
Székely hokis a jégkorong BL-ben
A csíkszeredai Kánya Tamás a német élvonalban is bemutatkozhat
• Európa egyik topbajnokságában kapott szerződést 
idén nyáron a csíkszeredai Kánya Tamás jégkorongo-
zó. A 20 éves fiatalember a német Fischtowns Pinguins 
színeiben két BL-meccset játszott, de ott bokasérülést 
szenvedett, ezért lekerült a második ligába (DEL2), ahol 
az Eispiraten Crimmitschau együttesét erősíti.

D OB O S L Á S Z L Ó

H ét éve költözött ki Németor-
szágba Kánya Tamás, aki i�ú-

sági szinten négy évet a Krefelder 
EV, hármat pedig az Eisbaren Berlin 
színeiben hokizott. Nyáron a német 
pro  jégkorongbajnokságban (DEL, 
Deutsche Eishockey Liga) szereplő 
Bremerhaven Fischtown Pinguins 
szerződtette, játszott is két meccset 
a Bajnokok Ligájában, de ott sajnos 
egy korong eltalálta a bokáját, bo-
katörés miatt kényszerszünet követ-
kezett. Ezt követően az északnyu-
gat-németországi csapat kölcsönadta 
a második ligás Eispiraten Crimmi-
tshau együtteséhez, a DEL2-be. A 
szászországi kisvárosban értük utol 
a székely  atalembert.

– Hol és hogyan ismerkedett 
meg a hokival, mikor jutott ki Né-
metországba? Kik voltak az első 
edzők, akik útját egyengették, 
fejlődésében segítették?

– Csíkszeredában ismerkedtem 
meg a hokival, négyéves voltam, 
amikor a szüleimnek mondták a ba-
rátok, hogy van korcsolyaoktatás, és 
így elvittek engem is. A kezdés egy-
általán nem volt könnyű. A szüleim 
nem láttak nagy jövőt benne, mi-
vel másokhoz képest nagyon rossz 
korcsolyatechnikám volt. Az edzők 
azonban elmondták, hogy nem sza-
bad ezt az elején kijelenteni, mert 
idővel a korcsolyázásom kialakul és 
jobb lesz. Györgypál Tamás, Janovits 
Endre és Barta Csaba voltak az első 
edzőim, a Csíkszeredai ISK kölyök-
csapatában játszottam. Sokat kö-
szönhetek első edzőimnek, mert ők 
nemcsak a korcsolyázásra tanítottak 
meg, hanem a jégkorong alapjaira, 
fegyelemre, amit Györgypál Tamás 
örökké megkövetelt. A 2012/13-as 
szezonban, amikor az U12-es korosz-
tályból kinőttem, a szüleimmel és a 
húgommal kiköltöztünk Németor-
szágba, Krefeldbe. A szüleim otthon 
felszámolták a cégüket annak érde-
kében, hogy legyen jó iskolai vég-
zettségem és érjem el a céljaimat, 
mivel már kisgyerekként az volt az 

álmom, hogy magas szinten hokiz-
zak, pro  jégkorongozó legyek.

– Melyik i�csapatoknál ját-
szott Romániában, majd Német-
országban, hogyan történt a fel-
nőttek között a bemutatkozás?

– Romániában az U12-ig a Csík-
szeredai ISK-nál játszottam. Utána, 
Németországban a krefeldi együttes-
nél, az U14-től az U16-ig. Ezt követően 
szezon közben váltottam, a berlini 
U19-es együtteshez kerültem, mert 
– sajnos – problémák voltak a régi 
csapatnál. Nehéz döntés volt akkor, 
mert a családomat Krefeldben kellett 
hagynom, és egyedül költöztem a né-
met fővárosba. Ott négy teljes szezont 
játszottam, az utóbbi két évben már 
az U20-as ligában. Abban az időszak-
ban a legjobb három német utánpót-
lás-egyesület között voltunk, döntő-
be is jutottunk. Sajnálatos módon az 
elmúlt két évben a koronavírus miatt 
a rájátszások elmaradtak. Ennek csak 
annyi előnye volt számomra, hogy 
jobban fel tudtam készülni az érettsé-
gi vizsgáimra.

Az idei szezont Bremerhavenben, 
a német pro ligában, a DEL-es Fisch-
town Pinguins csapatánál kezdtem. 
Oda szól a szerződésem, náluk ját-
szottam felkészülési mérkőzéseket, 
és részt vettünk a jégkorongozók 
Bajnokok Ligájában (Champions 
Hockey League – szerk megj.), ahol 
Európa legjobb csapatai játszanak. 
Én jégre léptem a BL első két mérkő-
zésén. Finnországban a TPS Turku 
ellen (akik tavaly 2. helyen végez-
tek a  nn élvonalban – szerk megj.) 
blokkoltam egy nagy lövést, és sajnos 
eltörött a bokám. Akkor azt hittem, 
hogy csak egy zúzódás, és folytattam 
a mérkőzést. Két nappal később pe-
dig a svéd bajnok Växjö Lakers ellen 
játszottunk. Mivel akkor még mindig 
azt hittem, hogy csak egy kemény 
zúzódás, azt a mérkőzést is lejátszot-
tam – törött bokával. Nagyok voltak a 
fájdalmak, de nem akartam kihagyni 
a meccset, mivel ekkora lehetőség 
nem mindennap adatik meg. Miután 
hazarepültünk Németországba, csak 
akkor derült ki, hogy ez egy nagyobb 
sérülés. Addig az időpontig nagyon 
jól ment a játék, pozitív visszajelzé-

seket kaptam az edzőktől és a csapat-
menedzsertől.

– Hol játszik jelenleg, és mi-
lyen esélyek vannak arra, hogy a 
DEL-ben szerepeljen?

– Sajnos a bokasérülés miatt ki 
kellett hagynom nyolc hetet, így 
leküldtek a DEL2-be, az Eispiraten 
Crimmitschauhoz. A  atal játékosok 
fejlődésének érdekében együttmű-
ködik a két csapat, így több jégidőt, 
játéklehetőséget kapnak. A DEL2-
ben eddig öt mérkőzésen léptem 
jégre. Sajnos az elején még nem 
voltam teljesen formában. Aztán 
javult a teljesítményem, de múlt hé-
ten elkaptam a koronavírust, ezért 
karanténba kellett mennem. Az első 
pro  szezonom eddig eléggé bal-
szerencsésen indult. De nem adom 
fel. A csapatom és az én tervem is 

ugyanaz, hogy a következő szezon-
ban a DEL-ben szerepeljek. De talán 
még ebben a szezonban is, hiszen 
azt mondták, hogy ha felépülök, for-
mába lendülök, akkor – ha a Fisch-
townnak több sérültje lesz – rám 
is számítanak, bemutatkozhatok a 
DEL-ben. De ez mind a jövő titka.

– Mit lehet tudni a válogatott-
ságáról? Melyik válogatottban 
szerepelt eddig?

– Még egyetlen válogatottban 
sem szerepeltem. Három állampol-
gárságom van: a magyar, a román és 
a német. A magyar válogatottba saj-
nos nem tudok menni, mivel ahhoz 
két évet kell játszanom Magyarorszá-
gon. Eddig nem kaptam meghívást 
sehova, de jelenleg nem is tervezem, 
hogy részt vegyek valahol, ameddig 
az utam nem tiszta.

– Melyek a közeli és távlati céljai?
– A közeli cél az, hogy minél ha-

marabb felépüljek a sérülésemből 

és kigyógyuljak a fertőzésből. Az, 
hogy elérjem azt a formámat, azt 
az erőnléti állapotot, ahol a sérülés 
előtt voltam. Az, hogy még ebben a 
szezonban biztos helyem legyen a 
DEL2-ben. A távoli cél az, hogy felke-
rüljek az élvonalbeli bajnokságban 
(DEL) szereplő csapathoz, de a jég-
korong mellett el szeretnék végezni 
egy egyetemet is.

– Követi a székelyföldi hokit? 
Mi a véleménye az Erste Ligáról, a 
székelyföldi hokis utánpótlás-ne-
velésről?

– Természetesen követem a szé-
kelyföldi hokit. Sok barátom és 
ismerősöm van, akik a székely csa-
patoknál hokiznak. Az Erste Liga 
szerintem évről évre egyre jobb, és 
egyre minőségibb külföldi játékosok 
érkeznek a csapatokhoz, akik emelik 
a színvonalat. Örülök annak is, hogy 
szülővárosom csapata ennyire sike-
res volt az elmúlt időszakban, már 
külföldön is jó nevük van.

– Tartja a kapcsolatot más, Né-
metországban hokizó magyaror-
szági vagy székelyföldi játékossal?

– A hokivilág nem túl nagy, így 
nekem sikerült szinte minden ma-
gyar vagy székely hokissal Német-
országban megismerkedni. Többjük-
kel tartom a kapcsolatot.

– Többéves németországi ta-
pasztalat van ön mögött. Mit 
ajánlana azoknak a székelyföldi 
gyerekeknek, akik magas szinten 
szeretnének hokizni? Mit tartsa-
nak szem előtt?

 – A székelyföldi gyerekeknek, 
azoknak, akik szintet szeretnének 
lépni, csak azt tudom ajánlani, hogy 
mindig többet kell dolgozniuk, mint 
mások, és minden edzésen száz 
százalékot kell kiadni. Mindennap 
10–20 percet pluszban kell edze-
ni, legyen az jégen vagy szárazon, 
bottechnikaedzés vagy lövésedzés. 
És szabad nagyot álmodni. Kemé-
nyebben kell edzeni, talán évekig 
kell várni, amíg ez ki zetődik, de a 
végén ez lesz az, ami a különbséget 
adja. Nekem ez a tapasztalatom, és 
ezt én is csak az utolsó időszakban 
tapasztaltam meg a legjobban. Na-
gyon sok mindent fel kell áldozni, 
de ha az ember ezt szívből csinálja, 
és élvezi, amit csinál, akkor nem 
esik nehezére a sok áldozat. Nekem 
ez a hozzáállás segített a legtöbbet. 
Fontos, hogy ez a szorgalom saját 
magunkból jöjjön, nem a szülőkön 
keresztül.

Kánya Tamás a Fischtown 
Pinguins mezében

▴  F O R R Á S: K Á N YA TA M Á S 
     M AG Á N A R C H Í V U M A

A SZÉKELYHON HETENTE MEGJELENŐ SPORTKIADVÁNYA   2021. NOVEMBER 16., KEDD    IV. ÉVFOLYAM, 44. SZÁM    4 OLDAL




