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Hét végén véget értek a fér-
fi kézilabda Bajnokok Li-
gája csoportküzdelmei. 

Mindkét főcsoportban érdekelt 
volt egy-egy magyar csapat. Az 
egyikben a sztárokkal felálló 
Veszprém a tavalyi jó formájá-
tól elmaradva csupán harma-
dik lett: mind a Barcelonától, 
mind pedig a francia PSG-től 
oda-vissza kikapott, ezen kívül 
még két döntetlent is játszott. 
A bakonyi gárda mentségre le-
gyen mondva, hogy számos sé-
rüléssel küzdött, hiszen soká-
ig sem Aron Palmarsson, sem 
Nagy László – hogy csak a nagy 
neveket említsük – nem volt be-
vethető. Ettől függetlenül mind a 
szurkolók, mind pedig a vezető-
ség sokkal meggyőzőbb játékot 
várt volna el a veszprémi gár-
dától. A következmények pedig 
nem sokat várattak magukra: 
a Veszprém vezetősége – még 
a csoportmérkőzések befejezé-
se előtt – bejelentette, hogy a je-
lenlegi edzőt nyáron menesz-
ti, helyébe pedig a szerb szüle-
tésű svéd kiválóságot, a jelen-
leg Flensburgban edzősködő 
Ljubomir Vranjest szerződteti.

„Több hónap gondolkodás 
után úgy döntöttem, 11 év el-
teltével érdekel egy új kihí-
vás. Még akkor is, ha ez éle-
tem legnehezebb döntése. Szá-
mos oka van annak, hogy mi-
ért kértem a 2020 nyaráig szó-
ló szerződésem felbontását, az 
egyik legfontosabb a magánéle-
tem. Ezért hálás vagyok a klub-
nak, hogy támogatott” – nyi-
latkozta a 164-szeres egykori 
svéd válogatott, aki játékosként 
2000-ben, Sydneyben olimpiai 
ezüstérmet nyert, volt világbaj-

nok (1999), vb-ezüstérmes (1997, 
2001) és háromszor Európa-baj-
nok (1998, 2000, 2002). Edzőként 
2010-ben ült le a Flensburg kis-
padjára, a csapattal nyert Né-
met Kupát (2015), német Szu-
perkupát (2013), KEK-et (2013) 
és 2014-ben Bajnokok Ligáját is.

Nehéz az út Kölnbe

Vranjes elmondása szerint azért 
választotta a bakonyi együttest, 
mert szeretne közelebb lenni 
szüleihez, akik Szerbiában él-
nek, és egyre több segítséget igé-
nyelnek. Nyárig viszont a Veszp-
rémnek Xavi Sabatével kellene 
kiharcolni a kölni Final Fourba 
jutást, ami a jelenlegi erőviszo-
nyokat tekintve már nem lesz 
olyan könnyű, mint az elmúlt 
két évben. A nyolcaddöntőben 
ugyan verhető ellenfél vár Nagy 

Laszlóékra, az akadályt előre-
láthatólag sikerrel veszik, ám 
ezt követően valószínűleg a cím-
védő Kielce következik, amely 
tavaly a BL döntőjében kilencgó-
los hátrányból fordítva verte meg 
a Veszprémet.

A másik magyar csapat is a 
harmadik lett csoportjában: ám 

ameddig ez a helyezés a Veszp-
rémnek inkább kudarc, addig a 
Tisza parti együttesnek részben 
bravúr. Bánhidi Bence és társai 
a Vardar Szkopje és a Kielce mö-
gött végeztek, de végig kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyújtot-
tak, és a sorsolásnak is köszön-
hetően esélyük van arra, hogy 
a legjobb nyolc csapatba kerül-
jenek. Ha a dán Silkeborg csa-
patán túljutnak, a negyeddöntő-
ben már a PSG vár Juan Carlos 
Pastor csapatára: a franciák 
sztárcsapatának a búcsúztatá-
sa pedig már nem is a bravúr, 
hanem a csoda kategóriájába 
tartozna.

Fradi vagy Bukarest?

A nőknél is befejeződtek a Baj-
nokok Ligájának a középdöntői. 
A csoportba pont nélkül kerü-
lő CSM Bucureşti – amely sze-
zon közben jelentette be, hogy 
jövőtől leigazolja a világ legjobb-
jának megválasztott Cristina 
Neagut – a középdöntőben ma-
gára talált, és győzelmeivel ki-
harcolta a negyeddöntőt érő 
harmadik helyet. Ezzel pedig az 

is eldőlt, hogy Paula Ungureanu 
és társai a Fradival fognak ösz-
szecsapni a budapesti Final 
Fourba való bekerülésért. A 
másik csoportban ugyanis Elek 
Gábor csapata nagy meglepe-
tést okozott. A Fradi kiváló telje-
sítményt nyújtva az utolsó mér-
kőzésig versenyben volt az el-
ső hely megszerzéséért. Sajnos 
a hét végén hazai pályán leját-
szott Podgorica elleni összecsa-
páson alulmaradt, és elúszott a 
csoportelsősége.

„A vereségekből is lehet pozi-
tívumokat levonni, és számunk-
ra most az a legfontosabb, hogy 
el kell hinnünk, jó csapat va-
gyunk. Nézzék csak meg, hogy 
a világ egyik legjobb együttesé-
nek mennyire meg kellett szen-
vednie a győzelemért, aztán pe-
dig miként örült annak! Mert 
valóban jók vagyunk, és ha hi-
szünk saját magunkban, sikere-
sek lehetünk a negyeddöntőben” 
– nyilatkozta Marija Jovanovics, 
az FTC átlövője. A Fradinak va-
lóban nagyot kell alakítania a 
negyeddöntőben ahhoz, hogy 
a címvédő román együttest le-
győzze, és a budapesti négyes 
tornára kijusson.

Sokkal könnyebb helyzetben 
van a győri csapat, amely utol-
só mérkőzésétől függetlenül már 
korábban bebiztosította magá-
nak az első helyet, a negyeddön-
tőben pedig a francia Metzcel 
csap össze. Ha nem történik cso-
da, a győriek az elmúlt évhez ha-
sonlóan ismét a legjobb négy kö-
zé kerülnek.

SOMOGYI BOTOND

Új sajátos egyenlőtlenség jelent 
meg romániai társadalomban, 
ugyanis a sportolási lehetősé-
gekhez nem fér hozzá minden-
ki egyformán. A többség szá-
mára nem elérhetőek a külön-
böző sportpályák szolgáltatá-
sai: vagy azért, mert túl drá-
gák, vagy azért, mert azok zö-
me a nagyvárosokban találha-
tó. Ez derült ki többek Péter 
László kolozsvári sportszocio-
lógus A romániai privát sport-
szektor a szocializmus és a 
vadkapitalizmus fogságában 
címmel megtartott kolozsvári 
előadásából.

Az Erdélyi Múzeum-egyesü-
let Jog-, Közgazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Szakosz-
tályának szervezésében meg-
tartott eseményen Péter Lász-
ló többek között arról beszélt, 
hogy a sportról alkotott tu-
dományos képet különböző-
képpen árnyalják a különfé-
le szociológiai megközelíté-
sek. Ilyen például az úgyneve-
zett konfliktualista megköze-
lítés, amely szerint a sport el-

sősorban annak működtetőiről 
– szolgáltatóról és a tulajdonosi 
kör érdekeiről – szól. A szolgál-
tatások pedig csak a gazdasá-
gilag fejlettebb városokban ér-
hetők el. Hozzáfűzte: létezik a 
témának kritikai megközelíté-
se is, amely szerint a sport hoz-
zájárulhat az esélyegyenlőség 
biztosításához.

Trükköző cégek

A sportszociológus beszámolt 
legutóbbi kutatási eredményei-
ről, amely során a cégbíróság ál-
tal jegyzett társaságokat, cégeket 
vizsgálták. Elmondta: a pénzügy-
minisztérium nyilvántartásában 
található adatok sokszor ellent-
mondóak, mert rengeteg olyan 
cég található, amelynek a cégbí-
róságon bejegyzett tevékenysé-
gi körét jelző kódja nem felel meg 
a valóságnak. Előfordul például, 
hogy egy klub kulturális egyesü-
letként van bejegyezve.

Mint részletezte, a sport-
szektorban dolgozók száma 
nagyon alacsony, országszerte 

mindössze 6968. Mindez azért 
van, mert a cégek trükköznek 
az alkalmazásokkal, a nagyobb 
vállalatok például úgy, hogy fej-
vadász cégektől bérlik a szük-
séges munkaerőt. Jellemező 
gyakorlat az is, hogy a profitot 
kiszervezik a sportvállalkozá-
sokból, és hivatalosan veszte-
séges mérleggel zárnak. Egyéb-
ként a sportszektor zömét a klu-
bok és a sportszergyártó válla-
latok teszik ki, ezeket egészítik 
ki a sportpályákat üzemeltetők 
és az eszközszolgáltatók.

FCSB: vadkapitalista tranzakció

Péter László kifejtette a romá-
niai sportszektort „radikálisan” 
meghatározza, hogy milyen 
mintákat követve jelentek meg 
a sportélet szereplői. Jelenleg 
a rendszerváltozás utáni priva-
tizációs gyakorlat és a külföldi 
tőkebefektetés határozza meg 
a piac szerkezetét. A létszámu-
kat tekintve kevésnek mondha-
tó nagyvállalat sokkal jelentő-
sebb szeletet hasít ki a romá-

niai piacból, mint a hazai kis 
sportvállalkozások. Szemlélte-
tésként elmondta: a bukaresti 
FCSB labdarúgóklub privatizá-
ciója a vadkapitalizmusban tör-
vényes keretek között működő 
tranzakció iskolapéldája. Első 
lépésként leválasztották a csa-
patot a hadseregtől, egy civil-
szervezetet hoztak létre, amely 
elkezdte működtetni a csapatot, 
a későbbi tulajdonosok pedig 
nem piaci áron vásárolták meg 
– az amúgy is nyomott – a klu-
bot, hanem előbb hitelt nyújtot-
tak a civilszervezetnek, később 
meg nagyvonalúan elengedték 
az adósságot cserébe a klub tu-
lajdonjogáért.

A sportszociológus ugyanak-
kor azt is elmondta: mindennek 
történelmi előzményei vannak. 
Az 1950-es években a kommu-
nista rezsim gyakorlatilag fel-
számolta az addig még létező 
közösségi sportszektort. „A mai 
napig érződik, hogy tönkretet-
ték a közösségi alapon szerve-
ződő sportéletet” – magyaráz-
ta. Az állam működtette a tö-

megsport ágazatot, hozzá lehe-
tett férni számos sportolási le-
hetőséghez. Sőt, a Daciada nevű 
hazai olimpián egyenesen köte-
lező volt a részvétel: hatmillió 
ember vett részt e versenyeken. 
Azonban ez nem a tömegsport, 
hanem a társadalmi kontroll 
célját szolgálta. Részben emiatt 
az 1989 utáni romániai társada-
lom már átesett a „ló túlsó olda-
lára”. Ma az emberek 60 száza-
léka nem sportol. A rendszer-
változás után az állam fokoza-
tosan kivonult a sportéletből, 
az addigra szétvert közössé-
gi alapon szerveződő sport pe-
dig nem tudta átvenni az állam 
addig ellátott feladatait. A pri-
vát sportszektor ugyanakkor 
1990 után is sokáig gyenge volt, 
alig néhány új cég alakult éven-
te. A privát sportszektor csak 
2004 után indult ugrásszerű 
fejlődésnek. Elsősorban annak 
köszönhetően, hogy „felvevőpi-
acként” megjelent a nagyvárosi 
középosztály.

KISS ELŐD GERGELY

Sport a szocializmus és a vadkapitalizmus fogságában

A Final Fourba való bejutásra a magyar nőknek több esélyük van, mint a férfiaknak

Román–magyar párharc Budapestért
Véget értek a férfi kézilabda Bajnokok Ligájá-

nak csoportküzdelmei, eldőlt, hogy a Veszprémre 

a Zagreb, a Szegedre a Silkeborg vár a nyolcad-

döntőben. A nőknél Ferencváros–Bukarest, vala-

mint Győr–Metz negyeddöntőt játszanak.

A nyolcaddöntőben (férfiak)

Zagreb (horvát)–Veszprém, Bjerringbro Silkeborg (dán)–Pick Sze-
ged, Kiel (német)–Löwen (német), Meskov Breszt (fehérorosz)–
Flensburg (német), Nantes (francia)–PSG (francia), Montpellier 
(francia)–Kielce (lengyel)
A Barcelona és a Vardar Szkop je az A, illetve a B csoport győztese-
ként egyenes ágon bejutott a negyeddöntőbe. 
Az első mérkőzéseket március 22. és 26. között, a visszavágókat 
március 29. és április 2. között rendezik.

A negyeddöntő párosítása (férfiak)

Bjerringbro Silkeborg vagy Pick Szeged–Nantes vagy PSG
PPD Zagreb vagy Veszprém–Montpellier vagy Kielce
Kiel vagy Löwen–Barcelona
Meskov Breszt (fehérorosz) vagy Flensburg (német)–Vardar Szkopje
Az első mérkőzéseket április 19. és 23. között, a visszavágókat áp-
rilis 26. és 30. között rendezik.

A negyeddöntő 
párosítása (nők)
Vardar Szkopje (macedón)–
Midtjylland (dán)
CSM Bucureşti–
Ferencvárosi TC
Buducsnoszt Podgorica (mon-
tenegrói)–Larvik (norvég)
Metz (francia)–Győri Audi ETO

Kovacsics Anikóékra nehéz feladat vár a Bukarest elleni párharc során
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