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19.55 OTP Bank Liga: Fehérvár–Ferencváros (M4 Sport)
20.00 1. Liga: Craiova–Botoșani (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
20.00 Premier League: Leicester–Brighton (Eurosport 1 Ro)
20.30 Serie A: Verona–Napoli (Digi 2, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
20.30 La Liga: Levante–Atlético (Digi 3, Telekom Sport 1, Look Plus)
20.30 La Liga: Valladolid–Getafe (Digi Sport 4, Telekom Sport 4)
22.05 OTP Bank Liga: Újpest–Zalaegerszeg (M4 Sport)
22.15 Premier League: Tottenham–West Ham (Eurosport 1 Ro)
22.45 Serie A: Torino–Udinese (Digi 2, Telekom Sport 2, Look Sport 2)
22.45 Serie A: Genoa–Parma (Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Sport)
23.00 La Liga: Barcelona–Bilbao (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

• 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  

Szilassy Zoltán a GYHK másodedzője
Magyarországi edzővel erősíti szakmai stábját a Gyergyói Hoki Klub. 
Mint hétfőn a klub hivatalos Facebook-oldalán közzétették, július 
1-jétől Szilassy Zoltán látja el a másodedzői feladatokat a piros-fe-
héreknél a kanadai Malcolm Cameron vezetőedző mellett. Szilassy 
2011-ben a Dab-Docler játékosaként emelhette magasba a MOL Liga 
trófeáját, egy évvel később pedig már másodedzőként érte el ezt az 
Acélbikákkal. 2013-tól egy évig az Újpest U20-as együttesét irányí-
totta, majd 2014-től öt éven át vezette a lila-fehérek felnőtt csapatát. 
Szilassy mindemellett Magyarország különböző korosztályos váloga-
tottjainál és a felnőtt nemzeti együttes mellett is dolgozott. Az utóbbi 
időben a felnőtt válogatott stábjában a videóedzői szerepkört tölti be, 
és ezt folytatja a GYHK-nál végzett munkája mellett is. Mielőtt Szilassy 
szerződtetéséről hírt adtak volna a gyergyóiak, megköszönték a múlt 
szezonban másodedzőként és néhány hétig ideiglenes vezetőedzőként 
dolgozott Christopher Hamell munkáját. 

• RÖVIDEN 

H at Miskolcon töltött szezon 
után távozik a DVTK Jegesmed-

véktől Adorján Attila. A 23 eszten-
dős, csíkszeredai születésű kapus 
kétszeres Erste Liga- és magyar 
bajnokként, valamint egyszeres 
Magyar Kupa-győztesként távozik 

a fi nn Mestis Ligába, új klubja a 
Kiekko-Pojat lesz. Adorján Csíksze-
redában kezdett el jégkorongozni, 
2016-ig a román korosztályos vá-
logatottakban szerepelt. 2019-ben 
bemutatkozott a magyar felnőtt vá-
logatottban.

„Egy olyan lehetőség adódott 
előttem, amit a karrierem ezen sza-
kaszában, egyetemi tanulmányaim 
befejezésével megéri kihasználni, 
hiszen új kihívásokkal nézhetek 
szembe, és így tovább tudok fejlőd-
ni” – nyilatkozta Adorján Attila.

Adorján Attila Finnországban folytatja

A Székelyudvarhelyi Szejke SK 
egyik húzóembere, Balázs Botond 

az élvonalbeli feljutásért harcoló rivá-
lissal, a CSU Suceavával egyezett meg. 

Balázs Botond az idény elején tért 
vissza Székelyudvarhelyre: az SZKC 
megszűnését követően a magyar 
bajnokságban, Orosházán játszott. 
A Szejke SK egyik legjobbja volt, 
együttesével százszázalékos telje-
sítménnyel vezették az A osztály C 
csoportját. Az irányító mégis a távo-
zás mellett döntött, arról kérdeztük, 
miért tette meg ezt a lépést. „Ami-
kor visszatértem a szülővárosomba, 
akkor a vezetőséggel úgy egyeztem 
meg, hogy egy évet vállalok a másod-
osztályban. Ez volt az én kikötésem. 

A jelenlegi helyzet úgy hozta, hogy a 
Szejke SK-nak kevés az esélye, hogy 
ott legyen a Bölények Ligájában. 
Több megkeresésem volt, a CSU Su-
ceaváét fogadtam el. Az udvarhelyi 
vezetőséggel sokat egyeztettem, vé-
gül beleegyeztek a távozásomba” 
– mondta a 23. életévét idén betöltő 
kézilabdázó.

A kényszerszünet után többször 
is cikkeztünk arról, hogy az udvar-
helyi klub pénzügyi nehézségekkel 
küszködik, Balázs hozzátette, az el-
maradt fi zetéseket megkapták, igaz, 
a teljes keretet szabadságra küldték a 
koronavírus-járvány alatt.

A dolog pikantériája, hogy ameny-
nyiben megtartják az élvonalba való 

feljutásért folyó tornát, akkor Balázs 
már az új csapata mezét ölti fel, akár 
a volt együttese ellen játszhat.

A Szejke SK hivatalos honlapján a 
hétfői nap azt is közzétette, hogy még 
egy fi atal játékos, a beálló Szász Előd 
is máshol folytatja pályafutását: ő 
a tervek szerint a másik feljutóaspi-
ránshoz, a Magnum Botoșani-hoz 
igazol.

A klubbal kapcsolatos informá-
ció, hogy Ilyés Szabolcs lemondott 
a Szejke Sportklub és a Székelyföldi 
Kézilabda Akadémia ügyvezető igaz-
gatói tisztségéről. Ezzel kapcsolat-
ban próbáltuk megszólaltatni a klub 
vezetőségét, ám lapzártánkig nem 
sikerült elérnünk őket.

A vetélytárshoz igazolt a Szejke SK kézilabdázója

• A Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK értékes bajnoki 
győzelmet ünnepelt vasár-
nap este a Bukaresti Dina-
mo vendégeként a labda-
rúgó 1. Liga alsóházában, 
Leo Grozavu tanítványai 
3–1-re győztek. A mérkő-
zést eredetileg egy nappal 
korábban kellett volna 
megrendezni, de mivel a 
fővárosiak a halasztásról 
nem értesítették időben a 
háromszékieket, a Sepsi 
OSK klubmenedzsere, 
Cornel Șfaițer kifakadt az 
ellenfélre.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

M int ismert, a fővárosi klub-
nál múlt csütörtökön reggel 
kiderült, hogy minden-

kinek negatív lett a koronavírus-
teszt-eredménye, így lejátszhatták 
a Sepsi OSK elleni mérkőzést. Mivel 
azonban korábban a klub szertáro-
sánál pozitív eredményt kaptak, a 
csapat teljes küldöttsége egy hétig 
karanténba vonult, és nem tudott 
edzeni. Emiatt kérték a szombati ta-
lálkozó elhalasztását vasárnapra, 
hogy több idejük legyen a felkészü-
lésre. A Hivatásos Labdarúgóliga el-
fogadta a Dinamo kérését, csakhogy 

a bukaresti klubvezetés erről későn 
tájékoztatta a sepsiszentgyörgyieket, 
akik joggal háborodtak fel a kiala-
kult helyzet miatt.

Cornel Șfaițer, a Sepsi OSK klub-
menedzsere megkeresésünkre el-
mondta, hogy a klubnál mindenkit 
zavart a Dinamo hozzáállása, nem 
csak őt. A klubvezető múlt hét vé-
gén a Gazeta Sporturilor napilapnak 
nyilvánosan kifogásolta, hogy az el-
lenfél nem kezelte megfelelően ezt a 
helyzetet, hiszen előre kellett volna 
kérniük a beleegyezésüket a mérkő-
zés elnapolásához. „Jól meghatáro-
zott felkészülési programunk volt a 

vezetőedzőnkkel, a meccs elhalasz-
tása pedig felforgatta a terveinket, de 
a lényeg, hogy túltettük magunkat 
ezen a nézeteltérésen, és örvendünk 
annak, hogy jól végződött számunk-
ra ez a kiszállás” – nyilatkozta a Szé-
kelyhonnak Cornel Șfaițer.

A klubmenedzser elmondása 
szerint még gyerekkorában a Dina-
mónak szurkolt, abban az időben, 
amikor még komoly eredményeket 
tudott felmutatni az együttes. Ezért 
is csatlakozott a szurkolók kezde-
ményezéséhez, a DDB-programhoz, 
amellyel próbálják megmenteni a 
klubot. „Mindezt félretéve azonban a 

Dinamo elleni győzelmek mindig so-
kat jelentenek számomra, korábban 
amikor a Botoșani-nál tevékenyked-
tem, és most a Sepsinél is, ahol nagy-
szerű emberekkel dolgozom együtt, 
nagyon örvendek annak, hogy ismét 
sikerült legyőznünk őket.”

Mint mondta, a vasárnapi talál-
kozó előtt már nem vonták kérdőre 
a házigazdákat, mert mindannyian 
a meccsre koncentráltak, pontokat 
akartak szerezni. Nagyszerűen telje-
sített a csapat, Leo Grozavu edző és 
a játékosok is elismerést érdemelnek. 
„Határozottan és önfeláldozóan ját-
szottak, meglátásom szerint igazi 

hősök voltak, fi gyelembe véve az 
időjárási körülményeket és a rossz 
minőségű pályát. Egyértelmű volt a 
győzelmünk, amelyre nagy szüksé-
günk volt, főleg miután az előző két 
fordulóban hazai pályán pontokat 
veszítettünk” – mutatott rá.

Cornel Șfaițer hangsúlyozta, a 
Sepsi OSK-nak a második hely a 
célkitűzése az alsóházban, és bíz-
nak ennek megszerzésében, mert 
bebizonyították, hogy erős csapatot 
alkotnak. „Remélem, hogy a követ-
kező mérkőzéseken is tartani tudjuk 
a formánkat és jól végigvisszük ezt 
a bajnokságot. Ugyanakkor fi gyel-
mesnek kell lennünk, mert nagyon 
szoros az állás a ranglistán, és nem 
szeretnénk, hogy a végén izgulnunk 
kelljen a kiesés miatt.”

Emellett a kupában döntőt sze-
retnének játszani, de szerdán este 8 
órától a Jászvásári Poli elleni elődön-
tő első mérkőzésén nagyon nehéz 
feladatuk lesz hazai pályán, mert az 
ellenfél az utóbbi három találkozóján 
kikapott. A Sepsi OSK menedzsere 
rámutatott, hogy sajnos a találkozó-
kon szurkolóik nem lehetnek a csa-
pat mellett. „Ebből a szempontból 
kissé hátrányban vagyunk, hiszen 
sokat jelentett volna számunkra az, 
hogy a Dinamo elleni győzelem után 
nézők előtt játszunk a Jászvásár elle-
ni kupamérkőzésen.”

Túltették magukat a nézeteltérés en
A nehézségek ellenére fontos győzelmet aratott a Sepsi OSK Bukarestben

Zuhogó esőben, több mint egy félidőt 
emberhátrányban játszva győzött 
a Sepsi OSK 3–1-re a Dinamo otthonában

◂  F O R R Á S :  A G E R P R E S




