
LEN-kupa: újabb menetelés elıtt a Szentes? 

A hétvégén ismét kilép a nemzetközi porondra a Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi 
VK nıi vízilabdacsapata. A LEN-kupa második csoportkörének a Kurca-parti város 
ad otthont, a három ellenfél a Patrasz, az Uralocska és a Zenta lesz, utóbbival 
kezdenek ma 18.30-kor Kövér-Kisék. 

Jól sikerült a Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK nıi 
pólócsapatának LEN-fıpróbája, bajnokin 13–10-re 
verte az Egert. Az európai kupára mégis erısít a 
gárda, Menczinger Melinda (27) érkezésével rutinos 
kapussal lesznek izmosabbak a házigazdák – tudtuk 
meg Zantleitner Krisztinától, a Kurca-partiak 
vezetıedzıjétıl. – Mindenképpen kellett Gundl Diána 
mellé egy tapasztaltabb hálóır, kapóra jött, hogy 
Melinda hazatért Angliából, és még szeptember után 
is leigazolhattuk, az egész LEN-sorozatban számítok 
rá. Az esélyek? Szeretnénk a két nagy riválist, a görög 
Patraszt és az orosz Uralocskát is legyızni, de 
fogalmazzunk óvatosan: a továbbjutás a cél – közölte a szakember. 
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A magabiztos továbbjutást várja el az együttestıl 
Molnár Zoltán klubelnök, s erre számít a „villámmal" 
szerzıdtetett Menczinger Melinda is, aki júliusban 
tért haza Angliából – itthon az OB I/B-s ASI-ban 
játszik –, ahol 2 évig élt párjával, és a West London 
Penguin színeiben már a tavalyi vásárhelyi LEN-
körben láthatták a szentesi drukkerek. Jól ismeri a 
Hungerit trénerét, korábban a Honvédban és az 
OSC-ben is együtt pólózott Zantleitner Krisztinával, 
mindkét gárdával nyert magyar kupát, szerzett 
bajnoki ezüstöt, a Honvéddal a Bajnokok Ligája 4., 
az OSC-vel kétszer a LEN-kupa 3. helyén végzett.  
 
– Egy hétvégén már együtt gyakoroltam a szentesi 
lányokkal, hogy minél jobban összeszokjunk, most 
pedig csütörtöktıl edzek a kerettel. Remélem, 
sikerül jól teljesítenem, senkinek sem okozok 
csalódást, és ez a 8 közé kerüléssel párosul – 

Kotova eredményes játékán sok múlhat a hétvégén. 
Fotó: Karnok Csaba

A program 
 
A LEN-kupa programja, ma 17 
óra: Uralocska Zlatoust–NUP 
Patrasz, 18.30: Hungerit-
UniBauÉpszer Szentesi VK–
Zseljeznicski Zenta; november 
19. (szombat), 17 óra: 
Uralocska–Zenta, 18.30: 
Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi 
VK–Patrasz; november 20. 
(vasárnap), 10 óra: Patrasz–
Zenta, 11.30: Hungerit-
UniBauÉpszer Szentesi VK–
Uralocska. A jegyek 1000 
forintba kerülnek.  
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mondta Melinda. 
 
Gyıri Eszternek, vagyis DD- nek (ezen a néven többen ismerik) jól kezdıdött a hét: 
kedden ünnepelte születésnapját, ezért az Eger elleni gyıztes mérkızés után járt az 
almás pite a csapattársaknak. – Pénteken, az Uralocska–Patrasz találkozón már 
meglátjuk, milyen erıt képvisel a két nagyobb rivális, nekünk pedig ráhangolódásnak 
jó lesz a Zenta elleni nyitómeccs – vélekedett Eszter. – A továbbjutáson túl a 
csoportelsıséget kellene megcélozni, akkor ugyanis valamelyik csoportmásodikkal 
meccselhetnénk az elıdöntıért. 

Kapcsolódó cikkek 
Húszgólos sikerrel mutatkozott be a Hungerit 
Két szentesi a nıi vízilabda Eb-keretben 
Hungerit: ki kell javítani a hibákat 
Hiába vezetett a Hungerit, elmaradt a címvédés 
Ingyenes belépés a vízilabda magyar kupára 

A rovat legfrissebb cikkei 

Oszkó: ˝Most fizeti lassúsága árát 
az unió˝

Labdarúgó NB II: kikapott az ETO, ikszelt SVSE

Nıi holttestet találtak a szerecsenyi bányatóban

A nyitóoldal témái 

Az ötödik lecke: Pick Szeged-
Montpellier online 16.15-tıl

Botka Tóth mellett Sódart is leváltaná

Tegyük szebbé 20 család karácsonyát!
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