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Dicső múlt, kérdéses jövő
Az év végéig biztosított a Csíkszeredai Iskolás Sportklub működése
• Megalakulásának 50.

Márton Simon és az ISK legsikeresebb
sportolója, Tófalvi Éva

évfordulóját ünnepelte
idén nyáron a Csíkszeredai Iskolás Sportklub,
a székelyföldi és a
romániai utánpótlás-nevelés egyik fellegvára.
Ötven év alatt több ezer
fiatal tanulta meg itt a
sportok ábécéjét, majd
felnőttként dicsőséget
hozott Csíkszeredának
és térségének. A jövő
viszont egy csöppet
sem rózsás.

▾

KORÁBBI FELVÉTEL: KRISTÓ RÓBERT

DOBOS LÁSZLÓ

A

z 1960-as évek második felében Bálint Ákos tartományi
szaktanfelügyelő javasolta,
hogy alakuljon meg a Csíki Sportiskola, ő nevezte ki Jónás Bélát igazgatónak, ő volt az iskola első labdarúgóedzője. A jégkorongnál Antal
Zsombor, az alpesi sízőknél Silló
Géza, a sífutás-biatlonnál Borbáth
István Ágoston, gyorskorcsolyában
Molnár Antal, cselgáncsban pedig
Tánczos-Gál József volt a sportiskola
első edzője. A műkorcsolya szakosztályt Rákosi-Seiwarth Éva indította
el, de hamarosan jött Löffl er Mária.
A röplabda szakosztályon Pogonyi
György, a vívásnál pedig Dabóczi Jenő
volt az első edző. A női kézilabdát Fülöp László, az atlétikát Barabás Domokos, a kosárlabdát Lászlófy Botond, a
szánkót pedig Costel Țigănuș oktatta
elsőként az ISK-nál.
Az elmúlt ötven esztendőben nyolc
igazgatója volt az iskolának: Jónás
Béla (1968–1975), Nagy András (1975–
1982), Borbáth István Ágoston (1982–
1986), Mezey Imre (1986–1988), Dorin
Grosu (1988–2002), Janovits Endre
(2002–2004), 2004-től pedig Márton
Simon. 2017-ben egy rövid ideig Gecse
Izabella töltötte be az igazgatói tisztséget. Jelenleg alpesi sí, cselgáncs,
műkorcsolya, gyorskorcsolya és shorttrack, sífutás, biatlon, valamint jégkorong szakosztálya van az ISK-nak.

Sportiskolások az olimpiákon
Székelyföld egyik legnépszerűbb téli
sportága a jégkorong. „Az elmúlt ötven
évben tőlünk került ki az országban a
legtöbb profi jégkorongozó. Számos
sportolónk vett részt világbajnokságokon, az 1976-os és az 1980-as téli olimpián pedig Miklós Tibor, Nagy Béla,
Nagy Zoltán, Gál Sándor, Antal Előd,
Sólyom László és Antal István szere-

pelt, akik mind tanítványaink voltak. A
modern korban is született kimagasló
eredmény: Györgypál Tamás és Elekes
Levente tanítványa, Eduard Cășăneanu
2016-ban aranyérmet nyert a téli ifj úsági olimpián a jégkorongozóknak kiírt
ügyességi próbán. A cselgáncsozók közül
Szabó Árpád részt vett az 1980-as moszkvai nyári olimpián” – meséli Márton Simon, a Csíkszeredai ISK igazgatója.
„Az elmúlt ötven esztendő alatt
sízők generációi vitték Csíkszereda hírnevét az országba és a nagyvilágba. Az
első ötkarikás játékokra kijutott sportolónk Balázs Zsolt volt, őt követték a
Bónis testvérek, Annamária és Attila,
Kristály Péter, majd Zárug Mária, ezekre a gyönyörű sikerekre pedig Miklós
Edit tette fel a koronát, aki szintén az
ISK leigazolt sízője volt. A Csíkszeredai
ISK egyik legeredményesebb szakosztálya a sífutás és a biatlon, számos itt
nevelt sportoló képviselte Romániát, illetve Magyarországot rangos nemzetközi versenyeken. Az első olimpikonjaink
Abos Piroska és Léstyán Imre voltak,
majd Oláh István, az utóbbi évtizedben pedig Szőcs Emőke és Tófalvi Éva.
Az ifj úsági olimpiákon is remekeltünk
biatlonban, illetve sífutásban: Buzás
Dorottya ezüst-, Tófalvi Éva és Xántus
Bíborka pedig bronzéremmel tért haza.
Műkorcsolyában ketten vehettek részt
téli ötkarikás játékokon: Gheorghe Chiper és Kelemen Zoltán. Az ifj úsági olimpiákon elért legjobb eredményeink a
rövidpályás gyorskorcsolyához, a short

trackhez fűződnek: Imre Emil 2013-ban
egy arany- és egy ezüstérmet szerzett
Romániának Brassópojánán” – tudtuk
meg Márton Simontól.

Kihelyezett szakosztályok,
kezdő csoportok
A legtöbb leigazolt sportolója cselgáncsban van a Csíkszeredai ISK-nak, a tatamis sportágban kihelyezett csoport
működik többek között Szentegyházán,
Csíkszentmártonban,
Csíkszenttamáson, Csíkszentdomokoson, illetve Gyergyóditróban és Gyergyóremetén. A Csíkszeredai ISK minden szakosztályában
indított kezdő csoportot a 2018–19-es
tanévben. Főleg 1–2. osztályos lányok és
fi úk jelentkezését várják, bővebb információk a 0266 371 415-ös telefonszámon
igényelhetők.

Elfogyott a pénz
Novemberben a Csíkszeredai ISK egy
rövid ideig kénytelen volt felfüggeszteni
a jeges sportokban a csapatok és egyéni
sportolók edzéseit, illetve versenyeztetését, mert elfogyott a pénz. Az intézményt
fi gyelmeztették a tanfelügyelőségtől,
illetve a tanfelügyelőséget Bukarestből, hogy nincs pénz, és ki kell fi zetni
a felhalmozott adósságokat. „Pénzt felkészülésre és a versenyeken való részvételre költöttünk. Téli sportágakban
vagyunk érdekeltek, ahol a felszerelés,
a felkészülés, a versenyeztetés is nagyon
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sok pénzbe kerül. Jégdíjat, felvonót
kell fizetni, felszerelést kell vásárolni,
el kell utazni a versenyekre, bírói díjakat fizetni stb.” – mondta az igazgató.
„Voltam Bukarestben, Tánczos Barna
szenátorral felkerestük a tanügyminisztérium államtitkárát. Írásban
leadtuk, hogy december 31-éig mire
lenne szükségünk. Kaptunk egy kis
pénzt, az adósságainkat pedig kezdtük törleszteni. A sok nehézség ellenére szerencsénk van, hogy pályázatok
révén Csíkszereda városa is pénzt tud
adni a felkészülésre, versenyekre való kiutazásra. Az olimpiai bizottság
pedig támogatja azokat a sportolókat,
akik a válogatottakban vannak. Bukarestben George Boroi-jal, a Román
Olimpiai Bizottság főtitkárával tárgyaltam, elmondtam a kialakult helyzetet, és ennek az lett az eredménye,
hogy átutaltak 63 ezer lejt. Ezt a pénzt
a válogatottnál készülő gyorskorcsolyázóinkra költhetjük, vásárolhatnak
egy korcsolyafenőgépet, jégdíjat, felszerelést, külföldi versenyen való
részvételt lehet ebből finanszírozni” –
mesélte Márton. Megtudtuk, a tanárok
fi zetése biztosítva van, és úgy tűnik
december 31-éig biztosított a Csíkszeredai ISK működése, de hogy mi lesz
jövőre, arra gondolni sem mernek.
Februárban téli európai ifj úsági
olimpiai napokat rendeznek Szarajevóban, Márton Simon szerint a Csíkszeredai ISK kilenc sportolója készül
erre a világversenyre.

