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Tizenöt év után ismét jégen
A gyergyói női hokicsapat jelene szép, jövője ígéretes
• 2001-ben bronzérmes

volt, 2002-ben ezüstöt
szerzett, 2003-ban pedig
bajnoki címet ünnepelhetett a gyergyószentmiklósi női jégkorongcsapat. Ezek nem csupán a
gyergyói lányok sikereit
jelentik, hanem lényegében a város teljes eddigi
női hokitörténelmét. 15 év
után van újra csapat.
GERGELY IMRE

A

gyergyói női jégkorongra
mindenképp rá lehet mondani, hogy sportszeretetből
fakadó, önszerveződő kezdeményezésen alapul. 2000-ben verbuválódott össze az a lánytársaság – a fi úk
meccsein szurkolva és a közönségkorcsolyázásokon –, melynek tagjai
kigondolták, hogy ők is kipróbálnák
magukat a vidék legnépszerűbb
sportjában. Ők keresték fel akkor néhai Basilidesz Csaba edzőt, akinek
vezetésével elkezdték tanulgatni a
sportág ábécéjét. Az első szezonban
még nem sikerült pontot szerezniük,
de nem veszítették el kedvüket, és
a kitartóbbak egyre ügyesebbekké
válva 2003-ban eljutottak a bajnoki
címig. A siker után azonban a csapat nem kapta meg azt a hozzáállást, amit megérdemelt volna, sem
az akkori Progym-vezetőktől, sem
másoktól, akiknek tenniük kellett
volna a női jégkorong további folytatása és valószínű sikerei érdekében.
Az együttes megszűnt, lényegében a
csúcson. A lányok többször megpróbáltak újra csapattá szerveződni,
újabb tagokat hívni maguk mellé.
Edzőt kerestek, jégidőt vásároltak
az edzésekhez, és pályáztak, hogy
felszerelésük is legyen. Ennek fő
mozgatója Laczkó (Szabó) Zsuzsanna volt, a régi csapat egyik legjobb-

A „kisrókáknak” becézett GYHK-s lányok az elmúlt hét végén Budapesten veretlenül lettek harmadikak a 4. Méri Janka Emléktornán

ja. A próbálkozások azonban nem
voltak sikeresek egészen 2018-ig.

A nőknek köszönhetően jött
létre a Gyergyói Hoki Klub
A Gyergyói HK név az Erste Ligában
szereplő férfi jégkorongcsapat neveként vált ismertté az elmúlt egy évben, de valójában a lányok érdeme
az, hogy létezik ez a klub. A Gyergyói Hoki Klubot Laczkó Zsuzsanna
férje, Levente alapította, aki felkarolta és ügyvezetőként segíti a párja
által megálmodott új női hokicsapatot azzal a céllal, hogy a lányok
versenyeztetését, bajnokságba való
benevezését lehetővé tegye. Aztán
az új egyesület létének köszönhetően alakulhatott úgy, hogy a Progym
SK-korszak után tiszta lappal indulhattak a férfiak is az Erste Liga és a
hazai bajnokság mezőnyében. Az új
női csapat megjelenésének szívből
örült a Román Jégkorongszövetség,
hiszen sok éven át a Csíkszeredai

Sportklub és a Bukaresti Triumf
néhány találkozója jelentette a hazai jégkorongbajnokságot, és ez is
nagyon egyhangú volt, a csíki lányok sorozatban söpörték be a nem
túl nehezen megszerzett bajnoki
címeket. A gyergyóiak bekapcsolódásával több izgalom és a bajnokság színesedése volt várható, de a
szövetség örömének fő oka igazából
az volt, hogy remélhették, lesznek
olyan játékosok, akikre a válogatottban is számíthatnak, hiszen
tudott volt, hogy 2019 áprilisában
Románia rendezhette a divízió II/B
értékcsoportú
világbajnokságot.
Rendezőként pedig illett egy valamennyire helytállni képes csapattal
megjelenni.

Nem remélt sikerek
az első mérkőzéseken
A válogatott mindenképpen nyert
a gyergyószentmiklósi csapat
megjelenésével, hiszen a Gyergyói

A 12–13 éves lányok igazi húzójátékosoknak számítanak a tapasztaltabb anyukák között

▴ FORRÁS: GYERGYÓI HK

Hoki Klubtól hatan kerültek be a
világbajnokságon szereplő keretbe.
Azonban ahhoz, hogy Antal Krisztina, Laczkó-Szabó Zsuzsanna,
Szopos (Koncsag) Katalin, Máthé
Blanka, György Eszter és Nadina
Niciu eljuthasson idáig, kellettek
a csapattársak is, akikkel közösen
fejlődhettek. Mint Laczkó Levente
meséli, a csapatépítés kezdetben
azt jelentette, hogy a környékről
és távolabbról is mindenkit hívtak,
aki már játszott valahol, vagy egy
kicsit is kedve lett volna kipróbálni
magát jégkorongozóként. Mivel sokan teljesen tapasztalatlanok voltak, az első idényre nem is tűztek
ki semmilyen eredménycélt. Csupán azt, hogy tanuljanak, lépésről
lépésre haladjanak előre. Nem vártak eredményt, hiszen nem nagyon
tudhatták, hogy az ellenfelekhez
viszonyítva hol tartanak. Éppen
ezért volt nagy az öröm, amikor
első mérkőzésükön 5–2-re legyőzték a Bukaresti Triumf együttesét.
Első hivatalos meccsükön is sikerült megismételniük ezt annyi különbséggel, hogy akkor 6–2 volt az
eredmény.

▴ FORRÁS: GYERGYÓI HK

sei folyamatosan módosították az
időpontokat, a meccshelyszíneket,
többször előfordult, hogy a hétvégi
forduló előtti napon változott meg
a program. A tíz előzetesen betervezett fordulóból négyet halasztottak el, egyes meccseket utóbb
pótoltak, másokat nem. Még két,
korábbról elhalasztott találkozó
van hátra, mindkettő a Csíkszeredai Sportklub lányaival. Az már
eldőlt, hogy 15 szerzett pontjukkal
a Bukaresti Triumf előtt végeznek,
vagyis az ezüstérem már megvan.
Matematikailag még arany is lehet
belőle, ha a hátralévő két meccs
mindegyikét megnyerik a 21 pontos Sportklub ellen. Hatalmas
meglepetés lenne, és ez tényleg
felülmúlna minden reális elvárást,
de ettől függetlenül megpróbálják
elérni, mindent megtesznek majd,
hogy így legyen.

Van, kitől sikereket várni

A tanulóév tapasztalata az, hogy
lesz, aki átvegye a régi csapat idén
visszatért tagjaitól a stafétát, Elekes
Ágnes, Koncsag Katalin vagy Szabó Zsuzsanna helyére tudnak lépni
azok a 12–13 éves lányok, akik már
A kiszámíthatatlanságok
az első évben is sokat hozzátettek az
bajnoksága
együttes sikereihez. Fehér Nikolett,
Sok olyan dologgal találkoztak el- Fehér Orsolya, Bende Júlia, Csergő
ső szezonjukban a GYHK-s lányok, Noémi és mások a fiúk bajnokságaamire nem számítottak. Ahogy iban is játszanak, és ott is meghatákezdetben nem készültek a Tri- rozó játékosok. Ők azok, akikre már
umf elleni sikerekre, később már most, de hosszú távon is alapozhat
elvárták volna ezt maguktól, de a gyergyószentmiklósi női jégkonem jött össze. Legalább ennyire rongcsapat.
Szerethető együttes, és remélváratlan volt, amikor sikerült a
csíki együttest is legyőzniük. Hul- hetőleg ezt minél szélesebb körben
lámzó volt a teljesítmény. Laczkó fogják így érezni a gyergyóiak, s
Levente még hozzáteszi, hogy nem idővel majd a lelátókon is többen
csak a jégen volt kiszámíthatatlan lesznek a lányok mérkőzésein. Megez a szezon. A szövetség illetéke- érdemlik.

