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• Korosztályának egyik legtehetsége-
sebb labdarúgója volt. Aztán egy furcsa 
esemény lefékezte kibontakozó karrier-
jét. Kilin Zoltán még nem volt tizenhét 

éves, amikor a kolozsvári vasutasok 
nagycsapatába is bekerült, de alig több 
mint egy évtizeddel később abba is hagy-
ta a focit.

Karnyújtásnyira 
egy ifj úsági vébétől
Beszélgetés Kilin Zoltán egykori labdarúgóval

4-5. oldal

6. oldal

• Bár a magyar férfi kézilabda-válogatott nem tudta 
teljesíteni célkitűzését a januárban lezajlott világbajnok-
ságon, a keret egyik legtapasztaltabb tagjaként Ilyés 
Ferenc mégis optimista. Jóllehet azóta az M4 Sport te-
levíziónak adott interjújában elmondta, hogy valószínű-
leg az volt az utolsó világverseny, amelyen részt vett, 
227 válogatottsággal a háta mögött nem biztos, hogy 
szerepelni fog még címeres mezben. Ilyésnek a Magyar 
Kézilabda-szövetség határon túli elnöki különmegbízott-
jaként is nagy tervei vannak a 2018 nyarán létrehozott 
Székelyföldi Kézilabda Akadémiával, melynek központja 
szülővárosában, Székelyudvarhelyen van.

Sportosan 50 felett is   ▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K

Ki kell alakulnia 
egy magyar stílusnak

Aostától Szarajevóig
• Szarajevó a házigazdája 
a 14. Téli Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválnak, 
amelyen több romániai ma-
gyar sportolónak szurkol-
hatunk. A téli fesztiválok 
történetében Romániának 
az első érmet a csíkszere-
dai Xántus Bíborka szerez-
te 1993-ban.

3. oldal

Sok lemondással jár 
az asztalitenisz
• Sportolói karrierjük kezdete óta először nyilatkoztak. 
Nem csodálom, hogy annyira lámpalázasak, mintha az 
iskolában szólították volna fel őket felelni. Szokniuk kell, 
hogy mire felnőtt asztaliteniszezők lesznek, sokkal köny-
nyebben jöjjenek a szavak. Új sorozatunkban tehetséges 
ifjúsági korosztályú sportolókat mutatunk be.

2. oldal

Kielemeztük a csapatokat
• Kevesebb mint egy hónap maradt hátra a harmad-
osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi rajtjáig. Az 5. 
csoportban érdekelt székelyföldi csapatok közül az FK 
Csíkszereda a feljutásért, a Székelyudvarhelyi FC és a 
Marosvásárhelyi MSE pedig a bennmaradásért küzd. 
Céljuk elérése érdekében az idény második felében 
mindenképpen formajavulásra lesz szükségük. Ad-
dig azonban megnéztük, miről árulkodnak a számok, 
statisztikai szempontból hogyan teljesített a három 
együttes az odavágókon. 7. oldalBúzás Dorottya (balról) a brassói EYOF dobogóján   ▴  F O T Ó :  K R I S T Ó  R Ó B E R T

227 alkalommal volt válogatott

▾   FORRÁS: MTI/KOVÁCS TAMÁS




