
A SZÉKELYHON HETENTE MEGJELENŐ SPORTKIADVÁNYA    2021. ÁPRILIS 27., KEDD    IV. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM    4 OLDAL

Mozduljunk rá a sportolásra!
Pál Zsolt testnevelő tanár tippjei
• Hogyan vegyük rá magunkat? Milyen lépéseket kell követnie annak, 
aki eldöntötte, hogy szeretne rendszeresen mozogni, de netán gondjai 
akadnak a motivációval? Csapatban vagy egyénileg sportoljunk inkább? A 
Székely Sport most rajtoló, „Mozdulj rá!” kampánya apropóján – amelyet 
a közelgő Magyar Sport Napja alkalmából hirdetünk meg – ilyen és ehhez 
hasonló témákról, illetve szakmai kérdésekről beszélgettünk a csíkszen-
timrei Arany János Általános Iskola szenvedélyes testnevelő tanárával, a 
munkája mellett számos sportágat aktívan űző Pál Zsolttal.

ORBÁN ZSOLT

M ostani interjúalanyom-
mal egy baráti foci során 
ismerkedtem meg. Közös 

bennünk, hogy mindkettőnk ked-
venc sportja a kispályás labdarúgás, 
társaságunk kőrispataki származá-
sú tagjáról azonban hamar kiderült, 
több más sportágban is rendkívül ott-
honosan mozog. Mondhatni teljes kö-
rű sportember, egészséges verseny-
szellemmel, valamint bámulatosan 
pozitív mentalitással, ami gyanítom, 
elsősorban a hitéből fakad.

Mint meséli, középiskolás évei so-
rán, Székelykeresztúron döntötte el, 
hogy testnevelő tanárként szeretne 
dolgozni, ebben pedig nagy szerepet 
játszott korábbi tanára, Ütő László 
személyisége. Egyetemi tanulmá-
nyait Kolozsváron, a BBTE Testneve-
lés és Sport Karán végezte, ami úgy 
érzi, megfelelő döntésnek bizonyult 
számára. Már a „kincses városban” 
belekóstolhatott a tanításba, aztán az 
alapképzés elvégzése után Parajdon 
kezdte pályáját. Egy magyarországi 
kitérő után, ami alatt az építőipar-
ban húzott le egy kemény esztendőt, 
visszatért Székelyföldre, és szintén 
pedagógus feleségét követve Csík-
szeredába költözött. Négy éve már a 
csíkszentimrei gyerekeket oktatja, 
családjával gyorsan sikerült beillesz-
kedniük a hargitai megyeszékhelyen, 
amelyet otthonuknak tekintenek.

„Szeretem a közösséget, a kollé-
gákat és természetesen a gyerekeket 
is, nagyon jó velük együtt dolgozni. 
Teljes mértékben a játékos megköze-
lítés híve vagyok, egészen nyolcadik 
osztályig. Az elsődleges cél, hogy tu-
datosítsuk a mozgás szeretetét a gyer-
mekekben, hogy később ne idegen-
kedjenek tőle. Ne feledjük, a sportnak 
elsősorban az egészség megőrzéséről, 
megerősítéséről, illetve a kikapcsoló-
dásról, feltöltődésről kell szólnia. Pró-
bálom az óráimat úgy tartani, hogy 

a gyerekek élvezzék az együtt töltött 
időt. Együtt játszunk, nevetünk, sike-
reket érünk el és kudarcokat viselünk 
el, ezáltal pedig fejlődünk. Akadnak 
persze olyan esetek, amikor meg kell 
ugorni a lécet, néha biza meg kell 

húzni a nadrágszíjat, de ha jókedvűen 
végzik a gyakorlatokat, észre sem ve-
szik, hogy időközben mennyit fejlőd-
nek” – meséli Pál Zsolt.

Sporttanári hivatásról azt vallja, 
kollégáival egy olyan láncszemet 
kell képezzenek, akik a jövő gene-

rációját a sport iránti szeretetre ne-
velik. Ebben nagyot segítene, ha az 
iskolákban bevezetnék végre a min-
dennapos testnevelést, így idővel a 
lakosság hetente rendszeresen spor-
toló részaránya is megugorhatna a 

jelenlegi, kritikus öt százalékról. Pál 
Zsolt ugyanakkor fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy a gyerekeknek lehe-
tőleg minél több sportágban ki kell 
próbálniuk magukat, hiszen úgy vé-
li, mindenki találhat számára meg-
felelő mozgásformát.

Szakmájából adódóan sokat mo-
zog, az órákon kívül is rengeteget 
sportol. Hogy ezt egyáltalán megtehe-
ti, azért nagyon hálás a feleségének, 
akivel együtt nevelik kislányukat. 
Mindig előre terveznek, és egymás 
programját tiszteletben tartva alakít-
ják ki az otthoni menetrendet.

„Próbálunk alkalmazkodni, kell 
egy kis idő, egy kis sakkozás, de sze-
rintem összefér a család és a sport” 
– vallja Zsolt, majd így folytatja: „Bár 
a testnevelés a munkám, számomra 
ezen kívül is nagyon fontos a mozgás. 
Tavasztól késő őszig szaladok, bicik-
lizek és úszok, igaz, utóbbi esetében 
közbeszólt a világjárvány. Télen a 
konditerembe szoktam ellátogatni, 
mindemellett egész évben játszik 

nálam a kispályás labdarúgás és az 
asztalitenisz. Minden sportnak meg-
van a maga szépsége, de én a fociban 
találtam meg azt a pluszt, ami miatt 
a kedvenc sportomnak mondhatom, 
ezért pedig leginkább a barátaim a 
»felelősek«” – mondja élcelődve.

Pál Zsolt elárulta, tavaly a kijárá-
si tilalom alatt sajnos neki is vissza-
esett az aktivitása, bár igyekezett a 
tömbházlakásában is mozogni, mi-
közben szellemi sportokkal, sakkal, 
malommal, tábléval is formában tar-
totta magát. Szerinte a döntéshozók 
gyorsan belátták, mennyire fontos 
a mozgás a stressz levezetésében, 
ezért is tettek engedményeket azok 
esetében, akik sportolás céljából 
hagyták el a lakhelyüket. Hangsú-
lyozta, hogy az otthon végzett mun-
ka esetében is nagyon fontos, hogy 
az ülőtevékenység után végezzünk 
testmozgást, sétáljunk, nyújtsunk, 
de ajánlott a hátgerinctorna is.

Jó példával jár elöl, családapaként is 
rendszeresen sportol, 
és erre biztat másokat is
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Sportoljunk együtt! 

A magyar kormány egy 2000-
ben hozott határozat alapján 
május 6-át a Magyar Sport Nap-
jának nyilvánította , 1875-ben 
a Magyar Athleticai Club (MAC) 
éppen ezen a napon rendezte 
a kontinens első szabadtéri 
sportversenyét Budapesten. A 
Magyar Sport Napját szeretnénk 
olvasóinkkal közösen ünnepelni, 
így felhívást intézünk azokhoz, 
akik aktívan, napi vagy heti 
rendszerességgel sportolnak, 
illetve azokhoz is, akik most 
akarják rávenni magukat valami-
lyen mozgásforma művelésére. 
A sport@szekelyhon.ro e-mail 
címre vagy a Székely Sport 
Facebook-oldalára fotókban, 
rövid videóban, vagy akár 
szöveges formában várjuk a 
személyes történeteket arról, 
hogyan sportolsz, mozogsz 
a világjárvány idején. Készíts 
egy szelfit magadról, vagy a 
barátaiddal közösen, küldj be 
videót, vagy történetet, amiben 
igazolni tudod, hogy lételemed 
a sportolás. Egyszóval biztatunk 
– ha sportolsz, ha nem, mozdulj 
rá és oszd meg velünk – mi 
pedig megmutatjuk a világnak, 
hogy olvasóink az egészséges 
életmódot választották!

Folytatás a  IV.  oldalon 




