
Az FK Csíkszereda új szerzeményei 

Damir Ljuljanovic – montenegrói kapus, 27 éves. 
Legutóbbi klubja az OFK Titograd. Először légiós, eddig 
csak hazája bajnokságában védett, kupagyőztes a 
Mladoszt Podgoricával (17/18), tagja a montenegrói 
válogatott Eb-selejtezős keretének, harmadik számú ka-
pus, még nem mutatkozott be a felnőtteknél, kétszeres 
U19-es válogatott. 1+2 évre írt alá.
Raul Palmeș – román hátvéd (középen és jobb oldalon 
is bevethető), 22 éves, Nagyszebenben született. A Bu-
dapest Honvédtől érkezett 1 évre, kölcsönben. Magyar 
bajnok a kispestiekkel, de csak két bajnokin kapott 
lehetőséget. Játszott még a Kazincbarcikai SC-nél (NB II, 
33 meccs/3 gól 18/19-ben).
Csonka Bonifác – magyar középhátvéd, 22 éves, Buda-
pest. A Puskás Akadémia tartalékcsapatából igazolt át, 
visszatérő, legutóbb az NB II-es Csákvárnál rúgta a bőrt 
(21 meccs 18/19-ben). Szerepelt az U19/18-as magyar 
válogatottban. 2 évre írt alá.
Fodor Ákos – magyar balhátvéd, 21 éves, Szekszárd. 
Az előző szezonban a Dorogi FC-nél focizott, szintén 
másodosztály (13 meccs 18/19-ben). 1+2 évre írt alá.
Takács Martin – magyar középpályás, 20 éves, Pécs. A 
MOL Vidi II-nél (NB III) a legutóbbi szezonban 21 mecs-

csen játszott. A Pécsi MFC, a Győri ETO és a Ferencváros 
utánpótláscsapataiban nevelkedett, ő is játszott a 
korosztályos magyar válogatottakban. 1+1 évre írt alá.
Erdei Carlo – erdélyi (szatmári) magyar támadó közép-
pályás, 23 éves. Az előző szezonban a Balmazújváros 
játékosa volt, 24 meccs/1 gól, 2 gólpassz az NB II-ben. 
Van tapasztalata a román másodosztályban a Szat-
márnémeti Olimpiával és a Kolozsvári U-val. Kipróbálta 
magát a Premier League ifibajnokságában, a Wolwer-
hampton Wanderers U23-nál. 1+1 évre írt alá.
Kálmán Szilárd – székelyudvarhelyi középpályás, 21 
éves. A Pécsi MFC-től érkezett, 18/19-ben 28 meccs/6 
gól az NB III-ban. 1+1 évre írt alá.
Raúl Juliá Olivares  – spanyol középcsatár, 23 éves, 
Valencia. Legutóbbi klubja a CF San Rafael, Ibizán 
kergette a labdát a spanyol harmadosztályban, előtte 
játszott a CD Castellónnál is, ami még kiemelhető: Elche 
U19, Valencia U19. 1+1 évre írt alá.
Romaric Logon – angol középcsatár, 27 éves. A Székely-
udvarhelyi FC-től igazolták, korábban Németországban, 
Angliában, Svédországban és Máltán is futballozott 
alsóbb ligákban. 1+1 évre írt alá.  A felkészülés során 
megsérült, múlt héten műtötték meg.
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12.30 Női vízilabda, vb: 
            Magyarország–Olaszország 
          (M4 Sport)
14.00 Úszás, vb, Kvangdzsu 
          (M4 Sport)
17.00 Vívás, vb, Budapest 
          (Eurosport 1, M4 Sport)
21.00 Labdarúgás, 1. Liga: 
          Sepsi OSK–FCSB 
           (Digi 1, Telekom 1, Look Plus)

• S P O R T E S E M É N Y E K  
     A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

K O Z Á N  I S T V Á N

„Más kluboktól eltérően mi az át-
igazolási és felkészülési szezonban 
takarékoskodtunk a hírek kiadásá-
val, emiatt elnézést kérek, de soha 
nem szerettem összekeverni a lehe-
tőségeket a valósággal, s ezért nem 
bombáztuk önöket hírekkel mindad-
dig, amíg az új játékosaink papírjai, 
játékjogai nincsenek rendben. Most 
azonban kilencven százalékban 
készen állunk a másodosztályú baj-
nokság elkezdésére” – adta meg a ro-
mániai fociéletben korántsem szok-
ványos sajtótájékoztatói alaphangot 

Szondy Zoltán klubelnök pénteken a 
gárda csíkszeredai főhadiszállásán.

Legkevesebb 
40 tétmérkőzésük lesz

„Ez az átigazolási hullám nem tor-
pedózta meg az eddigi elveinket, a 
csapat nyolcvan százaléka továbbra 
is saját nevelés vagy a saját akadé-
miai rendszerünknek a terméke, az 
átigazolásaink többsége pedig vagy 
alközponti rendszerünkből vagy a 
magyarországi barátaink közvetíté-
sével került hozzánk.” Szondy hoz-
zátette: amilyen posztokon valóban 
úgy érezték, hogy bajban lehetnek, 
oda idegenlégiósokat igazoltak, illet-

ve megtartották az eddigi külföldi-
eket. „Ne feledjék el, hogy számítá-
saink szerint 40–43 tétmérkőzésünk 
lesz a következő szezonban.”

„De hát ezt akartuk”

Valentin Suciu vezetőedző kijelentet-
te, tényleg a hiányos posztjaikra fóku-
száltak. „Az biztos, hogy az új idény 
nagyon nehéz lesz, hiszen rengeteg a 
meccs, így nem lehet lazítani. De hát 
ezt akartuk. Személy szerint első sze-
retnék lenni az idény végén, de egy új 
csapatnak ez rendkívül nehéz. Abban 
viszont reménykedem, hogy felnö-
vünk a másodosztály színvonalára. A 
kollégák szerint az utóbbi tizenöt esz-
tendő legkeményebb bajnokságára 
készülünk, ez abból is kitűnik, hogy a 
tévétársaságoknak is érdekesebbnek 
tűnnek egyes meccsek, mint az első 
osztálybeli találkozók” – nyilatkozta 
az FK trénere.

 
Tele kérdőjelekkel

Mivel az újságírókat elsősorban az 
élet gyakorlati oldala érdekli, ezért 

rákérdeztünk: 2020 nyarán mégis 
mivel lenne elégedett a klub elnöke? 
„Az igazság az, hogy nem tudjuk, 
milyen mezőnybe kerültünk. Egy 
éven keresztül másodosztályú mecs-
cseket néztem, viszont rövid idő alatt 
annyit változott a mezőny, olyannyi-
ra erősödtek a csapatok, és akkora 
mennyiségű pénz folyt be a másod-
osztályba, hogy nem tudjuk felmérni 
az erőviszonyokat. A bukaresti sajtó 
szerint a húszból tizenkét csapat 
akar feljutni, pontosabban ennyi 
állítja, hogy megvan az éves költség-
vetése, a létesítménye és a játékos-
kerete. Ilyenkor feltevődik a kérdés, 
hogy vajon ezek a csapatok tényleg 
ennyire jók-e. Ha őszinte akarok 
maradni, azt kell mondanom, hogy 
nem tudjuk. Tehát kevéssé ismerjük 
a jelenlegi mezőnyt, ezért egy nagy 
ismeretlenbe megyünk” – adott egy-
fajta betekintést a román fociélet sö-
tét bugyraiba Szondy.

További újságírói kérdés, ám 
ezúttal az edzőnek: a játékosok fel 
vannak készülve arra, hogy ide-
genben a legtöbb helyen ellenséges 
szurkolói közegben kell játszaniuk? 
„A tizenkilenc csapatból legalább 
tizenöt stadionjában fognak olyat 
hallani magyar csapatként, ami 
nem fog jót tenni a sportnak, ám 
ahogy belépünk a pályára, onnantól 
ezeket nem szabad hallani. Sokszor 
amúgy a nagy lelátói hangoskodás-
ban azt sem hallják a játékosaim, 
amit én mondok nekik” – mondta.

Jegyeket, bérleteket

Az FK Csíkszereda hétfőtől árusítja 
bérleteit, naponta 15–17 óra között ki-
válthatók a klub székhelyén. A teljes 
értékű éves bérletek ára 170 lej, ám – a 
klubhűséget szem előtt tartva – akik 
tavaly is váltottak bérletet, azoknak 
a régi áron, 70 lejért biztosítják a má-
sodosztályú bérleteket. Nem lesz gye-
rek- és nyugdíjasjegy. Egy felnőttjegy 
a fedett lelátóra 12 lejbe kerül, a régi 
lelátóra pedig 5 lejbe. Idéntől online is 
lehet jegyet váltani, a megmaradt be-
lépők pedig a meccsek előtt egy órá-
val szerezhetők be a szokásos helyen 
(Erőss Zsolt Aréna).

Irány a nagy ismeretlenbe!
Bemutatták az FK Csíkszereda másodosztályú alakulatának új igazolásait

• Nyolc új igazolását mutatta be a másodosz-
tályra készülő FK Csíkszereda labdarúgóklub 
vezetősége pénteken. Az immár 115 éves alaku-
lat előtt álló idény minden bizonnyal az eddigi 
legnagyobb kihívás lesz, tele kérdőjelekkel. 
„Egy nagy ismeretlenbe megyünk” – hangzott 
el a váteszi (látnoki) jóslat.

Egymást érik 
az edzőmeccsek
Az FK Csíkszereda szombaton 
Barcarozsnyón játszotta le ha-
todik felkészülési mérkőzését, 
2–0-ra verte a harmadosz-
tályból ismerős házigazdát. 
Mindkét gól az első félidőben 
született, a 33. percben egy 
öngóllal került előnybe a csíki 
csapat, majd Majzik gyönyö-
rű, 40 méteres átíveléssel 
lepte meg az ellenfél kapusát. 
Tegnap délben a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK tartalé-
kaival és próbajátékosaival 
csapott össze az FK, Mitra két, 
illetve Becze góljával 3–0-ra 
nyert. A Székelyudvarhelyi FC 
is lejátszotta első felkészülési 
meccsét, pénteken a Nyárád-
tői Egyesülés vendége volt. 
A háromszor harminc perces 
találkozón nem az eredmény 
volt a fontos, hanem hogy 
miként mozognak a játékosok, 
hogyan működik a taktika – 
tudtuk meg Mészáros Alpár 
vezetőedzőtől. A házigazda 
3–2-re nyert, az SZFC góljait 
Taciuc és Székely szerezte. A 
hét közepén két felkészülési 
meccse lesz az SZFC-nek, 
kedden délelőtt 11 órától az 
FK Csíkszereda U19-es, míg 
szerdán délután hat órától az 
FK 2. ligás együttese lesz az 
ellenfél a városi stadionban. 
A csíkiak felnőttcsapata az 
udvarhelyi kiszállást követően 
szombaton Tatrangon, a CS 
Afumați ellen játszik.

Gyergyó–Udvarhely 
párharc a kupában
A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) elkészítette a 2019–
2020-as labdarúgó Román 
Kupa országos szakaszbeli 
első fordulójának programját. 
Az első körben a megyei sza-
kaszok győztesei (42 csapat) 
és 34 harmadik ligás együttes 
vesz részt. Íme, a Hargita, 
Kovászna, Maros és Brassó 
megyei csapatok programja: 
Gyergyószentmiklósi VSK–Szé-
kelyudvarhelyi FC, Papolci FC–
Kézdivásárhelyi SE, Szászfe-
nesi SK–Radnóti SK, Nyárádtői 
Unirea–Marosvásárhelyi SE. 
Az FK Csíkszereda később 
kapcsolódik be a küzdelmek-
be. Időpont: július 31., 17.30. A 
továbbjutás egyetlen mérkőzé-
sen dől el, az elöl írt csapatok 
pályaválasztók.
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