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„Egy pár barna női bőrkesztyű 
veszett el a sétatéri jégpályán a 
mult vasárnap délután. Megtalá-
lója szíveskedjék átadni Kóbori 
Béla korcsolyatanitó mesternek.”

A sportág neve: „jéghockey”

Ha már volt jég, akkor nem gyorsan, 
de utat tört magának a jégkorong is. 
A Székely Közélet hetilap 1934. janu-
ár 20-ai lapszáma arról tudósít, hogy 
a korcsolyapályán jégkorongmeccset 
rendeznek, mindkét csapat csíksze-
redai – a szomszéd városban néhány 
évvel korábban, 1929-ben már elkez-
dődött a sportág űzése. Ebből az új-
ságcikkből jöhetünk rá, hogy a mai 
csíkszeredai jégcsarnok névadója, 
Vákár Lajos is szerepelt az egyik csí-
ki együttesben.

Bemutató jéghockey-mérkőzés.
Vasárnap, folyó hó 21-én délelőtt 
11 órai kezdettel, a Hargita 
Test edző Egylet szenzációs jég-
hockey-mérkőzést rendez, a séta-
téri korcsolyapályán. A mérkőzést 
az országos viszonylatban is a 
legjobb együttes, a csíkszeredai 

CSC. és Vulturul csapatai bonyo-
lítják le. A csapatok a következő 
játékosokat állítják fel:
CSC.: Sprenz, Biró, Csedő, Vákár, 
Czáka, Miklós I. Tartalékok: 
Csiszár, Miklós II., Lőrincz.
Vulturul: Dóczy, Schmidt, Löffl  er, 
Győry, Bedő, Schmidt II.
A mérkőzést dr. Balogh János, Ro-
mánia egyik elismerten legjobb 
jéghockey-birája fogja vezetni. Ez 
a mérkőzés propaganda-jelleggel 
bír és azt a célt szolgálja, hogy 
városunk közönségének bemu-
tassa a télisportok egyik legszebb 
és legizgalmasabb játékát, a 
hockeyt. A csapatok Románia 
legjobb együttesei közé tartoz-
nak, amelyekből több játékos 
szerepelt a lengyelországi Kry-
nicában lebonyolított jég hockey-
világbajnokságon. Városunk 
nagy közönsége érdeklődéssel és 
szeretettel várja a csikszeredaiak 
vendégszereplését, akik gyönyörű 
játékukkal, 45 percen keresztül, 
a hockey játéknak minden szép-
ségét be fogják mutatni. Hisszük, 
hogy ez után a bemutató mér-

kőzés után, városunkban is meg 
fog honosodni ez az izgalmasan 
gyönyörű télisport.
A mérkőzést rendező Hargita 
kéri a közönséget, hogy minél 
számosabban jelenjék meg. 
A pályán kényelmes ülő és 
állóhelyek lesznek, mérsékelt 
beléptidijakért, azonkívül a 
korcsolyapavillon egész napon 
keresztül fűtve,
a közönség rendelkezésére fog 
állani, melegedőül.

Az új sportág minden bizonnyal 
tetszett az udvarhelyieknek, mert a 
kisvárosnak nem kellett sokat várnia 
arra, hogy az első udvarhelyi csapat 
is megalakuljon. Az újság 1934. feb-
ruár 24-ei száma ezt írja:

„Hosszas vívódás után Papp 
Zakor Endre és Biró Gyula ügy-
vezető-elnök lelkes munkájának 
eredményeképpen a napokban 
megalakult a Hargita jéghockey 
csapata. A tréningek már meg-
kezdődtek s ebben a hónapban 
a bemutató mérkőzés is meglesz. 
A csapat játékosai a Hargita 

footballcsapatából, tenisz- és 
télisport-szakosztályaiból kerül-
tek ki. Erre a szép és izgalmas 
télisportra már most felhívjuk a 
sportkedvelő közönség fi gyelmét.”

Pár nappal később már az első csa-
pat névsorát is közölte az újság. A 
Har gita Segesváron játszotta volna 
első meccsét az ottani csapattal, de 
az a mérkőzés a kedvezőtlen időjárás 
miatt elmaradt, sőt a tervezett udvar-
helyi visszavágó is.

A Hargita jéghockeycsapata 
Bíró Gyula alelnök vezetésével a 
következő játékosokból áll: 
Kapus: Biró András, hátvédek: 
Balássy Lajos, Vári Zsiga, Binder 
István,
csatárok: Zakor Endre, Csiky 
Bandi, Váró György, Orbán 
János, Siegmund Maxi. Az itteni 
reváns mérkőzés, ha az időjárás 
kedvezne még, ugy a jövő hét 
elején valamelyik nap este lenne 
megrendezve.

A harmincas években természetesen 
rendeztek amatőr hokimeccseket az 
udvarhelyi jégpályán, sokan meg-
szerették a sportágat, majd a máso-
dik világháborút követően is alakult 
jégkorongcsapata Udvarhelynek. Lé-
tezik egy adatunk arra nézve is, hogy 
ez az amatőrökből álló együttes 1946 
telén „átrándult” Csíkszeredába, 
hogy az ottani, hozzájuk képest már 
profi knak számító jégkorongozók-
kal játsszon egy meccset. A pontos 
eredményt megőrizte az emlékezet, 
a hazaiak 33–0-ra nyertek... Az ud-
varhelyi csapatban többek között 
Kaptza Ignácz, Csifó László, Török 
Ernő, Gyarmati Sándor, Orbán Kuna, 
Jászay István, Fejér Sándor és mások 
léptek pályára, közülük Török Ernő 
később sokszoros román válogatott 
lett. Az említett sportemberek nem-
csak jégkorongoztak, hanem amatőr 
labdarúgók, illetve (néhányan kö-
zülük) nagypályás kézilabdázók is 
voltak.

Ezt követően sem ment el az ud-
varhelyiek kedve a korongtól, mert 
1948-ban létrejött az Udvarhelyi Mun-
kás Testedző Egylet (UMTE) jégko-
rong-szakosztálya, aztán a következő 
években Május 1 Sportegyesület, majd 
az akkoriban „divatos” Szpartak lett a 
neve. Az ötvenes évek végén kapta a 
Küküllő SE nevet, benevezett az or-
szágos bajnokságba, és az 1959–60-as 
idény végén jutott a legfelsőbb osz-
tályba, néhány évig ott játszott. Török 
Ernő és Tarcsi András, az udvarhelyi 
jégkorongozás legismertebb alakjai 
a hatvanas évek közepétől voltak a 
csapat edzői, illetve utóbbi edző-játé-
kosa. A Küküllő hokicsapata egészen 
a kilencvenes évek elejéig létezett, 
váltakozó sikerekkel.

(Cikkünkhöz forrásként használ-
tuk Vofk ori György Székelyudvarhely 
– Várostörténet képekben, illetve id. 
Péter Attila Életem fi lmkockái című 
kötetét, valamint a Székely Közélet 
1921 és 1944 közötti lapszámait.)Az Udvarhelyi Küküllő együttese a nyolcvanas évek végén

A hatvanszoros román válogatott, háromszéki származású Tarcsi 
András 13 éves korában került Udvarhelyre, hokizni még azt megelőzően 
Csíkszeredában kezdett. 1962 és 1964 között a Bukaresti Steauában 
játszott, a második idényében országos bajnok lett – abban az évben 
a Küküllő kiesett a legfelsőbb osztályból. Tarcsi hazatért, az együttes 
visszajutott – ezután egy évet a Dinamóban, egyet pedig Kolozsváron 
játszott. 1968-ban végleg hazatért, egészen a kilencvenes évekig játszott 
az Udvarhelyi Küküllőben, később nagyon sokáig gyeplabdaedzőként 
dolgozott, tavaly hunyt el

A meccseket főleg nappal játszották, 
amennyiben a jég megfelelő volt




