
Kikapott a Hungerit, az Újváros a bajnok 

A döntı negyedik meccsén egygólos, 8-7-es vereséget szenvedett a Hungerit-
MetalCom Szentes nıi vízilabdacsapata, így a Dunaújváros 3:1-es összesítéssel 
nyerte meg a bajnoki címet. 

Hungerit-MetalCom Szentesi VK–Dunaújvárosi 
Fıiskola�7–8 (2–1, 2–3, 1–3, 2–1) 
Vodafone nıi vízilabda OB I, döntı, 4. mérkızés. 
Szentes, ligeti uszoda, 400 nézı. Vezette: Marjay, 
Vojvoda. 
Szentes: �Gyöngyössy – Gyıri, Hevesi, BRÁVIK 2, 
Takács O., Kotova 1, Gémes. Csere: Miskolczi 1, 
KÖVÉR-KIS 3, Magarijama. Vezetıedzı: Zantleitner 
Krisztina. 
Dunaújváros: KASÓ – Menczinger K. 1, Keszthelyi 1, 
Primász, Berta, Huszka 1, POSZKOLI 4. Csere: Ács, 
Kovács D. 1, Kotsidou, Zsámbok. Vezetıedzı: Mihók 
Attila. 
Gól – emberelınybıl: 8/4, ill. 11/3. 
Ötméteresbıl: 1/1, ill. –. 
A három gyızelemig tartó párharc végeredménye: 3:1 a Dunaújváros javára. 
 
Reménykedtünk. A képlet egyszerő volt: amennyiben a Hungerit-MetalCom Szentes 
hazai medencében megnyeri a nıi vízilabda bajnoki finálé negyedik meccsét, ötödik 
találkozó dönt a bajnoki aranyról. Ha nem, a címvédı Dunaújváros ünnepelhet a 
ligeti uszodában. Az utóbbi történt, de közel sem volt ilyen sima és egyszerő a 
találkozó.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Kapcsolódó cikkek 
Jankovics még visszatérne: 18 órától Hungerit-Dunaújváros 
Drámai csatában Szentesen egyenlített a Dunaújváros 
Aranykapuban a Szentes 
Szerdától az aranycsatára készül a Hungerit-MetalCom 
Dömsödi József a póló megszállottja  

 
Jól kezdett a házigazda, az elsı negyedet 2–1-re megnyerték Zantleitner Krisztina 
tanítványai, a második elején pedig Kövér-Kis góljánál már kettıvel vezetett a 
Hungerit (3–1). 
 
Mielıtt hátradılhettünk volna, az Újváros hamar kiegyenlített, majd Kovács góljával 
a vezetést is megszerezte (3–4). A védekezésre mindkét gárda nagy gondot 
fordított, a támadások során viszont a vendégek összpontosítottak jobban, 
határozottabban fejezték be az akciókat. A szentesiek nem bírtak a válogatott 
formában vízilabdázó Poszkoli Ritával, aki „ötvenszázalékos" teljesítményt nyújtott 
a mérkızésen, csapata nyolc góljából ugyanis négyet vállalt. 
 
A hazaiak küzdöttek, hajtottak, de a negyedik negyedben, 6–8-as állásnál már 
érezni lehetett, szombaton nem kell Újvárosba utazniuk. El kell ismerni, Mihók 
Attila edzı tanítványai megérdemelten nyertek, és ezzel védték meg bajnoki 
címüket, bár meg kell említeni ebben az is szerepet játszott, hogy a játékvezetık 
ténykedésének köszönhetıen ık játszottak „hazai pályán"... 
 

Kikapott a Hungerit, az Újváros a bajnok. Fotó: Frank Yvette (galéria)

Zantleitner Krisztina: – Ezen a napon jobban akarta a gyızelmet a Dunaújváros, 
fiatal játékosaimnak még szokniuk kell a döntık hangulatát. Az egész évben 
nyújtott teljesítményéhez gratulálok a csapatomnak. 
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Érzelmes búcsú a pokoli zajtól

Közte tíz: Pick Szeged-Ferencváros 35-25

Pedig már megvolt: Honvéd-Szeged Beton 9-9

hirdetés    

Bulgária 1 hét 
50.000 Ft alatt! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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