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Érkezık, távozók a Szentesi VK-nál
IMRE PÉTER
2011.08.04. 10:22

Alaposan átalakult a Szentesi VK OB I-es férfi vízilabdacsapatának kerete. A gárda
a következı bajnokságban a legjobb 8 közé törekszik.
Mint Dömsödi Józseftıl megtudtuk, Éles Vilmos és
Turzai Gábor is távozott, elıbbi a német
másodosztályban, a Bundesliga II-es Solingenben,
utóbbi a Szeged Betonban folytatja. Szintén elment
Balogh Zoltán és Szabó Levente.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

név

Két junior-világbajnok érkezett a Kurca partjára,
Lázár Zsolt (ASI-Vasas) és Szabó Botond (Lazio,
olasz); Szıke Szabolcs a Szolnokból tért vissza, a
kapus Bálint Ákos és Tóth Péter szintén a Szolnokból
érkezett, ık kölcsönbe, míg a bekk Csacsovszky Alex
a Honvédból.

e-mail cím
OK
Milyen a legutóbbi hírlevél?

A régiek közül maradt Nagy Márton, a bolgár válogatott Mitko Nacsev, Józsa Tibor,
Szabó Zoltán, Horváth Tamás, Németh Dániel és Rácz Norbert. A felnıtt kerettel
dolgozik a Szegedrıl érkezett center, Szabó Gábor, Araczki András, és marad a
felnıtteknél testvére, Araczki Endre is.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a gárdának új edzıje is lesz: az eddigi
tréner, Tóth László visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a Nagyváradtól, ezért
járultak hozzá az eredetileg 2 éves kontraktus felbontásához. İt a 38 éves szolnoki
Lukács Dénes váltja a kispadon, aki a közös munkát, a bajnoki felkészülést augusztus
1-jén kezdte meg az átalakított kerettel.
Kapcsolódó cikkek
Sportlegendák: Rébeli-Szabó József, a szentesi vízilabda újraalapítója
Hungerit-MetalCom: Brávik távozott a Szentesbıl
Kádár József: szentesiként Csabán
Lukács Dénes második magyar klubja a Szentes
Lukács Dénes lett a Bodrogi Bau Szentes új edzıje

A rovat legfrissebb cikkei

A nyitóoldal témái

Tovább késik az igazi nyár:
lehőlés, szeles idı

J-Lo elıször vallott válása okáról
Átadták a felújított orvosi rendelıt Csapodon

Kézilabda-akadémia épül
Szegeden

Elképesztı fotó a fényes tőzgömbrıl: meteor az ország
fölött
Nyílt lábszártörést szenvedett az ittas biciklis
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hirdetés

Füstölt fokhagyma!
Regisztrálj, és
küldjük a mintát!

Palócok,
ıslábnyomok,
pampuska… Kíváncsi
többre is?
Kattintson!

Vásároljon E-jegyet
a Tisza Volán
járataira

Stresszes? Tart az
infarktustól? Gyors,
biztos diagnózis,
rövid várakozási idı

Állást keres? Nem
tudja mitévı
legyen? Kattintson
ide!

Sokat halljuk
mostanában:
közösségi vásárlás.
Mi is ez valójában?
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