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Senki nem oldja meg helyettünk!  
Scheidler Géza edző, AC Bonyhád  
 
Molnár Ferenc up. szövetségi kapitány a 2011. évi Serdülő Országos Bajnokság előtt őszinte 
nyíltsággal értékelte a nevezésekből levonható tendenciákat. Ebből kiderül, hogy a sportágban 
zajló trendek tovább gyűrűznek és a felnőtt, U23, illetve junior korosztály „elkopását” 
követően szembe kell néznünk az ifjúsági és serdülő korosztály létszámának visszaesésével is.  
 
Eljött az idő több, a pálya mellett régóta tevékenykedő szakember szerint is, hogy őszintén és 
valóban nyíltan beszéljünk a helyzetről. Mindenképp ki kell emelni, ahogy az IAAF 
szakembere (El-Hebil Abdul Malek 2009) is megerősítette, hogy a jelenség világszinten is 
érzékelhető, nem speciális magyar tulajdonságról van szó.  
 
Viszont kötelességünk megvizsgálni, mi magunk, milyen eszközökkel vagyunk képesek 
változtatni, javítani ezen a helyzeten. 
 
Biztos többekben felmerül a kérdés, mit is akar egy kisvárosi kis egyesület edzője ilyen 
témában - egy országos rendszerben változtatni. Tíz esztendeje kezdtem Bonyhádon tanítani 
és egyben edzéseket vezetni, a gimnázium keretein belül. Az ország második legnéptelenebb 
megyéjében, ahol az elmúlt időszakban csak a városunkban több, mint 3000 munkahely szűnt 
meg. Az egész megyében csökkent a születések száma és az elvándorlás is jelentős. 400 
körüli tanulói létszámmal kezdtünk és ebből 90 tanuló volt kollégista 2000-ben.  
 
Jelenleg 624 diákunk van és 300-an kollégisták. Reménytelen társadalmi környezetben 
sikerült megfordítani a trendet, melynek hátterében egy ambiciózus tantestület és egy atléta 
gyökerekkel rendelkező kiváló testnevelő, Ónodi Szabolcs igazgató elszántsága állt. Úgy 
gondolom, hogy visszanézve az elmúlt időszakot, számos tapasztalattal lehet segíteni a 
sportág jelenlegi helyzetén.  
 
Távol áll tőlem azt hinni, hogy nálam lenne a bölcsek köve. Nyílván a „tutit” én sem tudom. 
De ha sikerül néhány dolgot tisztába tenni és elemezni, van esély a változásra. 
 
Az első és legfontosabb elhinni, hogy valóban: senki nem oldja meg helyettünk sportágunk 
helyzetének javulását. Sem a MOB, sem az IAAF, sem a kormányzat nem fogja kiemelni az 
atlétikát és erőnek erejével felvirágoztatni. Nekünk kell megtalálni a javítás és építkezés 
lehetőségeit. Fontos még elhinni, hogy a jelenlegi helyzetben bármit tesszünk többet ér, 
mintha nem tennénk semmit.  
 
A változtatásokban egyaránt van szerepe a szövetségnek, illetve az egyesületek vezetőinek és 
a pálya szélén dolgozó edzőknek. Az egymásra mutogatás ideje lejárt. Még csak azt sem kell 
sokáig elemeznünk, hogyan is jutottunk el idáig. A feladatunk kettős: a meglévő rendszer 
működésének javítása, valamint új elemekkel való gazdagítása. 
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Kitörési lehetőségek 
 

1.   Szélesebb merítési lehetőség megteremtése: 
- tematikus gyermekverseny sorozatok lebonyolítása az ország egész területén 
- kapcsolódás a nemzeti Géniusz programhoz 
- testnevelők bevonása  

 
2. Versenyrendszer átgondolása 
- utazási költségek csökkentése – regionális versenyek támogatása, részvétel előírása 
- verseny naptár célversenyekhez való igazítása 
- az eredményességi értékelésben a „tömegesítés” jutalmazása (amatőr versenyek) 
- hangulatos, kultúrált versenyek rendezése  
- külföldi (közeli országok) versenyrendszereinek ismertetése, abba való bekapcsolódás 

lehetősége 
 

3. Szakmai építkezés 
- szakági vezetőedző személyéről a szakma döntsön 
- a vezetőedzők feladatainak pontosítása 
- szakmai fórumok erősítése 
- edzőtáborok rendszerének átgondolása 
- rend és fegyelem kialakítása a központi edzőtáborokban, válogatott versenyeken 

 
Hangsúlyozni szeretném, hogy a fenti pontok nyomokban megvannak atlétikai életünkben, sőt 
vannak egyesületek, események ahol mintaszerűen szervezik a sportág épülését. Mivel az 
összkép azonban egyre negatívabb, szükségesnek látom, látjuk többen is bizonyos területeken 
a szervezett változtatást. 
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