
Híres csíki gyorskorcsolyázók 

Nagy világversenyen eddig két csíkszeredai korcsolyázó szerzett érmet. 
A 2009-ben, alig 47 évesen elhunyt Kopacz Tibor nagypályán alkotott ma-
radandót, 1984-ben bronzérmet szerzett a norvégiai Larvikban a felnőttek 
Európa-bajnokságán. A másik kiválóság Imre Emil, aki rövidpályán 2013-
ban arany- és ezüstérmet szerzett Romániának a Brassópojánán megren-
dezett Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF). A jelenleg 24 éves 
Imre Emilnek akkor fűt-fát ígért a román sportvezetés, de az ígéretekből 
nem lett semmi. Imre még építkezésben, kétkezi munkásként is dolgozott, 
közben elvégezte a testnevelési főiskolát, jelenleg a magyar rövidpályás 
gyorskorcsolya-válogatott edzője és technikusa.
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A magyar válogatott kapuján kopogtat
Szász Attila rövidpályás gyorskorcsolyázó Budapestre költözött
• Az utóbbi évek egyik 
legtehetségesebb 
csíkszeredai gyors-
korcsolyázója, Szász 
Attila Budapestre 
költözött, az MTK-nak 
versenyzik, és tag-
ja a magyar ifjúsági 
keretnek. Álma, hogy 
bekerüljön a Liu fivérek 
mellé a felnőtt váloga-
tottba.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A 18 éves Szász Attila a Csík-
szeredai ISK színeiben kezd-
te pályafutását, 16 éves korá-

ig Romániát képviselte a nemzetközi 
versenyeken, majd – a Román Kor-
csolyaszövetségnél mai napig tartó 
összevisszaság, illetve a romániai 
sportutánpótlásban tapasztalható 
kilátástalanság miatt – Magyaror-
szágra költözött, az előző idénytől 
a nemzetközi versenyeken magyar 
színekben indult. A koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt szükségállapot 
napjait szüleinél, Csíkszeredában 
töltötte. Az MTK és a patinás buda-
pesti klubot segítő Brüll Alfréd Aka-
démia sportolóját kérdeztük.

– Mikor és hol találkozott a gyors-
korcsolyával, kik voltak az első 
edzői, melyek voltak az első dobo-
gós helyezései?

– Ötéves koromban, még óvo-
dásként korcsolyaoktatásra vittek, 
és ott az egyik oktató, Bogyó Má-
ria felfigyelt rám. Ő volt egyben 
az első edzőm is, majd meghívott, 
hogy próbáljak ki egy gyorskor-
csolyaedzést. A hangulat remek 
volt, a nagyobbak pont egy ver-
senyre készültek és maximális tem-
póval száguldoztak a jégen, ami 
nekem nagyon megtetszett. Akkor 
döntöttem el, hogy én is szeretnék 
olyan gyorsan korcsolyázni, mint 
ők, gyorskorcsolyázó leszek. Két 
évre rá már nemzetközi versenyen 
vehettem részt, nagyon izgultam, 
de sikerült korosztályomban az 
első aranyérmemet megszerezni. 
Ezt követően számos nemzetközi 

versenyről tértem haza éremmel a 
nyakamban, de kiemelném, hogy 
2014-ben korosztályomban én nyer-
tem az összetett Európa Kupát, két 
évvel később pedig, egy korosz-
tállyal feljebb ezüstérmes tudtam 
lenni ugyanabban a sorozatban. A 
Magyarországra való átigazolásom 
előtt két edzőm volt, Bogyó Mária 
és Csiszér Judit, de a Csíkszeredai 
ISK short track szakosztályának 
jelenlegi edzője, Kalamár Zsolt is 
nagyon sokat segített – ezúton is 
köszönöm mindhármuknak.

– A 2010-es évek elején kiváló 
short track együttese volt Csíksze-
redának. Hogyan emlékezik visz-
sza azokra az évekre, hol vannak 
a csapattársak?

– Az akkori csapat nagyon sok te-
hetséges és szorgalmas sportolóból 
állt, ami az eredményeken is meglát-
szott. Sajnos nagyon sok probléma 
volt a román szakszövetségnél, ezek 
még most sem rendeződtek, ez volt a 
fő oka annak, hogy ez a csapat szét-
hullott.

– Klubot váltott, idegen környe-
zetbe került, mennyire volt nehéz 
beilleszkedni?

– Közel három éve, 2017-ben dön-
töttünk úgy a családommal, hogy 
Budapesten folytatom a pályafutáso-
mat. Nem volt könnyű döntés, mivel 
még csak 16 éves voltam. Az elején 
nagyon nehéz volt, távol kerültem a 
családomtól, az itthoni környezettől, 
barátaimtól. A másik nehézség az 
volt, hogy önállósulnom kellett, saját 
magamnak kellett elintéznem min-
dent, de szerencsére az internet se-
gítségével  naponta tudtam kommu-
nikálni a családommal. Családom 
mellett még nagyon sokan segítettek 
abban, hogy könnyebben be tudjak 
illeszkedni a budapesti életbe. Sze-
rencsém volt, mert egy nagyon jó 
csapatba kerültem, nagyon kedvesek 
és barátságosak az edzőim és a csa-
pattársaim is.

– Bemutatkozott a magyar baj-
nokságban, milyennek ítéli meg a 
magyar klubnál elért eredménye-
it, helyezéseit? Milyen esélyt lát 
arra, hogy bekerüljön a magyar 
felnőtt válogatottba?

– Sikerült bemutatkoznom a kor-
osztályos magyar bajnokságban, 
ahol összetettben második lettem. 
De részt vettem a felnőtt országoson 
is, ahol nagyon sok tapasztalatot 
szereztem, világklasszis korcsolyá-
zókkal versenyezhettem, mint példá-
ul a Liu testvérek, és ez nagyon sok 
motivációt adott a jövőre. Többször 
is lehetőséget kaptam arra, hogy az 
olimpiai kerettel edzhessek, ami-
nek nagyon örültem. Arra készülök, 

hogy a jövőben én is tagja lehessek 
annak a keretnek. A magyar után-
pótlás-válogatottal több korosztályos 
nemzetközi versenyen indulhattam, 
az elmúlt szezonban sikerült beküz-
denem magam a világbajnokságra 
utazó ifj úsági keretbe, ahol a váltó-
val hatodikok lettünk, ami nagyon jó 
eredménynek számít.

– Melyik a kedvenc versenytávja? A 
rövid vagy a hosszabb távokon lát 
esélyt a világélvonalba jutáshoz?

– Én minden távot szeretek, de úgy 
gondolom, a hosszabb távok kicsit 
közelebb állnak hozzám, az 1000 és 
az 1500 méter. Talán az 1000 méter a 
legsikeresebb távom, ezen értem el 
a legjobb eredményeimet eddig, úgy 
gondolom, ebben a számban több 
esélyem van arra, hogy kemény mun-
kával a világ élvonalába kerülhessek.

– Merre halad a rövidpályás gyors-
korcsolya? Mi változott az elmúlt 
tíz évben az edzésmódszerekben, 
a felszerelésben stb.?

– Az elmúlt tíz évben nagyon so-
kat fejlődött ez a sportág minden té-
ren. Jobb lett a korcsolyák minősége, 
tökéletesedett a pengék hajlítása, az 
ívezésében a szakemberek nagyon 
sokat fejlesztettek. A sportág fejlődé-
sében az is számított, hogy az elmúlt 
években a kisebb együttesek is fel-
zárkóztak, most már sokkal több az 
olyan csapat, amelynél teljes stáb áll 
a sportolók mögött, masszőrök, tech-
nikusok, erőnléti edzők, menedzse-
rek. Ez az a plusz, ami régebben csak 
egy-két csapatnál volt meg. Ezeknek 
is köszönhetően az elmúlt években a 

rövidpályás gyorskorcsolyában több-
ször megdőltek a világrekordok.

– Követi a székelyföldi kor-
csolyasportot? Ön szerint mi a 
legfőbb oka a hanyatlásnak?

– Igen, követem. Nagyon sok fi a-
tal tehetséges gyorskorcsolyázó van 
most is Csíkszeredában és környé-
kén, akikből – ha kitartóan végzik 
az edzéseket – a jövőben jó gyorskor-
csolyázók lehetnek. Sajnos a Román 
Korcsolyaszövetség egyáltalán nem 
támogatja őket. Lehangoló a romá-
niai utánpótlásképzés helyzete, ilyen 
körülmények között pedig nagyon 
nehéz nemzetközileg eredményeket 
elérni, a nemzetközi élmezőnyhöz 
felzárkózni.

Székely korcsolyázók 
más országok színeiben 

Az elmúlt évtizedek alatt több 
erdélyi gyorskorcsolyázó váltott 
országot, képviselt más színeket 
a nemzetközi versenyeken. 
Közülük háromról teszünk most 
említést. Baló Zsolt nagypályán 
ért el jó eredményeket, a csíksze-
redai születésű sportember négy 
olimpián indult, 1992-ben és 
1994-ben román, míg 1998-ban 
és 2002-ben magyar színekben. 
A szintén csíkszeredai Zakariás 
Zsolt Ausztriát képviselte sikerrel 
nemzetközi versenyeken, és szin-
tén osztrák színekben remekelt 
a marosvásárhelyi Dörfler-Antal 
Emese.
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