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ség van a női fociban, az UEFA is egyre tá-
mogatóbb. Elmondta, már eljutottak oda, 
hogy bár nem nagy összeget, de a felnőtt 
csapat tagjai anyagi juttatást is kapnak.

Székelyudvarhelyi vízió
A téma kapcsán megkerestük a Vasas Femi-
na vezetőjét, László Bélát is, aki elmesélte, 
hogy a 2009-es szentegyházi megalakulás 
után, 2012-ben váltak külön a fi úklubtól 
és alapították meg Vasas Femina néven a 

székelyudvarhelyi lánycsapatot – részben 
azért, mert a lányok nagy része székelyud-
varhelyi volt. Felidézte: ahogy megalapí-
tották a felnőtt csapatot, szinte azonnal 
elindították az utánpótlás-nevelést is, ami 
szerinte sok akadályba ütközött. Szerinte 
sok „problémát jelent” az, hogy egy női, 
nem pedig egy férfi csapatról van szó.

László Béla szerint a futballozást, a spor-
tot érdemes már hat-hét éves korban el-
kezdeni, akár tömegsportszinten is. Tény, 
hogy nem mindenkiből lesz profi  sportoló, 
de mint iskola alatti, utáni foglalatosság is 
fontos. „Próbálunk adni egy olyan víziót, 
hogy ha egy szülő behozza kézen fogva a 
kislányát, az egészen kiskortól a serdülőko-
ron át,  a nagyifj úságig lássa az utat abban 
a pillanatban, ha tehetséges, vagy ha mun-
kával oda akar érni” – fogalmazott a szak-
ember. Székelyudvarhelyen hat-hét éves 
kortól zajlik az edzés, a kislányok belekós-
tolhatnak a foci rejtelmeibe – és erre igény 
is van. „Ez óriási öröm számunkra, ugyan-
akkor kihívás is, hogy játékosan, különbö-
ző programok által minél zsengébb korban 
kezdjük el a velük való foglalkozást” – árul-
ta el László Béla.

Azt is megtudtuk, hogy kezdetben a lá-
nyok fi úkkal mérhették össze magukat, 
ám ez gyakran problémákat vetett fel, fő-
leg, ha „egy lánycsapat elverte a fi úkat”. 
Lassan egyre több lány, illetve női bajnok-
ság lett országos szinten – ma már U11 és 
U13 is létezik –, bár ezeket idén sajnos 
ellehetetlenítette a járványhelyzet, töb-
bek között a sok tesztelési kötelezettség 
miatt. „Fontos lenne víziót adni nekik, 

hogy amikor azt mondja, hogy én tudom 
ezt csinálni, ne kelljen azt kérdezze, hogy 
de meg tudok-e élni belőle, elmenjek-e 
inkább egy kocsmába pultos lánynak” – 
vázolta a sportvezető.

Fájdalmas megkülönböztetés
László Béla szerint ilyen téren sajnos nem 
történt jelentős változás az elmúlt harminc 
évben. Szerinte a női foci négyszáz száza-
lékos fejlődés előtt áll, ám a kérdés, hogy 
például ők, mint udvarhelyi klub részt vesz-
nek-e benne. Hangsúlyozta: muszáj, hogy 
több lábon álljanak, hiszen bár valamelyest 
kapnak önkormányzati támogatást is, ah-
hoz képest, amit csinálnak, amilyen ered-
ményeik vannak, elenyésző a támogatás: 
„Pont most jöttek ki a pályázati eredmé-
nyek, és hát nem tudjuk, hogy sírjunk vagy 
kacagjunk rajta. Sírnunk kéne. Nagyon 
„csökött” gondolkodással állunk szemben 
– nem is akarom szépíteni a dolgot”.

Jelenleg több mint száz lány, kislány ját-
szik a klubnál, akik országos bajnokságok-
ra, kiszállásokra járnak. „És ott sajnos nem 
mondja senki azt, hogy ja, ti lányok vagy-

tok, akkor fél áron van a szállás, a szállítás. 
Azért mondom, hogy nagyon fájdalmas ez 
a megkülönböztetés, és most már tényleg 
azon a ponton vagyok, hogy ezt meg kell 
piszkálnunk, hogy meg kell keresnünk egy 
női szervezetet, mert csúnyán néz ki (…) 
Egy orvosnő sem keres kevesebbet, mert ő 
nő. Érzékeltetnem kell ezt, hogy elveszítet-
tük valahol az egyensúlyt” – jelentette ki 
a szakember. László Béla szerint még sok 
időnek kell eltelnie, hogy az „agyak meg-

nyíljanak”, még a politikumnak is nyitnia 
a téma iránt. Szerinte nem kell Nyugat-Eu-
rópáig nézni, már Magyarországon is jobb a 
helyzet. „Itt érdektelenség övezi az egészet 
– szögezte le a sportvezető. – Mindig meg-
köszönik, mindig kapunk egy szép nagy 
diplomát, és amikor pénzosztás van, ott va-
gyunk a végén.” 

László Béla felidézte, hogy kezdetben a 
szülőkben is rengeteg előítélet volt, de las-
san jó irányba változott a helyzet, rengeteg 
szülő belátta, hogy ez egy mozgáslehetőség. 
Szerinte ha a politikum szintjén is változna 
ennyit a helyzet, az már hatalmas javulás 
lenne. Székelyudvarhelyen női és férfi  edzők 
is dolgoznak, ami szintén egy fontos kérdés: 
próbálnak női trénereket és játékvezetőket is 
kinevelni, illetve az edzők feladata nemcsak 
a technika, stratégia, hanem az is, hogy egy 
összetartó csapattá kovácsolják a lányokat.

Kulcsfontosságú a tömegsport
Felkerestük a téma kapcsán Könczei Somát, 
a kolozsvári központú Dribli Erdélyi Gyerek-
foci Klub vezetőjét is, aki elmondta, hogy a 
női utánpótlásfoci kapcsán benne is sok a 

kérdés. Például Románia legeredménye-
sebb női együttesét, a Kolozsvári Olimpia 
csapatát elnézve is gyakran elgondolkodik, 
honnan kerülnek hozzájuk a lányok, hiszen 
a legtöbb csapatban – például a Dribliben is 
– nagyon kevés a lány. Ugyanitt megemlítet-
te, hogy sokéves magyarországi tapasztalata 
azt mutatja, azért ott nagyobb hangsúlyt kap 
az utánpótlásfutball – a női utánpótlásfut-
ball is. Könczei Soma szerint a kérdés szem-
pontjából a tömegsport is kulcsfontosságú 

téma, mivel sokan hajlamosak úgy állni a 
kérdéshez, hogy a „gyerekből élsportolót 
szeretnének”. „Tőlem is kérdezik, hogy na, 
lesz belőle? Nem, de élvezi, a foci akkor is 
tök jó. Aki meg jó, akkor úgyis szólunk, azt 
kiválasztjuk, azért vannak a kiemelt csopor-
tok, ahol próbálunk futballistákat képezni” 
– vázolta a szakember. Könczei Soma szerint 
a sport nagyon gyakran kerül háttérbe, a 
tanulás, a pluszórák az első, és akkor jöhet 
a sport, de a futball még a sportok között is 
lenézett, közönséges, „proli”. „És ezen belül 
még a lányok…az végképp” – tette hozzá.

Könczei Soma szerint a gyerekek keveset 
sportolnak, és nehéz a szülőket meggyőzni 
ennek fontosságáról – és a lányoknál az 
arány még rosszabb, a foci világába pedig 
még nehezebb bevonzani őket. Hozzátette, 
inkább a szülőknek vannak fenntartásaik 
a focival szemben. Főleg óvodáskorban a 
gyerekek nagyon nyitottak. Szerinte nem 
az a baj, hogy a szülők elviszik „máshova”, 
azaz más sportot űzni a lányokat, hanem 
sokszor az, hogy nem viszik sehova.

A Dribli kiemelt csoportjaiban jelen-
leg nincs lány, de főleg a járvány előtt 

többen is voltak tömegsportot űzni, a 
százötven gyerekből akár húsz gyerek is. 
A klubban megfordultak olyan lányok, 
kislányok is, akik később a Kolozsvári 
Olimpia női csapatába jutottak be. Sze-
rinte az, hogy a foci egy „fiús sport”, 
sokszor csak egy kifogás. És nem az a lé-
nyeg, hogy valakiből futballsztár lesz-e: 
ha a gyerekek korán kezdik a sportot, 
megszokják, megszeretik, és ez a későb-
bi életükre is kihat.

Mozgásban. A legfontosabb, hogy a fi atal lányok is sportoljanak, egészséges életmódot folytassanak
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 » Jelenleg több mint száz lány, 
kislány játszik a klubnál, akik 
országos bajnokságokra, kiszál-
lásokra járnak. „És ott sajnos 
nem mondja senki azt, hogy ja, ti 
lányok vagytok, akkor fél áron van a 
szállás, a szállítás. Azért mondom, 
hogy nagyon fájdalmas ez a meg-
különböztetés, és most már tényleg 
azon a ponton vagyok, hogy ezt 
meg kell piszkálnunk, hogy meg 
kell keresnünk egy női szervezetet, 
mert csúnyán néz ki” – jelentette ki  
László Béla.




