
Takács Orsolya világbajnokként utazik a vébére  

A magyar nıi vízilabda-válogatott a mai, németek elleni Eb-selejtezı után kedden 
Ausztráliába repül, részt vesz egy négycsapatos felkészülési viadalon, majd irány 
Kína, a sanghaji világbajnokság. Merész András csapatának oszlopos tagja a 
bajnoki ezüstérmes, magyarkupa-gyıztes Hungerit MetalCom-Szentes legjobbja, 
Takács Orsolya. A remek bekk – néha center – óvatosan nyilatkozott a vb-
esélyeket illetıen. 

A magyar nıi vízilabda-válogatott szeretne minél 
jobban szerepelni a világbajnokságon. A felkészülést 
már az OB I befejezése után elkezdte a gárda, 
szerepelt a világliga-sorozatban, legutóbb pedig 
Hollandiában, a Dutch-kupán játszott. 
 
– A házigazdák mögött a második helyen végeztünk, 

úgy érzem, egyre jobb formába lendül az együttes, és ez a megállapítás talán az én 
teljesítményemre is igaz – nyilatkozta lapunknak a válogatott és a Szentes 26 éves 
játékosa, Takács Orsolya. – Meccsrıl meccsre haladunk elıre, egyre 
összeszokottabbak leszünk, nemcsak az edzınket, bennünket, játékosokat is jólesı 
érzéssel tölt el, ha azt látjuk, hogy egyre több elıre begyakorolt figurát alkalmazunk 
sikeresen a meccseken. 
 
A válogatottra a vb-re történı elindulás elıtt ma még egy komoly feladat vár: a 
Margit-szigeti Hajós uszodában 16 órakor kezdıdı Eb-selejtezın le kell gyızni 
Németországot. 
 
– Riválisunk három forduló elteltével mögöttünk a második helyen áll a csoportban, 
már csak ezért sem szabad lebecsülnünk – folytatta az olimpiai 4. (2008), világbajnok 
(2005), Európa-bajnoki 3. (2006, 2008) pólós. – Tény viszont, hogy mi vagyunk a 
találkozó esélyesei, a kinti összecsapáson 16–13-ra gyıztünk, és az elıbb említett 
hollandiai tornán is sikerült 14–8-ra nyernünk ellene. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Jövı kedden repülıre száll a csapat, Ausztráliába repül, Perth városában a 
házigazdák, a görögök és Új-Zéland nemzeti együttese elleni meccsel hangol a 
sanghaji világbajnokságra. 
 
– Július 15-én repülünk Perthbıl Sanghajba, ahol 17-étıl játsszuk a 
csoportmeccseket. Jó kis kvartettbe kerültünk, ott van a világbajnok, világligagyıztes 
USA, az olimpiai bajnok Hollandia, valamint Kazahsztán. Félelmetesen hangzik a 
névsor, de ez nem jelenti azt, hogy ne okozhatnánk meglepetést. Helyezésben nem 
gondolkodom, amennyiben a pillanatnyi állapotunkhoz, felkészültségünkhöz mérten 
kihozzuk magunkból a maximumot, már nem leszek elégedetlen. Sok múlik a 
szerencsén is, rendkívül kiegyenlített a mezıny, hat-hét csapat is felkapaszkodhat a 
dobogóra. 
 
Azt azért nem árt tudni, a 2012-es londoni olimpiára a nıi világbajnokság nem 
kvalifikál. Ezért mondta azt Orsolya, hogy a vébén való szereplés ugyan fontos, de 
nem életbevágó. 
 
– Kicsit talán furcsán hangzik, de a vb számunkra csak a felkészülést jelenti a januári 
Európa-bajnokságra. Azon kell olyan helyen végezni, hogy részt vehessünk az olimpiai 
kvalifikációs tornán. Minden sportolónak célja, vágya, hogy szerepelhessen az 
ötkarikás játékokon. Nekem ez már 2008-ban Pekingben megadatott, de a 
bronzmeccset sajnos elveszítettük. Az olimpiai medál nemcsak az én, hanem az 
összes csapattársam vitrinjébıl még hiányzik. 

Kapcsolódó cikkek 
Alakul a Hungerit kerete, távozik a Bodrogi Bau edzıje 
Június közepéig edz a Hungerit kerete 
Jankovics még visszatérne: 18 órától Hungerit-Dunaújváros 
Nıi vízilabda bajnoki döntı: elıny az Újvárosnál 

Takács Orsolya (szemben fehér sapkában) a válogatott erıssége lehet Sanghajban.  
Fotó: Frank Yvette
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Hungerit: újabb lépés az arany felé? 

A rovat legfrissebb cikkei 

´Teknikai okok miatt´ tart zárva 
egy gyıri üzlet

Hollandiában bankadót vezetnek be jövıre

Folytatódik a Strauss-Kahn elleni eljárás

A nyitóoldal témái 

Vakon, víz nélkül, 4 
négyzetméteren

Éttermi kosztra vágyott a hajléktalan

Képzeletbeli piknik az Annában - galéria

hirdetés    

Utasbiztosítás 20% 
kedvezménnyel! 
Akár az utolsó 
pillanatban is! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fokhagyma 
vetımag 
rendelhetı. Magas 
hozam - gazdaságos 
termelés! 
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