
Két szentesi a nıi vízilabda Eb-keretben 

Merész András szövetségi kapitány kijelölte a januári Európa-bajnokságra készülı 
keretét. 

A Hungerit-UniBauÉpszer Szentesbıl Keszthelyi Ritára 
és Takács Orsolyára számít a kapitány. A felkészülés 
december 5-én kezdıdik. 
 
- Négy napon át Szentesen edzıtáborozunk, 
mégpedig azért, mert ezzel nem csak a válogatott 
felkészülését oldjuk meg, hanem a LEN-kupában 
szereplı szentesieket is segítjük, akik 17-én még 
visszavágót játszanak. Látom is azokat a szentesi 
kerettagokat, akik addig, érthetı módon nem állnak 
a rendelkezésemre. Terveim szerint, még december 
23-án is tartok gyakorlást, mondtam is a lányoknak, 
hogy a bevásárlást valahogy intézzék el két edzés között, mert máskor nem lesz rá 
lehetıségük. Az ünnep után, 27-én Hollandiába utazunk, ahol vendéglátóink 
részvételével négynapos közös edzıtáborozást tartunk. A januárt pedig egy 
görögországi tornával kezdjük, ahol a helléneken kívül az olaszokkal és az oroszokkal 
is meg fogunk küzdeni. Ez a felkészülési menetrend, mert ezt kötetıen, január 16-án 
indulunk az Eb-re. Számunkra a rajt január 18-án következik, Nagy Britannia ellen - 
nyilatkozta Merész András szövetségi kapitány a szövetség honlapján. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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