
Szombattól pontvadászat  

A nıi vízilabda OB I-ben holnap megkezdıdik a 2009/2010-es évad. A tízcsapatos 
mezınyben a két Csongrád megyei együttes közül a Hungerit MetalCom-Szentes a 
dobogóra, az újonc Universitas Szeged pedig a 6. hely környékére pályázik. 

A Hungerit MetalCom-Szentes az elmúlt bajnokságot a 
4. helyen zárta, a hétvégén rajtoló pontvadászatban 
mindenképpen a dobogón kell végeznie az együttesnek 
– mondta el a játékosként vb-aranyat nyerı Zantleitner 
Krisztina, aki a Kurca-parti városban debütál edzıként. 
A keretbe is érkeztek világbajnokok: Takács Orsolya és 
a visszatérı Tóth Andrea is 2005-ben Montrealban, a 
Faragó-gárda tagjaként állhatott fel a dobogó legfelsı 
fokára. De a hagyományoknak megfelelıen a saját 
neveléső játékosokra is számítanak. Távoztak az 
együttestıl a Dalmády testvérek, Szabó Xénia, Hegedős 
Renáta, Gundl Diána és Ipacs Barbara. 
 

 
A felkészülést augusztus 11-én kezdı gárda két elıkészületi tornán vett részt, 
Zantleitner – érthetıen – ebbe a kategóriába sorolta a múlt heti magyarkupa-
csoportmeccseket is. A bajnokságot szombaton a fıvárosban, az ASI vendégeként 
kezdi a Szentes, amelynek két nagy riválisa, a Honvéd és az OSC kiesése miatt vérmes 
érmes reményei lehetnek. A játékot idén májusban befejezı, edzıként bemutatkozó, 
a munkát, az új kihívást élvezı Zantleitner nem akarta a medál színét elárulni, de 
annyit megjegyzett: mindenki nyerni szeret... 
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A dobogóra vágyik a világbajnokokkal megerısített Hungerit MetalCom-Szentes.  
Fotó: Vidovics Ferenc
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Az OB I/B-t százszázalékos teljesítménnyel maga mögött tudó Universitas Szeged 
elérkezettnek látta az idıt (már egy éve is bajnok lett a másodosztályban, de akkor 
még nemet mondott az élvonalnak), hogy a legjobbak között is kipróbálja tudását. A 
minél jobb szereplés érdekében a nyáron némileg kicserélıdött a keret, négy pólóssal 
erısítettek: a két Dalmády lány, Szandra és Petra, Hegedős Renáta és Gundl Diána 
egyaránt a Szentesbıl érkezett. De a parton is történt változás, a szakmai munkát 
Lakó Gábor irányítja a jövıben. 
 

 
– A Dunaújváros, a Szentes, az Eger és talán a BVSC erısebb nálunk, de a közvetlenül 
utánuk jövık között mi is ott vagyunk – állapította meg a Szeged trénere. – Elsı 
évünkben az 5–7. hely egyikére várom magunkat, de pár éven belül a négy közé 
jutásunkat sem tartom elképzelhetetlennek. Bizakodó vagyok, a lányokkal együtt 
nagyon várom már a rajtot. A felkészülésünk jól sikerült, a vezetés minden segítséget 
megadott, több tornán edzıdtünk.  
 
Az Universitas Szeged holnap 16.30-kor az újszegedi sportuszodában a címvédı 
Dunaújváros ellen kezdi meg élvonalbeli szereplését.  

Újoncként sem kell félteni az Universitas Szeged csapatát.  
Fotó: Karnok Csaba
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