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A koronavírus-járvány kirobba-
nása miatt másfél éve nincsenek 
rendszeres megyei bajnokságok 
a gyermek- és ifj úsági futball-
csapatok számára. Dusinszki 
Zoltánt, a több erdélyi, partiumi 
városban alközpontot számláló 
Székelyföld Labdarúgó Akadé-
mia (SZLA) szakmai igazgatóját 
arról kérdeztük, milyen megol-
dásokat találtak, hogyan vészel-
ték át ezt a nehéz időszakot.

 » DOBOS LÁSZLÓ

– Több hónapja tartó házi bajnokság-
gal próbálják pótolni a hivatalos me-
gyei és országos megmérettetéseket. 
Sikerült?
– A 17 éven aluli korosztályokkal 
kezdtük el a házi bajnokságokat. Ápri-
lis közepétől az U16-osoknak is elkez-
dődött az országos pontvadászat, az 
Elit Liga, így ennek a korosztálynak a 
megmérettetését most szüneteltetjük. 
Az U15-ösök versenyébe nyolc együt-
tes nevezett be, a többi korosztályban 
pedig két csoportba soroltuk a csapa-
tokat. Az A jelű csoportba azok a vá-
rosok kerültek, amelyeknek minden 
korosztályban van képviselőjük, a B 
jelűbe pedig azok, amelyeknek nincs 
minden korosztályban képviselőjük. 
Kilenc korcsoportról, a 2006 és 2014 
között született gyerekekről van szó. 
Rendes bajnoki kiírás van, játékveze-
tői jelentéssel. Közben tehetségeket is 
kutatunk, az edzőknek fel kell írniuk 
a bírói jelentés aljára, hogy kit láttak 
az ellenfél csapatából a legtehetsége-
sebbnek, ki nyújtotta a legjobb telje-
sítményt. Ebből május végén ki tudjuk 
szűrni korosztályonként a legtehetsé-
gesebb játékosokat. Székelyföldön 
megvannak a csapatok, a szórvány-
ban, ahol a Kraszna, a Kolozsvár és a 
Nagyvárad alközpontunk működik, 
különböző környékbeli együttesek 
meghívásával zajlanak miniturnék. 
A gyerekek számára 2019. novembere 
óta nem voltak hivatalos megyei baj-
nokságok, és mivel mindenki próbált 
barátságos meccseket szervezni, úgy 
döntöttünk, hivatalos formát adunk 
ennek, hogy a fi atal labdarúgók 
érezzék, hogy versenyeznek, ezáltal 
pedig megmérettetnek a csapataink, 
nemcsak edzésre járnak a gyerekek, 
hanem a heti képzés végén megvan a 
főpróba, a mérkőzés.
 
– Hány gyereket érintenek ezek a 
bajnokságok? Megvan-e a minőségi 
sportban követelményként szereplő 
piramis alapja?
– A két csoportban hétvégente kö-
zel ezer gyerek mozog a meccseken, 
szervezett körülmények között verse-
nyeznek. Minden csapatnak a megyei 
bajnokságban kellene indulnia, így 
ezeknek a tornáknak a szervezését is 
meg kell oldania mindenkinek. Hiva-
talos játékvezetők nem lehetnek, de 
vagy edzőkollégák bíráskodnak vagy 
önkéntesek irányítják a mérkőzése-
ket. Kötelező minden mérkőzésen az 
orvosi asszisztencia, illetve a játékve-
zetői lapok kitöltése, hogy tudjuk kö-

vetni az eredményeket, összesíteni, 
mely játékosokra kell jobban odafi -
gyelnünk.
 
– A Székelyföld Labdarúgó Akadémia 
három korosztályban érdekelt az or-
szágos szintű bajnokságokban, az Elit 
Ligában.
– Az U19-es csapatunk két korosztály-
ból tevődik össze, a 2002-esből és a 
2003-asból. A legügyesebb 2002-es 
játékosaink nagy része már a felnőt-
tekkel edz, és többen rendszeresen 
játéklehetőséget kapnak a második 
ligában. A gerincet így a 2003-as kor-
osztály alkotja. Egy nagyon jól ösz-
szeforrott társaság, csapatként jól 
működnek, első helyen állnak a 
nyugati csoportban, és nagy az esély, 
hogy Demény Norbert és Zöld Péter 
edzők együttese – először az aka-
démia történetében – elődöntőbe 
jusson. Az U17-esek kirobbanó for-
mában voltak a bajnokság kezdetén, 
a nehéz ellenfelekkel szemben is ma-
gabiztosan nyerték mérkőzéseiket, 
viszont most botlottak, a Temesvári 
Ripensia ellen sima vereséget szen-
vedtek. Bajkó Barna és Bokor Zoltán 
edzőkkel keressük a magyarázatot 
arra, hogy miért kaptunk ki egy szeré-
nyebb képességű ellenféltől. Van egy 
hullámvölgy, amelyből remélhetőleg 
minél hamarabb ki tudunk kerülni. A 
csapat harmadik helyen áll csoportjá-
ban, két pont a lemaradása az éllovas 
Araddal és Craiovával szemben, e há-
rom együttes közül kerül ki a csoport 
két továbbjutója. Az U16-os gárdán-
kat alkotó gyerekek tavaly jöttek be az 
akadémiára azzal a nagy lendülettel, 
hogy most egy erős csapatot alakí-
tanak ki, viszont nagy kudarc volt 
nekik, hogy eddig nem volt számuk-
ra országos bajnokság kiírva. Nyolc 
hónapja együtt készülnek Kurucsai 
Milán és Benkó Tihamér edzők irá-
nyításával. Próbáltunk lekötni nekik 
barátságos mérkőzéseket, edzőtábor-
ban is voltak Bukarest mellett, hogy 
erős ellenfelekkel játszhassanak. Az 
igazi megmérettetés számukra is el-
kezdődött az Elit Ligában, Szeben és 
Maros megyei csapatokkal mérkőz-
nek meg a csoportküzdelmek során, 

és reméljük az öt forduló után sikerül 
kiharcolni a csoportelsőséggel járó to-
vábbjutást. Hasznos bajnokság ez is.
 
– Érdekessége az U16-os Elit Ligának, 
hogy a játékvezetők bizonyos szabály-
talanságok miatt sárga lap helyett 7 
perces kiállítással büntethetik a csa-
patokat.
– Kevésbé kapott ez nyilvánossá-
got, de az U16-osoknál már egyszer 
kipróbálták, tudjuk, miről van szó. 
Egyebek mellett akkor szabhatók ki 
ezek a büntetések, amikor a játékos 
tizenegyest szimulál, vagy ha az edző 
a játékvezetőkkel vitatkozik, akkor 
egy labdarúgót lehívnak a pályáról 7 
percre. Történt ez már meg a mi mecs-
csünkön is, amikor egy játékosunkat 
7 percre kiállították, de az ellenféltől 
is, mert az edző reklamált.
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Bajnokság hiányában is kutatják a tehetségeket

Szünet nélkül. Dusinszky a járvány idején is dolgozik az akadémia fi atal futballistáival
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– Az akadémiai munka egyik fokmé-
rője az, hogy hány játékost tudnak 
kinevelni az élvonalbeli felnőtt csa-
patoknak, illetve hány labdarúgót 
hívnak be a különböző korosztályos 
válogatottakba. Az eddig kinevelt 
futballisták közül hányan szerepel-
nek rendszeresen az élvonalban?
– Tamás Nándor és Csiszer Balázs a 
Sepsi OSK-nál mutatkozott be a Liga 
1-ben, Marius Corbu pedig a magyar 
NB 1-ben második Puskás Akadé-
mia felnőtt csapatában kap rend-
szeresen szerepet. Saját nevelésű 
játékosaink rendszeresen nevezve 
vannak az FK Csíkszereda második 
ligás meccseire, de több tucat álta-
lunk kinevelt játékos szerepel a ro-
mániai és a magyarországi második 
és harmadik vonalban. Folyamatos 
a fejlődés, úgy látom, jó úton já-
runk, hiszen folyamatosan hívnak 
be játékosokat tőlünk a korosztá-
lyos román válogatottakba. Nem 
szabad azonban hátradőlni, nem 
szabad megelégedni, ennél sokkal 
többre vagyunk képesek.
 
– Mi a helyzet a kezdőcsoportok-
kal, hogyan toboroznak? Ők tudnak 
rendszeresen edzeni?
– Folyamatos a toborzás, járjuk az 
óvodákat, keressük a gyerekeket. 
Betartva a szigorú szabályokat, oda-
fi gyeléssel, kisebb csoportokban 
próbálunk edzéseket tartani, folya-
matosan edzésben tartjuk a gyere-
ket. Szerintem a szülők is örülnek, 
hogy a gyerekek edzésekre járhat-
nak, kimozdulhatnak a számítógép 
elől, amire most az iskolai rendszer 
is kötelezi őket. Minden alközpon-
tunkban, minden csoportban a 
lehetőségek szerint, a szabályokat 
betartva folytatódik a munka, és 
minden alközpontban indultak kez-
dőcsoportok. 

 »  „Közben 
tehetségeket 
is kutatunk, az 
edzőknek fel kell 
írniuk a bírói 
jelentés aljára, 
hogy kit láttak az 
ellenfél csapa-
tából a legtehet-
ségesebbnek, 
ki nyújtotta a 
legjobb telje-
sítményt. Ebből 
május végén ki 
tudjuk szűrni 
korosztályonként 
a legtehetsége-
sebb játékoso-
kat” – mondta 
Dusinszki Zoltán.

Minden szinten építkeznek a Marosvásárhelyi SE-nél

Több mint tizennyolc korosztállyal foglalkoznak és több mint háromszázötven gyerek és fi atal rúgja 
a labdát a Marosvásárhelyi Sportegyesület 1898 színeiben, amely a Székelyföld Labdarúgó Aka-
démia egyik alközpontja. A klub hamarosan modern edzőközponttal gazdagodik, ennek építése 
zajlik Marosszentgyörgy határában. A Marosvásárhelyi SE helyi és megyei játékosokra épülő felnőtt 
csapatot is működtet, a Maros megyei Liga 4-ben a feljutást célozza. Minderről Csibi Attila Zoltán 
klubelnökkel beszélgettünk, aki cáfolta azokat a fővárosi sportsajtóban megjelent híreszteléseket, 
melyek szerint a felnőtt csapat magyar állami támogatásban részesülne. „Marosvásárhelyen ilyen 
elképzelés nincs, hogy a magyar állam építeni fog Csíkszereda vagy Sepsiszentgyörgy mintájára 
egy klubot állami fi nanszírozásból, legalábbis én személy szerint erről nem tudok. Ennek ellenére, 
ha érkezik majd megkeresés ez irányba, természetesen nem fogunk kihátrálni, hiszen látjuk, hogy 
mi történik Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön, mert ha valahol ennek van létjogosultsága a 
labdarúgás múltját tekintve, akkor ez Marosvásárhely” – hangsúlyozta a klubelnök. Hozzátette: 
a Székelyföld Labdarúgó Akadémiától érkező támogatás kis összeget tesz ki, ami a költségeik 
mindössze 15–20 százalékát fedezi egy évben, ez kizárólag az utánpótlásra fordítható. Ami a felnőtt 
csapatot illeti, minden költségüket a szponzorok fedezik, de számítanak az önkormányzatok, akár 
a Maros megyei, akár a marosvásárhelyi segítségére. „A klub két évvel ezelőtti megalakulásakor 
az elsődleges szempont az volt, hogy elindítsunk egy olyan utánpótlásképzést Marosvásárhelyen, 
amire majd lehet építeni a helyi és megyei labdarúgást” – mondta Csibi. A közelmúltban együttmű-
ködési szerződést kötöttek több marosvásárhelyi és megyei klubbal, és ha ezt vesszük fi gyelembe, 
akkor ezer fölött van a foglalkoztatott gyerekek létszáma. „Joggal kérdezték többen is, hogy mi lesz 
abban az esetben, ha ezek a csapatok különböző bajnokságokban egymás ellen játszanak. Ez nem 
arról szól, hogy egy ilyen helyzetben egyik klub segíti a másikat az eredmények elérésében, hanem 
azokat a gyerekeket, akik különböző korosztályokban jól teljesítenek, őket monitorozzuk. Az emlí-
tett szerződés alapján 12 éves koruktól a gyerekek át tudnak igazolni a Marosvásárhelyi SE-hez, és 
itt tovább készülhetnek, később pedig az országos bajnokságban játszhatnak” – mondta.
A Székelyföld Labdarúgó Akadémia alközpontjaként a gyerekek folyamatos megfi gyelés alatt 
vannak, és korosztályok szerint válogatókat szerveznek Csíkszeredában. Az összes alköz-
pontból szakmai szempontok alapján kiválasztják a legtehetségesebb játékosokat, akik ha 
szeretnék, az FK Csíkszereda csapatainál folytathatják a pályafutásukat, ahol jobbak a felké-
szülési lehetőségek. (H. B. O.)




