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Idén június-júliusban, egy év halasz-
tás után az egész világ szeme Európa 
legjobb (férfi ) focistáira szegeződik, 
milliók szurkolnak kedvenc csapa-
tuknak. Ebben az időszakban szinte 
lehetetlen megkerülni a futballt mint 
beszédtémát. Ugyanakkor azzal már 
jóval kevesebben foglalkoznak, hogy 
a nagyok mellett, mögött ott vannak 
a „kicsik” is, sőt a férfi ak mellett ott 
vannak a nők is. Körképünkben az 
erdélyi női utánpótlásfutball helyze-
tét mutatjuk be edzők, csapatvezetők, 
játékosok segítségével.
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A z elmúlt években Romániában is 
egyre népszerűbbé vált a női futball, 
egyre több városnak, településnek 

van az első  vagy a második ligában játszó 
női csapata. Sőt a romániai női labdarúgás 
fejlődése érdekében a Román Labdarú-
gó-szövetség néhány éve úgy határozott, 
hogy a 2020–2021-es idénytől kezdve vala-
mennyi, élvonalban szereplő klubnak női 
tagozatot is működtetnie kell. A változás 
első lépéseként létre kellett hozni egy leg-
alább 20 főt számláló, 15 évnél fi atalabb lá-
nyokból álló csapatot, idéntől pedig a Liga 
1-es csapatoknak már egy felnőtt női csa-
patot is neveznie kell a női bajnokság első 
három osztályának valamelyikébe.

Ha kicsit messzebb tekintünk, látjuk, 
hogy a tendencia általános, hiszen az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség (UEFA) is egy-
re inkább igyekszik felkarolni, támogatni, 
népszerűsíteni a női futballt. Az UEFA 
2019-ben meghirdette a #TimeForAction 
(Ideje cselekedni) nevű, 2019–2024-es idő-

szakra szóló kampányát, melynek célja 
a női labdarúgás és a női focisták támo-
gatása Európa-szerte. Az öt fő célkitűzés 
egyikeként megfogalmazták a futballista 
lányok és nők számának megduplázását 
minden tagországban, 2,5 millió főig. Bár 
az UEFA nem tért részletesen ki a női után-
pótlásfutballra, illetve annak hogyanjaira, 
egyértelmű, hogy ez kulcsfontosságú a 
sportág jövőjét illetően.

Egyre tágul a női foci világa 
Erdélyben is
Romániában, Erdélyben is érződik a 
szándék a változásra, a fejlődésre. Erre 
egy jó példa a 2019–2020-as romániai 
Erasmus+ projekt is, melynek keretében 
a női futballcsapatok edzői tapaszta-
latokat, ismereteket gyűjthettek olasz, 
angol, portugál csapatok szakemberei-
től. Másfelől nemcsak az a fontos, hogy 

az első vagy másodosztályban játszó lá-
nyokat ki és hogyan edzi, hanem az is, 
hogy honnan, milyen alappal érkeznek. 
Ennek kapcsán Kristály Franciska, aki az 
FC Csíkszereda női csapatának játékosa, 
lapunknak úgy fogalmazott, hogy sze-
rinte most már viszonylag egyszerű lány-
ként rátalálni a foci világára, de amikor 
ő, illetve generációja kezdett, még nem 
is igazán léteztek női csapatok, a női foci 
még gyerekcipőben járt. „Én már kis-
koromban inkább labdáztam, mint ba-
báztam, de nem voltak lehetőségeim” – 
kezdte visszaemlékezését.

Kristály Franciska felidézte, hogy gye-
rekkorában csak a barátokkal volt lehe-
tősége játszani, néha az iskolában a fiúk-
kal, majd a líceumi évek alatt szerveztek 
néha osztályok közötti lányfocit, illetve 
az egyetemi évek alatt a Kolozsvári Diák-
napok keretében tudott lányfocin részt 
venni. Az egyetemi évek után tornata-
nárként került haza Székelyföldre, ahol 
2009-ben Szentegyházi Vasas néven ala-
kult női csapat, mely még abban az év-
ben be is iratkozott a női labdarúgó első 
ligába. Ennek az utódja a mai székelyud-
varhelyi Vasas Femina női csapat. Kris-
tály Franciskát egyből a felnőtt csapatba 
igazolták le – így kezdődött futballista 
karrierje. Két évet játszott Udvarhelyt 
képviselve, majd abbahagyta a hivatásos 
sportot, ám amikor 2018-ban Csíkszere-
dában felnőtt női csapatot alakítottak, 
ismét megkeresték őt, újra hivatásos já-
tékos lett.

Kristály Franciska azt is elmondta, 
hogy szerinte még mindig sok az előíté-
let és a sztereotípia a futball kapcsán, de 
azért az évek alatt javult a helyzet, egyre 
több szülő engedi vagy küldi kislányát 
focizni. Elmesélte, hogy Székelyföldön 
egyre több helyen van lehetőségük a 
lányoknak is focizni, Székelyudvarhely 
és Csíkszereda mellett most már példá-
ul Madéfalván, Gyergyószentmiklóson 
is van lánycsapat, sőt Csíkszentdomo-
koson is terveznek indítani. Szerinte 
amikor a lányok fiúkkal együtt kezdik a 
játékot, azaz vegyes csapatban, sokan 
lemorzsolódnak, hiszen a fiúk hajlamo-
sabbak durvák lenni.

Arról is szó esett, hogy Romániában 
a női futballisták nagyon alulfizetettek 
a férfi játékosokhoz képest, illetve azt 
is megtudtuk, hogy viszonylag kevesen 
vannak profi szerződéssel alkalmazva 
– például Csíkszeredában csak két, a 
magyarországi NB I-ből áthozott játé-
kosnak van ilyen szerződése. Szerinte 

Romániában ebből nagyon nehéz meg-
élni, a legtöbben dolgoznak mellette, 
ami sokszor nagyon bonyolulttá teszi az 
időbeosztást, azt, hogy ott legyenek min-
den kiszálláson, edzésen. Szerinte sokan 
mentek, mennek el külföldre is, hiszen 
ott számottevőbbek az anyagi juttatások, 
nagyobb a támogatás, illetve szakmai 
szempontból is jobban lehet fejlődni, 
változatosabbak az edzésmódszerek, 
erősebbek a bajnokságok.

Nehezen indult, 
de beindult Csíkszeredában
Albu László, az FK Csíkszereda vezető-
edzője a Krónikának elmondta, őt 2018 
nyarán kérte fel a klub elnöke, hogy állít-
son össze egy felnőtt női csapatot – mi-
vel szükséges, hogy a férficsapat mellett 
női is legyen. Kezdetben nem volt köny-
nyű dolga, olyan lányokat keresett fel, 
akik fiúkkal játszottak egy csapatban 
(ezt a jelenlegi szabályok értelmében ti-
zennégy éves korig lehetséges), illetve 
Magyarországról is „hozott” lányokat. 
Olyanokat is felkeresett, akik azelőtt a 
székelyudvarhelyi női csapatban ját-
szottak, és olyan környékbeli lányokat 
is, akik addig csak kis pályán játszottak. 
A csapat a harmadik ligában kezdett, 
de hamar felkerült a másodikba.

Nem sokkal azután, hogy megalakult 
a felnőtt csapat, megkezdték az után-
pótlás-toborzást is az iskolákban, elő-
ször 11–12 éves lányok körében, majd 
bővültek a korosztályok, másfél éve már 
hétévesek is fociznak a klubnál: van U7-
es, U9-es, U11-es, U13-as, U15-ös korosz-
tály, minden korosztályban 20–25 lány-
nyal. Korosztály függvényében heti két, 
három vagy négy edzésen vesznek részt, 
és minden korosztály képviselői orszá-
gos bajnokságokban is megméretkeznek. 

Azt is megtudtuk, hogy a női csapat 
magalakulásáig sem volt ritka a lányok 
jelenléte, edzettek lányok a fiúkkal kö-
zösen, ám mivel a szabályzat értelmé-

ben ez csak tizennégy éves korig lehet-
séges, akik folytatni akarták, elmentek 
Székelyudvarhelyre vagy Magyarország-
ra. Albu László szerint a közös edzés 
előnyös volt a lányoknak, hiszen a fi-
úkkal néha „nehezebb volt a versenyt 
felvenni, jobban oda kellett tegyék ma-
gukat, jobban, sokkal hamarabb tudtak 
fejlődni”. Szerinte most a lánycsapatok 
is nagyon jól, eredményesen dolgoznak, 
szép sikereket érnek el. Csíkszeredában 
egyébként négyen dolgoznak a lányok-
kal, Albu László és három női edző.

Az FK Csíkszereda vezetőedzője szerint 
az évek alatt a szülőknek a sportághoz 
való hozzáállása is változott, hiszen 2018 
előtt még sokan titulálták „nem lányoknak 
való” sportnak, ám látva a felnőtt csapat 
sikereit (is), egyre nyitottabbak lettek, sze-
rinte egyre több kislány szeretne focizni. 
Most már nem feltétlenül nekik kell tobo-
rozniuk, hanem gyakran a szülők keresik 
meg a klubot. Szerinte egyre több lehető-

Játékban. Egyre több erdélyi lány fordul a labdarúgás felé

Náluk a labda? Számos probléma megoldatlan a női fociban
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Nehezen növi ki a gyerekcipőt az erdélyi lányfoci
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 » Az FK Csíkszereda vezetőedző-
je szerint az évek alatt a szülők 
hozzáállása is változott a sport-
hoz, hiszen 2018 előtt még sokan 
titulálták „nem lányoknak való” 
sportnak, ám látva a felnőtt csapat 
sikereit (is), egyre nyitottabbak 
lettek, szerinte egyre több kislány 
szeretne focizni.




