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Akinek fele szíve Sepsin maradt
Interjú Kilin Tündével, a Kolozsvári U és a román válogatott kosárlabdázójával

Kedvenc játékszerével a Kolozsvári U színeiben   ▴  FOTÓ: MANASES SÁNDOR

• Sikeres sportolók 
vannak a családjában, 
a háttér tehát adott 
volt, hogy ő is erre a 
pályára lépjen. Ha az 
elején a labda nagyobb 
is volt, mint ő, felnőtt 
korára Kilin Tündéből 
háromszoros bajnok, 
többszörös válogatott 
kosárlabdázó lett. A 
szakértők szerint az 
egyik legjobb irányító 
a román bajnokságban. 
Egy ritka szabad esté-
jén beszélgettünk.

NÁNÓ CSABA

– Nagynénéd Enyedi Tünde vá-
logatott kosárlabdázó, akinek játé-
kát sokan csodáltuk annak idején, 
amikor még Kolozsvárnak többszö-
rös bajnok csapata volt. Ez befolyá-
solta azt, hogy te is ezt a sportágat 
választottad?

– Valószínűleg valamilyen szin-
ten befolyásolta választásomat. Hét-
éves voltam, amikor elkezdtem ezt 
a sportot, de nem én voltam az első. 
Nővérem előttem ment kosarazni, 
édesanyámmal mindig vártuk edzés 
után, én ott játszottam a labdával, 
gyermekként nagyon jól éreztem 
magam. Meglátott az edzőnő, és 
mondta anyunak, „ez a gyerek tehet-
séges, hozzad őt is”. Így kezdődött, 
bár nekem eleinte csak az tetszett, 
hogy a labda kerek és visszapattan 
a falról.

– Szeretted az edzéseket, nem 
mentél volna inkább bulizni a ba-
rátokkal?

– Idővel komolyabbra fordultak a 
dolgok, átvittek a PH Baschet csapa-
tába, ahol a sok tehetséges fi atallal, 
köztük nővéremmel is foglalkozó Ho-
ria Pop volt az edző. Ott már más volt 
a hozzáállás, tetszett a fegyelem, a 
kötött program. Azért bulizni is volt 
időnk, már amennyit engedtek ki-
maradni otthonról. Mai napig járunk 
szórakozni, csak valószínűleg nem 
annyit, mint a korunkbeliek.

– Volt példaképed a játékosok 
között?

– Kiskoromban nem nagyon néz-
tem a kosárlabdát, nem is volt még 
ennyi lehetőség, később jelent meg az 
internet. Számítógép, laptop termé-
szetesen nem volt otthon, kevesebb 
volt az információ. Inkább a férfi  ko-
sárlabdát néztük, amikor tudtuk, egy-
egy olimpiát, főleg a spanyol csapatot.

– Emlékszel még, melyik volt az 
első mérkőzésed a felnőtt csapatban?

– Igen, itt Kolozsváron, a Horia Demi-
an Sportcsarnokban játszottam először a 
felnőttek között. Emlékszem az első há-
rompontosomra: a bal sarokból dobtam. 
Ha nem csal az emlékezetem, Nagyvá-
rad ellen játszottunk… Beleszámítva az 
ifi  korszakot is nagyjából tizenkét évig 
voltam Kolozsváron, aztán 18–19 éves 
koromban elmentem Bukarestbe.

– Hogy vetted a bátorságot, hogy 
olyan fi atalon itt hagyd Kolozsváron a 
családodat, és belevesd magad a fővá-
ros forgatagába?

– Ma sem tudom. Beszéltem velük, 
hívtak is, néném is beszélt egy volt csa-

pattársán keresztül a bukarestiekkel, 
volt próbajáték is. Szerették volna látni, 
hogy én megfelelek nekik, illetve ne-
kem megfelel-e, amit ajánlanak. Aztán 
úgy alakultak a dolgok, hogy tetszettem 
nekik – a Sportul Studențescről van szó 
–, és ott maradtam. Onnan mentem az 
Olimpiához, majd szezon közepén leiga-
zoltak Temesvárra. Az Olimpia felnőtt 
csapata meg is szűnt, ha jól tudom, már 
csak ifi kkel foglalkoznak.

– Temesvár egy szép város, ott jól 
érezted magad?

– Nagyon szerettem Temesváron lenni, 
ismertem is a lányokat, volt ott egy régi 
kolozsvári csapattársam is, de a többiek-
kel is jóban voltam. A többségükkel kicsi 

korunk óta játszottunk egymás ellen, na-
gyon kedvesek voltak, és hamar beillesz-
kedtem.

– Onnan aztán Sepsiszentgyörgy-
re kerültél, ahol komolyra fordultak 
a dolgok, hiszen a Sepsivel három-
szoros bajnok és háromszoros kupa-
győztes vagy.

– Sepsiszentgyörgyön egy nagyon 
profi csapatot találtam, nagyon szeret-
tem ott lenni, sok mindent tanultam. 
Erről sokat tudnék mesélni. Beszél-
jünk a jóról, mert azt jobban szeretem, 
mint a rosszat. A jó az volt, hogy a négy 
évben, amíg ott játszottam, az élet sok 
szakaszán mentem át. Mint ember, és 
mint sportoló is. Sok mindent érez-

Sepsiszent-
györgyön 
nagyon jó, 
de szigorú 
edzőnk volt. 
Zoran Mikes 
arra ösztön-
zött minket, 
hogy tartsunk 
össze.




