
 

Középpontban: Zantleitner Krisztina edzı 

Sorozatunkban aktualitásokkal – sikerekkel, kudarcokkal, érdekességekkel – 
foglalkozunk. A Hungerit-MetalCom Szentesi VK OB I-es nıi vízilabdacsapata ma 18 
órakor az Egerrel játszik bajnokit, holnap 20 órakor a Dunaújvárossal 
magyarkupa-elıdöntıt. Ezekrıl kérdeztük a gárda vezetıedzıjét, Zantleitner 
Krisztinát. 

– Ez a második éve Szentesen edzıként. Eddig azt 
az utat járta be a csapattal, amit tervezett? 
– Igen, az elmúlt szezonban a bajnoki ezüsttel és a 
kupabronzzal elégedett voltam, az ide esztendırıl 
még nehéz és korai nyilatkozni. A Szeged elleni 
találkozót leszámítva eddig nem vívtunk komoly 
mérkızést, ráadásul a korábban betegeskedı Takács 
Orsolya két hete kezdett edzeni, Kövér-Kis Réka 
pedig a közelmúltban esett át vakbélmőtéten. Két 
meghatározó emberrıl beszélünk, vagyis a csapat és 
a játék még nem az, amit elképzeltem. 
 
– Csütörtökön és pénteken – Optimális esetben vasárnap is – nehéz meccsek 
várnak az együttesre. Utazással „kombinálva", hiszen a magyar kupa négyes 
döntıjét Budapesten rendezik. 
– Már két- három hete tudjuk, hogy ez lesz a menetrend, nem szabad sopánkodni. 
Ennek szellemében készültünk, alkalmazkodunk – nem tehetünk mást –, és igyekszünk 
a legjobb eredményt elérni. Nehéz, küzdelmes mérkızésekre számítok. Az Eger ellen 
hazai pályán mindenképpen nyerni szeretnénk, míg a magyar kupa elıdöntıjében 
vissza akarunk vágni a Dunaújvárosnak a tavalyi vereségért. Összejöhet egy Csongrád 
megyei, Szentes–Szeged finálé. 
 
– Zsúfolt, megterhelı program. Hogyan lehet erre ráhangolódni? 
– Nem érdemes ezt túlmisztifikálni. A lányok fiatalok, eddig sokat, keményen 
dolgoztak azért, hogy sikeresek, eredményesek legyünk. Saját tapasztalatból tudom: 
ez megcsinálható, nemzetközi tornákon, válogatott viadalokon is hasonló a terhelés, 
mindennap rendeznek mérkızést. A feladat, a cél adott, bízunk magunkban, az 
elvégzett munkában és a csapategységben.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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