
 „Csodálatos érzés volt ezt átélni“  2015.09.10.
 
Németh Gábor öt évvel ezel őtt hozta létre a Fehérvár KC várpalotai fiókcsapatá t, majd felesége, az egykori sokszoros válogatott 
Sulyok Erzsébet vette át a csoport edzését. A m űhely munkáját dicséri, hogy több mint tíz játékost nevelt már az FKC 
utánpótlás-csapatai számára, és Leiner Bernadett sz emélyében kedd óta immár a feln őtt NBI-ben is bemutatkozott egy, a 
kézilabdával Várpalotán megismerkedett tehetség!  

 

„Remek élmény volt. Fantasztikus volt érezni a csapattól, az edzőktől érkező biztatásokat, és hogy megkaptam a lehetőséget [Bakó] 
Botitól. Külön örültem annak, hogy tv-s mérkőzésen játszhattam első meccsemet, kiváló hangulat volt a csarnokban.“ 
  
Amint kezdett kialakulni a két csapat között az egy re nagyobb különbség, számítottál már rá, hogy rövi desen pályára léphetsz?  

„Igen, főleg mivel Susu [Sugár Tímea, kapusedző] is kezdett rá célozgatni, készüljek, bármelyik pillanatban beállhatok. Fejben kezdtem 
koncentrálni, figyeltem, az ellenfél pályán lévő játékosai milyen megoldásokat választanak.“ 

Aztán eljött a pillanat, Te pedig nagyszer ű védésekkel mutatkoztál be a magyar élvonalban!  

„Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy képes vagyok megfogni labdákat itt is. A néhány perc alatt is jól érzékelhető volt a különbség, a 
felnőtt mezőnyben sokkal magasabb a tempó, és sokkal erősebbek a lövések. Extázisba kerültem, csodálatos érzés volt ezt átélni, 
örültem, hogy tudtam érvényesülni a pályán. Ezúton is köszönöm a csapat támogatását, rengeteget segítettek nekem.“ 

A csapatnál a nyár végére páratlan kapuskrízis alak ult ki sérülések és betegségek miatt. Miként fogadt ad, amikor megtudtad a 
hírt, hogy ilyen fiatalon esélyed lehet pályára lép ni a feln őtt mezőnyben?  

„Nagyon boldog voltam, hogy Herr Orsi mellé kerülhetek a keretbe. Azt persze sajnáltam, hogy [Szendrey] Viki és [Sipeki] Flóra 
megsérültek, remélem, mielőbb felépülnek, de addig is igyekszem élni a lehetőséggel és a csapat hasznára lenni.“ 

A sokszoros válogatott Herr Orsival milyen együtt d olgozni?  

„Nagyon jó vele edzeni, sok mindenben segít, biztat; ha valamit nem jól csinálok, elmondja, hogyan lehet jobban.“ 

Még mindig csak ifjúsági korú vagy, de már tavaly i s sok meccset játszottál a juniorok között. Mit érd emes tudnunk eddigi 
pályafutásodról?  

„Németh Gábornál és Sulyok Erzsébetnél kezdtem az FKC-Várpalota csapatánál. Nyolcadik osztályos korom után kerültem át 
Fehérvárra, és már abban az évben bekerültem Deli Rita és Virincsik Anasztázia ifjúsági keretébe. Tavaly hoztak fel a juniorokhoz, ahol 
Viki sérülése miatt többször kezdő voltam.“ 

Most pedig 16 évesen a feln őtt „lépcs őt” is meglépted!  

„Valóban nagy dolog, hogy ilyen fiatalon megadatott számomra ez a lehetőség. Nagyon szeretnék majd a későbbiekben stabil NBI-es 
kapussá válni, a nagy álmom pedig a magyar válogatottság. Sugár Tímea tanítványai közül már többen szép karriert futottak be, nagyon 
örülök, hogy én is vele dolgozhatok; remélem, majd nekem is sikerül hasonló eredményeket elérnem, mint az általa edzett „nagy 



neveknek”.“ 

Te vagy az els ő, aki a várpalotai fiókcsapatból indulva az NBI-es felnőtt bajnokságban is bemutatkozhattál. 
  
„Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, és tisztában vagyok azzal, hogy példamutatóan kell viselkednem, úgy kell játszanom, 
megélnem a meccseket, hogy idővel példaképpé válhassak majd mások számára.“ 

A nyár végén Siófokon az utánpótlás-torna legjobb ka pusa lettél. Mennyire fontosak számodra az egyéni e lismerések?  

„Nagyon örültem, és kicsit meg is lepődtem, mert számos jó csapat és kapus volt a tornán. Mindenképp emlékezetes és jó dolog ilyen 
sikereket megélni, de az elsődleges a csapat sikere.“ 
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