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A Magyarországon nagy népsze-
rűségnek örvendő Laptiming 

című, autóversenyzésről szóló videó-
sorozat készítői, Bessenyey Zoltán, 
Vida János és Walter Csaba Székely-
udvarhelyre látogatnak, ma 18 órától 
az udvarhelyi Stúdió Mozi termében 
közönségtalálkozóval egybekötött 
előadást tartanak. Az előadás csak 
egy része az ittlétüknek, hiszen a 
Hargita Ralit szervező Maxx Racing 
segítségével közel egy hetet töltenek 
vidékünkön, terveik szerint körbe-
járják a környéket és több műsorra 
szóló anyagot vesznek föl. 

A csapat egyik tagja Bessenyey 
Zoltán kétszeres rali Európa-bajnok, 
aki a 2016-os Veszprém Rali előtti 
teszten szenvedett súlyos balesetet, 
és azóta kerekesszékben éli az életét. 
A pilóta szerencsére nem veszítette el 
jókedvét, jelenleg műsorvezetőként 
és navigátorként is segíti társait az 
autótesztelésben.

A Spíler 1 Tv-n és a Laptiming hi-
vatalos YouTube-csatornáján megje-
lenő videókban Bessenyey minden 
héten két autót ad társai, Vida János 
és Walter Csaba kezébe, hogy azok a 
lehető legjobb köridőt facsarják ki a 

járgányokból a Budapest határában 
található Kakucs Ringen.

Vida János autós szakújságíró, 
autóversenyző, míg Walter a magyar 
autósport legtapasztaltabb és leg-
eredményesebb endurance-verseny-
zőjének számít, összesen nyolc alka-
lommal indult a nürburgringi 24 órás 
versenyen, ebből négyszer ért célba, 
kétszer kategóriagyőztesként.

Csíkszeredában pénteken, feb-
ruár 7-én, szintén 18 órától a Jakab 
Antal Tanulmányi Házban lesz kö-
zönségtalálkozó. Az előadásokra a 
belépés díjtalan. (Z. T.)

L ejátszotta harmadik és negye-
dik felkészülési mérkőzését a 

Cipruson edzőtáborozó FK Csíksze-
reda labdarúgó együttese. Valentin 
Suciu legénysége hétfőn a ciprusi 
másodosztályban szereplő Morphou 
FC, tegnap délután pedig a lett élvo-
nal ezüstérmese ellen lépett pályá-
ra. A csíkiak a ciprusi gárdát 1–0-ra 
győzték le, a lettek ellen pedig gól 
nélküli döntetlent játszottak. A csí-
ki szakvezetés mindkét találkozón a 
60. percben sorcserét hajtott végre. 
Hétfőn délután: Digenis Akritas 

Morphou FC–FK Csíkszereda 0–1  
(0–0), gólszerző: Botorok (55. perc). 
FK Csíkszereda: Bordás – Palmeș 
(Majzik), Csala (Csonka), Gergely (In-
cidisz), Simó (Marrone), Pál (Veres), 
Antal (Kálmán), Bara (Erdei), Boto-
rok (Pintér), Magyari (Hamed), Bajkó 
(Schieb). Kedden délután: FK Csík-
szereda–FK Rigas Futbola Skola 
(lett) 0–0. FK Csíkszereda: Gyenge 
(Bartok) – Majzik (Palmeș), Csonka 
(Csala), Incidisz (Gergely), Marrone 
(Simó), Veres (Pál), Kálmán (Antal), 
Erdei (Bara), Pintér (Botorok), Ha-

med (Magyari), Schieb (Bajkó).  Ko-
rábban, az első ciprusi felkészülési 
mérkőzésén az FK Csíkszereda 4–1-
es vereséget szenvedett a lengyel 
élvonalban szereplő Górnik Zabrze 
gárdájától, majd 1–1-es döntetlent ért 
el a szerbiai Szuperliga negyedik he-
lyén álló Belgrádi FK Čukarički ellen. 
A székelyföldi alakulat február köze-
péig Agia Napában edzőtáborozik.

A román labdarúgó 2. Liga tava-
szi rajtja február 22-én lesz, amikor 
az FK Csíkszereda az éllovas UTA 
együttesét fogadja. (D. L)

Laptiming Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában

Újabb meccseket játszott Cipruson az FK

14.55 Sznúker, világnagydíj, Cheltenham (Eurosport 1)
16.00 Országúti kerékpár, valenciai körverseny (Eurosport 2)
16.45 Férfi kosárlabda: Dinamo–Nagyszeben (Digi Sport 3, Look Sport)
17.00 Női röplabda, Bajnokok Ligája: Balázsfalva–Nantes (TVR 1)
17.00 Férfi kézilabda: Liga: Bukaresti CSM–Nagybánya (TVR 2)
18.30 Férfi kosárlabda, Európa Kupa: Kolozsvár–Ness Ziona (Digi Sport 3)
19.30 Labdarúgás, Német Kupa: Leverkusen–Stuttgart (Telekom Sport 2)
20.00 Férfi kézilabda, BL: Kiel–Vardar (Digi Sport 2, Telekom Sport 3)
20.00 Labdarúgás, Ligue 1: Lyon–Amiens (Digi Sport 4, Look Plus)
20.00 Labdarúgás, Ligue 1: Montpellier–Metz (Look Sport 2)
20.00 Labdarúgás, Ligue 1: Brest–Bordeaux (Look Sport 3)
20.30 Labdarúgás, NB I.: Ferencváros–Honvéd (M4 Sport)
21.45 Labdarúgás, Serie A: Lazio–Verona (Digi Sport 2, Telekom Sport 2)
21.45 Labdarúgás, Német Kupa: Bayern–Hoffenheim (Telekom Sport 1)
21.45 Labdarúgás, Angol Kupa: Tottenham–Southampton (Eurosport 1 Ro)
22.00 Labdarúgás, Spanyol Kupa: Mirandes–Espanyol (Telekom Sport 4)
22.00 Labdarúgás, Ligue 1: St. Étienne–Marseille (Digi Sport 4, Look Plus)

• 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  

Sorsdöntő futsalmeccs Szlovéniával
Nem tudta megismételni a kazahok elleni kiváló játékát a román terem-
labdarúgó-válogatott, hétfőn este négygólos vereséget szenvedett a tor-
naházigazda Csehországtól a világbajnoki selejtező elitkörének második 
mérkőzésén. Románia válogatottja ma délután 4 órakor Szlovénia ellen 
lép pályára, és győzelemre van szüksége ahhoz, hogy a csoport első két 
helyén végezzen. Teremlabdarúgó világbajnoki selejtező, elitkör, D cso-
port, 2. forduló: Csehország–Románia 4–0 (1–0), gólszerzők Seidler 3 és 
Koudelka; Kazahsztán–Szlovénia 3–4 (1–1). Korábbi eredmények: Romá-
nia–Kazahsztán 3–1, Csehország–Szlovénia 3–1. Az állás: 1. Csehország 
6 pont (7–1), 2. Románia 3 (3–5), 3. Kazahsztán 3 (5–6), 4. Szlovénia 0 
(4–7). Ma 16 órától Románia–Szlovénia, 19 órától Kazahsztán– Csehor-
szág. A csoport győztese automatikusan kijut az idei vébére, a második 
helyezett pedig pótselejtezőt játszik Horvátországgal. (H. B. O.)

• RÖVIDEN 

• Javában zajlik az élet 
a Székelyudvarhelyi 
FC-nél, a labdarúgó 3. 
Liga tavaszi szezon-
jára készülő együttes 
hét új játékost igazolt. 
Mészáros Alpár edző 
szerint huszonegy fős 
kerettel fognak neki-
vágni a harmadosztály 
küzdelmeinek.

Z Á T Y I  T I B O R

A csapat támadószekciójába 
visszatért Romaric Logon, a 
brit csatár a tavalyi tavaszi 

szezonban játszott Székelyudvar-
helyen, és nyolc góllal járult hozzá 
az SZFC bennmaradásához. Az idei 
szezon első felét az FK Csíkszereda 
másodosztályos együttesénél töltöt-
te, ám beilleszkedését sérülése hát-
ráltatta, mindössze tíz mérkőzésen 
játszott, és egy gólt szerzett. A táma-
dások vezetésében ugyancsak az FK 
Csíkszeredától érkezik erősítés, az 
1. Ligában a Kolozsvári CFR-nél is 
megfordult Hodgyai László, a 28 éves 
csatár tizenkét meccset játszott a má-

sodosztályban, és két gólt szerzett. 
A támadószekció harmadik új tagja 
is csíkszeredai, a mindössze 19 éves 
Barta Norbert 11 mérkőzésen lépett 
pályára a másodosztályban.

A középpályára ugyancsak az FK 
játékosa érkezik, a pécsi születésű, a 
Győri ETO, a Ferencváros és a Video-
ton utánpótlásában is megfordult, 
1999-es születésű Takács Martin. A 
védelem tengelyébe pedig egy ta-

pasztalt brassói középhátvédet iga-
zoltak, a 26 éves Vlad Potecut.

Korábban már beszámoltunk ar-
ról, hogy a védelem megerősítése ér-
dekében leigazolták a havadtői Mitra 
Szilárdot, míg a középpályára az 1. 
Ligában is megfordult, mindkét olda-
lon bevethető gyergyószentmiklósi 
Andrei Țepeșt.

„Tizennyolcan megvagyunk, és 
még két-három játékosra szükségünk 

van, a napokban még pár labdarúgó 
jön próbajátékra hozzánk. Összesen 
tizenegy játékos ment el a csapattól, 
Taciuc és Izmană már nem a keret 
tagja” – mondta el megkeresésünkre 
Mészáros Alpár, az SZFC edzője. 

A csapat hétfőn felkészülési mér-
kőzést játszott a Nyárádtői Unireával, 
a végeredmény 0–0 lett. „Ezeken a 
meccseken csak az érdekel, hogy ne 
sérüljön meg senki, mivel a barátsá-

gos találkozók a legjobb edzések. Még 
a fi zikai felkészülés közepén tartunk, 
egyelőre nincs szó komolyabb takti-
kai dolgokról, most az a cél, hogy az 
újakat beépítsük a csapatba. Nehéz 
perióduson megyünk keresztül, na-
gyon kevesen vagyunk az edzéseken, 
sokan elmentek. Tizenegy játékost 
nehéz pótolni, mindent megint újból 
kellett kezdeni” – folytatta Mészáros.

Az érkezőkről elmondta, hogy a két 
nagy tapasztalattal rendelkező csatár 
már nagy pluszt jelent a támadószek-
cióban. „A középpályánk is erősebb 
lesz, mint ősszel. Még a védelmet kell 
stabillá tennünk. Ha elöl berúgjuk a 
helyzeteket, akkor hátul könnyebb 
dolgunk lesz. Az őszi szezonban pont 
fordítva volt, nem rúgtunk gólt, és 
sokkal nagyobb nyomás nehezedett 
a védelemre. A csapat váza nagyjából 
megvan, főleg a széleken kell erősíte-
nünk” – zárta a beszélgetést Mészáros.

Szerdán 14 órától újabb felké-
szülési mérkőzést játszik az SZFC, a 
Ceahlăul Piatra Neamț lesz az ellen-
fél, szombaton délben Nyárádszere-
dában játszanak a fi úk Nyárádtővel, 
míg jövő szerdán lesz a Ceahlăul elle-
ni visszavágó idegenben.

Felkészülési mérkőzés: Székely-
udvarhelyi FC–Nyárádtői Uni rea 
0–0. SZFC: Bencze – Kovács, Pote-
cu, Bucur, Berkeczi – Takács, Țepeș, 
Jakab – Bartha, Vékás, Hodgyai. A 
második félidőben játszott még: So-
mogyi, Kicsi, Dimitrisz.

Hét új erősítés az SZFC-nél
A védelembe, a középpályára és a támadószekcióba is érkeztek játékosok

Romaric Logon az SZFC 
felkészülési mérkőzésén
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