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• Meghatározó alakja 
az elmúlt 50 esztendő 
csíki sportéletének 
Fekete Gyula, aki aktív 
sportolóként sízett, 
focizott és asztalite-
niszezett, vezette a 
csíki szabadidős sport-
életet, jelenleg pedig 
a csíkszeredai József 
Attila Általános Iskola 
testnevelő tanára.

D O B O S  L Á S Z L Ó

P ezsgő szabadidős sportélete 
volt az 1980-as évek második 
felétől kezdődően Csíksze-

redának, és ennek bő húsz éven át 
Fekete Gyula volt a mozgatórugója, 
vezetője. A homoródalmási szárma-
zású, háromgyermekes testnevelő 
tanár az elemi iskolát Hargitafürdőn 
végezte, ott fertőzte meg a sízés és a 
pingpongozás. A labdarúgáshoz a 
csíki sportiskola egykori edzője hív-
ta, amikor megnézte a sízők egyik 
fociedzését.

– Ritkán fordul elő, hogy valaki 
két egymástól távol eső sportág-
ban is kitűnjön, leigazolt sportoló 
legyen és országos versenyeken 
induljon. Hogyan ismerkedett meg 
a focival, és miként a sível? Melyek 
voltak a legjobb eredményei?

– Hargitafürdőn jártam óvodá-
ba, elemibe, és Hargitafürdőre jár-
tak sízni az 1968-ban alakult csík-
szeredai sportiskola sízői. Az egyik 
barátom, Pál Csaba már korábbról 
járt rendszeresen sízni, rajta ke-
resztül kerültem be Silló Géza tanár 
úr akkori csapatába. A 9. osztályt 
az újonnan alakult csíkszeredai 
faipari szakközépiskolában kezd-
tem el, és ezzel párhuzamosan foly-
tattam a minőségi sportot, a sízést. 
A csapat főhadiszállása Hargitafür-
dő volt, a Kossuth és a Miklós sípá-
lya, illetve a tv-torony alatti rész. A 
hátsó pályán (Kossuth) az első nyo-
mokat egy tavaszi táborban, 1970-
ben mi véstük, utána – szülők, 
vállalatvezetők, sok közmunka ré-
vén – alakult át ez a rész sípályává. 
Az első országos verseny, amelyet 
megnyertem, 1973-ben volt Predea-
lon, a Clăbucet Kupa, ahol korosz-
tályomban első lettem. Két évvel 
később, 1975-ben korosztályos baj-
nok voltam, majd később megnyer-
tem Románia katonai viadalát, a 
Szpartakiádot Borsabányán. Ennek 
az érdekessége, hogy a verseny 
alpesi összetettje lesiklásból, mű-
lesiklásból és biatlonból tevődött 
össze. Ebben lettem első.

Közben leigazoltak a futballcsa-
pathoz. Minden nyáron a sportis-
kola csapatai a román tengerpartra 
mentek edzőtáborozni, legtöbbször 
Năvodari és Costinești volt a hely-
szín. Az egyik évben mi, a sízők a 
futballistákkal együtt edzőtáboroz-
tunk, és az egyik edzésen, amikor 
a homokban fociztunk, meglátott 
Jónás Béla, a labdarúgók edzője, 
és meghívott a csapatába. Felnőtt 
szinten 1973-ban kezdődött a labda-
rúgói pályafutásom, amikor az IUPS 
együttesével feljutottunk a harma-
dik vonalba, az akkori C divízióba. 
Hét évet, 1973 és 1980 között ját-
szottam Csíkszereda csapataiban, 
az első években ifi ként, mert akkor 
minden csapatnak kötelezően hasz-
nálnia kellett egy fi atal játékost. Fo-
cis karrierem során Jónás Béla, Ladó 
Dénes, majd a végén egy rövidebb 
ideig Bakucz László volt az edzőm. 
Édesanyám korán meghalt, jött a 
családalapítás, a gyerekek, közben 
jártam egyetemre is, így 1980-tól a 
sportot csak amatőr szinten folytat-
tam, de a mai napig nem szakadtam 
el tőle, rendszeresen mozgok.

– Régi újságcikkek között talál-
koztam a Fekete Gyula névvel az 
egyik helyi asztalitenisz-verseny 
kapcsán. Hogyan ismerkedett 
meg a pingponggal?

– Hargitafürdőn a gyerekeknek 
a játék, a szórakozás szempontjából 
nagy lehetőséget jelentett a Bányász 
Klub, ahol lehetett sakkozni, ping-
pongozni, römizni, volt könyvtár 
is. Ott keltünk, ott feküdtünk, ami-
kor lehetett, reggeltől estig asztali-
teniszeztünk. Harmadik osztályos 
koromban Fülöp Csaba tanító bácsi 
behozott Csíkszeredába a körzeti 
iskolás asztalitenisz-bajnokságra, 
amelyet a mai Márton Áron Gimná-
zium régi tornatermében tartottak, 
és első lettem korosztályomban. 

Utána számos más amatőr verse-
nyen vettem részt.

– Hosszú időn át vezette a csík-
szeredai szabadidős sportmoz-
galmat. Hogyan emlékezik vissza 
azokra az évekre?

– Az 1980-as évek közepén, 1986-
ban választottak meg Csíkszereda 
sporttanácsának vezetőjévé. Ma hi-
hetetlennek tűnő szabadidős, amatőr 
sportmozgalom volt akkor és az azt 
követő két évtizedben a városban. 

A minifoci-bajnokságban egy adott 
pillanatban 60 (!) csapat szerepelt 
három divízióban, ez azt jelentet-
te, hogy közel ezer ember mozgott 
minden héten rendszeresen. Egye-
bek mellett újraszerveztük az aszta-
litenisz-, a kosárlabda- és a síbajnok-
ságot, a lábteniszviadalokat. Húsz 
éven át vezettem a csíki szabadidős 
tevékenységeket, egy kiváló szerve-
zői csapatom volt. Rosszabb körül-
mények között zajlott a sportélet, 
hiszen sokkal kevesebb tornaterem 
állt rendelkezésünkre, de esemény-

dús sportélet zajlott. Sokszor elcso-
dálkozom, és még mindig nem kapok 
egyértelmű magyarázatot arra, hogy 
miért szűnt meg például a minifo-
ci-bajnokság. Négy évvel ezelőtt hat 
csapatra csökkent az induló együtte-
sek száma, és akkor már senki nem 
akarta folytatni a minifocit. A salak-
nak volt egy varázsa, dagasztottuk a 
pályát, utána pedig leültünk sörözni. 
Ma van műanyag borítású pálya, öl-
tözők, tusolási lehetőség, de nincs 
jelentkező a minifoci-bajnokságra.

– Egyik alapítója, vezetősé-
gi tagja volt a Csíki Síegyletnek, 
amely az 1990-es években szinte 
hetente rendezett síversenyeket 
amatőröknek és profi knak, a gye-
rek korosztályoktól egészen a ve-
teránokig. Ez is megszűnt.

– Ez szomorú, és számomra az 
egyik legfájdalmasabb pont. Ennek 
megszűnése elsősorban a saját sport-
létesítmény hiányával magyarázha-
tó. A hargitafürdői sípályákat a szü-
lők, a sportolók és a vállalatvezetők 
hozták létre nagyon sok közmunká-

val. Emlékszem, 1975-ben Késmár-
kon, az akkori Csehszlovákiában 
voltunk nemzetközi síversenyen, ott 
láttam életemben először felvonót. 
Isten nyugtassa, Bónis Ferenc edző 
memorizálta, majd itthon Péter Ist-
vánnal, az IPICCF mérnökével ha-
sonlót építettek ki Hargitafürdőn. A 
Madarasi Hargitán pezsgő síélet volt, 
Gyergyóban és Maroshévízen szin-
tén, Csíkszeredában pedig a Közüze-
mek igazgatója, Tulit Zoltán támogat-
ta a sísportot, a Miklós pálya felső 
felénél menedékház épült a sporto-
lóknak. A csíki alpesi sí hanyatlása 
is egyebek közt a saját sípálya hiá-
nyával magyarázható. A mi időnk-
ben az edzőnél volt a felvonóház 
kulcsa, ő nyitotta, ő zárta. 2002-ben 
visszaigényelték a sípálya területét, 
és ez rendben is van. Nekünk, a Csíki 
Síegyletnek az volt a kérésünk, hogy 
a sípályaként nyilvántartott területet 
ne adják vissza, kompenzálják ezt ál-
lami erdőterületből. Az elmúlt 18 év 
alatt sok beadvánnyal fordultunk az 
illetékesekhez, számos meghallgatá-
son voltunk a megyei tanács vezető-
inél, a prefektúránál és más helye-
ken, perek zajlottak, de a sízők pálya 
nélkül maradtak, sem a sportiskolá-
nak, sem pedig a síegyletnek nincs 
se a tulajdonában, se a használatá-
ban egyetlen csíkszéki pálya sem. 
Azzal indokoltuk kéréseinket, hogy 
ezek a sípályák az országos jegyzék-
ben sportlétesítményekként voltak 
nyilvántartva, és a sportlétesítmé-
nyeknek a törvény szerint meg kell 
maradniuk sportlétesítményeknek, a 

közt szolgálva. A törvény kimondja, 
hogy ahol sportlétesítmények van-
nak, azokat nem lehet visszaszolgál-
tatni. Pert veszítettünk, az indoklás 
az volt, hogy a Csíki Síegylet nem 
végez közhasznú tevékenységet. Ro-
mániában bármi megtörténhet…

Ötven év a csíki sport szolgálatában
Sízett, focizott, asztaliteniszezett, tanított, és vezette a sportéletet

Fekete Gyula testnevelő tanár. Ma is nagyon aktív  ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

A Csíkszeredai IUPS futball-
csapata 1976-ban, az alsó sorban 
jobbról a negyedik Fekete Gyula
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