
Életmődíj, edzı, karatéka: 19 évesen lett az év 
sportolója Lantos Lehel 

Szentes - Az év sportolójának Lantos Lehelt, az év edzıjének pedig Zantleitner 
Krisztinát választották Szentesen, ahol szombaton köszöntötték a város 
eredményes sportolóit. Az életmődíjat Virág István érdemelte ki. 

115 serleget, plakettet és oklevelet adtak át 
szombaton Szentesen, a városi sportünnepségen, ahol 
a legkiemelkedıbb eredményeket elérı sportolókat, 
csapatokat és szakvezetıket köszöntötték. A Dr. 
Papp László Városi Sportcsarnokban megrendezett 
gálának Furkó Kálmán, a Magyar Kyokushin Karate 
Szervezet elnöke és alapítója volt a díszvendége. 
Ünnepi beszédében Szirbik Imre polgármester 
kiemelte, az eredményekért gratuláció, a 
mindennapi fáradságos munkáért pedig tisztelet illeti 
meg Szentes sportolóit, akik jó példával járnak a 
többiek elıtt. A legtöbb elismerést a karatésok, a 
táncosok és a vízilabdások kapták, de az úszók, a cselgáncsozók, az atléták, a 
teniszezık és a vívók is kitettek magukért. 
 
Az év sportolója kitüntetı címet Lantos Lehel, az Oyama Dojo Sportegyesület 19 éves 
Európa-bajnok karatékája érdemelte ki, aki tavaly lett a kontinens legjobbja. A 
fiatalember – aki a budapesti Testnevelési Egyetem elsıéves hallgatója – családja 
révén ismerkedett meg a sportággal, amelyet ma már oktat is. Lapunknak elárulta, a 
különdíj meglepte, nem számított rá, de nagyon örül, és büszke arra, hogy 
teljesítményével kivívta a város megbecsülését. A terveivel kapcsolatban elmondta, 
az áprilisi Eb-n szeretné megvédeni a címét. 
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Mielıtt átvette az év edzıjének járó plakettet, még edzést vezényelt a szentesi 
uszodában Zantleitner Krisztina, aki a nıi vízilabdacsapattal bajnoki ezüstérmet és 
magyar kupát nyert az elmúlt esztendıben. – Nagyszerő dolog, hogy ilyen figyelmesek 
Szentesen a sportolókkal, együtt örülhet egymás sikerének utánpótlás-, felnıtt és 
szenior versenyzı. Sok helyen dolgoztam, de máshol nem foglalkoztak ennyire a 
sportolók elismerésével. Külön öröm, hogy én is a kitüntetettek között lehetek – 
nyilatkozta lapunknak a pólóedzı. 
 
Az életmődíjat Virág István vehette át, aki maradandót alkotott labdarúgásban, 
asztaliteniszben és teniszben is. Utóbbiban örökifjúként remekelt: 1960-tól 2007-ig 
volt aktív tagja a Szentesi Kinizsi felnıtt teniszcsapatának, és edzıként is számos 
sikert ért el. Lapunknak csak annyit mondott, nagyon meghatotta ez az elismerés.  

Virág István, Zantleitner Krisztina és Lantos Lehel vehetett át különdíjat a szombati ünnepségen.  
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