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• Másfél évtizede játszot-
ták azt a döntőnek is beillő 
román bajnoki futsalmér-
kőzést, amelyet 5–3-ra 
megnyerve aranyérmes 
lett az akkor még Székely-
udvarhely Sportklubnak 
nevezett teremlabdarú-
gó-csapat. A székelyföldi 
együttes 2005. május 
30-án sporttörténelmet 
írt, a sportág történetében 
másodszor lett bajnok. 
Az SK-nak azelőtt két és 
utána három évvel is sike-
rült ugyanez a bravúr, így 
Székelyudvarhely három-
szor hódította el a bajnoki 
címet.

KATONA ZOLTÁN

2005 tavaszán a román futsalbajnok-
ság harmadik kiírását rendezték, a 
rájátszásba hat együttes jutott be, két 
forduló volt még hátra. A 2002-ben 
létrehozott Székelyudvarhely SK a 
bajnokság első, még turnérendszerű 
kiírását megnyerte 2003 februárjá-
ban, ám a következő idény, a „ren-
des” fordulókra és rájátszásra kiírt 
pontvadászat már nem sikerült any-
nyira jól a csapatnak – a bajnok ak-
kor a Bukaresti Bodu együttese lett.

Jakab Zoltán szakvezető együt-
tese azonban jelentősen megerősö-
dött 2004 nyarán és őszén, hiszen 
Székely udvarhely akkori nagypá-
lyás labdarúgócsapata, a Budvár FC 
kiesett a harmadosztályból, hazai 
kötődésű és jobb képességű futbal-
listái pedig teljes mellszélességgel 
átnyergelhettek az egész országban 
szárnyait bontogató teremlabdarú-
gásra. Bár néhány sportoló az előző 
idényben mindkét fronton megpró-
bált helytállni, a 2004–05-ös idényt 
már az SK-ban kezdték, amelynek az 

akkori önkormányzat (személyesen 
Szász Jenő polgármester) és helyi cé-
gek voltak a támogatói.

Noha az alapszakaszban az SK 
nem mindig mutatott meggyőző já-
tékot, több vereséget is elszenvedett, 
a tavaszi rájátszásban minden össze-
jött a csapatnak. A nyolcadik fordu-
lóban a Dévai CIP és a címvédő Buka-
resti Bodu döntetlenje azt jelentette, 
hogy az SK-nak mindössze egy pont 
kellett az aranyéremhez – az utolsó, 
10. forduló eredményeitől függetle-
nül. A május 30-ai összecsapásnak 
tehát az volt a tétje, hogy az SK egy 
döntetlennel bajnok, míg Déva egy 
győzelemmel még versenyben ma-
radhatott volna az aranyéremért.

Azon a bizonyos hétfő délutánon 
zsúfolásig telt az udvarhelyi sport-
csarnok, a nézőtérre több mint kétezer 
ember gyűlt be, egy százfős vendég-
szurkoló-csoport is volt. A tikkasztó 

hőségben annyian voltak, hogy a szó 
szoros értelmében egy tűt nem lehetett 
volna leejteni, ez pedig a korabeli tévé-
felvételekről is jól látszik. A találkozó 
második félidejét a Román Televízió 
2-es csatornája élőben közvetítette, a 
zöld mezes dévaiak és a fehér-tenge-
részkék szerelésben játszó hazaiak 18 
órakor kezdték az összecsapást – bár 
egy órával azelőtt már nem lehetett 
ülőhelyet kapni a csarnokban.

A meccs azonban nem indult jól 
a hazaiaknak, a hetedik percben a 
közönség nagy megrökönyödésére 
már 2–0-ra vezetett Déva, mindkét 
gólt Al-Ioani Ion szerezte, előbb egy 
labdavesztés után, majd egy ellentá-
madásból vette be Klein László kapu-
ját. Jakab Zoltán valahogy felrázta az 
SK-t, Miklós Sándor gólja a 13. perc-
ben esett, a hazaiak játékosa oldalról 
a rövid sarokba lőtt. Déva azonban 
jól tartotta magát, sőt Gherman ismét 

kétgólosra növelte csapata előnyét, 
szerencsére erre a találatra Csoma 
Ferenc gyorsan válaszolt. A félidő így 
egygólos dévai vezetéssel ért véget, a 
vendégeknek állt a zászló. 

Fordulás után mintha megtáltoso-
dott volna az SK, a televíziós felvételt 
újranézve elmondható, hogy kitűnő 
játékot mutatott be Jakab Zoltán csa-
pata. Gyors cserékkel, kemény letá-
madásokkal, agresszív védekezéssel 
játszott, aminek elég hamar meglett 
az eredménye – a 25. percben Csoma 
Ferenc egy kavarodás után kotorta be 
a labdát a kapuba, ezzel megint az SK 
volt előnyben a bajnokságot illetően. 
Innen viszont egyszerűen nem volt 
megállás, a frenetikusan buzdított 
hazaiak teljesen átvették az irányí-
tást, tíz perc múlva a csapatkapitány 
Dénes Barna góljával pedig a vezetést 
is. Az amúgy is talpon lévő közönség 
már ünnepelt, amikor Szőcs Loránd 
és Albert István okos letámadásából 
és utóbbi higgadtságából megszü-
letett a kegyelemdöfés is, innentől 
pedig hiába próbálkozott az egyre 

erőtlenebb dévai csapat, nem volt 
visszaút. Ráadásul egyik legjobbjuk, 
Gabriel Molomfălean a játékvezetők 
szidalmazásáért piros lapot kapott. 
Az i-re az tette fel a pontot, hogy az 
utolsó percre beállt tartalék kapus, 
Tarcsafalvi Csaba előbb egy hatméte-
rest, majd egy kisbüntetőt is kivédett!

A lefújás után elözönlötték a pá-
lyát a szurkolók, a fi eszta már a hely-
színen elkezdődött – az SK második 
bajnoki címét a csapat és a közönség 
a közeli minifocipályán ünnepelte 
tovább, majd az együttes némileg 
zártabb körben, a Küküllő Szálloda 
egyik termében.

Székelyudvarhely sporttörténeté-
ben ez volt az utolsó olyan országos 
bajnoki cím felnőtt csapatsportág-
ban, amelyet a város együttese telje-
sen helyi kötődésű, illetve székelyföl-
di játékosokkal és támogatókkal ért 
el. Ilyen szempontból kétségtelenül 
és megkérdőjelezhetetlenül óriási a 
jelentősége, emlékezete pedig remél-
hetőleg sokáig élni fog az udvarhelyi 
futsal- és sportkedvelők körében.

Az utolsó „helyi” aranyérem
Tizenöt éve lett másodszor bajnok a Székelyudvarhely SK

Teremlabdarúgó A osztály, rájátszás, 9. forduló 

Székelyudvarhely SK – CIP Déva 5–3 (2–3)
2005. május 30., hétfő, 18 óra. Vezették:  Alexandru Bejan és Radu Voinea.
Gólszerzők: Miklós Sándor (13.), Csoma Ferenc (18., 25.), Dénes Barna 
(34.), Albert István (39.), illetve Al-Ioani Ion (3., 7.), Cosmin Gherman (17.).
SK: Klein László – Dénes Barna, Szőcs Loránd, Albert István, Csoma Alpár. 
Játszott még: Tarcsafalvi Csaba – Csoma Ferenc, Miklós Sándor, Botorok 
János, Szőcs László. Edző: Jakab Zoltán.
CIP: Bejinaru – Molomfălean, Măgurean, Gherman, Al-Ioani. Játszott még: 
Stancu, Stăncuță, Vișan, Iancu, Moț. Edző: Virgil Stoica.
Abban az idényben az udvarhelyi csapat keretének tagja volt még Péter 
Róbert és Andrew Reading kapusok, Gál István, Hompoth Dezső, James 
Corran, Mihály Lehel és Nagy András mezőnyjátékosok.

 Miklós Sándor, az első SK-gól szerzője   ▴  A R C H Í V  F E L V É T E L E K :  B A L Á Z S  A T T I L A

Jakab Zoltán edzőt a levegőbe dobálták a drukkerek




