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• Idén nyáron befejezte játékosi pályafutását Bajkó Barna, az FK Csíksze-
reda labdarúgó-együttesének csapatkapitánya. A gazdag játékosi karriert 
maga mögött tudó 36 éves futballista edzőként fogja segíteni a székely-
földi klubot, az U17-es együttes vezetőedzője lesz.

D O B O S  L Á S Z L Ó

B ajkó Barna Csíkszereda emb-
lematikus játékosa, Ilyés Ró-
bert után ő lehetett volna a 

második csíki labdarúgó, aki szép 
karriert futhatott volna be a román 
élvonalban. Tehetsége kiváló mun-
kabírással, ambícióval párosult, a 
pályán minden labdáért harcolt, nem 
ismert lehetetlent, soha nem adta 
fel, és ezért edzői, játékostársai és a 
szurkolók is nagyon szerették, ellen-
felei tisztelték. Nem volt szerencséje, 
karrierje egyik legfontosabb pilla-
natában, amikor Ioan Ovidiu Sabău 
az akkor első osztályban szereplő 
Besztercei Gloria csapatába próbálta 
beépíteni, a külföldi edzőtáborban 
nagyon súlyos lábtörést szenvedett. 
Pályafutása során négy műtéten 
esett át, de Bajkóban óriási akaraterő 
volt, mindig felépült, és utána még 
sok-sok meccset játszott, emlékeze-
tes gólokat lőtt. Érdekesség, hogy 
csak erdélyi csapatokban játszott: 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Szo-
váta, Beszterce, Brassó, Szecselevá-
ros, Déva és Sepsiszentgyörgy.

– Elérkezett az a pillanat, ami-
kor váltani kellett. Hogyan össze-
gezné játékosi pályafutását?

– Egy szép utazás, akár egy szép 
álom, aminek egyszer véget kell ér-
nie. Rengeteg szép emlék, kellemes 
és kellemetlen történések, de mindig 
csak a szépre és a jóra emlékezünk, 
mert ezek voltak többségben. Szá-
mos embert ismerhettem meg a lab-
darúgáson keresztül, jó szakembere-
ket, jó karaktereket, egy része román 
ember volt, de a kapcsolatok ma is 
élnek. Rengeteg gratulációt kap-
tam azóta, amióta nyilvánossá vált 
a visszavonulásom, és úgy érzem, 
ez tükrözi, hogy ki voltam ebben az 
utazásban, milyen csapattárs, mi-
lyen ember tudtam lenni számukra. 
Szívesen emlékszem vissza erre az 
időszakra, hiszen rengeteget adott 
nekem a futball, rengeteg dologra 
megtanított. Úgy érzem, egy ered-
ményes karrier áll mögöttem, bátran 
szembenézhetek bárkivel, emelt fő-
vel távozom a pályáról.

– Hogyan kezdődött? Már az 
elején csatár szeretett volna lenni?

– Az 1980-as évek végén, illetve az 
1990-es évek elején szűkebbek voltak 
a lehetőségek, a gyerekek választhat-
tak a jégkorong, a labdarúgás, a sí és 
pár küzdősport közül. Akkortájt szinte 
minden fi atal focizott a tömbház előtt, 

a testvéreim, a szomszédok mindig 
hívtak, és én beálltam közéjük játsza-
ni. És ez nagyon megfogott. Szüleim 
és a testvéreim biztattak, így jutottam 
el hétéves koromban, 1991-ben a Csík-
szeredai ISK-hoz, Major Ágoston edző 
kezei alá, ott voltak az első szervezett 
edzések. Érdekesség, hogy először 
kapus szerettem volna lenni, nagyon 
élveztem a labda után vetődni, de az 
edzőim biztosan láttak más kvalitá-
sokat is bennem. Volt olyan időszak, 

amikor ott játszottam, ahol a csapat-
nak hiányosságai voltak, egy időben 
például belső védőt vagy szélsőt is.

– Érdekesség, hogy csak erdé-
lyi csapatokban játszott...

– Volt lehetőségem, egy adott 
pillanatban szinte biztos volt, hogy 

Pápán folytatom, de voltam Auszt-
riában is próbajátékon. A Magyar-
országra való átigazolásom szinte 
össze is jött, de átigazolás előtt egy 
nappal sajnos súlyosan lesérültem.

– Belekóstolt az edzői pályafutás-
ba. Melyek az eddigi tapasztalatok?

– Nem most kezdtem az edzői pá-
lyafutást, hiszen amikor hazajöttem, 
Szondy Zoltánnak, az FK Csíkszereda 
elnökének kérésére már Albu László 

mellett dolgoztam. Aztán külön cso-
portom lett, de én nagyon megsze-
rettem ezt a pályát. Rengeteget lehet 
tanulni a gyerekektől. Úgy érzem, 
hogy a gyerekek rajonganak értem, 
és ez talán azzal is magyarázható, 
hogy mindig megtaláltam velük a 
szót, láttak játszani, és az edzéseken 
bármit gyakorlatban be tudok mutat-
ni nekik, nagyon sokat számít, hogy 
lássák is azt, amit kérek tőlük. Az 
edzői karrierben sok minden számít, 
egyáltalán nem hanyagolható el a 
pedagógiai érzék és az, hogy az edző 
példakép legyen a gyermek számára.

– A székely labdarúgó-váloga-
tott vezetősége már az elejétől ra-
gaszkodott ahhoz, hogy Bajkó ott 
legyen a keretben. Meghatározó já-
tékosa volt a székely válogatottnak.

– Nagy élmény volt minden egyes 
pillanat, amelyet a székely váloga-
tottnál töltöttem, szuper emberekkel 
voltunk körülvéve. Gondolok a veze-
tőjére, Wenczel Kristófra, a szövetségi 
kapitány Jakab Zoltánra vagy Szabó 
Áronra, aki a szíve-lelke ennek a tör-

ténetnek. Jó kapcsolatok alakultak ki 
a játékosok között, ez egy olyan tör-
ténet, egy olyan foci, amely az iden-
titásunkról szól. Szép emlék marad a 
londoni vb vagy az észak-ciprusi Eb, 
ez utóbbi azért is, mert én lettem a tor-
na gólkirálya. Remélem, a továbbiak-
ban is valamilyen formában részese 
leszek ennek a válogatottnak.

– Játékosi pályafutása mellet ígé-
retes játékvezetői karrier előtt állt. 
Miért szakadt meg a bírói pálya?

– Egy adott pillanatban válasz-
tanom kellett. Játszottam a felnőtt 
csapatban, edző voltam a gyereknél, 
és kezdtek bíróként harmadik ligás 
meccsekre delegálni. Éreztem, hogy 
sok, a három egyszerre nem folytat-
ható, és választanom kellett. Marad-
tam játékosnak és edzőnek.

– Minden idők egyik legjobb 
pillanatát éli a székelyföldi foci. 
Felnőtt szinten a Sepsi OSK az élvo-
nalban, az FK Csíkszereda a másod-
osztályban, és ott van egy kiválóan 
működő futballakadémia...

– Éppen a minap beszélgettünk er-
ről Dusinszki Zoltánnal, a Székelyföldi 
Labdarúgó Akadémia szakmai igaz-
gatójával. Arról, hogy rövid időn belül 
honnan hová jutottunk. Óriási dolog 
ez az akadémia és a hozzá tartozó al-
központok számára. Ezeket a közpon-
tokat minden szinten, szakmailag és 
anyagilag is segíteni kell, hiszen van-
nak lehetőségek bőven, többet ki lehet 
hozni, csak dolgozni kell. Bennünk 
van a székely virtus, és ennek a labda-
rúgópályán is érvényesülnie kell.

– A szurkolók a sok gólért is 
szívükbe zárták. Szinte minden 
csapatban, ahol játszott, ön volt 
kijelölve a tizenegyesek rúgására. 
Mindig belőtte?

– A Sepsinél nem én voltam a ti-
zenegyesrúgó, de a többi csapatomnál 
szinte mindig engem jelölt ki a szakve-
zetés erre a feladatra. A Dinamo elleni 
kupameccsen mondtam is az edzőnk-
nek, Suciunak, hogy mindegy, hánya-
diknak jelöl ki, én be fogom rúgni. Így 
is történt. A tizenegyesrúgás egy külön 
műfaj, kell hozzá egyebek közt ki-
egyensúlyozottság, önbizalom és ter-
mészetesen jó rúgótechnika. Nem hi-
szem, hogy valaki tizenegyesrúgónak 
születik. Ezt rengeteget kell gyakorol-
ni, sokszor órákig maradtam az edzé-
sek után büntetőket rúgni. Egyetlen 
tizenegyes kihagyására emlékszem, a 
3. Ligában, a Pașcani ellen, amikor a 
lövés pillanatában elcsúsztam...

Bajkó Barna új szerepkörben
Az FK Csíkszereda csapatkapitánya befejezte profi labdarúgói pályafutását

Bajkó Barna. Gazdag játékosi tapasztalattal 
érkezett az edzői szerepkörbe
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