
"Bizom a csepeli kezilabda felemelkedeseben!"

Beszelgetes Laurencz Laszl6val

KERULETUNK LAKOJA EGY SOKAK ALTAL
TISZTELT, SOKAT LATOTT SPORTEMBER,
AKI JELEN LEG AlQN DOLGOZIK, HOGY CSE-
PEL ISMET VISSZAKERULJON A KEZILABDA
VERKERINGESEBE. A TAPASZTALT, NEMZET-
KOZILEG IS ELiSMERT SZAKEMBER VOLT AZ
1996-BAN OLiMPIAI BRONZERMES, ES AZ
1995MBEN VILAGBAJNOKI EZUSTERMES NOI
KEZILABDA-vALOGATOTT EGYKORI SZOVET·
SEGI KAPITANYA. DE SZIVESEN EMLEKSZIK
VISSZA ARRA AZ IOORE IS, AMIKOR A CSE-
PELI SPORTTELEP BETONOS KEZILABOAPA-
LyAJAN MEG HATALMAS VOLT A SPORTELET.
LAURENCZ LAsZLO MESTEREOZOVEL KI-
RALYERDEI OTTHONAsAN A KEROLETI KE-
ZILABOA HELYZETEROL BESZELGETTONK.

TiJbb mint egy eve a csepeli ulimp6IJa~·-ne-
vetesben dolgozik. Miert valla/fa ef?

Talalkoztam egy hihetetleml! agilis, kezi-
labdat imad6 vezetosseggel, akik ejt-nappalla
teve, penzkohseget nem kimelve faradoznak
azon, bogy a kezilabda a XXI. kertiletben ujra
a regi feny6ben ragyogjon. Valamikor, az "en
idomben" Csepel volt a sportag egyik felleg-
v<ira: s ez megmutatkozott a kezitabdaz6k
szamaban es a jatek min6segeben is. Aztan ez
egyszeriien megszunt... Jelenleg ket egyesiilet
is mUkodik a keriiletben, veliink parhuzamosan
egy masik tirsasagnaI is komolyan foglalkoz-
nak a gyerekekkel, aminek en szemeIy szerint
omlok, hiszen ez is elosegfti a sportag helyi
meger6sodeset. Hozzank - a Csepeli Diak
Sport Egyesiiletbe - az elm6lt egy evben tobb
mint szaz gyerek jott el sportolni. 90 szazale-
kuk lany, de most indultunk el egy fiucsoporttal
is, es ez mindenkeppen j6 iranyt mutat.

Milyen koriilmenyek koz6tt dolgoznak?
Nos, errol felemas crzcsckkc1 beszClhe-

tek ... Sajnos ebben a 75 ezres lclekszamii. ke-
riiletben mindossze eb'Y, swbvanyos meretii,
kczilabdazasra alkalmas tcrcm talalhat6. Csar-
nokr61 nem beszclnck, mert 1clato az sajnos
nines, es a kiszolga16helyiscgek sem litik mcg
egy kezilabdaesamok szinvonalat. Ez a mino-
segi fejlodest hihetetlen mcrtckbcn korhitozza,
fiiggetleniil attol, hogy az en csapatom - az
1997-1999-es korosztaly - cgy hden harom-
szor bejuthat ebbe a helyisegbc. Sajnos a tob-
biek - mas azonos korosztalYll csapat es a kez-
dok - hely- es idohiany miatl nemjutnak hom
ehhez a palyahoz, es bizony cz crosen koriMoz-
za a fejlodesi lehetosegeket.

Milyen pozitivumoh'61 beszelhetiink?
Szerencsere azok is vannak. A mcgfc1c1o

munkahoz sziikseges szerekct, cszkozokel ma-
radektalanul eloteremtik a szamunkra, legyen
az medicinlabda, jelz6karo, nehezitett kczilab-
da, vagy ak.ir gumikotel: ezek majdncm NBI-
es szinten rendelkezesre a11nak, koszonhetoen
a Csepeli DSE vezetOinek. Scgitctt tovabba egy
palyazat is, amin sikcrcscn szerepeltiink, es az
igy c1nycrt tamogatast is mind a gyerekek spor-
tolasanak closegilesere tudruk fordftani. A klub
vezetoi okosan ,,haszmiljak" az en nevemct is-
ami meg mindig igen j6! eseng sportberkckben
(a szerk.) -, am it egy pcrcig sc banok, hiszen
tele j6 szandekkal, tiszlcssegcscn, a kezilabda
iigyeertteszik.

Sokan kemenykezii edzokent ismertek. Ho-
gyan fogadtak a fiatalok?

Va16ban, en kovetkezelesen, mindig ragasz-
kodtam a fegye1emhez, es a kemeny munkahoz:
persze ill, a gyerekekneI megfele10 mertekke1
alkalmazom ezt. Eonek ellenere, vagy eppen
ezert, az edzeslatogatottsag kiemelked6, I-I
gyerek marad el neha edzesr61 betegseg miatt,
de az nem szamottevo. Sikeriilt a sziil6k nagy
reszevel is megertetni, hogy itt rend es fegye-
lem van, ami mindenkire egyarant vonatkozik.
lnlaibb ide jarjon a gyerek - meg ha nem is lesz
belole elsportolo - mint az utcan csellengjen.

Mar beszamolrunk rola. hogy sportoszllily
is indul jovlJre, ahol a kizilabda kulcsszerepet
kaphat ...

Ebben is fokozatosan pr6balunk elore 1epe-
getni. A Csepeli DSE b<izisiskolaja a Szechenyi,
ahol Jenei Jaoos - ugy is, mint rcgi, kezilabdaval
foglalkozo szakember-mel1ctt Udvary Erika ta-
namo-egykori esepeli kezilabdiiz6-is fc1ligycli
a szakmai munkat, ugyhogy j6 kczekben vannak
a gyerekek. A sportosztily elinditasa nem esak
a kezilabda oktatast foglalja magaba, minden

olyan fiatalt varunk, akik tehetscgcsck valasztort
spottigukban, es a tanulast sem hanyagoljak el.
Itt a tehetseggondozason lesz a hangsii.ly, es ter-
meszetesen az is fontos, hOb'Ya keriiletben regen
j61 mu.kOdo sportiskolai szem1C1ct ujj1k'ledjen.
Heti hat testneve1es onh tartunk, aminekj6 rcsze
kezilabda lesz, es ezenfelill keJiil sor a delutfmi
treningekre, ami igy megkozcHti az NB-s szintii
edzesszamokat.

Gondolom, hogy az oktatasra is komaly fi-
gyelem iranyul majd.

Mint volt pedag6gus tiszlabail vagyok vele,
hogy a gyerekek elso cs Icgfoncosabb dolga
a tanulas. Ko11egaimmal egyOtt meggy6zOde-
stink, hogy a sport erosen tamogatja a szellemi
fejlodest is. Rendre, fegyelemre, kitartasra, ee-
10k eleresere nevel, ugyanarra, amire az iskola.

Lad bcicsi emlitett egy Jontos dolgot, ami-
rol meg beszeIni szeretne ...

"Merjiink <ilmodni" jelsz6val ez a szorgos
es mindenre elszant vezetoseg most annak er-
dekeben pr6bal Iepescket tenni, hogy a kozel-
jovoben felepi.iljon egy sportesamok a keJiilet-
ben, ami az igazi anDrest jelenthetne a csepeli
k6zilabdanak. Az cdz6i gardankat mar megfe-
lel6nek tartanam cgy ekkora munkara, jelenleg
is hat trenerrel dolgozunk. Veszeli Judit ketsze-
res magyar g61kinilyno, es Bajezine Nemere
Tiinde, voil bajnokcsapatom jatekosa, valamint
Csanyi Laszlo is tagja mar az edzoi karnak,
akik szinten garanciat jelentenek a szakmai
munka minosegere.

Laurenez Laszl6 buesuzoul meg korbevezetctt
a relikviait rej!o kis szobaban, aho! szamtalan
olimpiai, vilag- es Europa-bajnoki erem mellen
kupak, serlegek, zaszlokjelzik a mester eIetlit-
jat. A csapatz3szlokkal zsUfol:isig telt falakon
egy kicsi, kek-piros szinul is latlam Cscpc1
SC fclirattal, amirol az jutott eszembe, hogy
a nagy csapatok kozotl mindig volt, cs taUm
lesz is majd helye a Csepelnek.


