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Udvarhelyen a Septimia 
Szabadidőközpont nem-
rég felújított, hatpályás 

bowlingterme biztosítja a képzés 
helyszínét, valamint a két oktatót 
és az alapfelszerelést. Az edzé-
sek heti két alkalommal, hétfőn 
és csütörtökön 17–19 óra között 
zajlanak, egy edző legtöbb há-
rom gyerekkel foglalkozik. Teg-
napelőtt beindult a program, de 
a toborzás folyamatosan zajlik. 
Jelentkezni a 0740-093668-as te-
lefonszámon vagy a bowling@
septimia.ro e-mail-címen lehet.

Verzár Lóránt, a Septimia 
bowlingcsapatának klubelnöke 
programkoordinátori minőségé-
ben elmondta, nem szabtak meg 
létszámot, de ha többen jelent-
keznek, legfeljebb még egy napot 
beiktatnak. „Nagyjából nyolc és 
tizennégy év közötti gyerekek ér-
deklődnek, bár tízévestől felfelé 
ideális, mert bírni kell fizikailag, 
és a hosszabb idejű koncentrá-
láshoz is el kell érni egy bizonyos 
kort. Az alapokat nagyjából két-
három hónap alatt lehet elsajátí-
tani. Klubelnökként az a célom, 
hogy létrehozzak egy hat plusz 
két fős ifjúsági csapatot˝ – fogal-

mazott az edzőként is szerepet 
vállaló Verzár.

Társa az egykori tekéző Ka-
ra mán Géza, aki a kétszeres or-
szágos junior bajnok Soós Dórát 
is tanította, illetve saját felesé-
ge, az országos bajnoki címmel 
rendelkező Karamán Ibolya is 
az ő segítségével jutott ki a je-
lenleg zajló Európa-bajnokság-
ra Románia képviseletében. A 
helyi bowlingcsapat tágabb ke-
rete tizenhat fős, legfiatalabb 
tagtársuk tizenkét éves. Az idei 
junior országos bajnokot és má-
sodik helyezettet – Verzár Zsó-
fiát és Suciu Rolandot – is ők 
nevelték ki.

A bowlingozás előnyeiről 
Verzár elmondta, hogy jó moz-
gásforma, kissé hasonlít az atlé-
tikára, illetve a célzósportokra, 
mint amilyen a biliárd, darts, 
íjászat, és mivel teremsport, té-
len-nyáron űzhető. Pontosságot 
és összpontosítást igényel, jó ál-
lóképesség és egyensúlyérzék 
kell hozzá, igénybe veszi a vég-
tagokat, az ízületeket, de a hátat 
is. A csukló, a boka és a testtar-
tás összehangolása is kulcskér-
dés. „Nekem felnőttként azért jó 

kikapcsolódás, mert kiüríthetem 
a fejemből a mindennapos gon-
dokat, és csak arra koncentrá-
lok, ami a pályán történik˝ – tette 
hozzá.

Bowlingsikerek

Lezárult a Román Bowling-
szö vetség által rendezett orszá-
gos egyéni bajnokság ifjúsági és 
női szakaszának döntője. Ifjúsági 
kategóriában mindenki meglepe-
tésére Verzár Zsófia, a Septimia 
Sport Klub játékosa bravúros 
teljesítményével megszerezte a 
bajnoki címet. Ezt a döntőt lekö-
szönő mérkőzésnek szánta, így 
ha ezek után nem gondolja meg 

magát, akkor is garantáltan a leg-
szebb emléket és eredményt tud-
hatja magáénak, hiszen még a 
felnőtteket is felülmúló 210-es fö-
lötti átlaggal zárta a mérkőzést.

Második helyen ugyancsak a 
Septimia Sport Klub játékosa, 
Suciu Jenő Roland végzett, har-
madik  Cosmin Ilieș, negyedik 
Soós Dóra lett, és a hatodik he-
lyet Verzár Tamás foglalta el. 
Egyébként márciusban Dániá-
ban zajlott az ifjúsági bowling 
Európa-bajnokság, amelyen a 
Septimia Sport Klub két ifjúsá-
gi sportolója is a legjobbak között 
képviselte Romániát, Soós Dóra 
mellett Suciu Jenő Roland is tag-
ja volt a válogatottnak.

Női kategóriában is érmeket zse-
beltek be, hiszen a női duó első he-
lyezettje Karamán Ibolya és Soós 
Dóra párosa volt, valamint női ka-
tegóriában Ibolya második, Dó-
ra pedig harmadik lett. Országos 
szinten a férfipárosok mezőnye na-
gyon erős, így hatalmas sikernek 
könyvelhető el, hogy a Karamán 
Géza–Verzár Lóránt duó nyolcadik 
helyen végzett. Trióban a Karamán 
Ibolya és Géza, valamint Verzár 
Lóránt alkotta csapat az ötödik he-
lyezést kaparintotta meg.

Jelenleg a női bowling Euró-
pa-bajnokság zajlik, amelyen Ro-
mánia képviseletében Karamán 
Ibolya is részt vesz.
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A Septimia Sport Klubnál zajlik a bowlingos élet

Ifi bowlingosok kerestetnek

Női vonalon is erős a Septimia Sport Klub csapata

Bowlingozz ingyen! programot indított négy hazai 

városban, köztük Székelyudvarhelyen a két éve 

tizenhárom klub társulásával megalakult Romániai 

Bowling szövetség. Felismerve, hogy a szabadidős 

sportág utánpótláshiánnyal küzd, a szervezet a 

szaktárca támogatásával ingyenes alkalmi ok-

tatást és edzésprogramot biztosít a 14 év alatti 

gyerekeknek. Az érdeklődők Székelyudvarhely 

mellett Csíkszeredában, Konstancán és Bukarest-

ben élhetnek a lehetőséggel.

A bowlingról

A bábusportok egyike, a teke 
rokona. Az Amerikai Egye-
sült Államokból származik, 
szabályait először 1895-ben 
rögzítették. Célja a tíz fabá-
bu ledöntése egy golyóval. A 
bábuk juharfából készülnek, 
amit kemény műanyag burkol. 
A golyón jellegzetes lyukak 
vannak, az első három ujjat 
ezekbe dugva lehet létrehozni 
a dobáshoz szükséges csava-
rást. A bowlingot csoportban 
és egyénileg is lehet játszani. 
Lényege, hogy tíz mezőt kell 
teljesíteni, és egy mezőben 
két lehetőség van a gurításra. 
Strike-nak nevezik, ha a bábu-
kat elsőre letaroljuk, ilyenkor 
elmarad a második gurítás. 
Ha második nekifutásra dönt-
jük le az összes bábut, az a 
spare. Érvénytelen dobásnak 
számít, ha a játékos a pályára 
lép, illetve ha a golyó a pályán 
kívüli csatornába (gutter) ér-
kezik meg.

L a k á s o k  f e l t ö r é s é r e  é s  
zseb metszésre szakosodott  
sze mélyeket fogott el a Székely-
udvarhelyi Helyi Rendőrség. A 
lakossági bejelentés tegnap dél-
előtt 11 óra körül érkezett. A hívás 
szerint gyanús, ismeretlen sze-
mélyek járták a lépcsőházakat a 
Bethlen-negyedben, a Céhek ut-
cája környékén. A helyi rendőr-
ség munkatársai a bejelentést 
követően kevesebb mint három 
perc alatt a helyszínre értek, ahol 
a személyleírás alapján megta-
lálták a csapat egyik tagját, majd 
a többi lépcsőház tüzetes átkuta-
tását követően sikerült elkapni-
uk további egy személyt. A csapat 
harmadik tagja elmenekült – áll 
a helyi rendőrség közleményé-
ben.  Mint megtudtuk, az azono-
sításokat követően kiderült, hogy 
büntetett előéletű személyek-
ről van szó, akik már követtek 

el hasonló bűncselekményeket, 
amelyekért letöltendő börtön-
büntetést kaptak. A törvény elő-
írásai szerint az azonosítást 
követően a helyi rendőrség át-

adta a gyanúsítottakat az állami 
rendőrség bűnügyi osztályának. 
Lakossági bejelentéseket a továb-
biakban is a 0266-210210-es tele-
fonszámon lehet tenni.

Betörőket és zsebtolvajokat fogtak el

A személyleírás alapján a három elkövetőből kettőt elfogtak

ARCHÍV FELVÉTEL: PÁL ÁRPÁD

Erdélyi Napló-lapszemle, 24. szám

Belpolitikai vihart kavart egy parlamenti szakbizottsági jelentés, 
amely a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) által elkövetett törvényte-
lenségeket vizsgálja. Bár a lehallgatottak száma vita tárgyát képezi, 
nem kétséges, hogy az erdélyi magyarok az átlagosnál nagyobb meg-
figyelésnek „örvendenek”. Az Erdélyi Napló kétoldalas összeállítása 
Csoma Botond RMDSZ-képviselővel, Toró T. Tibor néppárti politikus-
sal és Izsák Balázs SZNT-elnökkel járja körül a témát Ki fedheti fel a 
titkosszolgálatok titkait? címmel. A hetilap ehhez kapcsolódó vezér-
cikke szerint „nem az a kérdés, hogy egy országnak szüksége van-e 
jól működő és hatékony titkosszolgálatra, hanem az, hogy lehet-e 
hatékonyan ellenőrizni működését? A megfelelő ellenőrzés hiányá-
ban ugyanis a romániai társadalom egy újabb Szekuritátét támogat 
közpénzekből.” A lap e heti portréinterjúja Dáné Tibor Kálmánnal, 
a Művelődés című folyóirat főszerkesztőjével készült. A megalapí-
tásának hetvenedik évfordulóját ünneplő havilap 1948 júliusában 
indult, így nem kerülhette el a kommunista rendszer viszontagságait 
sem. A „kötelező házi feladatoktól” 1990 után megszabadult Műve-
lődés célja azonban a mai napig töretlen. Döntéseinkről az érzelmek 
sodrásában című írásában dr. Plesek Zoltán kolozsvári pszichológus 
és pszichoterapeuta a mindennapi döntéseink mögött álló okokat 
firtatja. Az Erdélyi Naplóban rendszeresen közlő szakember szerint 
nagyon sokan szabadulni akarnak a kényelmetlennek tetsző ügyek 
rendezésétől, így a problémamegoldás helyett felszínes döntéseik-
kel a szőnyeg alá söprik azokat. Mindez visszatérő stresszt okoz, és 
kiszolgáltatottá teszi az embert.




