
Hungerit: ki kell javítani a hibákat 

Az elvesztett kupadöntı után újabb feladatokra készül a Szentes nıi 
vízilabdacsapata: szerdán bajnoki az Eger ellen, péntektıl a LEN-kupa-csoportkör, 
mindkettı Szentesen. 

Bár az esélyek a címvédı Hungerit-UniBauÉpszer 
Szentesi VK mellett szóltak a kupadöntın, a vége 9–8-
as vereség lett a BVSC ellen. Hogyan értékelhetı ez 
az mk-ezüst? 
 
– A sportban, bár mindig beszélünk róla, nincs 
papírforma – mondta Zantleitner Krisztina, a Szentes 
vezetıedzıje. – A tavalyi eredmények alapján mi 
voltunk az esélyesebbek, de a kupasorozatokban a 
gyengébb együttes is meglepheti ellenfelét. Többször 
vezettünk két góllal, de ez a vízilabdában nem 
behozhatatlan. A vereség egyik oka, hogy 
védekezésben vétettünk hibákat, ez pedig arra vezethetı vissza, hogy egy-két 
játékos mentálisan nem nıtt fel a feladathoz. A hétfı szünnap volt, ma beszélek a 
csapattal. Tisztában vagyok azzal, sokan, fıként a szurkolók elégedetlenek, 
csalódottak, de a kupaezüsttel kapcsolatban eszembe sem jutott a kudarc szó. Három 
finálét terveztünk, ebbıl egyet teljesítettünk. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Nem sokat kesereghetnek a Kurca-parti lányok, szerdán 17.30-kor már bajnoki 
következik, a ligeti uszodában az Egert fogadják Gyıriék. Az idén egyszer már 
mérkızött egymással a két gárda, a kupaselejtezıben 10–8-ra nyert a Hungerit. 
 
– Azt várom a bajnokitól, hogy lássam, mindenképpen ki akarjuk javítani a 
kupadöntıben elkövetett hibáinkat, mert a hétvégén a LEN- kupa-csoportkörbıl 
tovább kell jutnunk. 
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kezelt hőtlen Fertıdön

300 nyeremény komposztáló a Gyır-Szoltól - fotók

Megyei közgyőlés pénteken - online tudósítás 9 órától

elızetes

Petíciót vittek Magyar Annának - nem volt benn

Munkabér-, eva-kalkulátor 2012-re – számoljon velünk!

hirdetés 

Belgyógyászati vizit 
9.800 Ft-ért 
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