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Beszélgetés a Székelyudvarhelyi ISK-FSK asztalitenisz-csapatához hazatért György Szilárddal

„Tőlem elvárják a jó eredményt”

– Milyen gondolatokkal tértél 
haza? Mikor született meg az 
elhatározás, hogy visszajössz 
Székelyudvarhelyre?
– Mindig megvolt bennem a gondolat, 
hogy hazatérjek. Hosszú időt voltam 
távol, sokat tapasztaltam, sok min-
dent meg- és átéltem. Egy álmom 
teljesült azzal, hogy játszhattam a 
Bajnokok Ligájában, több országban 
lettem aranyérmes. Azt akartam, ne 
csak gondolat legyen, hogy karrie-
rem során még magamra öltöm szü-
lővárosom csapatának mezét. A má-
sik dolog, ami hazahívott, a család: 
megházasodtam, gyerekem szüle-
tett. A székely ember itt nevelje fel 
gyerekét!
 
– Döntésedet elősegítette, hogy 
a székelyudvarhelyi csapat a 
nemzetközi kupában szerepel?
– Amikor eldöntöttem, hogy itt folyta-
tom, még nem is volt meg az európai 
kupaindulás. A csapat érdeme, hogy 
ezt kiharcolta, nagyon örülök neki. 
Én játszottam az ETTU Kupában, tu-
dom, hogy erős a mezőny, kiváló asz-

taliteniszezőkkel nézünk majd far-
kasszemet.
 
– A román bajnokságot jól is-
mered. Az ISK-FSK első szuper-
ligás idényében hatodik lett. 
Hétvégén kezdődik a pontva-
dászat, mire számítasz?
– Elsősorban más lesz itthon játsza-
ni. Bárhol voltam, szívem-lelkem be-
leadtam a játékba. Itthon azért még 
rájön egy plusz, amit nem lehet leír-
ni, elmondani, hogy tulajdonképpen 
mi is. Úgy látom, erősebb lesz a baj-
nokság, jobban szeretnénk végezni, 
mint tavaly. Reménykedem, hogy az 
első négyben ott lehetünk.
 
– Udvarhely mindig kinevelt 
asztalitenisz-tehetségeket. 
Most milyen az utánpótlás, 
lesz aki a nyomodba lépjen?
– Többen vannak. Évek óta lejárok az 
edzőterembe, segítem a klub munká-
ját. Előkészítjük nekik az utat, aztán 
az már tőlük függ, hogy miként jár-
ják be. Neveket nem akarok monda-
ni, sokan vannak, akik pár év múl-

va meghatározó játékosok lehetnek 
a román bajnokságban. Ez egy több-
lépcsős képzés, mi pedig azon dolgo-
zunk, hogy az utánpótlás minél ma-
gasabb szinten legyen.
 
– Amikor te elkezdtél ismer-
kedni az asztalitenisszel, még 
egy másik világ volt. Most a 
gyerekek sokkal több sportág 
közül választhatnak.
– Teljesen más világot élünk. Most 
jó híre van az asztalitenisznek 
Székelyudvarhelyen. A két edző, 
Nagy Ferenc és György István jól 
dolgoztak. Amíg én külföldön ját-
szottam, ők itthon nevelték a gye-
rekeket, építették a csapatot. Az 
ő érdemük, hogy most itt tart ez a 
sportág. Minden évben jönnek gye-
rekek, nagyobb a lemorzsolódás is. 
Nem feltétlenül a többi sportág vi-
szi el őket, hanem sok a zavaró té-
nyező, nehéz őket kimozdítani ott-
honról. Jó helyen áll a városban az 
asztalitenisz, hiszen amikor a szü-
lők arra gondolnak, melyik sport-
ágat válasszák gyereküknek, az 

elsők között van, hogy pingpong-
ra írassák.
 
– Milyen életkortól érdemes 
edzésre járatni a gyerekeket, 
és milyen képességek szüksé-
gesek az asztaliteniszhez?
– A legjobb hat-hét évesen kezde-
ni, de a nyolc is belefér még. Az ala-
pok elsajátításához kell egy kis idő. 
Be lehet hozni a lemaradást, de na-
gyon nehéz. Én öt és fél évesen kezd-
tem el, és négy évvel később nyertem 
az első országos bajnoki címet. Ami 
a szükséges képességeket illeti, leg-
fontosabb a labdaérzék és a mozgé-
konyság. A tehetség már nem annyi-
ra döntő, kitartással, akarattal, mun-
kával nagyon sok minden elérhető.
 
– Balkezes vagy. Ez előnyt je-
lent az ellenfelekkel szemben?
– Gyerekkorban még az volt, most 
viszont már nem számít. Statiszti-
ka alapján a balkezesek jobban szer-
válnak, de nagy előnye nincs, annyi-
ra fejlett már az asztalitenisz. Meg-
van a technikája, hogy miként játszol 
a bal- vagy a jobbkezes ellen. Inkább 
a játékát nézzük valakinek, mint azt, 
hogy milyen kezes. A párosnál szá-
mít inkább, azt úgy alakítják ki, hogy 
legyen benne egy jobb- és egy balke-
zes játékos is.
 
– Teher számodra, hogy a csa-
patnál húzóemberként számí-
tanak rád?
– Erre készen állok. Megteszek min-
dent, hogy jól szerepeljek. Tudom, 
hogy tőlem elvárják a jó eredményt. 
Minden meccsen asztalhoz kell áll-
nom, és a legjobbat kell nyújtanom.
 
– Az asztalitenisz neked sokat 
adott, ebből most visszaadsz 
a sportágnak, na meg a város-
nak is.
– Tervben volt, úgy mentem külföld-
re, hogy egyszer majd hazaköltözöm. 
Azt nem gondoltam volna, hogy ha-
zatérésem után is ilyen magas szin-
ten fogok játszani. Úgy képzeltem, ez 
amolyan levezetés lesz. Persze örü-
lök, hogy az itthoni csapatot segít-
hetem, mind játékosként, mind pe-
dig edzőként.
 
– Tehát nemcsak asztaliteni-
szező, hanem tréner is leszel.
– Végeztem az egyetemmel, hivatalo-
san is edző lettem. Egy-két csoportot 
edzeni fogok a klubnál, remélem, so-
kat átadhatok majd a fiataloknak ab-
ból, amit az évek során tanultam. Ne-
kem nincs sok hátra, öt-hat év a Szu-
perligában, addig ki kell nevelnünk 
egy ütőképes gárdát, amely majd át-
veszi a helyünket.

Józsa Csongor

A nyári időszak legfontosabb igazolását jelentette György Szilárd hazatérése a 

nemzetközi porondra készülő Székelyudvarhelyi ISK-FSK asztalitenisz-csapata 

számára. A több mint másfél évtizeddel ezelőtt, tizenkilenc évesen elszerződött 

sportoló több romániai, magyarországi és olaszországi klubban szerzett tapaszta-

latokkal tért most vissza nevelőegyütteséhez, ahol nemcsak játékosként, hanem 

edzőként is segíteni fog a szeptember végén rajtoló ETTU Kupában.

Búcsú vereséggel

Vereséggel zárta Románia női 
labdarúgó-válogatottja a 2019-es 
világbajnokság selejtezősoroza-
tát, amikor a már tét nélküli ked-
di zárómérkőzésen 5-1-re kika-
pott idegenben Portugáliától. A 
piros-sárga-kék csapat számára 
ez azt jelentette, hogy 3. csoport-
ban Olaszország, Belgium és Por-
tugália mögött a negyedik helyen 
áll – Moldova előtt.

Győzött a Brassó

A Brassói Corona jégkorongcsapa-
ta a várakozásoknak megfelelően 
7-1-re megnyerte első, keddi mér-
kőzését hazai pályán a Steaua el-
len. Lapzártánk után másodjára is 
összecsapott a két együttes a ha-
zai élvonalbeli bajnokságban, ahol 
ma és holnap Csíkszeredai Sport-
klub–Sapientia U23 összecsapá-
sok lesznek.

Kapust szerződtetett 
a Sepsi OSK
Egy 22 éves kapussal kötött teg-
nap szerződést a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK élvonalbeli labdarú-
gócsapata. Relu Stoian korábban a 
Bukaresti Juventus együttesében 
játszott – amely mióta visszaesett 
a Liga 2-be Daco-Getica néven sze-
repel –, de felnőtt pályafutása so-
rán a magyarországi Honvéd, va-
lamint a Berceni alakulataiban is 
megfordult.

Szabályváltoztatást 
javasolnak a fociedzők
Európa élklubjainak vezetőedzői 
azt javasolták a kontinentális lab-
darúgó-szövetségnek (UEFA), 
hogy vizsgálja felül az idegenben 
szerzett gólok szabályát a kupaso-
rozatokban. Az MTI beszámolója 
alapján a szakemberek úgy vélik, 
hogy napjaikban már nem olyan 
nehéz vendégként gólt szerezni, 
mint amikor 1965-ben bevezették 
a szabályt a párharcok eldönté-
sére. Szerintük a szabály jelenleg 
kontraproduktív, mert a házigazda 
csapatot védekezésre kényszeríti.  
Giorgio Marchetti, az UEFA helyet-
tes főtitkára úgy fogalmazott, az 
UEFA nyitott a vitára a szabályról, 
amelyet a kieséses párharcokban 
használnak a továbbjutás eldönté-
sére. Jelenleg ha a két meccs után 
döntetlen az állás, akkor az a csa-
pat lép a következő körbe, ame-
lyik idegenben több gólt szerzett, 
és ha ez sem dönt, akkor követke-
zik a hosszabbítás. Az edzők má-
sik javaslata az volt, hogy a leg-
erősebb ligákban azonos időpont-
ban záruljon az átigazolási szezon. 
Amíg az angoloknál és az olaszok-
nál a bajnokság rajtjáig lehet új já-
tékost szerződtetni, addig a spa-
nyoloknál, németeknél és franci-
áknál augusztus végéig. A tréne-
rek az előbbi verziót szeretnék ki-
terjeszteni.

További másodosztályos labdarú-
gócsapatokkal bővül a Román Ku-
pa mezőnye a soron következő szep-
tember 11–18-ai negyedik körre. 
A Liga 4-ből már csak a Slatina van 
versenyben, maradtak viszont bő-
ven Liga 3-as alakulatok, amelyek 
közül a Rapid a Liga 2-ben most 
Bukaresti Daco-Getica néven sze-
replő, az elmúlt idényben még él-
vonalbeli Bukaresti Juventust fo-
gadja kedden 16.30 órától, a Csík-
szeredai FK pedig két nappal ké-
sőbb a Bákói Aerostart látja vendé-

gül. A tegnapi sorsolás eredménye-
ként a legizgalmasabbnak ígérkező 
rangadó szerdán lesz, amikor is az 
UTA a Temesvári ACS Polival mér-
kőzik meg Aradon, de egymásra ta-
lált a Temesvári Ripensia és a Te-
mesvári ASU Poli is, amelyek szin-
tén szeptember 12-én, 16.30 órakor 
lépnek pályára. A Liga 2 ötödik for-
dulójában kedd este az Argeș FC ott-
honában gól nélküli döntetlent játszó 
Energeticianul Lugasra látogat majd, 
míg a piteștieknek a Liga 4-es csa-
pat jutott ellenfélként. A Kolozsvári 

Universitatea Lénárdfalván lép pá-
lyára, míg a Nagyváradi Luceafărul 
az Arad megyei Csermőre láto-
gat. Szeptember 18-ára csak egyet-
len meccs, a Moreni–Târgoviște ta-
lálkozó marad. A Román Kupában, 
mint ismeretes, a továbbjutás egyet-
len találkozón dől el, ezért ha a ren-
des játékidőben nem jutnak dűlőre 
a felek, akkor hosszabbítást, szük-
ség esetén pedig büntetőpárharcot 
is tartanak.

KróniKa

Örökrangadót sorsoltak a Román Kupában„Elfogyott” a női élmezőny a US Openen

Senki sem maradt versenyben a női világranglista legjobb tíz helyezettje kö-
zül az idei amerikai teniszbajnokságon, miután a negyeddöntőben Serena 
Williams 6:4, 6:3-ra legyőzte Karolina Pliskovát, Anastasija Sevastova pedig a 
tavalyi győztes Sloane Stephenst múlta felül 6:2, 6:3-ra. A 28 éves lett spor-
toló pénteken, romániai idő szerint hajnali 2 órakor a korábbi világelső ame-
rikai klasszis ellen adogat a döntőbe jutásért, míg a másik ágon lapzártánk 
után, a Naomi Osaka–Lesia Tsurenko és a Carla Suárez Navarro–Madison 
Keys összecsapásai után végleges lett a párosítás. Az élmezőny korai búcsú-
ja egyébként Simona Halepnek kedvezett, aki bár már az US Open első köré-
ben kiesett, mégis ranglistavezető marad a női mezőnyben és még kényelmes 
előnyt is megőriz Caroline Wozniackival szemben. A férfi mezőny világranglis-
táját vezető spanyol Rafael Nadal viszont már az elődöntőbe is bejutott, miu-
tán a legjobb nyolc között 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6-ra legyőzte Dominic Thiemet. 
A döntős szereplésért Juan Martin del Potróval játszik majd.

Hazatérés. György Szilárd nemcsak játékosként, hanem edzőként is segíteni fogja az udvarhelyi csapatot

Fotó: veres nándor




