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A Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK vasárnapi hazai meccse 
kapcsán valahogy nem fér 

a fejembe, hogy az 1–2 évvel ezelőtt 
telt házas szentgyörgyi focistadionba 
még az ennyire fontos meccsekre sem 
mennek ki nagy számban az embe-
rek. Adott egy csapat, adott a cél, az 
akarat, de nem telik meg a stadion, 
holott a Medgyesi Gaz Metan ellen 
nagy szükség lett volna mindenkire.

A vasárnapi vereséget megint 
nem kell magyarázni, de bizonyos 
esetek ismét videobíróért kiáltanak, 
gondoljunk csak az első félidő végén 
történt kezezésre. A fájó az, hogy 
egyre lejjebb van a táblázaton a Sepsi 
OSK, így nagyon nehéz lesz a felső-
házba jutnia. Mivel a nézők türelme 
is fogy, kezdhetünk félni attól, hogy 
a téli szünetben „nagy változások” 
lesznek – bár ne lenne így, hiszen tü-
relem és idő kell ehhez a csapathoz 
is, de az eddigi székelyföldi példák 
azt mutatják, hogy minden van, csak 
éppen türelem nincs.

Az FK Csíkszereda a másodosz-
tályban veszített el két meccset múlt 
héten 1–0-ra, ez pedig azt jelenti, 
hogy Valentin Suciu együttese ki-
esőzónás – aggasztó az is, hogy két 
piros lap is összejött a szerdai és a 
szombati meccsen. Azonban jön a 
hétközi forduló, szerdán hazai pá-
lyán megint lehet egyet előre lépni, 
ha Bajkóék legyőzik az azonos pont-
számú Resicabányát a 17. forduló-
ban. Jó lenne az őszt úgy zárni, hogy 
nem a kiesőzónában retteg a csapat.

Kézdi szintén kikapott a harmad-
osztályban, és ott is egyre rosszabb 
a helyzet, mivel a csapat egészen az 
utolsó előtti helyig süllyedt vissza 
az újabb vereséggel. A másik har-
madosztályos székelyföldi csapat 
talán kilábal ugyanonnan, hiszen 
az elmúlt hét nagy szenzációja volt, 
hogy sikerült visszacsábítani és újra 
a kispadra ültetni azt a Mészáros Al-
párt, aki szeptemberben az első for-

dulók után lemondott. És láss csodát, 
az SZFC egyből győzött idegenben, 
holott pár hete még a sereghajtótól 
is kikapott hazai pályán. Mészáros 
nem először kerül ilyen helyzetbe 
Udvarhelyen: amikor először vállalta 
a csapatot, akkor is a kieséstől kellett 
megmentenie az együttest, a máso-
dik évében pedig annyira rosszul si-
került az őszi szezon, hogy a fél csa-
patot lecserélve kellett „dicsőséges 
tavaszi hadjáratot” indítania, ami 
végül sikeres lett. Ki tudja, talán a 
Sepsi OSK-nál is ez lesz a recept idén, 
de a felsőházi rájátszást elérni na-
gyon nehéz lesz László Csabáéknak.

Nemzetközi színtér: Udvarhely!

Ha már Szentgyörgy, nem maradt po-
fon nélkül a Sepsi-SIC női kosárlab-
da-csapata sem, a lengyel Bygdoszcz 
csütörtökön győzelmet aratott a Sepsi 
Arénában úgy, hogy egyértelműen 

jobb volt. A háromszéki csapat most 
rendezheti sorait, hiszen ideje lesz rá, 
mivel a bajnokság és az Európa Kupa 
is szünetel néhány hétig. A megtor-
panás csak a nemzetközi színtérre 
vonatkozik, a hazai mezőnyben a 
Sepsi tovább robog, alig egy-két olyan 
ellenfele lehet, amellyel szorosabb 
meccset vív majd a továbbiakban. A 
svéd Lulea vendégjátéka sem ígérke-
zik nagyon izgalmasnak, ellenben a 
Galatasaray otthonában már nagyon 
nehéz feladat vár a lányokra.

Nemzetközi színtéren az udvarhe-
lyi felnőtt férfi  asztalitenisz-csapat 
dobbantott nagyot, amely vasárnap 
este úgy verte meg 3–0-ra a portugál 
Sao Roque-t, hogy az odavágón 3–1-
es vereséget szenvedett. Az asztali-
teniszben az igazi profi zmus kezdi 
bontogatni szárnyait Udvarhelyen, 
hiszen ekkora eredményt a SZAK még 
nem ért el. A György István által irá-
nyított csapat (György Szilárd, Sebas-
tian Loso, Lucian Filimon és Cservik 
Krisztán) remekelt a hazai bajnokság-
ban is, a múlt hét elején tartott első 
teremtorna hét meccséből négyet 
megnyert, így a táblázat felső részén 
áll – a jó hazai szereplés pedig nem-
zetközi porondot jelenthet jövőre is.

Udvarhely kézilabdában is jól 
teljesít, a Szejke SK egyszerűen meg-
állíthatatlan a másodosztály mező-
nyében, gőzmozdonyként robog cél-
ja felé. Pénteken a Segesvári CNE-n 
gázolt át a segesvári Radu Voina 
Sportcsarnokban, a tizenegy gólos 
győzelem pedig úgy született, hogy 

a csapat fi ataljai is sok lehetőséget 
kaptak. E hét végén már a Segesvári 
VSK látogat Udvarhelyre.

Hokiban szünet volt, de mégsem: 
amíg a főleg csíki és gyergyói hokisok-
ból álló román válogatott Észtország-
ban portyázott egy meghívásos tornán 
(hat csapatból negyedik lett), addig a 
Csíkszeredai Sportklub több meccsét is 
behúzta. Szerdán viszont már nagyon 
éles rangadónak ígérkezik a Gyergyó–
Galac összecsapás a romániai bajnok-
ságban, és az Erste Liga a hét végén is 
kemény meccseket ígér.

Kettős bajnoki futsalban,
kevés nézővel

Két nap, a csütörtök és a szombat is 
futsalcsemegét ígért  Székelyudvar-
helyen, ahol nemcsak a házigazda 
csapatot lehetett megnézni, hanem 
a bajnok Csíkszeredai Imperial 
Wet együttesét is – utóbbi mindkét 
rangadóját megnyerte, Temesvárt 
és Călărași-t is megverte. A hazaiak 
viszont elveszítették a Déva elleni 
csatát 5–4-re, szombaton pedig egy 
tucatot rámoltak be a bajnokság ka-
kukktojásának, a minden meccsét 
nagy arányban elveszítő Kolozsvár-
nak. A futsalbajnokságban beveze-
tett fi atalítást pozitívan kell felfog-
nunk, azonban a nézők egyre jobban 
elpártolnak e látványos sportágtól. 
Ennek okai összetettek, boncolgatni 
nem lenne elég ez az újságoldal, de 
a válogatott esetleges vb-re való kiju-
tása lökhet egyet előre ezen a sportá-
gon. Az elitkör sorsolása viszont nem 
sok jóval kecsegtet: Romániának 
január végén Prágában a házigazda 
csehek mellett azzal a Kazahsztán-
nal kell megküzdenie, amelynek 
keretében féltucat brazil játékos tolo-
gatja a labdát...

Félelem a kiesőzónáktól
Ez történt a székelyföldi csapatsportokban az elmúlt héten

Hazai környezetben szenvedett vereséget a Sepsi-SIC           ▴  FOTÓ: SÁNTA IMRE

• Otthon kapott po-
font a Sepsi OSK és 
a Sepsi-SIC, viszont 
Udvarhelyen eddig 
nem tapasztalt, nagy-
szerű eredmény szüle-
tett asztaliteniszben. 
Teremlabdarúgásban 
kettős bajnokik voltak 
szintén az udvarhelyi 
sportcsarnokban, Csík-
szereda fociban megint 
kikapott, Udvarhelyre 
visszajött Mészáros Al-
pár, és csapata egyből 
győzött.




