
Másfél évig irányította az SZFC-t

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

2019.  SZEPTEMBER 3. ,  KEDD S P O R T 7#labdarúgás  #Mészáros Alpár

10.30 Férfi kosárlabda, vébé: Ausztrália–Szenegál (M4 Sport)
15.30 Férfi kosárlabda, vébé: Egyesült Államok–Törökország (M4 Sport)
16.00 Országúti kerékpár, La Vuelta, Spanyolország (Eurosport 1)
18.00 Tenisz, Grand Slam-torna, US Open, Egyesült Államok (Eurosport 2)

• 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  

Z Á T Y I  T I B O R

Az SZFC eddig két döntetlent 
játszott a harmadosztályos 
bajnokságban, a nyitófordu-

lóban a Szászrégeni Avântul ottho-
nában 1–1-et, múlt pénteken hazai 
pályán Váradszentmártonnal 3–3-
at. Mindkét mérkőzésen játékveze-
tői hibák sújtották az udvarhelyi 
csapatot, amely mindkét meccset 
megnyerhette volna, ám jelenleg két 
pontjával a kilencedik helyet foglal-
ja el a táblázaton.

„Szászrégenben a meccs végén a 
játékvezető bocsánatot kért tőlem, 
amiért az adott helyzetben nem ál-

lította ki a hazai játékost. Most pén-
teken pedig a meccs után az ellenfél 
csatára azt mondta nekem, hogy 
nem volt tizenegyes, amit ő harcolt 
ki. A játékvezető pedig a mérkőzés 
végén ziccerben fújta le a meccset. 
Én ötvenöt éves vagyok, nekem nem 
hiányzik, hogy huszonéves bírók 
rossz döntései miatt szívinfarktust 
kapjak a kispadon” – nyilatkozta 
megkeresésünkre Mészáros.

Mint mondta, elégedetten tá-
vozott Székelyudvarhelyről, ahol 

gyönyörű húsz hónapot töltött. 
„Úgy gondolom, hogy a munkámat 
tisztességesen elvégeztem. Jól ér-
zem magam, nincs semmi bajom, 
de nagyon elfáradtam. A napokban 
egyfolytában csengett a telefonom, 
több csapattól is megkerestek, de 
én azért jöttem haza, hogy ne csi-
náljak semmit. Az elmúlt másfél év-
ben László Zsolttal együtt intéztük 
a klub dolgait, reggeltől estig ment 
a munka, akárcsak a többi csapat-
nál. Ez összegyűlt, és látva, hogy a 

korombeliek milyen betegségekkel 
küzdenek, úgy döntöttem, kicsit 
megállok. A családom fontosabb 
számomra, mint a foci” – folytatta a 
kolozsvári szakember.

Mészáros szerint most van a 
legerősebb kerete az SZFC-nek, és 
biztos abban, hogy Demény Nor-
bertnél jó kezekben lesz a csapat, 
a téli szünetben a tabella első felé-
ben kell majd keresni az udvarhelyi 
együttest. „Jó csapatot alakítottunk 
ki, nyugodtan adom át Deménynek. 

Biztos vagyok benne, hogy az elsők 
közé fogja vezetni az SZFC-t. A fi ata-
lokkal, akik átjöttek Csíkszeredából, 
van jövője a klubnak. Ez a korrekt 
út, amin most nyáron elindult a csa-
pat. Játékosként és edzőként is sok 
helyen megfordultam Európában, 
de Udvarhelyen éreztem legjobban 
magamat, végig tisztességes, becsü-
letes emberekkel dolgoztam együtt” 
– zárta a beszélgetést Mészáros.

„Mészáros az utóbbi hetekben 
nem érezte jól magát, a pálya szélén 
átélt, egészségére is káros izgalmak 
miatt döntött úgy, hogy meghatáro-
zatlan időre visszavonul a labdarú-
gástól. Már múlt hét végén hazauta-
zott Kolozsvárra. Mivel a csapat nem 
maradhat edző nélkül, gyorsan lép-
nünk kellett, Berkeczi Attila elnök 
a kispadra az SZFC U19-es együtte-
sének edzőjét, Demény Norbertet 
nevezte ki. A stáb Mészáros kiszállá-
sával nem változik, továbbra is Péter 
Mózes lesz a másodedző” – tudtuk 
meg László Zsolt csapatmenedzser-
től. „Mészáros Alpár professzionális 
mentalitást hozott és honosított meg 
a mi kis csapatunknál, köszönünk 
mindent, amit az udvarhelyi lab-
darúgás felemelkedéséért tett” – 
mondta a csapatmenedzser.

Nincs megállás, pénteken már a 
harmadik forduló mérkőzéseit ren-
dezik, délután öt órától az SZFC a 
Kolozsvári CFR II. vendége lesz.

„A család fontosabb, mint a foci”
Mészáros Alpár felállt az SZFC kispadjáról

• Személyes okok 
miatt meghatározatlan 
időre visszavonult a 
labdarúgástól Mészá-
ros Alpár, a Székelyud-
varhelyi FC vezető-
edzője. A csapatot az 
SZFC U19-es együtte-
sének korábbi edzője, 
Demény Norbert irá-
nyítja a 3. Ligában.

Teleorman megyei csapat az éllovas
Öt forduló után meglepetésre Teleorman megye csapata, az újonc Turris 
Oltul Turnu Măgurele vezeti a román labdarúgó 2. Liga rangsorát. A másod-
osztályú bajnokság éllovasa – ahol a székelyudvarhelyi Cătălin Savin is 
játszik – az 5. forduló vasárnap esti mérkőzésén hazai pályán 2–0-ra győ-
zött a Konstancai Farul ellen. A Petrolul Ploieşti–FK Csíkszereda mérkőzést 
november 5-ére halasztották. Az élmezőny: 1.Turnu Măgurele 15 pont, 2. CS 
Mioveni 13, 3–4. UTA és Gloria Buzău 12–12, … 16. FK Csíkszereda 4.

Megszakadt az FCSB rossz sorozata
Sorozatban öt vereség után nyerni tudott a mérkőzés előtt még sereghajtó 
FCSB, a labdarúgó 1. Liga 8. fordulójának vasárnap késő esti mérkőzésén 
legyőzte a negyedik helyezett Viitorult, ezzel elhagyta az utolsó helyet. 
Labdarúgó 1. Liga, 8. forduló: FCSB–Viitorul 2–1 (1–1), Hermannstadt–Târ-
goviște 2–1 (1–0). A Sepsi OSK–Dinamo mérkőzés lapzárta után ért véget.

Emberhátrányban nyert a Ferencváros
A címvédő Ferencváros úgy győzte le 1–0-ra a vendég Diósgyőrt a 
labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordulójának zárómérkőzésén, hogy a 
hetedik perctől emberhátrányban játszott. OTP Bank Liga, 5. forduló: 
Ferencváros–Diósgyőri VTK 1–0, Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 1–1, 
Debrecen–Kaposvár 0–1, MOL Fehérvár–Kisvárda 3–0, Újpest–Hon-
véd 2–3, Mezőkövesd–Paks 0–2. Az élmezőny: 1. Fehérvár 15 pont, 2. 
Mezőkövesd 12, 3–4. Debrecen és Kisvárda 9–9.

• RÖVIDEN 

Egygólos hátrányból fordítva nyert 
három góllal a házigazda Gyer-

gyói Hoki Klub a Csíkszeredai Sport-
klub ellen a jégkorong Gyilkos-tó Ku-
pa zárómérkőzésén, és ezzel otthon 
tartotta az első helyért járó serleget. 
Először maradt otthon a trófea a gyer-
gyói hoki történetében. A mérkőzést 
követően kiosztották a különdíjakat 
is. A legjobb kapusnak járó díjat Jor-

don Cooke kapta, a legjobb hátvéd 
szintén egy gyergyói játékos, Imants 
Levskovs lett, a legjobb csatár címet 
pedig a Sportklub színeiben játszó 
Rokaly Szilárd érdemelte ki.

A 3. helyért:  Fehérvári Titánok–
Bukaresti Steaua 10–3 (4–2, 4–0, 
2–1), gólszerzők Péter 3, Balogh 2, Zi-
on, Campbell, Buzás, Nagy és Dézsi, 
illetve Stepanov 2 és Nimenko.

A döntőben: Gyergyói Hoki 
Klub–Csíkszeredai Sportklub 4–1 
(0–1, 1–0, 3–0), gólszerzők Imants 
Levscovs 2, Kozma Zsolt és Pavel Vo-
robjov, illetve Láday Tamás.

A Gyilkos-tó Kupa végeredmé-
nye: 1. Gyergyói Hoki Klub 9 pont, 2. 
Csíkszeredai Sportklub 6 pont, 3. Fe-
hérvári Titánok 3 pont, 4. Bukaresti 
Steaua 0 pont. (Gergely Imre)

E lrajtolt a Hargita megyei lab-
darúgó 4. Liga, a megyei 

bajnokság nyugati csoportjának 
küzdelemsorozata. A tavalyi dobo-
gósok vereséggel kezdtek, a címvédő 
Nagygalambfalvi SE simán alulma-
radt Homoródalmáson. Ugyancsak 
három góllal kapott ki a második 
helyezett Székelykeresztúri Egyesü-
lés, míg a Lövétei Egyesülés hiába 
vezetett a 80. percig, pont nélkül tá-
vozott Farkaslakáról.

Labdarúgó 4. Liga, nyugati 
csoport, 1. forduló: Farkaslaka 
SE–Lövétei Egyesülés 2–1  (0–0), 
gólszerzők Sorin Busuioc (80. perc, 
öngól) és Somolyák Csaba (90.+2), 
illetve Demeter Emil (7.). Tudósított: 
Péter József. Szentábrahámi Andy-

com SE–Szentegyházi Vasas 6–1  
(2–0), gólszerzők Mátyás Domokos 
(12.), Bodó Balázs (44. és 55.), Gá-
bor Péter (74.), Bálint Andor (79. és 
88.), illetve Mag Árpád (72.). Tudósí-
tott: Vajda Antal. Homoródalmási 
Homoród–Nagygalambfalvi SE 
4–1 (1–0), gólszerzők Kolozsi László 
(33.), Balog Zsolt (63. és 74.), Majláth 
Szabolcs (70.), illetve Csíki Szabolcs 
(84.). Tudósított: Somolyák István. 
Székelyudvarhelyi Sporting–Szé-
kelykeresztúri Egyesülés 4–1  
(2–0), gólszerzők Főcze Endre (14.), 
Lőrincz Árpád (32.), Péter Mózes (59.) 
és Máthé András (66.), illetve Faza-
kas Norbert (75.). Tudósított: Karda 
Zoltán. Homoródszentmártoni 
Reménység–Székelyudvarhelyi 

Roseal SE 0–1 (0–1), gólszerző Ja-
kab Tamás (42.). Tudósított: Borsos 
Kálmán. Farcádi SE–Malomfalvi 
Ifj úság 3–1 (2–0), gólszerzők Kovács 
Imre (13.), Balázsi Attila (34. és 86.), 
illetve Jakab Tamás (42.). Tudósított: 
Lőrincz Attila.

A Zetelaki Fenyő–Agyagfalvi Len-
dület mérkőzést szeptember 18-ára 
halasztották.

A következő forduló (szeptember 
7–8.) programja: Keresztúr–Zete-
laka, Szentábrahám–Homoródal-
más, Szentegyháza–Udvarhelyi 
Roseal, Agyagfalva–Homoródszent-
márton, Malomfalva–Udvarhelyi 
Sporting, Lövéte–Farcád, Nagygal-
mabfalva–Farkaslaka. 

Dobos László

Gyergyóban maradt a Gyilkos-tó Kupa

Bajnokveréssel indult a megyei fociidény




