
A türelem eredményt terem 

Természetesen csalódott a Dunaújváros elleni kupaelıdöntıben elszenvedett 
vereség (8–9) miatt Zantleitner Krisztina (képünkön), a Hungerit MetalCom-
Szentes nıi pólócsapatának edzıje, de nem fogja fel tragédiaként, elmondása 
szerint még csak  
az út elején járnak. 

A nyáron a bajnoki negyedik Hungerit MetalCom-
Szentesnél dr. Tóth Gyulát Zantleitner Krisztina 
váltotta az edzıi poszton. Az egykori világbajnok 
vezetésével nagy menetelésbe kezdett a gárda, 
sorozatban jöttek a sikerek, az elsı vereséget a 
kupaelıdöntıben szenvedte el az együttes. 
 
– Nem ismerek olyan sportembert, aki szeret veszteni, 
az elúszott kupafinálé miatt nyilván csalódott vagyok – 
nyilatkozta lapunknak Zantleitner. – Kétesélyes volt a 
meccs, az is benne volt a pakliban, hogy a mi 
sikerünkkel ér véget a csata. Sajnos nem így lett. 
Pedig remekül kezdıdött a Kurca-partiaknak a mérkızés, vezettek 2–0-ra, majd 5–2-
re is... 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Ó, az két nagyjából egyforma képességő csapat esetében nem jelent semmit – 
reagált az edzı. – Egy meccs nem két, hanem négy negyedbıl áll, a „szakaszsiker" 
nem garancia a végsı gyızelemre. Még csak két hónapja dolgozunk együtt a 
lányokkal, riválisunk edzıje, Mihók Attila például már tíz éve irányítja az Újvárost. Új 
dolgokat gyakoroltatok, mint mindenhez, ehhez is idı kell. Biztató jelek 
természetesen felfedezhetık, de ahhoz, hogy minden flottul menjen, még rengeteget 
kell melózni. 
 
Lépésrıl lépésre haladunk, türelmes vagyok a lányokkal, arra kérném a szurkolókat, 
hogy ık is legyenek azok. Nem rossz az állomány, sok van benne, de azt is látni kell, 
a keretben kevés a rutinos játékos. Azt gondolom, butaság kudarcként felfogni a 
vereségünket, hiszen nem szabad megfeledkezni arról, hogy a bajnoki címvédıtıl 
kaptunk ki egyetlen góllal, attól a csapattól, amelyben öt válogatott-kerettag 
szerepel, míg a Szentesben kettı.  
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