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H I R D E T É S

SPORTLEGENDÁK KORONÁZZÁK MEG A SZÉKELYUDVARHELYEN NYÁRON RENDEZENDŐ SPORTESEMÉNYT

Fesztivállá „gyúrják” a kézilabdát
Nagyszabású kézilabda- és 
kulturális fesztivált rendez-
nek Székelyudvarhelyen. 
A nemzeti összetartozás éve 
alkalmával szervezendő 
programsorozat a Határok 
nélkül nevet kapta.

 » JÓZSA CSONGOR

„I zgalmas szervezés kü-
szöbén vagyunk” – fo-
galmazott csütörtök 

délelőtt Székelyudvarhelyen No-
vák András, a Magyar Kézilab-
da-szövetség (MKSZ) operatív 
igazgatója, amikor bejelentet-
ték, hogy július 9–12-én Határok 
nélkül elnevezéssel kézilabda- 
és kulturális fesztivált rendez-
nek a Hargita megyei városban. 
Az eseményt beharangozó saj-
tótájékoztató házigazdájaként 
Gálfi  Árpád, a város polgármes-
tere megtiszteltetésének adott 
hangot, amiért a nemzeti össze-
tartozás esztendeje alkalmával 
ilyen volumenű rendezvénynek 
lehet részese, és hangsúlyozta: 
„a jelenlegi városvezetés sport-
barát, a kézilabda tekintetében 
az elmúlt években nagy előrelé-
pés történt.”

A nyári rendezvény kapcsán 
Novák András jelezte, hogy a 
magyarországi szövetség az el-
múlt években is rengeteg ran-
gos eseményt szervezett, aho-
gyan azt a jövőben is tervezik. 
„Ez a fesztivál valami más lesz: 
a kézilabda mellé olyan hívó-
szavak kerülnek, mint a nemzet 
és a kultúra. Magyarországról 
minden neves klub, a Győr, a 
Ferencváros, a Veszprém, a Sze-
ged már csatlakozott, itt lesz-
nek. Ahogy Felvidékről, Délvi-
dékről és Partiumból érkeznek 
csapatok. Együtt, a kézilabdán 
keresztül mutatjuk meg, hogy 
milyen nagy energiát vagyunk 
képesek mozgósítani” – fo-
galmazott, hozzátéve, hogy a 
főszerep a gyerekeké lesz.

A sajtótájékoztatón videó cha-
ten kapcsolták Ilyés Ferencet, a 

székelyudvarhelyi születésű, 
többszörös magyar válogatott 
kézilabdázót, aki jelenlegi 
klubcsapatával, a Tatabányával 
Berlinben tartózkodik – az EHF 
Kupa miatt. „Óriási öröm, hogy 
szülővárosom ilyen rendez-
vényt szervez, tudom, hogy mi-
lyen volumenű eseményről lesz 
szó. Ennek az egyik pontja az a 
gálameccs lesz, amelyen egy-
kori válogatottakból, olimpi-
konokból verbuválunk egy All 
Star-csapatot. Olyan kézilabdá-
zók lépnek majd pályára, aki-
ket az udvarhelyiek többsége a 
képernyőn keresztül évtizede-
ken át követett, szeretett, szur-
kolt nekik, nekünk” – mondta.

A Mediaworks és a Nemzeti 
Sport sportigazgatója, Ballai 
Attila úgy indított, hogy a lelki 
egyesítés a sportban valósulhat 
meg. „A mostani gyerekeknek 
a mindennapi kapcsolattar-
tás sokkal könnyebben megy, 
mint nekünk. Számunkra egy 
erdélyi túra felért egy kaland-
dal, a mostani nemzedék előtt 
már alig vannak határok, köny-

nyedén kommunikálhatnak 
egymással. Ez a fesztivál jó 
alkalom lesz, hogy találkozza-
nak egymással, így barátságok 
kötődjenek” – fejtette ki. Hoz-
zátette, 2021-től négyévente a 
magyar kormány segítségével 
rendezik meg a magyarok vi-
lágjátékát, tizenegy sportág-
ban, az első házigazda Buda-
pest lesz. Reményeik szerint a 
magyarok így visszatalálhat-
nak a hazába.

Juhász István, a Magyar Ké-
zilabda-szövetség sportakadé-
miai központjának vezetője 
vázolta, honnan érkeznek 
együttesek. A felvidéki Duna-
szerdahely mellett Csallóköz-
aranyos, Délvidékről Ada, va-
lamint Magyarkanizsa és Zenta 
csapatai szerepelnek. Partium-
ból Szatmárnémeti, Székely-
földről pedig Székelyudvarhely, 
Székelykeresztúr, Csíkszereda 
és Zetelaka csapatai csapnak 
össze. A 2006–2007-es korosztá-
lyok lány- és fi úcsapatai mellett 
három 2008–2009-es együttes is 
pályára lép, összesen 450 gyer-

mek, edzőik és kísérőik jönnek 
Székelyföldre.

„A Magyar Kézilabda-szö-
vetségben rendszert építünk, 
felelősséget érezve a határon 
túli magyarságért is. Közel 3 
ezer magyar sportoló, 130 edző 
dolgozik a határon túli magyar 
kézilabdázásban. Ezeket a terü-
leteket szakmailag szeretnénk 
megerősíteni, hogy a háttér 
tovább fejlődjön, és helyben 
erősödjenek a játékosok. Erre is 
nagyszerű alkalom a fesztivál” 
– mondta Juhász.

A júliusi fesztiválon a kézilab-
dán a főhangsúly, de kulturális- 
és gasztróprogrammal is készül-
nek, így a fesztivált a Kowalsky 
meg a Vega együttes koncertje 
nyitja, zárásként pedig az Is-
merős Arcok lép majd fel, de 
lesz főzőverseny, színházi előa-
dás, kézművesvásár, történelmi 
előadás, és kirándulásokat is 
szerveznek majd. A sajtótájé-
koztató zárásaként Gálfi  Árpád 
és Novák András együttműkö-
dési megállapodást írtak alá a 
fesztivál szervezéséről.

 » KRÓNIKA

W ichmann Tamást gyászolja 
a sportvilág. A kilencszeres 

világbajnok, háromszoros Euró-
pa-bajnok és kétszeres olimpiai 
ezüstérmes kenus hosszan tartó, 
súlyos betegség után, egy héttel 
72. születésnapját követően, szer-
da este elhunyt. Az 1970-es évek 
Magyarországának egyik legnép-
szerűbb sportolója volt, a „hall-
hatatlanok” tagja, akit többek 
között életműdíjban, kormányki-
tüntetésben és fair play díjban is 
részesítettek. Aktívan segítette a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálatot, és még súlyos betegen is 

önkéntesként vezetett egy gyer-
mekcsoportot a budapesti vízilab-
da-Európa-bajnokságra. Életéről, 
karrierjéről a Magyar Lapát című 
portréfi lm készült. „Az eredménye-
immel talán egy kicsit utat mutat-
tam az embereknek, hogy alulról 
indulva is el lehet érni a csúcsra. 
Hogy lehetetlen helyzetből is le-
het valami nagyon alkotni. Talán 
többeknek erőt adtam azzal, amit 
elértem” – mondta pár évvel ez-
előtt az MTI-nek adott interjúban. 
Legutóbb a januári év sportolója 
gálán kívánt erőt, kitartást, sze-
rencsét és „egy kis hazafi asságot” 
a tokiói olimpiára kiutazó magyar 
sportolóknak, azon vágya, hogy 

az idei tokiói seregszemle döntő-
jét még megnézhesse, viszont már 
nem teljesül. Jómaga szinte min-
dent elért a sportágában, csakis 
az olimpiai aranyérem maradt ki, 
amelyben rendszerint Ivan Patzia-
chin akadályozta. A román kenu-
legendával viszont szoros barátsá-
gos ápolt, gyakran léptek fel közös 
eseményeken. Patziachin pár nap-
ja még születésnapján köszöntötte 
Wichmannt, csütörtökön viszont 
megrendülten búcsúzott tőle a 
közösségi oldalán. „Olyan verseny-
társam volt, aki értékesebb sporto-
lóvá tett, de főleg olyan társ volt, 
aki bölcsebb emberré tett. Nyugod-
jék békében!” – fogalmazott.

Elhunyt a magyar kenulegenda

 » RÖVIDEN

Örökrangadóra hangol
a Liga 1
Dinamo–FCSB örökrangadó 
lesz a hazai élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság 25. forduló-
jában, és mivel a Dinamónak 
már nem maradt esélye előre-
lépni a felsőházi rájátszást érő 
helyekre, már biztosan ez lesz 
az idény utolsó derbije a két 
rivális bukaresti csapat között. 
A vasárnap 20 órakor rende-
zendő összecsapás mellett 
pénteken a Kolozsvári CFR–
Viitorul (20 óra) összecsapás 
lesz a soron következő etap 
slágermeccse, de lesznek még 
Târgoviște–Voluntari (péntek, 
17.30), Clinceni–Medgyes 
(szombat, 14.30), Iași–Craiova 
(szombat, 20), Sepsi OSK–
Botoșani (vasárnap, 17) és 
Hermannstadt–Astra (hétfő, 
20) összecsapások is.
 
Folytatódott a Sportklub
nyeretlenségi sorozata
Továbbra is nyeretlen a jég-
korong-Erste Liga felsőházi 
középszakaszában az alap-
szakaszgyőztes Csíkszeredai 
Sportklub: a válogatottak 
olimpiai selejtezőjét követőe 
szünet után, hosszabbí-
tás során 3-2-re kikapott a 
Brassói Corona vendégeként. 
Ugyanaznap a Dunaújvárosi 
Acélbikák 5-4-re nyertek hazai 
környezetben a címvédő Fe-
rencváros ellen, ezért átvették 
a vezetést az összetettben. 
A barcaságiak csütörtöki lap-
zártánk után azt a debreceni 
együttest fogadták, amelyik 
pénteken a Sportklub vendége 
lesz. Szombaton Ferencváros–
Acélbikák összecsapás lesz. 
Az alsóházban a Gyergyói HK 
megerősítette első helyét az 
összetettben, miután újfent 
legyőzte 3-1-re a Fehérvári 
Titánokat.
 
Tervezik a VAR-t az NB1-ben
A 2020–2021-es szezonban ve-
zethetik be a magyar élvonal-
beli labdarúgó-bajnokságban 
a videóbíró-rendszert (VAR). 
A csütörtöki sajtóbeszélgetés 
során elhangzottak alapján 
elképzelhető, hogy először 
csak az idény tavaszi felében 
alkalmazzák majd a technikát.

 Fesztiválra készülnek. Székelyudvarhely is házigazdája lesz a centenáriumi esztendő egyik sporteseményének




