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„A futball szerintem 

egy olyan sportág, 

amelyben mindenki 

megtalálja az örö-

mét. És viszonylag kis 

anyagi ráfordítással, 

hiszen a focihoz igazá-

ból csak két ember és 

egy labda szükséges” 

– ajánlja a labdarúgást 

Varga Károly, a Futball 

Klub (FK) Csíkszereda 

szakmai igazgatója. 

Sportágválasztó soro-

zatunk második része 

következik, ezúttal a 

focit mutatjuk be.

Csíkszeredában több mint 
négyszáz gyerek focizik 
az FK Csíkszereda és az 

ennek keretében működő Szé-
kelyföldi Labdarúgó Akadémia 
igazolt játékosaként, az alköz-
ponti hálózattal együtt pedig 
több mint 2500 a regisztrált, 
5-19 év közötti játékosok száma. 
Amint Varga Károly rámutatott, 
az elmúlt egy-másfél évben a 
labdarúgás népszerűsége Szé-
kelyföldön, de Csíkszeredában 
is jelentősen megugrott. „Ta-
vasszal volt itt több olyan ha-
zai mérkőzésünk, amikor több 
mint ezer néző volt kint, illet-
ve a futballedzésre jelentkező 
gyermekek száma is megkét-
szereződött. Most már ott tar-
tunk, hogy az infrastrukturális 
lehetőségek, illetve az edzők 
száma is kezd korlátot szabni. 
De mindenképp ragaszkodunk 
ahhoz, hogy aki jelentkezik fut-
ballozni, az kapja meg a lehető-
séget” – fejtette ki.

Mikor ajánlott elkezdeni?

Az FK keretében ötéves kortól 
tizenkilenc éves korig rúgják a 
labdát a gyerekek, fiatalok, ehhez 
hozzájön persze a felnőttcsapat 
is. Kurucsai Milán szekcióveze-
tő edző, aki a legkisebbekkel fog-
lalkozik, azt mondja, nem korhoz 
kötött a felvétel, az számít, hogy 
a jelentkező gyerekek mennyi-
re érdeklődőek, alkalmasak már 
a játékos feladatok elvégzésére, 
és mennyire érzik jól magukat 

a foglakozáson. Rendszerint öt-
éves korban kezdik a futballt, de 
az edző rámutat, nagy egyéni kü-
lönbségek vannak a gyermekek 
között. „Meg kell próbálni. Akit 
vonz a labda, szeret mozogni, és 
látszik, hogy érdeklődő, azt le-
het hozni” – mondta. Kifejtette, a 
legkisebb csoportoknál még nem 
kifejezetten speciális labdarúgó 
edzéseket tartanak, hanem ál-
talános képességfejlesztés törté-
nik, ugyanakkor pedig különböző 
csoportokban zajlik a tevékeny-
ség: van, aki már nagyon ko-
moly gyakorlatokat végez, mások 
pedig inkább játékokat, nem is 
mindig labdával. Nincs a test-
felépítéshez kötött követelmény, 
amint Varga Károly megjegyezte, 
nem kifejezetten erős testalka-
tú, hanem inkább ügyes gyerme-
ket keresnek, olyanokat, akik 
tudnak közösségben is dolgozni, 
együttműködni. Magyarorszá-
gon nagyon sok lány focizott, itt 
viszont csak fiúk járnak hoz-
zá – válaszolta kérdésünk-
re az anyaországból érkezett 
Kurucsai Milán, aki hozzátet-
te, ugyanolyan szeretettel vár-
ja lányok jelentkezését is. Varga 
Károlytól megtudtuk, az FK-
nak vannak lánycsapatai is, na-
gyobbak, ezekbe is várnak új 
játékosokat.

Heti hány edzés, és mennyibe kerül?

A legkisebb gyerekeknél heti 
két-három edzés a jellemző, ez is 

függ az edzés típusától, egy fog-
lalkozás pedig 60-75 perc. Az FK 
illetékesei felvázolták, az akadé-
miai korosztályok már heti öt-
hat alkalommal edzenek, és nem 
ritka esetükben a kilencvenper-
ces edzés sem. A foglalkozáso-
kat délután tartják, tanórák után, 
így össze lehet egyeztetni az ok-
tatással, szünidőben pedig dél-
előttönként is vannak edzések. 
Figyelnek arra is, hogy akinek 
haza kell mennie, az ne érjen 
túl későn haza, ezért inkább az 
akadémiai csapatok edzenek ké-
sőbb, akik bent laknak a Márton 
Áron Tehetséggondozó Központ 
kollégiumában.

Varga Károly ismertette, tag-
díj nincs, az akadémiára be-
kerülő gyermekeknek pedig 
minden költségét állják. Az al-
sóbb korosztályoknál a szülők 
hozzájárulnak a gyermekek 
szállításához és a felszerelés 
költségeihez, de a klub itt is 
biztosítja a mérkőzés-felszere-
lés mellett az edzésmunkához 
szükséges segédeszközöket. 
Az FK Csíkszereda háromlép-
csős rendszert dolgozott ki: a 
kisebb, kispályán játszó kor-
osztályoknál hangsúlyosabb a 
szülők támogatása, azoknál a 
gyerekeknél, akik már nagy-
pályán játszanak, az FK áll 
minden költséget, az akadé-
miára beköltöző és az ifjúsági 
országos bajnokságban játszó 
fiatalok pedig már kapnak az 
FK Csíkszeredától szerződést, 

teljes ellátást, vitaminnal való 
ellátást stb.

Honnan hová?

Az FK keretében a kezdetek-
től a legfelső szintig van lehető-
ség a labdarúgásra – mutatott rá 
Cseke Szilárd, az FK sportigaz-
gatója. Varga Károly pedig kifej-
tette, megpróbálják minél előbb 
bevonni a gyermekeket a sport-
ágba, egyáltalán megnyerni őket 
a sport számára, ezután 14 éves 
korig az alközpontjaikban, de 
a szakmai irányításuk alatt fo-
ciznak a gyermekek, a nyolca-
dik osztály után pedig van egy 
szelekció, amikor az alközpon-
tokból − így természetesen Csík-
szeredából is − bekerülhetnek 
az akadémiára. Aki nem kerül be 
és nem jut el az országos bajnok-
ságig, az is tud tovább futballoz-
ni, őket a B csapatok keretében 
a megyei bajnokságban indítják.

Cseke Szilárd azt hangsú-
lyozta, nagyon jó, hogy mind az 
utánpótlás, mind a felnőtt lab-
darúgás egy klubon belül mű-
ködik, tehát nem külön áll a 
nevelőegyesület és a felnőtt 
egyesület: „egy klubon belül 
biztosítva van a folytonosság, és 
vannak annyira jó feltételek itt, 
hogy a szülők nincsenek ráutal-
va arra, hogy a tehetségesebb 
gyermeket külföldre vigyék ah-
hoz, hogy tovább fejlődhessen. 
Itt a piramis minden lépcsőfo-
kát egy egyesületen belül végig 

lehet járni”. Varga Károly sze-
rint tudatosan erősítik is az egy 
klubhoz tartozás érzését, hisz 
akiből nem lesz profi focista, 
abból lehet szurkoló vagy elkö-
telezett támogató. A lányfoci-
nak is egyrészt azért akarnak 
új lendületet adni, hogy a maj-
dani anyukák is szívesen en-
gedjék a későbbiekben focizni 
gyermekeiket.

A foci mindenütt ott van

„Nagyon szeretik a gyerekek 
a focit. A labdarúgás egy olyan 
sportág, amit a világon minden-
hol kedvelnek. Teljesen meglepő 
helyeken is találkoztam ezzel a 
sportággal, épp ezért nem cso-
da, hogy Csíkszeredában, a té-
li sportok hazájában is nagyon 
szeretik a focit, tény, hogy ennek 
a sportágnak van egy varázsa” 
– mondta Kurucsai Milán. Azért 
ajánlja a labdarúgást a gyerme-
keknek, mert úgy gondolja, az 
edzéseken mindenki jól érzi ma-
gát, hisz differenciálnak, azaz 
a képességek szerint különbö-
ző csoportokban szervezik meg 
a foglalkozást a gyermekek-
nek. „Ki van elégítve a gyerme-
kek mozgásigénye, játékigénye, 
az érettebbeknek pedig speciá-
lis edzéseken van lehetősége a 
maximális fejlődésre. Lényeges, 
hogy a gyermek jól érezze ma-
gát” – összegezte.
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Sportágválasztó: labdarúgás

Amiben mindenki megtalálja az örömét

Kis focisok nagy játéka. Ötéves kortól lehet futballozni az FK Csíkszereda keretében

A Csíki Moziban folytatód-
nak a vetítések: a hétvégén 
négy filmre válthatnak jegyet a 
mozikedvelők.

Szombaton 17.30 órától a Bra-
zilok című 2016-os magyar víg-
játékot, 20 órától pedig a Tiszta 
szívvel című magyar akció-víg-

játékot tűzik műsorra. Mindkét 
film esetében a belépőjegy ára 
felnőtteknek 15 lej, diákoknak, 
nyugdíjasoknak és mozgássé-
rülteknek pedig 12 lej. Vasárnap 
17.30 órától a Kincsem című ma-
gyar romantikus kalandfilmet, 
20 órától pedig a Testről és lé-

lekről című játékfilmet vetítik. A 
vasárnapi filmekre egységesen 
20 lejért váltható belépőjegy. A 
jegyek elővételben megvásárol-
hatók a bilete.ro oldalon, illet-
ve a Csíki Játékszín előterében 
hétköznapokon 16–19, hétvégén 
16–20 óra között.

Októberi olvasókör

A Kájoni János Megyei Könyvtárban működő Olvasókör következő 
találkozójának témája: A párizsi konferenciáról – szemtanú írói napló-
feljegyzésekben (Boldizsár Iván, Illyés Gyula, Márai Sándor). Október 
16-án, hétfőn délután 16.30 órára várják a kör tagjait és az érdeklődő-
ket. Ezúttal a kiindulópont Boldizsár Iván, a béketárgyalásra kiküldött 
magyar sajtós csapat vezetője Párizs, 1946 című naplója (a szerző 
Don-Buda-Párizs. Tanúk és tények című, 1982-ben megjelent könyvé-
ből). További részletek: https://sites.google.com/site/olvasokoer/

Nagyszerű filmek a Csíki Moziban
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