
Szremkó segíti Zantleitner munkáját 

Gızerıvel készül a LEN-kupa-selejtezı második, Vásárhelyen rendezendı 
csoportkörére a Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi vízilabdacsapata. Meglestük a 
tegnapi tréninget, kiderült: mindenki bízik a továbbjutásban, és a vezetıedzı, 
Zantleitner Krisztina munkáját Szremkó Krisztina segíti, egyelıre csak a 
hétvégén. 

– Természetesen ott leszek Vásárhelyen, a LEN-kupa-
mérkızéseken, de nem a lelátón a családdal, Kriszta 
mellett ülök majd a kispadon – válaszolta egy 
rutinkérdésre, nem kis meglepetést okozva a Szentes 
egykori klasszisa, Szremkó Krisztina. A vezetıedzı 
Zantleitner Krisztina munkáját segíti majd, egyelıre 
csak a január 21. és 23. között Vásárhelyen 
rendezendı LEN-kupa-selejtezı meccsein, ahol az 
angol West London, a holland Leiden és az orosz 
Khanty-Mansi lesz a rivális a 8 közé jutásért. Beleon 
Zsolt klubigazgató azonban hozzátette: remélik, ez 
egy hosszan tartó és gyümölcsözı munkakapcsolat 
kezdete lesz. 
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Meglepetésre készülnek. Szorgalmasan gyakorolnak a szentesiek a hétvégi tornára. 
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A Hungerit-MeralCom nıi pólósai november óta rendszeresen edzenek a hétvégi 
helyszínen, a vásárhelyi Gyarmati Dezsı Sportuszodában, a héten kedden tartottak 
ott foglalkozást. Tegnap szentesi tréningjüket lestük meg, ahol úszás, passzolás, 
lövésgyakorlat és védekezési variációk sulykolása szerepelt a programban. – 
Keményen készülünk. Nem lesz könnyő, három jó csapat pályázik a két továbbjutó 
helyre, mindent megteszünk a sikerért – mondta a vezetıedzı. 
 

 
– Bízom a továbbjutásban: mi és az oroszok kerülünk a legjobb 8 közé – jósolta 
Horváth György kapusedzı, aki fél éve dolgozik a csapattal –, a Leident meg kell 
vernünk, amiben segíthet, hogy azt a gárdát ismerjük a legjobban. Kérem, hogy a 
lányok kövessék a példánkat, mi ugyanis 30 éve európai kupában legyıztük a Leiden 
férfiegyüttesét. Mindenki nagyon áhítja, akarja a sikert, és ha a lányok úgy küzdenek, 
mint mindig, szívvel, lélekkel, akkor nem lehet baj, mert tehetségesek. Remélem, a 
kapusok is olyan jól teljesítenek, mint a brit válogatott elleni bajnokin, ugyanis ha 
valamelyikük betlizne, azt jelentené, én csináltam valamit rosszul. 
 

Fotó: Frank Yvette

Krisztinák a parton. Zantleitner munkáját egykori játékostársa, barátnıje, Szremkó (jobbról) és annak kislánya 
segíti a hétvégén. 
Fotó: Frank Yvette
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A válogatottban is rendre szereplı „portás", Gyöngyössy Anikó elárulta: igyekeztek 
kielemezni az ellenfelek támadójátékát, s még hozzátette: esélyesek a 
továbbjutásra, de a sikerhez végig mindenkinek koncentrálva a legjobbat kell 
nyújtania. Brávik Fruzsina közölte: bíznak benne, hogy pénteken a 2010-es LEN-kupa-
finalista Khanty-Mansi megveri a Leident, és ez szombaton nekik is sikerül – ezen a 
meccsen múlhat minden! –, és akkor vasárnap az oroszok elleni találkozó már „csak" a 
csoportelsıségrıl dönt. Mert a papírforma szerint a szigetországiak nem „rúghatnak" 
labdába. 
 
– Aranyosak, kedvesek a vízilabdás lányok, 7 éve dolgozom itt, és még soha nem volt 
egyikükkel sem konfliktusom – közölte mosolyogva a ligeti uszoda pénztárosa, 
Mészárosné Lantos Anna –, ha a beosztásom engedi, elmegyek a meccseikre. Tudom, 
hogy nagyon fontos mérkızésekre készülnek a LEN-kupában, szorítok nekik, hogy 
sikerrel vívják meg azokat. Külön kedvencem nincs, az egész csapatot szeretem.  

Mészárosné Lantos Anna szorít a lányoknak. 
Fotó: Frank Yvette
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