Nem a cél teszi boldoggá, hanem az út

Honyecz Gáborral, a Zirc KSE négyszeres megyei gólkirály kézilabdázójával
beszélgettem
Életvidám, hallatlanul szerény, vígkedélyű srác. Most beszéltem vele először, de mintha
ezer éve ismertük volna egymást. Talán, mert egy csillagjegy alatt születtünk?...
Rendőrnek készül, de gólkirálynak sosem. Pedig idén már negyedszer lett a megye
legjobb góllövője. Többször azért nem tudott, mert nem volt több szezonja a zirci
kézilabdacsapatnak. Szinte már alanyi jogon jár neki a cím, amelyet legutóbb az „Év
Sportolója” díjátadó ünnepségen vehetett át a megyei képviselettől.
A sorsolás
Honyecz Gábor és néhány csapattársa a beszélgetés napjának délutánján Veszprémbe utazott, a
2011–2012-es bajnokság sorsolására. Még ebéd előtt végzünk, a fiatalember pedig éhes. Sikerre éhes.
Mint mondja, néhány évvel ezelőtt azért alapítottak csapatot, hogy egyszer bajnoki címet
ünnepelhessenek. Az idei második hely egy kicsit csalódás volt számukra, az ezt megelőző
bajnokságban pedig nem volt szerencséjük: az MKB Veszprém ekkor indított második csapatot, s
várható volt, hogy ők nyerik meg a 2009–2010-es idényt. Pedig csak két góllal maradt alul velük
szemben a Zirc KSE a rájátszás első mérkőzésén, aztán a Balatonfűzfő ellen egy izgalmas
végkimenetelű mérkőzésen bezsebelték az ezüstöt. Gábor ekkor harmadszor lett gólkirály, az előző
gólkirályi címért pedig (mindkétszer kétszáz fölött dobott) átvehette Zircen az „Év Felnőtt
Sportolója” díjat. Az elmúlt szezonban – noha kevesebb gólt dobott, mint előző két alkalommal –
sikerült felülmúlni a remek teljesítményt: megyei válogatottság és legjobb játékosi cím a
strandkézilabda tornán, mindkettő kiegészítve egy-egy tornagyőzelemmel. Azonban még mindig van
mit elérni a négyszeres gólkirály számára: továbbfejlődés a kézilabdában, edzői ambíciók és a már
említett bajnoki arany, bár hozzáteszi: már akkor is elégedett lenne, ha a csapat az első négy között
végezne, hiszen a mezőny felduzzadt és erősödött. A gólkirályi címet sosem tervezi be, most sem
szerepel a célkitűzések között. Gábor számára ugyanis a csapat az első. Úgy érzi, nincs jó vagy rossz
sorsolás, viszont az első mérkőzés meghatározó. Jobb egy viszonylag gyengébb csapattal kezdeni –
állapítja meg a beszélgetőtárs. Nos, a sors keze e tekintetben nem állt a zirciek mellé, akkor még nem
tudtuk, amit most már tudunk: a Zirc KSE rögtön az első fordulóban rangadót játszik, az előző
bajnokság harmadik helyezettje, a nyáron megerősödött Nemesvámos látogat a Reguly Antal
Szakképző Iskola és Kollégium pályájára. A nemesvámosiakkal a „különharc” 2:2-es döntetlenre
végződött a legutóbbi bajnokságban, hiszen az alapszakaszt követően a rájátszásban is összecsaptak. S
ebben az ellenfélben játszik Maurer Gergő, akivel Gábor a legnagyobb csatákat vívja a gólkirályi
címért.
A Zirc előtti pályafutás
Honyecz Gábor 1987. szeptember 2-án született Zircen. Tíz éves volt, amikor elkezdte a kézilabdát,
Lajkó Tibor testnevelő tanár vitte bele a sportág első szépségeibe, örömeibe – ahogy Gábor
fogalmaz. A középiskolát már a kézilabdasport fogságában választotta ki: a Veszprémi Ipari
Szakközépiskolában volt ugyanis kézilabda-oktatás, az intézmény egyben az MKB Veszprém
utánpótlásbázisa. Pár hónapig játszott csak itt, majd a konkurencia miatt Balatonfüreden folytatta NB
I/B-ben. Négy évet töltött el a Balaton partján, többek között olyan korábbi neves játékos edzői keze
alatt, mint Igor Zubjuk. Füred az első komolyabb sikerek, de egyben az első komolyabb csalódások
színhelye is volt: – Nyertünk egy bajnoki címet, és mindig az élbolyban végeztünk. Sajnos jött két
komolyabb sérülésem, ami miatt kénytelen voltam abbahagyni a játékot, legalábbis Balatonfüreden.
Ekkor törtek össze bennem azok az álmok, hogy a kézilabdából egyszer majd meg tudok élni. Gábor
céljait nem csak a sérülések hátráltatták: – Elég apró vagyok. Magasságom és termetem nem a
legideálisabb a kézilabdához. – Nem lehet ezt kompenzálni valamivel? – Ha megnézzük az NB I-et, 1,90

alatt játékos nem igazán van, még szélekre se nagyon. Egyedül talán Iváncsik Tamás az, aki elért oda
körülbelül akkora termettel, mint én.
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A zirci kézilabdacsapat-alapító
A füredi törést követően két év kimaradt a pályafutásból, erre az időszakra esett az érettségi is. A
kézilabda azonban hiányzott. Gábor a Reguly szakképzőben folytatta tanulmányait, a régi általános
iskolai társakkal pedig – akik szintén megfordultak Balatonfüreden – csapatot alapítottak. Kacsala
Gergő nevét emeli ki az alapítók közül, úgy érzi, ha ő nincs, akkor talán a kézilabda se indul be Zircen.
Persze támogatók nélkül aligha tudtak volna elindulni a bajnokságban. Három felnőtt felkarolta a
fiúkat, közülük ketten szülők: Hermann Tibor által vált lehetővé, hogy benevezhessen a csapat a
megyei első osztályba 2007-ben, ő vette az első mezeket is. A kézilabdáért rajongó anyukát, az MKBmeccsek állandó résztvevőjét, Kovácsné Palkovics Mártát megválasztották elnöknek, majd a második
évben – kézilabdás múltjára való tekintettel – felkérték edzőnek Fodor Józsefet, aki nem csak szakmai
munkát végez, a mai napig egyik főszponzora az egyesületnek.
Sikercsapat születik Zircen
Minden kezdet nehéz, nem volt ez másként kézilabdásainknál sem. Az első idényben tíz csapatból
kilencedik helyen végzett a Zirc KSE. Ráadásul úgy vágtak neki a bajnokságnak, hogy nem volt
szabványméretű fedett pályájuk, s ez most sincs másként. De míg az első idényben a zirciekhez
hasonlóan Vonyarcvashegy és Devecser is bitumenen játszotta a hazai mérkőzéseit, ma már sajnos
csak a zirci helyszín a szabad ég alatti, ami az időjárás szempontjából sem túl kedvező, s az izomzatot
is megterheli – ismerteti Gábor a hazai pálya hátrányait, amelynek pedig inkább előnyei szoktak lenni.
Származik azért előnyük is a játéktérből a zircieknek, hiszen az ellenfelekkel ellentétben ők már
hozzászoktak a talajhoz. – Az első félévben tanulópénzt fizettünk, nem volt sikerekben részünk. A
játékosállomány sem volt megfelelő, vártuk az erősítést – idézi fel a kezdeteket a zirci kézilabdás. A
második félévben aztán született egy-két győzelem, így nem utolsóként zárta a csapat a 2007–2008-as
idényt. Honyecz Gábor nem akármilyen bravúrt hajtott végre: 183 találattal gólkirály lett, utolsó előtti
helyezett csapat tagjaként! A játékoskeret a második idényre se nagyon változott, de már jobban
összeérett a csapat, s egy kemény nyári munkának köszönhetően ötödik helyen zártak a
bajnokságban. Ezúttal is a tavaszi szezon sikerült jobban: de míg egy évvel ezt megelőzően egy
győzelemnek is nagyon lehetett örülni, ezúttal szinte ki sem kaptak. Gábor első idénybeli
teljesítményét és a csapat fejlődését együttesen figyelembe véve talán nem meglepő, hogy a gólkirály

ezúttal is a zirci csapatból került ki. A klub nagy reményekkel kezdte meg harmadik szezonját, nem
alaptalanul: újabb két egykori balatonfüredi játékossal erősödtek, s a soraikban egy kétszeres
gólkirályt tudhattak. A közösség még összeszokottabb lett, de ekkor indított második csapatot az
MKB, a többit pedig már ismerjük… Gábort vigasztalta az újabb gólkirályi cím, ezúttal 204 találattal, s
hogy Zircen a 2009-es évre vonatkozóan megkapta az „Év Sportolója” díjat felnőtt férfi kategóriában.
– Idén is sikerült megszereznünk a második helyet, de ez kicsit csalódás volt – értékeli az elmúlt
szezont a gólkirály. Az MKB ugyanis magasabb osztályban folytatta, új csapatok pedig nem indultak.
Nyilvánvaló, hogy a Zirc KSE lépett elő a bajnokság első számú esélyesévé. – Sokan elmentek
egyetemre, sérülések is hátráltattak minket, s mindössze heti egy edzésünk volt – sorolja az okokat
Gábor, amiért nem sikerült a klub célkitűzését, a bajnoki címet megvalósítani. De így is nagyon szép
évet zárt a KSE: éremszerző hely, strandkézilabda-elsőség, s két játékost is adott Zirc a
megyeválogatottnak. Azt pedig talán már nem kell is mondani, hogy a gólkirály melyik csapatból került
ki.
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„Vízi sportok”
I. Vízválasztó
Vízválasztónak nevezte Honyecz Gábor az elmúlt és a hamarosan beinduló szezon közötti időszakot.
Mint azt elmondta, volt egy kis csalódás mindenkiben, ezért össze kellett ülniük, s dönteni a
hogyantovábbról. Legyen-e egyáltalán folytatás… A zirci sport szerencséjére úgy határoztak a fiúk,
hogy továbbcsinálják, s komolyabban mellé állnak a dolognak. A hajrájához érkeztünk egy kemény
alapozásnak heti két edzéssel, edzőmeccsekkel, felkészülési tornával.
II. Eső

– A tavalyi évben a mérkőzések kilencven százalékán esett az eső – kapok egy időjárás-jelentést
beszélgetőtársamtól. De mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez hátrány volt a zirciek számára, hozzá kell
tenni, hogy Gábor nem emlékszik olyan mérkőzésre, amelyen esett az eső, és kikaptak volna. Igazi égi
áldás…
III. Úszás
– Hol úszott el a bajnoki cím az elmúlt szezonban? Ugye, Alsóörs lett a bajnok. – Igen. A bajnoki cím
szerintem a tavaszi mérkőzésen úszott el. Nem volt szerencsés, hogy velük kellett kezdeni a szezont.
(A sorsolás szerint Várpalota lett volna a Zirc KSE első ellenfele, de ők nem álltak ki a mérkőzésre, a
pontokat 10:0-s gólkülönbséggel a zirciek javára igazolták.) A nyárihoz hasonlóan a téli felkészülésünk
sem sikerült valami jól. Kikaptunk ezen a mérkőzésen, márpedig a bajnokság nagyon kétcsapatos volt.

Az aszfalt és a parketta gólkirálya idén homokon is a legjobb volt
(Fotó: Kovácsné Palkovics Márta)

IV. Balaton
Alsóörs feljutott NB II-be, de jött helyettük egy másik balatoni csapat, csakhogy a déli partról:
Balatonboglár. Somogy megyében nincs megyei bajnokság, márpedig az NB II-ből kiesett a csapat, így
kerültek Veszprém megyébe. Szép kis túrátok lesz, mondom Gábornak, ő azonban
csapatkapitányként ennek is meglátja az előnyét: – Busszal megyünk, ami a csapatösszetartás
szempontjából nagyon hasznos lesz.
V. Vízpart (Nyúl a homokban)
A bajnokság utáni strandkézilabda torna legjobb játékosi címét is bezsebelte idén. A csapat az aszfalt
után homokon is szépen szerepelt, pedig mint azt megtudom, szinte két külön sportágról van szó: aki
jó a keményen, nem biztos, hogy jó a puhán. A szabálykönyv is más. Belelapoztunk: két gólt ér a kínai
figura, duplán számolják a 360 fokos fordulatból szerzett gólokat, s van egy nyúl, aki a kapus helyett
jöhet be. Az ő találata is kettőt ér. A zirciek harmadik alkalommal vettek részt a strandkézilabda
tornán. Az első évben mindjárt harmadik helyen végeztek, majd a tavalyi második hely után idén –
tartalékos csapattal – megnyerték a versenyt. Gábor kiemelte Kovács Ákost, akivel
Törökszentmiklóson is együtt volt a megyeválogatottban. Úgy érzi, csapattársa sokra viheti homokon,
mert az egyik specialitást, a 360 fokos fordulatot kiválóan csinálja. A csapat egyébként szeretne

komolyabban is foglalkozni a strandkézivel. Az országos selejtezőn nem vettek részt, mert egybeesett
a zirci Bulival. S hogy ki a csapat nyula? Úgy válaszolnám meg a kérdést: nem gondoltam, hogy valaha
egy nyúl lesz az interjúalanyom…
Zsúfolt hétvégék: vízparton, vagy a családdal?
Természetesen felmerült bennem a kérdés, hogy a négyszeres megyei gólkirály nem kapott-e
ajánlatot valami nagyobb csapattól. Az NB II-be feljutó Alsóörs szívesen látná soraiban a zirci
kézilabdázót, de úgy tűnik, Gáborban a klubhűség tovább erősödött ezen a nyáron, hiszen tavaly a
rivális Nemesvámos is rávetette szemét. Leszögezte: Zircet semmiképpen sem hagyná el, de a kettős
igazolás megfordult a fejében. A hétvégéből egy napot azonban mindig dolgozik, így az egyik
mérkőzést mindenképpen ki kellene hagynia. Pedig szeretne fejlődni, tapasztalatokat szerezni,
kipróbálni magát a magasabb osztályban. Az edzéslátogatottságot – szintén a munkából kifolyólag –
jobban meg tudná oldani Alsóörsön, de úgy érzi, a heti négy edzés egy kicsit sok lenne. Többször
megismétli, hogy a családját (nagycsaládnak nevezi a zirci kézilabda közösséget, hiszen a szurkolók
többnyire szülőkből, ismerősökből tevődnek össze) semmi szín alatt nem hagyná el, ha esetleg kettős
igazolással versenyezne, s egy időpontra esne Alsóörs és a Zirc KSE meccse, akkor mindenképpen
utóbbira menne.
Sérülések
Gábor már játszott magasabb osztályban, ám egy sérülés derékba törte a pályafutását. Most újra
gondolkodik a fejlődési lehetőségben, ezért nem lehetett megkerülni a kérdést: – A sérülésekkel hogy
állsz? – Nem is tudom, hogy konkrétan milyen sérülés ez, az orvosok is csak annyit mondtak, hogy ki
vannak kopva a forgóim. – Ennek gondolom, nagyon jót tesz az aszfalt. Alighogy elhangzik általam ez a
mondat, amikor kopognak. Az ajtó mögött azonban nem áll senki, a hangok az asztal alól jöttek: –
Lekopogom, az elmúlt időszakban nem volt olyan sérülésem – kisebb ficamokat, húzódásokat
leszámítva –, ami miatt ne tudtam volna pályára lépni. Aztán újabb kopogás, de ezúttal sem áll senki az
ajtó mögött: csak éppen nem szeretné a gólkirály, ha a soron következő edzőmeccs töréssel vagy
szakadással érne véget.
Erények
Kitartás, akarat, nyerni akarás – sorolja kis szünetekkel, de főként az első. Az is a szerénységéről
tanúskodik, hogy a fizikai erényeit kimeríti a nagy súlypontemelkedésben, aztán rátér az általa
negatívnak érzett tulajdonságokra: – Türelmetlen és hirtelen haragú vagyok a pályán a
csapattársaimmal szemben. Előbb mondok ki valamit, és csak utána gondolkodok. Az nem baj, hogy
Gábornak van önkontrollja, azt viszont nem tudom elképzelni, hogy a társak ne tudnák lenyelni neki
ezeket a dolgokat. Pláne, hogy kapitány és király is valamilyen formában.
Filozófia
„Nem a cél teszi boldoggá az embert, hanem az út” – ez Gábor mottója, egy másfél órás, egyébként
elég unalmas filmben hallotta ezt a mondatot. Még a második helyek megszerzését követően is úgy
érezte, egy kicsit üres minden. Mindig egy új célt kell megfogalmazni. Az ember egész évben küzd
azért, hogy elérjen valamit, de amikor eléri, csak-csak felmerül a kérdés: hogyan tovább?
Kelemen Gábor

