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Ifibajnokokból profi csapat
Másfél évtizede szerzett aranyérmet a Székelyudvarhelyi ISK

• Tizenöt évvel ez-
előtt volt utoljára 
nagyifjúsági szinten 
bajnokcsapata a szé-
kelyföldi kézilabdázás 
fellegvárának, Székely-
udvarhelynek. 2005. 
június 5-én Medgyesen 
akasztották olyan fiúk 
nyakába az aranyér-
meket, akiknek egy 
részéből komoly karri-
ert befutott, hivatásos, 
válogatott kézilabdázó 
lett. Emlékezés egy 
különleges hétre.

KATONA ZOLTÁN 

S zékelyudvarhelyen és környé-
kén évtizedek óta a kézilabda 
az egyik első számú sportág, 

hiszen az ötvenes évektől, tehát a 
nagypályás kézilabdázás időszaká-
tól napjainkig öt-tíz évente mindig 

kiugrott egy-egy jó periódusa az 
udvarhelyi kéziseknek – vagy a női, 
vagy a férfi  szakágban, mind felnőtt, 
mind pedig ifj úsági szinten. Utóbbi-
aknál az évtizedek folyamán nagyon 
sok alkalommal eljutott a csapat a 
döntő tornáig, viszont megnyernie 
soha nem sikerült azt – csupán egy 
alkalommal, 1957-ben, de az még 
a sportág nagypályás, ősváltozatá-
ban sikerült. A lányoknál már más 
a helyzet, hiszen 1997-ben az ifi  2-es 
és 3-as korosztály is elhódította az 
aranyérmet.

Bakó Lajos edző a rendszerváltás 
után több sikeres generációt és spor-

tolót nevelt ki Székelyudvarhelyen – 
hogy a legnagyobb nevet említsük, 
a sokszoros magyar válogatott Ilyés 
Ferenc is az ő tanítványa volt. Az 
ezredforduló után ismét sikerült egy 
olyan csapatot összeraknia, amely-

lyel 2004-ben már nagyon jól szere-
pelt az országos bajnoki döntőn, egy 
év múlva pedig csúcsra ért.

A nagyifj úsági fi  ú korosztály 
(17–18 évesek) számára kiírt orszá-
gos döntőt 2005 júniusának első 
napjaiban rendezték Medgyesen – a 
Székelyudvarhelyi ISK csapata úgy 
jutott erre a fázisra, hogy előtte, a 
hazai pályán rendezett elődöntő tor-
nán mindegyik ellenfelét megverte. 
A Bakó-csapat esélyesként utazott a 
medgyesi, hatcsapatos tornára, ám 
az első meccsét elveszítette: a Bákói 

ISK a torna első találkozóján 28–25-
re nyert az ISK ellen. A folytatás vi-
szont kitűnően sikerült, a következő 
két akadályt simán vette a csapat, a 
Nagybányai Martát 37–31-re, a Fok-
sányi ISK-t pedig 30–26-ra győzte le. 
Egyre több udvarhelyi néző jelent 
meg a medgyesi meccseken – érde-
kesség hogy az ISK-s srácok a Borus-
sia Dortmund sárga-fekete mezében 
játszottak, amelynek a hátulsó, kö-
zépső részére (a Dortmund felirat fö-
lé) került a város megnevezése.

Vasárnap, a torna utolsó nap-
ján azért kellett szurkolnia minden 
jelen lévő udvarhelyinek, hogy a 
Nagybányai Marta legyőzze Bákót 
– ez össze is jött, a bákóiak egy gól-
lal kikaptak, így már nem lehettek 
aranyérmesek. Az udvarhelyiek 
pedig a torna utolsó meccsére úgy 
állhattak ki a Nagybányai Minaur 
ISK ellen, hogy akár egy góllal ki 
is kaphatnak, úgy is aranyérmesek, 
Nagybányának pedig kétgólos győ-
zelem kellett. Mintegy száz udvar-
helyi néző is volt a találkozón, ami 
nagyon küzdelmesre és látványos-
ra sikeredett: Bakó Lajos csapata 
egy góllal, 28–27-re megnyerte a 

találkozót, így aranyérmet ünne-
pelhetett – ráadásul a csapat jobb-
átlövője, Ferenczi Botond a torna 
legjobb játékosa lett.

Az együttesben nem csak udvar-
helyi srácok voltak, hiszen az emlí-
tett gyergyóditrói Ferenczin kívül a 
csíkszeredai kapus, Szabó Szabolcs, 
vagy a marosludasi Tálas Huba, illet-
ve a vajdahunyadi Andrei Mihalcea 
is húzóembernek számított, de említ-
hetjük Lukács Attilát (Székelykeresz-
túr) vagy Bădău Rudolfot (Marosvá-
sárhely).

Tulajdonképpen ebből az ifj úsá-
gi együttesből nőtt ki a Székelyud-
varhelyi KC férfi  kézilabdacsapata, 
amely 2005 és 2018 között oly sok 
dicsőséget szerzett a városnak – né-
hány felnőttel kiegészítve, Junior KC 
néven (egy év múlva lett Székely-
udvarhelyi KC a neve) benevezett a 
2005–06-os pontvadászatba, majd 
a folyamatos átalakulás után 2007-
ben kivívta a feljutást a legjobbak 
közé. Az említett Tálas, Mihalcea és 
Ferenczi ma is aktív, profi  kézilab-
dázók, az Orbán testvérek, a kapus 
Szilárd és az átlövő Levente szin-
tén sokáig az SZKC-ban játszottak, 

a 2018-ban létrehozott Szejke SK-
nak is húzóemberei lettek, illetve a 
Székelyföldi Kézilabda Akadémia 
edzőiként is dolgoznak. Ugyan-
csak kézilabdaedző lett a csapat 
akkori irányítója, Mester Zsolt, aki 
az udvarhelyi ISK lánycsapatainak 
és a másodosztályos SZNKK-nak a 
szakvezetője.

A Székelyudvarhelyi ISK 2005 
júniusában, a megnyert döntő 
torna után. Álló sor, balról jobbra: 
Bakó Lajos edző, Tálas Huba, 
Szabó Szabolcs, Andrei Mihalcea, 
Lukács Attila, Péter József (az 
ISK akkori igazgatója), Orbán 
Levente, Bădău Rudolf, Ferenczi 
Botond, Pál Ferenc ügyintéző. 
Guggolnak: Sánduly Szabolcs, 
Sólyom Szilárd, Achim Tibor, 
Szalma László, Mester Zsolt, 
László Zsolt, Orbán Szilárd
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Mester Zsolt (6) és Tálas Huba 
(11) a nagybányai védők között

Az Udvarhelyi Híradó 2005. június 6-ai, 
hétfői címlapja




