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Sok lemondással jár az asztalitenisz
Eddigi pályafutásukról faggattuk az ifj ú székely tehetségeket
• Sportolói karrierjük kez-
dete óta először nyilatkoz-
tak. Nem csodálom, hogy 
annyira lámpalázasak, mint-
ha az iskolában szólították 
volna fel őket felelni. Szok-
niuk kell, hogy mire felnőtt 
asztaliteniszezők lesznek, 
sokkal könnyebben jöjjenek 
a szavak. Új sorozatunkban 
tehetséges ifjúsági korosztá-
lyú sportolókat mutatunk be.

 Jenei és Vetésy

▾   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S  

JÓZSA CSONGOR

I dén léptek be az ifj úsági korosztály 
utolsó idényébe, mindketten 16 éve-
sek, a Székelyudvarhelyi ISK, vala-

mint a Székelyudvarhelyi Asztalitenisz 
Klub leigazolt játékosai. Vetésy Norbert 
Károly és Jenei Barnabás hosszú lis-
tával érkezett, rajta kézírással eddig 
elért eredményeik. Ügyeltek, nehogy 
lemaradjon róla valami. Tudatom, ez 
most nem lényeges, inkább arra volnék 
kíváncsi, miként kezdték, mi az, ami 
megfogta őket az asztaliteniszben, mi-
ért tartottak ki mellette, és hogyan lát-
ják, meddig juthatnak el ebben a sport-
ágban.

Az első lépések

„Édesanyámmal kezdtük keresni, hogy 
mi lehet számomra a megfelelő sport. 
Hétéves lehettem, amikor bejöttünk 
a terembe, rögtön megtetszett, ami itt 
volt, a légkör is megfogott, így marad-
tam. Azelőtt megfordultam más sportá-
gak edzésén is, azok viszont nem jöttek 
be” – mesélt a kezdetekről Vetésy.

Társánál, Jeneinél volt más is: „Édes-
apám labdarúgó volt, így adott volt a 
képlet, hogy én is azzal indítsak. Gye-
rekként öt idényt le is húztam a focipá-
lyán. Aztán szinte egyik napról a másik-
ra hagytam abba. Akkor rögtön új sport 
után kellett néznünk, mert az elképzel-
hetetlen volt, hogy belőlem ne váljon 
sportoló. Egyik barátom ajánlotta, hogy 
itt a lehetőség. Tízéves lehettem, amikor 
nekivágtam az asztalitenisznek.”

Nevelőedzőik úgy vélik, az asztalite-
niszt is korán kell elkezdeni, akár már hat-
évesen. Ezek a fi úk később vágtak neki, 
mégis gyorsan pótolni tudták a lemara-
dást, bár ennek érdekében nagyon sok időt 
kellett eltölteniük az edzőteremben.

„Eleinte nehezen ment, de az edzők 
türelmesek voltak, sokat foglalkoztak 
velem. Egy héten kétszer-háromszor jöt-
tem” – mondta Vetésy. „Én eleinte csak 
bejártam hetente egyszer-kétszer, hogy 
lássam, miről szól az egész, aztán pár 
hónap múlva komolyabban gondoltam. 
Miután felzárkóztam a többiekhez, már 
sokkal jobb volt. Nem volt egyszerű, de 
most már tudom, hogy megérte kitarta-
ni” – tette hozzá Jenei.

Az asztaliteniszben is nagy a le-
morzsolódás, a fi úk visszaemlékezése 
szerint abból a csoportból, amellyel 

És van-e kö-
zöttük versen-
gés? „Őszintén 
megmondom, 
van versen-
gés kettőnk 
között. Per-
sze mindig 

csapattársként 
és barátként 
tekintek Nor-
bira, de ami-
kor edzésen 
kívül egyet 
játszunk, 
akkor fontos, 
hogy ki győz. 
Nagyjából eny-
nyi” – fejtette 
ki Barnabás, 
amikor a kon-
kurenciáról 
kérdeztem.

elkezdték, szinte senki sem maradt a 
sportágban.

Asztaliteniszezők lettek

Jenei Barnabás egy év után döntött úgy, 
hogy komolyan veszi az asztaliteniszt. 
Ekkor már nemcsak a sportág szeretete 
vitte előre, hanem az az elképzelés is, 
hogy edzői jó asztaliteniszezőt faraghat-
nak belőle. Vetésy Norbert Károlynak ez-
zel szemben nem sok időre volt szüksége 
a döntéshez, amint megtanulta az ala-
pokat, letisztult benne, hogy jó verseny-
zővé válhat. „Élvezem, amit csinálok, 
büszke vagyok arra, amit eddig elértem” 
– nyilatkozta.

Eredmények, amelyekre büszkék? – jön 
szinte magától a kérdés. A fi úk a papírla-
pokhoz kapnak. Nem kell puskázni, jegy-

zem meg gyorsan, hogy ezzel is oldjam a 
feszültséget. Valóban nem is szükséges, 
mert tudják a választ. „Egy olyan bizto-
san van, ami kimagaslik a többi közül, ez 
pedig az országos bajnokság csapatverse-
nyén elért második hely. Ez 2015-ben volt. 
Vannak még nemzetközi versenyek, ame-
lyeken dobogóra állhattunk, és ott nem is 
a román mezőnnyel vívtunk meg, hanem 
az európaival” – egészítették ki egymást.

Ifi kként még most kóstolgatják, mi-
lyen a felnőtteknél kopogtatni. Mindket-
ten szerepelnek az országos bajnokság-
ban, a Székelyudvarhelyi Asztalitenisz 
Klub fi ókcsapatával rendre a harmad- 
vagy másodosztályban adogatnak. 
A klub tudatosan építi fel karrierjüket, 
ezzel ők is tisztában vannak.

Amikor azt kérdeztem, mi a céljuk, 
Vetésy rögtön rávágta: „Jó játékos szeret-

nék lenni! A román szuperligás szintet el 
kell érnem.”

„Tavaly már ott voltunk a román má-
sodosztályban. Az elején csak pislog-
tunk, minden nagyon új volt, pedig nem 
volt rajtunk teljesítménykényszer. Atán 
fordulóról fordulóra belejöttünk a játék-
ba. Kaptunk egy képet mindenről, hogy 
lássuk, mi a cél. Én is azt szeretném, 
hogy a Szuperligában játszhassak” – tet-
te hozzá csapattársa.

Ami szép, hogy mindketten a szé-
kelyudvarhelyi mezt öltenék magukra. 
Ezért dolgoznak, naponta járnak edzé-
sekre. Sok mindenről mondanak le. 
Helyt kell állniuk az iskolában, no meg 
fi atalokként sok hatás éri őket, hogy ne 
a terembe menjenek, hanem máshová. 
A sport van előtérben, minden más csak 
utána következik. Ők az asztalitenisz 
mellett döntöttek.

Van, amiben fejlődniük kell

„A koncentrációval vannak bajok, ezen 
kellene javítani” – mondta Barnabás. „A 
játékunk megvan, csak akadnak olyan 
tényezők, amik zavarnak. Amikor mecs-
csem van, rendre ideges vagyok. Próbálok 
higgadt maradni, gondolkozni, de van, 
hogy ez nem sikerül, és olyankor mindig 
az ellenfél győz” – magyarázta Norbert. Ez 
tanulható, javítható – néztek egymásra. 
Mert a másik állapottal is szembesültek, 
amikor teljesen nyugodtan, pontos játék-
kal legyőznek mindenkit. Országos bajno-
kok lettek, dobogóra álltak.

Zárszóként, a két srác álma nem az, 
hogy szupersztárok legyenek és róluk 
beszéljen mindenki, hanem hogy jó asz-
taliteniszezőkként szülővárosuk klubját 
képviseljék. Sok sikert hozzá!

Mit mond az edző?

A két sportolót eddigi pályafutása során Nagy Ferenc, György Szilárd és György 
István készítette fel. Utóbbit kérdeztem arról, miként látja tanítványait. „Sokat tet-
tek a srácok azért, hogy odaérjenek, ahol most vannak. Azt azért tudni kell, hogy 
bár ez egyéni sportág, a többiek is sokat segítettek, hogy a kiváló eredményeket 
elérjék. Van mellettük egy stáb, amely nélkül nem vitték volna sokra. Gondolok itt 
az edzőpartnerekre, csapattársakra, versenyzési lehetőségekre. Szóval ez egy na-
gyon összetett dolog” – mondta el György István. Hozzátette, az asztalitenisznél 
az első edzések után már megmutatkozik, hogy kiből lehet jó játékos. Az ideális, 
ha a gyerek 5–6 évesen kezdi el az alapok elsajátítását, ez ugyanis időt vesz fel, 

egyéntől függően másfél, de akár három évbe is telhet. „Többször bebizonyoso-
dott már, hogy szorgalommal és sok munkával a kevésbé tehetséges játékos is 
elsajátíthatja az alapokat. Ez az a sportág, ahol óriási kitartásra van szükség, itt 
semmit sem adnak ingyen. Sokszor monoton, nehéz az edzés. Évek alatt áll össze 
a technikai képzettség, amihez hozzájön a taktikai, fizikai, pszichés fejlődés. Eze-
ket párhuzamosan kell megkapnia egy játékosnak” – fejtette ki a tréner. Ahhoz, 
hogy valakiből asztaliteniszező legyen, minimum 8–10 év szükséges. „A fiúk 
és társaik is jó úton haladnak. Munkánk célja, hogy sportolók legyenek. Kitűzték 
maguknak, hogy szuperligás játékosok akarnak lenni. Nekünk is ez a célunk” – 
zárta a beszélgetést a szakember.




