
Jankovics még visszatérne - 18 órától: Hungerit-
MetalCom Szentes–Dunaújváros 

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK OB I-es nıi vízilabdacsapata ma 18 órakor a 
ligeti uszodában játssza a bajnoki döntı negyedik mérkızését, az állás 2–1 a 
címvédı Dunaújváros javára. Az esélyekrıl Jankovics Eszterrel beszélgettünk. 

A nıi vízilabda bajnoki finálé 3. mérkızését 10–7-re 
elvesztette Dunaújvárosban a Hungerit-MetalCom 
Szentesi VK, ezzel a három gyızelemig tartó 
párharcban a címvédınél az elıny (2–1). A legutóbbi 
összecsapáson nem védett az újvárosi származású, 
többszörös bajnok és kupagyıztes – még a 
fıiskolásokkal – kapus, Jankovics Eszter (25), aki 14 
évesen szülıvárosában kezdett pólózni. Harmadik 
szezonját tölti a Kurca-parti együttesnél: egyet dr. 
Tóth Gyula, kettıt Zantleitner Krisztina keze alatt. 
 
– Nem keseregtünk, már hétfın szárazföldi és vizes 
edzést vezényelt Zantleitner Krisztina, videóztunk, és kielemeztük a találkozót, majd 
„gulyásleveses, süteményes" csapatpartit tartottunk. Két jól felkészített gárda között 
apróságok döntenek egy-egy meccsen. Nehéz mérkızés lesz, de versenyben akarunk 
maradni, gyızni szeretnénk, ennek az alapja a hatékony védekezés és az, hogy 
legalább egy góllal többet dobjunk. Vagyis szombaton utazunk Dunaújvárosba! 
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A Cseszter becenevő játékos legnagyobb sikere Szenteshez kötıdik: a tavaly ıszi 
magyarkupa-döntın ı védhetett a Szeged ellen, meghatározó élmény pályafutásán. A 
vízilabda a mindene, ezt az állítást az is alátámasztja, hogy élete párja, Éles Vilmos 
is ezt a sportágat őzi. Megemlítette, Gyöngyössy Anikóval sokat köszönhetnek a 
kapusedzı  
Horváth Györgynek, aki csokival motiválja ıket: ha 50 százalék felett védenek, 
kapnak egy-egy táblát. Az édesség a meccsek elıtti „szertartásban" is jelentıs 
szerepet játszik.  
 
– Mérkızések elıtt ugyanazt a fajtájú szılıcukrot vásárolom, és a medenceparton 
körbekínálom a csapatnak – árulta el Jankovics Eszter –, de csokoládét is nassolunk, 
valamint az sem mindegy, hogy a találkozót megelızı edzésen mit és hogyan 
csinálok, melyik zoknit húzom fel. Rengeteg babonám van annak ellenére, hogy 
tudom: a siker nem ezeken múlik. 
 
Dr. Tóth gyızelmet vár 
 
A Szentes és a nıi válogatott legendás edzıje, dr. Tóth Gyula (Olaszországban 
tartózkodik Noémi lányánál) leszögezte: – A Hungerit jobb csapat, mint a 
Dunaújváros, ennek érvényesülnie kell, vagyis meg kell nyerni a bajnokságot. Azért is 
fontos lenne a siker, mert lassan a fıiskolások utolérnek bennünket a bajnoki aranyak 
számában, eddig mi tízet, ık hetet győjtöttek. Nagyon szurkolok a lányoknak, akik 
közül Kotova, Jankovics és Gyıri a kedvencem. Interneten, az mvlsz.hu-n követem az 
eseményeket. 

Kapcsolódó cikkek 

Ismét egy gól döntött a megyei vízilabda rangadón 
Mestersége címere: pólóedzı 
Hungerit-MetalCom Szentes: hibátlan produkció 
LEN-kupa: bizakodnak a szentesi BEK-gyıztesek 

Jankovics Eszter bízik benne, hogy ötmeccses lesz a bajnoki finálé.  
Fotó: Schmidt Andrea
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LEN-kupa: továbbjutott a Hungerit 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Szabadon járt-kelt a dóci 
˝fogvatartott˝

Villamosbaleset - Kisiklott a Tatra a Pulz utcai remiznél 

Mentorok segítik az álláskeresık elhelyezkedését Csongrád 
megyében

hirdetés    

Bulgária 1 hét 
50.000 Ft alatt! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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