
Olimpiai éremre vágyik a szentesi Gyöngyössy 
Anikó 

A 20 éves válogatott kapus, Gyöngyössy Anikó a Hungerit MetalCom-Szentesi VK 
OB I-es vízilabdacsapatában folytatja pályafutását. Elıkészületi tornán, a 
Héraklész I. elleni bajnokin és a magyarkupa-selejtezın már debütált új 
egyesületében. 

– A Szentes edzıje, Zantleitner Krisztina keresett 
meg a nyáron a klub ajánlatával – elevenítette fel a 
történteket a Hungerit MetalCom egyik új igazolása, 
a 20 éves kapus, Gyöngyössy Anikó –, ami a válogatott 
és a LEN-kupa miatt is ígéretes lehetıség volt. Nem 
mondhattam nemet. 
 
Anikó sokra hivatott, jó csapatnak tartja a Kurca-
partiakat, és nem titkolta, döntését Zantleitner 
Krisztina személye is motiválta, akivel a Honvédban 
„anno" csapattársak voltak. Sokat tanulhat tıle. Új 
klubjában nem jelentett problémát a beilleszkedés, a 
kerettagok jól fogadták, több lánnyal már játszott együtt, például Takács Orsolyával 
a nemzeti együttesben. Az elsı bajnokinak – kis túlzással – az alapozásból mentek 
neki, így is simán verték a Héraklész I-et. Az Európa-bajnoki 5. helyrıl elmondta: – 
Nem vagyunk elégedettek az eredménnyel. Igaz, helyzetünket magunknak tettük 
nehézzé a csoportban a spanyoloktól elszenvedett vereséggel. Így kerültünk szembe 
az elıdöntıért az oroszokkal, akik – el kell ismerni – jobbak voltak nálunk. De 
kiderült: jó úton járunk, a londoni olimpiára összeforrhatunk annyira, hogy akár az 
aranyra is esélyesek legyünk. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
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Önmagával szemben kritikus: jobb teljesítményt is nyújthatott volna a 
kontinenstornán – vallja. De ez már a múlt, a közelmúlt pedig a hétvégi szegedi 
magyarkupa-selejtezı, melyen a halálcsoportba kerültek a Kurca-partiak: Hungerit 
MetalCom-Szentesi VK, Taylor&Nash Universitas Szeged, ZF-Eger, plusz a Kecskemét 
Cserépvarázs. Gyöngyössy azt jósolta, mindhárom meccsüket megnyerve a csoport 
élén végezve jutnak tovább. Nem lett igaza –, mert a „hírös városiak" kisebb 
koccanás, baleset miatt visszaléptek, ellenük nem kellett medencébe szállniuk a 
Zantleitner-lányoknak. Igaz a meccset így is megkapták 5–0-lal, míg az Egert 6–2-re, a 
házigazda Tisza-partiakat 6–5-re verték meg. 
 
– Az Eger és a Szeged ellen is jól, összeszedetten, végig koncentráltan vízilabdáztunk 
– értékelt a fiatal hálóır – Kiválóan védekeztünk, a Heves megyeiek ellen ezért is 
nyújthattam jó teljesítményt a kapuban. Szeretnénk a kupában a fináléba kerülni, a 
bajnokságban pedig véleményem szerint esélyünk lehet az aranyérem megszerzésére. 
 
Szentesre költözött, szimpatikusnak tartja a várost, kedvesek, barátságosak az 
emberek. Szereti a filmeket, szabadidejében általában tévét néz, viszont Budapesten 
szívesen kosarazik a barátaival. Búcsúzóul az olimpiáról még elmondta: – Az érem is 
lényeges, nagy álom, de a legfontosabb az, hogy utána – bármi legyen az eredmény! – 
a tükörbe tudjak nézni, mert mindent megtettem a sikerért. 
 
Névjegy 
 
Gyöngyössy Anikó (183 cm, 70 kg) 1990. május 21-én született Budapesten, 2000-ben 
kezdett vízilabdázni, eddig az Angyalföldi Sportiskolában (ASI), a Honvédban, majd 
újra az ASI-ban szerepelt. A Hungerit MetalCom-Szentesi VK-hoz idén augusztusban 
igazolt, egy évre kötelezte el magát. Hat évvel ezelıttig centert játszott (de nem 
bírta a brusztot, a „bunyót" ezen a poszton), utána került a „ketrec" elé, lett kapus. 
A felnıttválogatott tagjaként idén játszott a világligában, a világkupában és az Eb-n.  

Szabadidejében kosarazik a 20 éves válogatott kapus.  
Fotó: DM/DV
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