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Elhuny Szűcs Lajos olimpiai
bajnok labdarúgó
Hetvenhat esztendős korában 
elhunyt Szűcs Lajos, az 1968-as 
mexikóvárosi olimpián arany-
érmet nyerő labdarúgócsapat 
tagja. A válogatottban 1967 és 
1973 között 37-szer lépett pályá-
ra, olimpiai aranyérme mellett 
1972-ben a müncheni ötkarikás 
játékokon ezüstérmes volt,  az 
1972-es belgiumi Európa-bajnok-
ságon negyedik helyen zárt a csa-
pattal. Szűcs Lajos kétszer nyert 
bajnokságot a Ferencvárossal 
(1967, 1968), amelynek tagjaként 
1968-ban bejutott a Vásárvárosok 
Kupájának (korábbi UEFA-kupa, 
most Európa Liga) döntőjébe. 
A Leeds United elleni vesztes 
párharc mindkét felvonásán pá-
lyára lépett. Kétszer (1968, 1971) 
választották meg Magyarországon 
az év labdarúgójának. Albert 
Flóriánnal, Novák Dezsővel és 
Farkas Jánossal együtt 1968-ban 
meghívták a világválogatottba, 
és Rio de Janeiróban, a Maracana 
Stadionban közel százezer néző 
előtt pályára léphetett a házi-
gazda brazilok ellen, akik 2-1-es 
győzelmet arattak.

Sorsoltak a BL-ben és az EL-ben
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) elkészítette a Bajnokok 
Ligája és az Európa Liga kiesési 
szakaszának párosításait pénte-
ken Nyonban. Ha a Barcelona és 
a Bayern is sikerrel jár a legjobb 
16 között, összecsaphatnak a lisz-
szaboni torna negyeddöntőjében. 
A negyeddöntős párosítások: 1. 
Manchester City/Real Madrid–Ju-
ventus/Lyon; 2. RB Leipzig–Atlé-
tico Madrid; 3. FC Barcelona/SSC 
Napoli–Bayern München/Chelsea; 
4. Atalanta BC–Paris Saint-Ger-
main. Az elődöntőben: 1. párharc 
győztese–3. párharc győztese; 
2. párharc győztese–4. párharc 
győztese. A BL kieséses szakasza a 
módosított versenynaptár alap-
ján augusztus 7-én folytatódik, a 
lisszaboni nyolcas döntő a tervek 
szerint öt nappal később rajtol. 
A negyeddöntőtől egymeccses 
párharcokat rendeznek, a mini-
torna helyszínei a Sportin, illetve 
a Benfi ca stadionja, utóbbiban 
rendezik az augusztus 23-ára kiírt 
döntőt is. Az UEFA úgy határozott, 
hogy mindkét sorozatban zárt 
kapus lesz a folytatás, de a járvány 
alakulásának függvényében még 
feloldhatják a korlátozást. Az 
Európa Ligát négy német városban 
fejezik be augusztusban. A ne-
gyeddöntős párosítások: 1. Sahtar 
Doneck/Wolfsburg–Basel/Frank-
furt, 2. Man. United/LASK–FC 
Köbenhavn/Istanbul Basaksehir, 
3. Internazionale/Getafe–Le-
verkusen/Rangers, 4. Wolves/
Olympiakosz–AS Roma/Sevilla. 
Az elődöntőben: a 4. párharc 
győztese–a 2. párharc győztese; a 
3. párharc győztese–az 1. párharc 
győztese.
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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, terasz ajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolná-
son. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej.
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

„Reméljük, hogy jól dön-
töttünk, mielőbb  feledésbe 
merül az egész incidens, és 
sikeres lesz a bajnokság vége, 
illetve kupagyőzelmet ünne-
pelhetünk” – jelentette ki lap-
családunknak Hadnagy Attila. 
A kupadöntőbe jutott Sepsi 
OSK klubigazgatója szerint a 
játékosok is azt szorgalmazták, 
hogy a múlt heti incidens elle-
nére Leo Grozavu vezetőedző a 
helyén maradjon.
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A Sepsiszentgyörgyi Sep-
si OSK vezetőtanácsának 
szombati ülésén úgy dön-

töttek, hogy a múlt hét elején a 
klubnál történt incidens ellenére, a 
sikeres idényzárás reményében to-
vábbra is megbíznak a Leo Grozavu 
vezette szakmai stábban. A sepsi-
szentgyörgyi klub közleményében 
kiemeli, hogy az elmúlt napok saj-
nálatos eseményeit elemezve, és fi -
gyelembe véve a játékosok kérését 
is a következő döntés született: Leo 
Grozavu vezetőedző megrovásban 
és büntetésben részesül, a csapat 
és a szakmai vezetés továbbra is 
együtt dolgozik és folytatja a mun-
kát az idény befejezéséig.

Hadnagy Attila, a csütörtökön 
este a Román Kupa döntőjébe 
jutott Sepsi OSK klubigazgatója 
megkeresésünkre úgy nyilatko-
zott, hogy a történtek beigazolód-
tak, volt egy kisebb incidens – Leo 
Grozavu vezetőedző két játékossal, 
Fülöp Loránddal és Călin Popes-
cuval is konfl iktusba keveredett 
– , de nem éppen akkora, amek-
korára „felfújta” a román sajtó. 
Mint mondta, nem minden igaz, 
amit állítanak, mert alig várták, 
hogy negatív eseményekről szá-
moljanak be a klub háza tájáról. 
„A játékosokkal külön tárgyaltunk 
az irodában, elmondták a véle-
ményüket, és az ő kérésükre úgy 

MEGBÜNTETTÉK A KUPADÖNTŐS HÁROMSZÉKIEK VEZETŐEDZŐJÉT, DE MARADHAT A KLUBNÁL

Összetartanak a Sepsi OSK-nál

Csapatszellem. A történtek ellenére az OSK játékosai továbbra is megbíznak a szakvezetőben

 » „A játékoso-
kat nem büntet-
tük meg, nekik 
a legfontosabb, 
hogy fejben 
csakis a játékra 
összpontosítsa-
nak és adjanak 
bele mindent a 
szezon végén” – 
közölte Hadnagy 
Attila.

döntöttünk, hogy a klub számára 
az a legjobb, ha az utolsó hat baj-
noki fordulóra és a kupadöntőre 
a mostani edzővel maradunk. Leo 
Grozavu utolsó fi gyelmeztetést és 
pénzbüntetést kapott, ez utóbbit 
jótékonysági célra ajánljuk fel. A 
játékosokat nem büntettük meg, 
nekik a legfontosabb, hogy fejben 
csakis a játékra összpontosítsanak 
és adjanak bele mindent a szezon 
végén” – közölte Hadnagy Attila. Ki-
emelte, hogy erre a rövid időszakra 
nem tudnak új edzőt hozni, hiszen 
amíg megismeri a játékosokat, ad-
dig lejár a bajnokság. „Reméljük, 
hogy jól döntöttünk, mielőbb fele-
désbe merül az egész incidens, és 
sikeres lesz a bajnokság vége, illetve 
kupagyőzelmet ünnepelhetünk. Azt 
szeretnénk, ha a csapat összeszedné 
magát, és nyerjünk meg három mér-
kőzést, ezzel biztos lenne a bennma-
radás. Nagyon fontos számunkra a 
három pont megszerzése a Chindia 
Târgoviște ellen (ma 18 órától hazai 
pályán – szerk. megj.), mert ellen-
kező esetben nagy bajba kerülünk. 
A játékosaink odaadóan készülnek, 
bízunk benne, hogy meglesz a győ-

zelem” – adott hangot reményének 
a klubigazgató. A Sepsi OSK egyéb-
ként kettős győzelemmel jutott a Ro-
mán Kupa döntőjébe: a hazai 5-1-es 
siker után a csütörtöki visszavágón 
3-0-ra verte a tartalékosan felálló 
Poli Iași együttesét. A július 22-ei 
döntőben – amelyet a ploiești-i Ilie 
Oană Stadionban rendeznek – a há-
romszékiek az FCSB-vel küzdenek 
meg a trófeáért.

Közben a Liga 1-ben gól nélküli 
döntetlennel kezdődött pénteken 
a felsőházi rájátszás 7. fordulója: 
az FC Botoșani és az Astra Giurgiu 
nem bírt egymással. Az éllovas 
Universitatea Craiova és az ötödik 
helyre lecsúszott FCSB mérkőzése 
lapzárta után ért véget. A Kolozsvá-
ri CFR ma zárja a fordulót a vendég 
Medgyesi Gaz Metan ellen. Az alsó-
ház 9. fordulójának hétvégi ered-
ményei: Nagyszebeni Hermanns-
tadt–FC Voluntari 2-1 (Yazalde 33., 
Almeida 80., illetve Eric 90.), FC 
Viitorul–Academica Clinceni 5-0 
(Rivaldinho 20., 74., Dussaut 52., 
Iancu 84., 93. – utóbbit büntető-
ből). A Dinamo–Poli Iași találkozó 
lapzárta után ért véget.
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I lyés Ferenc, a kiváló kézilabdázó el-
nökletével alapítványt hozott létre a 

Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) 
a határon túli magyar utánpótlás 
kézilabdázás támogatására – adta 
hírül a Székelyföldi Kézilabda Aka-
démia hivatalos honlapja. Az MKSZ 
közleményében kifejti, szívén viseli 
a határon túli magyar kézilabdát, 
az elmúlt néhány hónap pedig több 
időt biztosított számára programjai 
átgondolására. A szakszövetség el-
nöksége arra az elhatározásra jutott, 
hogy a sportág határon túli támoga-
tására a leghatékonyabb működési 
forma az alapítványi, ezért létrehozta 
az Együtt növünk fel! alapítványt az 
utánpótláskorú sportág támogatásá-

ra. Az alapítvány célja a történelmi 
Magyarország területén kialakítan-
dó, a nemzettudatra épülő, az egész-
séges életmóddal és a versenysport-
tal összefüggő kézilabda-specifi kus 
kiválasztás, felkészítés, versenyezte-
tés és szakemberképzés. Az alapít-
vány támogatja az együttműködési 
megállapodások megkötését hazai 
és külföldi sportszervezetekkel az 
utánpótláskorú játékosok versenyez-
tetése céljából, a gyermek és ifj úsági 
kézilabdatornák szervezését, a szak-
emberek díjazását, a sportoláshoz 
szükséges tárgyi feltételek javítását, 
a kiemelkedő eredményeket elérő 
csapatok edzőtáboroztatását, a leg-
jobb utánpótlás-játékosok mene-
dzselését, a szakemberek továbbkép-
zését és jutalmazását. 

A magyar kormány által is támoga-
tott alapítvány idén nyártól átveszi 
a Székelyföldi Kézilabda Akadémia 
működtetését. Az alapítvány kura-
tóriumának elnöke Ilyés Ferenc szé-
kelyudvarhelyi származású kézilab-
dázó, a Magyar Kézilabda Szövetség 
határon túli magyar kézilabdáért fe-
lelős elnöki megbízottja, a kuratóri-
um tagjai Juhász István sportakadé-
mia-központ vezető és Jakab Árpád, a 
határon túli magyar kézilabdázásért 
felelős főtitkári megbízott (az MKSZ 
részéről), valamint a székelyföldi ké-
zilabdázás részéről Sipos Lóránt, a 
partiumi kézilabdázás részéről pedig 
Nagy Flórián. Az MKSZ elnöksége az 
ügyvezető igazgatói teendők ellátá-
sára, a napi ügyek operatív vezetésé-
re Jakab Árpádot kérte fel.

Alapítványt hoztak létre a székelyföldi kézilabdáért

 » Az alapítvány 
kuratóriumának 
elnöke Ilyés 
Ferenc székelyud-
varhelyi szárma-
zású kézilabdázó.




