
Lerakták a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémia csíkkarcfalvi kollégiumá-
nak alapkövét. Az ünnepélyes meg-
nyitón Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára úgy vélekedett, hogy az 
újabb beruházással egy olyan akadé-
miát fejlesztenek, amely példaértékű 
és egyedülálló a Kárpát-medencében.

 »ISZLAI KATALIN

„N emzeti identitásunk egyik alap-
ja a sport, amely által gyerme-
keink egészségesebben élnek, 

magyar közösségben nevelkednek, és utá-
na ennek hoznak dicsőséget. Ezt szolgál-
ja a csíkkarcfalvi beruházás is, amelynek 
most egy újabb mérföldkövéhez érkeztünk” 
– hangsúlyozta a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémia Csíkkarcfalván épülő kollégiu-
mának ünnepélyes alapkőletételén Potápi 
Árpád János, a magyarországi Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős államtit-
kára. Az akadémiát működtető Mens Sana 
Alapítvány jelentős anyaországi támogatást 
kapott az elmúlt években, így jöhetett lét-
re a metodikai és orvosi központ is. Ennek 
szomszédságában épül majd fel az a kol-
légium, amelynek kivitelezése pénteken 
kezdődött el egy szimbolikus, első kapavá-
gással. Pótápi szerint egy olyan akadémiát 
fejlesztenek tovább a bentlakás építése ál-
tal, amely példaértékű és egyedülálló a Kár-
pát-medencében. Jelezte: a Mens Sana Ala-
pítványon keresztül az elmúlt évek során 
működésre közel másfél milliárd forintot 
nyújtottak az akadémiának, beruházásokra 

pedig közel 3,5 milliárd forintot. Emellett 
idén további 600 ezer forintot biztosítottak 
az új kollégium tervezésére.

Az ünnepségre a kedvezőtlen időjárás 
ellenére számos meghívott érkezett, akiket 
Tánczos Barna, a SZJA elnöke köszöntött. 
Felelevenítette, hogy kezdetben csak egy 
merész álomnak tűnt az akadémia meg-
valósulása, de immár több mint negyven 
edző és közel ezer gyermek tagja az SZJA 

által támogatott egyesületeknek. Kelemen 
Hunor, az RMDSZ elnöke arról beszélt, 
hogy a kollégium tervei már nagyon régen 
elkészültek, de támogató kellett a megva-
lósításához. „Az elmúlt száz esztendőben 
megtanítottak arra, sokszor akaratunk el-
lenére, hogy nem siránkozni és bánkódni 
kell, mert úgysem tudjuk megváltoztatni 
azt, ami mögöttünk van. Inkább építkezni 
kell, előretekinteni, és meg kell próbálni 

téglát téglára rakva haladni a szülőföldön, 
mert másképp elveszünk. Szinte csodával 
határos, ahogy az elmúlt száz évben meg-
maradtunk minden más szándék ellené-
re. Azért volt ez lehetséges, mert a hitünk 
erős volt, mert mindig biztosak voltunk 

abban, hogy a szülőföldön akarunk ma-
radni magyar közösségként, és nem aka-
runk megváltozni” – hangsúlyozta. Azt is 
kiemelte, hogy miután elkészül a kollégi-
um, egy olyan intézményi hálózat létesül, 
amely nemcsak a csíki jégkorongnak lesz 
a bázisa, hanem a Kárpát-medencei jégko-
rong-utánpótlásnak is az egyik erős pillé-
reként szolgál majd.

A köszöntőbeszédek után ismét bemu-
tatták azt az időkapszulát, amelybe min-
den alapkőletételnél újabb elemek kerül-
nek, és amelyet végül a tervek szerint a 
metodikai központ egyik oldalába falaz-
nak majd. Ezúttal a kollégium tervrajzát 
és egy Márton Áron püspöktől származó 
üzenetet helyeztek bele. Az időkapszula 
megáldását követően a magyar és a szé-
kely himnusz eléneklésével zárult az ün-
nepség.
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 » Miután elkészül a 
kollégium, egy olyan in-
tézményi hálózat létesül, 
amely nemcsak a csíki 
jégkorongnak lesz a bázisa, 
hanem a Kárpát-medencei 
jégkorong-utánpótlásnak 
is az egyik erős pilléreként 
szolgál majd.

NEMZETI IDENTITÁSUNK EGYIK ALAPJA A SPORT – MONDTA POTÁPI ÁRPÁD A SZÉKELYFÖLDI HOKIAKADÉMIA ÚJABB BERUHÁZÁSA KAPCSÁN

Letették a csíkkarcfalvi kollégium alapkövét

 »ORBÁN ZSOLT

F iatal, de nagy tapasztalattal rendelkező 
svéd edző készíti fel ezentúl a Sapien-

tia U23 jégkorongcsapatát. A 38 éves Jens 
Brändström legutóbb a Hokiklub Budapest 
Erste Liga-együttesét irányította, hamarosan 
viszont megérkezik a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémiához. A skandináv szakemberrel 
beszélgettünk.

 
– A Sapientia U23 újonnan kinevezett vezető-
edzőjeként Budapestről hamarosan Csíkor-
szágba költözik. Mennyire nagy változás ez 
önnek? Készen áll az új kihívásra?
– Természetesen nagy váltás lesz, de már na-
gyon várom, hogy elkezdhessem a munkát 
a Székelyföldi Jégkorong Akadémiánál. Alig 
várom, hogy új emberekkel találkozzam, és 
hogy végre legyen jég a lábam alatt. A nagy- 
és kisvárosi élethez is volt alkalmam hozzá-
szokni, nem jelent különösebb problémát a 
változás. Teljesen készen állok.
 
– A HK Budapest volt vezetőedzőjeként Erste 
Liga-tapasztalattal érkezik Székelyföldre. Mi-
lyen benyomásokkal maradt az erdélyi csapa-
tokkal játszott mérkőzésekről?
– Ezeknél a csapatoknál sok jó képességű 
játékost láttam a jégen, ez a kijelentés a légi-
ósokra és a hazaiakra egyaránt vonatkozik. 
Mivel a mi keretünk nem állt ugyanazon a 
szinten, taktikailag sokat kellett dolgoz-
nunk, hogy felvegyük velük a versenyt, de 
úgy vélem, eléggé szorossá tudtunk tenni 
egy-egy összecsapást, és közben még pon-
tokat is sikerült rabolnunk. Ez azért nagy 
szó, mert az erdélyieket általában nehéz volt 

legyőzni. Összességében színvonalas mecs-
cseket játszottunk. Tudom, mennyire nép-
szerű a jégkorong abban a régióban, érdekes 
lesz most kívülállóként fi gyelni az Erste Li-
ga-meccseket.
 
– Játékosként alacsonyabb osztályú svéd baj-
nokságban hokizott, aztán igen fi atalon edző-
nek állt. Miért vonult vissza ilyen hamar?
– Igen, húszéves lehettem, amikor ab-
bahagytam. Akkoriban egy olyan remek 
ajánlatot kaptam, amit nem tudtam visz-
szautasítani, és nehéz lett volna összehan-
golni a játékot az edzői munkával. Így in-
kább visszavonultam, és edzőnek álltam. 
Egyenesen az U10-esekkel kezdtem, aztán 
következett az U14, mielőtt átkerültem egy 
svéd élvonalbeli (SHL) klubhoz, ahol az 
U15-ös csapatot irányítottam. Mindig is azt 
éreztem, sokkal jobb edző válhat belőlem, 
mint játékos. Most már a 19. évemet kez-
dem edzőként.
 
– Az akadémia honlapjának adott nyilatko-
zat szerint edzői fi lozófi ájának kulcsszavai a 
kemény munka és a szenvedély. Másfelől azt 
mondta, a svéd stílust szeretné alkalmazni az 
SZJA-nál.
– A jégkorong számomra szenvedély, azt sze-
retném, hogy a játékosaim is így érezzék. Ha 
ez megvan, sokkal könnyebb a napi munka. 
Az én úgynevezett svéd stílusom minden-
napi versengést, ügyességet, gyorsaságot 
jelent. Kihívás elé kell állítani az ellenfél vé-
delmét, jól letisztult taktikát alkalmazva. A 
játékosoknak tudniuk kell, mi a feladatuk 
a jégen, kreatívan, ugyanakkor egyszerűen 
kell játszani ezt a játékot. Az én feladatom, 

hogy biztosan megértsék a csapat által köve-
tendő taktikát.
 
– Elárulja, hogy pontosabban milyen taktiká-
val készül?
– Azt szeretném, hogy az ellenfeleink ne 
birtokolhassák sokat a korongot, a lehető 
leghamarabb vissza kell szerezni a pakkot. 
Fegyelmezett védekezést várok a fi úktól, 
amikor pedig nálunk van a korong, gyors 
támadásokra akarok építeni. De nem szeret-
nék mindent elárulni, ki tudja, az ellenfele-
ink is olvassák az interjút.
 
– Melyek a legfőbb célkitűzései az akadé-
miánál?
– Azt szeretném, hogy a játékosok úgy 
érezzék, mindennap tanulnak valami újat, 
és jobban felkészültek a profi  szintre, ami-
kor továbblépnek. A csapat célkitűzéseit a 
srácokkal szeretném megbeszélni élőben, 
miután megismertem őket, de természete-
sen az a cél, hogy a lehető legtöbb meccset 
megnyerjük.
 
– Korábban különböző nemű és korosztályú 
csapatokat irányított. Mennyivel másabb 
utánpótláskorú sportolókkal együtt dolgozni, 
főleg így, hogy a profi  karrier küszöbén állnak?
– A legnagyobb különbséget a játékfel-
fogás jelenti, egy hivatásos játékosnak, 
ugye, sokkal több a tapasztalata. De 
egyébként nagyon hasonló a munka, nem-
től és korosztálytól függetlenül. Az ifj ú-
sági játékosok megtanulták az alapokat, 
az alapvető képességeket, mint például a 
korcsolyázás, botkezelés stb., így azt kell 
megtanítani nekik, hogyan játsszanak 

okosan. Persze a készségek terén mindig 
lehet fejlődni, de nagyon fontos azt is 
megtanítani nekik, mire lesz szükségük 
a felnőttek között taktikailag, fi zikailag, 
mentálisan. Sok esetben azt láttam, hogy 
amikor a fi atal hokisok felkerültek a fel-
nőttcsapathoz, ezekből a szempontokból 
sok hiányosságot mutattak.

 – Mit tart edzői pályafutása legnagyobb si-
kerének?
– Attól függ, hogyan nézzük a dolgokat, de 
a svéd bajnokság megnyerését a Linköpings 
női csapatával mindenképp magasra helye-
zem. A mérkőzéseket élőben közvetítette a 
nemzeti televízió, miközben a lelátón négy-
ezer ember foglalt helyet.

Jens Brändström: a jégkorong számomra szenvedély
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Az utókornak. Kelemen Hunor, Potápi Árpád és Tánczos Barna bővítették az időkapszulát




