
Takács Orsolya: London, az álmok városa 

Takács Orsolya 2009 nyarán érkezett Szentesre a Hungerit-MetalCom OB I-es nıi 
pólócsapatához. A 2009/2010-es szezon sikeres volt számára: a bajnokságban 
ezüst-, a magyar kupában bronzérmet nyert klubjával, ráadásként tavaly ısszel 
elhódították a kupát. Egyesületében és a válogatottban nyújtott teljesítménye 
alapján ıt választották az év nıi vízilabdázójának. Álmainak városa 2012-ben 
London. 

– Meglepett, hogy engem választottak a szakág 
legjobbjának – árulta el a 25 éves Takács Orsolya, a 
Hungerit-MetalCom Szentesi VK vízilabdása –, bár az 
is igaz, 2009/2010-ben sikeres szezont zártam a 
Szentessel, és a válogatottban is jól ment a játék. 
Örülök, hogy érdemesnek találtak erre a címre. 
 
A Kurca-partiakkal a bajnokságban második lett, a 
magyar kupában harmadik (ráadásként tavaly ısszel 
megnyerte a kupát, de ez már a következı 
voksolásba számít), míg a nemzeti együttessel az 
Európa-bajnokságon az 5., a Világligában és a 
Világkupában egyaránt a 6. helyen zárt. Az eredmények közül a már „versenyen 
kívüli" mk-sikert emelte ki: – Jó úgy részese lenni egy diadalnak, hogy többet 
tehettem érte, mint korábban, nagyobb felelısség hárult rám. A legfontosabb, hogy 
átlépve saját árnyékunkat az elıdöntıben végre legyıztük legnagyobb riválisunkat, a 
Dunaújvárost – mondta Orsi. 
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Zantleitner Krisztinával 2009-ben együtt érkezett Szentesre, Kriszta a kispadra, ı a 
medencébe. Nem voltak egymás számára ismeretlenek: 1 évig a Domino-Honvédban, 
5 esztendeig a válogatottban játszottak együtt, nyertek világbajnokságot. – Tudtam, 
mire számíthatok, játékosként is következetes, maximalista, elhivatott volt, nagy 
célokat tőzött maga elé. Edzıként is ezt képviseli, mindent alárendel annak, hogy 
minél jobb munkát végezzen, minél sikeresebb legyen. Ezt a profi szemléletet 
mindenkire ráragasztja.  
 
Takács Orsolya eredetileg védı (bekk), de egyre 
több poszton kap szerepet a Hungeritben, ahol 
alapember. Támadójátékán szeretne javítani, és 
irányítóként is fejlıdhet még – elmondása szerint. 
Idén is nagy feladatok várnak rá klubcsapatában és a 
válogatottban egyaránt. A 2009-es mk-bronzon már 
fényesítettek, szeretnének a bajnoki ezüsthöz 
képest is elırelépni – onnan már csak egy hely 
„kiadó"... –, míg a LEN-kupában az az elvárás, hogy 
hozzák, amit tudnak. Kérdés, az mire lesz elég a 
január 21. és 23. közötti vásárhelyi selejtezıkörben. 
A hónap végén startoló Eb-selejtezıknek – a 
németekkel, a franciákkal és a szlovákokkal 
kerültünk egy csoportba – a 2012-es olimpiai 
kvalifikációs kontinensviadalra való kijutás a tétje. 
Ott pedig London. Az idei világbajnokság is „csak" 
egy állomás (a felkészülés része) a szigetország felé 
vezetı ötkarikás úton. 
 
– London az álmok városa. Nem beszélünk arról, 

Takács Orsolyával (labdával) jó vásárt csinált a Szentes.  
Fotó: DM/DV

Világbajnoki névjegy 
 
A fıként bekk- és centerposzton 
szereplı Takács Orsolya (190 
cm, 82 kg) 1985. május 20-án 
született Budapesten. A BVSC-
ben kezdett, elsı sikereit 
második klubjával, a Domino-
Honvéddal érte el: két-két 
bajnoki címet és magyar kupát 
nyert. Ehhez a Hungerit-
MetalCom Szentessel tavaly 
ısszel hozzátett még egy 
kupaaranyat. Világbajnok 
(2005, Montreal), kétszeres 
Európa-bajnoki bronzérmes 
(2006, Belgrád és 2008, 
Malaga), és tagja volt a pekingi 
olimpián 4. helyezett 
együttesnek. 
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hogyha oda eljutunk, ott mi a cél, mert nem kell. 
Nem is mondanám ki, mindenki tudja, egy sportolónak az olimpián csakis egyetlen cél 
lebeghet a szeme elıtt... 
Már nem hisz a babonákban, a mérkızések elıtti „rituálékban", csakis az elvégzett 
munkában, a feladatok pontos végrehajtásában. Elhivatott, akárcsak edzıje, 
Zantleitner Krisztina, de már civil életét is építi: második diplomája (az elsı a 
sportmenedzseri) megszerzésére készül – másodéves hallgató a Corvinus Egyetem 
gazdálkodási és menedzsment szakán. Pár érem azért még hátravan 
sportpályafutásából.�  
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