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Futsalbravúr a javából: 
az FK legyőzte Galacot
A Futsal Klub Székelyudvarhely 
tegnap délben hatalmasat küzdve 
4–2-re legyőzte a jóval esélyesebb 
Galaci United együttesét a terem-
labdarúgó-Román Kupa negyed-
döntőjében. A lefújást követően 
Jakab Zoltán, az FK edzője bol-
dogan nyilatkozott. „Ez bravúr a 
javából, tudtuk, hogy előbb-utóbb 
le kell győznünk egy erős csapatot, 
most ez összejött. Ehhez a nagy 
küzdeni akarás mellett a szerencse 
is kellett. A fi úk kitették a szívüket 
a pályára, így lett meg a diadal” 
– mondta. A Final Fourt március 
utolsó hétvégéjén rendezik, a 
mezőny további tagjai a Dévai Au-
tobergamo, a Csíkszeredai Imperial 
Wet és a Luceafărul Buzău.
 
Újrázott Alin Petrache 
a rögbiszövetség élén
Újabb négyéves mandátumot 
kezdhet meg Alin Petrache a hazai 
rögbiszövetség elnökeként, miután 
a hétvégi tisztújító közgyűlésen 
az összes résztvevő szavazatát 
begyűjtötte. Nem volt kihívója, 
mint ahogyan a három alelnöki 
tisztségért sem volt versengés 
Mircea Copaci, Bogdan Marinescu 
és Anton Pisaroglu között.
 
Ellenfélválasztás az Erste Ligában
Lezárult az alapszakasz a jégko-
rong-Erste Ligában, az első három 
helyezett, azaz sorrendben a 
Brassói Corona, a Ferencváros és a 
Csíkszeredai Sportklub pedig ma 
délután – egy online sajtótájékozta-
tó keretében – negyeddöntős ellen-
felet választ a MAC, az Újpesti TE, a 
Gyergyói HK és a Vasas négyesből a 
felsőházi rájátszás előtt. A negyedik 
helyezett Debrecennek majd az a 
csapat jut, amelyet az első három 
hagy neki, de szintén pályaelőny-
nyel vívhatja a negyeddöntőt. Ha a 
csapatok megegyeznek, a pár-
harcok már holnap, kedden este 
elkezdődhetnek. Az alapszakasz 
végeredménye: 1. Brassói Corona 
(82 pont), 2. Ferencváros (75), 3. 
Csíkszeredai Sportklub (71), 4. Deb-
recen (63), 5. MAC (60), 6. Újpest 
(59), 7. Gyergyói HK (53), 8. Vasas 
(35), 9. Fehérvári Titánok (23), 
Dunaújvárosi Acélbikák (19).
 
MU–Milan rangadó 
az Európa Ligában
A labdarúgó-Európa Ligában érde-
kelt klubok két legnagyobb múltú 
csapata, a Manchester United és az 
AC Milan összekerült egymással a 
sorozat következő fordulójában. A 
nyolcaddöntő párosítása: Ajax (hol-
land)–Young Boys (svájci), Dinamo 
Kijev (ukrán)–Villarreal (spanyol), 
AS Roma (olasz)–Sahtar Donyeck 
(ukrán), Olimpiakosz (görög)–Ar-
senal (angol), Dinamo Zagráb (hor-
vát)–Tottenham Hotspur (angol), 
Manchester United (angol)–AC 
Milan (olasz), Slavia Prága (cseh)–
Glasgow Rangers (skót) és Granada 
CF (spanyol)–Molde FK (norvég). 
A nyolcaddöntő első mérkőzéseit 
március 11-én rendezik, a visszavá-
gók egy héttel később lesznek.
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Hokis generációk nevelője

Edzői hivatás. Györgypál Tamásnál a korrektség, a gerincesség volt az első

Közel negyven éve dolgozik a 
csíkszeredai utánpótlásképzés-
ben, 1983 óta több száz jégko-
rongozót nevelt ki, tanítványai 
közül többen meghatározó 
játékosok voltak a magyar és a 
romániai felnőtt válogatottban, 
Eduard Cășăneanu pedig arany-
érmes lett az ifj úsági olimpián. 
Györgypál Tamás csíkszeredai 
jégkorongedzővel, pedagógus-
sal beszélgettünk.
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– Több hokis generációt kinevelt. 
Hogyan emlékezik vissza ezekre a 
csapatokra?
– Amikor az egyik edzőkolléga, Fe-
rencz Jancsi bácsi átköltözött Ma-
gyarországra, átvettem a csapatát, 
vittem tovább. Ebből az 1976 után 
született játékosok generációjából 
a legismertebbek a magyar felnőtt 
válogatottig jutó Sándor Szilárd 
és Rajz Attila, illetve a romániai 
válogatottakban szereplő Moldo-
ván Ervin és Petres József „Dodó” 
voltak. A folytatásban pedig két 
korosztályt vittem ki teljesen, az 
óvodától a 12. osztályig, az 1986 
utáni, illetve a 2000–2002-es gene-
rációt. Ez utóbbiakból szintén szá-
mos jó hokis került ki, az előbbi a 
Molnár Zsolt és Virág Csanád által 
fémjelzett csapat, az utóbbinak pe-
dig Eduard Cășăneanu volt a vezér-
alakja, aki 2016-ban Lillehammer-
ban aranyérmet nyert Romániának 
az ifj úsági olimpia jégkorongügyes-
ségi próbáján. A Molnár Zsolt által 
fémjelzett csapattal mi minden kor-
osztályban (U12, U14, U16, U18) si-
mán nyertük a román bajnokságot, 
ezért a szülők segítségével külföldi 
tornákra utaztunk, majd a vezetők 
és a szülők megalakították a HC-t, 
amellyel ifi csapatként beneveztünk 
a felnőtt bajnokságba. A harmadik 
sorunk 14 évesekből állt. Az első 
évben még nem, de a másodikban 
már a Steauán és a Sportklubon 
kívül szoros meccseket játszottunk 
a többi gárdával, igaz, akkor csak 
a Sportklubnak és a Steauának 
voltak idegenlégiósai. Emlékszem 
arra is, hogy Marius Gliga, a Steaua 
akkori edzője kérte játékosait, hogy 
kevésbé alkalmazzák a fi zikai kon-
taktusokat a gyerekek ellen.

Szép emlék az is, hogy már az 
első csapatommal, az 1976 utáni-
akkal cserekapcsolatot alakítot-
tunk ki a magyarországi klubokkal. 
A magyar szövetség későbbi ve-
zetője, a magyarországi hokisport 
fejlődésében oroszlánrészt vállaló 
Kovács Zoltán volt akkor a Buda-
pesti KSI edzője, velük működtünk 
együtt, a gyerekeket családoknál 
szállásoltuk el. A KSI-ben játszott 
akkor a később szép karriert befutó 
Szuper Levente kapus. Mi az elején 
simán vertük őket, azonban amikor 
12. osztályosok lettek a gyerekek, 
szorosak lettek a meccsek, mert ők 
járták a világot, jobban fejlődtek. A 
későbbi csapataimmal is rendsze-

resen számos külföldi tornán (Bled, 
Auronzo, Rosenheim) vettünk 
részt, aztán később elindulhattunk 
a magyar bajnokságokban, ahol az 
általam irányított csapatok mindig 
az érmes helyekért küzdöttek.

El kell mondani a csíki hokiután-
pótlással kapcsolatban, hogy kevés 
alkalommal volt szakszerű a vá-
logatás. Régebben minden gyerek 
hokis akart lenni, rengetegen je-
lentkeztek, és a legjobbak megma-
radtak. Azóta sokat bővült a sportá-
gak palettája, kevesebb gyerek akar 
jégkorongozni, nagyon kicsi korban 
például sokkal többen választják a 
labdarúgást. Egy másik probléma 
a sportiskoláknál, hogy a jelenlegi 
törvények szerint egy tanárnak két 
csoportja kell legyen, holott szak-
mailag már nem vita, hogy egy csa-
pattal legalább két edzőnek kellene 
foglalkoznia, és a kapusok mellé 
külön szakember kellene.
 
– Nem szívesen vállalta a korosz-
tályos válogatottak vezetését, de 
azért csak letett valamit ezen a té-
ren is asztalra.
– Legtöbbször azért utasítottam 
vissza korosztályos válogatott edzői 
tisztségét, mert más elveket vallot-
tam, nálam a korrektség, a gerin-
cesség volt az első, a szövetségnél 
pedig sokszor történtek olyan dol-
gok, amibe nem egyeztem volna 
bele, például abba, hogy olyan bu-
karesti gyerekeket válogassanak be 
a vébékre utazó keretekbe, akiknek 
nem ott a helyük. Négy évig voltam 
az U18-as és az U20-as válogatott 
edzője. Az utóbbi 30 évben a 90 szá-
zalékban általam kinevelt gyerekek 
alkotta válogatott érte el a legjobb 
eredményt, 2003-ban Belgrádban a 
magyar válogatottat 6–1-re legyőz-
ve lett vébéelső, 2004-ben pedig az 
ausztriai Amstettenben a divízió 
1/A-ban szerepelhettünk, ahol szép 
eredményeket értünk el, döntetlent 
játszottunk Lengyelországgal, és 
csak gyengébb gólkülönbség miatt 
estünk ki. Érdekesség a 2006-os ja-
nuári, bukaresti U20-as vébé, aho-
vá az utolsó pillanatban hívtak be. 

Az akkori vezetőedző a tanítvá-
nyaimnak megtiltotta, hogy egy-
más között magyarul beszéljenek, 
ezért ők december végén buszra 
ültek és elindultak haza. Kurkó 
János György volt a szakszövetség 
akkori vezetője. Én éppen a csa-
láddal készültem szilveszterezni 
a Hargitán, amikor felhívtak te-
lefonon. A bukaresti román sajtó 
mesterségesen felnagyította az 
esetet, etnikai konfl iktust fabri-
kált. Én magyarul is tartottam az 
edzéseket a válogatottnál, mert a 
gyerekek 90 százalékának magyar 
volt az anyanyelve.
 
– Mi a véleménye a romániai, 
pontosabban a székelyföldi jég-
korong-utánpótlás jelenlegi hely-
zetéről?
– Pénzügyileg a Székelyföldi Jég-
korong Akadémia nagyon jól áll, 
kezében van minden adu, amin 
keresztül a fejlődést elő tudja se-
gíteni. Egyelőre a munka eredmé-
nye még nem látszik, nem érződik 
a felnőtt csapatok szintjén, arra 
számítanak, hogy később lesz 
eredménye a befektetett munká-
nak. Én nem látom jónak az ott ál-
landó jelleggel történő edzőcseré-
ket. Egy évig edzek egy csapatot, 
majd átveszek egy másik csapa-
tot. Mindenki vet a másikra, nem 
vonható felelősségre végül senki. 
A jelenleg az U18-as csapaton kí-
vül majdnem minden magyar baj-
nokságban részt vevő akadémiai 
csoport a második vagy harma-
dik értékcsoportban szerepel, és 
ez semmiképpen sem előrelépés. 
Ha visszagondolok, hogy a jég-
korong-akadémia megjelenése 
előtt a Csíkszeredai ISK csapatai 
minden korosztályban az első öt 
között voltak a magyar bajnokság-
ban, és most három központból, 
Felcsíkról, Gyergyóból és Csík-
szeredából nem tudnak korosz-
tályonként egy olyan székelyföldi 
csapatot kiállítani, amely bele 
tudna szólni a magyar bajnokság 
érmes helyezéseibe, akkor nincs 
nagy előrelépés...

 » „Régebben 
minden gyerek 
hokis akart len-
ni, rengetegen 
jelentkeztek, 
és a legjobbak 
megmaradtak. 
Azóta sokat bő-
vült a sportágak 
palettája, keve-
sebb gyerek akar 
jégkorongozni, 
nagyon kicsi 
korban például 
sokkal többen 
választják a 
labdarúgást” – 
mondta György-
pál Tamás.
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