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M ásfél hónapja profi  ké-
zilabdázónak számít a 
mindössze 19 éves székely-

udvarhelyi Bálint Anna: a fi atal ka-
pus ennyi ideje tartozik a magyar 
NBI-ben szereplő Váci Női Kézilabda 
Egyesület kötelékébe, miután oda-
szerződött nevelőegyesületéből, a 
Székelyudvarhelyi Női Kézilabda 
Klubból. A Mester Zsolt edző által ve-
zetett udvarhelyi csapatnak évek óta 
jó a viszonya a NEKÁ-val és a Váci 
NKSE-vel, a Németh András techni-
kai igazgató és Szilágyi Zoltán veze-
tőedző által irányított váciak tavaly 
nyáron Székelyudvarhelyen edzőtá-
boroztak. Anna útja azonban hosszú 
volt Vácig.

Nem kellett versenyeznie 
a posztjáért

Bálint Anna édesanyja a kilencve-
nes évek elején néhány évig szintén 
kézilabdázott, Anna pedig tízéves 
korában kezdte el ezt a sportágat, 
amelynek Székelyudvarhelyen és a 
közeli Zetelakán van nagy hagyo-

mánya. Csapattársai közül többen is 
zetelakiak, akik erről a településről 
kerültek be a székelyföldi kézilabdá-
zás fellegvárába, ahol több évtizede 
komoly utánpótlásképzés folyik, ám 
felnőtt női együttese nem mindig volt 
a városnak. A hetvenes években volt 
a csúcs, hiszen 1976-ban bronzérmes 
volt az akkori csapat, de azt követően 
csak a másodosztályban játszhatott 
az együttes a kilencvenes évek ele-
jéig, majd három évig az ezredfordu-
lón. Néhány évvel ezelőtt alakult egy 
teljesen új klub, az említett SZNKK, 
amely szintén a másodosztályban 
játszik, főleg fi atal, 18–19 éves kézi-
labdázókkal.

Anna a Móra Ferenc Általános Is-
kola tanulójaként jelentkezett az első 
edzésekre, testnevelő tanára, Stefán 
András javaslatára. Első edzője Ba-
lázsi Ildikó volt, őt Rigó Béla követ-

te, majd Mester Zsolt irányítása alá 
került – Anna mindvégig egy olyan 
poszton játszott, amelyre nem volt 
sok jelentkező. A fi atal kapusok éle-
te elég különleges és nehéz, hiszen 
mind az edzéseken, mind pedig a 
meccseken már ifi korban is nagyon 
erős lövéseket kell hárítaniuk kézzel 
és egész testtel, sokuknak az első 
kemény labdaütések után elmegy a 
kedvük a folytatástól. Anna viszont 
becsülettel kijárta a szamárlétrát 
Székelyudvarhelyen, a korosztályos 
ifi csapatok mellett két és fél évet a 
felnőtt együttesben, az SZNKK-ban is 
játszott. Utolsó mérkőzése november 
14-én este volt az udvarhelyi együt-
tes színeiben, amely aznap nagyon 
megszorította a Național Râmnicu 
Vâlcea együttesét, a vendégcsapat 
mindössze egy góllal, 27–26-ra tu-
dott nyerni – Annát pedig a mérkő-
zés egyik legjobbjának választották. 
Ezután jött a váciak megkeresése, a 
fi atal kapus pedig néhány nap múlva 
már új csapatával edzett.

Ifibajnok lett – kölcsönben

Az idei év egy különlegességet is 
tartalmazott Anna számára, ez 
ugyanis eddigi pályafutása legna-
gyobb sikere: országos ifjúsági baj-
nok lett. Azonban nem Székelyud-
varhely, hanem Marosvásárhely 
csapatában: Mihaela Evi együtte-
sét két udvarhelyi csapattársával, 
Munteanu Krisztina balátlövővel 
és Kerekes Éva balszélsővel együtt 
erősítették – nem is akárhogyan, 
hiszen a bajnokság döntőjében a 
Bukaresti CSM együttesét sikerült 
felülmúlniuk. Mindkét említett me-
zőnyjátékost azóta a román ifiválo-
gatottba is behívták, Kerekes nyá-

ron az első osztályos Nagybányai 
Minaur játékosa lett.

A harmadik számú kapus, 
de egyes számmal 

A Váci NKSE-nél nem könnyű Bar-
bara Arenhardt és Bukovszky Anna 
mellett a kapuba kerülni – Anna úgy 
lett a Vác harmadik számú kapusa, 
hogy a Ferencváros visszahívta a 
VNKSE-ből a kölcsönadott kapusát, 
az ifi -világbajnok Hadfi  Grétát. Az ud-
varhelyi kézilabdázó november óta 
főként Szabó Krisztina kapusedzővel 
dolgozik Vácon, aki szerinte hasonló 
munkamódszerekkel edzi a hálóőrö-
ket, mint idehaza Kocs Levente – 
utóbbi a Szejke SK másodedzőjeként 
és a Székelyföldi Kézilabda Akadé-
mia kapusedzőjeként az elmúlt egy-
két évben nagyon sokat tett Anna 
fejlődéséért. Még az is előfordult, 
hogy a fi atal kapus a Szejke férfi csa-

patának edzésein is részt vett, ez is 
jól jelzi, hogy mekkora akaraterővel 
és ambícióval dolgozik hétről hétre.

„A példaképek, az előttem álló 
jobb sportolók mindig motiválnak” 
– vallja Bálint Anna, aki reményei 
szerint beváltja a hozzá fűzött remé-
nyeket a Váci NKSE csapatában, ahol 
a klasszikus 1-es számú kapusmez 
lett az övé, mivel Arenhardt a 16-ost, 
Bukovszky pedig a 12-est viseli.

Tegnapelőtt este teljes fordulót 
játszottak a magyar női kézilab-
da-bajnokságban, Vác együttese 
Békéscsabán 31–28-as győzelmet 
aratott, a meccs egybeesett a Ferenc-
város–Győr csúcsrangadóval, Bálint 
Anna pedig először ülhetett le hiva-
talos mérkőzésen a csapat kispad-
jára, bár nem jutott szóhoz a szoros 
eredménnyel zárult mérkőzésen. Ám 
ami késik, nem múlik, a fi atal kapus 
minden bizonnyal nemsokára bemu-
tatkozik a magyar élvonalban.

Ambíciója lehet jövőjének kulcsa
Óriási lehetőség előtt áll a székelyudvarhelyi Bálint Anna

• A 19 éves Bálint 
Anna élete nagy le-
hetősége előtt áll: a 
Székelyudvarhelyi Női 
Kézilabda Klubtól a 
Váci NKSE-hez szerző-
dött másfél hónappal 
ezelőtt. Bár még nem 
lépett pályára tétmér-
kőzésen új csapatában, 
eddig mutatott ambíci-
ója minden valószínű-
ség szerint szép jövőt 
ígér számára.

A másodosztályú Székelyudvarhelyi NKK-tól került a magyar élvonalba   ▴  KORÁBBI FELVÉTEL: VERES NÁNDOR
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Névjegy 

Név: Bálint Anna
Pozíció: kapus
Mezszám: 1
Született: 2000. július 16., Székelyudvarhely
Súly: 65 kg
Magasság: 174 cm
Előző klubok: Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub, Székelyudvarhelyi 
Női Kézilabda Klub, Marosvásárhelyi Városi Sport Klub
Korábbi edzők: Balázsi Ildikó, Rigó Béla, Mester Zsolt, Kocs Levente 
(kapusedző), Claudiu Evi, Mihaela Evi
Kedvenc étel: sajtos karaj
Hobbi: túrázás, kirándulás
Csillagjegy: rák
Szín: zöld
Színész/színésznő: Szabó-Kimmel Tamás, Jennifer Lopez
Kedvenc kézilabdacsapat: Győri Audi ETO KC 
Kedvenc kézilabdázó:  Tess Wester




