
Ezüstérmesek a szentesi pólós lányok 

A Hungerit MetalCom Szentesi VK OB I-es nıi vízilabdacsapata a rájátszás utolsó 
fordulójától függetlenül ezüstérmes. A Zantleitner-tanítványok otthon verték az 
Újpestet, míg a Dunaújváros riválisukat, az Egert gyızte le. 

A képlet egyszerő volt: amennyiben a Hungerit 
otthon megveri az Újpestet, s a már bajnok 
Dunaújváros is az Egert, a Kurca-parti pólóshölgyek 
szombaton ezüstöt ünnepelhetnek. – Az Újváros 7–4-
re vezet – fogadott a jó hírrel a ligeti uszodába 
érkezésemkor Beleon Zsolt, a Szentesi VK 
klubigazgatója –, ez nem végeredmény, még 
izgulhatunk egy kicsit. 
 
A csapat tagjai ennyit sem tudtak, saját feladatukkal 
törıdtek: nyerni kell! Ami eleinte nem bizonyult 
egyszerőnek, az Újpest szívósan védekezett, kapusuk 
jól védett, amiben partner volt a kapufa is, amit alaposan „rongáltak" a házigazdák. 
A második negyed közepén, 2–1-es hazai vezetésnél hozta a hírt Benedek Tibor, az 
egyesület intézıje, „mindenese": – 13–7-re nyert a Dunaújváros, de ne mondd be, 
Pista – szólt oda a szpíkerkedı Bocskay István elnökségi tagnak –, tudod, Zantleitner 
Kriszta is ragaszkodik ehhez. 
 
Így történt. De nem is kellett árulkodni. Az elfáradó fıvárosiakat felırölte a Szentes, 
a 3. negyedben Kotova zsinórban háromszor volt eredményes, és a különbség egyre 
nıtt. A papírformának megfelelıen magabiztosan nyertek Takácsék, s a lefújást 
követıen már a hangosan beszélı is belekiabálhatta mikrofonjába: – A másik 
mérkızésen gyızött a Dunaújváros, így ezüstérmes a Szentes! Gratulálunk, lányok! 
 
A vezetıedzı, Zantleitner Krisztina szombaton, május 8-án ünnepelte születésnapját: 
ennél szebb ajándékot aligha kaphatott volna: – Nagyon örülök az ezüstnek. 
Maximálisan elégedett vagyok, pillanatnyilag ez a realitás. Tudtuk, hogy az Újpest 
ellen nyernünk kell, de nehezebben lendültünk játékba, jó védekezés mellett az 
akciók nem sikerültek, kapkodtunk. A második, sıt inkább harmadik negyedtıl kijött 
a két gárda közti valós különbség. A zárófordulóban jó lenne megverni a bajnok 
Dunaújvárost. 
 
A rájátszás másik mérkızésén: Dunaújvárosi Fıiskola–ZF-Eger 13–7 (3–1, 4–3, 2–0, 4–
3). 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
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Örömszavak 
 
Anastasiya Kotova: – Ez az elsı érmem Szentesen, sokat dolgozott érte az egész 
csapat. Jövıre még jobbak leszünk! 
 
Gyıri Eszter csapatkapitány: – Az elmúlt évekhez képest ez elırelépés, és külön 
öröm, hogy ezzel az éremmel kedveskedhettünk az edzınknek születésnapja 
alkalmából. Jövıre szeretnénk még egyet elırelépni... 
 
Tóth Andrea: – Kiegyensúlyozott, erıs mezınyben szereztük meg az ezüstöt. Nagyon 
örülök neki! 
 
Kövér-Kis Réka: – Nagyon örülök, ez az elsı felnıtt bajnoki érmem a gárdával. 
Megdolgoztam, megdolgoztunk érte. 
 
Takács Orsolya: – A legjobbat kihozva magunkból, igazi csapatként „mőködve" 
szereztük meg az ezüstöt. Az utolsó bajnoki után ünnepelünk, de a buliban hagyunk 
annyi tartalékot, hogy jövıre fokozhassuk... 
 
Hungerit MetalCom-Szentesi VK–Újpest 10–4�(1–0, 3–2, 3–1, 3–1) 
Vodafone nıi vízilabda OB I, rájátszás az 1–4. helyért, 5. forduló. Szentes, 200 nézı. 
Vezette: Vojvoda, Bereczky. 
Hungerit MetalCom-Szentesi VK: Jankovics – Gyıri, HEVESI 1, Takács O. 1, KOTOVA 
3, Kövér-Kis 1, TÓTH A. 2. Csere: Pengı 1, Miskolczi 1, Árkossy. Edzı: Zantleitner 
Krisztina. 
Újpest: GANGL – Fajtha, Korényi, Bodrogi 1, Kumi, Pardi, Kisteleki H. 1. Csere: 
Mecseki, Fülöp, Gaál, Kocsis 1, Adamik 1. Edzı: Molnár Ákos. 
Gól – emberelınybıl: 7/2, ill. 8/2.  
Ötméteresbıl: 1/1, ill. –. 
 
A rájátszás állása 
 

Ezüstérmes a Hungerit MetalCom Szentes�� KÉPGALÉRIA
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1.�Dunaújváros�10�9�1�1�149�–�86�28 
2.�Szentes�11�6�1�4�101�–�92�19 
3.�Eger�11�4�2�5�106�–�109�14 
4.�Újpest�11�1�0�10�75�–�144�3  
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