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• Idén csak emlékeznek, 
de jövőre annál nagyobb 
ünnepre készül a gyergyó-
szentmiklósi labdarúgás. 
A Gyergyói Foci Ünnepe 
ezúttal elmarad, de új 
tervek születnek: 99 év 
után női focicsapat létesül 
a Jövőnél.

GERGELY IMRE

R endszerint a bajnokságok kez-
dete előtt tartják meg a Gyer-
gyói Foci Ünnepét, amikor a 

legkisebbektől az öregfi úkig a legkü-
lönbözőbb labdarúgó-nemzedékek 
találkoznak. A járványhelyzet ennek 
is keresztbe tesz, elmarad a szokásos 
utánpótlástorna, illetve a mostani fel-
nőtt csapat mérkőzése és az öregfi úk 
mindig jó hangulatban zajló meccse is.

Azonban a jelenlegi körülmények 
közt sem mondanak le teljesen a ta-
lálkozásról, a közös emlékezésről. A 
labda most nem kerül elő, de a városi 
temetőben a „Minden idők sporto-
lója” tiszteletére állított kopjafánál 
hajtanak fejet a régi elődök, az élet-
ből távozott egykori csapattársak, 
edzők előtt. A Jövő FC által szervezett 
megemlékezésre szombaton 12 órára 

várják az egykori és jelenlegi labda-
rúgókat, szurkolókat, természetesen a 
hatályos járványügyi előírások betar-
tása mellett.

„A legfájóbb az, hogy nem tudjuk 
megrendezni a már megszokott és 
várt Jövő FC Juniors CUP utánpótlás-
tornát, így nem marad más, csak az 
edzések és a remény, hogy ősszel el-
kezdődik számukra a bajnokság. Bí-
zunk benne, hogy jövőre, amikor 100 
éves lesz a gyergyószentmiklósi foci, 
a ünnepélynek nem kell elmaradnia, 
a kerek évfordulóhoz méltó eseményt 
tudunk szervezni” – fogalmazott 
Puskás István, a Jövő FC elnöke, aki 
elmondta, hogy szeretnék megvaló-
sítani egy könyv kiadását, amely az 
elmúlt 100 évet örökítené meg.

Akikkel már nem találkozhatnak

A fociünnep alkalmával más évek-
ben is sor került a főhajtásra a teme-
tőben, ahol búcsút vesznek azoktól 
is, akik az adott évben hunytak el. 
Ezúttal két egykori játékosért szól az 
ima. 82 éves korában hunyt el a 60-
as évek csapatának középpályása, 
Váradi László. „A 60-as években ki-
tűnő fej- és lábjátékával, gyors hely-
zetfelismeréseivel, briliáns passza-
ival volt az egyik közönségkedvenc. 
Aktív pályafutása után sem szakadt 
el a csapattól, kereskedelmi egység 
vezetőjeként segítve az épp aktuális 
csapatot” – fogalmaz a Jövő búcsúz-
tatója. Búcsúznak a 80-as évek B osz-
tályos csapatának középpályásától, 

Vajna Csabától is, aki 71 éves korá-
ban hunyt el. „Köszönjük, amit tettél 
a gyergyói labdarúgásért, és hogy az 
utolsó percig a csapatunk mellett vol-
tál, visszatérve minden évben, hogy 
újra találkozzál egykori csapattársa-
iddal, szurkolókkal” – írják.

Lányoknak szól a toborzó

Gyergyószentmiklóson ugyan koráb-
ban is voltak próbálkozások a női lab-
darúgás meghonosítására, játszottak 
is mérkőzéseket a hölgyek, de szerve-
zett formában, hivatalos keretek kö-
zött még nem volt ilyen. Most megpró-
bálják. Mint Puskás István elmondta, 
szülők keresték meg őket, hogy örül-
nének, ha létrejönne csapat a lányok 

számára is. Jelenleg is számos kislány 
focizik, de ők a különböző korosztá-
lyos fi úcsapatokban.

Mivel nem tudják, igazából mek-
kora lenne az igény erre, egyelőre 
nem szabtak korhatárt a jelentkezők 
számára, minden focizni kívánó kis-
lányt szívesen fogadnak. Ha úgy ala-
kul, akár több csapatot is indítanak. 
Igazából persze annak örülnének, 
ha az alapoktól kezdhetnék az épít-
kezést, azaz 5–7 éves kislányokkal 
kezdődhetne el a rendszeres kép-
zés. Edzőjük is egy hölgy, Ferenczi 
Emília lesz. Jelentkezni nála lehet, 
a 0751–536129-es telefonszámon. To-
vábbi információkkal tud segíteni 
még Rokaly Attila szakmai vezető 
(0744–515366).

Emlékeznek és gyarapodnak
Idén elmarad a Gyergyói Foci Ünnepe

Elkezdődtek az osztályozók a 2. Ligáért
Lejátszották a labdarúgó 2. Ligába jutásért kiírt selejtezők első mér-
kőzéseit. A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) döntése értelmében 
a román harmadosztályú bajnokságból öt csapat jut fel. Az első és 
a negyedik csoport éllovasa, a Bákói Aerostar és az U Craiova 1948 
együttese jelentős előnnyel vezette csoportját a világjárvány meg-
jelenésekor, ezért osztályozó nélkül kezdheti magasabb ligában a 
következő szezont. A másik három csoportban az első két helyezett 
között szoros volt az állás, ezért ezeknek a csapatoknak osztályozót 
kell játszaniuk a feljutásért. Az oda-visszavágós rendszerben zajló 
párharcok első eredményei: Mostiştea Ulmu (Călărași megye)–AFC 
Unirea 04 Slobozia 0–2 (0–0), Bukaresti Progresul 1944 Spartac–CSM 
Slatina 0–1 (0–0), Nagybányai Minaur–Lénárdfalvi ACS Fotbal Comuna 
2–1 (1–0). A visszavágókat vasárnap, augusztus 9-én rendezik.

Brassó megyének három 3. ligás csapata lesz
Második mérkőzését is megnyerte a Brassói Corona a labdarúgó 3. 
Ligába való feljutásét kiírt selejtezős csoportjában Nyárádtőn, így a 
következő szezont a harmadosztályban kezdheti. Labdarúgás, osztályo-
zó a 3. Ligába jutásért, 3-as régió, B csoport, 2. forduló: Marosújvári SK–
Brassói Corona 0–5 (0–2). Egy korábbi mérkőzésen: Brassói Corona–
Gyergyószentmiklósi VSK 16–0. A csoport utolsó mérkőzését vasárnap 
17.30-tól rendezik, amikor a Gyergyói VSK Marosújvár együttesét fogadja 
Nyárádtőn. A csoportból az első helyezett jut fel, de ha nem telnek fel a 
helyek, akkor a csoportmásodikok is esélyesek a feljutásra. Brassó me-
gyének három 3. ligás csapata lesz a 2020–2021-es szezonban: Brassói 
AS SR Municipal, Brassói Corona és Barcarozsnyói Olimpic Cetate. Má-
sodik osztályozós mérkőzését is elveszítette a brassói tornán, így nem 
jutott fel a harmadosztályba a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK tartalékcsa-
pata. Marin Barbu együttese Kovászna megye bajnokaként a szombati 
első fordulóban 2–0-ra kikapott a Nyárádtői Unireától, majd szerdán a 
Nagydisznódi Măgurával szemben szenvedett egyértelmű vereséget. A 

Szeben megyeiek már nyolc perc alatt kétgólos előnyt alakítottak ki, 
végül 4–0-ra győztek. A hármas régió A csoportjának első helyéért Nyá-
rádtő és Nagydisznód vasárnap 17.30-tól mérkőzik meg.

• RÖVIDEN 

Fiatal kanadai kiválóság a GYHK-nál

Több mint tíz forgatókönyv az Erste Ligára

K étszeres ECHL-bajnokként ér-
kezik Gyergyószentmiklósra a 

23 éves kanadai Shawn St-Amant, 
aki a Gyergyói Hoki Klub játéko-
saként folytatja pályafutását. Mint 
a piros-fehérek Facebook-oldalán 
közzétett közleményből kiderül, a 
jobbkezes szélső támadó még ifi-
ként aranyérmes volt az egyik leg-
erősebb ifjúsági ligában, a QMJHL-
ben. 2016-ban mutatkozott be a 
felnőttek világában, és két szezo-
non át szerepelt párhuzamosan az 

AHL-es San Antonio Rampage és az 
ECHL-ben a Colorado Eagles mezé-
ben. Az Eagles játékosaként a 2016–
2017-es idényben felemelhette az 
ECHL bajnokának járó Kelly-kupát, 
és egy év múlva címvédéshez segí-
tette a csapatot.

A következő idény nagyobb ré-
szét az AHL-es Hartfordnál töltötte, 
a félbeszakadt 2019–2020-as év-
ben pedig újra az ECHL-ben, a Fort 
 Wayne  Kornets csapatában termelte 
a pontokat.

Idén jelölték a szezon ECHL All 
Stars csapatába is, amit 23 évesen 
nem sokan tudnak elmondani ma-
gukról – áll a közleményben.

A jobbkezes szélső 107 alkalommal 
lépett pályára az AHL-ben, 10 gólja 
és 8 gólpassza került a statisztikába. 
4 ECHL-es szezonjában 118 alapsza-
kaszbeli és playoff -meccsen 96 pontot 
(45 gólt és 51 gólpasszt) hozott össze.

A GYHK jövő héten Érdre utazik, 
a hazai mag ott találkozik majd az új 
csapattársakkal. (Gergely Imre)

S zőke Álmos szerint tíz felett van 
a forgatókönyvek száma a jég-

korong Erste Liga idényével kapcso-
latban. 

A liga elnöke az M1 aktuális 
csatornán közölte, a tervek alapján 
szeptember 11-én rajtoló pontvadá-
szat határokon ível át, és az erdélyi 
csapatokat is számba kell venni a 
kerek bajnoksághoz. Mint mondta, 
tíz felett van a forgatókönyvek szá-
ma, ám a helyzet napról napra vál-
tozik, és az élet felülírhatja az elkép-
zeléseket.

Szőke Álmos kifejtette, egyelőre 
egy teljes kört terveznek, melynek 
során a magyar csapatok nem utaz-

nak határon túlra, később pedig az 
utazási lehetőségek függvényében 
nyitnak és tervezik meg a követke-
ző szakaszt. Elárulta, elképzelhető, 
hogy az alapszakaszt követően a 
középszakaszt törlik, amennyiben 
a helyzet úgy kívánja: „Akkor ké-
szülünk jól, ha nem a teljes képpel 
kapcsolatban tesszük ezt. Körről 
körre fogjuk meghatározni a ho-
gyan továbbot, és annak fényében 
hozzuk meg a további döntéseket.”

Hangsúlyozta, a magyarországi 
sporteseményekre nincs korlátozás 
a jelenlegi helyzet szerint, Erdély-
ben viszont a román rendelkezések 
alapján nézők nélkül kell elkezdeni 

a pontvadászatot. Hozzáfűzte, a csa-
patoknak egészségügyi előírásokat 
terveznek bevezetni. A sorsolásra au-
gusztus 26-án kerül sor.

Fradi–Újpest hokimeccs 
a magyar Szuperkupáért

Szeptember 4-én a Ferencváros és 
az Újpest jégkorongcsapata játszhat 
a magyar Szuperkupáért a Magyar 
Jégkorongszövetség (MJSZ) tervei 
szerint. Az Erste Liga-aranyérmes 
és kupagyőztes zöld-fehérek új ott-
honukban, a Tüskecsarnokban a li-
gában bronzérmes lila-fehérek ellen 
játszhatják első tétmeccsüket.

Eddig mindig elkészült az öregfiúk csoportképe. Idén erre sincs lehetőség   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  G E R G E L Y  I M R E




