
Hungerit-Szentes: kemény csaták és edzések 

A Hungerit MetalCom-Szentesi VK OB I-es nıi vízilabdacsapata több év szünet után 
a 2009–2010-es bajnokságban ezüstérmet szerzett. A gárdától meghatározó 
játékos is távozik, míg a megyei rivális Szeged jelentısen megerısödött.  

Zantleitner Krisztina vezetıedzı és a szentesi nıi 
vízilabdások tavaly magasra tették a lécet: 
ezüstérmet szereztek az OB I- ben. Az októberben 
startoló pontvadászatban a Szentesi VK vezetısége a 
dobogós hely elérését tőzte ki célul – tudtuk meg 
Molnár Zoltán klubelnöktıl. 
 
Szentesre igazolt, és kétéves szerzıdést írt alá a 
felnıttválogatott egyik kapusa, Gyöngyösi Anikó 
(BVSC), míg Takács Orsolya továbbra is a csapat 
rendelkezésére áll, valamint megegyeztek a 
játékosként világbajnoki aranyat nyerı trénerrel, 
Zantleitner Krisztinával is a folytatásról. Távozik azonban Tóth Andrea, aki Hollandia 
felé kacsingat, a „tulipánosoktól" vár visszajelzést; Árkosy Lilla és Tiszai Rebeka 
szintén búcsút intett Szentesnek. A többiek továbbra is a Hungeritben folytatják 
pályafutásukat, s még elképzelhetı, hogy kiegészül a keret Brávik Fruzsinával: ha 
nem sikerül külföldre szerzıdnie, a Szenteshez kötelezi el magát.  
 

 
– Az együttes augusztus 3-án kezdi a felkészülést az októberben rajtoló bajnokságra – 
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A szentesi nıi vízilabdacsapat a következı szezonban is az éremre hajt.  
Fotó: Veréb Simon 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2171095



 

mondta Molnár –, a lányokra heti 10 edzés vár, kombinálva a szárazföldi és vizes 
tréningeket. Az elıkészületi mérkızésekrıl, esetleges tornákról még nem mondhatok 
semmi biztosat, nincsenek lekötött idıpontok. De valószínő, hogy a BVSC-vel, a 
Dunaújvárossal, a Szegeddel és az Egerrel is kétkapuzunk, akár oda-vissza alapon, 
mert jó kapcsolatot ápolunk ezekkel a egyesületekkel. 
 
A sportvezetı még elmondta: a mezıny nívósabb és kiegyenlítettebb lett, a megyei 
rivális, a Szeged különösen megerısödött. Cél a magyar kupában és a bajnokságban 
minimum a 3. hely megszerzése: – Nagy csaták, kemény edzések várnak a lányokra, 
de én csakis az elvégzett munkában hiszek – közölte Molnár. – Valószínőleg kilépünk a 
nemzetközi porondra, vagyis indulhatunk a LEN-kupában. Ennek az anyagi hátterét 
már sikerült megteremteni, a napokban zajlanak még az ezzel kapcsolatos 
elıkészületek. 
 
Balogh jött, Zsivanovics távozott 
 
A szentesi férfi pólócsapathoz Balogh Zoltán érkezett, aki külföldi légióskodása elıtt 
a Szolnokot erısítette. Távozott viszont Zsivanovics, ı Franciaországban folytatja. A 
többiekkel már megállapodtak a szerzıdéshosszabbításról. Tartozásai még vannak a 
játékosok felé a Kurca-parti klubnak, de az anyagi helyzet lassan konszolidálódik.  
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