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interjú ráduly róbert kálmánnal, csíkszereda polgármesterével, a mol liga elnökével

A szerencse is kellett a sikerhez
a csíki jégkorong történetének 
legsikeresebb idényét zárta a 
Hsc csíkszereda, pedig egy 
évvel ezelőtt nem lehetett tud-
ni, hogy milyen csapata lesz a 
megyeszékhelynek. A Sportklub 
igazgató nélkül maradt, a játé-
kosok többségének nem volt 
élő szerződése, többen a távo-
zást fontolgatták. Ekkor Ráduly 
Róbert Kálmán személyesen ke
reste meg a hokisokat, szpon-
zorokat, támogatókat nyert meg 
a csapatnak, amely egy névvál-
tozáson is átment, május elején 
már alapozott az új gárda. Csík-
szereda polgármesterét az el-
múlt idényről, a siker kulcsáról, 
a MOL Ligáról és a HSC jövőjé-
ről faggattuk.

– Hogyan értékeli a csíkszeredai 
jégkorongozás elmúlt idényét?

– A legdédelgetettebb álmaink 
teljesültek az elmúlt idényben, hi-
szen a csíki jégkorongozás történe-
tében nem volt még egy olyan év, 
amikor a hazai bajnokság mellett a 
Románia-kupát, a közös magyar–
román pontvadászatot, a MOL 
Ligát is megnyerje, ugyanakkor 
nemzetközi szinten is ilyen jól sze-
repeljen a csapat. Bátran kijelent-
hetem, amit már többen is megfo-
galmaztak, hogy a csíki jégkorong 
legeredményesebb szezonján van 
túl a HSC Csíkszereda.

– Mi volt a siker kulcsa?

– Nagyon mélyről kezdtük, és 
talán ez volt az a dolog, ami so-
kakat arra buzdított, hogy ilyen 
mélyről is lehet nagyszerű sikere-
ket elérni. Sokan egy évvel ezelőtt 
eltemették a csapatot, azt gondol-
ták, hogy néhány játékoson mú-
lik a szeredai hoki, azt gondolták, 
hogy csak bizonyos emberek al-
kalmasak arra, hogy a sikersoro-
zatot, amelyben volt a Sportklub 
tudják szavatolni. Egy ilyen idény 
után be kell látni, hogy a csíki 
hoki nem velünk kezdődött, és 
nem is velünk ér majd véget, nem 
egy-két embertől függ e sportág 
a városban, nem állhat ez a játék 
egyik vagy másik játékosnak a ké-
nye-kedvén. Ezt azért mondom 
el, hogy emlékeztessem mind-
azon társaimat, akik ma az öröm-
mámor rózsaszín ködével tekinte-
nek vissza az elmúlt idényre, hogy 
most egy éve néhány játékossal 
volt a csapatnak szerződése. Kósa 
és Moldován volt az a két hokis, 
aki az elmúlt év április elsején a 
mostani csapat alapjait letette. A 
siker második kulcsa talán az volt, 
hogy hosszú idő után újra egy 
CSAPAT alakult ki, olyan em-
berek kerültek az öltözőbe, akik-
nek az első problémájuk nem a 
pénz volt. Korábban nem ez volt 
a jellemző, emlékezzünk vissza 
arra, hogy tavaly télen pénzükért 
sztrájkoltak a hokisok, miközben 
a főszponzor, a Heineken vezér-
képviselete ült a lelátón. Most 
más volt a motiváció, az eredmé-
nyek pedig azt a többletjuttatást 

is meghozták, melyet megérde-
melnek a szeredai hokisok. Szólni 
kell arról is, hogy évek óta nem 
látott komolyságú és változatos 
alapozásban volt része a csapat-
nak. Korábban ezt elhanyagolták, 
ebből kifolyólag rengeteg volt a 
sérülés és hamar kiégtek fizikáli-
san a játékosok, ezért nem tudták 
az elvárt szinten tartani a játékot 
és a teljesítményt. A légiósok-
kal sem nyúltunk mellé, minden 
külföldi hokis húzóembere volt a 
csapatnak, sőt azt is kijelenthet-
jük, hogy Hurtaj volt az, akihez 
fogható idegenlégiós csíkszeredai 
mezben nem játszott. Ha pedig az 
ár–teljesítmény fekvést nézzük, 
akkor biztosan elmondhatom, 
hogy csíkszeredai csapatnak soha 
nem volt ilyen hokisa. Külön kell 
szólnom a szerencséről. Az elmúlt 
évben sokszor dőlt el javunkra 
egy-egy meccs, amelyben közre-
játszott a szerencse, egy-egy téves 
bírói ítélet. Nyíltan kimondhat-
juk, hogy a MOL Liga alapsza-
kaszát azért nyertük meg, mert 
a kiscsapatok ellen nem vesztet-
tünk pontokat, amit nem mond-
hat el magáról a Dab.Docler vagy 
a Miskolc. A Kontinentális-kupá-
ban a Szarij Arka Karaganda ellen 
nagyon forró harmadaink voltak, 
szinte be voltunk szögezve saját 
kapunk elé, a kazahok „lőttek, 
mint az oroszok”, négyszer talál-
ták el a kapuvasat, de a szeren-
cse nekünk kedvezett. A MOL 
Liga-döntő dunaújvárosi mér-
kőzésein is mellénk állt a szeren-
cse, a második összecsapás elején 
például nem úgy nézett ki, hogy 
meg tudjuk nyerni a meccset. A 
román bajnoki döntő negyedik 
mérkőzésén, amikor sokan – be-
vallom, hogy én is – feladtuk a 
reményt, de egy szerencsés góllal 
egyenlítettünk, majd a meccset is 

megnyertük, aztán a továbbiak-
ban már nem hibázott a csapat. 
Vagy volt az ötödik meccsen az 
a bírói döntés, amikor a szlovák 
játékvezető előbb megadta a gólt, 
majd a pályán található kivetítőn 
újranézte a helyzetet, és érvény-
telenítette a találatot. Egyébként 
amennyiben nincs videobíró, sza-
bálytalan használni a tévéfelvételt 
a meccs során. Ezek az úgyneve-
zett apróságok is számítottak a 
sikerek eléréséhez.

– Az edzői stábról mi a vélemé-
nye?

– Örülök annak, hogy sikerült 
Csíkszeredába igazolni megfelelő 
árfekvésben két svéd szakembert, 
akik győzelembe hajtották a csapa-
tot. Sok kis összetevő mellett talán 
őt nevezhetnénk a siker kulcsá-
nak, hiszen Charles Franzén nem 
ismert lehetetlent. Többek között 
a Kontinentális-kupában olyant 
tett, amilyent szeredai edző még 
nem. Ugye jól ismert csíki hagyo-
mány szerint kimegyünk az ellen-
fél meccsére, megnézzük játékát és 
eldöntjük, hogy mennyire kapunk 
ki tőlük. Nos, Franzén nem enged-
te, hogy a HSC tagjai megnézzék 
a kazahok Dab.Docler elleni talál-
kozóját.

– Nem gondolja, hogy meredek 
volt a szezon elején az a döntés, mi-
szerint ha a csapat nem éri el a cél-
kitűzéseket, akkor bizonyos száza-
lékban visszatérítik a bérletárakat 
a szurkolóknak?

– Egyáltalán nem. Ezt én talál-
tam ki, és komolyan is gondoltam. 
Az az igazság, hogy kevesen hittek 
abban, hogy a csíki felnőtthoki új 
alapokra való helyezése sikerrel 
kecsegtető folyamat. Pont ezért is 

született a döntés, hogy bebizo-
nyítsuk, sikeres tud lenni a csapat, 
ha az edzők, játékosok és vezetők, 
valamint a szurkolók is bíznak eb-
ben százszázalékosan.

– A háttérben is voltak a csapat-
nak segítői…

– Igen, én egyedül hiába akar-
tam a változást, néhány ember nél-
kül ezt nem tudtuk volna megva-
lósítani. Tavaly tavasszal vezérigaz-
gató nélkül maradt a Sportklub, 
bevallom, a hokisok szerződései-
nek megkötését ezért is vállaltam 
magamra. Próbáltuk történelem-
mé tenni azt a konfliktust, ami 
akkor alakult ki, amikor az elmúlt 
időszakban két felnőttcsapata lett 
Csíkszeredának. Ha nem történik 
meg ez a történelmi kiegyezés – 
ami nem mindenkinek tetszett –, 
akkor ma nincs csapat, és nem len-
nének sikerek, amikről beszéljünk. 
Az elmúlt szezonban három olyan 
személyt említenék meg, aki időt, 
pénzt és energiát nem spórolva állt 
a csapat mellé: Csató Kovács Imre, 
Becze Tibor és Demeter Attila. A 
szezon során a csapatnak volt egy 
igen lelkes, nagyon a háttérben 
maradt embere, Cseke Szilárd, 
aki rengeteget dolgozott. A felké-
szülést végző szakemberek, Búzás 
Csaba és Márton Simon munkája 
is nélkülözhetetlennek bizonyult, 
hiszen az alapozást ők komolyan 
vették és ez meg is látszott a csa-
pat teljesítményén. Végül, de nem 
utolsósorban novembertől új ve-
zérigazgatója van a Sportklubnak, 
Horváth László a nyugati menta-
litást és komolyságot vezette be az 
intézménybe.

– Mint MOL Liga-elnök mi a 
véleménye a sorozat harmadik ki-
írásáról?

– A MOL Liga egy szenzációs 
találmány volt. Hozzá kell ten-
nem, ha Csíkszereda városa nem 
támogatta volna célirányosan a 
Sportklub csapatát abban, hogy 
a magyar bajnokságban vegyen 
részt, akkor ma nincs ez a siker-
sorozat. A három kiírásból kettőt 
csíki csapat nyert meg, ez pedig 
azt is mutatja, hogy hol is van 
igazából a súlypontja a hokinak 
az egykori Nagy-Magyarországon 
belül. Az elmúlt idényben szinte 
tökéletes volt a MOL Liga, azt 
nem tudtam a mai napig elfogad-
ni, hogy az alapszakaszt követően 
miért kellett selejtezőt rendezni, 
és gyakorlatilag így minden részt-
vevőt a rájátszásba juttatni. Ko-
moly ligákban a résztvevők két-
harmada megy csak a playoffba. 
Ezen kellene változtatni a követke-
ző idényben, és azt is meg kellene 
nézni, hogyan lehetne az alapsza-
kaszt még jobban kiélezni, minél 
érdekesebbé tenni. A MOL Ligá-
nak az a legnagyobb baja, hogy a 
mai napig a csíki csapat a legko-
molyabb szereplő. Minden évben 
néhány magyar csapat külföldi 
ligák felé kacsint, ez a csiki-csuki, 
megyek-nem megyek bizonyta-
lanság pedig nem előre lendíti, 
hanem hátrahúzza a magyar–ro-
mán pontvadászatot. Az is prob-
léma, hogy az eddig megrende-
zett három MOL Ligának három 
különböző kiírása volt, mi pedig 
hosszú távú, kiforrott verseny-
rendszert szeretnénk kialakítani. 
Sajnos amit tudok a jelen pilla-
natban, az nem kecsegtető. Jelen-
tős erősítésre készül a Dab.Docler 
és a Brassói Corona, mi biztosan 
ott leszünk az őszi rajnál, bízunk 
abban, hogy Miskolc kitart a liga 
mellett, de bizonytalanok a hírek 
a Vasas HC háza tájáról, ahol nem 
arról beszélnek, hogy melyik ligá-
ban játszanának szívesen, hanem 
arról tárgyalnak, hogy lesz-e egy-
általán felnőttcsapat. A csapatok 
többsége kivár, a Ferencvárosnál 
is bajok vannak, az Újpest már az 
elmúlt idényt pénz nélkül, ama-
tőrként játszotta végig, a Steaua is 
komolytalanul vette a sorozatot, 
főleg a vége felé, mert elfogyott a 
pénzük.

– Tervezik a következő idényt. 
Mennyire alakul át ősztől a csapat? 
Mik lesznek a célkitűzések?

– Ezt a csapatot egyben sze-
retnénk tartani, ma gyakorlatilag 
egyetlenegy hokissal sem egyez-
tünk még meg. Az anyagi bizton-
ságot is próbáljuk megtartani, a 
támogatói kört szeretnénk kibőví-
teni, lelkes, kis és nagyobb szpon-
zorokkal. Természetesen jövőre is 
a hazai bajnoki cím, a Románia-
kupa, és a MOL Liga megnyerése 
a csapat célja, ugyanakkor a Kon-
tinentális-kupában is szeretnénk 
ismételni, de itt a sorsolás sok 
mindent eldönthet. Egyszóval az 
elmúlt idényt szeretnénk megis-
mételni.
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