
Hungerit-MetalCom Szentes: Keszthelyi Rita 
finálékat vár új csapatától 

A 19 éves, válogatott pólós, Keszthelyi Rita a Dunaújváros csapatától szegıdött a 
Hungerit-MetalComhoz. Az európai kupaszereplés és a tréner, Zantleitner 
Krisztina személye vonzotta. A Szentessel hazai és nemzetközi szinten is döntıt 
akar játszani. 

A magyar nıi vízilabda egyik legtehetségesebb 
játékosa, a 19 éves Keszthelyi Rita – mint arról már 
beszámoltunk – a Hungerit-MetalCom Szentesi VK-hoz 
igazolt. Egy évre írt alá.  
 
– A LEN-kupa-szereplés miatt döntöttem a Kurca-parti 
gárda mellett, mert a 2011/12-es sorozatban újra 
csak a Szentes lép ki az európai porondra. Az 
edzıvel, Zantleitner Krisztinával 3 évig játszottam 
együtt, jól ismerem a munkáját, tisztelem, személye 
is a Szentes mellett szólt – közölte Keszthelyi. 
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Keszthelyi Ritát Molnár Zoltán elnök is szívélyesen fogadta a Hungerit-MetalCom Szentesnél.  
Fotó: Schmidt Andrea

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

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

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2244309



Szentesen, válogatott kötelezettségek miatt, eddig csak egy hetet töltött. A 
csapattagok közül a válogatott klubtársakat, Kövér-Kis Rékát és Takács Orsolyát nem 
kell neki bemutatni, Miskolczi Kitti azonban más generáció. 
 
– Szeretnék minél jobb teljesítményt nyújtani a 
Hungerit-MetalComban – mondta a Keszi és Keszeg 
becenévre is hallgató szélsı. – A magyar kupa 
négyes döntıjébe az otthoni selejtezıcsoportból be 
kell jutnunk, valamint az aranymeccset sem 
rendezhetik meg nélkülünk. A bajnokságban is a 
finálé a cél, és a LEN-kupában is jó lenne felülmúlni 
a tavalyi produkciót, ami szintén döntıt jelentene. 
Ott jó lenne nyerni, mert az ezüstérmet, csillogjon 
bármilyen szépen, vesztes meccs után adják. De 
minden medálnak örülök, mert érem nélkül, üres 
kézzel nagyon rossz hazajönni. 
 
A jelenbıl és a jövıbıl ugorjunk a múltba. 
Kiskorától úszott, majd 10 évesen volt egy újpesti 
vízilabda-edzıtáborban, megtetszett neki, és többet 
már nem váltott sportágat. A családi hagyományok 
is kötelezték, szülei is válogatott szinten 
vízilabdáztak. Legemlékezetesebb meccse az volt, 
amikor az OSC-vel a 2007-es mk-döntıben legyızték 
az akkor szinte verhetetlen, bajnokságok és serlegek 
sorát nyerı Honvédot. 
 
A felnıttválogatottban 17 éves korától, 2009-tıl 
szerepel. Ebbıl a korosztályból eddig a gyıri Európa-bajnokság a legmaradandóbb 
emléke, a lelátón ott ültek a családtagok, a barátok, és mindenki nekik szurkolt. 
Érmeket a nemzeti együttessel junior korosztályban szerzett: 2007- ben világbajnoki 
bronzot, idén vb-ezüstöt. 
 
A sportág szempontjából most az a legfontosabb, hogy a londoni olimpiára kijusson a 
nıi válogatott, az ötkarikás játékokra az Európa-bajnokság kvalifikál, és az elsı 5 
hely jelentheti a repülıjegyet. 
 
– Minden sporteseményen nyerni akarok. A sikerért járunk edzeni, azért szenvedünk, 
nem azért, hogy utolsók legyünk. Ha kijutunk Londonba, ott is a gyızelem, az 
olimpiai arany lesz számomra a cél. 

Kapcsolódó cikkek 

Hungerit-MetalCom Szentes: egy vas már a tőzben 
Hungerit: Jankovics aranyakra vágyik 

Névjegy 
 
Keszthelyi Rita 1991. december 
10-én született Budapesten A 
Keszi, Keszeg becenevő szélsı 
177 centi magas, és 66 kiló. 
Nevelıedzıje Áts Bertalan, 
eddigi klubjai UTE (2002-tıl 
2008-ig) OSC (az UTE közben 
2006-tól 2008-ig); Domino-
Honvéd (2008-tól 2009-ig); 
Dunaújváros (2009-tıl 2011-ig); 
Hungerit-MetalCom Szentesi VK 
(2011-tıl). Magyar kupát és 
bajnokságot is nyert. Kedvenc 
étele: göngyölt hús 
krumplipürével és tartárral; a 
sóska, krumplipürével és rántott 
hússal; a rakott palacsinta és 
vaníliás túros álom süti. 
Kedvenc játékosa Varga Dénes.  
 

A rovat legfrissebb cikkei 

Sok napsütéssel búcsúzik október 
- Mikor jön a tél?

Elmaradt a Metallica elsı indiai koncertje, letartóztatták a 
szervezıket

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
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30 éves osztálytalálkozó Sopronban Halottak napja: elindultunk felkeresni szeretteink sírjait

hirdetés 
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