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» RÖVIDEN
BL-továbbjutást ünnepelt
az Imperial Wet
Százszázalékos teljesítménnyel
nyerte meg a Futsal Klub Csíkszereda néven szereplő Imperial Wet az
Athénban megrendezett teremlabdarúgó-Bajnokok Ligája selejtezőjét, és ezzel bejutott Európa legjobb
32 együttese közé. Románia bajnokcsapata, Görbe Walter együttese az
athéni C csoport első mérkőzésén
9-0-ra nyert az ír bajnok, a Dublini
Blue Magic FC ellen, majd 6-3-ra
verte a svájci bajnokot, a Berni
Futsal Minerva együttesét. A két
forduló után már biztos csoportelső
hargitaiak a házigazda Athéni AEK
elleni zárómérkőzésen végig vezetve, 4-3-ra győztek. A román bajnok
végül 9 ponttal nyerte meg a tornát,
a Minerva (4 pont), a Blue Magic
(2) és az AEK (1) előtt. A legjobb 32
között Csíkszereda futsalcsapata a
B ágra, az 5. csoportba került, ahol
a szintén selejtezőből érkező máltai
Luxol St. Andrews, illetve a lengyel
bajnok Record Bielsko-Biala és a
házigazda cseh Prágai Sparta lesznek az ellenfelei október 8–13-án.
„Felnégyelte” ellenfelét az UTA
Az egy héttel ezelőtti botlása után
hétvégén már újra oktatott az UTA
labdarúgócsapata a másodosztályos
bajnokságban, amikor is 4-0-ra
legyőzte hazai pályán a Snagovi
Sportul csapatát. Ugyanebben az 5.
fordulóban szenvedett viszont újabb
vereséget a Kolozsvári Universitatea,
amely a Bukaresti Metaloglobus
vendégeként maradt alul 2-0-ra.
A Temesvári ASU Poli gól nélküli
döntetlent ért el otthon a Chiajna
ellen, mint ahogyan a Temesvári Ripensia is élvonalból kiesett
csapattal remizett, amikor 1-1-gyel
pontot rabolt a Călărași otthonából.
A tegnapi rangadót a Rapid nyerte,
amely 2-1-re győzött Resicabányán.
Továbblépés a negyedik helyről
A Nagyváradi VSK és a Steaua férfi
vízilabdacsapatai is csoportjuk
negyedik helyéről léptek tovább
a Bajnokok Ligája első selejtezőköréből. Előbbi együttes a Crvena
zvezda, a Sabac és a Moszkvai
Dinamo mögött végzett Szerbiában,
megelőzve az Apollon Smyrnis
és a Galatasaray együtteseit, míg
utóbbit a Barcelona, a Szintez Kazany és a Pays d’Aix Natation előzte
meg a spanyolországi tornán, és az
Isztambuli Enka, valamint a Banja
Luka végzett mögötte.
Olimpiai kvaliﬁkációk evezésben
Lapzártánkig hét romániai egység
kvalifikált a 2020-as tokiói nyári
olimpiára a tegnap zárult világbajnokságon elért eredményeivel.
Dobogóra a női kétpárevezős hajó
tagjai állhattak a tegnapi második helyezésükkel, de egy nappal
korábban a férfiak négypárevezős
hajója is ezüstérmes lett a seregszemlén.
Érem nélkül maradtak
a romániai cselgáncsozók
Érem nélkül zárta a tokiói olimpiai
kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságot Románia, amely mindössze öt sportolóval képviseltette
magát ezen a seregszemlén.
A magyarországi versenyzők szintén lemaradtak a dobogóról.

BÍRÓ SÁNDOR NEMZETKÖZI SAKKMESTERT SIKEREKBEN GAZDAG PÁLYAFUTÁSÁRÓL KÉRDEZTÜK

A borbélynál fedezte fel a sakkot
Székelyföld egyik legismertebb
sakkozóját, a versenyzőként,
illetve versenyszervezőként is
kiválóan teljesítő Bíró Sándor
nemzetközi sakkmestert kerestük meg. Az ACO sakkvilágszervezet szenior (veterán) világbajnokát arra kértük, elevenítse
fel, hogyan ismerkedett meg a
sakkal, hogyan alakult pályafutása.

gatója is, akinek a közbenjárásával
Bíró sakkos cikkei megjelenhettek
a megyei újságban, hogy ki tudja
fi zetni a bentlakást, miután ösztöndíját egy időre elveszítette. „Az
első honoráriumból ki tudtam fizetni a bentlakásban a szállást és
az étkezést, de még 100 lejt haza is
küldtem édesanyámnak” – mesélte nagy lelkesedéssel.
Iskolája négytagú csapatát levelezési sakkversenyre is beíratta, de
ő játszott mindenki helyett, és meg
is nyerték az iskolák kupáját, ami
majdnem három éven keresztül
tartott – közben hátvédként futballozott a sportiskola futballcsapatában is.

» DOBOS LÁSZLÓ
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író Sándor Ditróban született, és mint mesélte, ötéves
lehetett, amikor édesapja
leküldte a borbélyhoz. Ott várakozván hallotta, amint egy férfi megszólalt: „Komám, tudsz-e sakkozni?
Hát hogyne tudnék” – válaszolt a
másik. A borbélymesternek volt
az asztala alatt egy sakktáblája és
sakk-készlete. „Na fogadjunk, hogy
tízből megverlek – folytatta –, és egy
láda borban fogadtak” – emlékezik
vissza a sakkmester. Egy láda bor
ára – az egyetlen akkor hivatalosan
árusított bor, a vin de masă litere 8
lej 10 bani volt, plusz az üveg 1 lej 70
bani – nagy összegnek számított, és
otthon kérte édesapját, tanítsa meg
őt is sakkozni, mert nagy pénzeket
tudna nyerni.
A felszegi üzletben, ahol édesapja üzletvezető volt, egy sakk-készlet
is gazdára várt, Bíró pedig mindig
eldugta a szövetek mögé abban
a reményben, hogy az övé lehet.
Nyolc évet várt rá, és mikor a hetedik osztályt befejezte, a nyári szünetre megkapta ajándékba, apja
pedig megtanította a lépésekre.
Később Molnár János bácsihoz járt
le, ő jobban tudott sakkozni, ő tanítgatta, de egy hónap alatt annyit
fejlődött, hogy apját 10–0-ra verte.
„Akkor fel is idegesedett apám, és
mondta, hogy velem többet nem
játszik. Nem is játszott. Ilyés Imre
barátommal sakkozgattunk, majd
csapatot alakítottunk, és csapatbajnokságot rendeztük Ditróban, a
községközpontiakkal, illetve az alszegiekkel szerveztünk sakkmecscseket” – emlékezik vissza Bíró.

Csíkszeredai diákévek

A versenysakkozással 1972-ben
ismerkedett meg, amikor a nagy
hírnévnek örvendő csíkszeredai
faipari szakközépiskolába került.
Bíró Ditróban kézilabdázott és
focizott is, a kézilabda által került Csíkszeredába, de a sakk volt
a nagy szerelme, naponta járt be
a könyvtárba, mert ott lehetett átlapozni az akkori egyetlen hazai
szaklapot. A kiadvány nézegetése
közben figyelt fel rá Kocsis Mihály
könyvtáros – aki korábban a Maros
Magyar Autonóm Tartomány, később Hargita megye legjobb sakkozója volt –, és felkérte, hogy vegyen
részt a Hargita és Kovászna megyei
sakkozók közötti csapatversenyen,
az Olt-kupán. Támogatta pályafutását Bedő Zoltán, az iskola igaz-

Maradandó sikerek

Végül a sakk nyert, tehetségére
pedig felfigyeltek a bukarestiek is,
akik leigazolták a román műszaki
egyetem csapatához, amelynek
színeiben 1977-ben megnyerte a
fővárosi ifj úsági bajnokságot. Ez
sem előtte, sem utána nem sikerült egyetlen más székelyföldi játékosnak sem. A katonaság után
a csíkszeredai bútorgyárnál helyezkedett el, de amíg az igazgató
kérésére megalapította a gyár sa-
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Sakkbábuk Bobby Fischernek

»

„Minőségi
bábukat készítettem, Bobby
Fischer két készletet vett belőle,
Kaszparov, Karpov is vásárolt
tőlem. Számos
világversenyen
játszottak az
általam készített
bábukkal. Egyedi
bábuk ezek,
hosszú időn át
szárított juharfából készülnek
dupla ólomzattal” – mesélte
Bíró Sándor.

Amikor a 90-es években a megélhetési lehetőséget kereste, a
bútorasztalos-képesítéssel
is
rendelkező Bíró sakkbábukat
kezdett készíteni. Ez az Újvidéken megrendezett sakkolimpián ötlött fel benne. „Az ottani
sakk-készletet a zentai bútorgyár
gyártotta, de nem volt a bábukban élet. Márpedig egy sakkozó
tudja, milyennek kell lennie egy
jó bábu: minőségi, ne szúrja a
kezed a fának az erezete, legyen
nehezéke... Ezért 1990 őszétől
elkezdtem sakkbábukat gyártani. Minőségi bábukat készítettem, Bobby Fischer két készletet
vett belőle, Kaszparov, Karpov is
vásárolt tőlem. Számos világversenyen játszottak az általam készített bábukkal. Egyedi bábuk
ezek, hosszú időn át szárított juharfából készülnek dupla ólomzattal” – mesélte.

Vébére készülődvén

A játék kapcsán jelezte, sokszor
önmagát is meglepte, mi mindenre képes az emberi agy. Játszott
például szimultánt 76 táblán Udvarhelyen, ami országos rekordot

Szenior világbajnok. Bíró Sándor történelmet írt a székelyföldi sakkéletben

ját csapatát, a Brassói CSU színeiben versenyzett. A csíki klubnak
az 1990-es igazgatóváltás vetett
véget, a csapat megszüntetése
mellett ráadásul a sakkmestert is
menesztették. 2435 Élő-pontszáma
volt akkor, és megkapta a nemzetközi mesteri címet. Sikerült is a
sakkból annyit keresnie, hogy fenn
tudta tartani a családját. Több külföldi klubnál játszott, magyarországi, németországi, ausztriai és
egy francia csapatnál is, mert ez
sakkban megengedett. Mindegyikben edző és leigazolt játékos volt.
Nagyon sok hazai és magyarországi nagymester ezt teszi, a túlélés
érdekében több klubot választ.
1990-től hét évig tagja volt a Román Sakkszövetség (FIDE) vezetőségének, még elnökké is ki akarták
nevezni, de azt nem vállalta.
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Bíró Sándor 1977-ben
megnyerte a
fővárosi ifjúsági
bajnokságot.
Ez sem előtte,
sem utána nem
sikerült egyetlen
más székelyföldi
játékosnak sem.

jelentett. Világbajnok lett az ACO
sakkszervezet által szervezett világbajnokságon is, amelyet Kosz
szigetén rendeztek. Mivel a legolcsóbb repülőjeggyel tudott elutazni, kevés csomagot vitt, így a
díjazásra egyik német barátjától
volt kénytelen öltönyt kölcsönözni. A világbajnoki serleg nem
is fért be a 20 kg-os csomagjába,
ezért kézben vitte a repülőtéren,
a repülőben pedig óriási ünnepségben részesült, bemondták a
hangosbemondón, és dupla kávét kapott. A Ditró díszpolgárává választott Bíró Sándor most
a Nemzetközi Sakkszövetség, a
FIDE idén novemberben rendezendő bukaresti szenior (veterán)
világbajnokságára készül, amelyre pályázatokon nyert pénzekből
jut el.

