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KATONA ZOLTÁN

A Székelyföldi Kézilabda Aka-
démia tavalyi indulása óta 
több ifj úsági játékos is be-

került a korosztályos válogatottak-
ba, hiszen az azt megelőző tíz évnyi 
SZKC-utánpótlásképzés, illetve a vá-
ros és Udvarhelyszék több évtizedre 
visszatekintő kézilabda-szeretete 
mindig is termelte a tehetséges ké-
zilabdázókat. Napjainkban egyelőre 
ezt a két fi atal sportembert, de mások 
is jöhetnek utánuk.

 
Nem bátyja miatt lett beállós

A román nagyifj úsági (U21) és junior 
(U19) válogatott vezetősége jelen-
leg két Székelyudvarhelyen edző és 
játszó sportolót hív be rendszeresen 
keretébe: a múlt héten 19. évét betöl-
tő Szász Elődöt és a 17 éves Katona 
Tamást. Előbbi a francia válogatott 
ellen lépett pályára Kolozsváron és 
Tordán, az ifj ú beállós mindkét elve-
szített meccsen egy-egy gólt szerzett. 
Katona egy bulgáriai tornán, illetve a 
Segesváron rendezett Kárpátok Ku-
páján tíz nap alatt nyolc mérkőzésen 
szerepelt, melyeken összesen 15 gólt 
dobott.

Mindkét fi atal nap mint nap 
Székelyudvarhelyen edz, Tamás a 
Székelyföldi Kézilabda Akadémia 
nagyifj úsági együttesében, Előd pe-
dig a másodosztályos felnőtt Szej-
ke SK-ban – mindkét csapat edzője 
Sipos Lóránt, aki tavalyig a román 
nagyifj úsági válogatott másodedző-
je is volt. Sipos a rendszeres munka 
révén mindkét sportolót jól ismeri, 

szakemberként jó véleménnyel van 
a két fi atalról. Mint mondta, Előd he-
tedikes korában került Udvarhelyre, 
Stefán András és Kuti László ifi edző-
nél kezdte a kézilabdát, majd amikor 
az ifj úsági 3-as korosztályba került, 
a Segesvári Olimpiai Központ meg-
győzte, hogy ott folytassa az iskolát, 
így ott edzett és tanult középiskolai 
évei alatt. Szász András öccse játsza-
ni csak akkor jött Udvarhelyre, ami-
kor a szabályzat megengedte, ezalatt 
végig a korosztályos válogatottak 
tagja is volt.

„Mivel alig láttuk edzeni és ját-
szani is keveset járt vissza, én in-
kább akkor ismertem meg, amikor 
együtt dolgoztunk a 18 éven aluli 
válogatottnál, ezzel a csapattal vet-
tünk részt a horvátországi U18-as 
Európa-bajnokságon. Ekkor kezdett 
többet jönni ifi meccsekre is, és en-
nek eredményeképpen került a fel-
nőtt csapat közelébe. Nehéz szemé-
lyiség, aki amikor igazán odateszi 
magát, akkor látványosan dolgozik, 
edz és játszik. Még van egy kis idő 
addig, amíg igazán érett játékos lesz 
belőle: remélhetőleg néhány kilóval 
többet fog nyomni, mert a beálló 
posztján az is szükséges, hogy jól 
megtermett, keménykötésű legyen. 
A recept adott, a munkalehetőség 

szintén. Remélem, hogy kihasználja, 
mert szépen haladhat előre ezen az 
úton. Minden tőle függ” – vallja róla 
jelenlegi edzője. 

Szász Előd legelőször 2016 febru-
árjában, kilencedik osztályos korá-
ban került be a korosztályos válo-
gatottba. Bátyja és közte hat évnyi 
korkülönbség van, de nem András 
miatt lett beállós. Először irányítót, 
illetve átlövőt játszott, majd az ifi 
3-as korosztályba kerülve lett beál-
lós. Csapattársa, Jére Róbert – aki 
ma a felnőtt Szejke SK másik beál-
lója – nem tudott elmenni egy tor-
nára, és akkori edzője, Mester Zsolt 
Elődöt állította a félkörre – azóta 
játszik ezen a poszton. A különböző 
korosztályú román válogatottakkal 

közel 80 válogatottságot tudhat 
maga mögött, ezeken kb. hatvan 
gólt szerzett.

 
Nagy az ambíciója
és a munkabírása

A 17 éves Katona Tamás indíttatása 
is hazulról jött, hiszen édesanyja 
középiskolás korában kézilabdázott. 
Tamás 2010-ben, nyolcéves korában 
kezdett edzésre járni, az azóta eltelt 
kilenc évben kijárta a szamárlétrát, 
és már a tavalyi idényben bemutat-
kozott a felnőtt csapatban is. Idén a 
szezonnyitón három góllal hálálta 
meg a bizalmat. Az ifj úsági váloga-
tottba először 2017 októberében hív-

ták, azóta negyven alkalommal lé-
pett pályára, és körülbelül nyolcvan 
gólt szerzett. Akárcsak Szászéknál, 
náluk is ugyanaz a helyzet a kistest-
vérrel: húga, a 11 éves Noémi szintén 
a Székelyföldi Kézilabda Akadémia 
kötelékébe tartozik, Mihályfalvi Er-
nő ifj úsági 4-es korosztályú csapatá-
nál edz.

Sipos Lóránt csak dicsérni tudja 
nagyifj úsági csapatának alapem-
berét: szerinte Tamás egy nagyon 
komoly sportoló, aki alázattal van a 
sportág iránt és ott próbál segíteni, 
ahol szükség van rá. „Nagy az am-
bíciója és a munkabírása, a munka-
szeretete egészen a korosztályos vá-
logatottig vitte, ahová rendszeresen 
behívót kap. Jelenleg korosztályá-
ban és a klubcsapatnál is kiemelke-
dik, a kilencesen bármelyik pozí-
cióban tud játszani, intelligens, jó 
játékszervező, aki ismeri a játékot és 
az edző meghosszabbított keze tud 
lenni a pályán. A felnőttekkel is edz, 
de fi zikai paraméterei még nem fej-
lődtek annyira, hogy fel tudja venni 
a harcot a felnőtt kategóriával. Még 
van két éve arra, hogy juniorként bi-
zonyítson, majd pedig a felnőtt kézi-
labdázók közé kerüljön.”

Jó példa, sok munka
Udvarhelyről jönnek a kézilabda-reménységek

• Rendszeresen behív-
ják őket a korosztályos 
román válogatottakba, 
és ennek oka van: a 17 
éves Katona Tamás és 
a 19 éves Szász Előd 
a székelyudvarhelyi 
kézilabda jelenlegi 
kiemelkedő fiataljai, 
akik előtt példaképek 
állnak, és akik mögött 
sok-sok munka van.

Bátyja után Előd is a beállós poszton remekel  ▴  F O T Ó K  F O R R Á S A :  S Z É K E L Y F Ö L D I  K É Z I L A B D A  A K A D É M I A

Katona a kilencesen bármelyik 
pozícióban tud játszani

Szász Előd 

Született: 2000. november 1.
Pozíció: beállós
Súly: 86 kg
Magasság: 189 cm

Katona Tamás  

Született: 2002. június 9. 
Pozíció: irányító 
Súly: 75 kg
Magasság: 182 cm

A példakép: Szász András 

Szász Előd bátyja, a jelenleg a Grundfos Tatabánya színeiben játszó 25 
éves Szász András szintén Székelyudvarhelyen érett kézilabdázóvá. A 
masszív beállós az SZKC ificsapatába került Vargyasról, majd a Challenge 
Kupa-győztes együttes megszűnése (2018. február) után fél évet a Buka-
resti CSM csapatában játszott. Ezt követte a másik fővárosi csapat, a Bu-
karesti Dinamo, amellyel a Bajnokok Ligájában szerepelt és bajnoki címet 
is szerzett. A többszörös román válogatott András nyár óta a Tatabánya 
beállósa, célja a magyar válogatottba kerülés.




