
Június közepéig edz a Hungerit kerete 

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi vízilabdacsapata fantasztikus évet zárt: a 
kupában arany-, a bajnokságban ezüst-, a LEN-kupában bronzérmet szerzett. A 
keret június közepéig edz, de már megkezdıdtek az egyeztetések az erısítésrıl. 

– Eredményes és kiegyensúlyozott teljesítményt hozó 
évet tudhatunk magunk mögött – közölte Zantleitner 
Krisztina, a Hungerit-MetalCom Szentes 
vezetıedzıje.  
 
– A kiegyensúlyozottság nagyon fontos, valamint az is, 
hogy a bajnokságban és a LEN-kupában szinte 
párhuzamosan szerepeltünk, és utóbbiból 
átmentettük a lendületet és a jó teljesítményt a 
pontvadász mérkızéseire. 
 
Az együttes 2010 ıszén a magyar kupa megnyerésével 
kezdte a „termelést", amihez az elıdöntıben az örök rivális címvédı Dunaújvárost, a 
fináléban a Godova Gábor vezette, a Drávucz Ritát soraiban tudó Szegedet verték 
Gyıriék. A LEN-kupában emlékezetes meccseket játszottak, egészen az elıdöntıig 
meneteltek (az olasz Rapallo Nuoto állította meg ıket), vagyis a sorozat 3. helyén 
végeztek. A bajnokságban fináléba jutott a Hungerit-MetalCom, s az Újváros 
idegenbeli legyızésével úgy tőnt, megnyerheti a párharcot és azzal az aranyat. De 
Mihók Attila lányai kétszer is nyertek Szentesen, egyszer hosszabbítás után 5 
méteresekkel, majd egyetlen találattal. Maradt az ezüst. 
 
– Jó úton járunk, építjük a jövıt – fogalmazott a 
szakember. – A mögöttünk lévı szezonban 
legfontosabb a fiatalok csapatba építése volt, ami 
sikerült. Egynegyedes, pár perces játékosból vált 
egyre meghatározóbbá Kövér-Kis Réka, Miskolczi 
Kitti és Gémes Alexa. Egységesebb, összeforrottabb 
is lett a csapat. Akiket igazoltunk – Gyöngyössy 
Anikó és Brávik Fruzsina –, felvették a ritmust, 
beilleszkedtek, több, értékesebb lett velük az 
együttes, de ezért szerzıdtetünk játékost. Már az 
erısítésen is gondolkodunk: egykori OSC-s és 
honvédos csapattársamat, a Dunaújváros 
meghatározó emberét, a 20 éves Keszthelyi Ritát 
szeretnénk leigazolni. Informálisan már beszélgettünk errıl, nem zárkózott el az 
ötlettıl, de jelenleg az érettségire koncentrál. 
 
Az együttes, a keret még nem állt le: június közepéig tréningezik, de a programban 
már olyan játékosabb, pusztán kondiban tartó foglalkozások is szerepelnek, mint az 
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Távozóról nem tudnak 
 
Távozási szándékról egy játékos 
esetében sem értesült a 
klubvezetés – tudtuk meg 
Bocskay István elnökségi tagtól, 
aki még hozzátette: a napokban 
értékelik az elmúlt szakmai, 
bajnoki évet.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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aerobik és a fallabda. A tréner még elárulta: a 2011/12-es szezonban mindhárom 
sorozatban (bajnokság, LEN- és magyar kupa) döntıt akarnak játszani. 
 
Kövér-Kis a legjobb 
 
A vezetıedzı, Zantleitner Krisztina általában nem szokott külön kiemelni, dicsérni 
játékost, mindig hangsúlyozza a csapategység fontosságát. Ezúttal kivételt tett, s a 
2010/11-es szezon legjobbjának a 20 éves Kövér-Kis Rékát jelölte, motivációként is. – 
Védekezésben még fejlıdnie kell, de ezt ı is tudja, a támadások során azonban 
mindig jó teljesítményt nyújtott, rendre sok és fontos gólt lıtt – értékelt a 
szakember.
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