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Alakul a Hungerit kerete, távozik a Bodrogi Bau
edzıje
IMRE PÉTER - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP
2011.06.18. 05:19

Már levezetı edzések sincsenek a Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi
vízilabdásainak, a keret augusztus elsı hetében kezdi meg a közös munkát. Eddig
egy távozót (Gyöngyössy) és két érkezıt (Gundl, Keszthelyi) regisztrálhatunk a
csapatnál.
A 2010/2011-es szezonban kupaaranyat, bajnoki
ezüstöt, LEN-kupa-bronzérmet szerzı HungeritMetalCom Szentesi VK nıi vízilabdacsapatának
játékosai már a levezetı, lazító jellegő tréningeken
is túl vannak. Bár a felnıttek közül néhányan még
lejárnak a 94-es korosztályos válogatott
foglalkozásaira – mondta el Zantleitner Krisztina
vezetıedzı –, de ez senkinek sem kötelezı. A
nyaralás, a pihenés után a közös munkát augusztus
elsı hetében kezdi meg a keret.
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hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Most minden szurkolót, szimpatizánst a személyi
kérdések érdekelnek, vagyis az, kiket láthatnak ısztıl szentesi színekben a
medencében? Zantleitner Krisztina közölte: a 21 éves kapus, Gyöngyössy Anikó
rendkívül tehetséges, hozzáállása miatt azonban nem tart igényt további
szolgálataira, a közelmúltban a válogatottságot is lemondta.
– Anikó mentalitása csalódást jelentett számomra, ráadásul nekem és az egyesületnek
is fontos, hogy a nemzeti együttesben minél több hungerites legyen. Terveink
megvalósításához nyerı típusú emberek szükségesek, akik a közösségért áldozatokra
képesek – mondta a szakember.
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Gyöngyössy Anikóra nem tart igényt Zantleitner Krisztina edzı, a kapus távozik a Szentesbıl.
Fotó: Frank Yvette

Ilyen igazi csapatember lehet a Szegedrıl szülıvárosába visszatérı fiatal kapus,
Gundl Diána, valamint a Dunát a Kurcára cserélı klasszis, Keszthelyi Rita. Szentesre
igazolásuk biztosra vehetı, szóban már mindkét játékossal megegyezett az egyesület.
A keret többi tagját, beleértve Zantleitner Krisztina vezetıedzıt is, még 1 évig
érvényes szerzıdés köti a klubhoz. De még minden alakulóban van, Sipos Dorina
tanulmányai miatt nem folytatja a Szentesben, Bakos Anna ügye függıben van, míg
Kádár lldikót felzárkóztatják az ifjúsági csapatból a felnıttekhez. Az anyagiakon
mindenesetre nem múlhatnak az újabb sikerek: a fıszponzorok, a Hungerit és a
MetalCom továbbra is kitartanak a vizes amazonok mellett. Ezt a közelmúltban
tartott évzáró összejövetelen is megerısítették képviselıik.
Tóth László külföldre igazol
Az OB I-es férfi vízilabdacsapat vezetıedzıje, Tóth László távozik,
visszautasíthatatlan ajánlatot kapott külföldrıl. Bár még 1 éves szerzıdés kötné a
klubhoz, a Szentesi VK hozzájárult eligazolásához – közölte lapunkkal Bocskay István
elnökségi tag. Az érintett érdeklıdésünkre csupán annyit árult el, egy szomszédos
országban folytatja edzıi pályafutását.
Kapcsolódó cikkek
Június közepéig edz a Hungerit kerete
Jankovics még visszatérne: 18 órától Hungerit-Dunaújváros
Nıi vízilabda bajnoki döntı: elıny az Újvárosnál
Hungerit: újabb lépés az arany felé?
Hungerit-elıny a fináléban
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A nyitóoldal témái
Vajda nyolcadik, három Eb-arany

http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2225751

NetSzemle archívum

Szeged - delmagyar.hu

3. oldal, összesen: 3

1000 méteren
Julika 27 éve illegális lakásfoglaló
Hagyomány lett az ajándékkoncert
hirdetés

Utasbiztosítás 20%
kedvezménnyel!
Akár az utolsó
pillanatban is!

Vásároljon E-jegyet
a Tisza Volán
járataira

http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2225751

Fokhagyma
vetımag
rendelhetı. Magas
hozam - gazdaságos
termelés!

NetSzemle archívum

