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• Az Erste Liga-döntő hatodik meccsének utolsó 
előtti cseréjénél Papp Szabolcs, a Csíkszeredai 
Sportklub csapatkapitánya önfeláldozóan kéz-
zel hárított egy kapu felé lőtt korongot, amely 
súlyos sérülést okozott neki, eltörött a hüvelyk-
ujja. A tapasztalt hátvédre műtét vár, így ő már 
nem tud jégre lépni a hátramaradt román bajno-
ki találkozókon.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A mint elmondta, megünnepel-
ték a győzelmet, már ameny-
nyire a járványügyi szabályok 

lehetővé tették, de nagyon hiányoztak 
a szurkolók, a közös ünneplés. „Azóta 
itthon vagyok, vigyázok a gyerekek-
re, de bevallom, a törött ujj miatt egy 
kicsit béna vagyok a házimunkában. 
Sikerült felvenni a kapcsolatot azzal 
a miskolci orvosprofesszorral, kézse-
bésszel, aki tavaly ősszel a csuklómat 
is megműtötte, így jövő héten már 
utazhatok Magyarországra a műtétre” 
– mondta el Papp.

A segesvári születésű, de Csík-
ban nevelkedett hátvéd családjában 
nagyon népszerű a sport, édesapja 
és nagybátyja focizott, öccse, Papp 
Róbert Flórián pedig kitűnő cselgán-
csozó. Papp Szabolcs nevelőedzője 

Mezey Imre volt, és ahogy kinőtte 
az ifi kort, húsz éve már, Csíkszereda 
felnőtt csapatát erősíti. A Sportklub 
mindhárom ligaaranyának részese 
volt, és amint elmondta, a jelenlegi 
csapatban nála több ligagyőzelme 
csak Becze Tihamérnek van, aki a 
Miskolccal is nyert egy MOL Ligát.

Papp Szabolcs elemezte az idei 
furcsa szezont. Szerinte az alap-
szakasz a koronavírusos fertőzések 
miatt elég zsúfolt volt számukra, 
két kiszállásból meg kellett oldani 
a magyarországi meccseket, 17 nap 
alatt 11 találkozón lépett jégre a 
Sportklub. Úgy érzi, voltak kisebb 
hullámvölgyek, megingások, de ösz-
szességében jól teljesített a csapat.

„Az egyenes kieséses szakaszban 
nem volt könnyű egyetlen mérkőzés 
sem, a negyeddöntőt a Gyergyói HK 
ellen 4:1-es összesítéssel hoztuk. 
Nem akarom megsérteni a gyergyói 
barátaimat, de szerintem az idei 

csapatuk nem volt felkészülve egy 
hétmeccses sorozatra. Az elődöntőt 
mindenki egy előrehozott döntőnek 
nevezte, mert a tavalyi két társbaj-
nok találkozott. Nem volt egyszerű 
a Fradi elleni sorozat, főleg a sok 

utazás, buszozás miatt. Úgy érzem, 
hogy a Fradi ellen kezdtek igazából 
összeállni a sorok, akkor kezdődött 
együttesünk csúcsformája, amely-
nek egy nagy löketet adott kapusunk 
kiváló teljesítménye” – emlékezett 
vissza Papp.

A Sportklub csapatkapitánya sze-
rint a Brassói Corona megérdemelten 
nyerte meg az alapszakaszt. A csíki-
ak ismerték döntőbeli ellenfelük, a 
brassói gárda játékát, a játékosokat, 
komolyan készültek belőlük, és bár 
a sorozatban voltak kisebb megin-
gások, megérdemelten hódították 
el a serleget. „Az egyenes kieséses 
szakaszban egy-egy nyert meccs 
után voltak gyengébb pillanatai a 
Sportklubnak, azokon az ominózus 
összecsapásokon mintha az érződött 
volna, hogy az a találkozó nekünk 
hivatalból jár, pedig a sportban, 
főleg a jégkorongban nincs ilyen” – 
hangsúlyozta.

Papp Szabolcs a kézműtét után 
még szeretné folytatni pályafutását. 
Megtudtuk, hogy még van egy év 
szerződése a Sportklubbal, és úgy 
érzi, még le tud húzni egy szezont. 
A tapasztalt, sportszerű életet élő 
hátvéd beszélgetésünk végén ki-
hangsúlyozta: „Nagyon sajnálom a 
szurkolókat, a sportbarátokat, hogy 
nem lehettek mellettünk a jégcsar-
nokban. Reméljük, a következő sze-
zont együtt kezdhetjük!”

• A több poszton is bevethető Farkas Tamás üres kapus góljával ért véget az Erste 
Liga 2020–2021-es idénye. A Csíkszeredai Sportklub gyergyószentmiklósi születésű 
játékosa úgy érzi, elsősorban mentálisan tudták felmúlni a rivális Brassói Coronát. 
Reméli, a román bajnoki címet is behúzzák.

– Amikor ellőtted az üres kapura, 
érezted, hogy bemegy?

– Az utolsó cseréken már azt érez-
tük, hogy a Brassó nem tud nagy 
nyomást helyezni ránk. Megszerez-
tük a korongot, Taratuhintól kaptam 
egy jó passzt, a padról mindenki 
üvöltött. Felnéztem, láttam az üres 
kaput, s csak az járt a fejemben, hogy 
valahogy érjek túl a piros vonalon. 
Ha nem is találok kaput, ne legyen 
tilos, hogy a mi harmadunkban „bu-
lizzanak”. Emlékszem a pillanatra, 
amikor ellőttem, onnantól jött az ad-
renalin. Bement, végre eldőlt, és le-
zártuk a bajnokságot. A teljes playoff  
alatt úgy éreztem, hogy jól ment a 
játék. Egyre inkább kezdtem a csapat 
húzójátékosai közé kerülni. Ez volt 
a hab a tortán, hogy én szereztem a 
mindent eldöntő utolsó gólt.

– Hátvéd- vagy csatárposzton 
érzed magad otthon igazán?

– Nincs egyértelmű posztom a 
csapatban, de ez jellemző volt a tel-
jes eddigi karrieremre. Általában 
hátvédként kezdtem, aztán ha el-
fogytak a csatárok, előre tettek az 
edzők, majd ha volt újabb üresedés, 
visszakerültem hátra. Igyekszem 
megállni a helyem mindkét poszton, 

ez többé-kevésbé sikerül is. Úgy-
mond egy „jolly joker” vagyok, de 
ehhez hozzászoktam az évek során, 
tudom kezelni, át tudom állítani az 
agyamat, akár ha meccs közben is 
adódik ilyen szituáció.

– Mivel sikerült meglepni a 
Brassót a döntőben? A fi nálé előtt 
50-50 százalékosnak tűnt a párharc.

– Nagyon magabiztosan mene-
teltek az alapszakaszban, meg is 

nyerték azt, de a Vasas elleni ne-
gyeddöntőjük szorosan alakult, ott 
már látszódott, hogy meg lehet fogni 
őket. Mindegyik csapatnak más a 
stílusa, nekünk szerintem a DEAC el-
len nehezebb lett volna a döntőben, 
mivel nem talál ellenük a játékunk. 
Brassó ellen jól kijött a lépés, de 
rengeteg hullámvölgy volt a széria 
alatt. Hál'istennek nekünk a kapu-
vasról is jó irányba pattantak a ko-
rongok. A kapusaink jól védtek, de 

a szerencse is mellettünk volt, igaz, 
ezért nagyon keményen meg kellett 
dolgoznunk. Úgy érzem, elsősorban 
mentálisan tudtuk őket legyőzni.

– A teljes Erste Liga-szezonoto-
kat hogyan tudnád összefoglalni?

– A járvány miatt két hónapig nem 
játszottunk, de a szezon első részé-
ben is alig volt találkozónk. A Román 
Kupa után jött egy többhetes magyar-
országi túra. Utazás, mérkőzés, uta-
zás, mérkőzés, jóformán edzeni sem 
tudtunk. Hogy ebben a ritmusban vé-
gicsináltuk, és bírtuk végig, ez óriási 
akaraterőről tanúskodik. Ha nem is 
ment a játék, erőltettük, próbáltuk, s 
mindig sikerült hozni egy kis pluszt.

– Kik voltak a siker legfőbb le-
téteményesei a csapatból?

– Ez elsősorban csapatmunka 
volt, amiből mindenki kivette a ré-
szét. Ha csak a kapusposztot nézem, 
mindenki a legjobbját nyújtotta. A 
három kapus nagyon fontos pillére 
volt a csapatnak. A légiósok közül 
Combs rekordszámú gólt szerzett a 
rájátszásban, elöl egyértelműen ő 
hozta azokat a cseleket és gólokat, 
ami nagy lendületet adott a csapat-
nak. Hátul megvolt a biztonság, a 
többit megoldottuk, sokan cipeltük 
a zongorát. Nagyon sok társamat 
tudnám még kiemelni.

– Milyennek érezted belülről 
az idei légiósállományt?

– Az igazán fontos pillanatok-
ban Combs lőtte a gólokat, viszont 
Blackwater mellette óriási meny-
nyiségű munkát letett az asztalra. 
Yellow Horn sajnos lesérült, pedig 
rengeteget tudott volna segíteni a rá-
játszásban. Maylan másfél hónapot 
kihagyott, de elképesztő játékintel-
ligenciával rendelkezik. Taratuhin 
már hazainak számít, 38 évesen is 
szívvel-lélekkel harcol. Hátul Logi-
nov és Kuljas tíz év KHL után is oda-
teszik a csontot, a rotációt is elfogad-
ták. Wishart nem kapta a helyét az 
elején, de a végére remekül belejött. 
Nagyon jó garnitúra ez a légiósszek-
ció, nemcsak a számok igazolják ezt, 
hanem a befektetett munka is.

– A szezon még nem ért véget 
számotokra, hátravan a román 
bajnokság befejezése. 

– Más kávéház a román bajnok-
ság. Megmutattuk, hogy Brassót meg 
tudjuk verni, most kell pár nap, amíg 
visszaáll a fókusz. A hazai bajnoksá-
got is meg szeretnénk nyerni, de négy, 
nagyjából egyforma csapat van a me-
zőnyben. Galac és Gyergyó ráadásul 
már jó ideje készül, kipihenték ma-
gukat. Bennünk megvan a kellő ta-
pasztalat, lendületből jövünk, nekik 
viszont fel kell venni a meccsritmust. 
Persze fordítva is elsülhet, ez még 
a jövő zenéje. Minden évben három 
fronton harcolunk, a hozzáálásunkon 
nem fog múlni a duplázás.

Orbán Zsolt

Műtét vár a csapatkapitányra

A dzsóker, az aranygól és a zongoracipelés

Somogyi Attila, az Erste Liga 
menedzsere és Papp Szabolcs 
az Erste Liga győztesének járó 
trófeával
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