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Puskás Ferenc örök érvényű 
mondatát kell idéznünk, az-
az „Kis pénz – kis foci, nagy 

pénz – nagy foci”. Ez jellemezte a 
Székelyudvarhelyi FC szereplé-
sét is a 3. Liga elmúlt idényeiben. 
A csapat mindig kis költségvetés-
sel és az ehhez igazított kerettel 
futott neki az adott szezonnak, 
ám az őszi teljesítmény rendre 
jócskán elmaradt az elvárttól. A 
téli szünetben a csapat vezetősé-
ge növelve a költségvetést, felfris-
sítette a keretet, az új érkezőknek 
köszönhetően tavasszal mindig 
sokkal jobban játszott a csapat. 
Ez így volt a május végén véget ért 
szezonban is: míg ősszel 9, addig 
tavasszal 24 pontot gyűjtött a csa-
pat, a bajnokság 11. helyén vég-
zett (48 ponttal a negyedik helyen 
zárt volna).

Berkeczi Attila elnök elmondta, 
az elmúlt időszakban sokat ülése-
zett a csapat vezetőtanácsa, hogy 
megvitassa a hogyantovábbot. Az 
elmúlt évhez képest idén közel 
ötvenezer lejjel kevesebb támoga-
tást kapott a várostól az SZFC, és 
mivel a versenyképes felnőtt csa-
pat működtetéséhez sok kiadás 
jár, kérdésessé vált a folytatás. 
„Egy jó harmadosztályos együt-
tes a város érdeke is. Az lenne 
az egészséges, ha a városvezető-
ség fele annyira akarja a csapa-

tot, mint mi. Sajnos a játékosaink 
zöme egyelőre idegenekből tevő-
dik össze, ez pedig csak növeli a 
költségeket. Félamatőrként nem 
lehet focizni, mivel az nem élet-
képes. Ezt minden ősszel meg-
tapasztaltuk. A 3. Liga sokkal 
magasabb szintet képvisel, mint 
a megyei vagy a körzeti bajnok-
ság. Mindenki mondja, hogy ha 
összeszedjük a környékről a jó 
játékosokat, lehetne egy jó csa-
patunk a harmadosztályban. Ez 
nem így van. Kipróbáltuk, hoz-
tunk a környékről labdarúgókat, 
de nem bírták az edzések és a 
mérkőzések ritmusát. A megye-
iből lehetne hozni 3–4 játékost a 
csapathoz, ám velük is inkább a 
cserepadot tudnánk feltölteni.” – 
mondta Berkeczi.

Ahhoz, hogy a tavaszi SZFC-
hez hasonlóan eredményes 
csapata legyen a városnak, nagy-
jából 600 000 lejes költségvetésre 
van szükség. Ennyit pedig a vá-
ros pályázati támogatása mellett 
nagyon nehéz a szponzorok se-
gítségével összeszedni. Emiatt 
sokáig kérdéses volt a csapat in-
dulása a harmadosztályban, ám 
egy új támogatónak köszönhető-
en kijelenthetjük, nem csak be-
nevez, hanem ott is lesz a 3. Liga 
rajtjánál az SZFC – tudtuk meg 
az elnöktől.

„Az, hogy ott leszünk a har-
madosztályban, mindenkinek 
jó. A városnak és a szurkolók-
nak, hiszen megmarad a csapat, 
továbbá az utánpótlásunkban 
szereplő gyerekeinknek is, hi-
szen bízhatnak abban, hogy pár 
éven belül tagjai lehetnek a fel-
nőtt keretnek. De ezt csak úgy 
lehet csinálni, ha költségvetési-
leg biztos lábakon áll az egész, 
azaz a káposzta is megmarad 
és a kecske is jóllakik. A követ-
kező szezont nem akarom úgy 
elkezdeni, hogy nem tudom, mi-
ként fejezzük be. Pillanatnyilag 
nincs olyan helybéli játékosok-
ból álló keretünk, amellyel meg 
tudnánk állni a helyünket, és ne 
a kiesés elkerüléséért harcol-
nánk. Így ismét máshonnan kell 
hozzunk labdarúgókat” – tette 
hozzá Berkeczi.

A csapatnál továbbra is az 
utánpótlás-nevelésen van a hang-
súly, pár éves cél az, hogy az U17-
es és az U19-es bajnokságokba 
benevezett együttesek tagjai al-
kossák majd a felnőtt gárda ge-
rincét. 

Az elmúlt hetekben felvető-
dött az is, hogy az ősszel rajto-
ló szezonban nem lesz felnőtt 
együttese az SZFC-nek (sem a 3. 
Ligában, sem a megyeiben), így 
legalább két év esett volna ki ad-
dig, amíg ismét megcélozhatóvá 
vált volna számára a harmadosz-
tály. „A gyereknevelés tovább-
ra is jól működik, látja a város, a 
környék is, hogy országos szin-
ten is az élmezőnyhöz tarto-
zunk. A nyári szünetben kilenc 
játékosunk, hat 2003-as és három 
2002-es korosztályú labdarúgónk 
csatlakozik a csíkszeredai aka-

démiához” – zárta a beszélgetést 
az SZFC elnöke.

A télen érkezett Mészáros Al-
pár marad az SZFC edzője, aki 
kitartott a csapat mellett, annak 
ellenére, hogy Kolozsváron több 
ajánlatot is kapott. „A napokban 
közel voltam ahhoz, hogy fel-
adom, tovább nem reménykedem 
az SZFC megmaradásában. Ám 
Berkeczi Attila elnököt vitte elő-
re a szíve, és ismét megmentette 
a csapatot. Most az a fontos, hogy 
egy olyan fiatal keretet állítsunk 
össze, amely a tavaszihoz ha-
sonló jó eredményeket fog elérni. 
Pár játékos már elment, így he-
lyükbe újakat kell hozni. Én na-
gyon örülök a folytatásnak, mivel 
nagyon megszerettem Székely-
udvarhelyt” – nyilatkozta Mészá-
ros Alpár.
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Vállalkozók segítségével indul a csapat a harmadosztályban

Ott lesz a rajtnál az SZFC

Lesz kinek szurkolni az ősszel induló bajnokságban is

Rengeteg megválaszolatlan kérdés terjengett a 

Székelyudvarhelyi FC 3. ligás együttese körül az 

elmúlt időszakban. A harmadosztályos labdarú-

gó-bajnokságban a nagyszerű tavaszi menetelés 

ellenére is kérdéses volt a gárda jövője. Berkeczi 

Attila klubelnök oszlatta el a ködöt, bejelentvén, 

Udvarhely nem marad csapat nélkül a 3. Liga 

2018–2019-es szezonjában sem.

ARCHÍV FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

Sportesemények a televízióban
13.15 Országúti kerékpár, Tour de France, 5. szakasz (Eurosport 1)
15.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon, negyeddöntő (Eurosport 2)
17.15 Női kézilabda, U20-as világbajnokság, Debrecen, negyeddöntő (M4 Sport)
21.00 Labdarúgás, világbajnokság, elődöntő: Anglia–Horvátország (TVR 1)

Babos párosban világelső

Hétfőtől Babos Tímea vezeti a női teniszezők páros világranglistá-
ját. A játékos honlapjának beszámolója szerint a magyar teniszsport 
első világranglista-elsősége azzal vált biztossá, hogy a cseh And-
rea Hlavackova – honfitársa, Barbora Strycova oldalán – kikapott 
a wimbledoni nyílt bajnokság nyolcaddöntőjében. Az első helyen 
kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic magyar, francia duó a 
Kirsten Flipkens, Monica Niculescu belga, román páros ellen játszott 
a hétfői nyolcaddöntőben (ennek eredményétől függetlenül a magyar 
játékos az élre állt a WTA rangsorában), és kétszettes győzelmével 
bejutott a legjobb nyolc közé.

BMC-siker a csapatidőfutamban

A BMC csapata nyerte meg a Tour de France 3. szakaszán megren-
dezett csapatidőfutamot, az összetett versenyben a belga Greg Van 
Avermaet vette át a vezetést. A címvédő Chris Froome-ot soraiban 
tudó Team Sky csak négy másodperccel maradt el a BMC-től, az első 
szakaszon bukó brit hátránya így 55 másodperc összetettben.

Francia élvonalbeli labda-
rúgó-csapatokban tapasztala-
tot szerző gaboni légióst igazolt 
Frederic Bulot személyében a 
Hermannstadt. A története első 
élvonalbeli szezonjára készülő 

szebeni együttes tegnap jelentet-
te be a 27 éves középpályás le-
szerződtetését, rámutatva, hogy 
korábban a Monaco, a Reims és 
Caen játékosa volt, de bemutat-
kozott már a közép-afrikai or-

szág válogatottjában is, továbbá 
szerepelt a Standard Liege és a 
Charlton Athletic együtteseiben. 
A Hermannstadt ezzel ötre növel-
te légiósai számát a 2018–2019-es 
szezonra.

Érmekért mennek a magyar pólósok
Magyarország címvédő női, va-

lamint a férfiválogatottja is ére-
mért utazik a szombaton kezdődő 
barcelonai vízilabda Európa-baj-
nokságra – hangzott el tegnap, az 
indulás előtti utolsó sajtótájékoz-
tatón. Bíró Attila, a női csapat szö-
vetségi kapitánya hangsúlyozta, 
tervei szerint együttese mérkőzés-
ről mérkőzésre fejlődik majd, és a 
második héten már a legjobb telje-
sítményét tudja nyújtani. A hatos 

csoportban először szombaton es-
te mártóznak meg a medencében 
a házigazda Spanyolország ellen, 
majd sorrendben Törökországgal, 
Szerbiával, Oroszországgal és Né-
metországgal játszanak a negyed-
döntőbe jutásért. A férfi együttes 
eközben fiatal kerete ellenére is 
„örökesélyesként˝ van számon 
tartva. Märcz Tamás szövetségi 
kapitány hangsúlyozta, a játékosok 
fizikai állapotával nincs probléma, 

a felkészülési időszak alatt azt kel-
lett „menedzselni", hogy a rengeteg 
mérkőzéstől ne égjenek ki a keret-
tagok. A csapatkapitány Nagy Vik-
tor szerint az olaszok ellen vívandó 
második csoportmeccsük előreho-
zott negyeddöntőnek tekinthető, 
mivel a négyesek első helyezettjei-
nek nem kell majd a nyolc közé ju-
tásért játszaniuk. A férfiak a tornát 
Grúzia ellen kezdik, majd az ola-
szok után a németek jönnek.

Tovább erősödött a Hermannstadt




