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Lehet jó valami, amiért magyar
Beszélgetés Könczei Soma futballedzővel, a kolozsvári Dribli alapítójával

• Tíz éve öt gyermekkel indult a Dribli Erdélyi Gyerekfoci Klub a kolozsvári Apáczai-is-
kola tornatermében, azóta több mint 700 gyermek fordult meg a Driblinél. Az évforduló 
alkalmából tartott sajtótájékoztatót követően Könczei Somával beszélgettünk.

S OMO GY I B O T ON D

– Sok magyar kétkedve fogad-

ta a magyar klub létrehozását a 

80 százalékban románok lakta 

városban. Hogyan viszonyult a 

közvélemény és később a román 

klubok vezetősége önökhöz?

– A magyarok közül sokan két-
kedve fogadták, a románok nem 
foglalkoztak vele. Később is inkább 
a magyar közeggel volt nehéz elfo-
gadtatni magunkat. A szülők úgy 
gondolták, hogy kedves próbálko-
zás, de ha komolyan akarják ven-
ni a focit, román klubhoz viszik a 
gyereküket. Később, ahogy jöttek 
az eredmények, amikor sikerült le-
győzni a CFR-t, az Újpestet vagy a 
Ferencvárost, ahogy egy-egy játékos 
megfordult a Székelyföld Labdarúgó 
Akadémia edzőtáboraiban, ahogy 
az első generáció végzős csapatából 
ketten is a CFR nagypályás korosztá-
lyaiban is megbecsült tagok lettek, 
lassan kezdték elhinni: lehet jó vala-
mi, amiért magyar… 

A román csapatok többségével 
korrekt a viszony, de minden bajnoki 
szezonban előfordul egy-két meccs, 
ahol előjön a feszültség. Hallottunk 
már „bozgorozást”, főleg amióta el-
kezdtük nyerni a meccseket. Amed-
dig a tabella hátulján kullogtunk, 
nem volt probléma. A bírók részéről 
azonban érezzük a törődést, sokszor 
három góllal kell jobbnak lennünk, 
hogy végül egy góllal nyerjünk. De 
ahogy mondják: „ami nem öl meg, 
az megerősít”. Valóban egyre erő-
sebben jöttünk ki e helyzetekből, és 
mára néha tényleg annyival jobbak 
vagyunk, hogy nem tudják elvenni 
tőlünk a győzelmet.

– Milyen hatással volt a Dribli 

megalakulása a többi erdélyi vá-

rosra?

– Azokon a településeken, ahol 
többségben vannak a magyarok, 
léteztek „magyar” futballcsapatok, 
de tudatosan magyar klubot a Dribli 
alapított először. És sokáig az egyet-
len maradt. Az utóbbi években Er-

dély-szerte elszaporodtak a hasonló 
kezdeményezések, aminek örülünk, 
és büszkék vagyunk, hogy példát 
mutathattunk.

– Hány településen vetették 

meg a lábukat? Azóta hányban 

működik még mindig a Dribli?

– A tíz év alatt kilenc településen 
foglalkoztunk magyar gyerekekkel 

rövidebb-hosszabb ideig: Magyar-
lóna, Kalotaszentkirály, Bánff yhu-
nyad, Marosvásárhely, Nagykároly, 
Bágyon, Szék, Szamosújvár és Besz-
terce. Besztercén most is van Dribli, 
Gábor Oszkár Ervin kollégám remek 
munkát végez.

– A klubról beszélve mindig ket-

tős célról beszél. Melyik ez a kettő?

– Egyrészt szeretnénk minőségi 
futballistákat képezni, akik profi  
karriert futhatnak be, és remél-
jük, valaki eljut a válogatottságig 
is. Másrészt a sport az egészséges 
élet legfőbb záloga, ezért annak is 

rendszeresen kellene sportolnia, aki 
nem tehetséges. Ezért tartjuk fontos-
nak elvinni mindenkihez a focit és 
rávenni a gyerekeket a rendszeres 
mozgásra. Minél több gyerek foci-
zik, annál nagyobb valószínűséggel 
bukkan elő tehetség. S minél sikere-
sebb a klub, annál többen akarnak 
csatlakozni hozzá. Nálunk e két vo-
nal párhuzamosan van jelen.

– A sajtótájékoztató keretében 

egy másik célt is említett: közös-

ségi élményt szerezni. Ennek ér-

dekében mit szerveztek az évek 

során, milyen eseményeken vet-

tek részt?

– Tizenkét alkalommal szervez-
tük meg a Kolozsvári Magyar Gye-
rekfoci Kupát, ahol óvodától 6. osz-
tályig különböző korosztályokban 
találkozhattak a környék gyerekei, 
illetve rendszeres résztvevői va-
gyunk a Kolozsvári Magyar Napok-
nak is. A Driblin belül a Családi na-
pok és a táborok adnak kiemelkedő 
közösségi élményeket.

– Kikkel vesznek részt bajnok-

ságban? Milyen eredményeket 

értek el?

– Három korosztállyal foglalko-
zunk U9-től U13-ig. Jelenleg az U11-
gyel és az U13-mal játszunk a román 
bajnokság Kolozs megyei szakaszá-
ban. 2014-ben mérettük meg ma-
gunkat először. A kezdeti években az 
utolsó hely elkerülése volt a cél, 2017-
et leszámítva ez sikerült is. 2018-ban 
a középmezőnyben végeztünk, és ezt 
tartottuk azóta is. Jelenleg az U13-mal 
dobogón vagyunk, és szeretnénk is 
az élvonalban maradni.

– A 14 évnél idősebbekkel nem 

foglalkoznak. Miért? Hova irá-

nyítják őket?

– Infrastrukturális okokból ed-
dig nem tudtuk folytatni a munkát. 
A legtehetségesebb végzőseinket a 
Székelyföld Labdarúgó Akadémiára, 
illetve a CFR-hez irányítottuk. A kér-
dés persze az, mi lesz azokkal, akik 
nem ennyire tehetségesek, de fociz-

nának. Sajnos nincs olyan csapat a 
környéken, amelyet teljes szívünk-
ből ajánlanánk. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy a harmadik generációt 
már tovább fogjuk vinni a nagypá-
lyára is.

– Az egyik legfontosabb cél az 

egyéni képzés. Kik jutottak el a 

klubból az évek során magasabb 

szintre?

– A legnagyobb sikerünk, hogy 
Fekete László (2005) nemrég három-
éves profi  szerződést kötött az FK 
Csíkszeredával. Ez nagy eredmény, 
s még inkább ösztönöz arra, hogy a 
jövőben újabb profi  játékosokat ne-
veljünk.

– Milyen klubokkal vannak 

szorosabb együttműködésben?

– A Székelyföld Labdarúgó Aka-
démiával a 2014–2015-ös szezontól 
kezdődően partnerségi kapcsolat-
ban állunk.

– A sajtótájékoztatón említette 

Tajti József képzési rendszerét. 

Miről van szó?

– Tajti József a katalán iskola 
alapján készített egy képzési anya-
got, amely szerint mindent meccs-
helyzetben kell végeznünk, hogy a 
gyerekek megtanulják minél hama-
rabb meghozni a helyes döntést és 
azt jól végre is hajtani. A módszer 
hatásos, mert a gyerekek látványos 
fejlődésen mentek át azóta.

– Mi az utánpótlás-nevelés célja?

– Minden edzőnek célja, hogy 
eredményes sportolót képezzen. De 
a legfontosabb, hogy egészséges, 
magabiztos, boldog gyerekeket ne-
veljünk.

– Tizedik születésnapjuk al-

kalmából milyen rendezvények-

kel készültek?

– Több találkozót is szerveztünk, 
köszönetet mondtunk azoknak a 
barátoknak, támogatóknak, akik 
velünk voltak az elmúlt tíz évben. 
A közeljövőben két barátságos mér-
kőzéssel ünnepeljük meg a jubileu-
mot: a 2005-ös csapat a 2007-esek-
kel mérkőzik meg (vagyis az első 
két generációnk), majd az évtized 
válogatottja (2004–2010-es születé-
sű gyerekekből) a Dribli edzői ellen 
játszik.

Könczei Soma szerint a leg-

fontosabb, hogy egészséges, 

magabiztos, boldog gyerekeket 

neveljenek
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