
Kovács Dániel Udvarhelyen kezdte 
pályafutását, ugyanitt folytatja

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

Barta késői gólja továbbjutást ért 
az FK Csíkszeredának

◂  FOTÓ: PINTI  ATTILA
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Z Á T Y I  T I B O R

S zezonindító sajtótájékoztatót 
tartottak szerdán késő dél-
után az SZFC-nél. „Jó minő-

ségű keret állt össze, nem véletlen 
az első fordulóban elért szászrégeni 
1–1 sem. Örvendetes, hogy azok az 
akadémistáink, akik Udvarhelyen 
tanulták meg a foci alapjait, vissza-
kanyarodtak hozzánk. Mint Kovács 
Dániel, aki megjárta a magyar válo-
gatottat és a Puskás Akadémiát is. 
Most itt kapott nálunk szerződést, 
akárcsak Berkeczi Csongor, Pál 
Kristóf, Bencze Norbert és Solymosy 
Lehel. Egy tehetséges fi atalnak egy 
erős harmadosztályos csapat tökéle-
tes a fejlődésre” – mondta Demény 
Norbert, az SZFC utánpótlásedzője.

A felnőtt együttes vezetőedzője, 
Mészáros Alpár is hasonló vélemé-
nyen van. „A fi ataloknak ez a kor-
rekt út, hogy a harmadosztályban 
kezdik felépíteni pályafutásukat. Ez 
mindenki számára pozitív dolog. A 

csíki akadémiáról kikerült játékosok 
közül nem mindenki tud a 2. Ligá-
ban is játszani. Azokon a fi atalokon, 
akik hozzánk kerültek, látszik, hogy 
fel vannak készülve, kezdőjátéko-
sokként számítunk rájuk.”

A három pont a cél

Mészáros a pénteken 18 órától rende-
zendő, Váradszentmárton elleni ha-
zai bajnokival kapcsolatban elmond-
ta, jól ismerik az ellenfelet. „Nyerni 
akarunk, a Szászrégenben mutatott 
játékot szeretnénk tovább folytatni. 
Fel vagyunk készülve az ellenfél-
ből, ismerjük a pozitív és negatív 

oldalukat is. Hét közben a kupában 
kiejtették a Nagyváradi Luceafărult, 
jó morállal érkeznek hozzánk. A ke-
retükben van pár jó váradi játékos, 
míg a nyári osztályozón Kolozs me-
gye bajnokát ejtették ki. Ezek a nehéz 
meccsek, amelyeken muszáj gólt rúg-
ni, de mi bizakodók vagyunk.”

Az U15 az országos elitbe jutna

„Az idei szezonban az SZFC után-
pótláscsapatai közül a 2005-ös 
korosztály nagyobb fi gyelmet kap, 
hiszen megvan az esélye arra, hogy 
kijusson az országos porondra is. 
Hosszú és kemény bajnokság előtt 

állnak, célunk, hogy minél maga-
sabbra jussanak. Továbbá ez nem 
azt jelenti, hogy a többi együttes 
bármiben is elmaradna az U15-ösök-
től. Ez az a korosztály, amely az 
akadémia előtt áll, több játéko-
sunkért is érdeklődtek itthonról és 
külföldről egyaránt, erre büszkék 
vagyunk. A minél magasabb szintű 
versenyeztetésüknek komoly anya-
gi vonzata van, ez pedig komoly 
erőfeszítést jelent a klubnak. Sze-
rencsére vannak támogatóink, mint 
például Hargita Megye Tanácsa, 
támogatásukkal segítik a gyerekek 
fejlődését” – mondta Demény, az 
U15-ös csapat edzője.

Idén nem nevezték be az SZFC 
U17-es és U19-es együttesét az orszá-
gos bajnokságba, a fi úk különböző 
tornákon és a Hargita megyei baj-
nokságban fognak szerepelni. „A két 
csapat tavalyi szereplése pozitívan 
értékelhető, tisztesen helytálltak. Az 
U19-esek úgy búcsúztak el korosztá-
lyuktól, hogy a zónadöntőn fi nálét 
játszottak a Jászvásári Polival. A két 
csapat versenyeztetése az országos 
bajnokságban felért egy alsó kategó-
riás harmadosztályú csapat költség-
vetésével. A klub és a gyerekek szá-
mára óriási erőfeszítés volt az előző 
szezon, ezt nem lehet minden évben 
megcsinálni” – folytatta Demény.

A tervek szerint az U15-ös Hargita 
megyei bajnokság jövő héten kezdő-
dik, egyelőre nem ismert, mekkora a 
mezőny. Az edző szerint amennyiben 
kilenc csapat lesz, az első két helye-
zett jut tovább az első országos sza-
kaszba. „Ez azért lenne jó, hogy ne üs-
sük el egymást az FK Csíkszeredával, 
mert jövőtől a gyerekek közül sokan 
együtt fognak játszani” – tette hozzá.

Labdarúgó 3. Liga, 5. csoport, 2. for-
duló: pénteken 18 órától SZFC–Várad-
szentmárton, Dés–Kudzsir, Kolozsvá-
ri Sănătatea–Szászrégen; szombaton 
18 órától Nagybánya–Lénárdfalva, 
Alsógáldi Industria–Tordai Arieșul, 
Nagyváradi Luceafărul–Kolozsvári 
CFR II., Gyulafehérvári Unirea–Besz-
tercei Gloria, Zilahi SCM–Sellenberk.

Életképes az utánpótlásképzés
Nagyobb teret kapnak a tehetséges fiatalok Székelyudvarhelyen

• Működik a székelyföldi 
labdarúgás utánpótlás-
képzése, ezt bizonyítja, 
hogy a 3. Ligában első 
hazai mérkőzésére ké-
szülő Székelyudvarhelyi 
FC keretében több olyan, 
akadémiát megjárt já-
tékos is található, aki a 
városban sajátította el a 
foci alapjait.

L ejártak a labdarúgó Román Kupa 
3. fordulójának összecsapásai. A 

Nyárádtői Unirea hosszabbításban 
maradt alul a Szászrégeni Avântullal 
szemben, míg a Kézdivásárhelyi SE 
hazai pályán kapott ki a Barcarozs-
nyói Olimpic Cetatéval szemben. Az 
FK Csíkszereda viszont folytathatja 
szereplését a Román Kupában, gyen-
gébb játékkal is győzni tudott szerdán 
a Ceahlăul Piatra Neamț otthonában. 
A győztes gólt Barta Norbert lőtte a 
86. percben.

Valentin Suciu, az FK Csíkszereda 
vezetőedzője: „Tudtuk, hogy nehéz 
mérkőzés vár ránk, de nem hittük 
volna, hogy ennyire nehéz lesz. Jó 
csapat a Ceahlăul. Tavaly mi kiadtuk 
a lelkünket a pályán a második ligás 
csapatok ellen, most ők is erre ké-
szültek, de szerencsére nem sikerült 
nekik. Ahogy az eddigi bajnoki mecs-
cseinken, most is szenvedtünk a tá-
madásban, a befejezéseknél. Ezen a 
mérkőzésen is érződött, hogy a táma-
dóink nem elég frissek a kapu előtt, 

nem hoztak jó döntéseket, sok hely-
zet kihasználatlanul marad. Többet 
várok a befejező játékosoktól. Egy 
kicsit megzavarta csapatunk játékát 
Jebari sérülése, szünetben le kellett 
cserélni – csúnyán felrúgták, komoly 
izomzúzódást, ütést szenvedett.”

Labdarúgó Román Kupa, 3. for-
duló:  Ceahlăul Piatra Neamţ–FK 
Csíkszereda 0–1 (0–0),  gólszerző 
Barta Norbert (86. perc). FK: Bor-
dás – Palmeș, Berde, Lalic, Simó, 
Veres, Eder, Magyari (Csürös, 70.), 
Jebari (Bajkó, 46.), Takács, Becze 
(Barta, 64.). A székelyföldi csapa-
tok további eredményei: Nyárádtői 
Unirea–Szászrégeni Avântul 3–5 
(hosszabbítás után), Kézdivásárhe-
lyi SE–Barcarozsnyói Olimpic Ce-
tate 0–2. A Román Kupa következő 
fordulóját szeptember 10–12. között 
rendezik.

Dobos László

Suciu elégedetlen az FK csatárteljesítményével
F elkészülési tornán vett részt Ko-

lozsváron a másodosztályú férfi  
kézilabda-bajnokság szeptember kö-
zepi rajtjára hangoló Székelyudvar-
helyi Szejke SK. Sipos Lóránt edző 
együttese a négycsapatos megmé-
rettetés elődöntőjében, szerdán este 
a magyarországi NBI-B-ben szereplő 
Nyíregyházi Férfi  Kézilabda Klubbal 
találkozott. A Horia Demian Sport-
csarnokban megrendezett mérkőzést 
végig uralta az udvarhelyi csapat, 
kilenc góllal nyert. A csütörtök dé-
li döntőben a házigazda, az előző 
idényben még a Bölények Ligájában 
szerepelt Kolozsvári U volt az el-
lenfél. A találkozó sokáig szorosan 
alakult, hol az egyik, hol a másik 
csapat vezetett. A hajrát jobban bír-
ta az udvarhelyi csapat, és 35–31-es 
sikerével megnyerte a tornát, amely 
legjobb játékosának Balázs Botondot 

választották meg. A csapatra jövő hé-
ten két hazai mérkőzés vár, a szintén 
másodosztályos CSU Suceava látogat 
Székelyudvarhelyre, ahol két felké-
szülési meccset játszik a Szejkével. 
A mérkőzések csütörtökön, szeptem-
ber 5-én 18.30-tól, és pénteken, szep-
tember 6-án 11 órától lesznek.

Felkészülési mérkőzések: Széke-
lyudvarhelyi Szejke SK–Nyíregy-
házi FKK 34–25 (19–12), gólszerzők 
Komporály Attila 9, Jére Róbert, 
Fekete Róbert és Kónya Hunor Bar-
nabás 4–4, Csibi Hunor és Balázs 
Botond 3–3, Angelo Tăuțean, Pál Szi-
lárd és Lőrinczi Lehel 2–2, Hadnagy 
Lóránt 1. Szejke SK–Kolozsvári U 
35–31 (16–17), gólszerzők Komporály 
Attila és Balázs Botond 8–8, Kónya 
Hunor 5, Angelo Tăuțean 4, Jére Ró-
bert és Csibi Hunor 3–3, Pál Szilárd 2, 
Fekete Róbert és Katona Tamás 1–1.

Kolozsvári tornát nyert a Szejke
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