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A sportban a történelem megis-
métlődik: száz évvel ezelőtt, 

az első világháborút és a trianoni 
békediktátumot követő hónapokban 
– akárcsak most – szinte semmilyen 
sportélet nem volt Csíkszeredában. 
Az első sporteseményre, az első fut-
ballmeccsre októberig kellett várni.

Átlapoztuk az egykori Csík vár-
megyei újság, a Csíki Lapok 1920-ban 
megjelent lapszámait. A száz évvel 
ezelőtt Romániához csatolt Csíksze-
redában nyáron még a korona volt a 
fi zetőeszköz, a lejt csak szeptember-
től vezették be. Júliusban és augusz-
tusban táncestélyeket tartottak egy 
sportklub alakítása céljából, ezek 

bevételét a jegyzőkönyvben koroná-
ban említik.

Száz évvel ezelőtt egész nyáron 
pangás volt a csíki sportéletben, a 
Csíki Lapok csak augusztusban szá-
molt be az első lépésekről. „Az atléták 
táncestélye. A testnevelés felkarolása 
céljából nemrég alakult meg váro-
sunkban a Csíkszeredai Atlétikai Klub 
(CSAK) dr. Pál Gábor elnökletével. Az 
ifj ú atléták célul tűzték ki a testnevelés 
minden ágának intenzív felkarolását, 
amint azt Erdély csaknem minden 
városában magas fokon látjuk. (...) 
Már szinte mindenütt fejlett atlétikát 
látunk sűrűn ismétlődő versenyekkel, 
melyekben úgy a nehéz, mint a köny-

nyű atlétika váltakozva és együttesen 
is szerepel. A csíkszeredai klubnak 
sporttelepre volna szüksége, tehát 
elsősorban az anyagi feltételeket kel-
lene megteremtenie. Úgy értesültünk, 
hogy a klub már tekintélyes alappal 
rendelkezik, amely újabbakkal gyara-
podott a 14-én a Vigadóban rendezett 
táncestélyen, amikor a klubnak mint-
egy 8 ezer korona bruttó bevétele volt. 
A táncestélyen szép közönség jelent 
meg, s hogy még többen nem voltak, 
annak oka talán a meghívottak korlá-
tolt számában keresendő. Az estélyben 
ifj . Miczi Miska kitűnő zenekara mu-
zsikált. A klub tagjai egyébként az e 
célra ideiglenesen átengedett katonai 

gyakorlótéren naponként szorgalma-
san treníroznak. Egyelőre a footballra 
helyeznek nagy súlyt, s talán már ősz-
re abban a helyzetben lesznek, hogy a 
szomszéd városok atlétáival összemér-
hetik erejüket.” (Csíki Lapok, 34. szám, 
1920. augusztus 22.)

A hetilap következő számában 
pedig a következőket olvashatjuk: 
„A Csíkszeredai Atlétikai Klub július 
18., 31. és augusztus 18-án megtar-
tott alakuló, illetve közgyűlésein a 
következő tisztikart választotta meg. 
Elnök: dr. Pál Gábor. Alelnök: Fejér 
Ferenc. Titkár: Helwig Vilmos. Inté-
zők: Szárhegyi Fülöp Elek és Büch-
ler Alfréd. Jegyző: Rancz Sándor. 

Pénztárnok: Schuster József. Ellenőr: 
Dávid Andor. Szertáros: Gáspár Gá-
bor. Választmányi tagok: Ábrahám 
József, Barcsai József, Fejér Albert, 
Hajnód Béla, Kajtsa István, dr. Ká-
dár Ferenc, Kállai Ferenc, dr. Kovács 
Albert. dr. Lőrinczi Gyula, Pototzky 
Pál, Rudics Lóránt és Sprencz Hugó.”

A trianoni békediktátum utáni 
első csíkszeredai labdarúgó-mérkő-
zéseket 1920. október 3-án és 10-én 
játszották, a CSAK ellenfele pedig a 
román katonaság helyi csapata, a 16. 
Vadászezred együttese volt. Az első 
találkozó 1–1-gyel zárult, a másodi-
kat pedig az új csíki sportklub csapa-
ta nyerte 2–1-re. (Dobos László)

Futballra és atlétikára készültek száz évvel ezelőtt

Jövő hétvégén 
újraindul az 1. Liga
A Román Hivatásos Labda-
rúgóliga (LPF) közzétette a 
labdarúgó 1. Liga rájátszásbeli 
3. fordulójának programját, 
e szerint jövő pénteken, június 
12-én az Universitatea Craio-
va–FC Botoșani mérkőzéssel 
újraindul a koronavírus-járvány 
miatt márciusban leállított baj-
nokság. A rájátszás (play-off 
és play-out) 3. fordulójában: 
június 12-én 20 órától Univer-
sitatea Craiova–FC Botoșani; 
június 13-án 14.30-tól FC 
Voluntari–Academica Clin-
ceni, 17 órától Sepsi OSK–FC 
Hermannstadt, 20 órától Astra 
Giurgiu–Medgyesi Gaz Metan; 
június 14-én 17 órától FC Viito-
rul–Jászvásári Poli, 20 órától 
Kolozsvári CFR–FCSB; június 
15-én Bukaresti Dinamo–Chin-
dia Târgoviște.

• RÖVIDEN 

15.45 Magyar sikerek az olimpiákról, 
           Rio de Janeiro 2016 (M4 Sport)
17.00 Sznúker, Bajnokok Ligája, 
           Milton Keynes (Eurosport 1)
18.30 Női labdarúgás, Simple Liga: 
           FTC–MTK (M4 Sport)
19.00 Labdarúgás, 2012/2013: 
           Atlético–Barcelona (Look Sport)
20.00 Tenisz, Roland Garros 1999: 
            Hingis–Graf (Eurosport 1)
21.00 Labdarúgás, 1998/1999: 
            Juventus–Milan (Look Sport 3)
23.15 Labdarúgás, Portugália: 
          Guimaraes–Sporting (Look+)
0.00 Labdarúgás, 2018-as vb: 
          Brazília–Szerbia (TVR 1)

• 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  

• A koronavírus-jár-
vány miatt idén csupán 
egy tétmérkőzést ját-
szott a Székelyudvar-
helyi FC a 3. Ligában, a 
Román Labdarúgó-szö-
vetség előbb leállította 
a bajnokságot, majd 
törölte a 2019–2020-as 
kiírást, azzal a meg-
kötéssel, hogy lesz 2. 
Ligába feljutó csapat, 
viszont nem esik ki 
senki. László Zsolttal, 
az SZFC csapatmene-
dzserével beszélget-
tünk a jövőről.

Z Á T Y I  T I B O R

A harmadosztályos bajnok-
ság félbeszakadásakor a 
Székely udvarhelyi FC két 

győzelemmel, négy döntetlennel és 
tíz vereséggel az 5-ös csoport utolsó 
előtti helyén állt, hat pont távolságra 
az utolsó bennmaradást érő 12. hely-
től. A tavaszi rajt rosszul sikerült, 
március elején hazai pályán 3–0-ra 
kikapott a Szászrégeni Avântultól.

„Szerintem a pályán ki tudtuk 
volna harcolni a bennmaradást, 
hiszen jó játékosokból állt a csapa-
tunk. Aztán a járvány miatt törölték 
a szezont, ezt pedig senki sem sze-
reti, hiszen nem azért dolgoztunk 
egész télen egy jó keret összeállítá-
sán, hogy végül csak egy tétmecs-
csünk legyen. Az eddigi években is 
meg tudtunk menekülni a kieséstől, 
én úgy érzem, a mostani bajnokság-
ban kb. 70 százalék esélyünk lett 
volna a bennmaradásra” – mondta 
László Zsolt.

Az SZFC csapatmenedzserétől 
megtudtuk, hogy a vezetőség a Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia veze-
tőivel és Mészáros Alpár vezetőedző-
vel a hét végén közös gyűlést tart, 
hogy megtárgyalják a jövőt illető 
kérdéseket.

„Az a tervünk, hogy a következő 
szezonban 80–90 százalékban szé-
kelyföldi legények legyenek a csapat-
ban. Az akadémia képviselőivel meg 
kell beszélnünk, hogy milyen ifj úsá-
gi játékosokat tudnak nekünk köl-
csönadni, illetve Mészáros edzővel 

azt, hogy miként képzeli el a jövőt, a 
csapatot, kire számít, a labdarúgók-
kal pedig új szerződéseket kell köt-
ni. Továbbá attól is félünk, hogy bár 
most keményen dolgozunk, ősszel 
jöhet a járvány második hulláma, 
és megint leáll minden. Optimista 
vagyok, de nehéz úgy tervezni, hogy 
nem tudod, mit hoz a jövő” – tette 
hozzá László. Az új bajnokság indu-
lásáról egyelőre nincsenek konkré-
tumok, az eddigi kiírások mindig au-
gusztus második felében, a Román 
Kupa első fordulójával rajtoltak.

Már a következő szezont tervezik
Székely labdarúgókra alapoznák az SZFC-t

A hétvégén eldőlhet, kik alkothatják az SZFC keretét   ▴  FOTÓ: ARCHÍV FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD
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