
Kupacsata: ma 18 órakor Hungerit-MetalCom 
Szentes-Patrasz 

A 16 éves Miskolczi Kitti nemcsak a Hungerit-MetalCom Szentesi VK, az egész honi 
vízilabdázás egyik legtehetségesebb, legígéretesebb játékosa. Csapatával ma 18 
órakor mérkıznek Vásárhelyen, a Gyarmati Dezsı Sportuszodában a LEN-kupa 
negyeddöntıjében a görög Patrasszal. Kitti gyızelmet vár. 

A 16 éves Miskolczi Kitti már a LEN-kupa elsı 
csoportkörében remekelt, a vásárhelyiben pedig az 
egyik legeredményesebb játékosa volt csapatának, a 
Hungerit-MetalCom Szentesi VK-nak. A holland 
Leindennek 3, az orosz Yugra Khanty-Mansinak 4 gólt 
lıtt a 178 centi magas, 70 kilós vízilabdás. Mielıtt a 
Patrasz elleni LEN-kupa-negyeddöntı elsı 
mérkızésérıl szólnánk, ismerkedjünk meg Kittivel. 
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Megérkeztek a görögök: a Patrasz tegnap 14 órakor foglalta el a szállását, majd ebéd, séta, 19 órakor pedig 
edzés volt a program. Fotó: Schmidt Andrea
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2003-ban kezdett el vízilabdázni, elsı trénere, Benedek Tibor rögtön kiszúrta, hogy 
nagy tehetség, és egy idı után a fiúkkal, Pengı László csoportjával edzett tovább. 
Utánpótlásszinten minden színő érmet begyőjtött a bajnokságban, tagja a 
korosztályos válogatottnak, a Héraklész-programnak, és már a felnıtt keret ajtaján is 
kopogtat. A Szentes nagycsapatában dr. Tóth Gyula edzısége alatt debütált, a 
2008/2009- es pontvadászatban az ASI ellen. Állandó csapattag Zantleitner Krisztina 
alatt, az elmúlt másfél évben lett, és már a legidısebbek között is nyert magyarkupa-
bronzot és -aranyat, bajnoki ezüstöt. – Szeretnék mindig, minden mérkızésen 
bizonyítani. A legnagyobb álmom, célom, mint minden sportolónak, az olimpia. 
Szuper lenne, ha már a 2012-es londonin szerepelhetnék, de nem esem kétségbe, ha 
csak a következın játszhatok. Még akkor is csak 21 éves leszek – mondta Kitti. 
 

 
A LEN-kupában az elıdöntıért a görög Nautical Union Patrasz következik, és Miskolczi 
Kittire fıszerep várhat, hiszen – mint már volt róla szó – a hollandok és az oroszok 
ellen is jó teljesítményt nyújtott. 
 
– Vásárhelyen, ahogy azt edzınk, Zantleitner Krisztina is említette, azért lehettem 
gólerıs, mert fiatal vagyok, a riválisok nem ismertek, nem számoltak velem, a 
támadásoknál sokszor üresen hagytak, vagy visszaléptek rólam. Ezt igyekeztem 
kihasználni, a lövıhelyzeteket elvállalni, értékesíteni. Mit várok a Patrasz elleni 
meccstıl? Gyızelmet! És ha egyetlen találattal nyerünk, az is jó, mert az elsı 
mérkızés tapasztalatait felhasználva a visszavágón is hajthatunk a gyızelemre. 
Gólokat elıre nem ígérek, azt azonban igen, hogy igyekszem a maximumot nyújtani. 
Ebben segíthetnek nekem és a csapatnak egyaránt szurkolóink, akik januárban is 
fantasztikus hangulatot varázsoltak a vásárhelyi uszodába. 

Kapcsolódó cikkek 
Hungerit-MetalCom: sikeres elıadásra készülnek 
Mestersége címere: pólóedzı 

Sokat érhetnek Miskolczi góljai. 
Fotó: Schmidt Andrea
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Hungerit-MetalCom Szentes: megvalósult a taktika 
Hungerit-MetalCom Szentes: hibátlan produkció 
LEN-kupa: bravúros Hungerit-gyızelem a hollandok ellen 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

A hibák is a mi eredményeink, 
elvtársak - Csongrád megyei 
közgyőlés online

Biztosabb a bejutás, ha idejében indulnak a fiatalok bulizni

Öngyilkos lett egy 17 éves diák - magasfeszültségő áram 
végzett vele

hirdetés    

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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