
A gyergyószentmiklósi Gyer-
mekek Házában működő tor-
nakörös lányok már tavasszal 

tovább jutottak a Európa Lát-
v á n y t á n c  B a j n o k s á g r a .  A  
9.  alkalommal nemrég Bras-

sóban szervezett  European 
Championshipről dobogós helye-
zésekkel tértek haza, és külön-
díjban is részesültek gyerekek. 
A bajnokságot követő edzőtá-
borból hazaérkezve számolt be 
lapunknak Majorchik Judit fel-
készítő tanár.

A Gyergyószentmiklósi Gyer-
mekek Házától húsz gyerek vett 
részt a megmérettetésen. Ti-
zennégy kategóriában, három 
korcsoportban versenyeztek. 
Akrobatikus látványtánc kate-
góriában aranyérmet szerzett 
Socaciu Anita és Dezső Kriszti-
na, illetve a Pinky Girls csoport, 
továbbá szintén a dobogó legfel-
ső fokára állhatott az Acrogym 
csapat. Akrobatikus pom-pom 
táncuk nyerte el a zsűri tetszé-
sét. Ezüstéremmel tértek haza 
sportaerobik kategóriában, mini 
korcsoportban a Bőre Hortenzia, 
Szőcs Andrea, Incze Nóra Trió, 

valamint a Kiss Szilvia, Molnár 
Barbara, Böjte Alexandra Trió és 
a Kiss Szilvia, Böjte Alexandra, 
Molnár Barbara, Kozma Hanna 
és Török Hanna alkotta csapat 
is. Akrobatikus látványtánc ka-
tegóriában lett második helye-
zett az Acrogym csapata.

Második helyezést értek el 
csapatban sportaerobikban Koz-
ma Hanna, Böjte Alexandra, Kiss 
Szilvia, Molnár Barbara és Török 
Hanna, szintén második helyre 
táncolta magát az Acrogym cso-
port akrobatikus látványtánc 
kategóriában. Ebben a verseny-
számban Gábor Klementina és 
Gábor Alfonz is kiegészítette a 
csapatot. 

Bronzéremmel tért haza a baj-
nokságról a gimnasztikus lát-
ványtánc kategóriában versenyző 
Majorchik Mirjam, illetve sport-
aerobik kategóriában versenyző 
Molnár Barbara. Szintén bronz-

érmet kapott az András Csenge, 
Köllő Panna, Balázs Oldal Kin-
cső alkotta trió, illetve az András 
Csenge, Majorchik Mirjam, Köllő 
Panna, Balázs Oldal Kincső, Bor-
sos Nikolett alkotta csapat is har-
madik helyezést ért el.

A dobogós helyezések mellett 
két különdíjat is hoztak a gye-
rekek, az egyiket a Pinky Girls 
csapat, gyerek kategóriában –  
András Csenge, Borsos Nikolett, 
Hobaj Aylin, Köllő Panna,Balázs 
Oldal Kincső, Majorchik Mirjam, 
Socaciu Anita, Kalamár-Kedves 
Kata, Dezső Krisztina,György 
Dalma – a The Lion King című 
akrobatikus látványtánccal, a 
másikat az Acrogym csapata, ju-
nior korcsoportban – Kiss Szilvia, 
Molnár Barbara, Kozma Hanna, 
Böjte Alexandra, Török Hanna – 
sportaerobikkal nyerte.
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Remetén hisznek abban, hogy 
érdemes beruházni a kard-
vívásba. A község elöljárói 

falunapokon egy bemutatót látva 
Csikány Mihálytól, felkérték okta-
tásra. Ez négy éve volt, azóta Mihály 
örömmel érkezik nyaranta, az ön-
kormányzat pedig a helyről és fel-
szerelésről egyaránt gondoskodik. 
Hajlék is van a mester feje fölött, a 
Csikány családnak szíve csücske 
Remete, így a hadtörténész édes-
apa lakást is vásárolt pár esztende-
je a községben. Mihályt is attól féltik 
barátai, addig jár ide, míg ittragad, s 
hoppon maradnak aztán a magyar-
országi cimborák, de még a New 
York-iak is. A kardvívómester ide-
költözésen nem, de a sportág meg-
erősítésén gondolkodik. 

Otthon és itthon

A kardvívóedző a 2016-os olim-
pia előtt kapott egy felkérést, 

hogy a kaliforniai magánklubjá-
ból, ahol a junior válogatott edző-
je volt, menjen át New Yorkba, egy 
nagy presztízsű klubba. Az 1883-
ban alapított klubból számos 
olimpikon került ki mindhárom 
fegyvernemben. 1956-ban került 
e klubhoz Éltes Csaba mester, aki 
gyakorlatilag Amerikában a pro-
fesszionális kardvívásnak rakta 
le az alapjait, és utat vágott a jövő 
kardvívó-nemzedékének... és a 
magyar mestereknek is – mondja 
Csikány Mihály, az utód. 

New York tehát az egyik hely-
szín, ahol a kardvívómester ok-
tat, a másik Gyergyóremete, 
mert ezt tekinti otthonának 
Csikány. Azt mondja, nagyon 
szeret idejönni, megfogta a kul-
túra, az emberek és szokások. 
„Nagyon jó barátom, az olim-

piai bronzérmes Rédli András 
próbált lebeszélni, hogy én Re-
metén is oktatni kezdjek. Nem 
értettem, miért, mire kijelentet-
te: Misi, én téged ismerlek, te ott 
fogsz maradni. Jól érezte, tény-
leg nagyon megfogott engem ez 
a közeg. Tapolcán születtem, de 
bárhol legyek a világban, ide jö-
vök haza.”

Küzdősport pozitív életszemlélettel

A kardvívásnak helye van eb-
ben a közegben, mert az okta-
tó szerint „a székely ember lóra 
termett karddal a kezében.” Az 
önkormányzat a kardról gon-
doskodott, az egyhetes intenzív 
tábor résztvevői pedig a lovak 
közé csaptak. „Sok tanulnivaló 
van. Mosollyal jönnek, mosollyal 

mennek, de távozáskor a verej-
ték ott van a homlokukon. Sze-
retnék sokat átadni nekik, mert 
ezzel az intelligens sporttal 
együtt sok mindent megtanul-
hatnak: önuralmat, fegyelmet, 
bár egyéni sport, akkor is je-
len van a csapatszellem, és az 
az igazság, hogy a saját dön-
tésed következményeiért fele-
lősséggel tartozol, a befektetett 
energia szerint kapod meg vé-
gén a jussodat. Mindenképpen 
pozitív életszemlélet a cél” – so-
rolta Csikány a tanulnivalókat. 
Kétségtelen, hogy küzdősport-
ról van szó, karddal a kézben, 
mégsem tekinthető veszélyes-
nek. Akkor lehetnek sérülések, 
ha valaki egyszerre hág át min-
den szabályt, és egyszerre min-
dent áthágni lehetetlen.

Csak boldog lenni

Számos lehetőség van haszno-
sítani a kardvívást, akár tengeren 
túl is szívesen látják a legtehetsé-
gesebbeket. Ezért is gondolkodik 
abban Csikány, hogy a vívások-
tatást jó lenne egész évre kiter-
jeszteni Remetén. De nem kell 
mindenkiből bajnok legyen, más 
hivatáshoz is kedvet teremt e 
sport. A mester szívesen idézi 
fel egyik remetei tanítványát, aki 
arra a kérdésre, hogy ki mi sze-
retne lenni, ha felnő, nem mester-
séget mondott, hanem így felelt: 
„én egyszerűen csak boldog aka-
rok lenni.” Csikány Mihály azt 
mondja, az ilyen válaszokért ér-
demes oktatni, Remetén többet 
tervezni.
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Kardvívás, mely nagy jövő elé néz Remetén

Székely ember karddal a kezében

Mester tanítványaival. Több ez, mint kardvívásoktatás, tanulás

Az Európa Látványtánc Bajnokságon jutalmazták a gyergyói lányokat

Két neves helyen edz 

kardvívókat a magyaror-

szági születésű Csikány 

Mihály: New Yorkban 

és Gyergyóremetén. Ez 

a hét Székelyföldé, két 

tucat növendék, 6–14 

év közötti fiatal tanulja 

itt az intelligens sportot, 

mely a székelyhez igen-

csak közel áll, hisz „ez a 

nép lóra termett karddal 

a kezében.”
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