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A hetedik meccsre „mentette”
 párharcát a Gyergyói HK
Óriási csatában nagyszerű győzel-
met aratott a Gyergyói Hoki Klub 
pénteken, a jégkorong Erste Liga ne-
gyeddöntőjében. A párharc hatodik 
mérkőzésén, hazai pályán 4-2-re le-
győzte a Debreceni EAC együttesét, 
így összesítésben 3-3-ra módosította 
az állást. A mindent eldöntő hetedik 
mérkőzést lapzártánk után rendez-
ték Debrecenben. A többi párharc, 
mint ismeretes, már korábban 
lezárult. Mindegyik csatából az esé-
lyesebb csapat jutott tovább 4-0-ás 
összesítettel, így az alap- és közép-
szakaszgyőztes FTC az EV Vienna 
Capitals II. csapatát, az Újpesti TE 
a Fehérvári Titánok együttesét, míg 
a Csíkszeredai Sportklub a Brassói 
Coronát búcsúztatta söpréssel. 
Ezalatt hétvégén Romániában az 
országos bajnokság alapszakaszá-
ban is rendeztek meccseket, amikor 
is a Sportul Studențesc a Sapientia 
vendégeként 4-3-as győzelmével 
megszerezte első pontjait a szezon-
ban. A két csapat második meccsén 
már a házigazda csíkiak nyertek 
17-2-re, ezért 34 mérkőzés után 12 
ponttal a hatodik helyen állnak a 
tabellán.
 
Rangadót nyerve vette át 
a vezetést az Imperial Wet
Kétgólos csíki győzelemmel zárult 
a hazai élvonalbeli teremlabda-
rúgó-bajnokság 17. fordulójának 
rangadója: a Csíkszeredai Imperial 
Wet szombaton este hazai pályán 
4-2-re legyőzte az addig listavezető 
Dévai Autobergamo együttesét. A 
hargitai csapat sikerével átvette a 
vezetést az összetettben.
 
Shiff rin sporttörténelmet 
írt Csehországban
Az amerikai Mikaela Shiff rin nyerte 
az alpesi sízők világkupa-soroza-
tának szombati csehországi női 
szlalomversenyét, amivel rekordot 
állított fel: ez volt idénybeli 15. 
vk-győzelme, ilyenre pedig még 
senki nem volt képes eddig egyik 
nemnél sem. Az előző csúcsot egy 
szezonon belüli 14 világkupa-el-
sőséggel a svájci Vreni Schneider 
tartotta az 1988–1989-es idényből. 
A 23 éves Shiff rin ezzel bebiztosí-
totta szakági első helyét, miután 
az összetett világkupa-győzelemért 
járó nagy kristálygömböt már 
múlt hétvégén kiérdemelte. Az 
amerikai versenyző az utóbbi hét 
évet tekintve hatodszor a legjobb a 
műlesikló vk-ban, míg összetettben 
megszakítás nélkül harmadszor 
végez az élen.
 
Búcsúzott az Euroligától az UVSE
A hazai döntetlen után 8-7 arányú  
vereséget szenvedett az UVSE női 
vízilabdacsapata a Padova ottho-
nában az Euroliga negyeddön-
tőjének szombati visszavágóján, 
így nem jutott be a legrangosabb 
európai klubtorna négyes döntőjé-
be. Az idény viszont nem ért véget 
a magyarországi csapat számára, 
mivel a LEN-kupáért folytatatja 
a harcot a további három Euroli-
ga-negyeddöntős párharc veszte-
seinek társaságában. Lapzártánkig 
a Vouliagmeni és az Olympiacos 
Piraeus jutott még tovább az 
Euroligában, míg a Kirishi és a Sant 
Andreu a LEN-kupában folytatja.

BESZÉLGETÉS KAJTÁR LINDA MÁRIÁVAL, A VASAS FEMINA VÁLOGATOTT LABDARÚGÓKAPUSÁVAL

„Megedződtem, kapus lettem”
Hét éve kezdte, elhívták egy 
mérkőzésre, mivel a csapatnak 
épp nem volt hálóőre. Akkor be-
állt a kapuba, azóta pedig véd. 
Testvérével párnákon gyakorol-
ta a vetődéseket, a Székelyud-
varhelyi Vasas Femina megha-
tározó kapusa lett, tavaly pedig 
már bajnoki ezüstérmet szerzett 
a klubbal. A román válogatott-
ba is rendszeresen behívót kap. 
Hogyan lesz egy csíkdánfalvi 
lányból nem futballista, hanem 
kapus? Erre is választ kapunk. 
A 22 éves Kajtár Linda Máriával 
beszélgettünk.
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– Vágjunk a közepébe! Hogyan kerül-
tél a kapuba?
– Mindig sportoltam. A hokival in-
dítottam, jött a kézilabdázás, aztán 
modern táncot tanultam, majd visz-
szatértem a kézilabdához. Hét évvel 
ezelőtt az egyik tanárnő, aki Széke-
lyudvarhelyen focizott, rákérdezett, 
hogy volna-e kedvem ezzel a sport-
ággal is megismerkedni. Miért ne, 
mondtam. Igen, de nekünk kapusra 
lenne szükségünk – bökte ki. Jó, vá-
laszoltam, ha foci, legyen foci. Ha 
kapus kell, akkor az leszek. Az első 
meccs még most is elevenen él ben-
nem: Csíkszeredában játszottunk, 
ott találkoztam a többiekkel. Kü-
löncnek éreztem magam, egyrészt 
a tájszólásom miatt, másrészt mert 
nem sokat tudtam a labdarúgásról.
 
– Hogy sikerült az első találkozó?
– Nagyon élveztem. Egy fi úcsapattal 
játszottunk. Akkor nem gondoltam 
volna, hogy karrier lehet belőle. Ez 
már akkor a székelyudvarhelyi csa-
pat volt, én meg nyolcadikosként 
meghoztam a döntést – persze a 
szüleimmel együtt –, hogy eljövök 
otthonról. Látták, hogy nem félek a 
labdától, az akkori edzők, Székely 
János és Tamás Géza, valamint az el-
nök, László Béla eldöntötték, hálóőrt 
faragnak belőlem.
 
– Még most is itt vagy, tehát jó szemük 
volt. Valószínűleg jó sok munka is van 
a háttérben.
– Nagy az akaraterőm. Kezdetben 
egy teremben matracokon tanultam 
a vetődéseket. Amikor hazamentem, 
otthon a paplant és a párnákat tettük 
le a testvéremmel, ő dobálta a labdát, 
én pedig próbáltam elkapni. Nagyon 
vicces jelenetek voltak ezek. Fél évig 
nem tudtam rávenni magam, hogy 
elvetődjek az edzéseken. Aztán meg-
tört a jég, elrugaszkodtam, a labda 
után ugrottam. Nagyon nehéz volt az 
elején, de utána már rutinná vált.
 
– Voltak még nehézségek?
– A meccseken. Amikor hibáztam, 
és gólt kaptunk, akkor nagyon kel-
lemetlenül éreztem magam. Tud-
tam, hiába a sok edzés, mégsem jön 
össze semmi jó. A hibákat nagyon 

nehezem dolgozom fel, összetörök 
miattuk.
 
– Pedig ott van a másik oldal: nem 
egyszer a bravúrjaidnak köszönhető-
en lettek pontok, sikerek. Mi az, amire 
büszke vagy?
– Az első, amikor a szüleim azzal kez-
dik, hogy írtak rólad az újságban, lát-
juk, hogy nagyon ügyes vagy. Jólesik, 
hogy gratulálnak otthon. Meg az, 
hogy a csapatnál számítanak rám, 
érzékeltetik, hogy kellek. Megvan az 
eredmény, amiért naponta edzek.
 
– A Vasas Feminánál lépcsőzetesen 
értétek el az eredményeket. Azt lehet 
mondani, hogy együtt fejlődtél a csa-
pattal.
– Tavaly tavasszal éreztem, hogy 
jó keret állt össze. Nemcsak a pá-
lyán, hanem a mindennapi életben 
is összekovácsolódtunk. A mérkő-
zéseken egymásért, a klubért küz-
döttünk. Így lettünk ezüstérmesek, 
ez az eredmény a jelenlegi román 
pontvadászatban a lehető legna-
gyobb. Egyelőre a Kolozsvári Olim-
piát nem lehet utolérni. De az idő 
nekünk dolgozik, jó úton haladunk, 
a Román Kupában tizenegyesekkel 
már sikerült legyőznünk őket.
 
– Mi az, amiben még fejlődnöd kell? 
Hova szeretnél elérni?
– Az én példaképem Pelé. Azt ked-
velem benne, hogy milyen ügyes, 
mennyire kitartó volt. Szeretnék 
eljutni az ő szintjére. Igaz, hogy fé-
lek a változásoktól, attól, hogy egy 
másik csapathoz igazoljak. Tudom, 
hogy még nagyon sokat kell dolgoz-
nom mindezekért. Magyarországra 
is hívtak. Svédországba lett volna 
lehetőségem próbajátékra menni, 
viszont valami nagyon sántított 
a háttérben, így jobbnak láttam, 
hogy maradjak. Jól érzem magam 
Székelyudvarhelyen.
 
– Az utóbbi években a női foci nagyon 
sokat fejlődött. Hova érhet el?
– Szerintem felérhet a férfi szakág 
szintjére. A mi hátrányunk az, hogy 
jóval kisebb az anyagi háttér. Ha ez 
a gát felszakadna, akkor ott lehetne, 
ahol a férfi foci.

  – Mi az, amiről lemondtál azért, 
hogy kapus lehess?
– A hokit elengedtem, pedig azt 
reméltem, hogy a jégkorongban 
befuthatok egy karriert. Amikor 
jeget látok, rögtön az ugrik be, 
korcsolyát húzok, és már csúszok 
is. Imádom, de ez a hajó már el-
ment. Ami pedig a mindennapi 
életet illeti, sajnáltam otthagyni 
a barátokat, a régi osztályt. Csak 
nyáron vagyok otthon Csíkdánfal-
ván, akkor találkozhatok velük. 
A sport már ilyen, sok mindenről 
le kell mondanod. Cserében jól 
alakul az életem, szép eredménye-
ket érek el, a román női labdarú-
gó-válogatott keretébe is rendre 
meghívnak, most már nyolcszoros 
válogatott vagyok.
 
– Mik az álmaid?
– Ezeken nem nagyon gondolko-
dom. Inkább élek a mának, mint 
hogy tervezzek. Lehet, ezért is let-
tem kapus, hiszen kis bolondság 
van bennem.
 
– Ha rád nézek, egy törékeny lányt 
látok. Nehéz elképzelni rólad, hogy 
focizol, ráadásul kapus vagy.
– Sokszor megkapom ezért a kriti-
kákat. Van, aki beszól, hogy ilyen 
vékonyan hogy lehet a kapuban 
állni, nem félsz, hogy amikor le-
esel, kettétörsz? Vagy, hogy meg-
ütöd magad? Hát nem, meg kell 
tanulni esni, az ütközésekhez 
hozzászokik a test, a szervezet. 
Amikor kezdtem, többször voltam 
kék-zöld, mindenem fájt. Aztán el-
tört a kezem, a csuklóm, az ujjam. 
Megedződtem, kapus lettem.
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Megedződött. Kajtár Linda Mária sokat gyakorolta a vetődést

Kitavaszodott a hölgyek pontvadászatában

Hétvégén kezdődött a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság alapszakaszának tavaszi szezonja, amelyet a címvédő 
Kolozsvári Olimpia korábban 24 pontot gyűjtve az össze-
tett éléről kezdett, megelőzve az Alexandria (16 pont) és 
a Székelyudvarhelyi Vasas Femina (16) együttesét. Utóbbi 
szabadnapos volt ebben az etapban, ahol a meglepetést a 
Kisbecskerek szolgáltatta tegnap, amikor is 1-0-re legyőzte 
idegenben a címvédő Szamos-partiakat. Ugyanaznap az 
Alexandria 5-0-ra nyert a Bukaresti Fairplay vendégeként, 
ezért öt pontra megközelítette a listavezetőt a tabellán.




