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AZ ARADI EGYÜTTES VEZETŐEDZŐJE EMBERTELENNEK TARTJA A LIGA 2-ES PROGRAMJUKAT

Félidei bajnok a „kifacsart” UTA

Kizsigerezve. A zsúfolt program ellenére az összetett élén maradt az UTA

„Őszi bajnok” lett az UTA 
a másodosztályos labdarú-
gó-bajnokság összetettjében, 
miután a 19. fordulóban 1-0-ra 
legyőzte tegnap a vendég 
Konstancai Farult.

 » V. NY. R.

„L ehet, hogy nincs ener-
giánk, de van szívünk. 
Elsősorban a szívünkkel 

nyertük meg ezt a mérkőzést” – vé-
lekedett Bálint László edző, miu-
tán tegnap 1-0-ra legyőzték hazai 
pályán a Konstancai Farult, és ez-
által biztossá tették, hogy a hazai 
másodosztályos labdarúgó-baj-
nokság első felét az összetett élén 
zárják. A szakember ezzel együtt 
nem volt boldog a lefújást követő 
sajtótájékoztatón, felháborítónak 
tartja ugyanis, hogy a korábbról el-
halasztott összecsapásaik pótlását 
annyira összezsúfolták, hogy egy 
hónap leforgása alatt kénytelenek 
kilenc tétmeccset játszani. A követ-
kező találkozójuk, a Chiajna elleni 
hazai mérkőzés ráadásul kevesebb 
mint 48 órán belül, kedden lesz. 
„Ez embertelen” – állapította meg 
Bálint. Szerinte megoldást kellene 
arra találni, hogy amikor játékosa-
ikat behívják a válogatottba, akkor 
a bajnoki meccseik elhalasztása ne 
üssön vissza. Mint magyarázta, a 
Chiajna pénzügyi megfontolásból 
kérte, hogy kedden játsszanak, az 
aradiak ugyanakkor azzal a felté-
tellel egyeztek bele, hogy a Farul 
ellen ne vasárnap kelljen játsza-
niuk. Ebbe a mérkőzést közvetítő 
tévétársaságok nem egyeztek bele, 
de amikor kiderült, a Chiajna már 
nem válaszolt a hívásukra. „Garan-
tálom, hogy ha a vér ki is csordult 
az orrukból, ezek a fi úk akkor is 

mindent bele fognak adni és emelt 
fővel hagyják el a pályát. Nem mi 
vagyunk a világkerekség legjobb-
jai, de ne nézzenek minket hülyé-
nek” – mondta Bálint, megjegyez-
ve, hogy tanítványai már teljesen ki 
vannak facsarva a terheléstől, ilyen 
körülmények között már lehetetlen 
futballfejlesztésről beszélni. Azzal 
kapcsolatban, hogy élen zárják a 
Liga 2 „őszi idényét”, megjegyezte: 
őt az érdekli, hogy mi lesz az állás 
az utolsó forduló után, de bár az 
„elemük lemerült”, a szívük ki fog 
tartani a szezon végéig.

Az UTA-nak jelenleg 35 pontja 
van az élen, de elegendő az előnye 
ahhoz, hogy pozícióját ne veszé-
lyeztesse a 19. forduló mai Petro-
lul–Buzău és a keddi Mioveni–Tur-
ris Oltul összecsapások eredménye. 
A tabellán jelenleg harmadik Rapid 

szabadnapos volt a hétvégi fordu-
lóban, miközben a többi összecsa-
pás többsége döntetlennel zárult. 
Így mentett pontot otthon az FK 
Csíkszereda is a magyargyalázó 
és petárdázó szurkolók által el-
kísért Argeș FC ellen 0-0-val, de 
gól nélküli döntetlenre végződtek 
a Temesvári Ripensia–Târgu Jiu-i 
Viitorul, a Târgu Jiu-i Pandurii–
Chiajna és a Kolozsvári Universita-
tea–Temesvári ASU Poli összecsa-
pások is. A Snagov–Resiscabánya 
3-3-mal, a Călărași–Bukaresti Me-
taloglobus 3-1-gyel zárult. Ez azt 
jelenti, hogy a 19. forduló, illetve 
a bepótlásra váró mérkőzések 
eredményeitől függetlenül a kieső 
helyeken az FK Csíkszereda (21 
pont), a Resicabánya (17), a Sna-
gov (9) és a Pandurii (8) várják a 
visszavágókat.

 » „Ez ember-
telen” – állapí-
totta meg Bálint 
László, az UTA 
edzője, miután 
csapata kény-
telen 48 órán 
belül egy újabb 
tétmérkőzést 
lejátszania a 
másodosztályos 
labdarúgó-baj-
nokságban.
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 » ZÁTYI TIBOR

T izenegy országos és négy meg-
hívásos versenyen vettek részt a 

Székelyudvarhelyi Fások SK birkózói 
2019-ben, és sosem látott jó eredmé-
nyeket ért el csapatszinten – értékel-
te az esztendőt Ambrus Sándor, a 
sportklub elnöke. „Tizenhét leigazolt 
sportolóval vágtunk neki az évnek, 
kétharmaduk ifj úsági korosztályú, 
egyharmaduk pedig felnőtt. Ez is a 
tavaly megfogalmazott elképzelése-
inket erősíti, hogy klubunk az után-
pótlásra fekteti a legnagyobb hang-
súlyt, hiszen anélkül gyakorlatilag 
nem létezik eredményes sportolás. 
Mi továbbra is keressük az utunkat, 
hogy a különböző támogatásokból 
kapott összegekkel miként tudunk 
gazdálkodni, túlélni és egyben ter-
vezni a jövőre” – ecsetelte. Ambrus 
kiemelte, hogy az anyagi gondokra 
az egyik megoldás az lenne, ha a 
Székelyudvarhelyi Városi Sportklub 
valamilyen formában átvenné a bir-
kózószakosztályt. „Voltak ez ügyben 
tárgyalásaink, ám ha a közeljövő-

ben ez az út nem járható, mi akkor 
is folytatjuk. Számítunk a városi és a 
megyei tanács támogatására, azon-
ban ezeket más formában kellene 
megkapnunk” – mondta egy sajtótá-
jékoztató alkalmával.

Ezen részt vett Gálfi  Árpád, Széke-
lyudvarhely polgármestere is, hang-
súlyozva, hogy a városvezetésnek 
„kiemelten fontos a sportklub és a 
sporttevékenységek támogatása”. 
„Ehhez egy jól elképzelt sportstraté-
gia kidolgozása szükséges. Az után-
pótlás-nevelés minden sportágban 
nagyon fontos, a gyermekeinknek 
jövőképet kell biztosítani. Az csak a 
javukra válik, ha közösségben van-
nak, versenyeznek, együtt járnak ki-
szállásokra és nem a számítógép vagy 
a telefon előtt töltik a napjaikat” – fo-
galmazott az elöljáró. Megjegyezte, 
büszkeséget jelent, hogy sok sportág 
működik a városban, de a megfelelő 
működés érdekében hosszú távú ter-
vet kell kidolgozniuk. „Fontos szem-
pont, hogy miként lehet mindent úgy 
összehangolni, hogy az mindenkinek 
megfelelő legyen, mivel jelenleg na-

gyon nehéz az, hogy minden sportá-
gat egyformán és maximálisan támo-
gassunk” – ismerte el. A polgármester 
szerint nagyon jó példa a Székelyföl-
di Kézilabda Akadémiánál kiépített 
hármas pillér. „A magyar kormány, a 
székelyudvarhelyi önkormányzat és 
a vállalkozók működtetik a kézilab-
da-akadémiát. Ebben látom a hosz-
szú távú jövőt, szeretném, ha ebbe 
az irányba mozdulnánk el. Ehhez 
viszont jó menedzsment, stratégia, 
szakemberek kellenek. Olyan alapot 
kell most lefektetni, amire hosszú 
távon lehet építkezni. Ez a mi felada-
tunk” – emelte ki.

Bodrogi Csaba, az Iskolás Sport-
klub birkózóedzője szerint egye-
dülálló dolog az országban, hogy 
mindhárom korosztályban egy közös 
csapathoz jutott a csapatbajnoki cím. 
„Nem hiszem, hogy valakinek ebben 
a sportágban sikerült ezt eddig elér-
nie, mint nekünk. Januárban nagyon 
jó döntést hoztunk, amikor összefog-
tunk Marosvásárhellyel, mivel önerő-
ből egyik klub sem tudta volna elérni 
ezeket a kiváló eredményeket. A baj-

noki címekhez elengedhetetlenek a 
támogatások, hiszen ezekből sikerült 
felszereléseket, formaruhákat, vita-
minokat vásárolnunk a sportolóknak, 
akik kiváló eredményekkel hálálták 
meg a bizalmat. És nem utolsósorban 
hosszú évek után sikerült egy ered-
ményjelző táblát is beszereznünk” 
– mutatott rá. A birkózóedző viszont 
szintén emlékeztetett arra, hogy az 
eredményes év ellenére nagyon nehéz 
helyzetben van a sportág. „Ha a má-
zat levesszük, akkor a valóság nem 
szép: a hosszú évek során kinevelt 
sportolóink lassan kikopnak, abba-
hagyják a birkózást, másfelé mennek. 
Nekik is meg kell élniük valamiből, 
mi pedig nem tudjunk magunkhoz 
láncolni őket, erre mihamarabb meg-
oldást kellene találni. Jövőre megpró-
báljuk megismételni az idei eredmé-
nyeket, de nagyon nehéz lesz. Most az 
utánpótlás-nevelésre kell helyeznünk 
a hangsúlyt, új generációt kell kine-
velnünk. Lassan, okosan, 5–6 év alatt 
elérhetünk oda, hogy ismét egy olyan 
évünk legyen, mint a 2019-es” – zárta 
beszédét.

Fényes múlttal ködös jövő előtt a székelyudvarhelyi birkózás

 » „Ha a mázat 
levesszük, akkor 
a valóság nem 
szép: a hosszú 
évek során kine-
velt sportolóink 
lassan kikopnak, 
abbahagyják a 
birkózást, másfe-
lé mennek. Nekik 
is meg kell élni-
ük valamiből, mi 
pedig nem tud-
junk magunkhoz 
láncolni őket, 
erre mihama-
rabb megoldást 
kellene találni” 
– fi gyelmeztetett 
Bodrogi Csaba, 
birkózóedző.

 » RÖVIDEN

Aranygóllal nyert rangadót
a Csíkszeredai Sportklub
A Csíkszeredai Sportklub jégko-
rongcsapata a hosszabbítás után, 
Shalla aranygóljával 4-3-ra legyőzte 
a címvédő Ferencváros együttesét 
hazai pályán az Erste Liga alapsza-
kaszában. Az erdélyi együttesek 
közül szombaton nyert a Brassói 
Corona is, amelyik a vendég Újpest 
ellen 11-6 arányú végeredmény-
nyel zárt. Pénteken egyébként a 
barcaságiak büntetőkkel verték 
4-3-ra otthon a Fradit, és a Sport-
klub is nyert 5-4-re az UTE ellen. A 
Gyergyói HK ugyanakkor büntetők-
kel 4-3-ra kikapott Debrecenben. 
Lapzártánk után a Schiller-Vasas 
vendége volt a hargitai „piros-fe-
hér” gárda, ma pedig a Fehérvári 
Titánok pályáján szerepelnek.
 
Házigazdáik ellen győztek
a magyar kézilabdázók
Az Oroszországtól elszenvedett 
29-25 arányú vereség után már győ-
zelmet is jegyzett hétvégén Magyar-
ország női kézilabda-válogatottja 
a Szöul-kupán, ahol szombaton 
31-25-re legyőzte Dél-Korea legjobb-
jait. A Japánban rendezendő világ-
bajnokságra készülő csapat tegnap 
szabadnapos volt, ma délelőtt, 
romániai idő szerint 9.10 órától 
pedig azzal a Szerbiával találkozik, 
amelyik korábban 28-27-re legyőzte 
a koreaiakat, de 43-24-re kikapott 
az oroszokkal szemben.
 
Răzvan Lucescu
BL-t nyert Ázsiában
A Răzvan Lucescu edzette szaúdi 
al-Hilal Rijád labdarúgócsapata 
nyerte meg az ázsiai kontinens 
Bajnokok Ligáját, miután a 
vasárnapi döntő visszavágóján 
2-0-ra legyőzte idegenben a japán 
Urawa Red Diamonds gárdáját. 
Ezáltal részt vehet a decemberi 
klubvilágbajnokságon, ahol a 
játékvezetők részéről a román 
Ovidiu Hațegan, illetve Octavian 
Șovre és Sebastian Gheorghe 
képviselik majd Európát.




