
Aranyos ıszt zárt a Hungerit-MetalCom 
Szentes 

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK OB I-es nıi vízilabdacsapata aranyos ıszt zárt: 
10 év után elhódította a magyar kupát. A bajnokság alapszakaszában a 3. helyen 
végzett az együttes, míg a LEN-kupában januárban már a legjobb 8 közé jutásért 
küzd, Vásárhelyen házigazdaként. 

– Nagyon örülök a kupasikernek – mondta Zantleitner 
Krisztina, a Hungerit-MetalCom Szentes nıi 
vízilabdacsapatának vezetıedzıje –, és ıszi legjobb 
meccsünket is ebben a sorozatban, a Dunaújváros 
elleni elıdöntıben játszottuk. Ezzel együtt állítom: a 
miénk fiatal, rutintalan, még alakulóban lévı gárda, 
és egy ilyennek – a lebonyolítási szisztéma miatt – 
elıször könnyebb a serleget elhódítani, mint a 
bajnoki címet. Viszont megtettük az elsı lépést 
afelé, hogy igazán nagy, gyıztes csapattá váljunk. 
 
A bajnokság alapszakaszát 8 gyızelemmel és 2 
vereséggel (utóbbiak a Dunaújváros és az Eger ellen) a 3. helyen zárták a Kurca-
partiak, a középszakaszban eddig egy találkozót játszottak, 10–10-re végeztek 
Szegeden a Taylor&Nash Universitas gárdájával. Zantleitner és a Szentes nem tekint 
nagyon elıre, mindig csak a következı feladatra koncentrál. 
 
– A két fiaskó, különbözı okok miatt, kalkulálható volt – értékelt a szakember –, a 
legfontosabb azonban, hogy kisebb hullámvölgyekkel, de már azt a játékot látom, 
amit elképzeltem. Két 16 éves fiatal, Miskolczi és Gémes ısszel bizonyított, 
kulcsszerepet kapott a mérkızéseken, szép jövı elıtt állnak, és az elmúlt szezonban 
még „5 perces" pólósoknak számítottak. A többi fiatal is hozta a tıle elvárhatót. 
Elégedett vagyok a két kapussal, Jankoviccsal és Gyöngyössyvel, kiegyensúlyozott 
teljesítményt nyújtott Hevesi, Brávik beilleszkedett, és csapatkapitányként is 
megállta a helyét, de a többiekre sem panaszkodhatom. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A keret december 12-én kapott „eltávot", a munkát, a felkészülést a 2011-es 
feladatokra december 28-án kezdi, és idén még három és fél napot dolgozik. Elıször 
a LEN-kupa újabb csoportköre vár Gyıriékre, akik január 21. és 23. között 
Vásárhelyen látják vendégül a holland Leiden, az orosz Yugra Khanty-Mansi és az 
angol West London Penguin együttesét, míg az elsı bajnokit február 9-én Egerben 
játsszák. 
 
– Nagyon nehéz, rengeteg mérkızéssel zsúfolt „tavasz" vár ránk, amelynek az is 
kérdése: miként bírják majd a fiatalok az iskolával, tanulmányaikkal párhuzamosan 
ezt a fokozott terhelést. Elıször a LEN-kupára koncentrálunk: a legnehezebb 
csoportba kerültünk, de szeretnénk továbbjutni a legjobb nyolc közé, ezért alaposan 
fel kell készülnünk a riválisokból. Az oroszoknál is találhatók rutinos játékosok – 
némelyik ellen még játszottam is –, és a bajnokság 3. helyén állnak. A 
pontvadászatban a legjobb négy közé akarunk bejutni, hogy ott lehessünk az aranyért 
folyó harcban – zárta gondolatmenetét Zantleitner Krisztina. 
 
Ha 6–5, akkor Szentes 
 
A szentesi vízilabdacsapatoknak „fekszik" a 6–5-ös végeredmény. Legutóbb – ki ne 
emlékezne rá a Kurca-parti sportbarátok közül – ennyire nyertek a lányok a magyar 
kupa fináléjában a Szeged ellen. De 6–5 volt az eredménye a 30 évvel ezelıtti férfi 
MNK-döntınek (a szenvedı fél a SZEOL AK) és az 1993. február 14-én rendezett nıi 
BEK-döntınek. Utóbbinál az olasz Orizzonte Catania hajtott fejet a Hungerit elıtt. 
Vagyis újévi jókívánságként elég annyi: legyen mindig 6–5 az eredmény.  

Bravik Fruzsina csapatkapitány és Gyıri Eszter az Év sportolója díjátadónkon. Januárban már újabb nagy 
feladatok várnak a csapatra. Fotó: Frank Yvette
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