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Kézilabdatorna Székelykeresztúron
Az ötödik teremtornával folytatódik szombaton Székelykeresztúron a 
Hargita megyei női kézilabda-bajnokság, amelyen – vendégként – ha-
gyományosan részt vesz a Marosvásárhelyi Active7 és Szováta együt-
tese is. A nyolccsapatos bajnokság további részvevői: Szentegyháza, 
Csíkszeredai NKSZ, Székelykeresztúri No age, Zetelaka, Csíkszeredai 
VSK és Székelyudvarhelyi ISK. Az ötödik torna programja: 9 órától 
Keresztúr–Szováta, 10.20-tól Zetelaka–ISK, 11.40-től Szentegyháza–
NKSZ, 13 órától Active 7–VSK, 14.30-tól Szováta–Zetelaka, 15.50-től 
NKSZ–ISK, 17.10-től Active 7–Szentegyháza, 18.30-tól Székelykeresz-
túr–VSK.

Fordítaniuk kellene 
az udvarhelyi asztaliteniszezőknek
A férfi asztalitenisz Európa Kupa negyeddöntőjének visszavágójára 
utazott el a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK. Nincs könnyű helyzetben az 
együttes, szombaton a székelyudvarhelyi sportcsarnokban rendezett 
odavágón 3–1-es vereséget szenvedett a Sporting Lisszabontól. Innen 
próbálnak fordítani, György István edző szerint az első párharcban 
apróságok döntöttek, egy kis szerencsével még reménykedhetnek a 
jó eredményben: „Az első két mérkőzés is döntőszettben dőlt el, igaz, 
hogy a javukra. Mindenképp el kell érnünk, hogy nyomás alatt tartsuk 
őket, akkor talán nagyobb a hibalehetőség, csodával meglehet a győ-
zelem.” Az együttes teljes kerettel – Sebastian Loso, György Szilárd, 
Cservik Krisztián és Tamás Szabolcs – utazott el a portugál fővárosba, 
ahol vasárnap 19 órától játsszák a visszavágót.

• RÖVIDEN 

H osszan tartó, súlyos betegség 
után 72 éves korában szerdán 

este elhunyt Wichmann Tamás ki-
lencszeres világbajnok, háromszoros 
Európa-bajnok és kétszeres olimpiai 
ezüstérmes kenus, az 1970-es évek 
Magyarországának egyik legnép-
szerűbb sportolója. Wichmann 1948. 
február 4-én született Budapesten, el-
ső világbajnoki győzelmét 1970-ben, 

Koppenhágában aratta 10 000 méte-
ren, és ezt még további nyolc követte. 
Négy olimpián szerepelt, ezeken két 
ezüst- és egy bronzérem volt a mér-
lege. 1978-ban megkapta az UNESCO 
Fair Play-díját, 1979-ben az év spor-
tolójának választották Magyarorszá-
gon. Wichmann Tamásnak – akinek 
életéről, karrierjéről Magyar Lapát 
címmel portréfi lm is készült – népes 

családja, hat gyermeke és számos 
unokája van. A világhírű sportoló 
többször járt Székelyföldön, legutóbb 
a 2000-es évek elején Buzánszky Je-
nővel együtt tartott közönségtalálko-
zót Csíkszentdomokoson. Akkor me-
sélte, hogy életre szóló barátság fűzi 
egykori vetélytársa, a román színek-
ben indult, a Duna-deltában született 
lipován Ivan Patzaichinhoz. 

U tolsó fordulójához érkezett a 
román teremlabdarúgó 1. Liga 

alapszakasza. A záróforduló szom-
baton kezdődik, amikor a címvédő 
Csíkszeredai Imperial Wet a Temesvári 
Imformatica otthonában vendégsze-
repel, a mérkőzés délben kezdődik. 
A Kolozsvár–Galac találkozót hétfőn, 
a Déva–Udvarhely összecsapást ked-
den rendezik, Călărași csapata pedig 
szabadnapos lesz. Az utolsó előtti for-

dulóban, szerdán este: Csíkszeredai 
Imperial Wet–Kolozsvári Clujana 14–0 
(8–0), gólszerzők Tankó 3, André Luiz 
és Luis Sasse 2–2, Pršić, Rakić, Sávio, 
Hadnagy, Fl. Matei és Iszlay. Egy má-
sik mérkőzésen: Dunărea Călărași–
Temesvári Informatica 4–1. A Galaci 
United–Dévai Autobergamo találkozó 
lapzárta után fejeződött be, a Futsal 
Klub Székelyudvarhely csapata pedig 
szabadnapos a 13. fordulóban. 

Korondon a Gyergyói Inter

Folytatódik a 2. Liga rájátszása. A 
felsőházban szombaton este fél 7-től 
Ceahlăul Piatra Neamț–Kézdivásárhe-
lyi SE, vasárnap 14 órától pedig Dévai 
West–Gyergyóremetei Kereszthegy 
találkozót rendeznek. Az alsóház-
ban: vasárnap 17.30-tól Korondi Juni-
or–Gyergyói Inter. A Marosvásárhelyi 
VSK–Fortius Buzău-t elhalasztották.

Elhunyt Wichmann Tamás, a kenukirály

Temesváron zárja az alapszakaszt az Imperial

Nagyszabású eseményre készül Székelyudvarhely és a Magyar Kézilabda-szövetség   ▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• Nagyszabású ké-
zilabda- és kulturális 
fesztivál lesz Székely-
udvarhelyen júliusban, 
a Határok nélkül elne-
vezésű rendezvényt a 
helyi önkormányzat és a 
Magyar Kézilabda-szö-
vetség (MKSZ) szervezi. 
A részletekről tegnap 
délben sajtótájékozta-
tón számoltak be.

JÓZSA CSONGOR

A városháza tanácstermében 
tartott sajtótájékoztatón a 
házigazda szerepében Szé-

kelyudvarhely polgármestere, Gálfi  
Árpád elmondta, nagy megtisztel-
tetés, hogy egy ilyen volumenű ren-
dezvénynek adhat otthont a város. 
„Köszönjük a bizalmat a Magyar 
Kézilabda-szövetségnek és a magyar 
kormánynak. Kijelenthetem, hogy 
a jelenlegi városvezetés sportbarát, 
a kézilabda tekintetében az elmúlt 
években nagy előrelépés történt.”

A Határok nélkül kézilabda- és 
kulturális fesztivál tervezett idő-
pontja július 9–12., apropója pedig 
az, hogy a 2020-as esztendő a nem-
zeti összetartozás éve. „Izgalmas 
szervezés küszöbén vagyunk. A szö-
vetség az elmúlt években is rengeteg 
rangos eseményt rendezett, ahogy a 
jövőben is ütős sporteseményeknek 
vagyunk a főszervezői. Ez a fesztivál 
valami más lesz, a kézilabda mellé 

olyan hívószavak kerülnek, mint 
a nemzet és a kultúra. Magyaror-
szágról minden neves klub, a Győr, 
a Ferencváros, a Veszprém, a Szeged 
már csatlakozott, itt lesznek, ahogy 
Felvidékről, Délvidékről és a Parti-
umból is érkeznek csapatok. Együtt, 
a kézilabdán keresztül mutatjuk 
meg, hogy milyen nagy energiát 
vagyunk képesek mozgósítani” –fo-
galmazott Novák András, az MKSZ 
operatív igazgatója, hozzátéve, hogy 
a rendezvénysorozat színes, a fősze-
rep pedig a gyerekeké lesz.

A sajtótájékoztatón videóchaten 
kapcsolták Ilyés Ferencet, a székely-
udvarhelyi születésű, többszörös 
magyar válogatott kézilabdázót, 
aki jelenlegi klubcsapatával, a Ta-
tabányával Berlinben tartózkodik, 
tegnap este ott játszottak az EHF 
Kupában. „Óriási öröm, hogy szülő-
városom ilyen rendezvényt tud meg-
szervezni, tudom, hogy milyen vo-
lumenű eseményről lesz szó. Ennek 
az egyik pontja az a gálameccs lesz, 
amelyen egykori válogatottakból, 

olimpikonokból verbuválunk egy 
All Star-csapatot. Olyan kézilabdá-
zók lépnek majd pályára, akiket az 
udvarhelyiek többsége a képernyőn 
keresztül évtizedeken át követett, 
szeretett, szurkolt nekik, nekünk.”

A Mediaworks és a Nemzeti Sport 
sportigazgatója, Ballai Attila úgy in-
dított, hogy a lelki egyesítés a sport-
ban valósulhat meg. „A mostani 
gyerekeknek a mindennapi kapcso-
lattartás sokkal könnyebben megy, 
mint nekünk. Számunkra egy erdélyi 
túra felért egy kalanddal, a mostani 
nemzedék előtt már alig vannak ha-
tárok, könnyedén kommunikálhat-
nak egymással. Ez a fesztivál jó al-
kalom lesz arra, hogy találkozzanak 
egymással, így barátságok kötődje-
nek” – fejtette ki. Hozzátette, 2021-től 
négyévente a magyar kormány se-
gítségével rendezik majd meg a Ma-

gyarok Világjátékát, tizenegy sport-
ágban, az első házigazda Budapest 
lesz. Reményeik szerint a magyarok 
így visszatalálhatnak a hazába.

Juhász István, a Magyar Kézilab-
da-szövetség Sportakadémiai Köz-
pontjának vezetője vázolta, honnan 
érkeznek együttesek. A felvidéki 
Dunaszerdahely mellett Csallóköz-
aranyos, Délvidékről Ada, valamint 
Magyarkanizsa és Zenta csapatai 
szerepelnek. A Partiumból Szatmár-
németi, Erdélyből Székelyudvarhely, 
Székelykeresztúr, Csíkszereda és 
Zetelaka együttesei csapnak össze. A 
2006–2007-es korosztály lány- és fi ú-
csapatai mellett három 2008–2009-
es együttes is pályára lép, összesen 
450 gyermek, edzőik és kísérőik jön-
nek Székelyföldre.

„A Magyar Kézilabda-szövetség-
ben rendszert építünk, felelősséget 

érezve a határon túli magyarságért 
is. Közel 3000 magyar sportoló, 130 
edző dolgozik a határon túli magyar 
kézilabdázásban. Ezeket a területe-
ket szakmailag szeretnénk megerő-
síteni, hogy a háttér tovább fejlődjön 
és helyben erősödjenek a játékosok. 
Erre is nagyszerű alkalom a feszti-
vál” – mondta Juhász.

Bár a júliusi fesztiválon a kézi-
labdán lesz a fő hangsúly, emellett 
színvonalas kulturális és gasztro-
programmal is készülnek. Az ese-
ményt a Kowalsky meg a Vega nyitja 
és az Ismerős arcok zárja. Lesz fő-
zőverseny, színházi előadások, kéz-
művesvásár, történeti előadások, 
kirándulások.

A sajtótájékoztató végén Gálfi  Ár-
pád és Novák András a fesztivál szer-
vezésére vonatkozó együttműködési 
megállapodást írtak alá.

Egybegyúrják a kézilabdát és a kultúrát
Gyerekek, olimpikonok, koncertek a nyári fesztiválon Székelyudvarhelyen

A határon túli magyar 
kézilabdázást szeret-
nénk szakmailag meg-
erősíteni, hogy a háttér 
tovább fejlődjön és hely-
ben erősödjenek a játé-
kosok. Erre is nagyszerű 
alkalom a fesztivál.

▴  J U H Á S Z  I S T V Á N ,  
    AZ MKSZ SPORTAKADÉMIAI 
    K Ö Z P O N T J Á N A K  V E Z E T Ő J E




