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– A Hargita megyében működő 
labdarúgó klubok, egyesületek az 
önök szervezetének égisze alatt 
működnek. Kérjük, mérlegelje a 
2018–19-es idényt.
– Büszkén mondhatom, és kérem ne 
vegyék nagyképűségnek, ha azt ál-
lítom, hogy a Hargita megyei labda-
rúgás fennállása óta a legjobb évet 
zárta. Fel is sorolnám az eredmé-
nyeket. Nagypályás labdarúgásban 
egy szinttel feljebb jutott az FK Csík-
szereda, amely immár a 2. Ligában 
szerepelhet. A Székelyudvarhelyi FC 
tizedik lett a 3. Ligában, továbbra is a 
harmadosztályban folytathatja.

Az ifj úságiaknál rendkívüli jó 
évet zárt Hargita megye, az Elit Ligá-
ban az U19-eseknél országos ötödik 
hely, az U17-eseknél pedig országos 
harmadik hely. Az alsóbb korosztá-
lyokban is helytálltunk, ott vagyunk 
az országos élmezőnyben. Női labda-
rúgásban országos negyedik hely a 
felnőtteknél, de itt kiemelném, hogy 
az udvarhelyi női csapat megnyerte a 
Román Kupát, az ifj úsági lányok baj-
nokságában, az U15-ben pedig har-
madikok lettünk.

Teremlabdarúgásban a Csík-
szeredai Imperial Wet megnyerte a 
bajnokságot, az udvarhelyi felnőtt 
csapat hatodik, az ifi knél pedig az 
udvarhelyi gárda harmadik lett.

Rendkívüli eredmények, a ro-
mán szakszövetség külön gratulált 
az eredményekért, de hangsúlyoz-
nám, hogy ebben rendkívüli nagy 

érdeme van a Székelyföld Labdarúgó 
Akadémiának. Nem dicsekvésként 
mondom, de a megyei labdarúgó 
egyesületnek is van egy icipici hoz-
zájárulása az akadémia megala-
kulásában. Az előzményekhez tar-
tozik, hogy hosszú ideje ápolnak 
testvérkapcsolatot Heves és Hargita 
megye labdarúgó szövetségei, és 
egy ilyen találkozó alkalmából, ha 
jól emlékszem 2011-ben, kimentünk 
egy húszfős edzői társasággal Heves 
megyébe, onnan pedig az edzőket 
átvitték Felcsútra, a Puskás Akadé-
miához továbbképzésre. Ott, egy be-
szélgetésen jött az ötlet részünkről, 
hogy milyen jó lenne Hargita megyé-
ben is egy akadémia. Ezt Gellei Imre, 
a Puskás Akadémia akkori vezetője 
felkarolta, és szó szerint ezt mondta: 
,,a mai naptól történelmet írunk”. Kö-
vetkeztek a megbeszélések, a háttér-
munka, amelyben nekünk már nem 
volt nagy szerepünk. Kihangsúlyoz-
nám, hogy láttam itthon és külföldön 
is futballakadémiákat, a székelyföldi 
egy nagyon jól szervezett, és nagyon 
jól működő akadémia. Minta lehet 
mások számára.

– A megyei bajnokságok szem-
pontjából hogy állunk?
– Ha a mennyiséget nézzük, akkor 
nagyon jó pozíciónk van országos 
szinten. A minőségben van azonban 
javítanivaló, az idei 3. Ligába jutá-
sért kiírt selejtező is bebizonyítot-
ta, hogy a mi megyei bajnokságban 
szereplő csapataink nehezen veszik 
fel a versenyt magasabb osztálybe-
li ellenfelekkel. Van a csapatokban 
egy kis konzervatív felfogás, nem 

nagyon szeretnének fi atalítani, min-
denki meg van elégedve azzal, amit 
csinál, helyenként amolyan strand-
foci lett a megyei vagy a körzeti, és 
ez nem jó.

Próbáltuk már tavalytól bevezet-
ni, hogy minden együttesben legyen 
egy-egy ifj úsági játékos. A most raj-
toló új bajnokságokban, a 4. és az 
5. Ligában is kötelező lesz minden 

gárdának egy-egy ifj úsági együttest 
működtetni, és ha nincs is csapata 
az egyesületnek az ifj úsági bajnok-
ságban, akkor a Falvak Kupájában 
részt kell vennie. Amikor a 2000-es 
évek elején átvettük a megyei lab-
darúgás vezetését, összesen hat ifi -
csapat működött Hargita megyében, 
most közel 80 utánpótlás-együtte-
sünk van.

– Mi a helyzet a játékvezetők és a 
megfi gyelők számát illetően?
– Sok mérkőzés van, így sok játékve-
zetőre van szükség. Azt szeretnénk, 
ha több játékvezetőnk lenne, és ezért 
minden körzetben rendszeresen bírói 
tanfolyamokat hirdetünk, de ezekre 
nagyon kevesen jelentkeznek. Itt is 
van azonban előrelépés, hiszen ez-
előtt három évvel nem volt egyetlen 
harmadosztályú játékvezetőnk sem, 
most pedig három 3. ligás játékveze-
tőnk van nagypályán, futsalban pe-
dig három első osztályú bírónk. Meg 

kell említeni, hogy van egy nemzet-
közi játékvezetőnk is, Bálint Attila, 
aki a hátrányos helyzetűek nemzet-
közi mérkőzéseit vezeti rendszere-
sen. Három divíziós megfi gyelője 
van Hargita megyének, Fodor József 
és Vasile Bordaș a harmadosztály-
ban, jómagam pedig a másodosztály-
ban vagyok megfi gyelő, de többször 
küldtek már első ligás meccsekre 
is. Futsalban van egy első osztályú 
megfi gyelőnk, Gál Győző Székelyud-
varhelyről.

– Hogy állunk futballpályák szem-
pontjából?
– Javult a helyzet, nagyon sok ön-
kormányzat próbálta és próbálja 
ilyen-olyan forrásból rendbe tenni a 
pályákat, az öltözőket. Hiányosságok 
még vannak, de idéntől olyan csapat 
nem vehet részt a bajnokságban, 
ahol nincs öltöző. Kiemelném ilyen 
szempontból Agyagfalvát és Nagy-
galambfalvát, ahol szépen pontra 
tették a pályát, az öltözőt, de a csíki 
körzetben is igyekeznek.

A legjobb évadot zárták
Tamás Zoltán a futballról, annak Hargita megyei színvonaláról beszélt
• A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) szerint 
nagyon jó évet zárt a Hargita megyei labdarú-
gás. Az FRF Hargita megyei szervezetének, a 
Megyei Labdarúgó Egyesületnek az elnökét, 
Tamás Zoltánt kerestük meg.

Fociünnep Csíkszeredában. Az 
évek során Székelyudvarhely, 
Gyergyószentmiklós, Maroshévíz 
vagy Borszék volt Hargita megye 
vezető települése labdarúgásban. 
Pár éve Csíkszereda lett a 
„focifőváros”
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Tamás Zoltán 1956. szeptember 
20-án született Székelyudvarhe-
lyen. Nyolcéves korában szülő-
városában kezdte a focit, Péter 
József volt az első edzője. Udvar-
helyen ifi szinten futballozott, 
majd az 1970-es évek közepén 
bejutott a bukaresti Testnevelési 
Főiskolára, ahol az akkor első 
osztályú, A-divíziós Bukaresti 
Sportul Studențesc keretének 
tagja lett. A Sportulnak akkor 
az első számú kapusa Necula 
Răducanu, a 61-szeres román 
válogatott volt, Tamás pedig 
csak a cserepadon foglalhatott 
helyet. Az egyetem második évé-
ben futballszakos tanára, Cornel 
Simionescu átvitte Galacra, a 
másodosztályban szereplő CSU-
hoz, ahol rendszeresen védett a 
B-divíziós meccseken.
Testnevelő tanár lett, az egyetem 
után pedig Udvarhelyen folytatta 
játékosi pályafutását, és közben 
elindult a játékvezetői karrierje. 
Ott is a másodosztályig jutott. 
„Akkor Hargita megyének két 
első osztályú bírója volt, Ilyés 
László és Csavar Zoltán, és mivel 
megyékre osztották le a bírók 
számát, kettőnél több élvonal-
beli bírója nem lehetett a mi 
megyénknek” – mesélte Tamás. 
Rövid ideig edzősködött is, egy 
fél évig az udvarhelyi csapatnak 
volt az elnöke, 2000-től pedig 
megválasztották a Hargita 
Megyei Labdarúgó Egyesület 
elnökének. Ezzel párhuzamosan 
folytatta a labdarúgó-megfigye-
lői tevékenységet, és pontosan 
30 éve a felsőboldogfalvi Fülöp 
Áron Általános Iskola igazgatója.




