
Döntıben a Hungerit-MetalCom Szentes! 

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi vízilabdacsapata kedden 9–7-re megverte az 
Egert, és ezzel a sikerrel bejutott a bajnokság döntıjébe, ahol a Dunaújváros lesz 
majd az ellenfele. 

A vásárhelyi Gyarmati Dezsı Sportuszoda eddig 
szerencsés helyszínnek bizonyult a szentesi nıi 
vízilabdásoknak. A keddi bajnoki elıdöntı elıtt öt 
LEN-kupa-találkozót vívtak Gyıriék Vásárhelyen, és 
mindegyik meccset megnyerték. Abban bizakodott 
mindenki, hogy ez a jó sorozat a hazai 
pontvadászatban is folytatódik. 
 
Nem úgy indult! Kicsit meg is ijedt mindenki. A 
vezetést a második percben Czigány találatával a 
vendég ZF-Eger szerezte meg. Ezután Takács 
büntetıt hibázott, azonban a következı ötösbıl 
Kövér-Kis már egalizálta az állást. A vezetést még ebben a negyedben Gyıri újabb 
büntetıt értékesítve szerezte meg a Szentesnek.  
 
Érdekesség, hogy hungerites akciógólt a következı nyolc percben sem láthattak a 
szentesi drukkerek, az újabb büntetıt Miskolczi értékesítette, amire a második nyolc 
perc végén Antal válaszolt. 
 
Az elsı hazai akciótalálatra 18 percet kellett várni, az azonban szépségdíjas volt, 
megérte a hosszú böjt. Takács Orsolya húzásból jutatta a lasztit az egri hálóba. Járt 
érte a vastaps. Kisvártatva ezt tette Hevesi is, így már mindenki mosolygósabb volt az 
uszodában.  
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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
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A szentesiek egyik legjobb embere a kapus Gyöngyössy Anikó volt, aki bravúrokat 
mutatott be, nemegyszer újheggyel piszkálta ki a sarokból a labdát. A védekezésre 
sem lehetett panasz, egy-két hibától eltekintve, amit a hevesiek góllal büntettek.  
 
A 9–7-es végeredményt – talán nem meglepı – Takács büntetıbıl állította be. A végén 
zúgott a „Szép volt csajok!", a gyızelemmel bejutott a bajnoki döntıbe a Szentes, 
ahol a címvédı Dunaújváros lesz majd az ellenfele. 
 
Hungerit-MetalCom-Szentes– ZF-Eger 9–7 (2–1, 1–1, 4–3, 2–2) 
Vodafone nıi vízilabda OB I, elıdöntı, 3. mérkızés, Hódmezıvásárhely, 300 nézı. 
Vezette: Kun, Füzesi. 
Szentes: GYÖNGYÖSSY – Gyıri 1, BRÁVIK 1, Miskolczi 1, TAKÁCS 2, Kotova, KÖVÉR-KIS 
3. Csere: Hevesi, Bakos, Magarijama. Vezetıedzı: Zaintleitner Krisztina. 
Eger: GANGL – ANTAL 2, Bene, Czigány 2, Pardi 1, Somhegyi, Pengı. Csere: Illés, 
Szeredi, KERTES 2, Vályi. Vezetıedzı: Kelemen Attila. 
Emeberlıny – gól: 8/3, ill. 8/1. 
Ötméteresbıl: 6/5, ill.� 1/1. 
 
Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc végeredménye: 7–3 a Szentes javára. 
 

Bajnoki döntıben a Hungerit-MetalCom Szentes. Fotó: Schmidt Andrea (galéria)

Zantleitner Krisztina: – Az agresszívan, keményen vízilabdázó Eger küzdelmes 
mérkızésre kényszerített bennünket. Lelkileg nagyon nehéz összecsapás volt, hiszen 
három nappal ezelıtt estünk ki a LEN-kupából. Ebbıl sikerült felállnunk, és 
nyernünk. Gratulálok a csapatnak! 

Kapcsolódó cikkek 
LEN-kupa: nem jutott döntıbe a Hungerit 
A Hungerit-MetalCom egy lépésre a finálétól 
Gond nélkül nyert a Hungerit a BVSC ellen 
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Hungerit: kötelezı a gyızelem a BVSC ellen 
Fájó Hungerit-vereség Dunaújvárosban 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Kis iskola - nagy baj. Az 
iskolaállamosítás margójára

Makói romák a bőnözés ellen

Áprilistól folytatódik az 1-es vonal felújítása

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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