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• 2003-ban ünnepelhetett először bajnoki címet a gyergyószentmiklósi 
női jégkorongcsapat, és 2021-ig kellett várniuk a másodikra. Most az 
újabb arany után ismét nagy lépésre készülnek, ősszel a magyar bajnok-
ságban indulnak a „rókalányok”.

GERGELY IMRE

A 2000-es évek elején három 
szezont élt meg a gyergyó-
szentmiklósi lánycsapat. 

Akkor egy bronz és egy ezüst után 
lett bajnok az akkori Progym ISK női 
együttese, a gyergyói jégkorong első 
és mind ez idáig egyetlen aranyér-
mét szerezve felnőtt bajnokságban. 
Sajnos a siker ellenére akkor senki 
nem állt a néhai Basilidesz Csaba 
edző által vezetett csapat mellé, így 
nem lett ennek folytatása. 

 Laczkó (Szabó) Zsuzsanna, az 
egykori csapat játékosa azonban 
minden reménytelenség ellenére 
sem adta fel, éveken keresztül pró-
bált összetoborozni egy új csapatot, 
ami végül 2018-ra állt össze. Már az 
első évben sikerült felülmúlniuk és 
csak a gyengébb gólarány miatt szo-
rultak a második helyre a Csíkszere-
dai Sportklub mögött. A következő 
szezonban ismét harcban álltak az 
elsőségért, de ennek a járvány vetett 
véget. A 2020–2021-es évadban vi-
szont újra felért a csúcsra az immár 
Fox Hockey néven szereplő csapat.

Veretlen szezont zártak

A járvány elején, a nyáron igazából 
azt sem lehetett tudni, hogy az új 
sport évben lesznek-e egyáltalán baj-
nokságok, ennek ellenére komolyan 
készültek. Erőnléti edzőtábor után 
még egy magyarországi felkészülési 
tornán is részt vettek. A Hatvani Girls
által szervezett tornát fölényesen 
nyerték, majd pedig Dunaújvárosból 
is kupagyőzelemmel térhettek haza 
novemberben. 

Ekkor még úgy nézett ki, továbbra 
is háromcsapatos lesz a hazai női jég-
korongbajnokság, de az első forduló-
ban a Csíkszeredai Sportklub játékosai 

kijelentették, nem vállalják a kötelező 
vírustesztek elvégzését, ezért nélkülük 
zajlott a sorozat. Így Gyergyó–Bukarest 
párharcra szűkült a megmérettetés. 
A Rókalányok emellett igazi ellenfél 
nélkül maradtak, a Triumf ellen pe-
dig minden meccsüket nagy fölénnyel 
nyerték – összegzi Laczkó Levente, a 
Fox Hockey menedzsere.

A decemberben rendezett 4. for-
duló után már át is adhatták volna 
az aranyakat a gyergyóiaknak, már 
akkor matematikailag eldőlt az el-
sőség kérdése. Persze egy bajnok-
ságot valamilyen formában illik 
végigjátszani, és becsülettel edzett 
is az Antal Zsolt–Láng Zoltán edző-
páros által vezetett lánycsapat. A 
folytatásra azonban májusig kellett 
várni, amikor Bukarestben, az első 
alkalommal megszervezett 3x3-as 
Románia Kupa után átvehették az 
érmeket és kupákat. A többes szám 
nem véletlen, hiszen azt a tornát is 
veretlenül zárták Szopos (Koncsag) 
Katalinék, legyőzték a Triumfot, az 
erre a kupára megjelent Csíkszere-
dát és a Sportul Studențesc új együt-
tesét is. Így egyszerre ünnepelhettek 
bajnoki címet és kupagyőzelmet. 

„Kevés volt a mérkőzés, de a sze-
zon így is nagyon jó volt, sokat ké-
szültünk, dolgoztunk végig, jók vol-
tak az edzések is. Az edzők nagyon 
sokat vártak tőlünk, és mi próbál-
tunk ennek eleget tenni. A bajnok-
ságnak úgy indultunk neki, hogy 
mindenképpen megnyerjük, és ez si-
került is, de rossz volt az, hogy nem 
volt a bajnokságban Csíkszereda, 
egy igazi erős rivális. Ez hiányzott, 
de ettől függetlenül minden meccsre 
úgy készültünk, és úgy igyekeztünk 
teljesíteni, mintha a legerősebb el-
lenféllel játszanánk. Számomra és a 
csapat nagy részének ez az első baj-
noki cím, boldogok vagyunk, hogy 
sikerült ezt elérni” – értékel Sütő 
Örsi, a Fox Hockey játékosa.

Nagy kihívás volt az edzőknek 
a lányokkal dolgozni

A csapat az elmúlt szezont Antal 
Zsolt és Láng Zoltán edzők irányítá-
sával játszotta végig (és a következőt 
is így tervezik – szerk. megj.). Mind-
ketten egyetértenek abban, hogy a 
lányokkal nem egyszerű, teljesen 
más, mint a fi úkkal dolgozni. 

Korábban nem volt igazi átgondolt 
és felépített edzésmunka a lányok-
nál, többször cserélődtek az edzők, 
most azonban összeállt egy egymást 
jól kiegészítő páros – állapítják meg. 

Az építkezést az alapoktól kellett 
kezdeni, erőnléti edzések után kezd-
ték gyakorolni a mozgást a pályán, 
azaz a védekezést, majd a semleges 
zónában elvégzendő feladatokat és a 
támadást. A munkának meg is lett az 
eredménye, egy sikeres szezont zár-
tunk – meséli Antal Zsolt.

Láng Zoltán több évtizednyi Du-
naújvárosban eltöltött idő után ta-
valy nyáron tért haza Gyergyószent-
miklósra, elfogadva a Fox Hockey 
hívását. Nagy váltás volt számára, de 
egyáltalán nem bánta meg – jelenti ki. 
Ő a dunaújvárosi női csapatnál már 
szerzett tapasztalatokat, hogy miként 
is kell lányokkal dolgozni. Itt több az 
öltözői napi probléma, nehezebb ez a 
fajta munka, de megbirkóztak a fel-
adattal. „Kitűztünk egy célt magunk-
nak, próbáljuk picit profi  szinten mű-
ködtetni edzői szempontból is ezt az 
egyesületet” –  fogalmaz Láng. 

A csapatban hárman, azaz Szabó 
Zsuzsanna, Koncsag Katalin és Elekes 
Ágnes már a 20 évvel ezelőtti együt-
tesben is játszottak, mellettük pedig 
többen vannak 12–14 éves lányok is, 
így nyilván a munka is különbözik, 
amit el kell végezniük. A kisebbek a 
korosztályukban a fi úk edzéseire jár-
tak rendszeresen, emellett edzettek a 
lánycsapattal is. „Vannak érettebb és 
éretlenebb játékosaink, és különböző 

munkát kell velük végezni. Például 
vannak olyan elmaradások az éret-
tebbeknél is, amelyeket pótolni kell, 
a fi atalabbaknak pedig most kell 
megtanítani. Próbáltunk egy arany 
középutat megtalálni, körülbelül a 
fi ú U16–U18-as szintnek megfelelő 
programmal dolgoztunk. A nagyob-
baknál a lemaradásokat igyekeztünk 
javítani, a kisebbeket fejleszteni. Úgy 
látjuk, a nagyobbak húzták fel ma-
guk mellé a kisebbeket. Volt alkalom 
az egyéni képességek javítására is, 
többször hívtunk 5–6 játékost külön 
„skill” edzésekre is. Kevés volt a mér-
kőzés, és ilyenkor megvan a veszély, 
hogy belefásulnak a játékosok az is-
métlődő edzésekbe, ezért több edző-
meccset játszottunk az utánpótlás 
fi úcsapataival, emellett a szezon jó 
volt arra is, hogy csapattá alakítsuk a 
játékosokat, megerősítsük a játékun-
kat, a sorokat. Örülünk, mert nagyon 
fogékonyak voltak a lányok, látszott 
rajtuk, hogy valóban szeretnének fej-
lődni” – mesélték az edzők.

A cél jövőre: 
a magyar bajnokság

„Az eddigi romániai bajnoki szezo-
nok megmutatták számunkra, hogy 
csak akkor tudunk lényegesen fej-
lődni, ha egy szinttel magasabbra lé-
pünk. Jelentkeztünk a magyarországi 
bajnokságba, és úgy készülünk, hogy 
jövőre már ott is szerepelünk” – je-
lenti ki Laczkó Levente menedzser.

A magyar női jégkorong-váloga-
tott a legmagasabb értékcsoport-
ban, a világelitben szerepel, több 
osztálynyi különbséggel tartanak 
előrébb, mint a romániai női hoki. A 
magyar első osztály még túl magas 
volna a gyergyóiak számára, hiszen 
annak szereplői részt vesznek az 
EWHL nemzetközi bajnokságban is 
osztrák, szlovák, lengyel, dél-tiro-
li és kazah csapatok mellett. A Fox 
Hockey úgy tervezi, hogy az U25 A 
bajnokságban indul, ami a máso-
dik vonalnak tekinthető. Nem jelent 
problémát, hogy három idősebb já-
tékos is van a csapatban, hiszen ezt 
a szabályok megengedik. A mezőny 
várhatóan hatcsapatos lesz, és min-

den ellenféllel kétszer hazai jégen és 
kétszer idegenben játszanak majd. 

Nehéz lesz ezt anyagi szempont-
ból megvalósítani, de mindenképpen 
megteremtik ennek a feltételeit – szö-
gezi le Laczkó. Ha a benyújtott pályá-
zataik, támogatói ígéretek nem is való-
sulnának meg maradéktalanul, akkor 
legfeljebb szerényebbek, rövidebbek 
lesznek a tervezett nyári edzőtáborok. 

 A felkészülést május 31-én kezdik, 
erőnléti és jeges edzőtábor is szerepel 
a programban. Augusztusban magyar-
országi túrát terveznek, ami alatt edző-
meccseket játszanak, majd pedig szep-
tembertől belevágnak a bajnokságba. 

Mindenképpen erősödniük kell 
mind a keret létszámát, mind fi zikai 
állapotukat illetően – állapítják meg 
az edzők –, hiszen egy amatőr csa-
patról van szó, ahol a csapat egy ré-
szének munkahelye van, a kisebbek 
iskolába járnak. Ezt is fi gyelembe 
kell venni, amikor a magyarországi 
bajnoki részvételt tervezik.

 
Egy álom teljesült, 
megnyílik egy új kihívás

Laczkó (Szabó) Zsuzsanna volt az, aki 
az elmúlt évek alatt mindent megtett 
azért, hogy a csapat újraalakuljon. 
Nélküle aligha lenne női együttese 
Gyergyószentmiklósnak. „Ez, hogy 
most újra bajnokok lehetünk, egy 
hatalmas elégtétel számomra. Ez egy 
sokkal erősebb csapat, mint ami 20 
éve volt, és más volt, mert ennek a 
működtetését is mi szerveztük, sok-
kal jobban oda kellett állni hozzá a 
jégen kívül is. Amikor 2018-ban el-
indultunk, ez volt a cél: elérni, hogy 
újra bajnokok legyünk. Persze előbb a 
tisztes helytállás, a tapasztalatszerzés 
volt a célkitűzés. Ugyanígy készülünk 
a magyar bajnokságra is. Tisztessé-
gesen helytállni, tapasztalatot sze-
rezni. Persze ettől függetlenül még 
az is megtörténhet, hogy meglepetést 
tudunk szerezni. Mi mindent megte-
szünk azért, hogy sikeresek legyünk!”

21 év után újra aranyérem
A magyar bajnokságra készülnek a gyergyói jégkorongozó lányok

Ősztől újabb kihívások várnak 
a gyergyószentmiklósi 
női jégkorongcsapatra 

▾  FORRÁS: FOX HOCKEY




