
Ilyés Ferenc 

Az 1981. december 20-án született székelyudvarhelyi Ilyés 
Ferenc karrierje során volt a Székelyudvarhelyi Tehnoutilaj 
kézilabdázója (2000-ig), majd legtöbb játékosévét a Pick 

Szegednél töltötte (2000–2007, 2013–2016), de játszott az MKB 
Veszprémnél (2007–2009, 2011–12), a német TBV Lemgónál 
(2009–2011) és a lengyel Wisla Plocknál (2012–2013) is. 2016 
nyara óta a Grundfos Tatabánya játékosa. Többször volt magyar 
bajnok és nemzetközi kupagyőztes, az EHF Kupát 2010-ben a 
Lemgóval, 2014-ben a Pick Szegeddel nyerte meg. A magyar 
válogatottban 227 alkalommal szerepelt, 508 gólt dobott – min-
den bizonnyal a dán–német vébé volt az utolsó világverseny, 
amelyen részt vett. Kétszeres olimpikon, a magyar válogatottal 
a 2004-es athéni és a 2012-es londoni olimpián vett részt, a 
csapat mindkétszer negyedik helyen végzett. Három világ- és 
szintén három Európa-bajnokságon volt a magyar keret tagja. 
2018 nyara óta a Magyar Kézilabda-szövetség határon túli elnö-
ki különmegbízottjaként is dolgozik, nagy szerepe volt és van a 
Székelyföldi Kézilabda Akadémia elindításában és működteté-
sében, feladata a határon túli magyar klubok, utánpótlás-neve-
lő műhelyek feltérképezése és felmérése.

KATONA ZOLTÁN

A kézilabdázóval a Szegeden meg-
rendezett Pickball gyerektornán 
volt alkalmunk beszélgetni, 

ahol az Akadémia gyerekcsapatainak 
mérkőzéseit is megtekintette.

– Fél év van a Székelyföldi Kézilabda 
Akadémia mögött, elindult a mun-
ka, most Szegeden az Akadémia két 
gyerekcsapatát is láttad játszani. Mit 

gondolsz az elmúlt időszakról?
– Szerintem a munka jól halad. Előtte 
is komoly hagyománya volt Székelyud-
varhelyen az utánpótlás-nevelésnek, ez 
most is így van, mi inkább a működési 
keretet próbáljuk hozzáadni. Szakma-
ilag az edzők munkájával elégedettek 
lehetünk. A féléves beszámolók alapján 
úgy gondolom, előreléptünk, és nagyon 
szeretném, ha egész Székelyföldön tud-
nánk csapatokat létrehozni. Ez volna a 
terv, hiszen ezáltal is növelnénk a merí-
tési lehetőséget. Bízom benne, hogy to-
vábbra is érkezik majd támogatás a ma-
gyar kormány részéről, és akkor ebben is 
előre tudunk majd lépni.

– Mit jelent a magyar és az erdélyi ké-
zilabdának az, hogy Magyarország a 
2022-es Európa-bajnokság megrende-
zésére készül?
– Tizenöt éves válogatottbeli pályafutá-
som alatt nem adatott meg az a lehető-
ség, hogy hazai pályán világversenyen 

szerepeljek. Magyarország elnyerte a 
2022-es Eb szervezésének jogát, és nagy 
dolog van készülőben. Bízom benne, 
hogy egy olyan kézilabdaláz lesz Ma-
gyarországon és remélhetőleg a határon 
túl is, melynek révén még több gyerek 
kezd el kézilabdázni, és így fellendül 
majd szeretett sportágunk.

– Ami a magyar kézilabdázást illeti, 
a világbajnokság óta rengeteg véle-
ményt lehet hallani arra vonatkozó-
an, hogy az egész utánpótlásrend-
szert meg kell reformálni.
– Azt gondolom, hogy javulni mindig 
lehet. Igen, most elmaradunk a világelit-
től, de nincs rossz helyzetben a magyar 
kézilabda, főleg az utánpótlás. Az más 
kérdés, hogy a skandináv, a francia vagy 
a német példát kövessük-e. Szerintem ki 
kellene alakulnia egy magyar, számunk-
ra megfelelő stílusnak, inkább ötvözni 
kellene a többit. Nagyon bízom benne, 
hogy a Magyar Kézilabda-szövetségben 
az erre hivatott munkatársak látják ezt, 
és az edzőket, illetve az edzőképzést 
abba az irányba próbálják majd terelni, 
hogy ez meg is valósuljon.

– Kezdődik a magyar bajnokság máso-
dik része. Elégedett vagy csapatod, a 
Grundfos Tatabánya teljesítményével?
– Szerintem a helyünkön vagyunk, a 
harmadik hely megszerzése a célunk. 
Most jól állunk, de tavasszal nagyon 
nehéz idényünk lesz, mert a közvetlen 
rivális csapatokkal eddig hazai pályán 
játszottunk, most pedig idegenbe uta-

zunk. Ezeket a mérkőzéseket szeretnénk 
megnyerni, de ezt nehezíti majd, hogy 
az EHF Kupában bejutottunk a csoport-
körbe, és emiatt heti két találkozóval 
vágunk neki a tavaszi idénynek. Meg-
erőltető menetelés lesz, de szerintem 
játékosaink fi zikailag és mentálisan is 
helyt fognak állni.

– Te hogy bírod? Ez ugyanis nem 
szokványos, hogy ilyen idősen eny-
nyit játszol, hiszen a válogatottal is 
végigcsináltad a felkészülést, illetve 
a világbajnokságon is pályára léptél.
– Karácsony után már elkezdtük a fel-
készülést, majd jött a vébé. Sok mecs-
cset játszottunk, nagyon nehéz időszak 
volt mind fi zikailag, mind szellemileg, 
mert minden mérkőzés nehéz és kiéle-
zett volt. Tatabányán viszont Matic mes-
terrel úgy vagyunk megegyezve, hogy 
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Ki kell alakulnia egy magyar stílusnak
Interjú Ilyés Ferenc magyar válogatott kézilabdázóval
• Bár a magyar férfi kézilabda-válogatott nem tudta teljesíte-
ni célkitűzését a januárban lezajlott világbajnokságon, a keret 
egyik legtapasztaltabb tagjaként Ilyés Ferenc mégis optimis-
ta. Jóllehet azóta az M4 Sport televíziónak adott interjújában 
elmondta, hogy valószínűleg az volt az utolsó világverseny, 
amelyen részt vett, 227 válogatottsággal a háta mögött nem 
biztos, hogy szerepelni fog még címeres mezben. Ilyésnek a 
Magyar Kézilabda-szövetség határon túli elnöki különmeg-
bízottjaként is nagy tervei vannak a 2018 nyarán létrehozott 
Székelyföldi Kézilabda Akadémiával, melynek központja szülő-
városában, Székelyudvarhelyen van.

visszatérésem után könnyített edzést 
végzek, így biztos vagyok benne, hogy 
nem lesz problémám, és bírni fogom.

– Láthatunk majd odahaza, a Székely-
udvarhelyi Szejke SK mérkőzésén is?
– Azt nem tudom megígérni, hogy a pá-
lyán láthattok majd, maximum a mecc s 
után. Nagyon szeretnék végre men-
ni. Terveztem, hogy a Kárpát Meditop 
Kupára hazalátogatok és megnézem a 
Szejke meccsét is, hiszen a Magyar Ké-
zilabda-szövetség munkatársai is ott 
voltak, de sajnos a Tatabánya balaton-
füredi meccse is akkor volt. Szorítok a 
Szejkének, mindig követem a mérkőzé-
seit. Bízom benne, hogy az udvarhelyi 
férfi  kézilabdacsapat egy-két éven belül 
visszakerül az első osztályba, és remé-
lem, hogy ennek hátterét is meg tudjuk 
majd teremteni.

2018 nyara óta 
a Magyar Kézilabda-
szövetség határon túli 
elnöki különmegbí-
zottja
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