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Galacra várják a Brassói Coronát 

Bravúrnak számító eredményt ért el kedden este a Csíkszeredai Sportklub 
Galacon. A több alapjátékos nélkül felálló csíkiak a rendes játékidőben 
döntetlenre mentették a találkozót, a ráadásban azonban a házigazdák be-
lőtték a győztes találatot. Papírforma-eredmény született Csíkkarcfalván a 
Sapientia–Corona mérkőzésen, ahol a vendégek hat góllal nyertek. Román 
jégkorongbajnokság, alapszakasz: Galaci CSM–Csíkszeredai Sport-
klub 3–2 – hosszabbítás után (0–1, 2–1, 0–0, 1–0), gólszerzők Jevgenyij 
Szkacskov 2, Mihail Ribalko, illetve Ilyés Tamás és Eduard Cășăneanu; Sa-
pientia U23–Brassói Corona 2–8  (0–3, 1–4, 1–1), gólszerzők Róth Zoltán 
2, illetve Radim Valchař 2, Molnár Zsombor, Cody Fowlie, Joshua McFadden, 
Gajdó Balázs, Albert Zagidullin és Trancă Dániel. A csapatok tegnap este, 
lapzárta után újra megmérkőztek. Szombaton és vasárnap Csíkszeredai 

Sportklub–Bukaresti Steaua és Galaci CSM–Brassói Corona találkozókkal 
folytatódik a román hokis pontvadászat. (Dobos László)
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• Judd Blackwater, az aranyérmes Csíkszeredai 
Sportklub jégkorongcsapatának egyik vezér-
alakja volt a teljes Erste Liga-szezon során. Az 
indián gyökerekkel rendelkező 33 éves kanadai 
támadó exkluzív interjút adott a Székelyhon-
nak, ebben a bajnoki címig vezető rögös útról, 
a Brassó elleni döntőről, a liga színvonaláról, 
ugyanakkor arról is mesélt, mennyire jól érzi 
magát családjával Csíkszeredában.  

ORBÁN ZSOLT

– Gratulálunk az Erste Liga meg-
nyeréséhez! Rengeteg szurkolók-
nak okoztak örömet a szezon so-
rán. Elárulja, hogyan ünnepelték 
meg a sikert?

– A szurkolók nélkül nem lehe-
tett igazi az ünneplés. A csíkszere-
dai rajongókról azt hallottam, hogy 
lenyűgözőek. Sajnos nem lehettek 
jelen a csarnokban, de a teljes sze-
zon során magunk mellett érez-
tük őket. A közösségi médiában 
küldött üzenetek célba találtak, 
a meccsek előtt pedig szurkolói 
dalokat hallgattunk, ami szintén 
hatalmas lökést adott minden já-
tékosnak. A járványhelyzet miatt 
nem rendezhettünk a szokásoknak 
megfelelő, nagy közös ünneplést, 
így mindenki a maga csoportjával 
ünnepelt.

– Bátran kijelenthetjük, hogy 
az Erste-menetelés során a kék-fe-
hérek egyik vezéralakja volt, 
nagy hatással volt a csapat játé-
kára. Elégedett az egyéni teljesít-
ményével?

– Hogy elégedett vagyok-e? 
Az igazság az, hogy mindig lehet 
jobban csinálni a dolgokat, de sze-
rencsésnek érzem magam, hogy 
a szezon elején ilyen kiváló játé-
kosokkal kerültem egy csapatba. 
Ha valaki megnézte akkor a kere-
tünket, a nevek alapján érezhette, 
hogy ebből egy nagyon sikeres 
társaság lehet. Örülök, hogy része-
se vagyok egy ilyen fantasztikus 
együttesnek.

– Hogyan látta a Brassói Coro-
na elleni döntő párharcot?

– A riválisunknak nagyon masz-
szív csapata van. Mély a keretük, 
remek kapusok, remek hátvédek 
és támadók alkotják a gárdájukat. 
Az alapszakaszban ugyan szen-
vedtünk ellenük, a rájátszásban 
viszont nekünk jött ki jobban a 
lépés. A tapasztalt játékosok is 
nagyon keményen dolgoztak, így 
végül sikerült föléjük kerekednünk 
a döntőben. Ahogy ezt mindenki 
láthatta, nem volt könnyű, a sérü-
lésekkel és a fáradtsággal is meg 
kellett küzdenünk, de a kemény 
munka meghozta gyümölcsét: be-
húztuk a bajnoki címet.

– Mit gondol, a legjobb csapat 
nyerte meg a bajnokságot?

– Teljes mértékben! Az egyesü-
letünk mindegyik részlege, a me-
nedzsmenttől kezdve, a stábtago-
kon keresztül, egészen a kapusokig 
és mezőnyjátékosig, mindenki nagy 
szerepet vállalt ebben a sikerben. 
Úgy gondolom, kitettük a szívün-
ket a jégre, rendkívül eltökéltek 
voltunk, és megvoltak azok a ve-
zéregyéniségek, akik a megfelelő 
pillanatokban villantak. Megtisz-
teltetés ebben a csapatban játszani. 
Nagyon hosszú és rögös út vezetett 
a trófeáig, de mindegyik csapattár-
samra büszke vagyok.

– Sokfajta nemzetiségű és 
különböző játékstílusban ne-
velkedett hokis alkotja a Sport-
klubot. Hogyan találták meg az 
észak-amerikai, az orosz és a 
székely jégkorongozók egymás 
között az összhangot?

– Már az első perctől fantaszti-
kus volt a hangulat az öltözőben. 
Azok az orosz játékosok, akiket idén 
ismertünk meg, nagyszerű srácok, 
ugyanez elmondható az észak-ame-
rikaikról és a székely legényekről 
is. Nagyon hamar összerázódtunk, 
és ez a kapcsolat végig jól műkö-
dött. Jason Morgan vezetőedzővel 
korábban nem dolgoztunk együtt, 
ez az első alkalom, de mielőtt még 
Csíkszeredába igazoltam volna, egy 
közös ismerősünk remek dolgokat 
mesélt róla. Mindenesetre nagyon 
jó döntést hoztam azzal, hogy a 
Sportklubhoz igazoltam.

– Valami azt súgja, különle-
ges kapcsolat fűzi Colton Yellow 
Hornhoz.

– Coltont hétéves korom óta is-
merem, együtt nőttünk fel, gyerek-
ként rengeteget hokiztunk együtt. 
Már nagyon régóta a legjobb ba-
rátok vagyunk, együtt hoztuk meg 
azt a döntést, hogy belevágjunk a 
csíkszeredai kalandba. Profi ként 
odahaza sosem volt alkalmunk 
együtt játszani, de mindig is meg-

volt közöttünk a kémia, ami meg-
könnyítette a helyzetet, főleg, ami-
kor Jack Combs is a mi sorunkban 
szerepelt.

– Tapasztalt játékosként szá-
mos országban és ligában meg-
fordult. Hokizott az AHL-ben, 
az ECHL-ben, az osztrák bázisú 
EBEL-ben, vagy a szlovák extra-
ligában. Összehasonlításként, 
milyennek látja az Erste Liga 
színvonalát?

– Nehéz megmondani, mivel 
amikor az említett bajnokságok 
némelyikében szerepeltem, jóval 
fiatalabb voltam. Csíkszeredában 
már az idősebbek közé tartozom. 
A liga színvonalát jól jelzi az, hogy 
mennyire nehezen tudtuk meg-
nyerni az aranyérmet. Igaz, eza-
latt nagyon élveztük a megméret-
tetést. Színvonalas bajnokságnak 
tartom az Erste Ligát, elég csak 
megnézni, hogy milyen kaliberű 
légiósokat tudnak felsorakoztatni 
a csapatok.

– Hogyan látja az erőviszo-
nyokat a román bajnokság befe-
jezése előtt?

– A Brassót már ismerjük, tud-
juk, hogy mire képesek, megvan 

az esély arra, hogy újból velük ke-
rüljünk össze a döntőben. A töb-
bi csapatot sem szabad leírni. A 
Gyergyón túljutottunk az Erste Liga 
negyeddöntőjében, de kemény csa-
patuk van, ráadásul sok idejük volt 
pihenni és a taktikán is dolgozhat-
tak. Ők is esélyesek, és ne feledjük 
el a Galacot sem, szerintem azon fog 
múlni, hogy melyik alakulat akarja 
jobban a sikert. Mi minden tőlünk 
telhetőt megteszünk.

– Az egyik rokona, Wacey 
Rabbit tavaly még a Brassót erő-
sítette. Tartják a kapcsolatot?

– Az utóbbi időben keveset be-
széltünk, mivel mindketten elfog-
laltak vagyunk, de miután meg-
nyertük a bajnokságot, felhívott és 
gratulált nekem.

– Tavaly nyáron igazolt Csík-
szeredába, itt él a családjával. 
Vannak kedvenc helyeik a város-
ban, esetleg a régióban?

– Szeretjük a várost, az embe-
reket, biztos vagyok benne, hogy 
sok látnivaló van a környéken, de 
a koronavírus-járvány miatt nem 
igazán volt lehetőségük kirándulni. 
Nagyon szeretjük Csíkszeredát, de 
miután lejár a szezon, szeretnénk 
hazautazni a családdal. Alberta tar-
tomány déli részéből származom, a 
feketeláb őslakos nemzetséghez tar-
tozom. Hosszú ideje távol vagyunk 
a szeretteinktől, akik már nagyon 
hiányoznak. Reméljük azonban, 
hogy visszatérhetünk még.

– Ha már a családnál tartunk, 
a tüneményes kislánya ellopta a 
showt a jégen az ünneplés során. 
Szeretné, hogy felnőttként jég-
korongozó váljon belőle?

– Ezt inkább rábízzuk. Nagy bol-
dogsággal töltene el, ha majd egy-
szer ütőt ragadna, a legfontosabb 
viszont, hogy ő és a feleségem itt 
vannak mellettem. Imádták az ün-
neplést a jégen, van egy jó kis tör-
ténetünk, amit elmesélhetünk neki, 
amikor nagyobb lesz.

Kiváló pontgyáros és családapa
Interjú Judd Blackwaterrel, a Csíkszeredai Sportklub kanadai támadójával

A tapaszalt kanadai csatár 
nagyon jó döntésnek tartja, 
hogy belevágott a csíkszeredai 
kalandba
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