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T ököl Városi Sportcsarnok. Susu a tava-
lyi első kapustábora után az idén is gon-
doskodott róla, hogy tanítványai minél
magasabb szintű szakmai tudással, óri-
ási élményekkel és folyamatos motiváci-
óval vágjanak bele az új szezonba. „M in-
denképpen szakmai tábort szerettem

volna csi-
nálni,  ahol a
kapusság van
a középpont-
ban, különle-
ges progra-
mokkal ki-
egészítve.”  –
n yi l atk o z ta
Susu. „V i-
szont kor  és
nem megha-
tározása nél-
kül,  - foly-

tatta - hogy a kapustársadalom összetar-
tását erősítsük és olyan különleges
szituációkba helyezzük el, amivel az év
során nem találkozhatnak a kapusok,
ezzel téve különlegessé és érdekessé a
kapus posztot.”

K ét meglepetés vendég is érkezett a
héten, K amper Olívia és K iss É va, akik
nem csupán nézőként vettek részt a tá-
borban, hanem együtt játszottak, edzettek

a kapusokkal. K ésőbb a közös beszélge-
téseken kérdezhettek tőlük a kapusok,
tanácsokat kérhettek, a lányok meséltek
az elmúlt éveikről, milyen érzés az első
osztályban játszani, válogatottnak lenni.
K amper Olíviával csobbanhattak is a ka-
pusok, együtt mentek ugyanis a dél-
utáni program keretében uszodába.
Széles mosollyal és nem kisebb lelkese-
déssel meséltek nekem ezekről az élmé-
nyekről a táborozók. 

Susu meghívására az utolsó pénteki
tábornapon magam is részt vettem, ma-
gamba szívhattam a környezet hangula-
tát, az egy hét alatt összekovácsolódott
kis csapat jókedvét és élményeit, emel-
lett pedig velük együtt próbálhattam ki,
mennyire vagyok ügyes dartsban. A T ö-
köli Városi Sportkör Darts Szakosztály-
ához látogattunk el, ahol egy rövid be-
vezetőt követően már röpültek is a nyi-
lak a táblák felé. Nem kellett sokat várni,
hogy a küzdőszellem is előbukjon a srá-
cokból, rögtön versenyezni kezdtek, mi-
közben a csapat másik fele bejárhatta
lovas kocsival T ököl csodaszép helyeit.
Jó volt látni a városnak azt az oldalát,
amit szerintem csak a helybéliek ismer-

nek (külön köszö-
net a lovas úrnak
a sok információ-
ért és kalandos
utazásért).

„  I ntenzív szak-
mai tábort álmod-
tam meg, ahol a
kapusság kidom-
borítása, sok in-
formáció átadása
és sok munka el-
végzése mellett
rengeteg kiegé-

szítő programmal szerettem volna ked-
veskedni azoknak, akik a kapusság mel-
lett tették le a voksukat és a nyaralás
időszakában önszántukból választották

ezt a tábort”  – fo-
galmazott Susu.
Szikora M eli is
h a n g s ú l yo z t a ,
hogy ez a tábor
arról szólt,  hogy
kicsit kivették az
egyéneket, és kis
c s o p o r t o k b a n
foglalkoztak az
emberekkel,  és
igyekeztek min-
denkibe nagy

energiákat fektetni. A pontosításon volt
a hangsúly, egy-egy rossz testtartás és
mozdulat javításán. K iemelte még, hogy
akik klubszinten nem kapnak nagyobb
figyelmet, itt megkaphatták, amit na-
gyon megháláltak, és maximálisan oda-
tették magukat az edzéseken. K ihozták
a legtöbbet magukból.

S hogy mi-
lyen visszajel-
zések követték
a táborba fek-
tetett energiát
és munkát?

„Nagyon sok
mosoly, jó kedv
és csillogó
szem” – me-
sélte nagy mo-
sollyal Susu.
„Amikor visz-
szajelzésként hallottuk, hogy otthon bemu-
tatót tartottak a tanultakból, mesedélutánt
a történtekből és, hogy úgy feküdtek le,
hogy már nagyon várták a másnap reggelt,
hogy jöhessenek, mindent megér és még
most is mosolygok, amikor mondom. Az
edzők életében nagyon kivételesek és

nagyon értékesek ezek a pillanatok, és
én nagyon értékelem is,  igyekszem el-
raktározni és táplálkozni belőle.”
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M osoly, jókedv és csi l logó szemek
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