
 

 

Sajtóközlemény                   

Budapest, 2010. augusztus 16.  

Sztárok a vízben – Vajon befürödnek-e a sztárok?   

Színészeink és énekeseink olimpiai bajnokokkal, köztük a sportért felelős államtitkárral, 

Czene Attilával küzdenek meg egy rendhagyó vízilabda-mérkőzés keretében a Vodafone 

Kupán.  

 

Az augusztus 20-i hétvégén megrendezett Vodafone Kupán nemcsak a spanyol, 

olasz, német és magyar vízilabda válogatott méri össze tudását: hazánk 

legsportosabb színészei és énekesei korábbi olimpiai bajnok, illetve jelenleg is 

aktív sportolókkal mérkőzhetnek meg.   

 

Szabó Győző, Fenyő Iván, Gesztesi Károly, Kárász Zénó és Takáts Tamás 

szombaton bebizonyíthatják, hogy nemcsak a színpadon, hanem a medencében is méltó 

partnerei az elmúlt évtizedek legsikeresebb magyar sportolóinak. Az ellenfél csapatában 

a jelenlegi sportállamtitkár, Czene Attila és úszótársa, Kovács Ági, az öttusázó 

különítmény, azaz Balogh Gábor, Martinek János, Fábián László, Marosi Ádám és 

Németh Róbert mellett egy kenus, Pulai Imre is helyet kap.  

 

A két, egyenként 5 perces félidőkből álló mérkőzésre augusztus 21-én, a Magyarország – 

Németország meccs előtt kerül sor, 18:30-tól.  

 

„A barátaim nagyon féltettek ettől a meccstől, hiszen én leszek az egyedüli nő a 

medencében. Az biztos, hogy nem én leszek a legerősebb a csapatban, de remélem, 

hogy a ráúszásnál borsot törhetek a fiúk orra alá azzal, hogy lesprintelem mindannyiukat 

– bár ehhez lehet, hogy Czene Attila kezét össze kell majd kötnöm.” – számolt be 

tervéről Kovács Ági, a 2000-es Sydneyi Nyári Olimpia bajnoka az edzés után. 

 

Mivel nem összeszokott játékosok játszanak a két csapatban, ezért igen nehéz feladat 

hárul a két olimpiai bajnok edzőre, Kósz Zoltánra és Székely Bulcsúra: „Mi évtizedekig 

játszottunk és edzettünk együtt, edzőtáborok tucatjaiban csiszolódva egymáshoz. Szép 

kihívás lesz olyan tökéletesen elütő egyéniségek játékát összehangolni, mint amilyen 

mondjuk Gesztesi Károly és Fenyő Iván. Azt hiszem, hogy a hátralevő napokra 

leszervezek egy kötelező elméleti-taktikai edzést a fiúknak mobiltelefonon keresztül!” – 

mondta el Székely Bulcsú, a színész-énekes válogatott edzője. 

 

„Az ismerőseim tudják, hogy nyitott vagyok minden őrültségre, bármilyen sportot 

hajlandó vagyok kipróbálni. Azt azonban ők sem gondolták volna, hogy leszek olyan 

ostoba, és egy kétméteres óriással, Pulai Imivel mérem majd össze az erőmet a vízben… 

Még nem tudom, hogyan fogom megállítani, ha kapura úszik, és én leszek az egyetlen 

védő, de abban biztos vagyok, hogy nem adom meg magam egykönnyen!” – fejezte ki 

kétségeit Szabó Győző, a Beugró sztárja. 

 

A Vodafone Kupán a hazai hírességek játszmáján kívül számos világszínvonalú mérkőzés 

várható. A legutóbbi két világbajnokságon a dobogón végző spanyol csapat, az egyik 

legerősebb nemzeti bajnoksággal büszkélkedő olaszok, és az erősödő német válogatott 

lesz a mieink ellenfele a zágrábi kontinensbajnokságot megelőző utolsó rangos tornán. 

 



 

 

A rangos mérkőzések között dob-show segít majd a hazai nézők szurkolói kedvét 

erősíteni. Ezen kívül idén a szervezők arra is lehetőséget nyújtanak, hogy a teraszon a 

VIP jegyet vásárlók a péntek esti mérkőzés után az augusztus 20-i, ünnepi tűzijáték 

fényeit a magyar válogatott tagjaival közösen szemlélhessék. 

 

Jegyek a www.tikit.hu/vodafonekupa címen mobilvásárlással is válthatók Vodafone 

előfizetőknek, illetve személyesen országszerte 22 Vodafone márkaboltban: 

http://prog.vodafone.hu/markauzlet_kereso/Default_hu.aspx 

 

A Vodafone Kupa programja:  

2010. augusztus 20. (péntek)  

17:30 Spanyolország-Németország 

19:00 Magyarország-Olaszország  

 

2010. augusztus 21. (szombat) 

17:30 Olaszország-Spanyolország 

18:30 Színészek és énekesek a sportolók ellen 

19:00 Magyarország-Németország  

 

2010. augusztus 22. (vasárnap)  

09:45 Németország-Olaszország 

11:15 Magyarország-Spanyolország 

 

 

A rendhagyó edzésről képek az alábbi linken érhetők el: 

 

 

További információ: 

Szilágyi Andrea  

Vodafone Magyarország    

+36 70 333 2555  

andrea.szilagyi@vodafone.com    

   

Kádár Andrea 

Eurolex Consulting 

+36 70 938 6890 

andrea.kadar@eurolex.hu 
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