
LEN-elıdöntıs a Szentes! 

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi vízilabdacsapata csak 2 góllal kapott ki 
Görögországban, így bejutott a LEN-kupában a legjobb négy közé. Az elıdöntıben 
olasz, orosz vagy holland rivális várhat a Kurca-partiakra. 

Sikerült! Pedig ıszintén szólva kicsit félve engedtük 
el Patraszba a Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi 
pólósait. A LEN-kupa-negyeddöntı elsı összecsapásán 
Vásárhelyen 15–12-re nyertek Brávikék, de ez a 
különbség hellén földön, a „sportdiplomáciában" erıs 
görögöknél könnyen elolvadhat. Ezzel számoltak a 
szentesi lányok és az egyesület vezetıi is, de a hírek 
szerint a nyomás nem volt olyan nagy, mint 
gondoltak. 
 
Ezt már Beleon Zsolt klubigazgatótól tudtuk meg, aki 
még szombat éjszaka, a küldöttség egyik tagjától 
értesült telefonon a gyızelemmel felérı vereségrıl. Azt is elmondta, a szentesi B 
közép, a Köménymag képviselıi szerencsésen megérkeztek Patraszba, végigszurkolták 
a találkozót, és a vereség ellenére együtt ünnepeltek a lányokkal. A Hungerit ugyanis 
15–13-ra kikapott, de a Vásárhelyen megszerzett elınybıl egy megmaradt, és 
bejutott a legjobb négy közé! A csapatból kiemelkedett Kövér-Kis Réka 
teljesítménye, aki a Szegedhez hasonlóan a Patrasz hálójában is ötször helyezte el a 
labdát, Takács Orsolya és Kotova háromszor, míg Brávik kétszer köszönt be. Ezt 
követıen adjuk át a szót Zantleitner Krisztina vezetıedzınek, akit tegnap 
közvetlenül a landolás után értünk utol. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím
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– Több volt, mint biztató, hogy az utolsó negyedre 11–11-es állással érkeztünk – 
kezdte értékelését a szakember. – A házigazdák egyszer sem vezettek két gólnál 
többel, vagyis nem álltak továbbjutásra. Kiharcoltuk a négy közé jutást, nagyon 
örülünk, és szerényen ünnepeltünk is a helyszínen. Küzdelmes mérkızést vívtunk, 
amin végig tartottuk riválisunkat, a Vásárhelyen megszerzett elınyt teljesen nem 
adtuk ki a kezünkbıl. Az elıdöntı? Mindhárom leendı ellenfél nagyon erıs. 
 
Az elıdöntıben Fortuna orosz, olasz vagy holland ellenfelet juttathat a ma déli 
sorsoláson a Hungerit-MetalCom Szentesi VK-nak. 
 
Örömszavak 
 

Takács Orsolyáék (9) már az elıdöntıre készülhetnek.  
Fotó: Frank Yvette

 További eredmények 
 
Izmailovo Skif Moszkva (orosz)– 
Iraklisz Thesszaloniki (görög) 
19–13, továbbjutott: a 
Moszkva; ZVL Leiden (holland)–
Rapallo Nuoto (olasz) 10–7, 
továbbjutott: a Rapallo; 
Uralocska Zlatoust (orosz)–
Fysius Het Ravijn Nijverdal 
(holland) 14–10, továbbjutott: a 
Ravijn. 
 

Kövér-Kis Réka: – Bár öt gólt lıttem, nem ez a 
lényeg, hanem az, hogy az együttes jól teljesített, 
és bekerültünk a LEN-kupában a legjobb négy közé. 
Ez csapatjáték, legközelebb majd másnak „jön ki a 
lépés", nagyon örülök a továbbjutásnak.  
Brávik Fruzsina: – A találkozó elsı percétıl azt 
éreztem, a görögök agresszívabban vízilabdáznak. 
Érthetı, le akarták dolgozni a hátrányukat. Ez nem 
sikerült, bár az utolsó percekben elég forró volt a 
hangulat a medencében. A három lehetséges 
elıdöntıs rivális közül kívánságlistám elején a 
hollandok állnak.  
Gyıri Eszter: – Örülünk a sikernek! Küzdelmes 
mérkızés volt, melyen végig továbbjutásra álltunk, 
a mi akaratunk érvényesült. Jó volt hallani a Köménymagot, a szentesi szurkolókat, 
akik hazai hangulatot varázsoltak a lelátóra. Köszönjük! 
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Nautical Union Patrasz (görög)–Hungerit-MetalCom Szentesi VK 15–13 (4–3, 3–3, 4–
5, 4–2) 
Nıi vízilabda LEN-kupa-negyeddöntı, visszavágó. Patrasz, 300 nézı. Vezette: Dutilh-
Dumas (holland), Gerzanics (orosz). 
Patrasz: Papajoannu – Webster 1, HARALANPIDU 4, Sz. Maneta, DIMITROKALI 4, 
Welch, SZOLANAKI 5. Csere: Alupi, M. Maneta 1, Vlachu, Raftopulu, Spilitopulu. 
Edzı: Lamprosz Anasztaszopulosz. 
Szentes: Gyöngyössy – Gyıri, Brávik 2, Miskolczi, TAKÁCS O. 3, KOTOVA 3, KÖVÉR-KIS 
5. Csere: Jankovics (kapus), Hevesi, Bakos, Gémes, Sipos. Edzı: Zantleitner 
Krisztina. 
Továbbjutott: a Szentesi 28–27-es összesítéssel. 

Kapcsolódó cikkek 
Vásárhelyen kezd a Hungerit, az ellenfél az olasz Rapallo 
Gyızni mentek Patraszba: háromgólos elınyben a Hungerit 
Ismét egy gól döntött a megyei vízilabda rangadón 
LENdületben a Szentes 
Kupacsata: ma 18 órakor Hungerit-MetalCom Szentes-Patrasz 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Szappanopera, édeni 
környezetben - kisteleki 
fıszereplıvel

Sódar István lehet az IH új igazgatója

Újra otthon a harci kutyáknak szánt labrador - fotóval

hirdetés    

Legalább ezt vegye 
be! Vásároljon 1000 
mg-s C Vitamint 
1400Ft helyett 399 
Ft-ért! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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