
Hevesi Anita szentesi gyızelmet remél 

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi vízilabdacsapata bajnoki döntıt játszik a 
Dunaújvárossal, az elsı mérkızést holnap 16.30-tól rendezik a Fejér megyei 
városban. Az esélyekrıl a Kurca-partiak centerével, Hevesi Anitával 
beszélgettünk. 

– Elszántak, motiváltak vagyunk, a bajnoki döntı 
óriási lehetıség – közölte a Hungerit-MetalCom 
Szentesi VK 22 éves centere, Hevesi Anita.  
 
– A Dunaújváros ısi rivális, de ebben a szezonban már 
bajnokin és semleges pályán, a magyar kupa 
elıdöntıjében is megvertük. Vagyis nem 
elképzelhetetlen, hogy a finálé elsı meccsén 
meglepjük ıket. 
 
Hevesi Anita 9 évesen kezdett vízilabdázni, a 
Szentesen kívül nem játszott másik egyesületben. 
Elsı edzıje Sóti Lajos volt, majd Kozák László, a felnıtteknél Pengı László, dr. Tóth 
Gyula, Tari László, Kocsis István és Zantleitner Krisztina következett a sorban. 
Kozáktól sajátította el az alapokat, de dr. Tóth és Zantleitner is maghatározó a 
pályafutása során. 
 
– Jelenlegi trénerünk játékosként is tiszteletre méltó eredményeket ért el, nagy 
karriert futott be. Nemcsak szakmai dolgokat, sportolói szemléletet, profi 
hozzáállást, maximalizmust is tanulunk tıle. Szigorú, elvárja, hogy ne csak arra az 
egy-másfél órára koncentráljunk az edzésre, amíg az tart; készüljünk rá fejben, 
lélekben. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Utánpótláscsapatokkal sokszoros magyar bajnok, a felnıttek között kupagyıztes, 
bajnoki bronz- és ezüstérmes, és tagja volt a LEN-kupa 3. helyezett gárdának is. A cél 
a pontvadászatban a dobogó legfelsı foka, és Anita úgy fogalmazott: ha mindenki 
odateszi magát, Újvárosban sem lehet baj. 
 
Civilben fıiskolára jár, levelezın „birkózik" a turizmus, vendéglátás szakkal. 
Szabadideje nagy részét a szintén pólós barátjával, Rácz Norberttel tölti. Most 
minden idegszálával a bajnoki fináléra koncentrál.  
 
– Vannak babonáink, meccsek elıtti cselekvési sorrend, például mindig egy 
meghatározott márkájú csokoládét eszünk. Ezen sem múlhat... 
 
Éremesı 
 
A Hungerit Zantleitner Krisztina edzısége alatt „visszatalált" a dobogóra. Az elsı 
évben a kupában bronz-, a bajnokságban ezüstérmet szerzett a gárda. A most zajló 
szezont mk-diadallal kezdték, a LEN-kupában a 3. helyen végeztek, és a 
bajnokságban finálét játszanak, vagyis legrosszabb esetben megismétlik az ezüstös 
produkciót. 

Kapcsolódó cikkek 
Döntıben a Hungerit-MetalCom Szentes! 
LEN-kupa: nem jutott döntıbe a Hungerit 
A Hungerit-MetalCom egy lépésre a finálétól 
Gond nélkül nyert a Hungerit a BVSC ellen 
Hungerit: kötelezı a gyızelem a BVSC ellen 

Mosolygósan várja a finálét Hevesi Anita.  
Fotó: Vidovics Ferenc

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 
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Teljesen leállhat a 2-es 
villamosvonal építése

Újabb erıs földrengés Japánban - cunamiriadó

Rézért mentek: urnákat rongáltak meg két szegedi 
temetıben

hirdetés    

Görögország 
elérhetı árakon! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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