
A Magyar Kézilabda-szövetség 
szakmai irányításával több 
Kárpát-medencei régióban 
felkarolták az utánpótlás-ne-
velést. Egy felmérés fényt 
derít arra, hogy Erdélyben 
ezernél is több magyar gyerek 
kézilabdázik, közöttük sok a 
tehetség. Jakab Árpád székely-
udvarhelyi sportújságíróval, 
a határon túli magyar kézi-
labdázásért felelős főtitkári 
megbízottal beszélgettünk.

→ MAKKAY JÓZSEF

Két évtizeden át újságíróként 
dolgoztál korábbi lapcsoportunk 
vezető lapjánál, az Udvarhelyi 
Híradónál. Milyen út vezetett a 
határon túli magyar kézilabdázá-
sért felelős főtitkári megbízatá-
sodhoz?

Három éve megkeresett a Ma-
gyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) 
sajtóreferense: megbiztak, tér-
képezzem fel a határon túli, Kár-
pát-medencei kézilabdás életet. 
Nyilván Budapesten tudtak róla, 
hogy Délvidéken, Felvidéken, il-
letve Erdélyben élénk kézilabda-
élet zajlik, és ennek a részleteire 
voltak    kíváncsiak. Több hónap-
nyi terepmunka után részletes 
tanulmányt készítettem, amely 
átfogta nemcsak a kézilabdázó 
magyar gyerekek létszámát, ha-
nem az edzők felkészültségét, az 
elért eredményeket, a létező infra-
struktúrát, azaz mindent, ami a 
témában érdekes. Amikor a szövet-
ségnél a tanulmányt kézbe vették, 
azt mondták: eddig is tudták, hogy 
a határon túl élénk kézilabdaélet 
zajlik, az viszont mindenkit meg-
lepett, hogy mennyi a csiszolatlan 
gyémánt.   

A tanulmányod jelentette a ki-
indulópontot az Együtt növünk 
fel! nevű alapítvány bejegyzésé-
re, amelyen keresztül az MKSZ a 
határon túli    utánpótlásnevelést 
támogatja. Hogyan indult e kez-
deményezés?

A közös elképzelés az volt, 
hogy az utánpótlásnevelést épít-
sük rendszerbe. Nézzük meg, hogy 
a Székelyföldön, illetve a partiu-
mi megyékben milyen pénzügyi 
és szakmai segítségre van ehhez 

szükség. A rendelkezésünkre álló 
keret sokkal kisebb, mint a foci-
akadémiák esetében, de beosztva 
ez a pénz is elegendő a feladatok 
elvégzésére. A sokrétű programba 
beletartozik az edzők tiszteletdíja, 
képzése, a kiszállások fedezése, 
a terembérek és minden egyéb 
költség, amely az utánpótlásne-
veléshez szükséges. Az alapítvány 
keretében a 8–18 év közötti korosz-
tályokat menedzseljük. Az MKSZ 
kezdettől fogva egyértelművé tette: 
számára fontos e folyamatot fel-
karolni. Célunk az, hogy minden 
olyan határon túli településen, 
ahol a kézilabda iránt érdeklődés 
van a gyerekek körében, segítsünk.

Eddig mennyire volt jellemző, 
hogy a tehetséges erdélyi gyerekek 
kijutottak magyarországi után-
pótlás-nevelő központokba?

Mi azért harcolunk, hogy a fi a-
talok helyben kézilabdázzanak, ha 
lehetséges legalább 18 éves koru-
kig. A korábbi években sok példa 
volt arra, hogy játékosmegfi gyelő-
kön keresztül 14–15 éves gyereke-
ket vittek ki Erdélyből anyaországi 
klubokhoz. Bebizonyosodott, hogy 
a szülői hátteret sem a győri, sem 
a veszprémi, sem más csapat nem 
tudja pótolni. Az utóbbi öt-hat 
évben Székelyudvarhelyről 13–14 
fi út vittek ki magyarországi klu-
bokhoz, de egy kivételével egyik 
sem állta meg a helyét. Többen 
abbahagyták, mások félamatőr 
módon munkahely mellett alsóbb 

osztályokban kézilabdáznak. Bo-
dor Márk került a Veszprém felnőtt 
csapatához, onnan kölcsönben 
most átjutott Tatabányára. Ma is 
elég nehéz egy tizenéves erdélyi 
magyar fi atalnak Magyarországon 
beilleszkednie az utánpótlás-neve-
lő csapatoknál, régebb pedig még 
problémásabb volt, amikor gyak-
ran lerománozták őket.

A rendszerváltás óta eltelt há-
rom évtizedben hogyan működött 
az erdélyi utánpótlás-nevelés?

Ez a helyi sportiskolákhoz kö-
tődött, illetve olyan tornatanárok 
áldozatos munkájának tudható 
be, akik iskolai állásuk mellett 
kézilabdázni szerető gyerekcsa-
patokat verbuváltak. Akárcsak a 
foci esetében, Erdély-szerte meg-
jelentek a magánklubok, ahol a 
szülőknek kell mindent fi zetniük, 
és ennek az anyagi terheit sok csa-
lád nem tudja vállalni. A kézilabda 
iránt elsősorban a lányok érdek-
lődnek, mert a sportolni szerető 
fi úk számára a labdarúgás jelenti 
a fő vonzerőt. Székelyudvarhely 

és vonzáskörzete ilyen szempont-
ból szerencsésnek mondható. A 
román bajnokságban 2011-ben 
esüstérmes, 2012-ben és 2013-ban 
bronzérmes, illetve 2015-ben az 
EHF Challenge kupát elnyerő Szé-
kelyudvarhelyi Kézilabda Club 
nemcsak az országos és az európai 
térképre rajzolta fel a székelyföldi 
kézilabdázást, hanem hihetetlen 
felhajtóerőt jelentett az utánpót-
lás-nevelésben is. A több évtize-
des folyamatnak a kézilabdaklu-
bot anyagilag támogató Verestóy 
Attila RMDSZ-szenátor halála ve-
tett véget. Három évvel ezelőtt 
nemcsak a klub szűnt meg, hanem 
az utánpótlás-nevelés rendszere is 
a levegőbe került.

Miben különbözik a székely-
földitől a partiumi megyékben 
fenntartott ifj úsági csapatok me-
nedzselése?

Szatmár, Bihar és Szilágy me-
gyében nagyjából 600 magyar 
gyerek kézilabdázik. Edzőik a ko-
rábbi években már kiépítettek he-
lyi bajnokságokat: például a szi-
lágykrasznai ifi csapat Mezőfény-
nyel játszott vagy a székelyhídiak 
Nagykárollyal. Mintegy 20 telepü-
lésen alakultak helyi csapatok, 
ezeket karoltuk fel, és segítjük, 
hogy sikeresek legyenek. Itt zömé-
ben lányok edzenek, de a szülők 
kérésére létrejött egy fi úcsapat is. 
Az alapvető különbség az, hogy 
a magyar határ közelsége miatt a 
partiumi csapatok részt vehetnek 

a magyarországi ifj úsági bajnok-
ságban, ahol jó eredményeket 
érnek el. Figyelemmel követem 
munkájukat, jól haladnak. Álta-
lában egynapos magyarországi 
kiruccanásokra mennek, a költ-
ségeket az alapítvány fedezi. A 
román bajnokságban is születtek 
jó eredmények: a két éve alakult 
kálmándi U12-es fi úcsapat tavaly 
országos elődöntőt játszott, a szé-
kelyudvarhelyiek döntőbe jutot-
tak, akárcsak az udvarhelyszéki 
nagyifj úságiak.   

Milyen esélyük van a továbblé-
pésre az U18-ban részt vevő játé-
kosoknak?

A tehetségeket mindenhol 
szívesen fogadják. 18 év feletti há-
rom női játékosunk jelenleg Besz-
tercén játszik, a székelyudvarhelyi 
VSK felnőtt csapatában pedig ko-
moly megméretkezési lehetőség 
van. Igaz, támogatási gondok 
miatt a csapat nem kerülhetett 
fel a Bölények Ligájába, de a má-
sodosztály is komoly tanulóiskola 
az utánpótlás-nevelés számára. A 
VSK csapata kizárólag helyi játé-
kosokból áll, első körben itt pal-
lérozhatják tudásukat. A 15–16 fős 
felnőtt csapat keretében rendsze-
resen játszik négy-öt ifi  játékos. 
Ha csak néhány percre is, de hét-
végeken esélyük van belekóstolni 
a másodosztályba. A helyi fi úcsa-
patnak olyan lehetőség ez, amely 
felnőttcsapat hiányában kevés he-
lyen adatik meg. Profi  játékosok 
számára ugyanakkor az anyaor-
szági fi zetések vonzóbbak. De ez 
sem általánosítható, hiszen egy 
elsőligás román csapat – ahova 
viszont  nehéz bekerülni – anyagi-
lag nagy vonzerő lehet egy erdélyi 
magyar játékos számára is. A profi  
kluboknál ma már olyan szintű 
a keveredés Szerbiából, Bosz-
niából vagy éppen Ukrajnából, 
hogyha egy erdélyi magyar is be-
csöppen, semmiféle gondot nem 
jelent. Ahogyan azt Szász And-
rás példája mutatja, aki a román 
válogatottban is játszik. Kiment 
Tatabányára, ahol a klub járvány 
miatti anyagi helyzete rosszul ala-
kult, és csökkentették a fi zetését. 
Korábbi klubja, a bukaresti Dina-
mo visszahívta, felkínálta neki a 
korábbi fi zetését, így gondolkodás 
nélkül átigazolt, jelenleg a buka-
resti CSM-t erősíti.   
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Jakab Árpád a Magyar Kézilabda-szövetség határon túli magyar kézilabdázásért felelős főtitkári megbízottja

→ Az utóbbi öt-hat évben 
Székelyudvarhelyről 13–14 
fi út vittek ki magyaror-
szági klubokhoz, de egy 
kivételével egyik sem 
állta meg a helyét. Többen 
abbahagyták, mások féla-
matőr módon munkahely 
mellett alsóbb osztályok-
ban kézilabdáznak.
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