
2020.  SZEPTEMBER 15 . ,  KEDDI V S P O R T   

●  Kiadja a Príma Press Kft. ISSN: 2668-0890  ●  Szerkesztő: Józsa Csongor

Önbizalma a helyén van
Miklós Tamás Veszprémből tért haza Csíkszeredába
• Önkritikus és szerény, pedig pályára lépett már néhányszor a magyar 
válogatottban is. A 27 éves, mikóújfalusi származású Miklós Tamás terem-
labdarúgó eddigi pályafutásának javát az FK Székelyudvarhelynél töltötte, 
de egy veszprémi kitérő után idén nyáron hazaérkezett Csíkszeredába. Pá-
lyafutásáról és a magyarországi tapasztalatokról, valamint a csíki futsal-
csapat előtt álló perspektíváról beszélgettünk.

KATONA ZOLTÁN

– Mikóújfaluban nevelkedtél 
gyerekkorodban, a futball hogy 
került az életedbe?

– Ott jártam óvodába és általános 
iskolába is, de ahogy visszaemlék-
szem, a foci volt az egyetlen dolog, 
ami jelen volt az életemben kisko-
romtól kezdve, hiszen gyerekként az 
utcán focizva vagy a helyi futball-
pályán töltöttem minden szabadidő-
met. Első edzéseim a helyi csapatnál 
voltak, ahol azelőtt édesapám és a 
bátyám is játszott, de sajnos egy-két 
éven belül megszűnt a csapat, így 
maradtak a barátokkal való focizá-
sok. Az iskolában sem volt másként, 
egyértelmű volt számomra, hogy mi-
ről szólnak a szünetek.

2010-ben, középiskolás koromban 
elkezdtem nagypályás edzésekre 
járni Sepsiszentgyörgyre, ahol az ak-
kori korosztállyal fél évet töltöttem, 
majd a bodoki ifj úsági csapat tagja 
lettem. Az itt eltöltött évekre mindig 
örömmel gondolok vissza, mert két-
szer egymás után sikerült megnyerni 
a Kovászna megyei ifj úsági bajnok-
ságot, illetve számos meccset játszot-
tam a felnőtt csapatban is.

– Hogy lett a futballból később 
futsal Sepsiszentgyörgyön?

– Középiskolás koromban beke-
rültem a Sepsi 08 nevű sepsiszent-
györgyi egyetemista baráti társaság-
ba, akikkel az évek során rengeteg 
teremfocitornán sikerült részt venni 
és szép eredményeket elérni Sepsi-
szentgyörgyön és környékén, illetve 
Magyarországon is. Egy ilyen zajlott 
2012 októberében a szentgyörgyi 
sportcsarnokban, ahol a Sepsi Futsal 
vezetői láttak és elhívtak, hogy pró-
báljam ki magam a teremlabdarú-
gásban is. Itt kezdődött minden, ami 
a futsalhoz köthető, a szezon végéig 
a csapat tagja voltam, már az első 
évemben sikerült döntőt játszani és 
ezüstérmet nyerni.

– 2013-ban, Jakab Zoltánnal 
együtt Székelyudvarhelyre igazol-
tál, akkor az udvarhelyi futsal újjá-
épült, és ennek részese voltál te is.

– Komoly tervekkel indult az a 
csapat, hiszen a döntőbe jutás volt a 
cél számunkra. Az első években min-
den hazai meccs telt házas volt, sőt a 
szurkolók sokszor még az idegenbeli 
mérkőzésekre is velünk tartottak. Az 
első évben nem sikerült döntőt ját-
szani, harmadik helyen végeztünk, 

de a következőben már nagyon közel 
álltunk a bajnoki címhez. A döntő 
első mérkőzését idegenben megnyer-
tük egy nagyon erős Marosvásár-
helyi City’us ellen, és az otthoni két 
visszavágó előtt rendezték a Román 
Kupa négyes döntőjét Székelyudvar-

helyen. Úgy gondolom, hogy akkor 
talán túl sokat akartunk, utólag be 
kell látnunk, nehéz lett volna mind-
kettőt egy héten belül megnyerni: a 
kupaelődöntőt elveszítettük, ráadá-
sul két meghatározó játékosunkat is, 
így a döntő visszavágó mérkőzéseire 
elég foghíjas volt a keretünk.

– Mindig szerényen, illetve 
köntörfalazás nélkül tudtál önk-
ritikus lenni. Sok sportoló – ha 
ross z is a teljesítménye – hatal-
mas önbizalmat mutat kifelé...

– Úgy gondolom, hogy ez így ter-
mészetes és így helyes. Tisztában 

kell legyél a képességeiddel, helyén 
kell legyen az önismereted, és be kell 
látnod és vallanod magadnak a dol-
gokat körülötted. Én elfogadom, ha 
nem úgy megy a játék, ahogy kellene 
egy bizonyos szituációban, mérkő-
zésen vagy éppen felkészülési idő-
szakban. Ettől függetlenül az önbi-

zalmam a helyén van, ha éppen nem 
is mutatom annyira kifelé, de nem 
szeretem hitegetni magam.

– 2018-ban mutatkoztál be a 
magyar válogatottban, méghozzá 
góllal egy horvátországi barát-
ságos tornán. Nem tudtál megra-
gadni stabilan a válogatottban, de 
még hívhatnak, igaz?

– A horvátországi torna utáni egy 
évben minden összetartáson jelen 
voltam, de miután a veszprémi csa-
pathoz igazoltam és ott a szezon nem 
sikerült valami fényesre, nem hívtak. 
Persze, hívhatnak még, ezért dolgo-
zom nap mint nap.

– Tavaly nyáron kerültél az FK-
tól Veszprémbe, mindössze fél év 
után, a járvány miatt leállt a baj-
nokság, amiben nem sikerült elér-
ni a célt.

– Összességében pozitívan gon-
dolok vissza a veszprémi időszakra 
annak ellenére, hogy az eredménye-

ink messzemenőleg elmaradtak a 
vártaktól. Az én játékom is gyengébb 
volt, plusz egy sérülés is közbejött, 
ami eléggé elhúzódott, de mindezek 
ellenére rengeteget tanultam és sok 
új embert ismertem meg. Jó volt lát-
ni, hogy megy az élet máshol és főleg 
hogyan működnek a dolgok a futsal 
körül. Teljesen rendben voltak a kö-
rülmények a csapatnál, és korrekt 
a vezetőség, valamint Frank Tamás 
személyében egy jó szakember volt 
a csapat élén. Veszprémben van egy 
tehetséges helyiekből álló mag, ami-
hez társulnak a más városokból ér-
kezők. Erős keretünk volt jó pár csa-
pathoz viszonyítva, hiszen a tavalyi 
szezon első válogatottbeli összetar-
tására négyen kaptunk meghívót, 
ennek ellenére mégsem jöttek a várt 
eredmények.

– Ha nem lett volna járvány, ak-
kor is hazahívnak Csíkszeredába?

– A pandémiától függetlenül eldőlt, 
hogy nem maradok Veszprémben, de 
nem azért jöttem haza, mert hívtak 
Csíkba. Igazából itt lakom a barát-
nőmmel, és hazaérkezésünk után részt 
vettem pár edzésen a csíki csapatnál, 
ezután született a megállapodás.

– Az Imperial Wet lemondott a 
külföldiek majd mindegyikéről, 
gyakorlatilag a legjobb székely-
földi és romániai teremlabdarú-
gókat gyűjtötte össze. Hogy érzed 
magad az új csapatban, milyen a 
munka?

– Nagyon erős a keret, talán még 
a dévai csapat fog hasonló játékerőt 
képviselni az idei bajnokságban. 
Szeretek itt lenni, és jól érzem ma-
gam a csapatnál. Sokukkal már 
játszottam együtt Udvarhelyen, de 
mindenkit ismertem, ha máshonnan 
nem is, ellenfelek voltunk már a pá-
lyán. Kemény, komoly munka folyik, 
nagy az iram az edzéseken, és min-
denki bizonyítani akar. Remélem, 
hogy minél hamarabb tudunk már 
éles mérkőzéseket is játszani.

Miklós Tamás 

Mezszám: 6 vagy 12
Születési dátum: 1993. január 10.
Születési hely: Sepsiszentgyörgy
Súly: 73 kg
Magasság: 180 cm
Klubjai: Sepsi Futsal, Futsal Klub 
Székelyudvarhely, Futsal Club 
Veszprém, Csíkszeredai Imperial Wet
Edzői: Jakab Zoltán, Frank Tamás, 
Cosmin Gherman.
Hobbi: túrázás, horgászás.
Kedvenc futballcsapat: 
Liverpool FC
Kedvenc futballjátékos: 
Steven Gerrard, Adam Lallana
Kedvenc futsalcsapat:  
spanyol válogatott
Kedvenc futsaljátékos:  
Adolfo Fernandez

Székelyföldről indult, 
magyarországi kitérő után 
ismét visszatért
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