Váncsa Albert
,,A szépség vagy te, Sport!

A haladás vagy te, Sport!

a testeket te formálod nemessé,

Szolgálatodra ki méltó kíván lenni,

elűzöl romboló vad szenvedélyeket,

az vigyázzon,

acéllá edzel lankadatlanul.

hogy teste-lelke egyre jobb legyen,

Lábak, karok, törzsek összhangja és

kerüljön mindent, mi mértéktelen,

tetszetős ütem tőled való.

tökéletességre törjön ernyedetlen,

Bájt és erőt te fűzöl együvé,

s óvja egészségét, legfőbb javát,

szilárddá és rugalmassá te téssz. (…)

mint ki a régi mondásból tanul:
Ép testet választ, az ép lélek
otthonul.”
(Pierre de Coubertin:
Óda a sporthoz)

Ezzel a két versszakasszal Kollégium és az Építészeti Líceum
talán elmondthatnám

Váncsa Al- testnevelő tanára volt, és párhuza-

bert laudációját. A versben hű- mosan a Megyei Sportigazgatóság
en tükröződik pályafutása és a mellett létesített atlétikai központmunkájával kapcsolatos hitvallása.

nál edzősködött két évig Bogdán

A Székely Mikó Kollégium- Antallal, majd egyedül. 1970 – 71ban érettségizett 1962-ben. Ezt ben a Székely Mikó Kollégium atlékövetően a Bukaresti Testnevelési tika szakos sportprogramos oszEgyetemen szerzett tanári oklevelet. tályai megalakulásakor visszatért a
1967 – 1969 között a Székely Mikó Mikóba mint atlétika szaktanár.
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Az általa felkészített atléták hamarosan

sárlabda sport kilépett az ismeretlenségből,

szép eredményeket hoztak. Krausz Ildikó

és évről évre magasabb szintre emelkedik. A

100 és 200 méteren elért országos bajnoki

70-es, 80-as, 90-es években már nem le-

címe mellett Athénban Balkán bajnok lett a

het elképzelni országos ifjusági döntőt sep-

4x100 és a 4x400 méteres román váltó szí-

siszentgyörgyi csapat nélkül. Számos ifjúsági

neiben. Ugyancsak jó eredményeket értek

válogatott játékos nő fel, mint például: Bogdán

el más tanítványai is: Veres Ibolya, Pethő

Ildikó, Barabás Piroska, Bernád Erzsébet,

Zsolt, Boros Barna (sportiskolás gerely-

Bede Anna, Kovács Edit, Simon Gyöngyvér,

dobó bajnok), Bauer László, Horváth István,

Ambrus Erzsébet. Ezek a nevek mindig sze-

Karácsony Sándor, Lusztig György, Sonka

repelnek a román ifjúsági válogatottban, és a

Marika, Dani Árpád, Latzin Gábor, Galyai

háromszéki lányok Olaszországban, Német-

Sándor, Molnár Katalin. Ezen sportolók közül,

országban,

akiknek a jövőjük nem sporttevékenységgel

unióban, Magyarországon, Lengyelországban,

folytatódott, mind-mind kiemelkedő szakmai

Bulgáriában és máshol mindig tisztes helyt-

eredményeket értek el más téren. Ebben az

állással képviselték a román kosárlabda-

időszakban végezte a megyei atlétika váloga-

sportot. Kimagasló eredmény volt, hogy a

tott szakmai irányítását is.

Temesváron rendezett EB II. helyet elért

Csehszlovákiában,

Szovjet-

1969-től elkezdte a felnőtt női ko-

román válogatottban két szentgyörgyi ko-

sárlabda csapat felkészítését is, amellyel két

saras is szerepelt (Simon Gyöngyvér és Am-

évre rá bejutott az igen színvonalas „B” Ligá-

brus Erzsébet). Váncsa Albert tanítványait

ba. 1972 – 73-tól a sportiskolánál mega-

Háromszéken többször is az év legjobb spor-

lakult női kosárlabda szakosztály irányítását

tolói közé választották. A felnőtt csapat is az

vette át. Azóta a sepsiszentgyörgyi női ko-

ő edzői irányításával jutott fel háromszor is

az „A” ligába.

ligába juttatta az iskola ifjusági csapatát, és

1990-től 2003-ig a Sportiskola,

élsportolókat adott a korosztályos váloga-

majd a Kós Károly Iskolaközpont mellett

tottaknak. (Deák László, Moasa Bálint, For-

működő Iskolás Sportklub igazgatói teendőit

reiter Szabolcs, Bazcó Balázs).

látta el nagy szakmai hozzáértéssel. Ebben az

Pályafutása alatt arra törekedett,

időszakban alapozta meg, és érte el minden

hogy a leghatékonyabb módszerekkel tudása

szakosztály a legkimagaslóbb eredményét.

legjavát adja át a tökéletesség és haladás

1990-től új szakosztályok is alakultak, mint

érdekében.

például az asztalitenisz, a jégkorong és a férfi

A több mint négy évtizedes ok-

kosárlabda szakosztály. Igazgatói teendőiről

tatói nevelői munkájának eredményessége,

lemondva a férfi kosárlabda tevékenység

sokrétűsége és színvonala kötelez, hogy

fellendítésén munkálkodik sikerrel. (A női

javasoljam Váncsa Albertet az RMPSZ Ezüst-

kosárlabdát neje, Váncsáné Molnár Katalin

gyopár díjára.

irányítja a legmagasabb szinten). Váncsa Albert irányításával sajátította el a sportjáték

Kövér Sándor,

ábécéjét, tökéletesítette évről évre tudását

testnevelő tanár, edző

nagyon sok fiúgyerek. Rövid időn belül „B”
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