
Keszthelyi Rita minden álma: kijutni az olimpiára 

Keszthelyi Ritát, a Hungerit- UniBauÉpszer Szentesi VK vízilabdását választotta a 
sportági szakszövetség 2011 legjobbjának a hölgyeknél. Az elismerést elıször 
elnyerı játékosra a következı hetekben, hónapokban a válogatottban fontos 
feladatok várnak, szeretné kiharcolni a társakkal a részvételt a londoni ötkarikás 
játékokora. 

Keszthelyi Rita, a Hungerit- UniBauÉpszer Szentesi VK 
vízilabdása duplán ünnepelhetett: december 10-i 
születésnapjával szinte egyidıben hozták 
nyilvánosságra, a szakszövetség ıt választotta 2011 
legjobbjának. Elsı alkalommal érdemelte ki ezt a 
címet a 20 éves szélsı. 
 
– Meglepett, és nagyon örültem, hogy a szakemberek 
engem találtak a nıi szakág legjobbjának, azért az 
eredmények, a teljesítmények alapján kicsit 
számítottam rá – árulta el a Keszi, illetve Keszeg 
becenévre hallgató pólós. 
 

IMRE PÉTER - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP

2012.01.02. 07:48

2011 legjobbja: Keszthelyi Rita a londoni részvételért dolgozik. 
Fotó: Karnok Csaba
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Ebben az elismerésben döntı szerepet játszott a válogatottakban (felnıtt és junior), 
valamint elızı klubjában, a Dunaújvárosi Fıiskolában nyújtott produkciója: utóbbi 
gárdával – éppen a Szentes ellen – bajnokságot nyert, és a finálé egyik hıse volt. 
Legemlékezetesebb találkozója is ebbıl a párharcból került ki, amikor hosszabbítás 
után 5 méteresekkel verték a Hungeritet a ligeti uszodában, ezzel az összevetésben 
egyenlítettek – az elsı meccset Dunaújvárosban 12–10-re nyerték Gyıri Eszterék –, és 
„visszajöttek" az aranycsatába. Szentesre igazolását követıen hamar megbocsátottak 
neki a drukkerek, hiszen az együttes húzóembere lett, négyesével, ötösével lövi a 
gólokat. 
 
A felnıtt válogatottban 17 éves korától, 2009-tıl 
folyamatosan szerepel. Ebbıl a korosztályból eddig 
a gyıri Európa-bajnokság a legmaradandóbb emlék. 
Érmeket a nemzeti együttessel junior korosztályban 
szerzett: 2007-ben világbajnoki bronzot, 2011-ben 
vb-ezüstöt. A felnıtt nemzeti együttessel 
mindenképpen szeretne kijutni a 2012-es olimpiára, 
ehhez sikeresen kell megvívnia a hollandiai Európa-
bajnokságot, majd az áprilisi kvalifikációs tornát. De 
jelenlegi klubcsapatával, a Hungerittel is vannak 
tervei. 
 
– Remélem, a bajnokságban és a LEN-kupában is 
döntıt játszunk, a végeredményekre babonából nem 
tippelek. Minden a medencében dıl el, ott és akkor 
kell koncentrálni. Olimpia? Magunkért, egymásért 
harcolva és bizonyítva kell vízilabdáznunk, és akkor 
van esélyünk Londonra. Hiszem, kijutunk az 
olimpiára. 
 
– A legtehetségesebb a fiatalok közül, szorgalmával, 
alázatával, technikai tudásával a legjobbak közé 
tartozik, nem véletlen, hogy 17 éves korától tagja a 
felnıtt válogatottnak. Céltudatos, nyerı típus – jellemezte Ritát Zantleitner 
Krisztina, a Hungerit- UniBauÉpszer Szentesi VK vezetıedzıje. 

Kapcsolódó cikkek 
A továbbjutásért: Hungerit-Szentes–ZVL Leiden ma 18 órától 
Csúcsmeccsel búcsúzik a Hungerit 
Magabiztos szentesi gyızelem a megyei pólórangadón 
LEN-kupa: megnyerte csoportját a Hungerit 
Hungerit: Jankovics aranyakra vágyik 

Válogatott program 
 
A két szentesit, Keszthelyi Ritát 
és Takács Orsolyát a soraiban 
tudó nıi vízilabda-válogatott 
december 30-áig Hollandiában 
edzıtáborozott, ahol két 
hivatalos mérkızést játszott. 
Január elején görögországi 
tornán vesznek részt, majd 
január 16-ától 29-éig jön az 
eindhoveni Európa-bajnokság. 
Ezen a kontinenstornán 
kvalifikálhatja magát Merész 
András szövetségi kapitány 
csapata az áprilisi, valószínőleg 
Triesztben rendezendı olimpiai 
kvalifikációs tornára. Ehhez az 
elsı ötben kell végezniük az Eb-
n. 
 

A rovat legfrissebb cikkei 

Káprázatos gyırújbaráti 
naplemente - fotók

Kémkedéssel gyanúsították a soproni Türk Leventét Iránban

Tőz egy soproni lakásban - Lángolt a konyha

A nyitóoldal témái 

Több mővészt, mint közgazdászt 
taníttat az állam

Felhígult szakma, megtépázott presztízzsel: ügyvédnek 
mindenkit fel kell venni

Újabb eljárást kezdeményeznek Magyarország ellen az EU-
nál
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hirdetés 

Saját falinaptár a 
Dicentrától 2.590 
Ft-ért 
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