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Teniszről váltott focira
Casiadi-Bakó Soma szerint a sikert alázattal és visszafogottsággal kell kezelni
• Idén az FK Csíkszereda nyerte az U19-es labdarúgó Elit Liga döntőjét. 
A papírformát felborító székelyföldi együttes tagjai közül a döntő legjobb 
játékosának Casiadi-Bakó Somát választották. A tehetséges, román és ma-
gyar állampolgársággal rendelkező korosztályos válogatott középpályás 
2002. február 13-án született Csíkszeredában. A fiatal labdarúgó az érett-
ségi lázában volt az elmúlt napokban, de szívesen válaszolt kérdéseinkre.

D O B O S  L Á S Z L Ó

– Tudomásunk szerint több sport-
ágat is kipróbált. Hogyan ismerke-
dett meg a sporttal, melyek voltak 
az első gyerekkori élményei a spor-
tolással kapcsolatban, mikortól jár 
rendszeres futballedzésekre?

– Amikor kicsi voltam, a szüle-
im több lehetőséget is felkínáltak a 
sport terén, hogy kipróbálhassam, 
mit is szeretek igazán. Már egészen 
korán megtanultam sízni, snow-
boardozni, úszni, de végül a tenisz 
mellett tettem le a voksomat. Ötéves 
koromban adtak először teniszütőt a 
kezembe, amely aztán annyira meg-
tetszett, hogy évekig versenyszinten 
játszottam. Időközben édesapám 
beíratott focizni, így sokáig párhu-
zamosan űztem ezt a két sportot. 
Sokszor eszembe jut, amikor Szé-
kelyudvarhelyen a teniszmeccsem 
után átszaladtam a szomszédos 
futballpályára, hogy részt vegyek a 
csapatom mérkőzésén. Végül a ha-
bitusomból adódóan a csapatsport 
mellett döntöttem, amelyben nagy 
szerepe volt edzőmnek, Bajkó Bar-
nának is. Ő volt az, aki megszerettet-
te velem a labdarúgást.

– Idén az U19-es Elit Liga döntő-
je után a fi nálé legjobb játékosának 
járó díjat vehette át. Voltak hason-
ló elismerései korábban? Mit jelent 
önnek ez a díj, mire kötelezi?

– Korábban csak kétszer sikerült 
egyéni díjat szereznem, 2014-ben és 
2016-ban, éppen ezért az idei cím 
eddigi futballkarrierem legkiemel-
kedőbb eredményeként könyvel-
hető el. Természetesen tudatában 
vagyok, hogy ezt a sikert kellő alá-
zattal és visszafogottsággal kell ke-
zelnem, és azzal is számolok, hogy a 
továbbiakban az elvárások egyre na-
gyobbak lesznek. De ez engem még 
több munkára és fegyelemre ösztö-
nöz. Talán az akadémia növendéke-
inek is példát tudok mutatni abban, 
hogy kitartó és alázatos munkával 
valóra válthatjuk álmainkat.

– Eddigi ígéretes karrierje so-
rán volt egy törés, egy pont, ami-
kor abba akarta hagyni a minőségi 
sportot. Hogyan sikerült túltennie 
magát ezen az időszakon?

– Tavaly, 2020 őszén elkezdő-
dött a korosztályos és a 2. ligás 
bajnokság. Mindkét csapatban tel-
jesítenem kellett és időközben a to-
vábbtanulás gondolata is foglalkoz-

tatott. Ekkor jutottam arra a pontra, 
amikor úgy éreztem, hogy túl nagy 
teher számomra mindhárom helyen 
helytállni, ezért félbehagytam a 
focit. Jó volt egy kicsit fellélegezni, 
de mégis maradt bennem némi hi-
ányérzet. Végül a klub vezetőségé-
nek és Valentin Suciu vezetőedző-
nek köszönhetően tértem vissza a 
pályára. Ők mindvégig hittek a te-
hetségemben.

– Nagy lépésnek számít az ifj ú-
sági korosztályból átlépni a felnőt-
tek közé. Nagyszerű bizonyítvány, 
hogy a 2002-es korosztály egyik 
legtehetségesebb romániai játé-

kosa. Kiknek köszönhető, hogy 
felfedezték, illetve egyengették 
eddigi labdarúgó-pályafutását?

– Azt, hogy eddig eljutottam, 
elsősorban gyerekkori és ifj úsági 
edzőimnek, Albu Lászlónak, Bajkó 
Barnának, Ilyés Róbertnek és Du-
sinszki Zoltánnak köszönhetem. A 
legnagyobb bizalmat a felnőtt csa-
pat edzője, Valentin Suciu szavazta 

nekem, aki számos lehetőséget biz-
tosított, hogy a felnőtt csapatban is 
megmutathassam a tehetségemet. 
A szüleim támogatása és biztatása 
is óriási szerepet játszott a labdarú-
gó-pályafutásom egyengetésében.

– Kiváló technika, helyzetfel-
ismerés és gyors döntések meg-
hozatala mellett – egyebek közt 
– tökéletes erőnlétet követel a 
középpályás poszt. Miben kellene 
fejlődnie, és kik azok az ön poszt-
ján játszó középpályások, akik-
nek a játékát fi gyeli?

– Kevin De Bruyne játékstílusa 
áll a legközelebb hozzám, tetszik a 

játékfelfogása, pontos átadásai, va-
lamint a sikert hozó góljai. Fejlesz-
tenem kell a fejjátékomat és a fi zikai 
erőnlétemet.

– Két nagy vizsga várt önre 
2021-ben: az U19-es Elit Liga dön-
tője és az érettségi. A futballvizs-
ga kitűnőre sikerült, reméljük, 
a Márton Áron Gimnáziumban 
sikeresen érettségizők listáján 
is előkelő helyet foglal majd el. 
Milyen tervei vannak őszre a fut-
ballban? Hol szeretné folytatni 
tanulmányait?

– A Futball Klub Csíkszereda 
felnőtt csapatában fogom folytatni 
a labdarúgást. Ebben az évben szá-
momra és a csapat számára is a ro-
mán első osztály a kitűzött cél, emel-

lett az ifj úsági Bajnokok Ligájában 
is helyt szeretnénk állni. Tanulmá-
nyaimat a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Közgazdaság- és 
Gazdálkodástudományi Karán sze-
retném folytatni.

Kikből lesz majd futballista?

Érdemes megőrizni az utókornak 
a következő csapatnévsort. Az FK 
Csíkszereda színeiben 2021-ben or-
szágos bajnoki címet nyert csapat 
összeállítását, amellyel a székely-
földi együttes a Mogoșoaián meg-
rendezett döntőben Bogdan Rotar 
és Botorok János góljaival 2–1-re 

győzte le az FC Viitorul együttesét. 
A döntőben pályára lépett csapat: 
Albert Hunor – Vereguț Dániel, 
Gergely Botond, Casiadi-Bakó So-
ma, Suciu Tóni (Finna László, 80.), 
Szabó Andor, Szondi Botond (Lázár 
Kristóf, 75.), Barabás Máriusz (Omar 
El-Sawy, 90.), Bujdosó Szilárd, Bog-
dan Rotar (Botorok János, 68.), 
Baga Szabolcs. A döntőn a játékve-
zetői lapra felírt további játékosok: 
Karácsony Márk (kapus), Hadnagy 
Tamás, Ketesdi Nimród, Rácz Barna 
és Szakács Szilárd.

Az FK Csíkszereda honlapja sze-
rint az U19-es keret további tagjai: 
Veres Róbert, Szász Lehel, Haran-
gozó Erik, Csala Róbert, Pálhegyi 
Andor, Albu Attila, Fischer Tamás 
és Incze Zsombor. Stáb: Demény 

Norbert (vezetőedző), Zöld Péter 
(másodedző), Antal Szilamér (erőn-
léti edző), Tiberiu Lung és Nagy 
Barna (kapusedzők), dr. Bachner 
István (orvos), Gaál Angyal (fi zio-
terapeuta), Cseke Szilárd (csapat-
menedzser), Dusinszki Zoltán (a 
Székelyföld Labdarúgó Akadémia 
technikai igazgatója), Szondy Zol-
tán (klubelnök).

Szintén ennek a generációnak a 
tagja a 2019-ig a Székelyföld Labda-
rúgó Akadémián fejlődő, az FK Csík-
szeredától induló, jelenleg a Puskás 
Akadémia színeiben a magyar fel-
nőtt élvonalában futballozó Marius 
Corbu.

Casiadi-Bakó Soma átveszi 
a szövetség képviselőitől 
a legjobb játékosnak járó díjat

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

Mióta van ifjúsági BL? 

A 2021–2022-es szezonban 
Romániát az FK Csíkszereda, 
Magyarországot pedig az MTK 
képviselheti az ifjúsági BL-ben, 
hivatalosan az UEFA Ifjúsági 
Ligában, ahol a Bajnokok Ligá-
jában főtáblás klubok utánpót-
lás-csapataihoz az UEFA-együtt-
ható alapján megállapított 
32 legjobb országos bajnok 
csatlakozhat. A 2013 óta zajló 
sorozat eddigi legsikeresebb 
csapatai két-két győzelemmel a 
Chelsea és a Barcelona, címvédő 
pedig a Real Madrid.




