
Hungerit: nem félnek az olaszoktól 

A nıi vízilabda LEN-kupa elıdöntıjének elsı mérkızésén ma 18 órától a Hungerit-
MetalCom Szentes az olasz Rapallo Nuovót fogadja a hódmezıvásárhelyi Gyarmati 
Dezsı Sportuszodában. 

Az összecsapásra 4–500 nézıt várnak a szentesi klub 
vezetıi, játékosai; az már biztos, hogy ott lesz a 
lelátón a két Kurca-parti szurkolói csoport, a Patriots 
Szentes és a Köménymag. Lesz egy olyan 8–10 fıs 
társaság, a Györe család, amely az olasz rivális 
sikeréért szorít majd, Györe Anett ugyanis a Rapallót 
erısíti. 
 
Az eseményen tiszteletét teszi a Magyar Vízilabda 
Szövetség vezérkara Martin György elnök és Jakab 
Zoltán fıtitkár vezetésével. A LEN-kupa-mérkızés 
elıtt, szomorú kötelességüknek eleget téve, 11 
órakor a szentesi református nagytemplomban vesznek részt a sportág egyik 
meghatározó személyiségének, Szentes elsı polgármesterének, a közelmúltban 
elhunyt Rébeli-Szabó Józsefnek a búcsúztatásán. 
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Szentesen remélik, a hatalmas tehetség Kövér-Kis Réka (11) ezúttal is megszórja az ellenfelet.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A Hungerit a 2010/2011-es LEN-sorozatban eddig 8 mérkızést játszott, s csupán 2 
vereséget szenvedett: a selejtezı elsı körében 10–6-ra a holland Leidentıl, majd a 
negyeddöntı-visszavágón 15–13-ra idegenben a Patrasztól, utóbbinak a görögök nem 
örültek. Ma a sikerszériát akarják folytatni Zantleitner Krisztina vezetıedzı 
tanítványai: – Úgy készültünk, mint bármelyik mérkızésre, a következı állomásnak, 
feladatnak tekintjük. A Rapallo Nuoto nagyon jó erıkbıl álló együttes, de nem félünk 
tılük, nyerni szeretnénk, és hogy minél nagyobb legyen a különbség, abban 
segíthetnek szurkolóink – mondta Gyıri Eszter. 
 
Az olaszok repülıgépe tegnap 17.45-kor landolt Ferihegy 2/A-n, és a gárda a vacsorát 
már a vásárhelyi Best Western Hotel Ginkgo Sasban fogyasztotta el. Jegyek a 
mérkızésre 1200 forintos egységáron már „hajnali" 6.30-tól vásárolhatók a Gyarmati 
Dezsı Sportuszoda pénztárában. 
 
Búcsú a középszakasztól 
 
Ma 15.30-kor Budapesten, a Szınyi úti uszodában a BVSC ellen játssza a középszakasz 
utolsó felsıházi (1–6. hely) mérkızését a Taylor&Nash Universitas Szeged nıi 
vízilabdacsapata. A találkozó esélyese a vendéggárda, amely az eddigi 9 meccsén 13 
pontot győjtött, míg a 8 mérkızésén egyszer sem volt része sikerélményben a 
Vasutasnak. 

Kapcsolódó cikkek 

Aranykapuban a Hungerit-MetalCom Szentes 
Vásárhelyen kezd a Hungerit, az ellenfél az olasz Rapallo 
LEN-elıdöntıs a Szentes! 
Gyızni mentek Patraszba: háromgólos elınyben a Hungerit 
Ismét egy gól döntött a megyei vízilabda rangadón 

Fotó: Frank Yvette

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Április végén adják át az M43-ast

Dóc: a tettes gyakran ismeretlen

Túl az edzésen, NHL-hangulatban - útinapló a BL-túráról!

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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