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17.00 Sznúker, Bajnokok Ligája, Milton Keynes (Eurosport 1)
21.00 Labdarúgás, Simple Liga: MTK Budapest–Ferencváros (M4 Sport)
23.00 Labdarúgás, La Liga: Sevilla–Betis (Digi 1, Telekom 1, Look Plus)
0.00 Labdarúgás, 2018-as világbajnokság: Brazília–Mexikó (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  

Nem tudta megközelíteni a Fehérvár a Fradit
A második helyen álló MOL Fehérvár FC 1–1-es döntetlent játszott a friss 
kupagyőztes Budapest Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 
28. fordulójában. A keddi játéknap kiesési rangadóját a házigazda Újpest 
nyerte, 3–1-re verte a Debrecent. A vendégeknél a régi-új vezetőedző, 
Kondás Elemér vereséggel debütált. Az ugyancsak élvonalbeli tagsága 
megtartásáért küzdő Kisvárda 1–1-es döntetlent játszott a Mezőkövesd-
del. OTP Bank Liga, 28. forduló: Honvéd–Fehérvár 1–1 (0–1), Kisvárda–
Mezőkövesd 1–1 (1–1), Újpest–DVSC 3–1 (1–0). A DVTK–ZTE, a Puskás 
Akadémia–Kaposvár és a Paks–FTC mérkőzés lapzárta után fejeződött 
be. A 29. fordulóban (június 12–14.): pénteken 21 órától Mezőkövesd–
Honvéd; szombaton 17.55-től Ferencváros–Kisvárda, 20 órától Debrecen–
Puskás, 22.05-től Zalaegerszeg–Paks; vasárnap 20 órától Kaposvár–Di-
ósgyőr, 22.05-től MOL Fehérvár–Újpest.

Peking 2022: a NOB elégedett a munkálatokkal
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elégedett azzal a munkával, ame-
lyet a 2022-es pekingi téli ötkarikás játékok szervezőbizottsága a koro-
navírus-járvány közepette végez. A NOB sajtószolgálatának beszámolója 
szerint az olimpiai falu ez év végére kész lesz, s már május 27-re felépült 
az első olyan fedett létesítmény, amelyben a rövidpályás gyorskorcsolyá-
zók és a curlingesek pályái kapnak helyet. Még az idén szintén végeznek 
a szánkósok, a bobosok és az északi sízők nemzeti központjainak építé-
sével.  Az anyagban idézték ifj. Juan Antonio Samaranch NOB-tagnak, a 
néhai NOB-elnök fiának a szavait, amelyek szerint „örömteli, hogy Kíná-
ban a helyzet jelentősen javult, ami lehetővé teszi a szervezőbizottság 
számára, hogy visszatérjen a csaknem normális munkakörülményekhez”. 
A pekingi téli olimpiát 2022. február 4. és 20. között rendezik.

• RÖVIDEN 

A hétvégén újraindul a labdarú-
gó 1. Liga rájátszása. A mezőny 

a harmadik fordulótól folytatja a 
pontgyűjtést. A Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) közleményben 
értesítette a csapatokat a találkozók 
szervezésével kapcsolatos két pon-
tosításról. A szövetség végrehajtó 
bizottsága június 9-ei ülésén elfo-

gadta, hogy a mérkőzések előtt egy-
perces néma csenddel adózzanak a 
koronavírus miatt elhunyt román 
állampolgárok emlékének.

A másik pont, hogy a zárt kapus 
összecsapásokon a házigazda együt-
tes stadionjának hangosítóberende-
zéseiből szólhat a szurkolók hangját 
imitáló atmoszféra.

A szakszövetség hivatalos honlap-
ján közzétett közlemény szerint csak 
megfelelő hangerővel – ami nem za-
varja a TV-s közvetítést és ami mellett 
hallhatók a kispadról érkező taktikai 
utasítások –, illetve csakis szurkolói 
énekek, buzdítások, alapszurkolások 
és a hazai együttes himnusza csendül-
het fel a hangszórókból. (J. Cs.)

Egyperces megemlékezés a meccsek előtt

Elhunyt Vajna Csaba korábbi labdarúgó középpályás
Gyászol a székelyföldi labdarú-
gás, 71 éves korában a segesvári 
kórházban elhunyt Vajna Csaba, 
aki labdarúgóként az 1970-es és az 
1980-as években a székelyudvar-
helyi, a gyergyószentmiklósi és a 
csíkszeredai csapatok színeiben is 
emlékezetes meccseket játszott.
Vajna Csaba 1949. november 
12-én született a Segesvárhoz 
közeli Szederjesen. Első csapata a 
Segesvári Vasas volt, tehetségére 
azonban hamar felfigyeltek, ifiként 
az FC Argeș Pitești korosztályos 
csapatába is meghívták, ahol a 
nála két évvel idősebb Nicolae 
Dobrin volt a sztár. Nem játszott 
az élvonalban, de a másodosztály-
ban maradandót alkotott, pályára 
lépett az 1970-es években a B 
divízióban szereplő Székelyudvar-
helyi Textilben, szerepet vállalt 
az 1970-es évek végén szintén a B 
divízióba feljutó Gyergyószentmik-

lósi Jövő emlékezetes meccsein. Az 
1980-as évek elején Csíkszereda 
csapatát erősítette.

Halálhírét követően unokatestvé-
rétől, a Hargita Megyei Labdarúgó 
Egyesület titkárától, Papp Leventé-
től érdeklődtünk. Megtudtuk, hogy 
Vajna Csaba az utóbbi években 
visszahúzódottabban, szülőfa-
lujában, Szederjesen élt. A télen 

tüdőgyulladással került kórházba, 
abból felépült, de úgy tűnik, nem 
teljesen, mert múlt héten újra kór-
házba kellett szállítani, és szerda 
hajnalban elhunyt.
A székelyföldi futballtársadalom 
mellett gyászolja két gyereke, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
dramaturgja, Vajna Noémi, illetve fia, 
ifj. Vajna Csaba, aki Angliában él.
Csapattársai szerint kiváló tech-
nikájú futballista volt, irányító 
középpályásként játszott, jól látott 
a pályán, remek passzokat adott 
társainak. A pályán kívül igazi csa-
pattárs volt, próbált mindig remek 
hangulatot teremteni. Az öregfiú-ta-
lálkozókra rendszeresen meghívták 
Székelyudvarhelyre, Gyergyószent-
miklósra és Csíkszeredába is.
Isten veled, Vajna Csaba, nyugodj 
békében! Emléked örökre meg-
marad.

Dobos László

• A Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK a Jászvásári 
Polival találkozik a 
labdarúgó Román Kupa 
döntőjébe jutásért. A 
háromszékiek klub-
igazgatója, Hadnagy 
Attila bízik a továbbju-
tásban, de meglátása 
szerint két nagyon 
nehéz mérkőzés vár 
rájuk.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

K isorsolták a labdarúgó Ro-
mán Kupa elődöntőinek páro-
sításait: a Sepsiszentgyörgyi 

Sepsi OSK a Jászvásári Polival játszik 
a döntőbe jutásért. A tegnap délelőtt 
tartott sorsolás szerint a sepsiszent-
györgyi együttes az első mérkőzést 
hazai pályán játssza június 24-én, az 
idegenbeli visszavágót pedig július 
8-án rendezik. A másik párharcban 
fővárosi örökrangadóra kerül sor a 
Bukaresti Dinamo és az FCSB között. 

Az összecsapások pontos kezdési 
időpontját később közli a szövetség.

A Sepsi OSK és a Jászvásári Po-
li legutóbb február 28-án játszott 

egymással az 1. Liga alsóházi rá-
játszásának első fordulójában, a 
sepsiszentgyörgyi mérkőzés 1–1-es 
döntetlennel zárult. „Ezt a meccset 

fi gyelembe véve egyáltalán nem 
lesz könnyű dolgunk. Két nagyon 
nehéz mérkőzés vár ránk, de remél-
jük, hogy döntőt fogunk játszani. Ki-

egyensúlyozott párharc lesz, mind-
két csapatnak 50–50 százalék esélye 
van a továbbjutásra” – nyilatkozta 
megkeresésünkre Hadnagy Attila. 
A Sepsi OSK klubigazgatója kiemel-
te, jó sorsolásban volt részük, mivel 
elkerülték az FCSB-t, amellyel nem 
akartak megmérkőzni, de nem lehet 
azt mondani, hogy a legkönnyebb 
ellenféllel találkoznak, hiszen a Poli 
legutóbb a bajnokságban legyőzte a 
Dinamót.

A kupasorozat korábbi szaka-
szában a Sepsi OSK a másodosztá-
lyú Temesvári Ripensiát idegenben 
4–1-es, a bajnokság felsőházába 
jutott Astra Giurgiut hazai pályán 
4–2-es győzelemmel búcsúztatta, a 
negyeddöntőben pedig egy újabb 2. 
ligás ellenfelet, a Petrolul Plo iești-
et 1–0-ra múlta felül idegenben. A 
Jászvásári Poli ugyancsak két al-
sóbb osztályú csapatot, a Bukaresti 
Rapidot (1–0) és a Metalul Buzăut 
(3–0) ejtette ki, majd a legjobb nyolc 
között az Universitatea Craiovát 
3–2-re győzte le.

A Jászvásári Poli az ellenfél
Hadnagy Attila: egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk

Kiegyensúlyozott párharcra van 
kilátás a két csapat között
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