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A kezdetekről, az első te-
remlabdarúgó csapatról 
az FK Csíkszeredánál je-

lenleg edzőként tevékenykedő 
Albu Lászlóval beszélgettünk. 
A tréner a közepébe vágott: a 
csíki futsalcsapat története az-
zal kezdődött, hogy megalakult 
a megyei teremlabdarúgó szö-
vetség, amely megszervezte az 
első megyei bajnokságot, hely-
színül Székelyudvarhelyt vá-
lasztották. „Azt a tornát a házi-
gazda nyerte meg. Mivel itthon 
akkor még nem voltak biztosak 
a távlati tervek, ezért hárman, 
Péter István, Nete Daniel és jó-
magam Gyergyószentmiklósra 
igazoltunk. Ott két szezont kö-
vetően előbb a harmadosztály-
ba, majd 2004 tavaszán a má-
sodosztályba jutott fel a csapat. 
Ekkor jött az ötlet, hogy ugyan-
ezt véghez lehetne vinni itthon, 
Csíkszeredában is” – idézte fel 
az ötlet megszületését.

Csíkszeredai Siculum

Nagyrészt az első tornán 
részt vevő csapat tagjaiból új-
ra összeállt egy 17 fős keret 
Csíkszeredai Siculum néven, 
amely az elkövetkező szezo-
nokban fokozatosan lépett elő-
re. „2005-ben nyertük meg a 
harmadosztályt, 2006-ban ját-
szottunk a másodosztályban, 
amelyet szintén megnyertünk, 
ezáltal feljutottunk a legma-
gasabb értékcsoportba. Abban 
az idényben minden csapat-
ban több idegenlégiós vagy vá-
logatott játékosok játszottak, 
mi voltunk az egyedüli csapat, 
amelyben többnyire magyar, 
hazai játékosok voltak: volt két 
gyergyói, három szentegyhá-
zi, egy salamási focista, a töb-
bi mind csíkszeredai. A tavaszi 
szezonban mi is igazoltunk egy 
brazil játékost, aki nagyot lendí-
tett a csapat játékán” – foglalta 
össze az első osztályba való fel-
jutást röviden Albu László.

Edzések heti négyszer

Az akkori játékosok „passzi-
óból” űzték a sportágat, min-
denkinek volt munkahelye, 
mégis rendszeresen tartottak 
edzéseket, komolyan vették a 
feladatukat. „Nálunk egy mini-
mális fizetés volt. Heti négy al-
kalommal gyűltünk össze es-
ténként edzésekre, mindenki 
a munka után, és így is megáll-
tuk a helyünket, nem estünk ki 
az első osztályból. Az edző én 
voltam, viszont segítségemre 
volt Papp Levente és Ferenczi 
Tibor, akik a szervezési mun-
kában is segítettek. Az edzé-
sek úgy zajlottak, hogy a hét 
elején a fizikális, erőnléti edzé-
sen volt a hangsúly, a hét kö-
zepe fele már technikai, takti-
kai edzéseket tartott a csapat, 
a pénteki nap már az ellenfélre 
való készülésről szólt” – emlé-
kezett vissza a csapatnál zajló 
munkára Albu László.

Egyre többen a meccseken

A csapat eredményeit a csík-
szeredai közönség sem hagyta 
figyelmen kívül, a városi sport-
csarnokba mérkőzésről mérkő-
zésre egyre többen látogattak 
ki. „Az első szezonunk pont ab-
ba az évben volt, tehát 2007-ben, 
amikor a sportcsarnokot, az 
Erőss Zsolt Arénát átadták. Az 
elején körülbelül 150–200 em-
ber járt ki mérkőzésre, de mivel 
az eredmények elég pozitívak 
voltak, úgy lassan kezdett meg-
telni az aréna egyik lelátója. Az-
tán amikor leigazoltuk a brazil 
játékost, akkor már majdnem 
megtelt a sportcsarnok. Sze-

rették az emberek, sőt azóta is 
nagy volt az igény, hogy legyen 
egy teremlabdarúgó csapata a 
városnak” – elevenítette fel.

Az együttes azonban néhány 
szezon után feloszlott. „Az el-
ső osztályban kilencedik he-
lyen végeztünk 12 csapat kö-
zül, tehát ugyanebben az érték-
csoportban folytathattuk vol-
na a következő idénytől, viszont 
anyagi okok miatt megszűnt a 
teremfoci a városban” – sum-
mázta a tréner.

Új csapat a láthatáron

Néhány éves szünet után 
egy baráti társaságból újabb 
teremlabdarúgó csapat ala-
kult a városban Csíkszeredai 
Imperial Wet néven. Az együt-
tes 2014-es megalakulásáról, 
jelenlegi helyzetéről és a táv-
lati tervekről Görbe Walter vál-
lalkozót, a csapat alapítóját és 
egyben főtámogatóját kérdez-
tük. „Valójában a csapat létre-
jötte véletlenszerűnek mond-
ható, mivel a legelején amatőr 
focizásnak indult. Néhány éve 
vettünk részt az első Green 
Zone-kupán, ahol egy egyete-
mistákból álló csapattal ját-
szottuk az elődöntőt. A kupa 
után kezdődött a KEK (Kárpát-
medencei Egyetemek Kupája – 
szerk. megj), és akkor keres-
tek meg a fiatalok, hogy szük-
ségük lenne anyagi támogatás-
ra, amit elvállaltam, s végül is 
a két csapatból hoztunk létre 
egyet” – idézte fel a kezdeteket.

2015: indulnak a másodosztályban

A csapat a 2015-2016-os 
idényben kezdett a romániai 
másodosztályú teremlabdarú-
gó-bajnokságban. „Már egy év-
vel korábban szerettünk volna 
beiratkozni a bajnokságba, vi-
szont túl későn fogtunk neki a 
papírmunkának, ezért csak egy 
évre rá sikerült elindulni. Ak-
kor másképp zajlott a bajnok-
ság lebonyolítása: minden 2-3. 

hétvégén két napos turnét szer-
veztek valamelyik csapat ott-
honában, ahol minden alakulat 
játszott két-két meccset. A ta-
valytól van érvényben az oda-
visszavágós rendezés, ami sze-
rintem azért jobb, mert minden 
hétvégén egy meccset kell ját-
szani, amire a csapatok hétköz-
nap igyekeznek felkészülni.”

Megnyerni a bajnokságot

Bár a csapat már a tavalyi 
második ligás győzelem után 
indulhatott volna a legjobbak 
között az országban, akkor még 
nem vállalták a szereplést. „Ta-
valy többek között anyagi okok 
miatt nem indultunk az első 
osztályban, viszont egy másik 

indok az volt, hogy úgy gondol-
tuk, jobb lesz a csapatnak, ha 
még inkább összeszoknak a fi-
úk, jobban érzik egymást a pá-
lyán. A futsalban nagyon fontos, 
hogy az egy sorban játszó lab-
darúgók jól ismerjék egymás 
játékát, hogy egymás mozdula-
taira megfelelően reagáljanak. 
Idén mindenképp megpróbál-
nánk az első ligában való sze-
replést, viszont ehhez előbb ezt 
a csoportot kellene megnyer-
nünk” – summázta.

Kemény dió az első osztály

A legmagasabb értékcsoport-
ban való helytálláshoz a csa-
pat erősítésére mindenképp 
szükség lesz, viszont a tulajdo-
nos nem idegenlégiós játékosok 
leigazolásában gondolkodik. 
„Erősítésre már most gondol-
tunk, fontos lesz olyan játéko-
sokat hozni, akik rutinosan fut-

balloznak, mert ebben a sport-
ban sokat számít a tapasztalat, 
az összeszokottság. Nem kül-
földről szeretnénk igazolni, ha-
nem egyelőre csak az ország-
ból” – összegezte a csapat jö-
vőbeli terveit Görbe Walter, aki 
azt is hozzátette, hogy az ütő-
képes felnőtt csapat mellett 
szükséges lesz egy korosztá-
lyos csapat alapítása is. „Létre 
kell hoznunk egy U19-es csapa-
tot, mert a Román Teremlabda-
rúgó Szövetség kötelezi az A li-
gás csapatokat, hogy legyen egy 
U19-es csapatuk is.”

A csapat felkészüléséért több 
személy is felel. „Az erőnléti 
edzéseket Szőcs László tartja, 
a taktikai felkészítést koráb-
ban Tankó Levente tartotta, de 
Szabó Zsolt érkezésekor átvet-
te a helyét. A kezdő csapatot az 
én meglátásom szerint állítjuk 
össze. Heti 4-5 edzést tartunk, 
késő délutánonként. Akiknek 
nincs más munkahelyük, azok-
nak délelőtt is van, tehát heti 
8-9 is akár, a többieknek csak 
délután” – ismertette a csapa-
tot felkészítő személyeket és az 
edzések menetét.

Megszólított futsalkedvelők

A csíkszeredai futballked-
velő-közönséget is sikerült 
megszólítaniuk, és a korábbi-
akhoz hasonlóan szép szám-
ban látogatnak ki a mérkőzé-
sekre. „A hazai mérkőzéseink 
iránt egyre nagyobb az érdek-
lődés. A legutóbbi meccsünkön 
a lelátó egyik fele le volt zár-
va, hogy a hangosítás jól mű-
ködjön, a másik oldal viszont 
majdnem tele volt. Meglepő-
en sokan voltak például az FK 
Székelyudvarhely elleni mecs-
csen, tehát mondhatni, ott majd-
nem telt ház volt. Végeredmény-
ben reméljük, hogy jövőre a né-
zők már A divíziós meccsekre 
látogathatnak ki” – zárta a csa-
pat tulajdonosa, Görbe Walter.

GERCZUJ TIMEA

A csíkszeredai teremlabdarúgás múltja, jelene és jövője

Teremben is jól gurul a labda

Csíkszeredában fogadta a magyar liga-válogatottat az Imperial Wet. Sokakat érdekelt a focicsemege
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Létrejött
a Csíkszeredai Siculum
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Ok: anyagi gondok
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„Valójában a 
csapat létrejötte 
véletlenszerűnek 
mondható”

A csíkszeredai labdarúgás az utóbbi időben 

nemcsak a nagypályán egyre sikeresebb, ha-

nem a teremlabdarúgás, azaz a futsal is újra 

fénykorát éli. A csíki futsal története a kétezres 

évek elejére nyúlik vissza. A sportcsarnokban 

néhány éves szünet után 2014-ben kezdett el 

újra profi szinten gurulni a labda.
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