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– A döntőig meneteltetek múlt hé-
ten Székelyudvarhelyen az U19-es 
korosztályú Román Kupában. Mi 
nem működött a Temesvári Infor-
matica ellen?
– Nagy volt a fáradtság, ez jelentette 
a legnagyobb gondot. A Dévai West 
és az FK Székelyudvarhely elleni 
meccseken szinte végig ugyanazzal 
a négy mezőnyjátékossal (akik a fel-
nőtt csapatnál is játszanak, szerk. 
megj.) voltunk a pályán, és nagyon 
kimerültünk. Bár sok cserelehető-
ségünk volt, többen csak nemrég, 
mindössze két hónapja kezdtek el 
futsalozni, így nem tudtak sokat 
segíteni nekünk, az edző is inkább 
bennünk bízott. Nagyon nehéz né-
gyen végigvinni három mérkőzést. 
Nagy volt bennünk az akarat, de nem 
jött össze semmi. Ráadásul az ellen-
fél két sorral játszott, így az alapem-
bereknek több pihenő jutott. Sajnos 
nem sikerült megnyernünk a kupát, 
de így is jó eredményt értünk el, mi-
vel a VSK csak nemrég alakult meg, 

és harminchat csapatból második 
lett az országban. Nem vallottunk 
szégyent, bebizonyítottuk, hogy 
helyt tudunk állni. Ez nagy teljesít-
mény számunkra.

– A hét végén újabb döntő torna 
következik, ezúttal már a felnőtt 
Román Kupa négyes döntőjében. 
Mi a csapat célja Călărași-on?
– Tudjuk, mire vagyunk képesek, és 
azt is, hogy milyen csapatokkal ál-
lunk szemben. Mind a három gárda 
komoly játékerőt képvisel, de úgy vé-
lem, Déva a legesélyesebb a négyes 
döntőben. Galaccal nagyon nehéz 
meccsünk lesz az elődöntőben. Ne-
künk is megvannak az esélyeink. Az-
zal, hogy bejutottunk a legjobb négy 
közé, már elértük a célunkat. A kupa 
elhódítása nem tartozik a terveink 
közé, sokkal inkább a másodosztá-
lyos bajnokság megnyerése.

– A csapatnak egy 1. ligás ellenfe-
let, a Jászvásári Polit már sikerült 

kiejtenie a kupában. Mennyiben 
volt más ez a mérkőzés a másod-
osztályos találkozókhoz képest?
– Sokban különbözött, hiszen ők 
magasabb szinten játszanak. De a 
másodosztályban is vannak verseny-
képes csapatok, mellettünk még pél-
dául a Kézdivásárhelyi SE, amellyel 
meggyűlt a bajunk a bajnokságban. 
Jászvásár ellen nagyobb volt a meccs 
irama, és jobb játékosokkal álltunk 
szemben.

– A felnőtt Román Kupában mes-
terötös a Ceahlăul ellen, az U19-
ben mesternégyes a Dévai West 
ellen. A szezon végéig maradt még 
tartalék benned?
– Bízom benne, hogy igen. Számom-
ra ez nem fontos, a lényeg az, hogy a 
csapat nyerjen.

– A VSK nagyon közel van a feljutás-
hoz a 2. Ligában. Hogyan látod az 
eddigi teljesítményeteket, és mire 
számítasz a bajnokság végéig?
– Nem kellene problémánk legyen, 
mert mindennap keményen dolgo-
zunk azért, hogy feljussunk az élvo-
nalba. Nagyon jó csapatunk van, és 
azt gondolom, hogy az 1. Ligában is 
megállnánk a helyünket. Az eddigi 
egyetlen vereségünk Kézdivásárhe-
lyen volt, ahol mi voltunk a jobbak, 
többet is támadtunk, de sokat rontot-
tunk, és fi gyelmetlenségek miatt gó-
lokat kaptunk. A célunk az, hogy az 
utolsó fordulóig, amikor Buzăuban 
játszunk a Fortius ellen, matematika-
ilag is bebiztosítsuk a feljutásunkat.

– Többségében fi atal vásárhelyi 
játékosok vannak a VSK kereté-

ben. Mi a titka a szezonbeli kiváló 
eredményeiteknek?
– A szakmai stábnak, különösen az 
edzőnknek, Lucian Nicușannak kö-
szönhetjük, aki az elejétől nagyon bí-
zik bennünk. Az is fontos tény, hogy 
kemény felkészülésben és edzések-
ben van részünk.

– Az előző két idényben az 1. Li-
gában is játszottál. Mekkora a kü-
lönbség a két osztály között?
– Mondhatni, hogy ég és föld. Az él-
vonalban gyorsabb a játék, a csapa-
tok pedig erőnlétileg és taktikailag is 
felkészültebbek.

– A tavaly felbomlott City’us több-
szörös bajnok és kupagyőztes 
volt. A VSK-val is eljuthattok arra 
a szintre?
– Egy-két évre mindenképpen szük-
ségünk van az 1. Ligában, és utána 
már semmi sem lehetetlen. Persze 
ahhoz, hogy a bajnoki címért küzd-
jünk, szükség lesz tapasztaltabb já-
tékosokra is.

– Sokan azt gondolják, hogy a te-
remlabdarúgás egy könnyű sport-
ág. Fiatal játékosként hogyan lá-
tod ezt belülről, a pályáról?

– Sokat játszottam nagy pályán is (a 
marosvásárhelyi Szász Albert Sport-
iskola csapatánál, szerk. megj.), de 
a futsal valamivel nehezebb, mert 
többet kell szaladni. A taktikai fel-
készülésben is vannak különbsé-
gek, hiszen nagyon sok játékszitu-
áció van, és ezeket lépésről lépésre 
mind meg kell tanulni. Például, ha 
a csapatból valaki nem azt csinálja, 
amit kell, akkor már nem jön össze 
semmi.

– A futsal mellett még mivel fog-
lalkozol?
– Jelenleg a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem sport 
szakán tanulok. Szabadidőmben 
edzőterembe járok, ez külön felké-
szülést jelent számomra. A legtöbb 
időt pedig a barátaimmal töltöm, kell 
egy kis kikapcsolódás.

– Van kedvenc csapatod, játéko-
sod?
– A hazai teremlabdarúgó-élvonal-
ból a Csíkszeredai Imperial Wet já-
tékstílusát kedvelem, mert összetett 
csapatot alkotnak. Több futsaljáté-
kosra is felnézek, mint a City’usnál 
korábbi csapattársaim, Bogdan Co-
vaci, Mimi Stoica vagy Mario Duque. 
Kedvenc labdarúgócsapatom az FC 
Barcelona, példaképem pedig Lionel 
Messi.

– Mik a jövőbeli terveid?
– Minél magasabb szintre szeretnék 
eljutni. Úgy érzem, hogy rövid időn 
belül sokat fejlődtem. A jövőben jobb 
csapatokhoz akarok jutni, fő célom 
pedig az, hogy bekerüljek a román 
válogatottba.

Válogatott  akar lenni
Interjú Iszlai Richárddal, az egyik legtehetségesebb hazai teremlabdarúgóval

• A marosszentkirályi 
Iszlai Richárd a korábbi 
City’us utánpótláscsapa-
tában két és fél éve kezdte 
el a teremlabdarúgást, 
majd hamar bekerült a 
felnőtt együttes keretébe 
is. Mint mondta, az edzők 
„megláttak benne vala-
mit”. Azóta a mindössze 
19 éves tehetséges játékos 
nem csak a korosztályos, 
de a felnőtt csapatban is 
alapember lett a jelenleg 
VSK név alatt futó maros-
vásárhelyi klubnál. Vele 
készült interjúnkban a csa-
pat eddigi szerepléséről, 
valamint jövőbeli terveiről 
faggattuk, továbbá néhány 
személyes információt is 
elárult magáról.

Iszlai Richárd számos góljával 
nagyban hozzásegíti a VSK-t 
céljai eléréséhez

▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Mit mond róla az edző? 

„Kiváló játékos, aki a jövőben a román teremlabdarúgás meghatározó 
alakja lesz” – mondta Iszlai Richárdról edzője, Lucian Nicușan. Hozzátette, 
komoly és munkás játékos, tudja, mit akar elérni, és nagyon bízik benne, 
hogy sikeres lesz. A szakember szerint Iszlai nem csak a marosvásárhelyi 
csapat, de az ország egyik legtehetségesebb teremlabdarúgója. „Gólja-
ival a korosztályos bajnokságban és a 2. Ligában is segítette a csapatot, 
nagyon jó a befejezéseknél. A lövések terén hasonlít Robert Mateira, az 
Imperial Wet tapasztalt játékosára” – dicsérte tanítványát a VSK terem-
labdarúgó-csapatának mestere. Nicușan úgy véli, ahhoz, hogy Iszlai 
magasabb szintre érjen, két-három évet kell játszania az élvonalban, ahol 
kemény összecsapásokon kell tapasztalatot szereznie. Megjegyezte, ha 
továbbra is hasonlóan készül, a közeljövőben biztosan bekerül a román 
válogatottba is.

Nagyon jó csapatunk 
van, és azt gondolom, 
hogy az 1. Ligában is 
megállnánk a helyünket.




