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Görbicz, a visszavonuló világsztár
Sportigazgatóként folytatja Győrben a világ legjobbjának is megválasztott kézilabdázó

• Minden idők egyik legjobb magyar női kézilabdázója nemrég bejelentette: 
végleg abbahagyja a játékot. A válogatottságtól 2017-ben visszavonult Gör-
bicz Anitát nyártól már a Győri Audi ETO színeiben sem láthatjuk a pályán. A 
sportoló imádott klubjának sportigazgatójaként fog tovább dolgozni.

S O M O G Y I  B O T O N D

M iért? Minek kellett neki 
adni? Hogyan tudta ezt 
elveszíteni? – üvöltöttem 

magamon kívül a 2003-as horvátor-
szági női kézilabda-világbajnokság 
döntőjében, amikor 11 másodperccel 
a vége előtt Görbicz Anita egygólos 
magyar vezetésnél elvesztette a lab-
dát… A magyar csapat pedig a világ-
bajnoki döntőt.

Azok a horrorisztikus percek – 
amikor lefújás előtt 5 perccel még 
hat góllal, 90 másodperccel a vége 
előtt három góllal vezettünk – még 
hosszú időn keresztül kísértették 
a játékosokat és a szurkolókat. En-
gem is. És hajlamos voltam – talán 
évekig – azt gondolni, hogy Görbicz 
miatt veszítettük el a világbajnoki 
döntőt. Aki azonban a világhálón 
megnézi az utolsó 10 percet, láthat-
ja, sok hiba vezetett oda, hogy nem 
tudtunk nyerni. Nem csak Görbiczé, 
aki a végjátékban is góllal, gólpasz-
szal segítette a lányokat. És ha az 
izlandi bíró 28–27-es magyar veze-
tésnél megadja Görbe szabályosnak 
tűnő gólját, minden másképp ala-
kul. Szóval, mint mindenki, nagyon 
bosszús voltam. Akkor még nem 
tudtam, hogy az általam hibáztatott 
20 éves lány a következő másfél évti-
zed meghatározó kézilabdázója lesz 
nemcsak Magyarországnak, hanem 
az egész világnak. Olyannyira, hogy 
kilenc évvel később, 2012 októberé-
ben a kolozsvári sportcsarnokban 
egy U-Jolidon–Győr mérkőzés vé-
gén, amelyet a helyi csapat öt góllal 
elveszített, a román nézők nagy ré-
sze is felállva tapsolta meg a magyar 
sztárjátékost. S akitől lefújás végén 
hosszú sorokban kértek autogramot 
a román szurkolók. De ne szaladjunk 
ennyire előre!

A pályafutását idén nyáron befe-
jező Görbicz Anita 1983-ban szüle-
tett Veszprémben, tízévesen kezdett 
el kézilabdázni a győri Balázs Béla 
Általános Művelődési Központban. 
Kivételes tehetségének köszönhe-
tően hamar bekerült a korosztályos 
válogatottakba, 17 évesen bemutat-
kozott az élvonalban, 18 évesen már 
világbajnoki ifj úsági ezüstérmes 
lett 2001-ben, 2002-ben pedig már 
a felnőtt válogatott tagja lett, amely-
lyel részt vett a dániai Európa-baj-
nokságon.

Az igazi áttörést a korábban em-
lített horvátországi világbajnokság 
jelentette, ahol az ő játékának is 
köszönhetően a magyar csapat az 
ezüstéremig jutott, a 20 éves játé-
kost pedig beválasztották a torna 

All Star-csapatába. A 2004-es athé-
ni olimpián „csupán” ötödik lett a 
csapat, a hazai Európa-bajnokságon 
azonban bronzérmet akasztottak 
Görbicz Anita és társai nyakába.

A magyar irányító számára a 
következő, 2005-ös év volt talán a 
legsikeresebb. Sziporkázó játékával 
bajnoki címhez és kupagyőzelemhez 
segítette a Győrt, az EHF által szer-
vezett KEK-ben pedig a döntőig me-
netelt. És akkor következett az orosz-
országi világbajnokság, ahol Görbe 

vezérletével a csapat újabb érmet, 
ezúttal bronzot szerzett, Anitát újra 
beválasztották az All Star-csapatba. 
A nemzetközi kézilabda-szövetség 
szavazásán (IHF) pedig egész évi 
teljesítményéért a világ legjobb kézi-
labdázójának választották. A díj fon-
tosságát jelzi, hogy ilyen fi atalon, 23 
évesen e kimagasló címet még senki 
sem kapta meg előtte.

A következő éveket talán szük-
ségtelen is lenne sorolni, hiszen 
a győri csapat játékosaként egy-
re-másra döntötte a rekordokat, 
kétszer lett BL-gólkirálynő, a 2007-
es franciaországi világbajnokságon 
ismét bekerült, immár harmadik 
alkalommal, az All Star-csapatba. 
Mi, magyar szurkolók joggal gon-
dolhatjuk úgy, hogy Anitát nem csak 
egyszer kellett volna megválasztani 
a világ legjobb játékosának. Hiszen 

kiváló lövései, fi nom csuklómozdu-
latai, gazdag lövőrepertoárja, zse-
niális meglátásai, passzai, biztos 7 
méteres dobásai messze kimagaslot-
tak az egész nemzetközi mezőnyből. 
Játéktudása, eredményei alapján az 
utóbbi harminc év egyik legmegha-
tározóbb magyar női kézilabdázójá-
vá vált (ne feledjük a szintén a világ 
legjobbjának megválasztott Kocsis 
Erzsébetet és Kulcsár Anitát, vagy a 
saját posztján remeklő Farkas Ágit, 
illetve Pálinger Katalint sem).

„A modern kézilabdázás legen-
dája Görbicz Anita. Sokak kedven-
ce, rengeteg játékos példaképe, 
generációk nőttek fel a játékán, és 
mindemellett a klubhűség megtes-
tesítője. Egyértelműen A sportoló 
Győrben. Egy másodpercig sem 
volt kérdés, hogy Anita a kézilab-
dapálya után karrierjét a klubban 
folytatja. A klubnak szüksége van 
a legendáira, és benne is megvan a 
szándék, hogy új szerepkörben dol-
gozzon tovább. Anita a győri csapat 
sportigazgatójaként dolgozik to-
vább az egyesület sikereiért” – nyi-
latkozta nemrég a győri egyesület 
elnöke, Bartha Csaba.

„Azt korábban eldöntöttem, 
hogy ez lesz az utolsó szezonom já-
tékosként. Biztos furcsa lesz végleg 
abbahagyni a játékot, de minden-
nek eljön az ideje. Nagyon sokat 

köszönhetek az ETO-nak. Voltak 
komoly kérőim, de én sohasem 
tudtam elképzelni, hogy máshol 
játsszak. Július 1-jétől sportigazga-
tóként segítem tovább az egyesüle-
tet. Ez új feladat lesz számomra, de 
nem ijedek meg a kihívásoktól, és 
nagyon örülök, hogy továbbra is a 
Győri Audi ETO KC csapatáért dol-
gozhatok, még akkor is, ha ez már 
nem elsősorban a gólszerzésben 
teljesedik ki. Természetesen most 
még az idei szezon feladataira kon-
centrálok, hiszen minden fronton 
győzni szeretnénk a lányokkal” – 
mondta Görbicz Anita, akinek játé-
kát az idei BL-szezonban lehet még 
csodálni. Igaz, a 37 éves játékos a 
nemzetközi kupameccseken már 
nem irányítóként szerepel, hanem 

szélsőként. Sportolói nagyságát, a 
kézilabda iránt érzett rajongását, 
a sport iránti alázatot és szerény-
ségét tükrözi, hogy a csapatnál ma-
radt akkor is, amikor tudta, poszt-
ján már Nicke Groot, Stine Oft edal 
vagy Nze Minko is jobb nála, ezért 
megelégedett a rendkívül hálátlan 
szélső poszttal.

Anita tehát majdnem két évtize-
des karrier után akasztja szögre a 
kézilabdamezt, és valószínűleg na-
gyon fog hiányozni mindazoknak, 
akik továbbra is fi gyelemmel kísé-
rik majd a győri csapat mérkőzéseit. 
Nekünk, a magyar válogatott szur-
kolóinak immár több mint három 
éve hiányzik. Köszönjük, Görbe, a 
csodás éveket, és sok sikert a továb-
biakban!

Görbicz Anita 

Veszprémben született 1983. május 13-án. Először 2002. augusztus 
23-án, Miskolcon lépett pályára a magyar válogatottban, egy Norvégia 
ellen 31–29-re megnyert mérkőzésen. Utolsó válogatottságára 2017. 
december 10-én került sor Lipcsében, amikor a csapat a németországi 
vb-n Franciaországtól 26–29-re vereséget szenvedett. Válogatottként 
233-szor öltötte magára a címeres mezt és 1111 gólt dobott. Játékosként 
csak a győri klubban szerepelt, az ETO-val 13 alkalommal nyert magyar 
bajnokságot, 14-szer kupát, öt alkalommal nyerte meg a Bajnokok Ligá-
ját, hatszor választották az év magyar kézilabdázónőjének, a váloga-
tottal 2003-ban ezüst-, 2005-ben bronzérmes lett a világbajnokságon, 
2005-ben pedig megválasztották a világ legjobb kézilabdázónőjének. 
2013-ban a győri csapattal megszerezte első BL-győzelmét, amellyel 
egyik régi álma teljesült. A Bajnokok Ligájában kétszer lett gólkirály. 
2015-ben szerezte 1000. válogatottbeli gólját. 2020-ban az Odense elleni 
hazai találkozón megdobta pályafutása 1000. BL-gólját is. Győr Megyei 
Jogú Város díszpolgára, Pro Urbe-díjat és Prima-díjat is kapott, az Év ma-
gyar kézilabdázójának hatszor választották meg. Klubjában ő játszotta a 
legtöbb mérkőzést, és ő szerezte a legtöbb gólt is.

Görbicz Anita ötször nyert Bajnokok Ligáját, világbajnoki ezüst- és bronzérmesként vonul vissza  ▴  FORRÁS: GYŐRI  AUDI  ETO




