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„Ez egy olyan ajándék volt számomra, ami tovább motivál“

2015.08.24.

Szinte kivétel nélkül jól teljesítettek a Fehérvár KC játékosai a váci Ipress Kupán, de van valaki, aki külön említést érdemel:
Szendrey Viktória – Herr Orsolya betegsége és Sipeki Flóra sérülése miatt – egyedül maradt a posztján, így mindhárom
mérkőzést végigvédte, és a 19 éves hálóőr kulcsszerepet játszott csapata jó szereplésében.

Egy hétvége alatt három mérkőzést kellett végigvédened a felnőttcsapatban, ráadásul egy igen rangos tornán.
„Nehéz teher hárult rám, így hogy egyszerre ketten is kiestek előlem. Úgy gondolom, sikerült helyt állnom, tudtam, hogy a csapatnak
szüksége van rám, nagyon sokan biztattak, az egész csapat támogatott, éreztem a bizalmukat, ez az, ami erőt adott.“
Hogy láttad belülről a három mérkőzést?
„A Dunaújváros elleni vereséget nagyon sajnáltam, végig döntetlen körüli, ki-ki mérkőzés volt, hol mi, hol ők vezettek, a végén nekik
jött ki jobban a lépés. A Siófok és a Vác elleni meccsek nagyon jól sikerültek, főleg az utolsó meccs második félideje már igazi
örömjátékot hozott.“
Saját teljesítményeddel mennyire voltál elégedett?
„Voltak jó dolgok, ami mögött nagyon sok munka van. Sugár Tímea kapusedzőmtől nagyon sokat tanulhattam, de tudom, hogy még
mindig nagyon sokat kell tanulnom. Most is voltak olyan gólok, melyek az enyémek voltak; jobb is lehetett volna, de azért örülök, hogy
segíthettem a csapatot a védéseimmel.“
Így, hogy most letetted a névjegyed a felnőtt mezőnyben, mit gondolsz, mit hozhat számodra a jövő idény?
„Kitartás, alázat, munka, munka és munka. Végre megmutathattam, hogy én is itt vagyok.“
Rég vágytál erre a pillanatra?
„Tizenegy éve kezdtem kézilabdázni Dunaújvárosban, négy éve kerültem az FKC-hoz. Nagyon régóta vártam, sőt mondhatni amikor
elkezdtem a sportot, már akkor kijelentettem, hogy én márpedig felnőtt NBI-es kapus szeretnék lenni. Ezért dolgozom, most, ha csak
egy felkészülési tornán is, de nagyon komoly ellenfelek ellen mérhettem fel a tudásomat. Ez egy olyan ajándék volt számomra, ami
tovább motivál a kemény munka folytatására.“
Sokszor mondják, a kézilabda kapusok kicsit őrültek, Te is egyetértesz ezzel?
„Van benne igazság! :) Szerintem kell is ahhoz egy kis őrültség, hogy beálljunk a kapuba a lövések elé.“

A Győri Audi ETO ellen indul a bajnokság. Mire lehet képes ellenük az FKC?
„Nagyon hiányosan voltunk itt ezen a tornán, de ez a játék alapján bármi lehet. Csinálni kell azt amit tudunk, aztán meglátjuk, ez mire
lesz elég.“

