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Három év szünet után tért vissza a Fehérvár női kézilabdázóinak kapujába, a 23 esztendős Cziráky Fanni. 

 

A hálóőr két évet töltött Franciaországban, tavaly nyáron pedig visszavonult. Azonban az élet úgy hozta, hogy a hétvégén 

visszatért.  

 

-A kapusedző, Sugár Tímea, azaz Susu szólt, hogy Bakó Botond kérte, jöjjek amolyan próbaedzésre. Susuval baráti és 

sportszakmai kapcsolatban vagyok, évente táboroztatunk, Timi a vezető, Szikora Melindával segítőként jutok szóhoz. A 

nyáron is együtt dolgoztunk Tökölön, napközis táborban. 

 

-Ahol olyan jól védett, hogy Sugár azonnal kiszúrta. 

 

-Nem védtem, háttértevékenységet folytatok. Amúgy is, az életemben az utóbbi időszakban a krikett sokkal fontosabb 

szerepet játszott, mint a kézilabda. Mióta hazánkba megérkezett a sportág, 2007 óta szerepet vállalok benne. Eleinte 

játékosként, 2014 szeptembere óta pedig a hazai szövetségben dolgozom. Amit mi csinálunk, az grassroots, a grundon űzött, 

leegyszerűsített, élvezhető formája a játéknak. Az idei nagy dobás, a Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködve 

akkreditált testnevelő tanárképzésre kerül sor, a terveink szerint az ősz végén. A cél az, hogy a kontinensen meghonosítsuk a 

sportágat.  

 

 

 
Cziráky Fanni három éve köszönt el a fehérváriaktól, múlt szombaton tért vissza az FKC kapujába. 

 

-Vissza a kézilabdához. Annak idején, húsz évesen, hirtelen távozott Fehérvárról, Franciaországba. 

 

-Úgy döntöttem, visszavonulok. Pécsre jelentkeztem pszichológia szakra angol nyelven, csak Baranyában volt ilyen oktatás. 

Végigjártam itt a szamárlétrát, 13 évesen kezdtem itt, 18 évesen mutatkoztam be a felnőtt csapatban. Mindig harmadik 

számú kapus voltam, Szikora Melinda és Trimmel Brigitta mögött. Úgy éreztem, a kézilabdában már nincsenek előttem 

komoly távlatok. Abbahagytam. Két héttel később hívott korábbi csapattársam, Pácz Viktória, hogy a menedzsere egy képzési 

központba keres kapust Franciaországba. Oda kerültem, védtem a negyedosztályban és néhány mérkőzésen az első ligában 

is, a Besancon együttesében. Tavaly nyáron tértem haza. 

 

-Nem fordult meg a fejében, hogy itthon szerepel tovább az élvonalban? 

 

-A francia negyedosztályból ritkán igazolnak. Én ugyanis jobbára ott védtem, a legjobbak között néha. Most már tényleg úgy 

gondoltam, következik a munka és a tanulás. Pszichológiát tanulok és dolgozom a krikettben. 

 



-Majd jöttek a fehérvári kapusok súlyos sérülései. 

 

-A Budaörs elleni, idegenbeli meccs előtt szóltak, hogy Sipeki és Szendrey is sérült, Herr Orsi egyedül védi a meccseket. A 

múlt hétvégi meccsre készültek el a papírjaim. A próbaedzés ugyanis jól sikerült, Bakó Botond azt mondta, jöjjek, leigazolnak. 

Egy év kihagyás után, múlt szombaton visszatértem. 

 

-Izgult? 

 

-Nem, az egészet ajándéknak fogtam fel. Amikor bejöttem, hattal vezettünk, ennyi maradt a lefújáskor is. Én fejeztem be a 

mérkőzést, nem kellett lecserélni, nem szégyenültem meg. Volt védésem, igaz, kaptam gólt is. 

 

-Meddig tart a kalandja? 

 

-Amíg Bakó Botond vezetőedző számít rám. 

 

Horog László 


