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Gyermekek, fiatalok és veteránok fociünnepe
Benépesül a gyergyószentmiklósi labdarúgópálya

GERGELY IMRE

N agyon erős mezőny alakult 
ki a 2004–2005-ben születet-
teknek kiírt küzdelem mező-

nyében, a Jövő FC meghívását három 
kolozsvári együttes (Universitatea, 
Luceafărul és az Akadémia) is elfo-
gadta, mellettük pedig itt lesznek is-
mét a Rákospalotai EAC és Eger együt-
tesei. A mezőnyt a Csíkszentsimoni 
Szefi te és az FK Csíkszereda egészíti 
ki. Színvonalas torna lesz. A megmé-
rettetés szombaton reggel 8-kor kez-
dődik a Jövő FC–Eger összecsapással. 
A gyergyóiak 14 órától Csíkszentsi-
monnal, vasárnap reggel 8.30-tól a 
Kolozsvári Luceafărul együttesével 
csapnak össze. A csoportmeccseken 
elért eredmények alapján alakulnak 
majd ki a helyosztók. Vasárnap déltől 
a 7., 13 órától az 5. helyért játszanak, a 
kisdöntő 14 órakor, míg a döntő 15 óra-
kor kezdődik. Ezt követi a díjkiosztó.

• Az utóbbi idők legszínvonalasabb 
Gyergyószentmiklóson rendezett után-
pótlás-focitornáját rendezi meg hét 
végén a Jövő FC. A gyergyói labdarúgás 
ünnepén elsősorban az utánpótlásra 
figyelnek, de a jelenlegi csapat kerete 
is szerepet kap. A hagyományokhoz 
ragaszkodva nem feledkeznek meg a ve-
teránokról, akik a múltban öregbítették 
a város focijának hírnevét.

„A számok ma-
gukért beszél-
nek: 530 nevet 
sikerült felje-
gyezni, akik 97 
év alatt a Jövő 
csapatában 
játszottak és 
játszanak.”

A 2009-esek is játszanak

A kétnapos fociünnepen szombaton a 
műfüves pályán a 2009-es korosztály is 
kupáért küzd. Itt két gyergyószentmik-
lósi csapat, azaz az Elite és a Jövő mel-
lett a Szárhegyi Bástya és a Csíkszentsi-
moni Szefi te csapnak össze. A program: 
9 órától Elite–Jövő, 9.40-től Bástya–
Szefi te, 10.20-tól Jövő FC–Bástya, 11-től 
Szefi te–Elite, 12-től Jövő FC–Szefi te, 
12.40-től Elite–Bástya. Más utánpótlás-
csapatok sem maradnak játék nélkül 
ezekben a napokban. A 2010–2011-ben 
születettek edzőmeccseket játszottak a 
héten, a 2007-esek pedig éppen edzőtá-
boroznak, és jövő héten lépnek pályára 
edzőmérkőzéseken.

Felnőttek és veteránok a gyepen

Az esemény gálarésze szombaton 
10.15-kor a hivatalos megnyitóval 
kezdődik, 10.30-kor pedig pályára 
lépnek az öregfiúk, a hagyományos 
ünnepi mérkőzésen. Este hét órakor 
egy másik, várhatóan jó hangulatú 
meccsre várják a labdarúgás kedve-
lőit. Itt a Jövő FC vezetősége és edzői 
a jelenlegi, 4. ligás csapattal küzde-
nek meg. 

Azokra is fi gyelnek, akik ma már 
nem rúghatják a labdát, vagyis a gyer-
gyószentmiklósi futball azon személyi-
ségeire, játékosaira, edzőire, vezetőire 
is, akik nincsenek már az élők sorában. 
Emlékük előtt koszorúzással, főhajtás-

sal tisztelegnek a temetőben, a Minden 
idők sportolója tiszteletére állított kop-
jafánál. 

„Nagyon hálás lennék, ha minél 
több volt Jövő-játékos jelenne meg a 
gyergyószentmiklósi labdarúgás 97 
éves múltjára is emlékező ünnepna-
pon, hiszen van mire visszatekinteni. 
A számok magukért beszélnek: 530 
nevet tudtam feljegyezni, akik 97 év 
alatt a Jövő csapatában játszottak és 
játszanak. Nem volt hiábavaló a mun-
ka, amelyet a gyergyói labdarúgásért 
tettek, tettünk” – fogalmazott Buslig 
Gyula szervező, volt játékos, edző, ve-
zető. A gyergyói fociünnep részletes 
programja a Jövő FC Facebook-oldalán 
tekinthető meg.

Lengyel győzelem női súlylökésben
A sérült Márton Anita távollétében a lengyel Paulina Guba nyerte 
a női súlylökést a berlini atlétikai Európa-bajnokságon. A nagy 
esélyes német Christina Schwanitz, aki 13 hónappal ikrei születé-
se után sorozatban harmadik Eb-aranyát készült megszerezni, az 
utolsó sorozatig az élen állt, és végül második lett. Férfi disz-
koszvetésben a világbajnok litván Andrius Gudzius győzött, férfi 
távolugrásban a 20 éves Miltiádisz Tentoglu diadalmaskodott, 
tízpróbában pedig megszületett az első hazai aranyérem a 32 éves 
Artur Abele révén. Íme, a második versenynap győztesei, nők, 
10 000 m: 1. Lonah Chemtai Salpeter (Izrael) 31:43.29 perc, ... 12. 
Roxana Bârcă (Románia) 33:17.61, 13. Papp Krisztina (Magyaror-
szág) 33:20.27; súlylökés Paulina Guba (Lengyelország) 19,33 m. 
Férfiak, távolugrás: Miltiádisz Tentoglu (Görögország) 8,25 m; 
diszkoszvetés: 1. Andrius Gudzius (Litvánia) 68,46 m, ... 7. Alin 
Alexandru Firfirică (Románia) 63,73; tízpróba: Artur Abele (Német-
ország) 8431 pont.

Segesváron rendezik a Szuperkupát
A bajnok és kupagyőztes Temesvári Informatica a Galaci United 
csapatával küzd meg a teremlabdarúgó Szuperkupában. A Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) úgy döntött, hogy Segesváron rendezik 
meg a találkozót. Bár a Szuperkupában az 1. Liga címvédője és a 
Román Kupa győztese kellene összecsapjon, de mivel mindkét ver-
senykiírást a temesváriak nyerték, így a szabályzat szerint a bajnoki 
ezüstérmes kell legyen a párharc másik fele. Ez a Galaci United volt 
a múlt szezonban. A meccset augusztus 25-én, szombaton rendezik 
meg, a pontos időpontot még nem tette közzé az FRF.

• RÖVIDEN 

S kót lapértesülések szerint há-
rom mérkőzése maradt a má-
 sod osztályban szereplő Dun-

dee United vezetőedzőjének, a széke-
lyudvarhelyi László Csabának, hogy 
megmentse állását – írja az Nso.hu. A 
vezetői elégedetlenség egyik kiváltó 
oka, hogy a csapat leszerepelt a nyári 
Ligakupában: a Dundee United négy 
meccséből hármat elvesztve – kettőt 
tizenegyesekkel – simán kiesett a 
csoportkörből, majd az első bajnoki 
fordulóban hazai pályán szenvedett 
vereséget a Dunfermline Athletic-
től. A klub célja ebben a szezonban 
a feljutás, miután a 2016-os kiesés 
óta mindkétszer elvérzett a csapat 
az élvonalért vívott rájátszásban. A 
Dundee Courier beszámolója szerint 
László elnézést kért csapata bajno-
kin mutatott gyenge játéka miatt, és 
azért, mert nem sikerült az előzetesen 
kötelezőnek gondolt győzelmet meg-
szerezni az első fordulóban.
Sajtóértesülések szerint ha László nem 
nyeri meg a Queen of the South elleni 
hétvégi bajnokit, máris lapátra kerül-
het, ami még akkor sem elképzelhe-

tetlen, ha győzne a United. A klub elöl-
járói ugyanis három mérkőzés után 
értékelik majd a szakember munkáját 
ebben az idényben, s ha úgy ítélik 
meg, hogy nincs előrelépés, habozás 
nélkül leváltják az 54 éves trénert.

László Csaba tavaly november-
ben lett a nagy múltú klub vezető-
edzője, amellyel az elmúlt idényben 
a 3. helyen végzett a bajnokságban, 
így bejutott az élvonalért rendezett 
rájátszásba, ám ott az elődöntőben 

búcsúzott. A nyár elején aztán telje-
sen szabad kezet kapott a klub veze-
tőitől, amelynek eredményeként 14 
játékostól, a komplett orvosi stábtól 
és kapusedzőjétől is megvált.

Inog a kispad László Csaba alatt

Hamarosan eldől az udvarhelyi edző 
sorsa a skót csapatnál
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