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• Szülővárosa csapatában már nagyon fiatalon, aztán gyergyóiként Csík-
szeredában, székelyként Galacon és Románia válogatottjában, majd újra 
Gyergyószentmiklóson: Góga Attila mindenhol kiérdemelte, hogy mezén 
viselhette a csapatkapitánynak járó C betűt. Kivívta csapattársai, az ellen-
felek és azok szurkolóinak is a tiszteletét. Most újabb kihívások elé néz.

GERGELY IMRE

– Az elmúlt harminc évben bizto-
san te vagy a gyergyószentmiklósi 
jégkorong legsikeresebb karriert 
elért személyisége, de talán az 
egész gyergyói hokitörténelemre 
igaz ez. Kívülről úgy tűnik, egy 
szépen ívelő, zökkenőktől mentes 
pályafutás a tiéd, sorban elért si-
kerekkel. Te is így éled meg ezt?

– Az tény, hogy sok mindent el-
értem, de zökkenőmentesnek nem 
mondanám. Gyergyószentmiklósról 
indulva, és a HC Csíkszeredához ke-
rülve azt éreztem, a legjobb helyen 
vagyok. MOL Ligát nyertünk, minden 
esély megvolt, hogy sokáig sikeresek 
legyünk. Aztán egy év múlva egyik 
napról a másikra közölték, hogy vége 
nincs pénz, megszűnik a csapat. Ez 
volt az első nagy törés az életemben.

Innen kényszerből mentem Brassó-
ba, amely még nem az a csapat volt, 
ami ma. Pályájuk sem volt, öregfi úk 
játszottak, akkor sok korábbi HC-játé-
kos kapott ott lehetőséget. Számomra 
csak egy évet tartott, rendeződtek a 
viszonyok Csíkszeredában, és vissza-
térhettem a Sportklubhoz. Akkor kö-
vetkezett öt nagyszerű év, egy remek 
csapatban MOL Liga-győzelemmel, 
zsinórban nyertük a bajnokságokat, 
kupákat. Minden szép volt, de jött az 
újabb törés. Elfogyott a pénz, megrop-
pant a klub, és aki tudott, más csapa-
tot keresett magának. Akkor távozott 
Vaclav Novak a Ferencvároshoz, Becze 
Tihamér Miskolcra, én pedig pár tár-
sammal együtt Galacra, ami szintén 
kényszerhelyzet volt, ugyanúgy, mint 
korábban Brassóban, de lényegesen 
jobb körülményekkel. Az az igazság, 
hogy nagyon jó csapat jött ott össze, 
két bajnoki címet nyertünk egymás 
után. Előtte Galac sosem volt bajnok.

– Utána hazatértél Gyergyószent-
miklósra.

– Kerestem a hazatérést, hiszen köz-
ben itthon már családom volt, megszü-
lettek a fi aim, akikkel akkor nagyon ke-
vés időt tudtam együtt tölteni. A galaci 
MOL Ligás szezon után felröppentek a 
pletykák, hogy Gyergyószentmiklóson 

új támogatók érkeznek a csapathoz, ja-
vulnak a kilátások. Jött a megkeresés: 
ha el tudom intézni, hogy szezon köz-
ben hazaengedjenek, szívesen látnak a 
Progymnál. Az a számomra csonka itt-
honi szezon nem hozott sikert, de utána 

minden megváltozott. Az új támogatók 
nagyobb szerepet vállaltak, létrejött a 
Gyergyói Hoki Klub, teljesen más lehe-
tőségek nyíltak meg. Erste ligás csapa-
tunk lett. Érkezett Mikael Tisell edző 
is, ami kiemelkedően fontos lépés volt, 
vele olyan teljesítményt tudtunk elérni, 
ami magasra tette a lécet.

Korábban Csíkszeredában és Gala-
con ugyan a trófeák szempontjából 
sikeresebb volt a karrierem, de egyéni 
teljesítményem tekintetében úgy gon-
dolom ez az elmúlt két év volt pálya-
futásom csúcsa. Ezt Tisell mesternek 
köszönhetem. Addigi szezonjaim so-
rán egyszer értem el 25 pontot a MOL 
Ligában, most pedig 36 és 28 pont volt 
a statisztikám.

A Debrecennel vívott negyeddön-
tő elvesztése nagyon rosszul érintett, 
talán még mindig nem tudtuk meg-
emészteni. Nagyon kicsin múlt, és egy 
év múlva ebből tanulva és jobb kapus-
teljesítménnyel ez a kicsi különbség a 

mi oldalunkra állt, legyőztük Brassót, 
az elődöntőbe jutottunk. Kár, hogy a 
járvány miatt ekkor lezárult a szezon. 
A liga döntésével megkaptuk a GYHK 
első Erste Liga érmét. Elértünk ehhez 
a szezonhoz, ami  rosszul indult a csa-
pat számára, és a rossz kezdés után 
változtatni kellett. Szilassy Zoltán lett 
az edzőnk és elindult a csapat újjáépí-
tése. Sok munka vár még ránk.

– Na, meg te másodedző lettél 
Szilassy mellett, bejelentetted, 
hogy lezárult a játékos pályafutá-
sod. De még ne szaladjunk ennyire 
előre. Térjünk vissza a karriered 
elejére. Miért is távoztál te annak 
idején Gyergyószentmiklósról?

– Nos, akkoriban a gyergyószent-
miklósi körülmények nem voltak jók. 
Igazából félig, vagy talán nagyobb 
mértékben amatőr volt a csapat, dé-
lelőtt munkába jártak a játékosok, 
délután edzésre. Így nem lehetett si-
kereket elérni. Nagy eredmény volt, 
amikor 2002-ben az elődöntőben le 
tudtuk győzni a Sportklubot és dön-
tőt játszottunk a Steauával. De ezt 
nem követték újabb sikerek. Én úgy 
éreztem akkor, hogy magasabb szin-
ten is tudok bizonyítani. Korábban 
már volt egy fél szezonom, amikor a 

Sportklubnál játszottam Gál Csabá-
val együtt kölcsönben, és valóban jól 
is szerepeltem, nagyon közel álltunk 
a bajnokság megnyeréséhez. Hívtak, 
hogy maradjak, de akkor még az itt-
honi folytatás mellett döntöttem.

Amikor azonban HC Csíkszereda 
ajánlata megérkezett, igent mondtam. 
Csató Imre hívott elsősorban, neki a 
későbbiekben is sokat köszönhettem, 
kifi zettek értem egy nagyon tisztessé-
ges árat a Progymnak. Emiatt is volt, 
hogy elfogadtam a lehetőséget, mert 
nem akartam volna, hogy ingyen 
„ellopjon” egy klub a nevelőegyesü-
letemtől. Persze, a Progym sorsát to-
vábbra is követtem, tartottam a kap-
csolatokat, hiszen Csíkszereda közel 

volt, amikor szabad időm volt, itthon 
voltam, évente többször játszottam 
Gyergyó ellen. Sajnos ahogy az ezüst-
érem után nem lett itthon folytonos-
ság, a MOL Liga első szezonja után is 
volt itt egy nagy törés, amikor minden 
visszaesett. Ha akkor ez nincs, talán 
nem most kellene csapatot építenünk, 
már komoly múlt lenne a gyergyó-
szentmiklósi csapat mögött.

– Még korábbra visszalépve, 
miként emlékszel junior, ifi  ko-
rodra?

– Amikor elsősök voltunk, jöttek 
a tanárok akkori szokás szerint tobo-
rozni. Nekem akkor már volt egy év 
előnyöm, mert az apám a jégpályán 
dolgozott, már óvodásként feltettek 
a jégre. Kémenes Csaba volt az edző, 
akinél kezdtem, és ő végigkísérte a 
csapatot junior korunkig. Emlékszem, 
legalább százan kezdtük, a végére két 
sorunk maradt, azzal nyertünk junior 
bajnokságot, ami nagy szó volt. Akkor 
indult újra a felnőtt csapat, és 16 éves 
koromtól már Basilides Csaba edző 
felhívott a felnőttekhez valakit pótol-
ni. Onnan pedig már rendszeresen a 
felnőtt kerethez tartoztam.

Aki mindenhol kapitány volt
Góga Attila játékospályafutása után az edzői karrier felé fordul
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Szinte minden csapatánál 
mezén viselte a C betűt
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