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• Kezdjük a legfontosab-
bal: kiengedték a kórház-
ból, jól érzi magát a szé-
kelyudvarhelyi születésű, 
a téli szünetben a magyar 
NB I-ben szerepelt Váci 
NKSE női kézilabdacsapat 
kapusa, Bálint Anna. Várja 
az utolsó koronavírusteszt 
eredményét.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

M ajdnem három hete röp-
pent fel az a hír, miszerint 
a Váci NKSE tíz játékosánál 

megállapították a koronavírussal 
való fertőzést. Akkor nem lehetett 
tudni, hogy a keretben kik beteged-
tek meg. A magyar NB I-ben szereplő 
együttes klubelnöke, Kirsner Erika 
az M1 tévétársaságnak adott interjú-
jában hétfőn elmondta, május 25-én 
kezdtek el edzeni, hétfő–csütörtök 
ritmusban végeztek gyorsteszteket a 
játékosokon, és egy sem hozott pozi-
tív eredményt.

Azután két kézilabdázó panasz-
kodott az ízérzékelés elvesztésére 
– ami a koronavírus egyik tünete –, 
majd a tesztjük pozitív lett, így a ve-
lük kapcsolatba lépett stábtagokat, 
csapattársakat PCR-tesztnek vetették 

alá, ezáltal mutatták ki a tíz fertőzöt-
tet, akikről június 30-án számolt be 
a klub.

Ők azóta már negatív eredményt 
produkáltak és jól vannak, egyedül 
Bálint Annát kezelik, ő Székelyud-

varhelyen került kórházba, legutóbbi 
tesztje pozitív lett, és a vizsgálatok 
a tüdején is foltot érzékeltek, bár az 
még nem tisztázott, hogy ez a koro-
navírussal kapcsolatos-e – derült ki 
a híranyagból.

Az ügy kapcsán Anna nevelőedző-
jénél, az udvarhelyi Mester Zsoltnál 
érdeklődtünk, aki elmondta, a kézi-
labdázó az első, Magyarországon el-
végzett teszt után – ami negatív volt 
– érkezett haza. „Elkezdte az otthoni 

elkülönítést, majd az itthoni, máso-
dik tesztje pozitív lett, ezt követően 
a kórházban kezelték. Tartottam vele 
a kapcsolatot, mindvégig kedélyes 
volt, nem érzékeltem, hogy beteg 
lenne” – számolt be a SZNKK trénere.

Megkeresésünkre Bálint Anna ki-
fejtette: ami a legfontosabb, jól érzi 
magát. „Ma (kedden – szerk. megj.) 
szabadultam a kórházból, hála is-
tennek nincs semmi problémám. A 
tüdőmről készült egyik röntgenfel-
vételen látszott egy kis elváltozás, 
de néhány nap múlva a következőn 
már nem látszott semmi. Nincsenek 
tüneteim, jól érzem magam. Most 
legalább egy hétig itthon maradok” 
– vázolta fel helyzetét a Vác hálóőre.

A magyarországi csapatánál 
kialakult gócpontról elmondta: 
„rosszul érintett mindenkit, hiszen 
hétfőnként és csütörtökönként tesz-
teltek minket, és megdöbbentünk, 
amikor kiderült, hogy bekerült kö-
zénk a vírus”.

A váci felkészülési program sze-
rint két hét edzést követően egy hét 
pihenőt kapnak a játékosok. „A má-
sodik hétvégén – amikor jött a pihe-
nő – derült ki, hogy pozitív lett a tesz-
tem. Csütörtökön reggel még negatív 
voltam, már hazajöttem, amikor ki-
derült, hogy a csapattársaim és én is 
megbetegedtem.”

A fi atal kapus hozzátette, hogy a 
legutolsó koronavírustesztjét a szé-
kelyudvarhelyi kórházban végezték 
el, egyelőre nincs eredménye.

18.30 2. Liga: Aradi UTA–Petrolul (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
20.00 Premier League: Manchester City–Bournemouth (Eurosport 1 Ro)
20.30 Serie A: Milan–Parma (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Plus)
20.30 Serie A: Bologna–Napoli (Digi 3, Telekom Sport 2, Look Sport)
20.30 Serie A: Sampdoria–Cagliari (Digi Sport 4, Telekom Sport 4)
22.15 Premier League: Arsenal–Liverpool (Eurosport 1 Ro)
22.45 Serie A: Sassuolo–Juventus (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
22.45 Serie A: Udinese–Lazio (Digi 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
22.45 Serie A: Roma–Verona (Digi 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
22.45 Serie A: Lecce–Fiorentina (Digi Sport 4, Telekom Sport 4)

• 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 indulnak az új kiírásban
A német Hannover és a spanyol La Rioja is visszalépett a férfi kézilabda 
Európa Liga következő idényének küzdelmeitől. A német csapat ügyveze-
tő igazgatója kifejtette, a szervezési, egészségügyi és pénzügyi kocká-
zatok túlságosan megterhelők lennének a klub számára. Hozzátette, a 
húszcsapatos, 38 fordulós Bundesliga több mint elegendő kihívást jelent 
számukra a jelenlegi körülmények között. A spanyol csapat közleménye 
szerint a koronavírus-járványból fakadó bizonytalanságok miatt nem 
szerepel a második számú európai kupasorozatban. Három dán női klub 
már tavasszal jelezte, hogy nem akar indulni az Európa Ligában.

NHL-es kanadai edző a miskolci hokicsapatnál
Dave Allison vezetőedző irányítja a következő szezonban a szlovák 
jégkorongligában (Tipsport) induló DVTK Jegesmedvék csapatát. A klub 
honlapjának hétfői beszámolója kiemeli, hogy a 61 éves kanadai szak-
ember pályafutása során több észak-amerikai ligában, így az NHL-ben és 
az AHL-ben is dolgozott, de megfordult Németországban is. Az NHL-ben 
megbízott vezetőedzőként 1996-ban irányította az Ottawa Senators csa-
patát. Legutóbb a német harmadik ligás Deggendorfer SC csapatának 
volt a vezetőedzője, korábban játékos-megfigyelőként is dolgozott.

• RÖVIDEN 

A nehezén túl van a kézikapus
Itthon kezelték a székelyudvarhelyi hálóőrt

Bálint Anna a Váci NKSE mezében. Hamarosan visszatérne a kapuba   ▴  FORRÁS:  FACEBOOK/BÁLINT ANNA

J apán beutazási kedvezményeket 
adna a jövő évre halasztott tokiói 

játékokra érkező olimpikonoknak – je-
lentette be a sportminiszter. Azt mond-
ta, meg akarják könnyíteni a külföldi 
sportolók bejutását a szigetországba 
még abban az esetben is, ha a kormány 
rendelkezései alapján bizonyos orszá-
gok és térségek számára ez aktuálisan 

nem volna lehetséges. Tokió kormány-
zója közölte, továbbra is reményke-
dik abban, hogy az olimpia jövőre a 
világméretű egység és a koronavírus 
legyőzésének szimbóluma lehet, noha 
a japán főváros is változatlanul harcol 
a járvánnyal. A Japánban eddig re-
gisztrált mintegy 22 ezer fertőzött har-
mada tokiói. Az eredeti tervek szerint 

a 2020-as nyári játékok tíz nap múlva 
kezdődött volna, a pandémia azonban 
márciusban halasztásra kényszerítette 
a házigazdákat, az olimpia új dátuma 
2021. július 23.–augusztus 8.

Ugyanakkor egyre több sporto-
ló, sportvezető és virológus aggódik, 
hogy vakcina nélkül még jövőre sem 
kellene megrendezni a játékokat.

A Magyar Labdarúgó-szövetség 
tegnap közzétette a 2020–2021-es 

élvonalbeli idény első fordulójának 
párosításait. A nyitányon örökrang-
adót rendeznek, az élvonalba egy 
év után visszatérő MTK Budapest a 
címvédő Ferencvárost fogadja. Akár-
csak a múlt hónapban befejeződött 
előző bajnokság utolsó fordulójában, 

a bronzérmes Puskás Akadémia és a 
kupagyőztes Budapest Honvéd ismét 
megmérkőznek egymással. Ugyanez 
a helyzet a Zalaegerszegi TE–Mol Fe-
hérvár találkozón, ennek alkalmával 
a vendégek nemrég kinevezett új szak-
vezetője, Márton Gábor épp korábbi 
csapata ellen mutatkozik be, amelyet 
sikerült benn tartania az élvonalban.

Az NB I. nyitófordulójának páro-
sításai: Puskás Akadémia–Honvéd, 
Budafoki MTE–Kisvárda, Paksi FC–
Újpest FC, Diósgyőri VTK–Mezőkö-
vesd, Zalaegerszegi TE–Mol Fehér-
vár, MTK–Ferencváros. A bajnokság 
az augusztus 15-ei hétvégén rajtol, a 
mérkőzések kezdési időpontjairól ké-
sőbb dönt a szövetség. (H. B. O.)

A koronavírus közbeszólt, elma-
radt a tegnap estére tervezett 

Campionii FC Argeș Pitești–CS Mi-
oveni mérkőzés a román labdarúgó 
2. Liga rájátszásának 2. fordulójából. 
Az ok: az FC Argeș egyik tagjának 

pozitív lett a koronavírustesztje. Az 
1. fordulóból elmaradt UTA–Petrolul 
találkozót a tervek szerint ma 18.30-
tól pótolják. A következő fordulóban 
(július 20–21.): hétfőn 17.30-tól CS Mi-
oveni–UTA, kedden 18.30-tól Buka-

resti Rapid–FC Argeş, 21 órától Turris 
Oltul–Petrolul. A rájátszást követően 
az első két helyezett feljut az 1. Ligá-
ba, a harmadik pedig selejtezőmecs-
cset játszik – szintén a feljutásért – a 
12. helyen záró élvonalbeli csapattal.

Tokió reménykedik az olimpiában

Örökrangadóval rajtol az NB I.

Elmaradt az Argeș megyei rangadó




