
Az SZKC menetelése a Challenge Kupa 2014–15-ös idényében

3. kör: SZKC–Cambridge HC (angol) 35–14 és 43–21
4. kör: SZKC–Red Boys Differdange (luxemburgi) 33–20 és 30–16
Negyeddöntő: ZTR Zaporizzsja (ukrán)–SZKC 18–26 és 20–22

Elődöntő: SZKC–Benfica (portugál) 31–29 és 27–25
Döntő: ABC Braga–SZKC 32–28 és 25–32.
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• Öt évvel ezelőtt beírták Székelyudvarhely nevét az európai kézilabda 
nagykönyvébe: a helyi Kézilabda Club megnyerte a férfi szakág Challenge 
Kupáját. Egy kis közösség nagy diadala – visszaemlékezés az örömteli 
pillanatokra.

JÓZSA CSONGOR

Á llva ünnepelt a közönség a 
lefújás előtti másodpercek-
ben. A Székelyudvarhelyi KC 

a portugál ABC Braga ellen ledolgozta 
a döntő első mérkőzésén összeszedett 
négygólos hátrányát, előnye pedig ak-
kora volt, amit az ellenfél már nem tu-
dott behozni. A lefújást követően óriási 
ünneplés kezdődött el a városi sport-
csarnokban, az SZKC neve felkerült 
a serlegre: a 2014–2015-ös Challenge 
Kupát a székely város csapata nyerte.

A harmadik számú európai kupa-
kiírás fi náléjáig tartó út eleje viszony-
lag könnyed volt, két amatőr csapatot 
(az angol HC Cambridge-et és a lu-
xemburgi Red Boys Diff erdange -et) 
simán legyőzött az udvarhelyi együt-
tes. Ezt követte három olyan ellen-
fél, amely az akkori erőviszonyokat 
tekintve jó névnek számított: az uk-
rán ZTR Zaporizzsja és két portugál 
klub, a már említett Braga mellett az 
inkább focirajongók körében ismert 
Benfi ca.

Az udvarhelyi együttes úgy jutott 
a döntőbe, hogy addig nem kapott 
ki: a Zaporizzsjával idegenben kez-
dett, egyik legjobb meccsét játszva a 
sorozatban nagy előnyre tett szert a 
visszavágóra. A Benfi cával hazai kör-
nyezetben indított, csupán kettővel 
sikerült nyernie, a visszavágón azon-
ban ugyanennyivel diadalmaskodott.

A fi nálét Portugáliában kezdte az 
SZKC, az ABC végig vezetett, és négy-
gyel nyert. A visszavágó idegtépő 
volt, telt ház, hatalmas buzdítás előtt 
az elején nem találta a ritmust az 
udvarhelyi gárda, az első húsz perc-
ben a luzitánok vezettek. A pihenőig 
fordított a Vlad Caba által irányított 
csapat, a második játékrészben pe-
dig elhúzott – vezetett nyolccal is. A 
végjátékban nem volt miért izgulni, 
a csapatkapitány, Goran Kuzmanosz-
ki emelte magasba a trófeát – ezzel 
fennállása legnagyobb sikerét érte el 
a Székelyudvarhelyi Kézilabda Club. 
Épp öt évvel ezelőtt.

Ennek így volt értelme, 
együtt sikerülhetett

„Öt év telt el azóta, hogy a telt há-
zas városi sportcsarnokban együtt 

örültünk a győzelemnek. Fél évtize-
de, hogy felírtuk Székelyudvarhely 
nevét a nemzetközi kézilabda ku-
pagyőzteseinek listájára és hogy a 
csapatunk, mindannyiunk SZKC-ja, 
bekerült minden idők kétszáz leg-
jobb kézilabdacsapata közé” – em-
lékezik vissza a pillanatra Ladányi 
Kinga, az udvarhelyi együttes volt 
klubigazgatója.

Rögtön hozzá is teszi, hogy 
2015. május 24. ünnepnap volt a 
székely városban, az SZKC ezzel 
a győzelemmel megajándékozta a 
mindenki által irigyelt szurkoló-
táborát, azt a közönséget, amely 
tíz éven keresztül mellette volt, jó-

ban-rosszban, örömben és bánat-
ban egyaránt. Segített felállni, ha 
arra volt szükség, és együtt örült a 
csapattal, ha sikerült legyőzni az 
ellenfelet.

„Most, 2020 májusában, ami-
kor tiltott a gyülekezés, nincsenek 
meccsek és a sportcsarnok üresen 
áll, ezek az emlékek felértékelőd-
nek, szinte álomnak tűnnek. Egy 
ember, Verestóy Attila szenátor 
megálmodta, és mi mindannyian 
éltük ezt az álmot. Hétről hétre, 
évről évre: csapat, közönség, szur-
kolók, szakmai és technikai stáb, 
támogatók, partnerek. Ennek így 
volt értelme, csak így, együtt sike-
rülhetett. Köszönet érte minden-
kinek, aki részt vett benne, magá-
énak érezte és érzi a mai napig ezt 
a sikert! Ha nincs is most lehetőség 
arra, hogy együtt emlékezzünk, lé-

lekben megint mindenki ott lehet, 
újra örülhet és ünnepelhet” – tette 
hozzá Ladányi Kinga.

Karrierje legszebb emléke

Huszonegy évesen küldte pályára 
Szász Andrást az edző, Vlad Caba. 
Úgy, hogy a döntő első találkozóján 
végig a kispadon ült. A beálló remek 
játékkal hálálta meg a bizalmat, csak 
a végjátékban cserélték le, amikor 
összeszedte második kétperces kiál-
lítását. „Nagyon fi atal voltam, életem 

első nagy díját zsebelhettem be. Úgy 
gondolom, az volt a legjobb székely-
udvarhelyi csapat, nem feltétlenül 
azért, mert sikerült megszerezni az 
európai trófeát. Nagyon egyben volt 
az egész, harcoltunk, küzdöttünk, 
másztunk egymásért. Szép emlékek 
kötnek a sikerhez” – emlékezett visz-
sza Szász.

A kézilabdázónak van hasonlí-
tási alapja, hiszen azt követően a 
Bukaresti Dinamóval aranyérmet 
nyert, szerepelt a Bajnokok Ligájá-
ban, magára ölthette a román vá-
logatott mezét. A legutóbbi idényt 
Tatabányán töltötte, ahol a magyar 
bronzérmessel az EHF Kupában sze-
repelt. „Alaposan megünnepeltük a 
kupagyőzelmet, úgy gondolom, hogy 
arra a csapat összes tagja emlékszik. 
Nagy örömet szereztünk a szurkoló-
táborunknak, azoknak, akik mindig 
velünk voltak” – fejtette ki Szász.

Rendre a dobogóért hajtottak

A Székelyudvarhelyi Kézilabda 
Club hat évadot játszott a nemzet-
közi porondon, negyedik szerep-
lését koronázta meg a kupagyőze-
lemmel. Kétszer az EHF Kupában, 
négyszer pedig a Challenge Kupá-
ban szerepelt.

Ami a román bajnokságot illeti, egy-
szer ezüst-, kétszer bronzérmet szerzett 
a klub. A csapat tizenkét szezont húzott 
le a Nemzeti Ligában, célkitűzése min-
dig a dobogón való zárás volt. Szurko-
lótáborát a mezőny összes többi tagja 
irigyelte, mindig telt ház, ezerötszáz 
ember előtt lépett pályára, a közönség 
végig frenetikusan hajtotta kedvenceit, 
hazai környezetben nagyon kevesen 
tudták felülmúlni az együttest.

Az SZKC 2018 januárjában alapító-
ja, klubtulajdonosa, Verestóy Attila 
halálával megszűnt.

Fél évtizedes kupagyőzelem
Székelyudvarhelyi kézilabdacsapat Európa tetején

2015-ben a Székelyudvarhelyi KC nyerte a Challenge Kupát  ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

A Székelyudvarhelyi Kézilabda Club 
Challenge Kupa-győztes kerete

Ferenczi Botond, Komporály Attila, Kónya Hunor, Goran Kuzmanoszki, Lazo 
Majnov, Andrei Mihalcea, Chike Onyejekwe, Orbán Levente, Orbán Szilárd, 
Ionuț Ramba, Vladimer Rusia, Sipos Adrián, Mitko Sztojlov, Szabó Levente, 
Szász András, Tálas Huba, Shota Tevzadze.

Szakmai stáb: Vlad Caba (edző), Sipos Lóránt (másodedző), Balogh Ödön 
(kineoterapeuta), dr. Venczel László (csapatorvos), Győri István (csapat-
menedzser), Szalló Réka (menedzserasszisztens). Elnök, klubalapító: 
Verestóy Attila.




