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INGATLAN

Eladó egy ház Felsőboldogfalván 800 m 2-es telekkel. 
Csendes, szép környék, 60 m2-es téglaépítésű és man-
zárdolható ház. Érdeklődni a 0749-964387-es telefonszá-
mon lehet.
Eladó két telek Felsőboldogfalván, mindkettő mérete 
800 m2. Víz, kanalizálás, villanyáram és gáz a telek mel-
lett. Csendes, szép környezet a Malom utcában. Érdek-
lődni a 0749-964387-es telefonszámon lehet.

KÜLÖNFÉLE

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tetőfedést Lin  dab-
lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb bádogos 
munkák elkészítését, csatornakészítést több színben, 
valamint belsőépítészeti munkálatokat és fa kertek-ka-
puk készítését – előnyös áron. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0740-918348.

Fabio Fossati székelyföldi munkája már elkezdődött, az akadémia jelentené a folytatást

 » RÖVIDEN

Liga 1-es osztályozó:
élvonalban maradt a Hermannstadt
A Nagyszebeni Hermannstadt labdarú-
gócsapata összesítésben 2-1-es ered-
ménnyel jobbnak bizonyult a másodosz-
tályos Kolozsvári Universitateánál az 
osztályozón, és megőrizte helyét a Liga 
1-ben. A szerda esti nagyszebeni vissza-
vágón a házigazda ugyan 1-0-ra kikapott 
a Szamos-partiaktól (Goga 64.), de a 
vasárnapi 2-0-s idegenbeli győzelmének 
köszönhetően megnyerte a párharcot. 
A Kolozsvári U így a következő szezon-
ban is a Liga 2-ben szerepel, többek kö-
zött a Dunărea Călăraşi és a Concordia 
Chiajna társaságában, amelyek egyve-
nesen kiestek az élvonalból. Helyüket 
a másodosztályból feljutott Chindia 
Târgovişte és Academica Clinceni veszi 
át a Liga 1-ben.

Ajax-nevelésű játékost igazolt
a Sepsi OSK
Újabb játékos érkezését jelentette be a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK: Hilal Ben 
Moussa az Ajax Amszterdamnál nevel-
kedett, és a szintén holland élvonalbeli 
FC Emmentől szerződtették. A 27 éves 
támadó középpályás az előző idényben 
18 mérkőzésen lépett pályára a holland 
Eredivisében 14. helyen végzett Emmen 
csapatában, és egy gólt szerzett. Lab-
darúgói pályafutása elején a neves Ajax 
Amszterdamnál nevelkedett, felnőttcsa-
patnál pedig kizárólag Hollandiában 
játszott, még az FC Gröningennél és 
az FC Volendamnál. A holland állam-
polgársággal rendelkező, marokkói 
származású Moussa egy évre szóló szer-
ződést írt alá a Sepsi OSK-val újabb egy 
év hosszabbítási lehetőséggel. Hilal Ben 
Moussa a Sepsi OSK harmadik nyári iga-
zolása Andrei Sin (a Jászvásári Politól 
érkezett) és a macedón Risto Mitrevski 
(Hapoel Haifa) után.
 
Kĳ utottak a magyarok
a férfi  kézilabda-Eb-re
A magyar férfi  kézilabda-válogatott 
21-20-ra nyert Vágsellyén a szlovákok 
ellen, ezzel biztosította elsőségét az 
Európa-bajnoki selejtezősorozat 7. 
csoportjában, így ott lesz a 2020 január-
jában sorra kerülő, norvég–osztrák–svéd 
rendezésű kontinensviadalon. A jövő 
évi Eb-n a csoportok első két helyezettje, 
valamint a nyolc selejtezőcsoport négy 
legjobb csoportharmadikja vehet majd 
részt. Férfi  kézilabda Európa-bajnok-
ság, selejtező, 7. csoport, 5. forduló: 
Szlovákia–Magyarország 20-21 (8-9); 
az Olaszország–Oroszország mérkőzés 
lapzárta után ért véget. Az utolsó fordu-
lóban: vasárnap 19 órától Magyarország–
Olaszország, Oroszország–Szlovákia. 
A csoport állása: 1. Magyarország 9 pont 
(+23), 2. Oroszország 5 (+9, 4 mérkőzés), 
3. Olaszország 4 (–16, 4 mérkőzés), 4. 
Szlovákia 0 (–16).

 » Sok fi atal kosárlabdázik 
Székelyföldön, és a sportisko-
lák nehéz helyzete miatt az ő 
sportolásuk kerül veszélybe. Ezt 
felismerve döntött úgy 2017-ben 
Kercsó Zoltán, hogy a Székelyföl-
di Jégkorong-akadémia mintájára 
belevág egy székelyföldi kosár-
labda-akadémia létrehozásába.

Ki is az a Bohaty Miklós?

Az akadémia névadója a magyarországi 
Fegyverneken született 1935-ben, a 40-es 
években családjával Gyergyószentmik-
lósra került, itt nevelkedett, és lánya 
elmesélése szerint itt lett szerelmes a 
kosárlabdázásba. Miután visszakerült 
Magyarországra, 1956-tól 1964-ig 116-
szor ölthette magára a magyar váloga-
tott mezét. Ott volt 1960-ban a római, 
1964-ben a tokiói olimpián. 1959-ben és 
1963-ban az Európa-bajnoki 4. helyezett, 
1961-ben az Európa-bajnoki 6. helyezett 
magyar csapat tagja. Sokáig a válogatott 
csapatkapitánya volt.

ÖT SZÉKELY VÁROS SPORTOLÓIT FOGNÁ ÖSSZE A KERCSÓ ZOLTÁN ÁLTAL MEGÁLMODOTT INTÉZMÉNY

Férfi  kosárlabda-akadémia indulhat
Öt székelyföldi város, Sepsiszent-
györgy, Csíkszereda, Kézdivásárhely, 
Székelyudvarhely és Gyergyószent-
miklós férfi  kosárlabdacsapatainak 
utánpótlás-nevelését hangolná össze 
az alakulóban lévő Bohaty Miklós 
Kosárlabda-akadémia. A későbbiek-
ben más városokat is bevonnának, 
például Marosvásárhelyt.

 » GERGELY IMRE

O lyan kosárlabda-akadémiai rend-
szert terveznek a Székelyföldön, 
amely minden résztvevőnek egyfor-

mán hasznára válik, továbbá lehetőséget 
nyújt arra, hogy az összes érintett város-
ban egyformán fejlődjön, erősödjön a férfi -
kosárlabda. Az is cél, hogy a fi ataloknak ne 
kelljen abbahagyniuk a sportolást 18 éve-
sen, hanem felnőttként is játszhassanak 
saját városuk, Sepsiszent györgy, Csíksze-
reda, Kézdivásárhely, Székely ud var hely
és Gyergyószentmiklós csapatában – vá-
zolta az alapgondolatokat Kercsó Zoltán 
gyergyószentmiklósi edző, az akadémia 
megálmodója. A sportintézmény elsődle-
ges célja a játékosképzés lenne, és hogy a 
magyar utánpótlás-, illetve felnőttváloga-
tott számára neveljen kosárlabdázókat.

Legalább százan dolgoznak
a megvalósításért
Hogy szükség van erre, az nem kétséges: 
a romániai sportiskolák, iskolás sport-
klubok egyre kilátástalanabb helyzetben 
vannak, miután Bukarest évről évre csök-
kenti a fenntartásukra szánt összegeket. 
A versenyeztetésre egyre kevesebb jut 
minden sportágban, és azokat a szakosz-
tályokat, amelyek nem érnek el a bajnoki 
érmekig, gyakorlatilag a megszűnés fenye-
geti. A kosárlabda pedig egyike azoknak a 
sportágaknak, amelyet sokan kedvelnek 
az egész országban, és más sportágakhoz 
viszonyítva jóval nagyobb a konkurencia. 
Emiatt nagyon nehéz országos bajnoki ér-
mekig jutni. Sok fi atal kosárlabdázik Szé-
kelyföldön, és a sportiskolák nehéz helyze-
te miatt az ő sportolásuk kerül veszélybe. 
Ezt felismerve döntött úgy 2017-ben Kercsó 
Zoltán, hogy a Székelyföldi Jégkorong-aka-
démia mintájára belevág egy székelyföldi 
kosárlabda-akadémia létrehozásába.

„Az öt város kosárlabdasportjának ha-
sonlóak a problémái. Ugyanazokkal a gon-
dokkal küzdünk mindannyian. Az akadé-
mia célja, hogy ezeket a helyi gondokat 
orvosolja, és ha ezek megoldódtak, akkor 
összehangoltan, a lehető legmagasabb 
színvonalon történhessen meg az utánpót-
lás-nevelés” – szögezte le Kercsó. Az öt vá-
ros kosárlabda-egyesületei is felismerték, 
hogy szükség van erre, és írásos nyilatko-
zatokkal erősítették meg, hogy támogatják 
az akadémiai rendszer létrehozását Gyer-
gyószentmiklós központtal. Ugyanakkor 
pozitív fogadtatásra lelt a terv a Magyar 
Kosárlabda-szövetségnél, és partnerként 
csatlakozik a székelyföldi szerveződéshez 
a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Kosár-
labda-akadémia, Magyarország egyik ran-
gos utánpótlás-nevelő központja is – sorol-
ta a gyergyószentmiklósi edző.

A munka sportszakmai oldalát, a pá-
lyázatok, szakmai tervek összeállítását 
Kercsó Zoltán tartotta kézben. A politikai 
lobbit Barti Tihamér, a Hargita Megyei Ta-
nács alelnöke folytatta; az ügyet felkarolta 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, valamint 
számos más politikus és önkormányzati 
vezető is. Az elkészült projektet bemutat-
ták Orbán Viktornak is azon a májusi be-
szélgetésen, amely során Magyarország 
miniszterelnöke erdélyi sportvezetőkkel és 
politikusokkal találkozott.

„Ha összeszámolom, hogy hányan vet-
tek részt az eddigi folyamatban, kosárlab-
daedzőktől különböző közéleti személyisé-
gekig, elmondhatom: legalább száz ember 
munkája várja, hogy beérjen a gyümölcse. 
Mindannyian köszönetet érdemelnek” – 
fogalmazott Kercsó Zoltán.

Nemzetközi szinten
elismert edzők érkeznek
„Mielőtt bárki félreértené a kezdeménye-
zés alapgondolatát, gyorsan leszögezem: 
nem az a cél, hogy Gyergyószentmiklósnak 
egy mindenkit legyőző csapata legyen más 
székelyföldi városok kárára. Senkit nem 
hozunk el a szülővárosából” – jelentette ki 
a kezdeményező. Azaz mindenki otthon, 
saját egyesületénél marad. Lesznek ellen-
ben korosztályos válogatottak, amelyek a 
magyar bajnokságban szerepelnek, akár-
csak a jégkorong esetében. Összehangolt 
fejlesztőmunka zajlik majd. Meghatározott 
követelményeket határoznak meg, hogy 
mit kell tudnia egy 13, 15 vagy 18 éves fi a-
talnak, és azt érje is el – ebben segítenek a 
rangos mentoredzők.

Az akadémia segít abban is, hogy ne a 
helyi edzők rivalizálásáról szóljon a mun-
ka, hanem legyen egy olyan elismert szak-
mai vezető, aki mindannyiuknál tapasz-
taltabb, és akinek tekintélyét senki nem 
vitatja. Ez a szakmai vezető Fabio Fossati 
lenne. Az olasz szakember a FIBA (Nem-
zetközi Kosárlabda-szövetség) instruktora, 
aki hazájában többszörös bajnok és kupa-
győztes, és több válogatottat is irányított. 
Ő már többször tartott Gyergyószentmik-
lóson szakmai felkészítőket, és kihívást lát 
az akadémiai rendszer megszervezésében 

és irányításában. Nyitott a közös munkára 
az itteni edzők képzésében Janez Drvaric 
szlovén edző, és segítségét ígérte a Kana-
dában élő Radu Alexandru is, aki egyéni 
fejlesztő edzőként többek közt LeBron Ja-
mes előrelépését is segítette. Mindemellett 
sportpszichológus, orvosi stáb is rendel-
kezésükre áll a jövőbeni akadémistáknak, 
és persze komoly hangsúlyt fektetnek az 
edzőképzésre – derül ki a szakmai tervből.

Mindenhol legyen egy jó csapat
Mivel az érettségi után nincs hol folytat-
niuk, a székely kosarasok – nagyon kevés 
kivétellel – 18 évesen abbahagyják a spor-
tolást. Ezt a jelenséget is megváltoztatnák. 
Sportösztöndíjjal motiválnák a fi atalokat, 
hogy akár egyetemi éveik alatt is kosár-
labdázzanak, és onnan visszatérve tovább 
játsszanak városuk csapatában. Mert az 
is az elképzelés része, hogy mindegyik 
városban létezzen egy felnőtt férfi  kosár-
labdacsapat, amely részt vesz az orszá-
gos bajnokságban. Hosszabb távon pedig 
mindenképpen szeretnék bevonni a közös 
munkába Marosvásárhelyt és más városo-
kat is, ha van erre nyitottság.

Az infrastruktúra már megvan
Ami a projekt anyagi feltételeit illeti, sok-
kal kevesebb pénzből indítanák el a Bo-
haty Miklós Kosárlabda-akadémiát, mint 
amennyiből más sportágak valósították/
valósítják meg a magukét. Ugyanis az el-
képzelés szerint nem szükséges új csar-
nokok, nevelőközpontok építése. Minden 
városban megvannak a termek, amelyeket 
felújítva használnak majd a kosarasok. 
Ezért számítanak arra, hogy már idén ősz-
szel elindul az összehangolt kosárlabda-
képzés Székelyföldön.




