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T izenöt évvel ezelőtt, 2004. 
októberében, nyolc év kilin-
cselés és utánajárás után si-

került megvalósítania tervét Borbáth 
István Ágoston testnevelő tanárnak, 
sífutó- és biatlonedzőnek. A műem-
lék márványoszlopaira azoknak az 
olimpikonoknak és olimpiákon részt 
vett edzőknek a neve került fel, akik 
Hargita megyében születtek vagy 
Hargita megye képviselőiként vettek 
részt olimpiákon.

Az olimpikonok emlékműve 
fontos szerepet tölt be Csíkszereda 
sportéletében. Egyebek közt rendsze-
resen ott tartják a különböző sport-
versenyek díjazását, ott gyújtanak 
gyertyát a hálás utódok az elhunyt 
sportolók tiszteletére.

„Magyarországi barátomtól, az 
Esztergomi Tanárképző Főiskola test-
nevelő tanárától, dr. Magyar György-
től jött az ötlet. Gyurinak van a sző-
lősében egy kis víkendháza, és ott, 
a borpince környékén emléktáblát 
készített azokról, akik Esztergomból 
és környékéről kijutottak az olimpiá-
ra. Először Hargitafürdőre terveztem 
az emlékművet, de Csíkszereda lett 
belőle. Az első gondolatom az volt, 
hogy a vashokisok, a jégpályához kö-
zeli hokis szobor mellé állítsam fel az 
emlékművet, de a néhai Nagy Ödön, 
a sokoldalú képzőművész a mostani 
helyet ajánlotta, és ő is tervezte meg 
az emlékművet. Nyolc évig koldul-
tam a pénzt, jártam az engedélyek 
után, amíg végül sikerült befejezni 
az emlékművet. Most is hasonló volt 
a helyzet, több éve gyűjtöm a pénzt, 
járom az útját annak, hogy új nevek 
kerüljenek fel” – mondta el Borbáth.

Borbáth István több tanítványa 
szerepelt ötkarikás játékokon, de ő 
soha nem nem jutott ki olimpiára. Leg-
nagyobb csalódása, hogy bár ő készí-
tette fel az 1988-as téli olimpiára a női 
sífutó-válogatottat, végül – politikai 
okokból – egy másik edző utazhatott el 
Kanadába. Az első Borbáth-tanítvány, 
aki olimpián vehetett részt, a spanyol 

színekben versenyzett Abos Piroska 
sífutó volt, aki az 1980-as években 
kért menedékjogot Spanyolországban. 
Borbáth volt a nevelőedzője Márton 
Simonnak, minden idők egyik legjobb 
romániai biatlonedzőjének.

Kimaradt, bevésésre váró nevek

1924, Párizs – Keresztes Lajos (birkó-
zás) és dr. Török Zoltán (evezés)

1928, Amszterdam – dr. Török Zol-
tán (evezés)

1936, Berlin – Gáll Lajos (atlétika)
1972, Szapporo – Fazakas György 

(műkorcsolya)
1988, Calgary – Dan Lăzărescu 

(sífutás)
1988, Szöul – Szabó László (Schnei -

der Ludwig, birkózás)
1992, Barcelona – Szabó László 

(Schneider Ludwig, birkózás)
2002, Salt Lake City – Balló Zsolt 

(gyorskorcsolya)
2004, Athén – Fejér-Konnerth Zol-

tán (asztalitenisz)
2006, Torino – Tófalvi Éva (biat-

lon), Márton Simon (edző, biatlon), 
György Mónika (sífutás), Antal Zsolt 
(sífutás), Gheorghe Chiper (műkor-
csolya), Kristó Katalin (rövidpályás 
gyorskorcsolya), Csiszer Judit (edző, 
rövidpályás gyorskorcsolya), Ionuț 
Țăran (szánkó).

2008, Peking – Novák Károly Edu-
árd (kerékpár), Butu Arnold Csaba 
(kerékpár), Ruzsa Lehel (edző, kerék-
pár), Novák Károly (edző, kerékpár).

2010, Vancouver – Tófalvi Éva (bi-
atlon), Ferencz Réka (biatlon), Már-
ton Simon (edző, biatlon), Danner 

József (gyúró, biatlon), Antal Zsolt 
(sífutás), György Mónika (sífutás), 
Kristó Katalin (rövidpályás gyorskor-
csolya), Kristó Zoltán (edző, gyors-
korcsolya), Miklós Edit (alpesi sí), 
Kelemen Zoltán (műkorcsolya), Ionuț 
Țăran (szánkó), Kozma Szilveszter 
(síugrás), Hodos László (edző, bob).

2012, London – Novák Károly 
Eduárd (kerékpár), Török Imre (edző, 
kerékpár), Novák Károly (edző, ke-
rékpár).

2014, Szocsi – Tófalvi Éva (biat-
lon), Szőcs Emőke (biatlon), Márton 
Simon (edző, biatlon), Sára Tímea 
(sífutás), Antal Zsolt (edző, sífutás), 
Miklós Edit (alpesi sí).

2016, Rio de Janeiro – Novák Ká-
roly Eduárd (kerékpár), Novák Károly 
(edző, kerékpár).

2018, Phjongcshang – Tófalvi 
Éva (biatlon), Szőcs Emőke (biat-
lon), Márton Simon (edző, biatlon), 
Lőrincz Sára Tímea (sífutás).

Akik az olimpikonokat 
felkészítették

Névsor örökíti meg az olimpikonok 
emlékművén azoknak az edzőknek 
a nevét, akik az ötkarikás játékokra 
kijutott sportolókat felkészítették, 
de nem minden esetben jutottak 
ki az olimpiai játékokra. A lista: 
Antal Zsombor (jégkorong), Mezei 
Imre (jégkorong), Boda Jenő (jég-
korong), Szabó István (jégkorong), 

id. Vákár Lajos (jégkorong), Sólyom 
László (jégkorong), Elekes Antal 
(sífutás), Gyulai Adalbert (sífutás), 
Jánosi Béla (sífutás), Borbáth István 
Ágoston (sífutás), Mihaela Popes-
cu-Ureche (sífutás), Lăzărescuné 
Tasnádi Mária (gyorskorcsolya), Bí-
ró Ilona (gyorskorcsolya), Tóth Mik-
lós (gyorskorcsolya), Bogyó Löffl  er 
Mária (műkorcsolya), Bíró Tibor 
(alpesi sí), Livia Dobrean (szánkó), 
Tamás Ignác (kézilabda), Ferencz 
József (torna), Elekes Endre (birkó-
zás), id. Sprenz Pál (jégkorong), id. 
Ferencz János (jégkorong), Császár 
Ferenc (jégkorong), Hodos László 
(bob), Márton Simon (biatlon), No-
vák Károly (kerékpár). „A lista foly-
tatódhat” – hangsúlyozta Borbáth 
István Ágoston.

Új nevek az olimpikonok emlékművén
Tisztelet övezi Hargita megyében az olimpiákra kijutott sportolókat és edzőket

• Felújítják, aktuali-
zálják a csíkszeredai 
Vákár Lajos Műjég-
pálya előtt álló olim-
pikon-emlékművet. 
Az emlékmű 15 évvel 
ezelőtt készült Borbáth 
István Ágoston test-
nevelő tanár kezdemé-
nyezésére, most is ő 
járta ki az útját annak, 
hogy új nevek kerülje-
nek fel a márványosz-
lopokra.

Tizenöt éve áll a Vákár Lajos Műjégpálya előtt az olimpikonok emlékműve ▴  FOTÓ: HALMÁGYI  ZSOLT

Borbáth István Ágoston, 
az ötletgazda
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