Ösztöndíjjal támogatják a fiatalok sportolását
Tehetségkutató hétvégét rendez a szarvaskúti golfklub
Tudjuk, nem olcsó dolog golfozni, de Zirctől mintegy öt percre lehetőségük nyílik arra a
fiataloknak, hogy térítésmentesen űzhessék ezt a sportágat. A Forest Hills Golf &
Country Club ifjúsági programjának következő állomásaként ingyenes tehetségkutató
hétvégét rendez március 31-én–április 1-jén. A cél, hogy minél több gyermek, fiatal
fogjon ütőt, a tehetségesebbeket kiválasztják, s felnőttkorukig ösztöndíjprogramban
foglalkoztatják.
Révész Tamás klubigazgató elmondta: mintegy ötven fiatalra számítanak a jövő hét végén
sorra kerülő tehetségkutatón. Elsősorban városunkból, s a környező falvakból várják az
érdeklődőket, de természetesen bárhonnan érkezhetnek a napokban nyílt golfcentrumba, hogy
egy csodálatos környezetben fekvő pályán kipróbálhassák magukat. A sportrendezvényen az
abszolút kezdők is részt vehetnek, tehát – mint azt Tamástól megtudom –, ha elsőre nem
sikerül eltalálni a labdát, akkor sincs semmi gond. Mosolyogva hozzáteszi: neki is három
hónap kellett ahhoz, hogy a játékszer szálljon.
A kiválasztás szempontrendszerében figyelembe veszik a fiatalok magatartását,
tanulmányi eredményeit, mozgáskoordinációját. Minimum négyes átlagot kell felmutatniuk a
jelentkezőknek, hogy bekerülhessenek az ösztöndíjprogramba – mondja Révész Tamás. Ha
ezt az átlagot a későbbiek folyamán lerontja a fiatal, kikerül a támogatottak köréből – teszi
hozzá. Arról is beszél a klubigazgató, hogy nem csak tehetségkutató révén lehet bekerülni
hozzájuk, csatlakozhat bárki bármikor, de nekik már fizetniük kell a szolgáltatásért. Nyolctól
tizenhat éves korig várják az érdeklődőket. – Tamás, tegyük fel, hogy van egy tehetséges
gyermek, aki szociálisan nehezebb körülmények között él, tehát az ösztöndíjprogram után
esetleg nem engedheti meg magának, hogy folytassa a golfot. Vele mi lesz? – Az
ösztöndíjprogramban tizennyolc év a korhatár. Tehát ha valaki nyolc évesen jelentkezik
hozzánk, s véget ér az ösztöndíjazása, az azt jelenti, hogy már tíz éve golfozik nálunk. Számos
állás nyílik majd meg számukra a golfpályán, mely mellett folytathatják pályafutásukat is.
A jelentkezők remélt számának megfelelően alakították ki a hétvége menetrendjét. A két
nap alatt öt időpontot kínálnak, tízes csoportokban várják az ifjoncokat. – Nincs létszámkorlát
– szögezi le Révész Tamás. Ha az ötvenből negyvenkilenc fiatal tehetséges, negyvenkilenccel
foglalkoznak. Ehhez kapcsolódó kérdésemre válaszolva elmondja: elegendő oktatójuk van
ahhoz, hogy ekkora létszámban eddzék a golfozó növendékeket. A másik végletet sem hagyja
ugyanakkor figyelmen kívül: ha az ötvenből csak egy van, aki tehetséges, akkor őt
foglalkoztatják a programjukban. Sosem lehet tudni, hogy honnan kerül ki egy magyar
válogatott golfozó… Fontos, hogy a kiválasztottak majd ne csak az ütőre, labdára és a kettő
találkozására koncentráljanak, hanem arra is odafigyeljenek, milyen osztályzat kerül az
iskolai ellenőrzőjükbe. A klub a magyar golf szövetség támogatását élvezi, a sportág hazai
legfőbb szervének segítségével valósulnak meg törekvéseik.
A tehetségkutató hétvégére március 30-ig lehet regisztrálni a felhívásban található
elérhetőségeken. A jelentkezőknek fel kell tüntetniük, hogy melyik napon, hány órakor
szeretnének részt venni a programon. A következő időpontok közül lehet választani:
szombat 10, 14 és 16 óra; vasárnap 10 és 14 óra.
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