
A Győri Audi ETO Kézilabda Klub és Görbicz Anita

A Győri Audi ETO Kézilabda Klub története 65 éves múltra tekint vissza. A több mint
fél évszázad alatt sikerek és hullámvölgyek váltották egymást az egyesület életében,
míg  idén,  2013-ban  a  csapat  feljutott  a  csúcsra:  megnyerte  a  klubok  közötti
legrangosabb európai megmérettetést, a Bajnokok Ligáját. 

Az 1948-ban Sebők Tibor által megalakított ETO-nak még három évet kellett várnia
az  első  hivatalos  női  bajnokság  elindulásáig.  A Klub  első  aranykora  az  ötvenes
évekre  tehető:  1957-ben  ünnepelhette  első  bajnoki  győzelmét,  melyet  1959-ben
követett a második. Sajnos az első tíz sikeres évet követően fokozatosan visszaesett
a Klub a bajnokságban, és ez a mélyrepülés tartósnak bizonyult: 1972-ben, az NBII-
ből való kiesést követően a Klub gyakorlatilag megszűnt. A győri kézilabda rajongók
hosszú évekig kénytelenek voltak nélkülözni a sportot a városban, míg 1984-ben újra
az első osztályban versenyezhettek a győri  lányok.  A viszontagságos időszakban
többször gazdát, és nevet is váltott a csapat, amely végül 1992-ben állapodott meg a
Győri Önkormányzatnál, és mai nevénél, a Győri ETO Kézilabda Clubnál.  

A mai ETO építése gyakorlatilag ezzel a fordulattal vette kezdetét. A jelen sikereinek
alapjait Vanyus Attila klubelnök húsz éven át tartó, kitartó és küzdelmes munkával
tette le. Ekkortól jelentek meg az ETO mögött a jelentősebb névadó szponzorok, mint
a Győri Keksz, a Graboplast, majd 2005-től az Audi, amelyek az egyre szilárdabbá
váló  pénzügyi  hátteret  is  megteremtették  a  csapat,  és  az  utánpótlás-fejlesztés
számára.  A  stabilizálódó  klubhoz  idényről-idényre  érkeztek  az  egyre  nevesebb
játékosok a saját utánpótlásból, vagy más kluboktól: Győrött érte el első nagy sikereit
Mátéfi Eszter, Hoffmann Beáta, Nagy Anikó, Pálinger Katalin, Pigniczki Krisztina és a
tragikus sorsú Kulcsár Anita is, a jelen sztárjai közül pedig például Tomori Zsuzsa,
vagy Kovacsicz Mónika. 

Az  ETO  újkori  története  hosszú,  aprólékos  stratégiai  építkező  munkáról  szól,  a
csapat lépésről-lépésre tette meg az utat a hazai bajnoki cím, illetve a nemzetközi
sikerek felé egyaránt. Az első bajnoki és Magyar Kupa aranyra 2005-ig kellett várni,
amikor az ETO a hosszú évekig uralkodó Dunaferrt legyőzve 46 év után lett  újra
magyar bajnok, azóta viszont egy év bajnoki cím kivételével senki nem tudta elvenni
tőle  az  aranyérmet,  mind  a  hazai  bajnokságban,  mind  a  Magyar  Kupában
legyőzhetetlen.  A klubvezetés  és  az  edzők  munkája  ekkorra  érett  be  tehát,  és
bizonyította be, hogy tartós sikereket csak fanatikus, állhatatos erőfeszítésekkel lehet
elérni a sportban.  

A nemzetközi porondon 1995-ben mutatkozott be az ETO, először a City Kupában,
majd az EHF Kupában, végül a Bajnokok Ligájában. A nemzetközi mérleg: 4 EHF
Kupadöntő, 1 KEK döntő és elődöntő, 4 BL-elődöntő, 2 BL-döntő, és végül idén a
Bajnokok Ligája győzelem.

A Klub legújabb kori virágzásához nagyban hozzájárultak az edzők is: az első hazai
és nemzetközi sikerekhez Vura József és Róth Kálmán vezetésével jutott el a csapat,



majd Konkoly Csaba irányításával  is három éven át a  Bajnokok Ligája 4 legjobb
csapata közé került az ETO. 2011 őszén a jelenlegi női szövetségi kapitány: Karl Erik
Böhn lett a csapat vezetőedzője, akivel 2012-ben is BL-döntőig menetelt a csapat. A
győri  álmokat  végül  a  2012  őszétől  a  csapatot  irányító,  spanyol  Ambros  Martín
teljesítette be, ő vezette a lányokat a Bajnokok Ligája aranyéremig. 

A világraszóló sikerekben komoly szerep jutott  az ETO norvég, brazil  és délszláv
játékosainak is, a BL-győztes csapat tagjai a többszörös olimpiai, világ- és Európa
bajnok  Katrine  Lunde,  Heidi  Löke,  Jovanka Radicevic,  Andrea  Lekic  és  Eduarda
Amorim.

Az edzők közül Róth Kálmánt nemcsak a felnőtt csapat vezetőedzőjeként szükséges
kiemelni,  hiszen fanatikus munkával  az ország legnagyobb kézilabda utánpótlását
építette  ki  az  ETO-nál,  jelenleg  ő  a  Klub  utánpótlás  igazgatója.  A szisztematikus
utánpótlás építkezés eredményeképpen mára közel 1000 gyermek kézilabdázik az
ETO utánpótlásában. A 9 korosztályban zajló munka már 6 éves kortól biztosítja a
játékot, a versenyzést a fiataloknak, a legkisebbeknek heti két, a legnagyobbaknak
napi két edzéssel, akadémiai rendszerben. Ennek a két évtizeden át tartó, hosszú
építkezésnek az eredményeképpen jelenleg nincs olyan hazai kézilabda klub, ahol
ne játszana győri nevelésű játékos, illetve mind az utánpótlás, mind a felnőtt nemzeti
válogatottak gerincét a győri nevelésű, vagy jelenleg is az ETO-ban játszó játékosok
adják. A Klub erejét mutatja, hogy az idei első osztályú bajnokságban már nem egy
győri, hanem a felnőtt csapat kapuján dörömbölő 17-21 éves korosztály is játszik, az
ő sikeres NBI-es szereplésük a Veszprém színeiben zajlik. 

Időközben 2011-ben Vanyus Attila húsz év eredményes építkező munka és számos
hazai  és  európai  klubsikert  követően  nyugdíjba  vonult,  és  örökös  tiszteletbeli
elnökként áll kreatúrája mellett. A Klubot azóta új elnök irányítja: a pénzügyi szférából
érkező, és 20 éve a Klub elnökségében dolgozó Kelecsényi Ernő vette át az elnöki
feladatkört. A Klub új elnökének hitvallása a stratégiai építkezés folytatása, legfőbb
vezetői elvei közé tartozik a hosszú távú tervezés, az utánpótlás kiemelt fontossága,
a  szilárd  támogatói  kör  további  erősítése,  amely  biztosíték  arra,  hogy  a  csapat
hosszú távon is Európa, tehát a világ élvonalában tudjon maradni.   

A Klub  újkori  sikersorozatában  a  sikeredzők  és  elnökök  mellett  egy  különleges
játékos szerepét is ki  kell  emelnünk.  A történet 1992-ben kezdődött,  amikor Róth
Kálmán  felfigyelt  a  magyar  női  kézilabda  eddigi  legnagyobb  zsenijének  tartott
Görbicz Anitára. A 9 évesen felfedezett, kimagasló tehetségű játékos már 16 évesen
a felnőtt  ETO-ba került.  Anita  egy megfiatalított  csapatban kapta meg az irányító
posztot, amelyet rögtön az EHF Kupa döntőjéig vezényelt. Azóta Anita neve és játéka
egybeforrt  a  Győri  ETO-val,  a  Klub  XXI.  századi  hazai  és nemzetközi  sikereinek
kulcsszereplőjévé  vált.  Eddigi  pályafutását  gyönyörű  sikerek,  és  számos  nehéz
pillanat is kísérte, előbbiek közé tartozik például, hogy 2012-ben a BL gólkirálynője
lett,  utóbbiak  közé  számos  sérülés,  amelyek  miatt  több  klub,  és  válogatott
világeseményt  volt  kénytelen kihagyni.  A 12 éve zajló  felnőtt  pályafutás során az



állhatatossággal, türelemmel, alázattal végzett edzésmunka végül idén beteljesítette
Anita  minden  álmát:  vezetésével  a  Győri  Audi  ETO  tripla  aranyérmet  tudhat
magáénak,  hiszen  a  magyar  bajnoki  cím és  a  Magyar  Kupa  mellett  a  Bajnokok
Ligára  trófeát  is  elhódította.  Görbicz  Anita  nemcsak  klubjának,  hanem a  magyar
nemzeti válogatottnak is vezéregyénisége. Első szövetségi kapitánya, Mocsai Lajos
18  évesen  hívta  be  a  keretbe,  ahol  helye  azóta  is  megkérdőjelezhetetlen.
Irányításával 2003-ban világbajnoki ezüstéremig, 2005-ben világbajnoki bronzéremig
jutott  a  nemzeti  csapat,  Anitát  pedig  mindkét  alkalommal,  sőt,  2007-ben  is
beválasztották  a  VB  all  star  csapatába.  Tavaly  decemberben  a  szerbiai  Európa
Bajnokságon bronzéremig vezette a magyar női válogatottat.

Anita  tehetségét  és  eredményeit  számos  kitüntetés  díjazta:  2005-2006-2007-ben
itthon  megválasztották  az  év  kézilabdázójának,  2005-ben  a  világ  legjobb
kézilabdázója cím is őt  illeti.  2008-ban Junior  Prima Díjat,  2009-ben pedig Prima
Díjat kapott.

Szilágyi Andrea


