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H I R D E T É S

JÉGCSARNOK HIÁNYÁBAN NAPI TÖBB ÓRÁS INGÁZÁSRA KÉNYSZERÜLNEK A MAROSVÁSÁRHELYI GYERMEKEK

Áldozathozatal a jégkorongszenvedélyért
Marosvásárhelyen nincs 
működő műjégpálya, nincs 
jégkorongcsapat sem, de 
vannak, akik a hoki kedvéért 
hetente többször négy-hat 
órát vagy akár többet is 
utaznak. A Csata család élete 
nagymértékben arról szól, 
hogy a gyermekek, Anna 
és Balázs sportolhassanak, 
eljussanak az edzésekre, 
mérkőzésekre.

 » GERGELY IMRE 

„M ekkora büszkeség 
és páratlan öröm, 
hogy ketten is az 

esélytelenek (hiszen a jégpálya 
nélkül kínlódó Vásárhely szü-
löttei) mindent elsöprő kemény 
munkájával, erős akaratával 
tagjai lehetnek annak a bajnoki 
csapatnak, amely ma megnyer-
te az I. Székelyföldi Női Jégko-
rongtornát” – ezt írta Csata Éva 
a Facebook-oldalán, miután a 
gyergyószentmiklósi együttessel 
lánya, Csata Anna és csapattársa, 
a kapus Nadina Niciu is győzel-
met ünnepelhetett.

Nagyon sok áldozat van ab-
ban, hogy idáig eljuthattak, és 
hogy egyáltalán jégkorongoz-
nak. Történetük, mint azt Csata 
Éve mesélte, hat éve kezdődött. 
Akkor, amikor eljutott hozzájuk 
a hír, hogy Marosvásárhelyen 
végre elkészülnek a jégpálya már 
akkor is több éve stagnáló felújí-
tásával, és hogy újraindul a vá-
rosban a jégkorongélet. Az édes-
apa, Miklós – gyergyócsomafalvi 

lévén – a vérében hordozta a ho-
kit, és az édesanyában is élt a jég 
szeretete, hiszen korábban gyor-
skorcsolyázó volt. A gyermekek, 
a 13 éves Anna és a 11 éves Ba-
lázs azonnal beleszerettek a 
jégkorongba. A szülők remény-
kedtek, hogy a kezdetnek lesz 
folytatása, tényleg megnyílik a 
jégpálya, amely egyébként 95 
százalékban készen áll már évek 
óta. Nem így lett.

A jégpályán edzettek, de beto-
non, görkorcsolyákkal, világítás 
nélkül a vásárhelyi csapattal, 
és onnan mentek első mérkőzé-
seikre – a jégre. „Brutális volt a 
különbség” – fogalmazott Csata 
Éva. Az első meccseken nagyon 
sok góllal kaptak ki, majd foko-

zatosan felzárkóztak, jöttek a 
győzelmek is. Azonban jégpálya 
hiányában, értelmetlennek látva 
a küszködést, legtöbben lemor-
zsolódtak, feladták.

Csatáék nem. Azóta pedig fo-
lyamatosan utaznak. Az iskolából 
elkérezve, órákat autóznak, hogy 
eljussanak az aznapi edzésre 
vagy mérkőzésre. Volt, hogy Szé-
kelyudvarhellyel közös csapat-
ban, aztán a Sepsiszentgyörgyi 
Királypingvineknél, most éppen 
Gyergyószentmiklós együttesénél 
szerepelnek a gyerekek a saját 
hazai csapat hiányában. Balázs 
az U12-es és U14-es gárda kapu-
sa, Anna az U14-eseknél és a Fox 
Hockey felnőtt női csapatában 
is játszik. Mindkettejükre számí-

tanak a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémia összetartásain, Annát 
pedig hívták már a romániai fel-
nőtt női válogatottba is.

Feladatukat nehezíti, hogy 
hosszabb távra nem látható előre 
a programjuk. Jó esetben kedden 
kiderül, hogy pénteken mikor 
hol kell lenniük. És mivel a két 
gyermek különböző korosztályú 
és nemű is, így gyakran más-más 
helyekre kell elérniük ugyanab-
ban az időben. „Amikor autót 
vásárolt a család, az alapvető 
kérdés az volt, hogy elférnek-e 
benne a felszerelések. Van, hogy 
órákig logisztikázunk, hogy ak-
kor hogyan is jutunk el másnap 
az edzésre. De valahogy mindig 
sikerül” – mondja Csata Éva.

Minden szezonnak úgy kezde-
nek neki, hogy felteszik a kérdést, 
folytassák-e, vagy hagyják abba. 
Aztán döntenek: ezt a következő 
pár hónapot valahogy még kibír-
ják. Hat év után viszont már ne-
héz „leállni”. Szerencséjük, hogy 
a szülők munkahelyei lehetővé 
teszik az utaztatásukat. „Normá-
lisak vagyunk mi egyáltalán?” – 
kérdezi viszont olykor egymást a 
két szülő. Néhányan vannak még 
különböző korosztályokban, akik 
hozzájuk hasonlóan ingáznak 
más csapatokhoz, de a többség 
ezt nem tudja megtenni.

Két éve Anna egyszer megpró-
bálta abbahagyni: hívták kézilab-
dázni, ahová egy pár sportcipővel 
a táskában egyedül is elmehetett. 
Néhány hétig nemet mondott a 
jégkorongedzők hívásának, majd 
jött egy újabb kérés, és akkor újra 
becsomagolták a felszerelést és 
útnak indultak. Aki megszerette a 
jégkorongot, annak más sportág 
már nem tud az igazivá válni.

„Hat év jégkorong. Egy olyan 
városban, ahol nem is létezik 
hoki. Ahol, amikor a gyerekeket 
hokizni vittük, annak az ígéret-
nek a tudatában tettük, hogy 
nemsokára készen lesz a jégpá-
lya. Mindent kihasználtunk an-
nak érdekében, hogy a vezetők 
számára világossá tegyük ennek 
fontosságát (…) Ígéretek ellenére 
az eredmény nulla maradt. Több 
éve szó van arról is, hogy létesül 
egy sátortetős pálya. Most éppen 
december 6-ra, a Mikulás érkezé-
sére ígérik a megnyitását. Csak-
hogy még az alapjait sem tették 
le. Hogy meddig fogjuk így csi-
nálni? Amíg a gyerekek ezt szeret-
nék” – summázta Csató Éva.

 Jobb híján. Csata Anna, a marosvásárhelyi mobilpálya palánkján ülve

 » RÖVIDEN

Hatpontos brassói győzelem
A Brassói Corona jégkorong-
csapata 2-1-re legyőzte hazai 
pályán a Gyergyói HK-t az Er-
ste Liga alapszakaszában. Ez 
a pénteki találkozó „hatpon-
tos” mérkőzésnek számított, 
mert a határon átnyúló torna 
mellett a hazai bajnokságba 
is beszámít. 
A barcaságiak különben 
másnap 6-3-ra legyőzték 
otthon azt a Budapesti Ho-
kiklubot is, amelyik előtte a 
Csíkszeredai Sportklub ven-
dégeként maradt alul 10-2-re. 
Lapzártánk után Gyergyói 
HK–Sportklub találkozót 
rendeztek, ám annak ered-
ményétől függetlenül a 16 
összecsapás során 42 pontot 
gyűjtő hargitai „kék-fehérek” 
magabiztosan vezetik az 
Erste Liga összetettjét. 
A Brassó 15 találkozón 29 
pontot gyűjtött, amivel a 
harmadik helyen jegyezték. 
A címvédő Ferencváros 32 
ponttal a második helyen 
maradt és ma az Újpestet 
fogadja.




