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A  Gyergyói Jövő alelnöke, 
Rokaly Attila a megyei baj-
nokság megnyerését tűzte 

ki célul a gyergyószentmiklósi lab-
darúgócsapatnak, amely immár má-
sodik éve a Gyergyói VSK színeiben 
szerepel. A csapat az őszi sorozat 
végén öt pont előnnyel vezeti a me-
gyei bajnokság keleti csoportját, és 
jó esélye van arra, hogy megtartsa 
első helyét a bajnokság végén is.

„Mi, jelenlegi vezetők hat éve 
vettük át a gyergyószentmiklósi 
foci irányítását, és mostanáig ez a 
legsikeresebb őszi szezonunk. A 
felnőttek vezetik a bajnokságot, és 
az utánpótlás is az eddigi legjobb 
őszét zárja. Nem csak a pályán el-
ért eredményeink javultak, hiszen 
folyamatosan növekedünk is, a 
különböző korosztályokban már 
közel 170 sportolónk van a Gyer-
gyói VSK és a Gyergyói Jövő színe-
iben” – összegzett Rokaly Attila. 
Idén már nyolc csapattal neveztek 
be a különböző korosztályos me-
gyei bajnokságokba. Ez kettővel 
több a tavalyinál, és több együttes 

is az első-második helyen áll a baj-
nokságában.

Fellendülés tapasztalható, egyér-
telműen erősödik a gyergyószent-
miklósi labdarúgás, a nézőszám is 
javul, volt, hogy közel ötszázan fog-
laltak helyet a lelátón, de akadnak 
állandó nehézségek is. A működés-
hez a legnagyobb mértékben Gyer-
gyószentmiklós önkormányzatának 
támogatása biztosítja a hátteret, ami 
nélkül lehetetlen volna fenntartani 
ezt a csapatlétszámot, nem lehetne 
ennyi gyermek és fi atal sportolását 
biztosítani.

Azonban az infrastruktúra az, 

amin mindenképpen javítani kel-
lene. A télies időjárás beállta óta a 
Fogarassy Mihály Általános Iskola 
kis tornatermében és a szárhegyi 
sportcsarnokban zajlanak a kiseb-
bek edzései, a nagyobbak pedig a 
szabadban tartják a tréningeket. 
Ebben várnak nagy javulást, amint 
megépül a Székelyföldi Labdarú-
gó Akadémia által megígért fedett 
műfüves edzőpálya. Létrehozásá-
ról már több mint egy éve ígéretet 
kaptak a gyergyóiak. Nagy szükség 
lenne rá, hiszen az amúgy is szűkös 
költségvetésből komoly összegeket 
emésztenek fel a terembérek. A vá-
rosi labdarúgópályára is ráférne a 
feljavítás – vázolta Rokaly.

Első lépés a megyei döntő

A labdarúgók december 15-étől egy 
hónapig pihenőn lesznek, majd ja-
nuár közepétől indul az alapozás 
a március elején kezdődő tavaszi 
sorozatra. A felnőttek számára a cél 
továbbra is változatlan: első helyen 
végezni a 4. Liga keleti csoportjá-
ban, majd megnyerni az udvarhely-
széki csoport győztesével rendezen-

dő megyei döntőt. Innen majd jöhet 
a selejtező a 3. Ligába jutásért vala-
melyik másik megye bajnokával. A 
feljutás nagy sikert, de egy másik 
nagy kihívást is jelentene: meg kell 
ragadni a harmadosztályban. Ez 
nyilvánvalóan a csapat megerősí-
tését és a jelenleginél többszörösen 
nagyobb költségvetést feltételez. 
Ígéret van, a városvezetéstől és a 
Székelyföldi Labdarúgó Akadémi-
ától is biztatást kaptak: ha feljut, 
támogatásra számíthat a gyergyói 
focicsapat.

Ilyés Róbert: számomra 
ez örömfoci

A Gyergyói VSK őszi szezonjának 
sikeréhez lényegesen hozzájárult, 
hogy itt szerepel Ilyés Róbert, a 
Hargita megyei labdarúgás törté-
netének egyik legjobbja. „Jól érzem 
magam, kiváló közösséget találtunk 
Gyergyószentmiklóson, barátsággal 
fogadtak minket, csíkszeredai játé-
kosokat, jó az összhang a csapatban, 
és ez az eredményekben is megmu-
tatkozik” – fogalmazott Ilyés. Úgy 
gondolja azonban, hogy a Gyergyói 
VSK-nak pár játékosra még szüksége 
van ahhoz, hogy magabiztosan vár-
hassa majd a selejtezőt és jó esélye 
legyen kiharcolni a harmadosztály-
ba való feljutást. Egyelőre nem tart 
ott a csapat – szögezte le. „Nem a 

bizonyítási vágy hozott Gyergyóba. 
Miután úgy éreztem, hogy mentáli-
san elfáradtam a profi  futballban, 
jól jön levezetésképpen az a lehe-
tőség, hogy hétvégente barátokkal 
játszhatok. Számomra ez örömfoci, 
de amikor a pályán vagyok, bárki is 
legyen az ellenfél, mindig azért küz-
dök, hogy kihozzam magamból a 
legjobbat, segítsem a csapatot. Min-
dent megteszek, hogy Gyergyó elér-
je céljait” – tette hozzá Ilyés Róbert.

Ötven éve volt az első feljutás 

A Gyergyói VSK kitűzött célja, hogy 
a 2018–2019-es bajnokság végén fel-
jusson a harmadik ligába. Ez éppen 
ötven évvel azután történne meg, 
hogy az akkori gyergyószentmiklósi 
labdarúgócsapat, a Jövő először ki-
vívta a C osztályos szereplés jogát. 
Ezzel kezdődött a város focijának 
eddigi legsikeresebb időszaka. 

Mint a fél évszázaddal ezelőtti fel-
jutásban játékosként szerepet vállalt 
és később évtizedekig sportvezető-
ként dolgozott Buslig Gyula feljegy-
zéseiben szerepel, az 1968–1969-es 
idényben sorsdöntő volt, hogy 1–1-et 
játszott a Gyergyói Jövő és a Csík-
szeredai Bányász. A bajnokságban 
mindkét csapat 29 pontot gyűjtött, 
a Jövő pedig jobb gólkülönbséggel 
megnyerte a Hargita megyei pontva-
dászatot. A bajnok Brassó megye el-
ső helyezettjével, a Zernyesti Cellu-
lóz együttesével vívott selejtezőt. Az 
első mérkőzést Zernyesten játszot-
ták, ahova körülbelül 350 szurkoló 
kísérte el a csapatot, amely 1–0-ra 
kikapott. De jött a gyergyószentmik-
lósi visszavágó, amelyen 4–1-es ha-
zai győzelem született, a Jövő pedig 
feljutott a C osztályba. 

Újabb tíz év után jött a B liga

A C osztályba jutást követően előbb 
a megkapaszkodás volt a cél, majd 
ahogy erősödött a csapat, már fen-
nebb is tekintgetett. 1969–70-ben 22 
pontot szerezve 14., egy év múlva 31 
ponttal 7. lett, majd egy 10. hely jött 
24 ponttal. 1973-ban 5. volt a Jövő. A 
következő évekről Buslig Gyula így 
fogalmazott: „az 1974–1978-as évek-
ben érződött, hogy a csapat annyi-
ra összeforrott, hogy esélye van a B 
osztályba jutásra, ami az 1978–1979-
es idény végén be is következett”. A 
mai labdarúgócsapatnak egyelőre 
nem lehet más célja, mint ami 1969-
ben volt: a feljutás után megmarad-
ni a harmadik vonalban.

A harmadik ligát tervezgetik
Nagyszerű őszt zár a gyergyószentmiklósi foci
• A Gyergyószentmiklósi 
VSK ötpontos előnnyel 
vezeti a Hargita megyei 
labdarúgó-bajnokság 
keleti csoportját, után-
pótláscsapatai pedig 
az utóbbi évek legjobb 
eredményeit produkálják. 
Van ok az elégedettségre, 
de még sokat kell dolgoz-
ni azért, hogy elérjék a 
kitűzött célt: a 3. Ligába 
való feljutást.
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A Gyergyói VSK Ilyés Róbert 
vezérletével magabiztosan vezeti 
a keleti csoportot
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Ünneplés 1979 tavaszán: 
a Jövő bejutott a B osztályba
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