
Öt évvel ezelőtt indult el 
Kolozsváron a Juniorul 
futballiskola. Tatár Tamás 
edzővel, a gyerekeknek 
szánt focisuli alapítójával az 
eddigi megvalósításokról, 
a nehézségekről és a klub 
terveiről beszélgettünk.

→ SOMOGYI BOTOND

Hogyan született az ötlet, mi-
lyen tervekkel vágtál neki?

Öt évvel ezelőtt, 2015 márciu-
sában kezdtük el az edzéseket né-
hány gyerekkel. Az ötlet egy olyan 
új focisuli alapítása volt, ahova a 
gyerekek szeretettel jönnek edzés-
re és nem a szülők kényszerítik 
őket. A terv az volt, hogy apró lépé-
sekkel építsünk fel egy gyerekcent-
rikus fociklubot.

Hány korcsoportban foglal-
koztok a gyerekekkel? Milyen ki-
adásokat kell fedezni?

Jelenleg hat korcsoportban 
edzenek a gyerekek öt edző irá-
nyítása alatt. A havi kiadások 
legnagyobb része az edzési pályák 
bérleti díjai, mivel nem rendelke-
zünk az edzésekhez szükséges sa-
ját pályával.

Az elmúlt években milyen ne-
hézségekkel szembesültetek?

A kezdetektől a legnagyobb 
nehézség az edzésekhez szükséges 
pályák bérlése. Mindegyik korcso-
portnak különböző méretű pályá-
ra van szüksége, de Kolozsváron 

ezeket nagy nehézségek árán lehet 
csak megfelelő helyen és időpont-
ban bérelni.

Különböző tornák alkalmával 
többször jártatok Magyarorszá-
gon. Milyen tapasztalatokkal 
tértetek haza?

Az öt év során rengeteg hazai 
és magyarországi tornán vettünk 
részt különböző korcsoportokkal. 
A miénkhez képest Magyarország 
infrastruktúrája irigylésre méltó: 
sajnos mi nem rendelkezünk kor-
szerű, modern sportpályákkal. 
Ráadásul az ottani csapatok állami 
támogatásban részesülnek. 

A Román Labdarúgó-szövet-
ség (FRF) elnökének felrótták, 
hogy évekkel ezelőtt sok pénzt 

adott a kisebb megyei kluboknak 
is. A Juniorul-szintű focisulikat 
senki nem támogatja?

Az eltelt ötéves tevékenysé-
günk során egy lej támogatásban 
sem részesültünk a Román Labda-
rúgó Szövetségtől. A pályák bérét 
és az edzők fi zetését a szülők által 
fi zetett havi díjból fedezzük.

Milyen eredményekre lehet a 
legbüszkébb a Juniorul?

Évről évre fejlődtünk, a 
2019–2020-as megyei bajnokság-
ban három csapattal szerepel-
tünk: Juniori C (2000–2006-ban 
született gyerekek), Juniori D 
(2007–2008-as korosztály), Juni-
ori E (2009–2010-es korosztály). 
Sajnos a koronavírus miatt a ta-
vaszi meccseket már nem enge-

délyezték, ám azt elmondhatom, 
hogy mind a három csapatunk 
nagyon jól szerepelt az addig le-
játszott meccseken, és dobogós 
helyeken állt.

A járvány hogyan befolyásolta 
a klub tevékenységét?

Március 15-től le kellett állí-
tanunk az edzéseket, amelyeket 
csak három hónap múlva enge-
délyeztek újra, csökkentett lét-
számmal. Nagyon nehéz időszak 
volt, amelyet a szülők anyagi 
segítségével sikerült átvészelni. 
Júniusban újrakezdtük az edzé-
seket, sajnos a gyerekeknél na-
gyon látszott a három hónapnyi 
kimaradás. Olyan is volt, aki már 
nem folytatta a sportolást, pedig a 
mozgás rendkívül fontos a gyere-
kek számára, különösen ilyenkor, 
online-tanulás idején.

Észrevettem, hogy egyre több 
klub indít lányoknak is képzést. A 
lányok részéről hirtelen megnőtt 
az érdeklődés a futballozás iránt?

Nálunk a nők, illetve a lányok 
számára a futball gyerekcipőben 
jár. Lehet, hogy részükről éppen 
ezért létezik érdeklődés a foci 
iránt.

Melyek azok a régiók Erdély-
ben, ahol komolyabban foglal-
koznak a lányokkal?

Az U Olimpia Cluj többszörös 
román női bajnokcsapattal ren-
delkezik. Kolozsváron még egy-két 
klub tart edzéseket lányoknak. 
Székelyudvarhelyen pedig létezik 
a Vasas Femina női csapat.

A Juniorul is tervezi lánycsa-
pat indítását. Van rá kapacitása 
és megfelelő háttere?

Szeretnénk mis is lánycsapa-
tot indítani. Szórólapokat készí-
tettünk, hogy kiosszuk az isko-
lákban, ám a koronavírus miatt 
minden iskola bezárt. Várjuk az 
oktatási intézmények újranyitását, 
hogy a toborzást fi zikailag is tud-
juk megvalósítani. Eddig csupán 
Facebook-oldalakon, online hir-
dettük szándékunkat. Első lépés-
ként edzőpályákra is szükségünk 
lesz. Jó hír, hogy Feșnic Marius sze-
mélyében magyarul is jól beszélő 
edzőnk van, aki több éven át dol-
gozott lányokkal.

Kiket várnak a csapatba?
Olyan lányok jelentkezését vár-

juk, akik szeretik a labdarúgást, 
szervezett körülmények között 
akarnak edzeni, és szeretnék meg-
ismerni a futballvilág rejtelmeit.

Milyen más tervei vannak a 
klubnak?

A koronavírus-járvány miatt 
jelenleg nem engedélyezettek sem 
a bajnoki mérkőzések, sem a ba-
rátságos meccsek. Reméljük, a til-
tásokat minél hamarabb feloldják, 
és lehetőségünk lesz magyarorszá-
gi focitornákon is részt venni. A 
gyerekeknek nagyon hiányoznak 
a megmérettetések. Hosszú távon 
azt szeretnénk, ha egy kedves ál-
munk megvalósulna: legyen sa-
ját edzőpályánk! A klub mottója: 
„minden álmunk valóra válhat, ha 
van bátorságunk a nyomába ered-
ni.” (Walt Disney)
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Focisuli: lányokat is várnak a csapatba

Tatár Tamás edző a Juniorul Klub egyik kiscsapatával

Légy a legjobb, vagy találj ki ennél jobbat!
→ PLESEK ZOLTÁN

E gy kolozsvári mozi mellett 
mentem el, és a plakátokat né-
zegettem. A mozi szomszéd-

ságában áll a katonaság székhelye, 
így a moziplakátokról tekintetem 
továbbsiklott a katonai toborzók-
ra. A légierő, a tankhadosztály, a 
haditengerészet vagy a szárazföldi 
erők hirdetési pannóján egységes 
a szlogen: „Törj magasra, légy a 
legjobb!” Nyilván a katonáknak 
is joguk van társadalmi mítoszok-
ra építeni, de nekünk ideje lenne 
végre észrevenni a csúsztatásokat. 
Mennyi esélye van egy katonának a 
legjobbá válni? Fordított arányban 
a katonaság létszámával. Fogadjuk 
el, hogy több mindenben lehet va-
laki a csúcson: a legjobb pilóta, a 
legjobb tengerész, a legjobb tankos 
és így tovább. Tíz vagy talán húsz 
ilyen személy akad a tízezerben. 
De nemcsak katonákat csábító 
csalfa remény a legjobbnak lenni 
sikermodellje. A versenymodellt 
előszeretettel használjuk magunk 
vagy gyerekeink sikerének mé-
résére is. Miközben ennek rejtett 
csapdái vannak, amit hajlamosak 
vagyunk fi gyelmen kívül hagyni. 

A legjobbnak lenni kényszerű-
sége a teljesítmény sok területén 

jelen van. Az iskolában legjobb 
matekos, fi zikus, irodalmár vagy 
éppen sportoló diákot fi gyel-
jük, és hozzá keressük a legjobb 
matektanárt, irodalomtanárt és 
sporttanárt. Ha egészségünkről 
van szó, a vakbelünk műtétjét 
csak az egyetemi professzorra bíz-
nánk. Díjazzuk a legjobb kutatót, 
a legjobb zenészt, a legjobb mű-
vészt. A munkahelyen a legjobb 
munkaerőt. Azt, aki önállóan dol-
gozik, és nem jelez rendszerhibát. 
Jó főnök az, akinek csapatában 
nincsenek problémák. Mennyi 
esélyünk van a legjobbá válni? 
Valljuk be, nagyon kevés.

Vajon honnan jön a belső kész-
tetés a legjobbra? A válasz egysze-
rű: a kockázatot próbáljuk elkerül-
ni. Ha legjobbak vagyunk, akkor 
nem érhet kritika. Ha a legjobbat 
választottam, érhet-e szemrehá-
nyás döntésemben? Megtévesztő 
és csalóka ideál ez. Néha sikerül-
het, vagy inkább csak egyeseknek 
jön be. Az is egy ideig.

A vágyálomnak
komoly ára van
Ha igaz, hogy belső nyugtalansá-
gunk hajt minket a nagyobb tel-
jesítményre, akkor a társadalmi 
nyomás egyenesen hajszol. Vállalj 

még egy feladatot, délutáni mun-
kát, szerezz még egy diplomát, 
és keress több pénzt! Ha ez nem 
sikerül felfele, lefele haladni is jó: 
a technikus délután lehet futár, 
a tanár szabadidejében tartson 
felkészítőt, a szakmunkás reggel 
hordjon újságot, vagy vállaljon 
két órára irodatakarítást. A munka 
nem szégyen. Tényleg nem az. De 
van egy különbség a között, hogy 
ideiglenesen átbillentsd életed az 
anyagi nehézségeken, és a között, 
hogy a folyamatos, megállás nél-
küli munka váljon életstílusoddá. 
Nincs arra recept, hogy ki mennyi 
munkát vállalhat, de amikor a jó-
zan ész is tiltakozik a túlterheltség 
ellen, akkor érdemes elgondolkod-
ni, meddig lehet a húrt feszíteni. A 
társadalom ugyanis ezt támogatja. 
És a csali működik, mert a fogyasz-
tói társadalomban mindig min-
denki többet akar.

Próbálj pótolhatatlan lenni
Nem kell feltétlenül a legjobbnak 
lenni ahhoz, hogy versenyképesek 
legyünk. A sikerhez elég, hogy kö-
vetkezetesen értéket teremtsünk. 
Olyant cselekedjünk, ami jobbá 
teszi a világot. Nem nagy dolog 
ez, alapvetően a legtöbb munka 
ilyen. Viszont a munka értéke pi-

acfüggő. Egyre gyakrabban vesz-
szük észre, hogy arra a munkára, 
ami értéket teremt, nincs vagy alig 
van kereslet. És a fi zetség gyenge. 
Ezzel szembesültek a kilencvenes 
években a bányavidékek és a bá-
nyavárosok lakói. Akikről koráb-
ban azt állították, hogy az ország 
iparának és jólétének alapjai, hir-
telen azzal szembesültek, munká-
jukra nincs szükség. Nem lehetett 
könnyű szembenézni ezzel. Lehet, 
nagyszerű órajavító vagyok, de 
manapság kevesebb órajavítónak 
jut munka. Az orosz nyelvtudásról 
is azt ígérték a kétezres években, 
hogy kincs lesz, de a jóslat nem 
vált be. 

A jövő ritkán és gyengén elő-
relátható. Azt azonban tudhatjuk, 
hogy ha a kor igényeinek megfele-
lő értéket sikerül generálni, akkor 
sikeresek lehetünk. De hogyan 
alapozhatja valaki a jövőjét ilyen 
tervre, amikor a világ folyamatos 
változásban van? A válasz erre 
az ipari értelemben vett újítás. Ez 
alapjaiban más, mint amit képzé-
seken és iskolákban tanítanak. A 
kreativitás válasz kell hogy legyen 
egy létező és komoly problémára. 
Ez adhat számára piaci előnyt. Az 
ipari jellegű újítás valódi igényeket 
elégít ki és nem öncélú. A hasznos 

kreativitásra sokkal inkább képes 
olyan valaki, akinek szakmai isme-
retei és tapasztalata van az adott 
szakterületen. Ötletei mindenki-
nek lehetnek, de abból értékesít-
hető újítást létrehozni – ami kiállja 
a piac próbáját – csak kitartó mun-
kával lehet.

Amikor mindenki
nyertes lehet
A versenyszellemet hagyjuk meg 
ott, ahol annak értelme van. Ak-
kor kelhetek versenyre, ha annak 
élvezni tudom az izgalmát, amely 
lendületet adhat teljesítményem 
fokozására. Ilyen formán a ver-
senyben való részvételem a verse-
nyen túl is előre visz saját utamon. 
Ha viszont a verseny válik céllá, 
akkor stresszes élet lesz az osz-
tályrészem, amelyben egy győztes 
van, és a többi szereplő rendszerint 
vesztes. Amikor sikereinket ter-
vezzük, gondoljunk arra, hogy ez 
mennyire érhető el versenymodel-
lel? Vajon a folyamatos fejlődés és 
fejlesztés nem kecsegtet-e a sokkal 
nagyobb siker lehetőségével? Az 
önfejlődés modelljében ténylege-
sen mindenki nyertes lehet.

A szerző pszichológus
és pszichoterapeuta




