
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzat hathatós segítségét: a sátor és a székek 
rendelkezésünkre bocsátását, valamint áldozatos munkájukat, amellyel a szentmise kellékeit 
szállították.

Köszönjük szépen Süliné Elekes Évinek a gyönyörű fényképeket! Debreczeni Katalin

Takács Tamás és a lábtoll-labda településünkön
2021. június 2-án Cserszegtomaj különleges sportágáról, a lábtoll-

labdáról beszélgettem Takács Tamás edzővel, aki a helyi általános iskola 
testnevelő tanára.  Nagyon fontos, hogy minél szélesebb látókörrel 
rendelkezzünk a sport, a mozgási lehetőségek terén is, hiszen soha nem 
lehet tudni, hogy ki hol találja meg a mozgásban az örömét. Azt pedig 
talán senkinek sem kell bizonygatni, miért is olyan fontos, hogy 
sportoljunk. 

Neked honnét jött a lábtoll-labda? 
Most májusban volt 25 éve, hogy megismerkedtem a lábtoll-labdával. Amikor én gimnazista 

voltam akkor a Telesportnak volt egy műsora, amiben bevágtak egy felvételt, amin ázsiaiak 
rugdostak egy tollból készült labdát. Én írtam a Telesportnak, de ők akkor azt mondták, hogy úgy 
kapták a felvételt és nem tudnak erről közelebbi információt adni, csupán, mint érdekesség 
vetítették le a tévében. A felvétel még egy perces sem lehetett, mégis meghatározó volt számomra. 
Ez a 80-as években történt, amikor én még gimnazista voltam. Nem tudtam róla semmit. A 
haverommal mindig sokat dekáztunk focilabdával, versenyeztünk. Olyanokat csináltunk, mint amit a 
lábtollban jelenleg is. Ötöt hány kísérletből tudsz dekázni? 10-et, 20-at, elmentünk 100-ig és 
számoltunk hányszor álltunk neki. Nagyon szerettem volna egy olyan labdát szerezni, amivel ezt a 
játékot játszották, ezért is írtam a Telesportnak, hol lehet ilyen labdához hozzájutni. 
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Majd 1996 májusában a másoddiplomámra 
készültem testnevelés szakon, akkor olvastam az 
akkori Népsportban, hogy lábtoll-labda országos 
bajnokság van Csillebércen. Ekkor jutott eszembe, 
hátha ez az a labda, mit én annak idején a tévében 
láttam. Így felhívtam Csillebércet, akik megadták a 
verseny szervezőjének a telefonszámát, akivel sikerült 
is beszélnem, ezáltal magtaláltam, amit kerestem. 
Megtudtam többek között, hogy megalakult a Lábtoll-
labda Szövetség 1995. március 11-én, amikor az én 
születésnapom is van. Ez egy égi jel volt, hogy nekem 
meg kell ismerkednem a lábtoll-labdával.  Felvettem a 
kapcsolatot a jelenlegi ügyvezető elnökkel, Fehér 
Jánossal, aki mondta, hogy Csillebércen lesz egy 
nemzettközi verseny. Az volt az első, ahol csodálkozva 
néztük a feleségemmel, hogy ezt így is lehet játszani? 
Ekkor a szakdolgozatomat, mivel én labdarúgó edző is 
vagyok, labdarúgásból írtam volna, de én akkor 
elhatároztam, hogy ez a szakdolgozat a lábtoll-labdáról 

fog szólni. Én voltam az első, aki e sportról magyar nyelvű összefoglaló írásos anyagot készített, 
melyben megtalálható volt a története, szabályai, játékrendszere, technikái. E sport 1992-ben került 
be Magyarországra az Utazás 92 Kiállítással. Itt volt először látható. Az akkori úttörő szövetségtől 
Bútor Klára szintén felfigyelt erre és vásárolt 100 darab labdát. Ezek voltak az első labdák az egész 
országban. Újszász környékén kezdődött el a játék szervezése. Megszervezték az első nemzetközi 
bajnokságot is. 

Milyen fajtái vannak e sportnak?
Van művészi lábtoll-labdázás, van szabadidő sport jellegű és van a versenysport, amit mi 

játszunk.  A művészit úgy kell elképzelni, hogy be kell mutatni egy gyakorlatelemekből álló programot 
és ezt pontozzák. A nagy szakállú idős kínai emberek a parkokban állandóan rugdossák ezt a 
játékszert.

Mikor vitted be e sportot az iskolások, majd a 
felnőttek életébe?

2000-ben, amikor idekerültem, csak annyi volt a kérésem, 
hogy délutáni foglalkozás keretében mutathassam meg ezt 
az „extrém” játékot a tanulóknak. Szerencsére Anikó partner 
volt ebben, így elkezdődhetett a lábtoll-labda terjedése az 
iskolában. Úgy gondolom jól sikerült, hiszen a jelenlegi 
felnőtt keret nagy részét az egykori általános iskolások 
adják, akik már közelednek a szenior korosztályhoz.

2000-ben Újszászon volt az első világbajnokság ahol én 
vo l tam a  nő i  szakág  szöve tség i  kap i tánya  és 
szakkommentárorként is közreműködtem. Az akkori 
nagykanizsai válogatott játékosok közül már többen örökös 
bajnok címet (legalább 25-szörös magyar bajnok) szereztek. 
Lassan már elmondható, hogy apáról fiúra száll a lábtoll-
labda. Az első cserszegi „fecskéknek” is vannak már 
gyermekeik és én alig várom a találkozást.

Jelenleg is tagja vagyok az elnökségnek, a Magyar 
Lábtoll-labda Szövetség szakmai alelnöke vagyok, így 
kötelességemnek is érzem a sportág fejlesztését, 
terjesztését. Ahol tehetem népszerűsítem a lábtollat. Ha kell, 
akkor a televízióban vagy továbbképzéseken, de iskolai 
sportnapokon vagy kirándulásokon is. Utazásaim során 
általában van egy laszti nálam.
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Úgy tudom, hogy jelentős eredményeket is értetek el. Mesélnél erről?
Mile Alexandra személyében kétszeres (Franciaország, Szlovákia) Európa-bajnoka lett 

Cserszegtomajnak. A 2013-as a világbajnokságon pedig női egyéniben Szandi a 4. helyezést érte el 
Vietnámban. A 20 év alatt 13 országos bajnoki címet és 16 diákolimpiai elsőséget szereztünk. Többen 
már többszörös bajnokok.  A jelenlegi serdülő leányokra pedig szép jövő várhat.

Sillinger Zsanival és Mile Szandival elvégeztük a lábtoll-labda edzőképzőt a Testnevelési Főiskolán. 
Igyekeztünk mindent megtenni, hogy e sportot minél szélesebb körben tudjuk átadni. A péntek délutáni 
edzéseket többek közt azért is tartjuk, hogy akik már nem ide járnak az általános iskolába, dolgoznak 
vagy máshol tanulnak tovább, ők is vissza tudjanak jönni, ne kelljen abbahagyniuk. 

Az első öt szenior bajnokságot itt szerveztem Cserszegtomajon, akkor még szülőkből szerveződtek 
a csapatok. A németek azóta is emlegetik a Margit-kilátó átadását. De az edzőtáborok hangulata is 
mindig kiváló volt.

Mi történt ebben a járványhelyzetben a sporttal? 
Borzasztó hatása van. Sokkal kevesebb gyerek jár edzésre, hiszen ebben a másfél évben nem lábtoll-
labdázhattak. Szinte újra kell kezdenünk mindent. De a covid nélküli időszakban sem egyszerű a 
helyzet, hiszen egyre több sportolási lehetőség közül választhatnak a gyerekek, ami egyrészt 
szerencsés, másrészről pedig kevesebben vannak egy-egy területen, így nálunk is. 

Jöhetnek külsősök is az edzésre?
Persze, nagyon örülnénk neki, de most a vírus miatt szigorú szabályokat kell betartanunk, így a 
külsősöket majd a járvány után várjuk. Aki esetleg érdeklődik e sport iránt vegye fel velem a kapcsolatot 
a következő telefonszámon: +36 30 631 0558 és majd megbeszéljük mikor és hogyan tud kapcsolódni a 
jövőben. 

Nagy öröm, hogy ilyen sokan megtalálták az örömüket a lábtoll-labdában itt Cserszegtomajon. 
Esetleg tudnál valamit üzenni azoknak, akik még keresik az útjukat e téren? 

Én azt gondolom, hogy önbizalom nélkül nem lehet semmit sem csinálni. Ha valaki bízik önmagában, 
akkor bármibe bele tud fogni. Ha ez a sportág külsős szemével úgyis tűnik, hogy nehéz, be kell jönni és ki 
kell próbálni. Sok mindent meg kell tapasztalni. Ha van tapasztalat és van egy kis önbizalom, akkor 
csodákra lehet képes az ember. Mi ebben tudunk segíteni. 

Szent Flórián vendéglő
Cím: 8372 Cserszegtomaj, Rezi út 2 Tel.: +36 70 329 3441

Nyitás: 12.00 óra (szerda szabadnap).

Napi menü
Álandó menük
Pizza
Hamburger

Rendezvényekre, csoportoknak, hidegtálra, rendelést felveszünk.

Szerkesztő
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