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Kitartás. Hozó Levente neve egybeforrt a Csíkszeredai Sportklubéval

BESZÉLGETÉS HOZÓ LEVENTÉVEL, A SPORTKLUB PRO URBE-DÍJJAL KITÜNTETETT KORÁBBI JÉGKORONGOZÓJÁVAL 

A klubhűség csíkszeredai példaképe
Játékosként bajnoki címeket nyert és 
kupagyőzelmeket jegyzett a Csíksze-
redai Sportklubbal, edzőként hason-
ló teljesítményekkel büszkélkedhet 
Hozó Levente jégkorongedző. A 
kék-fehérek volt csapatkapitányával, 
a 2010-ben Csíkszereda városveze-
tése által Pro Urbe-díjjal kitüntetett 
sportemberrel múltról és a jelenről 
beszélgettünk.

 » DOBOS LÁSZLÓ

– Hol és ki „fertőzte” meg a jégkoronggal?
– Csíkszentkirályról származik a család, 
nagyszüleim szomszédok voltak Antal 
Előddel, aki már az 1970-es években ját-
szott a csíki csapatban, ő volt akkor az 
egyik meghatározó játékos, nagyszüleim 
pedig minden csíkszeredai meccsen ott 
voltak. Ezt a hagyományt folytatta édes-
apám, ő is minden mérkőzésen jelen volt 
a munkatársaival, az egykori traktorgyár-
ból, sokszor egy-két órával hamarabb 
kellett eljönniük a jégpályára, hogy he-
lyet kapjanak a lelátón. Minden meccsre 
elmentek, és vittek engem is. Később tud-
tam meg, hogy az egyik nagybátyám is 
hokizott, nem profi  szinten, a korabeli fel-
szerelést pedig megörököltem. Első osz-
tályos koromban jöttek az edzők az isko-
lánkba gyerekeket válogatni, valamiért, 
talán betegség miatt éppen hiányoztam 
akkor az iskolából, de később egyik osz-
tálytársam bátyja révén eljutottam én is a 
hokipályára. Első edzőm Janovits Endre 
tanár úr volt a Csíkszeredai ISK-nál, mi 
voltunk az 1975-ben születettek csoportja, 
amelyből számos kiváló jégkorongozó ke-
rült ki, olyanok, akik felnőtt korosztály-
ban is magas szinten hokiztak. Janovits 
volt az edzőnk, de Mezey Imre tanár úr 
is besegített, mert fi a, Zsolt volt az egyik 
kapusunk. Akkor még volt B divízió is a 
román bajnokságban, és minket, miután 
betöltöttük a 14 évet, beneveztek a felnőtt 
bajnokságba. Emlékszem, a Haladás csa-
patával eljutottunk Suceavára, Marosvá-
sárhelyre vagy Brassóba, de játszottunk 
dupla leigazolással a Székelyudvarhelyi 
Küküllőnél is. Néhányszor megnyertük 
a másodosztályt, és rendszerint az első 
csoport utolsó helyén végző Sepsiszent-
györggyel játszottunk osztályozót, a „ba-
rázst”. Olyan jó visszaemlékezni azokra 
a szép időkre! Mi jól korcsolyáztunk, a 
technikánk nagyjából megvolt, de a testi 
erő a háromszékieknek kedvezett, ahol 
több csíki hokizott. Ők úgymond profi k 
voltak, fi zetésért játszottak, és nemegy-
szer elhangzott a „vigyázz, taknyos kö-
lyök, ne játszodj a mi fi zetésünkkel...”.
 
– Mikor került fel az ifi ktől az első csapat-
ba?
– Már középiskolás korban, az 1990-es 
évek első felében belekóstoltunk a nagy-
csapat életébe. Antal Előd volt az edző a 
Sportklubnál, és minden nyáron egy sor 
ifi t próbált beépíteni. Elvitt például egy 
miskolci felkészülési tornára, ahol akkor 
még szabadtéri jégpálya volt. A fordulat 
után, 1990-ben és 1991-ben számos kivá-
ló jégkorongozó ment el Csíkszeredából 
külföldre, így 1993-ban került be az én ge-
nerációmból 18 évesként a felnőtt csapat-
ba többek között Adorján József, Kovács 
László, Nagy Attila Ferenc kapus és Ger-

gely Attila, illetve a pár éve tragikusan 
elhunyt Kósa Endre. Center poszton ját-
szottam, és érdekesség, hogy lehetőség 
adódott együtt hokizni az akkori románi-
ai jégkorong egyik legjobb centerével, az 
egyik példaképemmel, Sólyom Lászlóval, 
akitől nagyon sokat tanulhattam. Szintén 
csapattársam volt később az ugyancsak 
center poszton játszó Antal Károly, aki 
Magyarországon is letette névjegyét, tőle 
is sokat tanulhattam. Nem volt könnyű 
gyerekként bekerülni a nagyok közé, de 
kiváló hokisok mellett játszhattam.
 
– Részese volt a csíki hoki minden sikeré-
nek 1996 és 2010 között. A szurkolók szá-
mára emlékezetesek maradnak a Steaua 
elleni meccsek, ahol nemegyszer bunyók 
robbantak ki. Emlékezetesek a Cazacuval 
vívott ökölpárharcai. Készült külön ezekre 
a verekedésekre?
– Azt a csapatot többségében jó kötésű 
legények alkották, akikben benne volt 
a székely virtus. Nem készültem külön 
a bunyókra, de az élet felkészített erre. 
Más világ volt. Például kint a játszótéren 
vagy más helyen mindig kellett vigyáz-
nod, mert kaptál egy-egy taslit, nyakle-
vest vagy fenékbe rúgást a nagyobbaktól. 
A verekedés is olyan, mint az életben 
minden más, az elején nehéz, de az em-
ber belejön, és jóleső érzés volt később 
hallani, hogy bátran kiálltam a társai-
mért, a klubért, a székelységért a jégen. 
Visszatekintve elmondhatom, hogy sokat 
edzettünk, kemény edzésmódszerek vol-
tak, de számos kiváló hokissal lehettem 
együtt a jégen. Ahogy itt a klubnál ráné-
zek a számos kupára, serlegre, az ötlik az 
eszembe, hogy nagyon sokat köszönhe-
tünk például Elekes Leventének, akit ki 
kellett szolgálni passzokkal a jégen, neki 
viszont kivételesen jó gólérzéke volt. Ele-
kes Péterrel és Ballával volt az első sor-
ban, mi a második támadó sort alkottuk, 
a védelemben pedig olyan kiváló, tapasz-
talt játékosok hokiztak, mint Nagy Attila 
Czama, Molnár Attila, Simon Rudolf és 
Kolozsi Lóránt. Az 1990-es évek közepén 
behívtak katonának, lett volna lehető-
ségem a Steauához vagy más bukaresti 

csapathoz menni hokizni, de én itthon 
maradtam. Csiszer Előddel és Kolozsival 
bevonultunk csendőrkatonának, de fél 
év kiképzés után „kivettek”, és a katona-
ság alatt is hokizhattam.
 
– Milyen emlékei vannak a válogatottról, 
hogyan kezdődött az edzői pálya?
– Fiatalként rendszeresen behívtak a vá-
logatottba, mentem is, hiszen akkor feb-
ruár végén, március elején már zárult a 
hazai hokiszezon, a vébék pedig rendsze-
rint áprilisban voltak. Egy idő után érez-
tem, hogy eluralkodik a komolytalanság 
a román válogatottnál, nem volt profi  a 
hozzáállás, ezért tíz évig nemet mond-
tam a behívókra. Az 1999/2000-es vébén 
Kínában még játszottam, majd tíz évig 
nem mentem, persze számos fenyegetés 
érkezett, hogy letiltanak, stb. Tíz évre rá 
Tánczos Barna volt a szövetség vezetője, a 
válogatotthoz pedig a kanadai Tom Skin-

ner érkezett. Ez utóbbi eljött, személye-
sen megkeresett, volt egy hosszú, komoly 
beszélgetésünk, és meggyőzött. Ez az em-
ber, Skinner egy másik hokis dimenzióba 
repített, teljesen más módszerekkel dol-
gozott, rájöttem, hogy mi is az igazi hoki 
lényege, milyen keveset tudunk róla, 
és mennyit lehet még fejlődni, mennyit 
kell dolgozni, hiszen addig sokan csak 
a tehetségből éltünk. Észtországban volt 
a vébé, majd egy évre rá bejelentettem, 
hogy visszavonulok. Ezt már korábban 
megbeszéltem a családdal. Érdekesség, 
hogy Skinner számított továbbra is rám, 
a következő évben meghívott másod-
edzőnek a válogatott stábjába. Újdonság 
volt például, hogy a játékosok reggel 8-ra 
mentek reggelizni, de a stáb már reggel 
6-kor gyűlésezett, készítette elő az azna-
pi terveket, tennivalókat, mindenkinek 

pontosan le volt osztva a feladata. Nekem 
Ausztrália játékát, edzését stb. kellett na-
ponta fi gyelnem, esténként pedig egy sör 
mellett elemeztük az általam látottakat. 
Az edzői pályát itthon a Csíkszeredai ISK-
nál kezdtem, lentről, az U6-os korosztály-
lyal, majd végigjártam a ranglétrát. Köz-
ben felkértek a Sportklubtól, ahol két év 
szünet kivételével hét éve vagyok edző. 
Az edzésmódszerek rengeteget változtak, 
hála Istennek a hokis akadémia révén 
eljutnak hozzánk is a legújabb szakmai 
újdonságok, kutatások eredményei. A 
mai fi atal hokisoknak óriási lehetősége-
ik vannak, minden adott arra, hogyha 
dolgoznak, jó hokisok legyenek. Jobbnál 
jobb mentoredzők érkeznek a Székelyföl-
di Jégkorong Akadémiához, és ez jó, mert 
több stílust ismerhetnek meg a gyerekek, 
több infót kaphatnak. A mi generációnk 
nem volt ennyire szerencsés, mi tehet-
ségből hokiztunk, ha a mai lehetőségek 
adottak lettek volna, talán sokkal ma-
gasabb bajnokságokba is eljuthattunk 
volna. Sajnos az utánpótlásban vannak 
generációs szakadások, több korosztály 
hiányos, a legjobbak kimentek külföld-
re, és nem biztos, hogy visszajönnek. Az 
utánpótlásban azokkal kell dolgozni je-
lenleg, akik maradtak...
 
– Humorosan azt is állíthatnánk, hogy 
jön az utánpótlás a Sportklubnál, tavaly a 
csapat négy tagja lett boldog apuka…
– Igen, tavaly Papp Szabolcs, Farkas Ta-
más, Becze Tihamér és az én családom-
ba is érkezett egy-egy fi úgyerek, egyikük 
sincs még kétéves, de reméljük, hokisok 
lesznek.
 
– A Sportklubhoz érkező fi atal játékosok 
mennyire képzettek?
– A Sportklubnál játszó fi atalok egytől 
egyig tehetségesek, az alapképzés több-
ségükben technikailag megvan, viszont 
a felnőtt hoki teljesen más, és a játékban 
számtalanszor érződnek bizonyos hiá-
nyosságok. A gond ott van, amikor má-
sodpercek töredéke alatt kell döntéseket 
hozni a pályán, öt-hat lehetőségből kell 
választani. Óriási szerencséje a Sport-
klubnak Jason Morgan, a kanadai vezető-
edzőnk, aki NHL-es múlttal rendelkezik, 
és nagyon magas szinten oktatja a hokit, 
minden apró részletre kitér. Minden játé-
kos tudja, hogy melyek a hiányosságai, 
hol, milyen téren kell többet dolgoznia, 
fejlődnie.
 
– Az Erste Liga mezőnyéből minden csa-
patot látott élőben. Ön szerint milyenek az 
erőviszonyok, kik lesznek dobogósok?
– Láttam élőben, de ma már videón is 
minden csapat játéka visszanézhető. 
Egyre erősebb a mezőny, magasabb a 
színvonal, gyors és magabiztos hokit pró-
bál játszani mindenki. Szerintem az első 
hat csapat között bármi megtörténhet, 
bárki bárkit legyőzhet, már vannak kör-
beverések. Sőt láttuk, hogy a fi atalokból 
álló Vasas is mire képes. Nekik veszíteni-
valójuk nincs, 60 percet korcsolyáznak, 
és óriási lendülettel küzdenek minden 
korongért, így senkinek sem könnyű ját-
szani ellenük. Senki sem dőlhet hátra 
ebben a ligában. Fontos, hogy a hazai 
mag minőségi idegenlégiósokkal legyen 
ötvözve. Szerencsére vannak olyan játé-
kosaink, mint Becze Tihamér, aki elöl áll 
a góllövőlistán, az idegenlégiósok pedig 
egy pluszt adhatnak a csapat játékának.

 » „Jóleső érzés volt később 
hallani, hogy bátran kiálltam a 
társaimért, a klubért, a székely-
ségért a jégen” – mondta Hozó 
Levente.




