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→ Sokan kitartó munká-
jukkal bizonyítják, hogy 
hosszabb távon is a ké-
zilabdában van a helyük, 
miközben 12–13 évesen 
még semmi jel nem utal 
arra, hogy pár év múlva 
a legjobbak között állják 
meg a helyüket. Tény, 
több gyereknél már ko-
rán meglátszik, milyen a 
dobása, mennyire labda-
biztos és robbanékony.

folytatás az                 oldalról1.

Több mint ezer erdélyi magyar 
fi atal jár kézilabdaedzésekre az 
alapítvány keretében, a csúcsra 
azonban mindössze pár játékos 
jut fel. A fi atalok mennyire fogad-
ják el, hogy többségükből nem lesz 
hivatásos játékos?

A rendszert piramisként kell 
elképzelni: alul vannak a tömegek, 
és ahogy felfele haladunk, a csú-
cson tizenvalahány gyerek marad. 
Ők a legjobbak, akik az 500 kézi-
labdázó udvarhelyszéki gyerekből 
kerülnek ki az évek során. Van 
egy természetes szelekció, amikor 
a gyerek rájön, hogy e sport nem 
neki való, nem szereti vagy megun-
ja. Számunkra alapszabály, hogy 
senkit nem tanácsolunk el. Fontos, 
hogy a gyerek közösségben legyen, 
csapatban játsszon, sportoljon. 
Azt szoktuk mondani, nem min-
denkiből lesz kézilabdázó, de az a 
pár év, amit nálunk eltölt, később 
hasznára válik. A gyerek és a szü-
lő számára egyaránt jelzés értékű, 
hogy a négy ifj úsági korosztályban 
folyó bajnokságok regionális mér-
kőzéseire az edző kiket válogat 
be a keretbe. Sok olyan gyerek jár 
hozzánk, aki nem kerül be a kezdő 
csapatba, de még a kispadra sem, 
mégis szívesen jön edzésekre, mert 
megszokta a közösséget és imád 
sportolni.

Tapasztalataid szerint mennyi 
a felfedezésre váró „csiszolatlan 
gyémánt” Erdélyben?

A szorgalom meghozza a gyü-
mölcsét. Sokan kitartó munkájuk-
kal bizonyítják, hogy hosszabb tá-
von is a kézilabdában van a helyük, 
miközben 12–13 évesen még semmi 
jel nem utal arra, hogy pár év múl-
va a legjobbak között állják meg a 
helyüket. Tény, több gyereknél már 

korán meglátszik, milyen a dobá-
sa, mennyire labdabiztos és rob-
banékony. Az MKSZ elindította a 
Komplex Tehetség Programját. En-
nek keretében az egyéni képessé-
gek fejlesztését mérik fel. Székely-
udvarhelyről három lányt és há-
rom fi út küldtünk egy többnapos 
szarvasi edzőtáborba az edző kí-
séretével. Hasonlóan kiválogatott 
csoport ment a Partiumból is. Fel-
méréseink szerint jelenleg ők a leg-
jobbak. Magyarországon házifela-
datot kapnak, amit itthon edzőik 
felügyelete mellett kell elvégezni-
ük, majd télen és tavasszal vissza-
mennek. A program nyolcadik 
osztályig tart, tehát már a legalsó 
korosztályokból is próbáljuk me-
nedzselni a kiugró tehetségeket.

A fociakadémiáktól eltérően a 
kézilabdautánpótlás-nevelésben 

nincsenek olyan határon túli köz-
pontok, ahol bentlakásos rend-
szerben foglalkoznak a fi atalok-
kal. Székelyudvarhelyen lesz-e 
ilyen központ?

A gyerekek, csapatok mene-
dzselése mellett ezen is dolgozunk,  
reményeim szerint a következő 
tanévtől megoldjuk. Székelyud-
varhely iskolaváros, ahol a leg-
több iskola saját bentlakással 
rendelkezik. Sikeresen együttmű-
ködünk a Bányai János Műszaki 
Szakközépiskolával, ahol líceumi 
sportosztályban is tanulhatnak a 
környékről származó diákok. Itt is 
elképzelhető egy bentlakásrész ki-
építése 20–40 gyerek számára, aki 
a líceumi évek alatt intenzívebben 
szeretne kézilabdázni. Az ilyen 
akadémia kialakításához nem kell 
zöldmezős beruházás. Több hely-
színen is szeretnénk megtalálni azt 

a keretet, ahova alapítványi hát-
térrel működő utánpótlás-nevelő 
akadémia épülhet.

A délvidéki és felvidéki utánpót-
lás-nevelésben milyenek az ered-
mények?

Délvidéken Ada központtal 
működik a projektünk, amelyet a 
magyar szövetség támogat. Zentán 
és Magyarkanizsán is igen komoly 
utánpótlásnevelés folyik: Délvidé-
ken mintegy 700–800 gyerekkel 
foglalkozunk. A lányok és a fi úk 
körében egyaránt népszerű a kézi-
labda, amelynek még a jugoszláv 
időkből maradt fenn a hagyomá-
nya. De szép eredményeink van-
nak Felvidéken is, ahol a kézilabda 
jellegzetesen a magyarok sportja-

ként rögzült a köztudatban. A du-
naszerdahelyi DAC néhány évvel 
ezelőtt alakult női csapata a cseh–
szlovák közös bajnokság 3. és a 
szlovák bajnokság 2. helyén vég-
zett. Nemrég indultak el sikeresen 
az Európa-kupában. A Csallóköz-
ben jelenleg 650 gyerek kézilab-
dázik, közülük 270-en Dunaszer-
dahelyen. Már most látható, hogy 
az MKSZ olyan anyagi és szakmai 
löketet ad a határon túli kézilab-

dázásnak, amely hosszú évekre 
előre megalapozhatja a sikereket. 
Meggyőződésem, a 2030-as évek-
beli olimpiákon találkozni fogunk 
erdélyi, délvidéki és felvidéki játé-
kosokkal, akik nálunk kezdték a 
kézilabdázást.

A játékoskarriert befutott Ilyés 
Ferenc elnökletével működik az 
Együtt növünk fel! alapítvány. 
Mekkora szerepe van annak, hogy 
az alapítvány elnöke Székelyud-
varhelyen nőtt fel?

Ilyés Ferenc édesanyja, Miklós 
Magda is híres székelyudvarhelyi 
játékos volt, aki Magyari Máriával 
a román válogatott tagjaként vett 
részt az 1976-os mentráli olimpián, 
a csapat a negyedik helyen végzett, 
miután a magyarok elnyerték a 
bronzot. Akkoriban Miklós Magda 
volt a legjobb romániai kézilabdá-
zó. E hagyomány sokat jelent Ud-
varhelyszéknek, és fontos üzenete 
van a sportkarrierben gondolkodó 
fi atalok számára. Ilyés Ferenc az 
MKSZ határon túli magyar kézilab-
dáért felelős elnöki megbízottja. A 
kuratórium további tagja Juhász 
István, a sportakadémia-központ 
vezetője, Sipos Loránt a székelyud-
varhelyi felnőtt és az U18-as csapat 
edzője, illetve jómagam. A partiumi 
részt szakmai vonalon Nagy Flórián 
képviseli. Az MKSZ operatív igazga-
tója, Novák András is a kezdetektől 
fogva egyértelművé tette: számára 
fontos e folyamatot felkarolni. Jó 
hír, hogy egyre több udvarhelyszéki 
gyerek érdeklődik a kézilabda iránt. 
A legkisebb korosztályokban olyan 
tömeges a jelentkezés, hogy nehe-
zen tudjuk megoldani a folyamatos 
edzést. A képzeletbeli piramis egyre 
szélesebb alapja igazolja: az udvar-
helyi és az erdélyi magyar kézilab-
dázásnak nemcsak nagy múltja, 
hanem nagy jövője is lesz.

JAKAB ÁRPÁD, A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG KÁRPÁT-MEDENCEI MEGBÍZOTTJA A FELTÖREKVŐ CSAPATSPORTRÓL

„Gyémántcsiszolás” a kézilabda-utánpótlásban

C
sodálatos érzés volt 
magyarnak lenni hét-
fő este. A Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetség 
döntésének értel-

mében elsősorban a tévé előtt 
ülő szurkolók számára, a FIFA 
ugyanis a varsói lengyel–magyar 
világbajnoki selejtezőmérkőzés-
re megtiltotta a magyar druk-
kerek kiutazását. Másodsorban 
kimondottan annak a néhány 
magyarnak, aki a tiltás ellenére 
mégis részt tudott venni a lengyel 
fővárosban megrendezett utolsó 
csoportmérkőzésen. És nem el-
sősorban a mutatott játék miatt, 
ugyanis mindkét együttes csap-
nivalóan játszott. Nem is annyira 
a 2–1-es magyar győzelem miatt, 
a három ponttal ugyanis Albánia 
Andorra elleni győzelme miatt 

maradtunk a csoport negyedik 
helyén, a vb-pótselejtezőre való 
kijutásunkat pedig már jóval ko-
rábban eljátszottuk.

Hanem inkább azért az érzé-
sért, amely hatalmába kerítette 
még az olasz Marco Rossi szövet-
ségi kapitányt is: „fantasztikus 
lenne, ha minden meccsen ilyen 
hangulat lenne! Szenzációs érzés 

volt, amikor a lengyelek megtap-
solták a himnuszunkat. Ez any-
nyira segíti a sportot. Csodálatos 
volt! Szeretném megköszönni 
minden lengyel szurkolónak ezt 
a csodálatos érzést.” A csapatok 
kivonulását követően ugyanis a 
magyar himnusz felcsendülését 

követően a varsói stadion több 
mint 50 ezres közönsége tapssal 
köszöntötte Erkel Ferenc meló-
diáját. Sőt, a közvetítés során az 
is látszott, hogy egyes lengyel 
szurkolók a lengyel–magyar ba-
rátság jegyében szívre tett kézzel 
hallgatják a magyar himnuszt. 
(Arról nem is beszélve, hogy Var-
só egyik híres épülete, a Kultúra 
és Tudomány Palotája, sötétedés 
után a mérkőzés alkalmával pi-
ros-fehér-zöld színben pompá-
zott. Emlékezhetünk, a németek 
az Eb-n kifütyülték himnuszun-
kat, „tiszteletünkre” pedig szi-
várványszínbe akarták borítani a 
müncheni arénát).

Szóval jó érzés volt magyar-
nak lenni, s látni, hogy a lengyel 
és magyar nézők együtt tudnak 
örülni vagy bosszankodni a lelá-
tón, nem lovallják bele magukat 
verekedésbe, és baráti hangu-
latban nézik végig a számunkra 
tét nélküli, számukra azonban 
téttel bíró mérkőzést. Nem any-
nyira volt barátságos azonban 
mindaz, amit a pályán láttunk. 

A szemet gyönyörködtető játék 
mindkét részről elmaradt, a dur-
va belépők, lökdösődések viszont 
igencsak gyakoriak voltak. A 
lengyelek azért harcoltak, hogy 
három pontot szerezzenek, és 
csoportmásodikként kiemelt-
ként várják a pótselejtezőre való 
sorsolást. Ahogy egyik játékosuk 
mondta, nem mindegy, hogy ha-
zai pályán fogadják a fi nneket, 
vagy idegenben lépnek pályára 
az olaszok ellen. Mi pedig a be-
csületünkért játszottunk, az al-
bánoktól elszenvedett két zakó 
miatt megtépázott válogatott 
imázsáért.

A tét tehát a lengyeleket nyom-
ta inkább, ehhez képest kissé fur-
csa volt, hogy portugál edzőjük, 
a fehérvári Videotont is megjárt 
Paolo Sousa néhány alapemberét 
pihentette. De hát ez legyen az ő 
bajuk. A miénk inkább az, hogy 
bár legyőztük őket, semmit sem 
ér. A válogatott továbbra is hul-
lámzó teljesítményt nyújt. Ahogy 
az elmúlt 25–30 évben többször 
is. Képes bravúrokra, komoly já-

tékerőt képviselő csapatok ellen 
néha kiugró teljesítményt nyúj-
tani, máskor érthetetlen módon 
pocsék játékot mutatni és bosz-
szantó eredményt produkálni. 
Így történt ez a világbajnoki se-
lejtezőcsoportban is. A lengyelek 
ellen négy pontot szereztünk, az 
albánoktól mindkét alkalommal 
kikaptunk, s így – ahogy oly sok-
szor a korábbi évtizedekben – 
még a harmadik helyet sem sze-
reztük meg.

Az viszont kétségkívül tény, 
hogy a több alapemberét nélkü-
löző magyar csapat újra megmu-
tatta: küzdeni akarással, szerve-
zettséggel és a taktikai utasítások 
betartásával képes eltüntetni az 
ellenfél technikai fölényét. Ez 
lehet a kulcs a későbbiekben is. 
Reméljük, a 2024-es Európa-baj-
nokság 2023-ban kezdődő selej-
tezőiben minél több lengyel és 
minél kevesebb albán meccset 
látunk majd. Addig is a Nemze-
tek Ligája elitkörében kell majd 
helytállni. S az sem lesz kis fela-
dat. Hajrá, magyarok!

Több lengyel, kevesebb albán meccset!

Somogyi Botond

→ Jó érzés volt magyar-
nak lenni, s látni, hogy a 
lengyel és magyar nézők 
együtt tudnak örülni 
vagy bosszankodni a le-
látón, nem lovallják bele 
magukat verekedésbe.

A székelyudvarhelyi VSK –Vidombak Sporting mérkőzés is jó tanulóiskola

FOTÓ: BELICZAY LÁSZLÓ




