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• A Magyar Kézilabda 
Szövetség (MKSZ) a 
határon túli magyar 
utánpótlás támoga-
tására létrehozta az 
Együtt növünk fel! 
alapítványt, melynek 
a kiváló székelyudvar-
helyi kézilabdázó, Ilyés 
Ferenc lesz az elnöke, 
kuratóriumának pedig 
három székelyföldi 
tagja van.

Z Á T Y I  T I B O R  

A z újonnan életre hívott ala-
pít vány a magyar kézilab-
da-akadémiai rendszer ré -

sze, a határon túli utánpótlás-neve-
lésben nyújt szakmai és anyagi se-
gítséget, edző- és játékvezetői képzé-
seket is szervez majd. Az alapítvány 
ügyvezető igazgatója Jakab Árpád, a 
határon túli magyar kézilabdázásért 
felelős főtitkári megbízott, kuratóriu-
mának tagja Juhász István, az MKSZ 
nemzeti sportakadémia-központjá-
nak vezetője, illetve Sipos Lóránt és 
Nagy Flórián kézilabdaedzők. „Fon-
tosnak tartottuk, hogy a szakma is 
képviselve legyen a kuratóriumban, 
ezért kapott helyet benne Sipos Ló-
ránt, akinek rálátása van a székely-
földi felnőtt és utánpótlás kézilab-
dára, illetve a Partiumi Kézilabda 
Akadémiát Nagy Flórián képviseli” 
– mondta el megkeresésünkre Jakab 
Árpád, majd hozzátette, hogy a kura-
tórium öt tagja közül három székely-
földi, és mindenki önkéntesen végzi 
a munkát.

Mi is a feladat?

Az Együtt növünk fel! alapítvány el-
ső körben a Székelyföldi Kézilabda 
Akadémiát és a Partiumi Kézilab-
da Akadémiát fogja működtetni, ez 
utánpótlásszinten legalább másféle-
zer gyermeket érint. „Az alapítvány, 
azaz a Magyar Kézilabda Szövetség 
továbbra is száz százalékban fede-
zi mind a lány, mind a fi ú ifj úsági 
csapatok költségeit (edzők fi zetése, 
terembér, eszközök, felszerelések 
beszerzése, utazás, szállás, edzőtá-
bor stb). Egyszerűbb, könnyebb, át-
láthatóbb lesz így az egész rendszer 
és a fi nanszírozás. Az összes határon 
túli magyar kézilabda-akadémia egy 
kézben van, az alapítvány kapja meg 
a támogatást, és a helyi igényeknek 
megfelelően osztja majd szét” – foly-
tatta Jakab.

Korábban a felnőtt csapatra és az 
akadémiai utánpótlásra is a Székely-
udvarhelyi Szejke SK kapta az MKSZ 
támogatását, ez most megváltozik. 

„A Szejke továbbra is megmarad, az 
alapítvány az utánpótláscsapatokat 
továbbra is támogatja, illetve ahol 
lehetséges, a felnőtt együttest is se-
gíti. A Szejkével és az Iskolás Sport-
klubbal is szoros lesz az együttmű-
ködés. De ez nem gyöngyhalászat, 
hogy a legtehetségesebb gyerekeket 
gyorsan elviszik innen. Nem az a 
cél, hogy az itteni falból téglákat 
kivenni, hanem helyben építkezni, 
hogy a gyerekek középiskolai tanul-
mányaik befejezéséig itthon kapják 
meg a megfelelő képzést. A rövid tá-
vú tervek között szerepel  az akadé-
miai rendszer bővítése, Csíkszereda, 
Sepsiszentgyörgy bevonása, de a ki-
sebb települések – például Zetelaka 
– utánpótlását is segíteni akarjuk. 
Hiszen ez óriási terhet vesz le a klu-
bok költségvetéséről. Az alapítvány 
létrehozásával hosszabb távú célunk 
az, hogy a politikai széljárástól füg-
getlenül biztosított legyen az akadé-
miák jövője” – folytatta az ügyvezető 
igazgató.

Mi várható ősszel?

A tervek szerint ősszel a Szejke SK 
benevez a másodosztályba, továbbá 
minden korosztályban, fi úknál és lá-
nyoknál is lesz csapat Székelyudvar-
helyen. A lányoknál az ifj úsági 1-es, 
2-es és 3-as korosztály az ISK-hoz tar-
tozik (edzők: Mester Zsolt és Sándor 
Alíz), az ifj úsági 4-es a Szejke SK-hoz 
(edző: Mihályfalvi Ernő), akárcsak a 
legkisebbek (edzők: Bodó Dorina és 

Mihály Anna). Székelykeresztúron is 
van lánycsapat, őket Lázár Zsolt edzi.

A fi úknál az ifj úsági 1-es (edző: Si-
pos Lóránt) és 2-es (edző: Orbán Le-
vente) csapatok az ISK-hoz tartoznak, 
az ifi  3-as (edző: Kopacz István Cson-
gor), 4-es (edző: Orbán Szilárd) és a 
kisebbek (edzők: Stefán András és 
Kuti László) a Szejkéhez. Keresztúron 
az ifi  4-es és a minihandbal csoport-
tal Simon Áron Géza foglalkozik.

„Nálunk a szívvel, a küzdeni aka-
rással és a hozzáállással nincsenek 
gondok, ha ehhez hozzátesszük az 
MKSZ szakmai és anyagi segítségét, 
néhány éven belül nagy dolgok tör-
ténhetnek, tehetséges gyerekek ke-

rülhetnek ki az utánpótláscsapatok-
ból. Az alapok megvannak, eddig is 
jó munkát végeztek a szakemberek, 
most ha az egész egy mederben lesz 

tartva és az anyagi, illetve szakmai 
segítség is jön, akkor szép jövő előtt 
állunk” – zárta a beszélgetést Jakab 
Árpád.

Ilyés: nem szakadok el 
szülőföldemtől

„Mindenhol arra törekszünk, hogy 
hasonló szintre fejlesszük a férfi  és 
női szakágat egyaránt. Mi egy szak-
mai irányvonalat szeretnénk mutatni, 
erre pedig az MKSZ-ben megvannak 
a megfelelő emberek” – nyilatkozta 
Ilyés Ferenc, az MKSZ határon túli ma-
gyar kézilabdáért felelős elnöki megbí-
zottja, az alapítvány kuratóriumának 

elnöke. „Ez lesz az utolsó évem az ak-
tív kézilabdában, utána teljes mellszé-
lességgel bele fogom vetni magamat a 
munkába. Már most is követem a fej-

leményeket, folyamatosan egyeztetek 
az emberekkel. Hatalmas dolognak 
tartom ezt a felkérést, egy álomállás 
számomra. Székelyföldiként Magyar-
országon tudtam sikeres lenni kézilab-
dában, de sosem szakadtam el a szü-
lőföldemtől. Onnan indultam, nagyon 
jól ismerem a hátteret, remélem, az 
egész projektet tudom majd segíteni.

A kézilabda Székelyudvarhelyen 
évtizedek óta meghatározó sportág, 
a Partiumban is komoly projekt in-
dult el az alapoktól, ott még hátra-
van, hogy kicsúcsosodjon a projekt. 
Az utóbbi időszakban csak elvétve 
kerültek ki tehetséges gyerekek az 
utánpótlásból. Most az a célunk, 
hogy minél nagyobb bázist alakít-
sunk ki, hogy legyen kikből válogat-
nunk, kikre építenünk. Az akadémia 
két évvel ezelőtt indult Udvarhelyen, 
azóta már három új helyszínen is 
jelen vagyunk: Partiumban, Duna-
szerdahelyen és Adán. Két év alatt 
nagyot szélesedett a kör, hamarosan 
abban kell gondolkodnunk, hogy 
még tovább szélesítsük” – mondta el 
megkeresésünkre Ilyés Ferenc.

Új alapokon az utánpótlás-nevelés
Alapítványi irányítás alá kerül az ifjúsági kézilabda

MKSZ: helyben kell 
építkezni 

„A Magyar Kézilabda Szövetség 
az utóbbi években a korábbinál 
szorosabban együttműködött 
a székelyföldi kézilabdázással, 
idén nyártól azonban még szo-
rosabbra fűzzük a kapcsolatot 
az Együtt növünk fel! alapít-
vány révén, amely kifejezetten 
az akadémia támogatására, 
irányítására, szakmai munká-
jának fejlesztésére jött létre 
– emelte ki Novák András, az 
MKSZ operatív igazgatója. – Nem 
véletlen az együttműködés, hi-
szen Székelyudvarhelyen szinte 
minden adott: a hagyományok, a 
gyereklétszám, az infrastruktúra 
és az edzői garnitúra, és olyan 
játékosok nőttek ki innen, mint 
például Ilyés Ferenc, aki ma már 
az MKSZ határon túli kézilabdá-
zásért felelős elnöki megbízottja, 
egyben a most létrejött alapít-
vány kuratóriumának elnöke. 
Szeretném kiemelni Juhász 
Istvánt is, aki az MKSZ sportaka-
démiai központjának vezetője és 
napi szinten foglalkozik a hatá-
ron túli magyar kézilabdaműhe-
lyekben folyó szakmai munkával, 
valamint Jakab Árpádot, aki az 
MKSZ és Székelyudvarhely kö-
zötti kapocs, a program motorja, 
egyben az alapítvány operatív 
munkájának egyik vezetője. 
Fontos számunkra, hogy az 
építkezéshez téglát hozunk, nem 
pedig viszünk, és hiszünk benne, 
hogy a kézilabdázó gyerekeknek 
leginkább helyben, otthon adot-
tak a feltételek az előrelépéshez. 
Ehhez szeretnénk segítséget 
nyújtani a magunk eszközeivel.”

Székelyföldön az alapok adottak, 
ezt fejlesztené tovább 
az alapítvány
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„ Ez nem gyöngyhalászat, 
hogy a legtehetségesebb 
gyerekeket gyorsan el-
viszik innen. Nem az a 
cél, hogy az itteni falból 
téglákat kivenni, hanem 
helyben építkezni, hogy 
a gyerekek itthon kapják 
meg a megfelelő képzést.




