
Kupára hangol a címvédı Hungerit 

A Széchenyi ligetben tartja edzéseit a Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi 
pólóegyüttese, amely a felkészülést augusztus 1-jén kezdte. 

Azóta sok munkát elvégzett a keret, amely még 
mindig nem teljes, hiszen október 3-ától 18-áig a 
felnıtt válogatottal edzıtáborozik Takács Orsolya, 
Keszthelyi Rita, Kövér-Kis Réka és Miskolczi Kitti – 
mondta el Zantleitner Krisztina vezetıedzı. Az 
alapozást befejezte a csapat, amelynek 14 fıs 
keretébıl 10 saját neveléső játékos. A kapus 
Jankovics Eszter élete legnagyobb „mérkızésére" 
készül: anyai örömök elé néz. Helyét a háló elıtt a 
fiatal Gundl Diána veszi át, rá hárul majd nagyobb 
felelısség. 
 
Tornát nem rendez a Szentesi VK, az egyesület utánpótlás fiúcsapataival kétkapuznak 
a lányok. A felkészülési tornának szánt magyar kupa elsı körét, selejtezıjét október 
29-én és 30-án bonyolítják le Szentesen, a csoportban a házigazda és címvédı 
Hungerit-MetalComon kívül, a bajnok Dunaújvárosi Fıiskola, a megyei rivális Szegedi 
Vízmő-Taylor&Nash-Universitas és a ZF-Eger található. Szándékosan sem lehetett 
volna erısebb kvartettet összehozni. 
 
– Ezen kár keseregni, örülünk, hogy mi lehetünk a házigazdák – közölte Zantleitner 
Krisztina, majd a következıkkel folytatta: – Biztos, hogy jó mérkızéseket fogunk 
játszani, és természetesen szeretnénk jól szerepelni, az elsı két hely valamelyikén 
végezve bejutni a négyes döntıbe. A klubok most is mindenben összefognak, 
alkalmazkodnak, mert a sportág jövıje, léte szempontjából az a legfontosabb, hogy 
válogatottunk kijusson a londoni olimpiára. 

Kapcsolódó cikkek 

Nıi vízilabda mk: az Eger mellett a Szentes is a négy között 
Hungerit-MetalCom Szentes: egy vas már a tőzben 
Hungerit-MetalCom Szentes: Keszthelyi Rita finálékat vár új csapatától 
Hungerit: Jankovics aranyakra vágyik 
Hungerit-MetalCom: Brávik távozott a Szentesbıl 
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A rovat legfrissebb cikkei 

Sok napsütéssel búcsúzik október 
- Mikor jön a tél?

Elmaradt a Metallica elsı indiai koncertje, letartóztatták a 
szervezıket

30 éves osztálytalálkozó Sopronban

A nyitóoldal témái 

Rend és nyugalom a temetık 
környékén - galériával

Tömegszerencsétlenség az M43-ason: 14-en haltak meg 
Rákóczitelepnél - 9 fı helyett 15-en ültek a kisbuszban

Halottak napja: elindultunk felkeresni szeretteink sírjait

hirdetés 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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