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Magyar  csapat marad az FK
Szondy Zoltánnal fociról, bíráskodásról, „álcentenáriumról” beszélgettünk
• A centenáriumi 
esztendő a csíksze-
redai labdarúgásra is 
rányomja bélyegét – 
állítja Szondy Zoltán, 
az FK Csíkszereda 
labdarúgóklub és a 
Székelyföld Labdarúgó 
Akadémia elnöke, aki 
heti rendszerességgel 
tapasztalja: a centená-
rium, vagy ahogy ő ne-
vezi, az álcentenárium 
évében még a játékve-
zetők is azon vannak, 
hogy megfeleljenek a 
tömeghisztériának.

K O Z Á N  I S T V Á N

– Legutóbbi beszélgetésünkkor 
már az első kérdésemnél meg-
jegyezte élcelődve: az újságírót 
mindig a nagy csapat érdekli. Saj-
nálom, de most is így lesz. Nos, a 
múlt heti hatalmas bravúr után 
(múlt csütörtökön az FK Csíksze-
reda legyőzte a Bukaresti Dinamót 
a Románia Kupa nyolcaddöntő-
jében) egy héttel mi a helyzet a 3. 
ligás csapatukkal? 

– Jelenleg második a bajnokság-
ban, két ponttal lemaradva az elsőtől, 
és ugyebár a legjobb nyolc között van 
a Románia Kupában.

– A csíkszeredai önkormányzat 
már megköszönte az FK Csíkszere-
dának a múlt heti PR-tevékenysé-
get, hiszen egy országban közhír-
ré tétetett, hogy Miercurea Ciuc 
neve magyarul Csíkszereda.

– Ezt a városvezetés hivatalosan 
nem köszönte meg, de ne feledjük el, 
hogy amikor Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester a csíkszeredai után-
pótlás-nevelés fejlesztését vállalta, 
pontosabban azt, hogy otthont ad 
mindennek, és infrastruktúrát is 
rendelkezésünkre bocsát, akkor a 
magyarországi szakemberek úgy 
jöttek Csíkszeredába, hogy azelőtt 
Székelyudvarhelyen és Sepsiszent-
györgyön zárva voltak az ajtók. Ez a 
csíkszeredai önkormányzat hozzá-
állásáról sokat elmond.

– Egy hónap állt rendelkezésé-
re a csapatnak és a vezetőségnek, 
hogy felkészüljön a Dinamo elle-
ni kupanyolcaddöntőre. Avasson 
be: mit igényel egy ilyen szintű 
szervezés? 

– Kezdjük onnan, hogy ebben a 
tekintetben totális káosz az alap az 
országban, tehát innen indulunk ki. 

Sorsolás után megtudtam, hogy októ-
ber 31-én, azaz szerdán lesz az össze-
csapás, néhány nap múlva viszont 
kiderült, hogy mégsem az eredeti 
dátumon, hanem november elsején 
este hét órától lesz a kupameccs. Je-
leztem, hogy nincs esti világításunk, 
ugyanakkor azt is, hogy november 
elsején mindenszentek ünnepe van, 
tehát más időpontra van szükség. 
A Román Labdarúgó-szövetségnél 
egyet is értettek velem, de jelezték, 
hogy mindezt a kupameccseket le-
szerződő televíziótársaságnak kell 
elmondanom. A televíziósoknál ko-
pogtatva világossá vált számomra, 
hogy nem rólunk szól ez a meccs, ha-
nem a Dinamóról. Visszakérdeztem, 
hogy rendben, de akkor a Dinamo 
kifi zeti nekünk az esti világítást, ha 

már róluk szól a mérkőzés? Jelez-
ték, hogy ezt már a Dinamóval kell 
megbeszélnem. Egyébként nagyon 
sokan azt mondták, hogy inkább 
Sepsiszentgyörgyön játsszuk le a 
mérkőzést, mert ott van világítás. 
Megkérdeztem az edzőnktől, hogy 
van-e esélyünk a Dinamo ellen, ő azt 
válaszolta, hogy igen, főleg itthon. A 
többi már történelem.

– Helyezzük el ezt a találkozót a 
csíkszeredai és a székelyföldi lab-
darúgás kultúrtörténetében. 

– Könnyű elhelyezni, mert ilyen 
szintű találkozó Székelyföldön még 
nem volt, most azonban hozzáte-
szem, hogy még lesz. Mondom ezt 
akkor, amikor olyan ifj úsági csapa-
taink vannak, amelyekben több a 
válogatott játékos, mint a ballábas, 
így egyértelmű, hogy a csíkszeredai 
futball feljebb fog lépni. Ha az Isten 
is megsegít, akkor egyértelmű, hogy 
lesznek még ilyen mérkőzések Csík-
szeredában.

– Térjünk rá az utánpótlás-ne-
velésre: beérni látszik az a mun-
ka, amit az akadémián végeznek. 
Hol tartanak most öt évnyi mun-
ka után?

– A válasz egy rövid könyvet meg 
tudna tölteni, de megpróbálom na-

gyon röviden összefoglalni. Partne-
rünknek, a magyarországi Puskás 
Ferenc Labdarúgó Akadémia veze-
tőségének ősszel elmondtam, hogy a 
vállalt munkánkat, vagyis azt, hogy 
Székelyföldön újjáélesszük a lab-
darúgást, és magyar nyelvű edzés-
programmal eddzük a csapatokat, 
nos a munkánk ezen felét mi tiszte-
lettel és becsülettel elvégeztük. Ma 
Romániában utánpótlás-nevelésben 
számítunk, ott vagyunk az első öt 
akadémia között. Mostantól két út áll 
előttünk: az egyik, hogy körbedicse-

kedjük a térséget, hogy milyen ügye-
sek vagyunk, mennyi utánpótlás-vá-
logatott játékosunk van, a másik út 
pedig, hogy nekifogjunk a logikusan 
következő lépésnek, az alközpontja-
inkkal együtt profi bb szintre emeljük 
a kiválasztást és a képzést. Tudni 
kell ugyanis, hogy idén végez az el-
ső korosztályunk, amellyel csak mi 
foglalkoztunk, tehát az első olyan 
korosztály, amely a kezdetek óta egy 
felépített rendszerben fejlődött. Ez a 
2000-es korosztály, amelyet a szezon 
végén búcsúztatunk, és ki fog derül-
ni, hogy milyen csapatoktól kapnak 
szerződést, hányan fognak megélni a 
labdarúgásból. A klubunk egyébként 
több menedzserirodával is kapcso-
latban áll. A felnőtt csapatunknak is 
egy szinttel feljebb kell lépnie.

– Két számot azért említsünk 
meg, hiszen az olvasót is érdekli: 
az akadémián hány edző dolgo-
zik, illetve hány gyerekkel foglal-
koznak?

– Húha! Jelen pillanatban ná-
lunk 4500 gyerek van regisztrálva, 
ám amikor ezt a számot mondom, 
akkor ebben benne van a csíksze-
redai, piros-fekete egyenruhában 
sétáló kisgyerek és a Régen mellet-
ti Gernyeszegen a mi edzésprogra-
munk alapján focizó kisgyerek is. 

Edzőink száma az alközpontjaink-
kal együtt megközelíti a százat. A 
következő lépcső amúgy azoké a 
gyerekeké, akiket tudásuk alapján 
minden évben kiválasztunk, és 
kilencedik osztálytól beköltözte-
tünk hozzánk a bentlakásba, és az 
ifjúsági elsőosztályú bajnokság-
ban játszanak. Itt 80 kiválasztott 
fiatalról beszélünk. Velük tucatnyi 
szakember foglalkozik; mellet-
tük meg kell említeni az oktatási 
felelősöket, illetve azokat a taná-
rokat, nevelőket is, akik délután 
besegítenek nekik a tanulásban. A 
felnőtt csapat stábját is külön kell 
említeni, ott is féltucatnyi szak-
ember, egy komoly stáb dolgozik. 
A tiszta igazság azonban az, hogy 
amikor legutóbb megkérdezték tő-
lem, hányan dolgoznak nálunk, át 
kellett szaladnom a titkárságra, és 
ijedten jöttem vissza, mert kide-
rült, hogy 100 fölött van az alkal-
mazottjaink száma, ebben nyilván 
benne vannak a szerződéses fut-
ballistáink is.

– Az FK Csíkszereda, a Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia és 
a Márton Áron Tehetséggondozó 
Központ – mai szóval élve – egy 
csomagban működik. Hogy áll 
ezeknek az intézményeknek a fi -
nanszírozása? 

– Nem titkoltan vannak nehéz-
ségeink, ami abból adódik, hogy 
csak az FK Csíkszereda létezik, amit 
1904-ben alapítottak, mi pedig újra-
alapítottuk mint jogi személyt. Ez a 
jogi személy jelen pillanatban két 
alintézményt működtet: az egyik a 
Székelyföld Labdarúgó Akadémia, 
a másik a Márton Áron Tehetséggon-
dozó Központ. Az akadémia költség-
vetése idénre biztosítva van, 

Folytatás az 5. oldalon 

Egy helyen kicsik és nagyok. 
Az FK Csíkszereda játékosai óriási 
bravúrt hajtottak végre

▴   FOTÓ: GECSE NOÉMI

„ Akkor lennék igazán elé-
gedett, ha ez az álcente-
nárium keltette hisztéria 
nem nyomná rá a bélye-
gét a bíráskodásokra.
SZONDY ZOLTÁN,  AZ FK CSÍKSZEREDA ELNÖKE ▸




