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Indul a Vodafone Kupa: győztes úszódresszben küzdenek a vízilabdás lányok
Július 5-én indul Miskolctapolcán a Vodafone Kupa, ahol a magyar női vízilabdaválogatott három tengerentúli nemzet csapatával méri össze tudását. A vizes
világbajnokságot megelőző utolsó nemzetközi megméretésen sorrendben Ausztrália, ÚjZéland és az Egyesült Államok ellen játszik a női válogatott. A Vodafone Kupán a vbkeret mutatkozik be, és itt láthatjuk először a lányok vadonatúj felszerelését, amely a
Vodafone design pályázatának győztes koncepciója alapján készült.
Bíró Attila szövetségi kapitány nemrégiben nevezte meg azt a 13 játékost, akik hazánkat fogják
képviselni a világbajnokságon, a Vodafone Kupán már ennek a keretnek szurkolhatunk. Bíró Attila
elmondta: „A kupát tekinthetjük a világbajnokságra való ráhangolódásnak is, ám a lányok nagyon
komolyan veszik a megméretést, igazi értékfelmérő lesz a ránk váró nagy feladatok előtt. Komoly
vízilabda múlttal büszkélkedő nemzetek ellen kell bizonyítanunk a medencében. Új-Zéland
fejlődik, az ausztrálokat és az olimpiai- és világbajnok amerikaiakat pedig senkinek sem kell
bemutatni, meghatározó tagjai a női pólónak. Tekintettel arra, hogy mi is azok vagyunk, remek
meccsekre van kilátás. A torna eredménye tehát egyáltalán nem mellékes, egy esetleges
győzelem hatalmas lendületet adhat a vb-re való ráforduláshoz. A keretből 11-en ott voltak a riói
olimpián, ketten, Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya első nagy felnőtt világversenyükön
szerepelhetnek.”
Miskolc jó ómen a női válogatott számára, hiszen a 2016-os belgrádi Európa-bajnokság előtt az
Univer-kupán a csapat itt hangolt. A város vezetői, a Miskolci Vízilabda Club óriási
megtiszteltetésnek tartják, hogy ebben az esztendőben is vendégül láthatják a csapatot, mint
tették azt a riói olimpia előtt a férfiválogatottal. Nem véletlenül egyre népszerűbb a sportág a
városban, így a Vodafone dolgozói között is.
„Büszkék vagyunk arra, hogy a Vodafone Kupa második otthonunkban, Miskolcon kerül
megrendezésre. A Regionális Ügyfélszolgálati Központ idén 8 éve nyitotta meg kapuit a
megyeszékhelyen és ezalatt hatalmasat nőttünk, kollégáim ezalatt az idő alatt összesen 13,5
millió hívást fogadtak. 30 fővel indultunk, ma pedig közel 700-an dolgoznak nálunk és
csapatunkba folyamatosan várjuk a jelentkezőket. A kollégák szeretnek itt dolgozni, jól mutatja

ezt az is, hogy egyharmaduk 5 vagy annál több éve van velünk” – mondta Major Péter, a Vodafone
Magyarország Ügyfélszolgálati igazgatója, a miskolci Regionális Ügyfélszolgálati Központ
vezetője.
A Vodafone Kupán azonban nem csak az új válogatott keret mutatkozhat be, először láthatjuk a
lányokat a Vodafone designer pályázatán a zsűri által legjobbnak ítélt munka alapján készült
úszódresszben játszani. A május 21-én lezárult pályázat célja a hazai női vízilabda válogatott
felszerelésének megtervezése volt.
A győztes pályamunka alkotója Novák Zoltán, aki igazán meghatódott az eredmény hallatán.
„Amikor megkaptam az eredményről az értesítést, akkor büszkeség fogott el, hogy egy ilyen erős
mezőnyben tudtam nyerni. Örültem, de sokáig – mondjuk egy fél napig – valójában nem is
fogtam fel, hogy én nyertem. Nagyon remélem, hogy az új szerelésben továbbra is ugyanilyen
sikeresek lesznek a lányok, úgyhogy hajrá csajok!”
Az új design alapmotívumát a halpikkelyek ihlették. „Elképzeltem a vízilabdás lányokat, ahogy
úsznak, küzdenek a vízben. A víz, mint közeg, ahol el lehet rugaszkodni egy kicsit a gravitációtól.
Ebből jött a gondolat, hogy a halak is ezt teszik, és a felismerés, hogy mennyire jól használható
motívum a halak pikkelye, ami védelmet nyújt nekik, és egyben tükrözi az egyéniségüket. A
csapatban élő halak mintázata nagyon hasonló, és innen kezdve már egyértelmű volt az
inspirációm.” – vallja az alkotó.
Információk a Vodafone Kupa nemzetközi női vízilabdatornáról
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 49
partnerhálózattal rendelkezik, több mint 515 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil
telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone Magyarország integrált
technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások
egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.

