
Sport 2019. június 12.
szerda 11

ELVESZETT

Elvesztettem Szalló Tünde névre szóló ellenőrzőm június 
6-án Kolozsváron. Megtalálóját kérem, hogy értesítsen a 
0758-641177-es telefonszámon.

KÜLÖNFÉLE

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tetőfedést Lindab-le-
mezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb bádogos mun-
kák elkészítését, csatornakészítést több színben, vala-
mint belsőépítészeti munkálatokat és fa kertek-kapuk 
készítését – előnyös áron. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
0740-918348.

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag ter-
mopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejárati ajtók, 
teraszajtók többféle méretben, új fa- és műanyag ablakok 
– kedvező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 
200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

A SZÉKELY FOCIVÁLOGATOTT JÁTÉKOS-EDZŐJE ÉS ELNÖKE A CONIFA-TORNA TAPASZTALATAIRÓL

Sikertelen, de jó Eb-t zártak
Dél-Oszétia sikerével ért véget 
vasárnap a 2019-es CONIFA labdarú-
gó-Európa-bajnokság. Az Eb-n részt 
vett Székelyföld csapata is – a kilenc 
újoncot avató, a tornán nyolcadik 
helyen végző együttes játékos-edző-
jével, Gazda Józseff el és elnökével, 
Wenczel Kristóff al beszélgettünk.

 » ZÁTYI TIBOR

S zékelyföld labdarúgócsapata a Füg-
getlen Labdarúgó-egyesületek Szö-
vetségének (CONIFA) Európa-baj-

nokságán lejátszott öt mérkőzéséből egy 
döntetlent ért el, a többi négy összecsapást 
elveszítette, így a nyolccsapatos torna utol-
só helyén végzett. Az eredménytelenség 
ellenére Gazda József játékos-edző pozití-
van nyilatkozott. „Nem volt sikeres torna 
számunkra, de a fi atalítás és csapatépítés 
szempontjából nagyon jó volt, a hangulat 
tökéletes volt, a srácok pedig szinte min-
den idejüket együtt töltötték. Nehéz volt 
a csapatszervezés. Ha Kovács Botond és 
Benkő-Bíró Norbert hamarabb tud csatla-
kozni, talán más eredményt értünk volna 
el az első két meccsünkön. Padánia és Nyu-
gat-Örményország ellen nem volt tipikus 
középhátvédünk, improvizálnunk kellett, 
és ez meg is látszott az eredményen” – me-
sélte Gazda.

Az edző-játékos szerint a Padánia elleni 
meccsen (0-4) sokkal jobb volt az ellenfél, 
az olaszok minden téren a székelyek fölé 
nőttek, ez pedig nagyon érződött a pályán. 
Nyugat-Örményország ellen 1-0-s hát-
ránynál Gazda büntetőt hibázott, szerinte 
ez volt a mérkőzés fordulópontja. „Volt 
három nagy helyzetünk, ezeket azonban 
nem rúgtuk be, majd jött a kiállítás. Nem 
volt középhátvédünk, és ahogy tízen ma-
radtunk, elszabadult a pokol. A nyugat-
örmények nem voltak jobbak, mint mi, 
mégis 5-0-ra kikaptunk, ők berúgtak 
mindent, mi pedig mindent kihagytunk 
– folytatta Gazda. – Amúgy kritikán aluli 
volt a játékvezetés, a csoportmeccsek fon-
tos pillanataiban sokat nyomtak a latba 
a bírói tévedések, sajnos a mi kárunkra.” 
A későbbi bajnok Dél-Oszétiával – amely 
a fi náléban 1-0-ra verte Nyugat-Örmény-
országot – 2-2-es döntetlent játszott Szé-
kelyföld, ez volt a kaukázusiak egyetlen 
pontvesztése. „Nagyon jó meccsünk volt, 
Benkő-Bíró Rózsával nagyon jó párost al-
kotott a védelemben, nagyszerűen játszot-
tak. Közel voltunk a győzelemhez is, ám 
ehhez hiányzott a szerencse” – elemezte ki 
az oszétek elleni meccset.

A játékvezetés színvonala
fejlesztésre szorul
A játékvezetésről, ami az eddigi CONI-
FA-tornák legfőbb vitatémája volt, Gazda 
elmondta, nagyon amatőr szintű volt, ám 
nemcsak a székelyek meccsein, hanem az 
egész Európa-bajnokság során is. „A já-
tékvezetés színvonalát mindenképp emel-
ni kellene, hiszen jelenleg nagyon gyenge. 
Ezekből tanulni kell, főleg a CONIFA-nak, 
hiszen ha kétezer kilométert utazunk egy 
tornára, akkor már ne csináljanak bo-
londot az emberből. A házigazda Arcah 
Köztársaság elleni találkozó (5–8. helyért 
vívott meccs, 1-2 – szerk. megj.) játékveze-
tése volt a hab a tortán, kész röhej volt. A 
második félidőben egy rendes kapura rú-
gásuk nem volt, aztán jött a játékvezető, 

és elintézte a mérkőzést. Itt is hiányzott 
nekünk a szerencse, két kapufánk volt, 
helyzetek maradtak ki, majd jött a menet-
rendszerű kiállítás” – vázolta a gondokat 
Gazda. A 7. helyért Lappföld volt az ellen-
fél, fordulatos, izgalmas meccsen 3-2-es 
vereséget szenvedett Székelyföld, így az 
utolsó pozícióban zárta a tornát. „Kaptunk 
két potyagólt, innen sikerült felállnunk, a 
pályán látszott, hogy jobbak vagyunk, az 
ellenfél pedig kezdett megroppanni. Épp 
cserélni akartam, amikor Ghinea nagy hü-
lyeséget csinált, és kitetette magát. Ugye 
ez volt az ötödik meccsünkön az ötödik pi-
ros lapunk. Tíz emberrel is jobban játszot-
tunk, ám ahogy a fociban történni szokott, 
két nagy kihagyott helyzet után jött az el-
lenfél gólja” – foglalta össze a torna utolsó 
meccsét Gazda.

Mindenki imádta a székelyeket
Összegzésként a játékos-edző elmondta, 
nagyon büszke a csapatára: a fi úk minden 
utasítást betartottak, akárcsak a progra-
mot, mindig pontosak voltak, és általában 
a székelyeknek kellett az ellenfélre várni-

uk. „A legörvendetesebb az, hogy messze 
a legszeretettebb csapat volt Székelyföld. 
Ahogy kimentünk a városba sétálni, a gye-
rekek rögtön letámadtak az utcán, fociz-
nunk kellett velük. Városnézés közben 
ahol megálltunk, egyből vagy 30 helyi la-
kos rohant le minket, fotózkodtak velünk, 
aláírást kértek tőlünk. A legfontosabb az, 
hogy valamit itt hagytunk magunkból, 
sokan mondták, hogy mindig emlékezni 
fognak ránk” – zárta a beszélgetést Gaz-
da József, aki az Arcah Köztársaság elleni 
meccsen játszott utoljára a székely váloga-
tottban, a jövőben már csak a szakvezetés-
ben segítené a csapatot.

Nehéz szervezés, fi atalítás
A Székelyföld válogatottját működtető 
egyesület elnöke, egyben a CONIFA al-
elnöke, Wenczel Kristóf beavatott a szer-
vezési nehézségekbe. „Számos ok miatt 
anyagilag rossz helyzetben voltunk, ez pe-
dig nagyon megnehezítette a dolgunkat. 
Ráadásul az előző tornán, a londoni vb-n 
szerepelt válogatott keretéből különböző 
okok miatt alig páran jöttek el az idei Eb-
re. A csapatot kicsit későn sikerült kiala-
kítanunk, ám a körülményekhez képest 
egy nagyon jó szellemű társaság állt össze. 
– mondta Wenczel. – Csapatként és a pá-
lyán mutatott teljesítménnyel elégedettek 
lehetünk. A torna szervezése nagyon ma-

gas színvonalú volt.” A sportvezető szintén 
hangsúlyozta: a játékvezetés színvonala az 
egész tornára rányomta bélyegét. „Erre a 
jövőben nagyon oda kell fi gyelni, mivel a 
játék és szervezés színvonala nagyon el-
szakadt a játékvezetésétől. Most mi ebből 
nagyon rosszul jöttünk ki, de ilyen is van 
a fociban, nekünk pedig el kell fogadnunk 
ezt” – fogalmazott Wenczel Kristóf.

A válogatott elnöke szerint mindenképp 
megérte részt venni a hegyi-karabahi Eu-
rópa-bajnokságon, mindenki büszke lehet 
a csapatra, a játékosokra, hiszen tisztesen 
helytálltak, ha az eredmény el is maradt 
a várttól. „Több olyan fi atal játékost ta-
láltunk, aki előtt szép jövő van a székely 
válogatottban. A szervezési nehézségek 
ellenére már aktuális volt a vérfrissítés, hi-
szen Londonban is idős csapattal voltunk. 
Nem bánom, hogy így alakult ez a torna, 
beáldozható volt arra, hogy megtaláljuk 
a jövő embereit. Úgy érzem, hogy egy na-
gyon erős közösségű, összetartó csapat 
kovácsolódott össze, és simán elbírta a ku-
darcokat, általuk még tovább erősödött” – 
összegzett az elnök.

A székelyek Európa-bajnokságon szer-
zett öt góljából Vékás Barna (Székelyud-
varhelyi FC) kettőt vállalt, továbbá betalált 
Kovács Botond (Szolnoki MÁV), Kovács 
Ákos (Székelykeresztúri Egyesülés) és Bá-
lint Rajmond (SZFC). Rózsa Árpád (csapat 
nélkül) pedig utolérte az eddigi válogatott-
sági rekordert, Szőcs Lorándot: mindket-
ten 19 alkalommal öltötték magukra a szé-
kely válogatott mezét. A tornára nevezett 
18 játékos fele újonc volt.

Idén ötéves Székelyföld csapata, az 
elmúlt években rendezett tornákon (Eu-
rópa- és világbajnokság, illetve a Magyar 
Örökség Kupa) közel nyolcvan játékos sze-
repelt a válogatottban, öltötte magára a 
székely mezt. „Ez egy fi gyelemre méltó do-
log, egy nagy közösséget jelent, ami a jö-
vőre nézve biztató” – tette hozzá Wenczel. 
A CONIFA alelnökétől megtudtuk, hogy 
folyamatban van az első, nők számára ki-
írt CONIFA-Európa-bajnokság szervezése, 
amin Wenczel reményei szerint a székely 
lányokból verbuvált válogatott is részt 
vesz majd. A férfi aknál pedig a világbaj-
nokság következik, amit 2020-ban Afri-
kában, Szomáliföldön fognak rendezni. 
A kvalifi káció szempontjából jól állunk, jó 
esélyünk van kijutni a világbajnokságra. 
Hogy részt tudunk-e venni, vagy sem, az 
még a jövő kérdése, de optimista vagyok” 
– összegzett Wenczel Kristóf.
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Gazda József: messze a legszeretettebb csapat volt Székelyföld Hegyi-Karabahban

Őrizetbe vették a csendőrt
bántalmazó focihuligánt

Ő rizetbe vette a rendőrség azt a fi atal-
embert, aki a Kolozsvári Universitatea 

és a vendég Nagyszebeni Hermannstadt 
labdarúgócsapatának vasárnapi osztályo-
zóján csendőrt bántalmazott. A tettes ellen 
emberölési kísérlet miatt indult eljárás. 
A Kolozs megyei rendőrség tájékoztatása 
szerint az elkövető 27 éves, szászfenesi 
illetőségű férfi , aki vasárnap a Kolozsvári 
U és a Hermannstadt között vívott Liga 1-es 
osztályozón széket dobott a rendfenntartók 
közé. Az ütés következtében egy csendőr 
eszméletlenül a földre esett, mert fejsérülé-
seket szenvedett – emlékeztetett az Agerpres 
hírügynökség. A fi atalembert az ügyészség-
re szállították. Először a kolozsvári bírósági 
ügyészség foglalkozott az esettel hatósági 
közeg bántalmazása miatt, később azon-
ban a Kolozs megyei törvényszék vette át 
az ügyet. Jelenleg emberölési kísérlet miatt 
folyik az eljárás. A kolozsvári futballklub 
hétfőn közleményben ítélte el a történteket. 
„A Kolozsvári U sajnálatát fejezi ki az osztá-
lyozó végén történt incidensek miatt. A klub 
határozottan elutasítja az erőszak bármilyen 
formáját, és gyors felépülést kíván azok-
nak a szurkolóknak és rendfenntartóknak, 
akiknek bajuk esett” – áll a csapat hivatalos 
honlapján olvasható közleményben. Ebben 
hozzáteszik, az elmúlt három évben folya-
matos párbeszédet folytattak a drukkerek-
kel, „akik megértették, hogy a szélsőséges 
megnyilvánulások ártanak a klub megítélé-
sének”. Az U képviselői arról is tájékoztat-
tak, hogy megszakították az együttműkö-
dést azzal az alkalmazottjukkal, aki a meccs 
egyik szervezőjeként „megengedhetetlenül” 
részesévé vált az incidenseknek. A vasár-
napi mérkőzésen a Hermann stadt 2-0-ra 
győzött. A Liga 2 harmadik helyén végző 
Szamos-partiak 25 ezer néző előtt kaptak 
ki. A 92. percben félbe kellett szakítani a 
mérkőzést: egy szurkoló berohant a pályára, 
őt pedig 15 társa követte, de a könnygázt 
is bevető csendőrök visszaszorították az 
ultrákat a lelátóra. Ekkor a nézőtérről egy 
széket dobtak a rendfenntartók közé, amely 
fejbe talált egy csendőrt. Utóbbi eszméletét 
vesztette. A párharc visszavágóját ma rende-
zik Szebenben. (P. A.)

Öt új játékos a CFR-nél

Ö t új focistával kezdte meg a felkészü-
lést a Kolozsvári CFR. Közülük Mateo 

Susic bosnyák jobbhátvéd a 2014–2015-ös 
szezonban már játszott a mostani Liga 1-es 
címvédőnél, akárcsak Cosmin Vâtcă kapus, 
aki az előző idényben a Voluntari-nál sze-
repelt. Andrei Burcă középhátvéd a Boto-
șani-tól érkezett, míg Mario Rondon vene -
zuelai támadó és Luis Aurelio portugál 
középpályás a Gaz Metan játékosai voltak. 
A CFR már elutazott ausztriai edzőtáborá-
ba, Windischgarstenbe, ahol június 30-ig 
készül. Az együttes a Bajnokok Ligája első 
selejtezőkörében érdekelt július 9–10-én, 
a sorsolást június 18-án tartják. (H. B. O.)




