
Jankovics Eszter: félidıben élete nagy meccsén 

Jankovics Eszter, a Szentes pólókapusa áldott állapotban van. Párjával, a német 
Solingenben légióskodó Éles Vilmossal március 2-ára várják a kicsit – Eszter most 
19 hetes –, de elıtte még decemberben, szők családi körben, összeházasodnak. 

– Nem terveztük a babát – árulta el a 26 éves 
Jankovics Eszter, a Hungerit-MetalCom Szentesi VK 
vízilabdakapusa, aki 2 éve párja a szintén pólós Éles 
Vilmosnak –, szerzıdést hosszabbítottam, Vili 
Németországba igazolt. Már azt is tudjuk, hogy kisfiú 
lesz, nevet tekintve  
Patrik-párti vagyok, de ebbe még lehet beleszólása 
Vilmosnak és a nagyszülıknek is. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Cseszter – így becézik a társak – nem tudta az elsı pillanattól, hogy várandós, az tőnt 
fel neki és Zantleitner Krisztina vezetıedzınek, hogy egyre kevésbé bírja a kondizást, 
és romlik a futóteljesítménye. A nıgyógyász igazolta a gyanút: „nem tudtam, de már 
3 hónapja velem volt és 1 hónapja együtt is edzettünk" – mondja Eszter. A két família 
– hol szüleinél tartózkodik Dunaújvároson, hol Éleséknél Szegeden – jól fogadta az új 
leendı családtagot, mindenben segítik a fiatalokat, Éles Vilmosnak azonban kellett 
pár másodperc, míg feldolgozta a történteket. Kedvese rögtön az orvostól rácsörgött, 
elmondta a nagy hírt, a reakció a következı volt: „várj egy kicsit, mindjárt 
visszahívlak". 
 
– Mikor újra beszéltünk, nagyon örült, azóta is be 
van sózva. November elején megyek ki hozzá 
Németországba – ı még nem látott pocakosan –, 
decemberben ı jön haza, ezt kihasználva szők 
családi körben összeházasodunk, így lesz kerek a 
történet. Mindenki aranyos, édesanyám már több 
rugdalózót vásárolt, Vili testvérével és az ı párjával 

Jankovics Eszter pocakjában egy kisfiú növekszik. 
Fotó: Frank Yvette

Elsı lesz a csapatnál 
 
A Hungerit-MetalComnál 
mindenki jól reagált a váratlan 
terhességre, az edzı Zantleitner 
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pedig járjuk a boltokat Szegeden, legutóbb 
babakocsikat néztünk. 
 
Edzésre már nem jár, de a mozgást nem hagyta 
teljesen abba: „Olykor átmegyek Szentesre, 
megúsztatom a hasam, a csajok pedig röhögnek". És 
már mindenki arról faggatja, mi lesz a jövıben, 
mikor tér vissza a sportágba? 
 
– Mindig azt mondom: nem tudom, mert még nem 
szültem. Tudom, a háromszoros olimpiai bajnok 
kajakos, Douchev-Janics Natasa egy hónap után 
visszatért, újrakezdte a tréninget, ı vérprofi, és 
jövıre olimpiát rendeznek. A lényeg, egyiket sem 
akarom a másik rovására csinálni, igyekszem 
megtalálni az egyensúlyt. Már most hiányzik a víz, a 
medence, az, hogy a kapuba álljak, védjek, vagyis 
biztosan nem szakadok el a sportágtól. Várom már 
az október végi szentesi magyar kupa 
csoportmeccseiet, ott leszek a lelátón. 
 
Éles Patrik – maradjunk ideiglenesen a kismama 
névverziójánál – várhatóan március 2-án sír fel. – Nem terveztük, de vallom, az 
életben semmi sem véletlen, ennek így kellett történnie, és fantasztikus érzés... – 
búcsúzott Cseszter.

Kapcsolódó cikkek 
Hungerit Metal-Com Szentes: hatalmas esély a címvédésre 
Hungerit-MetalCom Szentes: egy vas már a tőzben 
Kétszer is vízbe ugrik a Beton és a Szentesi CS&K 
Halálcsoporttal rajtol a nıi vízilabda magyar kupa 
Bodrogi Bau: a harmadik negyedig bírták Pécsett 

Krisztina is azt mondta 
Jankovics Eszternek, nyugodtan 
maradjon otthon addig a 
kicsivel, ameddig akar. A lányok 
az utolsó edzésen meglepték, 
egy nagy csomag babaholmit 
(ruhát, játékot – kéket, vagy 
olyan árnyalatút) adtak neki: – 
Egy darabig némán álltunk 
egymással szemben, egyikünk 
sem tudta, mit kell ilyenkor 
mondani. Kedves, megható 
pillanat volt. Kriszta azért 
viccesen arra kért: ne 
reklámozzam, hogy ez milyen jó 
érzés, mert a végén elfogy a 
csapat... Egyébként ı lesz a 
jelenlegi keret elsı babája – 
mondta Eszter.  
 

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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