2019. FEBRUÁR 1., PÉNTEK
14 SPORT
Sok esetben élvonalbeli klubok szerződtetik a Törökszentmiklósi KE tehetségeit

Előtérben az utánpótlás-nevelés
KÉZILABDA Immáron fél éve
kizárólag az utánpótlásra helyezik a hangsúlyt a
Törökszentmiklósi KE-nél,
ahonnan a korábbi években
remek játékosok kerültek
ki, és bizonyíthattak később
az NB I-ben is. Az egyesület
szakmai vezetőjével, egyben elnökével, Kis Gergelylyel beszélgettünk a klub jelenéről és jövőjéről.
Szöllősi Péter
ujneplap@ujneplap.hu

– Hogyan zárták az előző szezont, és miként vágtak neki
ősszel az új évadnak?

– Az elmúlt nyáron jelentős változás történt a klubnál,
hiszen úgy döntöttünk, hoszszú idő után először nem indítunk felnőttcsapatot – kezdte
mondanivalóját Kis Gergely,
a Törökszentmiklósi KE vezetője. – Ennek természetesen
sok előnye és legalább anynyi hátránya is van, azonban
néhány év távlatában fogjuk
csak tudni eldönteni, hogy
ez jó döntés volt vagy sem.
Az utánpótláscsapataink a
másodosztály Keleti csoportjában szerepelnek. A tavalyi
évben tizenhét csapattal versenyeztünk a különböző korosztályos bajnokságokban.
Az U13-as lányok a felsőházba kerültek, ugyanakkor a
serdülő fiúk is kiemelkedően
teljesítettek, elvégre ötödikek
lettek, míg az ifjúságiak hetedikként zártak. Nyáron generációváltáson estünk át, valamint több játékosunkat is élvonalbeli klubok igazolták le,
így most a nyolc közé kerülés is szép eredmény lenne a
serdülők részéről. Ehhez arra
van szükség, hogy az ősszel
szorosan elveszített meccsek
tavasszal a mi javunkra dőljenek el.

A törökszentmiklósi kézilabda-palánták nemcsak a pályán, hanem az iskolapadban is megállják a helyüket
– Mely csapatok nyújtanak kimagaslót ebben az idényben?

– A lányokhoz új szakember érkezett tavaly Gulyás
Péter személyében, aki az
U9-es, az U10-es és az U11es együttesek irányítását vette át, és ezekben a korosztályokban látványos fejlődés figyelhető meg, Péter következetes és példaértékű munkájának eredményeként. Az általam trenírozott U10-es fiúkat külön szeretném kiemelni, hiszen közülük többen is
már most olyan szintet képviselnek, ami alapján nyugodtan kijelenthetem, hogy
nagyon szép jövő előtt állnak. A Nyeső Péter irányította U14-es fiúgárdánk lépett legtöbbet pályára ebben
a szezonban, ugyanis a bajnoki mérkőzéseiken túl különféle felkészülési tornákon
is szerepeltek. December vé-

gén a budapesti Ferenczy-kupán az első helyen végeztek,
januárban a KESI-kupán pedig hatodikok lettek, emellett Kecskeméten az U10-es
lányok és fiúk is megvillanthatták tehetségüket.
– Idén milyen megméretések
várnak a ﬁatalokra?

– Az U10-es, az U12-es, valamint az U14-es fiúcsapata-

inkkal a közeljövőben Debrecenbe utazunk a Főnix-kupára, ahol igen népes mezőny
vonul fel évről évre. Azt gondoljuk, hogy ezen együtteseink képesek lehetnek ott is jól
szerepelni. A kisebbek pedig
odahaza, a Farsang-kupán
bizonyíthatnak. Az U8-asok
számára márciusban indul a
szivacskézilabda-bajnokság,
amivel kapcsolatban szintén

A jó sportolók jól is tanulnak
Mint azt Kis Gergely elmondta, országos viszonylatban egyre több gyermek kézilabdázik,
és ez a növekedés a TKE-nél is
megﬁgyelhető. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola a valódi bázisuk, nagyon sok hunyadis tanuló jár a klub edzéseire. Nagy hangsúlyt fektetnek
arra is, hogy a tanulást se ha-

nyagolják el a náluk pallérozódó ﬁatalok. Ennek érdekében,
aki nem megfelelően teljesít
az iskolában, nem kézilabdázhat. Ki kell javítania a jegyeit, és utána járhat újra edzésre. A többség viszont remek tanuló, és a városi „Jó tanuló, jó
sportoló” gálán is sokan részesültek elismerésben.

Mayer Péter elismeréssel beszélt a Szolnokon folyó munkáról

Kézzelfogható eredmények
JÉGKORONG Másfél évvel ezelőtt indult útjára a Magyar
Jégkorong Szövetség (MJSZ) regionális fejlesztési programja,
melynek lényege, hogy a szövetség által kiválasztott szakemberek segítsék az adott térség hokisportjának felvirágzását. A minap Mayer Péter, a keleti regionális központ vezetője látogatott szerkesztőségünkbe, aki elismeréssel beszélt a
Szolnok Orcasnál folyó szakmai munkáról, annak kézzelfogható eredményeiről, és a továbblépés lehetőségéről.
– Több élvonalbeli klub is
küszködik azzal, hogy miként
szólítsa meg a fiatalokat. Eközben Szolnokon meglehetősen
gördülékenyen megy a dolog,
rövid idő alatt sikerült sokakat bevonzani a sportág vérkeringésébe, mindezt gyakorlatilag a nulláról indulva – hangsúlyozta az utánpótlás-nevelésben jártas szakember. – Kiválóak a körülmények, ami ma
már elengedhetetlen ahhoz,
hogy a szülők nyugodt szívvel engedjék el edzésre gyermekeiket. Azért dolgozunk,

Meg kell becsülni a tehetségeket – vallja Mayer Péter

hogy ez a tendencia folytatódjon, és ne csak a megyeszékhelyen, de a környező településeken is híre menjen a hokinak.
A nagy számok törvénye alapján minél több a gyerek, annál
több a tehetség. A tehetségeket meg kell becsülnünk, mert
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más sportágakkal ellentétben
mi nem engedhetjük meg magunknak azt a fajta luxust,
hogy hagyjuk őket elkallódni.
Mayer Péter rendszeresen látogatja a vele kapcsolatban álló
klubok edzéseit, így Szolnokra is viszonylag sűrűn utazik,

hogy ne csak a távolból, hanem személyesen is megoszthassa tapasztalatait az itteni
trénerekkel.
– Az utánpótlásbázis kiépítésének segítése mellett az
edzők szakmai fejlesztése is
fontos feladatunk. Mi, regionálisközpont-vezetők havi
rendszerességgel járunk továbbképzésekre, az ott megszerzett plusz tudást pedig igyekszünk átadni a kluboknál dolgozó kollégáknak.
Az előadásokat az MJSZ fejlesztési igazgatója, a svéd Jim
Brithén tartja, akinek az irányításával 2002-ben a dán válogatott feljutott az A-csoportba – és azóta is ott szerepel –,
valamint ott helyben lefektette az akadémiai rendszer alapjait. Ha valaki, hát ő tényleg
érti a dolgát.
Érdekesség, hogy a Brithén
által megálmodott projektet
megelőzően mindössze négy
dán játékos kelt el az NHLdrafton, 2002 óta viszont tizenkilenc. Első nekifutásra mi
alighanem a negyedével is beérnénk…
Pabar Gyula
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bizakodóak vagyunk, hiszen
a Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában szivacskézilabdaosztályt hoztunk létre, az ott
tanuló gyermekek az edzések
mellett heti két testnevelésórán is gyakorolhatnak szakképzett testnevelő-edzők irányítása mellett. A serdülőkkel tavasszal már hatodik alkalommal fogunk részt venni Horvátország egyik legnagyobb utánpótlás-seregszemléjén, Rovinjban. Ez egy nagyon jó fokmérő, hiszen számos országból érkeznek ellenfelek, akik mind-mind
más stílust és más kézilabdakultúrát képviselnek, az ottani összecsapásokból nagyon
sokat lehet tanulni. Egy-két
éven belül szeretnénk újra
felnőttegyüttest is indítani,
amelyben kizárólag saját nevelésű srácok szerepelnének
majd.

– Mennyire gyakori, hogy a
TKE-ből topcsapathoz kerülnek a legügyesebbek?

– A munkánkat dicséri,
hogy minden évben NB I-es
klubok csábítják a legtehetségesebb játékosainkat. Nem
mindenki él ezzel a lehetőséggel, de többen így is távoztak az elmúlt években a Szegedhez, a NEKA-hoz, a Győri
ETO-hoz vagy éppen a Gyöngyöshöz. Amikor ilyen megkeresés érkezik, akkor mindig azt mondjuk a szülőknek, hogy csak akkor próbálja ki magát a gyermek, ha lelkileg is készen áll 13–14 évesen arra, hogy a szülői háztól elszakadva, egy teljesen
idegen környezetben egyedül
kell majd boldogulnia.
Látogasson el hírportálunkra!

Készülhetnek a
bronzmérkőzésre
RÖPLABDA Kettős győzelemmel jutott a február 17-i kupadöntőbe a címvédő Nyíregyháza, amely a Continental Arénában rendezett visszavágón
esélyt sem adott a Jászberénynek. Deme Gábor csapata így
ismét a bronzéremért játszhat a Békéscsabával szemben
alulmaradó Vasassal.
FATUM NYÍREGYHÁZA–
JÁSZBERÉNYI RK 3:0
(5, 20, 22)

Nyíregyháza, 300 néző. Vezette: Horváth Miklós, Halász
Enikő.

JÁSZBERÉNY:
Bulajics 6,
Petőváry 2, Cveticsanyin
10, Pintér A. 5, Maliseva 1,
Jakovcsuk 3. Csere: Lékó (liberó), Riczkó 1, Szavovics 3. Vezetőedző: Deme Gábor.
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA.

I. játszma: 9–1, 13–5, 24–5.
II. játszma: 8–7, 16–11, 21–17.
III. játszma: 6–10, 14–17, 19–21.
DEME GÁBOR: – Gratulálok
a Nyíregyházának, és sok sikert kívánok neki a kupadöntőhöz!
A MÁSIK PÁRBAN: Békéscsaba–Vasas 3:0 (18, 16, 20). P. Gy.

A berényiek nem voltak egy súlycsoportban a címvédővel Fotó: G. B.

