
Dunaújvárosban játszik rangadót a Hungerit 

A nıi vízilabda OB I két százszázalékos gárdája, a Dunaújváros és a Hungerit-
UniBauÉpszer Szentesi VK csap össze szombaton 17 órától Újvárosban. 

Bárhol, bármikor játsszák, ez vérbeli rangadó, hiszen 
az elmúlt két bajnokság arany- és ezüstérmese száll 
medencébe. A bajnokságban eddig mindkét alakulat 
egyformán, hibátlanul teljesít, a házigazdák a 
Honvédot (22–14), a BVSC-t (12–8), a Szegedet (13–7) 
és a Héraklészt (16–4), míg a Kurca-partiak a 
Héraklészt (24–7), az Egert (13–10) és a BVSC-t (13–6) 
verték. A pontvadászaton kívül a Szentes a 
sikeresebb: a magyar kupában a Dunaújváros a 
legjobb négy közé sem került be, a Hungerit-
UniBauÉpszer ezüstérmes lett, valamint a LEN-kupa 
2. csoportkörébıl szászázalékos produkcióval, 
csoportelsıként jutott tovább. 
 
– Valóban, ennek a két együttesnek a meccse, bárhol rendezzék is meg, rangadó – 
mondta Zantleitner Krisztina, a Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK vezetıedzıje.  
 
– Úgy érezzük, lendületben vagyunk, és ebbıl, az elért eredményekbıl szeretnénk 
„táplálkozni", önbizalmat meríteni, lendületben maradni, mert ránk idén még fontos 
meccsek várnak a LEN-kupában is. A csapategység, az összhang jó, ezért Újvárosban 
is eredményesen akarunk szerepelni. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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