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Európa egyik topbajnokságában 
kapott szerződést idén nyáron a 
csíkszeredai Kánya Tamás jégko-
rongozó. A 20 éves fi atalember a 
német Fischtowns Pinguins szí-
neiben két BL-meccset játszott, 
de ott bokasérülést szenvedett, 
ezért lekerült a második ligába 
(DEL2), ahol az Eispiraten Crim-
mitschau együttesét erősíti.

» DOBOS LÁSZLÓ

H ét éve költözött ki Németor-
szágba Kánya Tamás, aki ifj ú-
sági szinten négy évet a Kre-

felder EV, hármat pedig az Eisbaren 
Berlin színeiben hokizott. Nyáron 
a német profi  jégkorongbajnokság-
ban (DEL, Deutsche Eishockey Liga) 
szereplő Bremerhaven Fischtown 
Pinguins szerződtette, játszott is két 
meccset a Bajnokok Ligájában, de ott 
sajnos egy korong eltalálta a bokáját, 
bokatörés miatt kényszerszünet kö-
vetkezett. Ezt követően az északnyu-
gat-németországi csapat kölcsönadta 
a második ligás Eispiraten Crimmits-
hau együtteséhez, a DEL 2-be. A szá-
szországi kisvárosban értük utol a 
székely hokist.

– Hol és hogyan ismerkedett meg a ho-
kival, mikor jutott ki Németországba?
– Csíkszeredában ismerkedtem meg 
a hokival, négyéves voltam, amikor a 
szüleimnek mondták a barátok, hogy 
van korcsolyaoktatás, és így elvittek 
engem is. A kezdés egyáltalán nem 
volt könnyű. A szüleim nem láttak 
nagy jövőt benne, mivel másokhoz 
képest nagyon rossz korcsolyatech-
nikám volt. Az edzők azonban el-
mondták, hogy nem szabad ezt az 
elején kijelenteni, mert idővel a kor-
csolyázásom kialakul, és jobb lesz. 
Györgypál Tamás, Janovits Endre és 
Barta Csaba voltak az első edzőim, a 
Csíkszeredai ISK kölyökcsapatában 
játszottam. Sokat köszönhetek első 
edzőimnek, mert ők nemcsak a kor-
csolyázásra tanítottak meg, hanem a 
jégkorong alapjaira, fegyelemre, amit 
Györgypál Tamás örökké megköve-
telt. A 2012–2013-as szezonban, ami-
kor az U12-es korosztályból kinőttem, 
a szüleimmel és a húgommal kiköl-
töztünk Németországba, Krefeldbe. 
A szüleim otthon felszámolták a cé-
güket annak érdekében, hogy legyen 
jó iskolai végzettségem, és érjem el a 
céljaimat, mivel már kisgyerekként az 
volt az álmom, hogy magas szinten 
hokizzak, profi  jégkorongozó legyek.

– Melyik ifi csapatoknál játszott Ro-
mániában, majd Németországban, 
hogyan történt a felnőttek között a be-
mutatkozás?
– Romániában az U12-ig a Csíkszere-
dai ISK-nál játszottam. Utána Német-
országban a krefeldi együttesnél, 
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 kel-

lett hagynom, és egyedül költöztem 
a német fővárosba. Ott négy teljes 
szezont játszottam, az utóbbi két 
évben már az U20-as ligában. Ab-
ban az időszakban a legjobb három 
német utánpótlás-egyesület között 
voltunk, döntőbe is jutottunk. Saj-
nálatos módon az elmúlt két évben 
a koronavírus miatt a rájátszások el-
maradtak. Ennek csak annyi előnye 
volt számomra, hogy jobban fel tud-
tam készülni az érettségi vizsgáimra. 
Az idei szezont Bremerhavenben, a 
német profi 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 végeztek 
a fi nn élvonalban – szerk. megj.) 
blokkoltam egy nagy lövést, és saj-
nos eltört 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 ki-
hagyni a meccset, mivel ekkora lehe-
tőség nem mindennap adatik meg. 
Miután hazarepültünk Németország-
ba, csak akkor derült ki, hogy ez egy 
nagyobb sérülés. Addig az időpontig 
nagyon jól ment a játék, pozitív visz-
szajelzéseket kaptam az edzőktől és 
a csapatmenedzsertől.

– Hol játszik jelenleg, és milyen esélyek 
vannak arra, hogy a DEL-ben szerepel-
jen?
– Sajnos a bokasérülés miatt ki 
kellett hagynom nyolc hetet, így 
leküldtek a DEL2-be, az Eispiraten 
Crimmitschauhoz. A fi atal játéko-
sok fejlődésének érdekében együtt-
működik a két csapat, így több 
jégidőt, játéklehetőséget kapnak. 
A DEL2-ben eddig öt mérkőzésen 

léptem jégre. Sajnos az elején még 
nem voltam teljesen formában. Az-
tán javult a teljesítményem, de múlt 
héten elkaptam a koronavírust, 
ezért karanténba kellett mennem. 
Az első profi  szezonom eddig elég-
gé balszerencsésen indult. De nem 
adom fel. A csapatom és az én ter-
vem is ugyanaz, hogy a következő 
szezonban a DEL-ben szerepeljek. 
De talán még ebben a szezonban 
is, hiszen azt mondták, hogy ha fel-
épülök, formába lendülök, akkor 
– ha a Fischtownnak több sérültje 
lesz – rám is számítanak, bemutat-
kozhatok a DEL-ben. De ez mind a 
jövő titka.

– Mit lehet tudni a válogatottságáról?
– Még egyetlen válogatottban sem 
szerepeltem. Három állampolgár-
ságom van: a magyar, a román és a 
német. A magyar válogatottba sajnos 
nem tudok menni, mivel ahhoz két 
évet kell játszanom Magyarországon. 
Eddig nem kaptam meghívást seho-
va, 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 
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Székelyföldi hokis a jégkorong-BL-ben

Nagyok között. Kánya Tamás két BL-meccset is játszott a Fischtown Pinguins együttesében
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erőnléti állapotot, ahol a sérülés 
előtt voltam. Az, hogy még ebben 
a szezonban biztos helyem legyen 
a DEL2-ben. A távoli cél az, hogy 
felkerüljek az élvonalbeli bajnok-
ságban (DEL) szereplő csapathoz, 
de a jégkorong mellett el szeretnék 
végezni egy egyetemet is.

– Követi a székelyföldi hokit? Mi a vé-
leménye az Erste Ligáról, a székely-
földi hokis utánpótlás-nevelésről?
– Természetesen követem a székely-
földi hokit. Sok barátom és ismerő-
söm van, akik a székely csapatoknál 
hokiznak. Az Erste Liga szerintem 
évről évre egyre jobb, és egyre mi-
nőségibb külföldi játékosok érkez-
nek 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, Német-
országban hokizó magyarországi 
vagy székelyföldi játékossal?
– A hokivilág nem túl nagy, így ne-
kem sikerült szinte minden magyar 
vagy székely hokissal Németország-
ban megismerkedni. Többükkel tar-
tom a kapcsolatot.

– Többéves németországi tapasz-
talat van ön mögött. Mit ajánlana 
azoknak a székelyföldi gyerekeknek, 
akik magas szinten szeretnének ho-
kizni? Mit tartsanak szem előtt?
 – A székelyföldi gyerekeknek, azok-
nak, akik szintet szeretnének lépni, 
csak azt tudom ajánlani, hogy min-
dig többet kell dolgozniuk, mint má-
sok, és minden edzésen száz száza-
lékot kell kiadni. Mindennap 10–20 
percet pluszban kell edzeni, legyen 
az jégen vagy szárazon, bottechni-
kaedzés vagy lövésedzés. És szabad 
nagyot álmodni. Keményebben kell 
edzeni, talán évekig kell várni, amíg 
ez kifi 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. Nagyon sok min-
dent 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 jöj-
jön, nem a szülőkön keresztül.

» „Nagyon 
sok mindent fel 
kell áldozni, de 
ha az ember ezt 
szívből csinálja, 
és élvezi, amit 
csinál, akkor 
nem esik nehezé-
re a sok áldozat” 
– mondta Kánya 
Tamás.

Botlott a Gyergyói HK, élre állt a Sportklub az Erste Ligában

Két újdonságot tartogatott a Győr elleni csíkszeredai mérkőzés a jégkorong-Erste Ligában: 
a járványügyi szabályok miatt üres lelátók előtt megrendezett találkozón mutatkozott be a 
Sportklub új vezetőedzője, a kanadai–olasz Rico Rossi, és visszatért tizenkét fordulós eltiltása 
után a hátvéd Papp Szabolcs. A Sportklub szinte végig támadott, 50:24 volt javára a kapura 
lövési arány, de 50 lövésből csupán 3 gólt tudott szerezni. A 3-2-es hazai győzelem kapcsán 
Rico Rossi rámutatott, hogy az első harmadot jól kezdték, megmutatták, hogy nagyon jól tudnak 
védekezni, és nagy nyomás alá tudják helyezni az ellenfél kapuját. „A második játékrészben 
túl szélesen játszottunk, túl nyitottak voltak a területek, a végén viszont nagyon jól meg tudtuk 
őrizni az előnyünket. Az erősségünk az volt, hogy az egygólos előnyt meg tudtuk tartani, ami 
fontos, mert a rájátszásra meg kell tanulni megnyerni a szoros mérkőzéseket. Ami hátrány, hogy 
túl sok lehetőséget puskáztunk el” – értékelt a szakember. Együttese amúgy ezzel a sikerrel az 
összetett élére áll, mivel a Gyergyói HK hazai pályán 6-2-re kikapott a MAC-tól, a Ferencvárost 
pedig a Debrecen múlta felül 5-1-re. A MAC ugyanakkor nem járt szerencsével Brassóban, ahol 
az elmúlt szezonban Erste Liga-ezüstérmes, román bajnok Corona 4-1-re győzte le. A barcasá-
giak különben a Győrt is felülmúlták 6-1-re. A Sportklub lapzártánk után játszott a MAC-cal, ma 
18.30-kor pedig Gyergyói HK–Győr párosítás szerint játszanak.




