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Figyelemre méltó sikert ért el 
a VSK Csíkszereda 2001-es 
korosztályú labdarúgócsapata. 
Az Albu László és Bajkó Barna 
által vezényelt együttes ezüst-
éremmel tért haza a debreceni 
Télapó-kupával díjazott nemzet-
közi tornáról. Fiatal focistáink 
24 csapatból lettek másodikok.

Pál Pál Előd

Nagy volt az izgalom kis fo-
cistáink körében múlt csü-
törtökön. Készültek a cso-

magok, az anyukák finom szend-
vicseket pakoltak az útra, a fiatal 
sportolók pedig a közeledő külföldi 
torna miatt izgultak. Irány Debre-
cen! Az alig tíz éves labdarúgók, az 
edzők és reményekkel teli apukák 
ültek fel a buszra. Huszonegyedik 
alkalommal rendeztek Télapó-ku-
pát Debrecenben, a rangos nem-
zetközi megmérettetésen 24 csapat 
vett részt a csíkiak kategóriájában.

Ukrán, szerb, román és magyar 
együttesek mérték össze erejüket 
hat csoportra osztva. A VSK Csík-
szeredát az A csoportba sorsolták, 
ahol a helyi Loki „A”, az ukrán SG 
Posuk és a budapesti Főnix ISE 
számított ellenfélnek. Szombaton 
kezdetét vette a bajnokság, a kis 
csíkiak újonnan kapott felszere-
lésben láttak neki a hosszan tartó 
menetelésnek. A nyitómérkőzésen 
a VSK 3–1-re győzött a Loki ellen, 
ezt egy 1–0-ás siker követte az uk-
ránok fölött, majd a végső csoport-
meccsen 0–0-ás döntetlen született 
a budapesti gárda ellen. Megvolt a 
csoportelsőség, nagy volt az öröm 
és az optimizmus.

A sikeres nyitónap után jól 
aludhattak a csíkiak, ugyanis 

vasárnap is remekül működött 
a mechanizmus. Két identikus 
eredménnyel jutottak elődöntő-
be, az első összecsapáson a szerb 
FC Sopot, a másodikon az ukrán 
Kijev szenvedett 1–2-es vereséget 
a kis székelyektől. Következett az 
elődöntő, amely szoros mérkőzést 
hozott. A rendes játékidő végén a 
VSK és a Loki FS „B” között 2–2 
volt az állás, tizenegyesek döntöt-
tek a döntőbe jutásért. Kapusunk 
csodálatosan teljesített, a csíkiak 
együttese bejutott a nemzetközi 
torna fináléjába. A mindent eldön-
tő találkozó túl nagy nyomást gya-
korolt a fiúkra, ezenkívül a hosszú 
meccsek okozta fáradtság tükrö-
ződött mind a játékban, mind az 
eredményben. Az Eger FC ellen 
elszenvedett 3–0-ás vereséget sen-
ki sem könyvelhette el kudarcnak, 
a fiúk óriási eredményt értek el, az 
ezüstérem Albu László edző el-
mondása szerint a fiatal generáció 
eddigi legjobb eredménye.

A fiatal palánták – név sze-
rint: hálóőrünk Gyenge Szilárd (a 
turné legjobb kapusa), a csapatka-
pitány Incze Huba, a csapat gól-
királya Pál-Pál Patrik (6 gólos), 
Bontaş Leonard, Ferenc Róbert, 
Curkó Eduard, Antal Anita, La-
katos Tamás, Bârnoagă Octavian, 
Balázs István, Dánél Kristóf – és 
a két büszke edző, Albu László 
és Bajkó Barna hatalmas tapsnak 
örülhetett hazaérkezéskor.

A csapat nem feledkezett meg 
arról sem, hogy eredményességük 
támogatóik odaadásának is be-
tudható. Az együttes köszönetét 
fejezi ki Ráduly Róbert Kálmán-
nak, Csíkszereda polgármesteré-
nek, a játékosok szüleinek és a 
Csíki Sportegyletnek. Az elért 
eredmény egyértelmű bizonyí-
ték arra, hogy a négyéves kitartó 
munka meghozta gyümölcsét, és 
jelzi, hogy a csíkszeredai labdarú-
gó utánpótlás továbbra is támoga-
tást és figyelmet érdemel.

hirdetések

Az ezüstérmes csíki csapat

KéSzüLünK A román–mAgyAr hoKimeCCSre (3)

Fontos a csapat erősítése
Az euro ice hockey Challenge 
keretében román–magyar jég-
korongmérkőzésre kerül sor de-
cember 16-án este a Vákár La-
jos Műjégpályán. A két váloga-
tott Csíkszeredában soha nem 
játszott egymás ellen, a magyar 
csapat 1972-ben játszott elő-
ször és utoljára a megyeszék-
helyen, míg romániában har-
minc éve volt román–magyar 
hokimeccs. Sorozatunkban 
egy kori és jelenlegi jégkoron-
gozókat kérdezünk arról, hogy 
milyen volt a hangulata a ro-
mán–magyar mérkőzéseknek, 
illetve mit várnak a decemberi 
találkozótól.

Petres Tivadar
„Mint játékos, számomra az a 

fontos, hogy a csapatomat erősít-
sem. Természetesen szívesebben 
játszanék a magyar válogatottban, 
s gondolom, ezzel a társaim is így 
vannak, de most a román váloga-
tottat kell erősítsük. Jó volna, ha 

minél jobb eredményeket tudnánk 
elérni. Még nem tudjuk, hogy mi-
lyen erősségű csapatok jönnek, de 
a lények az, hogy tanuljunk és a 
sérülések kerüljenek el.”

Antal Károly
„Nagyon jó hangulata volt a 

román–magyar mérkőzéseknek, 
bárhol is játszottunk ellenük 
és nem csupán a pályán. A ma-
gyarországi mérkőzéseink után 
a magyar szurkolók külön meg 

is tapsolták mindig az erdélyi 
hokisokat, pedig akkor jobban 
álltunk, legtöbbször nyertünk is. 
Az igazság az, hogy a magyar vá-
logatott most sokkal jobb, mint 
a romániai csapat, többet fejlő-
dött a sportág ott az elmúlt húsz 
évben, mint a hazai. A jövő heti 
találkozó kimenetelét nehéz lesz 
megjósolni, mert nem tudjuk 
még, milyen kerettel érkeznek a 
magyarok, ám úgy érzem, remek 
hangulat lesz a Vákár Lajos Mű-
jégpályán.”


