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A 2017-ben fiatalítással megkezdett olimpiai ciklus eredményességét a tokiói Olimpián 

megszerzett bronzérem bizonyítja legjobban. A végül négyévesre bővült időszak alatt elért 

eredmények bíztatóak és előremutatóak voltak, végül a szakág első olimpiai érme volt az igazi 

megkoronázása az elvégzett és befektetett munkának.  

A 2022-es év legfőbb válogatott eseményei: 

• Világliga (selejtezők, európai döntő, valamint Szuperdöntő, több helyszínen) 

• Világbajnokság (Budapest- Magyarország) 

• Európa-bajnokság (Split - Horvátország) 

A 2022-ben kezdődő újabb olimpiai felkészülési időszak bár 4 év helyett csak rövidebb – 

háromévesre csökkent, hasonlóan a fiatalítás lesz az elsődleges feladat. Amint összeáll a keret, 

megkezdődhet a csapat építése, amelynek végső célja egy ütőképes együttes, akik sorozatban 

hatodszor kivívhatják az Olimpiai szereplést.  

Világliga selejtezőkkel kezdődött a 2022-es válogatott idény. Csoportunk: HUN, GRE, NED 

2022. január 25. GRE-HUN, Patras,  

Az esemény előtt január 23.-án sor került egy közös edzésre mely után a csapat közösen 

vacsorázott, illetve a Thermal Hotelben elszállásolásra kerültek a vidéki játékosok. Másnap 

együtt indult a csapat Görögországba. A Covid tesztelések az edzést megelőzően, vasárnap 

reggel 8 órakor a Thermal hotelben történtek meg. 35 főnek volt megrendelve, de ebből 5-en 

betegség miatt nem tudtak megjelenni, valamint további 1 játékos a teszteken produkált pozitív 

eredményt. Ketten sérülés miatt estek ki a keretből.  

 

 

 

 

 

 



Résztvevők 

Kapusok: Kiss Alexandra (Eger), Magyari Alda (UVSE) 

Mezőnyjátékosok: Dömsödi Dalma (FTC), Faragó Kamilla (UVSE), Farkas Tamara (BVSC), 

Garda Krisztina (Dunaújváros), Kuna Szonja (FTC), Máté Zsuzsanna (FTC), Leimeter Dóra 

(BVSC), Parkes Rebecca (Ethnikos, görög), Pőcze Panna (FTC), Szegedi Panni (UVSE), 

Szilágyi Dorottya (Dunaújváros) 

A csapattal tartott: Maczkó Lilla (Dunaújváros) 

Stábtagok:  

Bíró Attila szövetségi kapitány 

Tóth László edző 

Áts Bertalan Ferenc edző 

Horváth Ákos András gyúró 

Buza Balázs videóelemző 

Dr. Pavlik Attila Miklós orvos
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A mérkőzés Patrasban került megrendezésre, amely egy kétórás repülőút után további 3 órás 

busszal megtett útnyi távolságra van Athéntól.  

A játékoskeret kialakítása főleg a Covid fertőzöttségnek volt köszönhető, illetve sérülések is 

nehezítették a kerethirdetést. Szilágyi Dorottya bár a csapattal tartott, sajnálatos sérülés miatt 

nem állhatott rendelkezésre a mérkőzésen. Így miután a tartalék játékos kapus volt, csak 12 

játékos került benevezésre a mérkőzésen.  

A mérkőzést végül 5 méteresekkel veszítette el a csapat, így egy pontot kapott érte.  

A keretben szereplő új játékosok bizonyítottak, megfelelően helytálltak a már régebb óta 

felnőttben játszó társaik mellett. Biztató az építkezés idejében, bár még sok munka, tapasztalat 

és tanulás kell ahhoz, hogy stabil tagjai lehessenek az újjá alakuló válogatottban.  

Görögország-Magyarország 11-11 (3-4, 1-2, 4-2, 3-3) - ötméteresekkel 4-3 

Gólszerzők: E. PLevritou 4, Xenaki, 3, Patra, Tricha, Myriokefalitaki, V. Plevritou, ill. Garda 

2, Faragó 2, Szegedi 2, Parkes, Pőcze, Kuna, Farkas T., Leimeter 

2022. február 22. HUN-NED, Budapest.  

Kapusok: Magyari Alda (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC) 

Mezőnyjátékosok: Dömsödi Dalma (FTC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina 

(Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Keszthelyi-

Nagy Rita (UVSE), Mahieu Geraldine (Dunaújváros), Máté Zsuzsanna (FTC), Leimeter Dóra 

(BVSC), Rybanska Natasa (UVSE), Vályi Vanda (FTC) 

Stábtagok:  

Bíró Attila szövetségi kapitány 

Tóth László edző 

Áts Bertalan Ferenc edző 

Horváth Ákos András gyúró 

Buza Balázs videóelemző 

A meccset megelőzően a kanadai csapatot fogadta pár napos közös edzőtáborozás keretében a 

válogatott, a Margitszigeten. A csapatok a Thermal Hotelban kerültek elszállásolásra. A 

menetrend nagyon sűrű volt, de fontosnak tartottuk, hogy a meccseket megelőzően lehetőség 
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adódjon a kétkapus gyakorlásokra komoly ellenfél ellen. A világliga mérkőzések tökéletesnek 

bizonyultak az új keretbe kerülő játékosok nemzetközi szinten való tesztelését, valamint a 

taktikai elemek begyakorlását. A Covid szerencsére ezen keretkijelölésnél nem jelentett akkora 

gondot, mint Görögországban, azonban így is lehetőséget tudtam adni néhány fiatalabb 

játékosnak. Magabiztos játékkal nyertük meg mérkőzést hazai közönség előtt a Tüske 

uszodában. 

MAGYARORSZÁG-HOLLANDIA 11-9 (2-1, 3-2, 3-2, 3-4) 

Magyarország: Magyari - Vályi 1, Gurisatti 3, Máté, Keszthelyi-Nagy, Leimeter, Rybanska 1. 

Csere: Dömsödi 2, Horváth B. 1, Mahieu, Faragó 2, Garda 1, Neszmély (kapus). Szövetségi 

kapitány: Bíró Attila 

 Hollandia: Aarts - van de Kraats 4, Ten Broek, Wolves 2, Schaap, Sevencih, Sleeking 3. Csere: 

Koopman, Rogge, van der Weijden, Koolhaas, Bosveld. Megbízott edző: Bas de Jong 

A 2021-ről 2023-ra halasztott fukuokai Világbajnokság helyett 2022. június 18-július 3 között 

Budapesten rendeznek Világbajnokságot. Emiatt a magyar bajnoki szezon véget ért áprilisban, 

hogy pár napos pihenő után megkezdhesse a csapat a felkészülést a hazai rendezésű 

Világbajnokságra. A júniustól szeptemberig tartó időszak alatt három világverseny kerül 

megrendezésre, amely fizikálisan és mentálisan is megterhelő lesz játékosoknak és 

stábtagoknak egyaránt. Folyamatosan ügyelni kell majd a regenerációra, valamint a környezeti 

változatosságra, ezzel is elkerülve a játékosok befásulását.  

I.szakasz 

Keret 20 fő, 7 fős stáb. A csapat a bajnoki programok után kezdte meg felkészülését, a bajnoki 

döntők elhúzódása és a húsvéti ünnepek miatt a tenerifei Világliga európai döntőjére történő 

utazással kezdődött meg a felkészülés, nem kerültek előtte edzések megtartásra. 

2022. április 18-22 közös ESP-HUN edzőtábor volt, Santa Cruz, Tenerifén. Az egyik 

legerősebb ellenféllel – spanyol - 4 napos edzőtábor, amelynek lényege a kétkapus edzések 

voltak.  
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Kapusok: Magyari Alda (UVSE), Kiss Alexandra (Eger) 

Mezőnyjátékosok: Dömsödi Dalma (FTC), Faragó Kamilla (UVSE), Farkas Tamara (BVSC), 

Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Horváth Brigitta 

(Dunaújváros), Mahieu Geraldine (Dunaújváros), Máté Zsuzsanna (FTC), Leimeter Dóra 

(BVSC), Rybanska Natasa (UVSE), Szegedi Panni (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), 

Vályi Vanda (FTC) 

Stábtagok: Bíró Attila szövetségi kapitány, Tóth László edző, Áts Bertalan Ferenc edző, 

Horváth Ákos András gyúró, Dr. Pavlik Attila Miklós orvos, Buza Balázs videóelemző 

2022. április 22-24 Világliga európai döntő, Santa Cruz, Tenerife A selejtezőkből két csapat 

kvalifikált az európai döntőre, amely a Szuperdöntőn való részvételről döntött. A magyar 

csapat mindkét meccsén épphogy alulmaradt az ellenfél csapatnál, azonban jó előjeleket 

mutatott a csapat játékképe még úgy is, hogy nélkülözni kellett Keszthelyi Nagy Ritát, Farkas 

Tamarát és a második meccsen Gurisatti Grétát.  

Spanyolország Magyarország 19 – 18 

Gólszerzőink: Faragó 4, Szilágyi 2, Garda 2, Leimeter, Rybanska, Horváth B., Vályi 

Olaszország-Magyarország 10-9 (2-2, 3-1, 2-4, 3-2) 

Gólszerzőink: Rybanska 3, Szilágyi 2, Mahieu, Vályi, Garda, Máté 

Mivel a bajnokság végén nem lehetett hosszabb pihenőt adni a játéksoknak, ezért a tenerifei 

túra után kaptak körülbelül 10 napot. Ezután 2022. május 4-én Csíkszeredán folytatódik a 

világbajnoki felkészülés. 5-6 napos, csapatépítő jellegű edzőtábort tervezek.  

Május 11 és június 3 között Budapest, Margitszigeten folytatnánk az edzéseket a Széchy 

medencében. A vidékiek és Keszthelyi Nagy Rita a Thermal Hotelben kerülnek elszállásolásra. 

A világbajnokság sorsolása alapján az ausztrálokkal szeretnék közös edzőtábort tartani 

Veszprémben június 6-10-ig, napi 2 vízi és 1 tornatermi edzéssel. A magyar csapat a Villa 

Mediciben, az ausztrál csapat pedig az Ezüsthíd Hotelben kerül elszállásolásra. Ezt követően 

június 12-16-ig, közvetlenül a Világbajnokság előtti héten a világ és olimpiai bajnokcsapattal 

szeretnénk közös edzéseket tartani Kaposváron, hasonlóan, mint Veszprémben. 
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2022. június 18-július 3 Világbajnokság, Budapest.  

 

13 fős csapattal és 7 fős stábbal veszünk részt a nemzetközi eseményen. Szállásképp a Thermal 

Hotelt néztük ki magunknak. 

 

II. szakasz 

A Világliga megrendezésére július 12 és július 17 között kerül sor, valószínűleg Hollandiában 

vagy Peruban, de még Sopron is szóba jött. Mivel ez rendkívül közel van a VB-hez, ezért előtte 

elég lesz nagyjából 3-4 napig együtt készülnie a csapatnak, illetve közvetlenül a VB után 

pihenőt szeretne nekik adni szövetségi kapitány úr. Valószínűleg nem ugyanazzal a kerettel 

indul a magyar csapat Világligán, mint előtte a Világbajnokságon.  

 

III. szakasz 

Július 20 után szünetet adok a csapatnak nagyjából 1,5 hétig, ugyanis augusztus 2-7-ig egy 5 

csapatos tornára kerül sor Szardínián, Olaszországban, melyen a legjobb csapatokkal 

készülhetünk az Európa-bajnokságra. Ide nagyjából 16-18 játékossal szeretne utazni a 

válogatott, hogy legyen lehetőség kipróbálni a fiatalabb játékosokat is. Ezt követően az Európa-

bajnokságig - 4 hét – legalább 8-10 napos vidéki, elsősorban balatonfüredi (Balaton környéki) 

edzőtábort szeretnék. Ez tervezetten a 2/3 hét környékén lenne. Fontosnak tartom a 

környezetváltozást, hiszen a csapat április közepe óta készül együtt. Ezután pedig a szeretnék 

lehetőséget kapni BENU KUPA néven hazai rendezésű 4 csapatos nemzetközi torna 

szervezésére. Tervezett időpontja 2022. augusztus 19-20 lehetne.  

2022. augusztus 27-szeptember 10. Európa-bajnokság Split, Horvátország.  

Az indulást augusztus 24-re tervezem, repülővel.  
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Szakmai stáb: 

• Bíró Attila - szövetségi kapitány 

• Tóth László – másodedző, csapatvezető  

• Áts Bertalan - másodedző, kapusedző  

• Búza Balázs – videós 

• Dr. Pavlik Attila– csapatorvos 

• Horváth Ákos - fizikoterapeuta és masszőr  

• Ágó Renáta - erőnléti edző 

• Csernus Imre - mentál tréner 

• Király Rita - koordinátor  

 

Aktuális játékoskeret: 

 

Kapusok: 

• Gang Edina, (UVSE) 

• Magyari Alda Manon(DFVE) 

• Maczkó Lilla (DFVE) 

• Kakas Krisztina (BVSC) 

• Neszmély Boglárka (FTC) 

• Kiss Alexandra Klaudia (Eger) 

Mezőnyjátékosok:  

• Garda Krisztina (DFVE) 

• Gurisatti Gréta (DFVE) 

• Horváth Brigitta (DFVE) 

• Keszthelyi-Nagy Rita (UVSE) 

• Leimeter Dóra (BVSC) 

• Máté Zsuzsanna (FTC) 

• Parkes Rebecca (UVSE)  

• Rybanska Natasa (UVSE) 

• Szilágyi Dorottya (DFVE) 

• Vályi Vanda (FTC) 

• Faragó Kamilla (UVSE) 

• Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE) 

• Dömsödi Dalma (FTC) 
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• Geraldine Mahieu (DFVE) 

• Baksa Vanda (UVSE) 

• Szegedi Panni (UVSE) 

• Farkas Tamara (BVSC) 

• Alaksza Dóra (BVSC) 

• Pőcze Panna (FTC) 

• Farkas Tamara (BVSC) 

 

 


