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– Mit jelent számodra, 
hogy egymás után két évben 
Maros megye legjobb spor-
tolójának választottak?

– Örvendek, hogy újra sike-
rült az első helyen végeznem. 
Remélem, idén is ugyanígy tu-
dok teljesíteni, és minél jobb 
eredményeket szerzek Maros 
megyének. Nem számítottam 
rá, hogy ismét én leszek a leg-
jobb, igazából nem is gondol-
kodtam rajta. Ezelőtt két-három 
évvel százszázalékos volt a tel-
jesítményem és mégsem lettem 
az év sportolója.

 
– Hogyan értékeled az 

elmúlt évet, amikor mind 
belföldön, mind külföld-
ön szinte mindent meg-
nyertél?

– Elégedett vagyok. Lehe-
tett volna jobb is, de nem pa-
naszkodom. Az év végére 
lebetegedtem, az is beleszólt a 
teljesítményembe. Remélhető-
leg az előttem álló év még jobb 
lesz. Kicsit húzós volt a decem-
beri olaszországi Világbajnok-
ság. Számítottunk is erre, mert 
éppen a verseny előtt lettem be-
teg, ami nem volt a legmegfe-
lelőbb időpont, így az akkori 
formám egyéniben a második 
helyre volt elegendő.

 
– Hogyan készülsz fel az 

egyes versenyekre?
– Naponta (hétvége kivételé-

vel) két edzés tartozik bele a 
felkészülésembe. Minden év-
ben két nagy versenyre való fel-
készülés a legfontosabb, a többi 
pedig tesztversenynek számít, 
de ott ugyancsak kell teljesíteni 
egy bizonyos szinten. Az utób-
bi években országos, Európa- 
és Világbajnokság is szerepel a 
programomban.

 
– Milyen adottságok 

szükségesek ahhoz, hogy 
a legjobbak közé tartozz?

– Évről évre nagyon gyorsan 
fejlődik ez a sportág. A küz-
delem során három percben 
száz százalékot kell nyújtani. 
Itt nincs tizenkét kör, mint pél-
dául az ökölvívásban, úgyhogy 
minden pillanat meghatározó, 
hogy kivívd a továbbjutást. Min-
den mérkőzés különbözik, van 
amit taktikailag kell megolda-
ni, mást technikailag. Nekem 
a meccsek közben a gyorsaság 
és a megfelelő lelkiállapot az 
erősségem. Már hozzászoktam 
ahhoz, hogy évente a legjobbak 
között vagyok. Korábban ifjúsá-

gi Európa-, és Világbajnok vol-
tam, onnan pedig átkerülni a 
felnőttekhez nem volt könnyű. 
Néhány éve azonban mindig si-
kerül a legjobban teljesítenem.

 
– Miért éppen a karatét 

mint küzdősportot válasz-
tottad?

– Ez egy jó kérdés. Nem volt 
különösebb nyomás a háttérben, 
ez megtetszett nekem.

 
– Mit adott eddig neked 

ez a sportág?
- Elsősorban nagyon köze-

li barátokat, akik egymás mel-
lett mindig kitartunk. Emellett 
élményeket, tele nyereségekkel, 
vereségekkel és mindezeken 
túllendülni. Fontosak számom-
ra a versenytársaim és az 

edzőm (Drócsa József, szerk. 
megj.), akik nélkül a kiváló ered-
ményeimet nem tudnám elérni.

 
– Eddigi eredményeid kö-

zül melyikre vagy a leg-
büszkébb?

– A 2015-ös belgiumi Eu-
rópa-bajnokságon volt  egy 
különverseny, ahol minden lány 
kategória első helyezettjei ve-
hettek részt, és azt sikerült 
megnyernem, ezáltal a legjobb-
nak választottak. Persze egyik 
eredményemet sem értem el 
könnyen, hanem nagyon sok 
munkával és büszke vagyok az 
összesre.

 
– A karate mellett még 

mire marad időd?
– Az orvosi egyetemen vég-

zem a mesteri tanulmányaimat. 
Továbbá gyerekekkel foglalko-
zom és személyi edzőként is te-
vékenykedem.

 
– Hogyan értékeled a 

sportág jelenlegi helyzetét?
– Nem eléggé ismert, mert 

mind Vásárhelyen, mind az or-
szágban inkább más sport-
ágakkal  vannak el foglalva.  
Más országokban viszont sok-
kal elterjedtebb a karate és tá-
mogatottabb is. A klubom és a 
szövetség természetesen min-
denben segít, ezen a téren min-
den rendben van.

 
– Melyek a jövőbeli céljaid, 

mit szeretnél elérni idén?
– Elsőként azt szeretném, 

hogy teljesen egészséges le-

gyek, így minél jobban tudjak 
teljesíteni, mert egy kisebb hú-
zódás is sokat hátráltat. Ebben 
az évben az első versenyem a 
Balkán Bajnokságon lesz, majd 
következnek a kisebb-nagyobb 
Grand Prix-küzdelmek és az 
országos megmérettetések. Ez-
után tartják a skóciai Világbaj-
nokságot, az év végén pedig a 
máltai Európa-bajnokságon zá-
rul az idény. A legfontosabb ver-
senyeken szeretnék a legjobbak 
között lenni, a kisebbeket pedig 
tesztelésre használom, hogy a 
Vb-n és az Eb-n százszázalé-
kos formába kerüljek, és lehe-
tőség szerint visszaszerezzem 
a világbajnoki címet.

 
– A 2020-as olimpián To-

kióban már a karate is a 
sportágak között szerepel. 
A távolabbi terveid között 
van az olimpiai részvétel?

– Függ az országtól, hogy in-
dít vagy nem versenyzőt, és 
milyen lehetőségek lesznek a 
kijutásért. Szerintem Romá-
niából nem indul majd senki, 
amennyiben mégis adódik egy 
ilyen alkalom, persze elfogad-
nám. Elsőként kijutni szép len-
ne, de sajnos sokan nem látnak 
esélyt erre.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Interjú Székely Ildikóval, a Marosvásárhelyi Sakura Sportklub karatékájával

Gyorsaság és lélekjelenlét az erényei

Igazi küzdőszellem. Székely Ildikó összecsapás közben egyik világversenyen

Az előző évben nyert számos aranyérem egyikével a dobogó legtetején 
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Tizenkét éve foglalkozik versenyszerűen a ka-

ratéval Székely Ildikó, akit 2016 után 2017-ben 

is Maros megye legjobb sportolójának válasz-

tottak. A 23 éves versenyző közel tökéletes 

évet tudhat maga mögött, hiszen szinte min-

dent megnyert. Mégsem volt teljes az öröme, 

mivel nem tudta megvédeni egyéni világbaj-

noki címét. Vele készült interjúnkban a tavalyi 

év sikereiről, a sportágról és jövőbeli céljairól 

kérdeztük.

Székely Ildikó pályafutása

A Marosvásárhelyi Sakura Sportklubot képviselő Székely  Ildikó 
kilencéves korától kezdett el sportolni. Kevéssel ezután ver-
senyszerűen foglalkozott a karatéval, és azóta teszi ezt immár 
tizenkét éve. Eddigi pályafutásához rengeteg kiemelkedő ered-
mény és érem tartozik. Edzője, Drócsa József irányításával 
egyéniben és a román válogatottal mind országos, mind nem-
zetközi szinten bizonyította már tehetségét a serdülő, az ifjúsá-
gi és a felnőtt korosztályban. Az elmúlt évben a felnőtteknél az 
országos bajnoki cím és a Románia-kupa megnyerése mellett 
három aranyérmet (kettőt a csapattal, egyet egyéniben) szer-
zett az Európa-bajnokságon, valamint két aranyat a csapattal és 
egy ezüstöt egyéniben az olaszországi Montecatiniben tartott 
Világbajnokságon.




