
A továbbjutásért: Hungerit-Szentes–ZVL Leiden ma 
18 órától 

A Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK nıi vízilabdásai ma 18 órakor a Leidennel 
mérkıznek a LEN-kupa-elıdöntıért. A játékosok családjainál minden az 
edzésekhez, a meccsekhez igazodik, és a hozzátartozók is magabiztos 
továbbjutást várnak. 

Kövér-Kis Réka édesapja, László, vagy ismertebb 
nevén Tati magas vérnyomással, szívpanaszokkal 
került a közelmúltban a szentesi kórházba. 
Kivizsgálták, beállították a gyógyszereket, és egy-
másfél hét után csütörtökön hazaengedték. 
 
– Réka erıs lány, nem viselték meg a történtek, 
délelıtt, délután meglátogatott, járt edzésre, sıt a 
feleségem, Zsuzsa mesélte, intézte cégünk ügyeit is. 
Ott leszek a meccsen, szurkolok, jó erıs a csapatunk, 
bízom a továbbjutásban. Kedvezı elıjel, hogy 
válogatottunk a Kanada-kupán 16–14-re megverte az 
olimpiai bajnok Hollandiát. 
 
Beleon Zsolt korábbi klubigazgatót sem csak a vízilabda szeretete köti az 
egyesülethez, az ukrán Anasztaszija Kotova párja. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  
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– Minden, az étkezésektıl az egyéb programokig Násztya idıbeosztásához, az 
edzésekhez, meccsekhez igazodik. 
Kikapcsolódásként együtt sétáltatjuk a Dömper nevő labradort, új hobbiként közösen 
fızünk, és igazoljuk a mondást, aki olvasni tud, elıbb-utóbb fızni is megtanul. Eddig 
minden étek ehetıre sikerült, legfeljebb egy kis sóval, borssal, paprikával kellett 
utólagosan javítani az ízén. 
 
Beleon még elmondta, a LEN-kupa-negyeddöntın 
kedvesétıl jó centerprodukciót, a csapattól 
gyızelmet és továbbjutást vár, és erre megvan 
minden esély. Hasonlóképpen vélekedik a kapus, 
Gundl Diána édesanyja, Gundl Józsefné Ágnes, 
szerinte a hazai pálya és a közönség elıdöntıt ér. 
 
– Mióta Dia visszaigazolt, és hazaköltözött, minden 
úgy történik, hogy neki jó legyen – mondta Ágnes. – 
Vele együtt ügyelünk a pihenésre, az étkezésre, 
utóbbinál az idıpontra, mennyiségre, kalóriára, a 
baromfi salátával mindig jöhet, de nagyon szereti a 
diós tésztát is mézzel. A fontosabb mérkızések elıtt 
napról napra nı benne a feszültség, pár órával a 
kezdés elıtt már nem érdemes vele vitatkozni. De 
amint vízbe csobban, megnyugszik, csak a feladatra 
koncentrál, arra, hogy minél jobban teljesítsen – 
biztosan így lesz szombaton, a Leiden ellen is. 
 
A gárda egyik legfiatalabbja, mégis egyre inkább meghatározó alakja Gémes Alexa, 
náluk is ı a „fınök" otthon.  

Közel az elıdöntı: Kotováék számára elérhetı a négy közé jutás.  
Fotó: Schmidt Andrea

Karácsonyi parti 
 
A csapat – bár nem ivott elıre a 
medve bırére – már 
csütörtökön ünnepelt, 
karácsonyozott. A lányok 
megajándékozták egymást, 
mindenki húzott egy nevet, 
akinek meglepetéssel, 
ajándékkal készült, s a heti 
munkát, az addigi feszültséget 
bowlingozással oldották. A keret 
tagjai már nagyon várják a mai 
meccset.  
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– Addig alszik, ameddig jólesik neki, vagy ameddig a kötelezettségek engedik – 
mondta az édesapa, Gémes Zoltán –, a reggeli és az ebéd idejét ı határozza meg, a 
szombati menü valószínőleg a kedvence lesz: rántott hús rizzsel. A mi felelısségünk 
is, hogy a délután 6 órás meccsre tökéletes állapotban bocsássuk el. Édesanyjával és 
nıvérével igyekszünk minden meccsére elmenni, „síppal, dobbal" szurkolni. Rajtunk 
ne múljon, most szombaton se, és remélem, a lányokon sem fog: nagyon összetartó, 
egymásért küzdı közösség. 

Kapcsolódó cikkek 
Csúcsmeccsel búcsúzik a Hungerit 
Magabiztos szentesi gyızelem a megyei pólórangadón 
LEN-kupa: megnyerte csoportját a Hungerit 
Hungerit: Jankovics aranyakra vágyik 
Jankovics még visszatérne: 18 órától Hungerit-Dunaújváros 

A rovat legfrissebb cikkei 

Kislányt gázoltak el Écsen a 
fıúton

Súlyos balesetek gyalogos átkelıhelyeken Tatabányán és 
Tatán

Hőség Napi borverseny Sopronban

A nyitóoldal témái 

5 éves mentıöv, még több 
kedvezmény: a devizahitelesek 
egy része jól járhat

Változik a szabálysértési törvény: jön az 50 ezer forintos 
helyszíni bírság

Megépült a jóakarat hídja - megszépítettük 20 család 
karácsonyát

hirdetés 

4 üveg Suhancos 
pálinka 
pohárkészlettel 
9.900 Ft 
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