
Gundl hazatért Szentesre 

Gundl Diána a 2011/12-es szezonban hazatért Szentesre, s már félidıben 
kijelenthetjük: a Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK élvonalbeli 
vízilabdacsapatának egyik erıssége lett a 20 éves kapus. A magyar kupában 
ezüstérmet nyert a Kurca-partiakkal, akikkel a bajnokságban és LEN-kupában is 
szeretne döntızni. 

– Bár két bátyám is elkezdett vízilabdázni, én vagyok 
az elsı pólós a családban, ık ugyanis fülproblémák 
miatt hamar abbahagyták – árulkodott a családi 
hagyományokról a Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK 
20 éves kapusa, Gundl Diána, aki Kurca-parti 
szülıvárosában ismerkedett meg a sportággal. A 
kapuba már elsı edzıje Kozák László beállította, de 
pallérozódott Kocsis István, Oltyán Gyula és dr. Tóth 
Gyula keze alatt is. 
 
A felnıttgárdában a Hungeritnél nagy volt a 
konkurencia (Jankovics Eszter, majd Gyöngyössy 
Anikó), mégis sokat töprengett, gondolkozott az igenen, amikor az OB I-be frissen 
feljutott Szeged vezetıi, Varga Árpád és Bük József ajánlatukkal megkeresték, 
nehezen szakadt el Szentestıl, az otthontól, a barátoktól: – Nem bántam meg, remek 
közösségben sportolhattam, és sokat fejlıdtem az Universitasban, hiszen kezdıként 
számítottak rám. Arról nem is beszélve, hogy a második évben Godova Gábor edzıvel 
dolgozhattam, csapattársam lett Drávucz Rita és Tóth Ildikó – emlékezett Dia. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Elárulta, nem gondolta, hogy már két év után visszakerül Szentesre, ezért örült a 
vezetıedzı, Zantleitner Krisztina megkeresésének. Jankovics „Cseszter" anyai 
örömök elé néz, Gyöngyössy távozott – Németországban mezınyben vízilabdázik –, így 
régi-új klubjában is elsı számú hálóır lett, Menczinger Melindát csakis a LEN-kupára, 
rutinja, nemzetközi tapasztalata miatt biztonsági tartalékként szerzıdtette az 
egyesület. Eddig nem nagyon volt rá szükség. Gundl Diánára igaz a megállapítás, 
teher alatt nı a pálma: egyre jobb formába lendült, meccseket hozott. Többen, kicsit 
gonosz módon, a fordulatot a Patrasz elleni LEN-mérkızésre teszik, akkor 
emberelınyös helyzetben az egyik görög fejbe lıtte. Ez annyira felpaprikázta – 
állították –, hogy utána kivédte a szemüket. Mikor ezt a teóriát megemlítettem, jót 
nevetett: 
 

– Lehet, hogy van benne valami, felpörget, ha 
kihoznak a sodromból. Bár a találkozók elıtt mai 
napig van bennem egy egészséges drukk. Az eddigi 
legjobb meccsem a Leiden elleni visszavágó volt, de 
azért bízom benne, lesz még emlékezetesebb is, 
szeretnék a bajnokságban és a LEN-kupában is 
döntıt játszani, a végeredményre babonából sem 
tippelnék. 
 
Önmagát értékelve közölte, ziccereket, ötméterest 
jól véd, a távoli lövések hárításában még fejlıdhet, 
és a lábát is erısíteni kell. A jövırıl elmondta: – 
Gyerekkorom óta az a vágyam, hogy válogatott 
legyek, igyekszem ezért mindent megtenni. Ebben is 
segíthet az a kabala, amit visszatérésemkor 
édesanyámtól kaptam, amióta nálam van, jól megy 

Teher alatt nı a pálma: Gundl (szemben) meccseket hozott a Szentesnek.  
Fotó: Schmidt Andrea 

Eddig két mk-ezüst 
 
A 20 éves Gundl Diána 2002- 
ben szülıvárosában, Szentesen 
kezdett el vízilabdázni, felnıtt 
rutint a Szegeden eltöltött két 
bajnoki év (2009/10 és 
2010/11) alatt szerzett. A 
magyar kupában a Szegeddel és 
a Szentessel is ezüstérmes lett, 
míg a bajnokságban a 
megyeszékhely csapatával a 
hatodik és a negyedik helyen 
végzett. 
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a védés. 
 
Civilben végzıs Szegeden, egészségfejlesztés szakon és párjával, a szintén Szentesen 
vízilabdázó Szabó Zoltánnal nagy természetbarátok, járnak horgászni, és 
tulajdonképpen mindketten kollégák, hiszen tavaly nyári vadvízi túrájuktól 
beszámolót írtak az egyik internetes portálnak. 
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