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KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyíló-
sok; új bejárati ajtók, terasz ajtók többféle mé-
retben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező 
áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 
200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 
0742-630838.

 » RÖVIDEN

Nagybánya lett az országos
rögbibajnok
A Nagybányai Știința nyerte meg 
a hazai élvonalbeli rögbibajnoksá-
got, miután a hétvégi döntőben 23-
17-re legyőzte a Temesvári SCM-et a 
brassói döntőben. A máramarosiak 
történetük hetedik Szuperliga-ser-
legét ünnepelték; korábban 1990-
ben, 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben, 
2014-ben és 2019-ben lettek elsők. 
A Béga-partiak hat aranyéremmel 
maradtak, és érdekesség, hogy a 
sorozat kilenc fi náléja közül hatot a 
temesváriak vívtak a nagybányaiak 
ellen. A bronzérem a Steauához 
került, amelyik a Dinamót múlta 
felül 33-13-ra ugyancsak Brassóban.
 
Kikapott a Kolozsvári 
Universitatea
Kikapott a Buzău vendégeként a 
Kolozsvári Universitatea labda-
rúgócsapata a másodosztályos 
bajnokság harmadik fordulójában. 
A Călărași is 2-1-gyel maradt alul 
a Craiovai U 1948 vendégeként, a 
szombati játéknap többi házigaz-
dájának többsége viszont elbukta 
a találkozóját. Ennek megfelelően 
a Rapid 3-0-val rabolt pontokat 
Slatináról, és a Resicabánya is sze-
rezett három pontot 1-0-s sikerrel a 
Bákó vendégeként. Ma Temesvári 
ASU Poli–Konstancai Farul (18 óra) 
mérkőzés lesz.
 
Oszaka a US Open női bajnoka
A japán Oszaka Naomi nyerte meg a 
New Yorkban megrendezett ameri-
kai nyílt teniszbajnokság női egyes 
versenyét, miután a döntőben szett-
hátrányból fordítva, 1:6, 6:3, 6:3-ra 
legyőzte a fehérorosz Viktorija Aza-
renkát. Oszaka immár háromszoros 
Grand Slam-bajnoknak mondhatja 
magát, és pályafutása hatodik tró-
feája mellé 3 millió dollárt kapott. A 
férfi aknál a fi náléban az osztrák Do-
minic Thiem és a német Alexander 
Zverev lépett pályára. A mérkőzés 
lapzártánk után fejeződött be.
 
Elmarad a Debrecen–Fehérvár
hokimérkőzés
A Fehérvári Titánok egyik játéko-
sának, valamint egy stábtagnak is 
pozitív  lett a koronavírustesztje, 
így elmarad a csapat hétfőre kiírt 
debreceni jégkorongmérkőzése az 
Erste Ligában. A fehérvári klub va-
sárnapi közleménye alapján érin-
tettek már több napja a klubvezetés 
által elrendelt házi karanténban 
tartózkodnak. A csapat tagjai közül 
jelenleg többen is gyanús esetnek 
minősülnek, esetükben, vala-
mint a teljes keret tekintetében az 
előírásoknak megfelelően teszteket 
végeznek el. A Fehérvár felfüggesz-
tette a Titánok edzését is. Az Erste 
Liga, mint ismeretes, szombaton 
rajtolt el. A MAC–Vasas találkozó 
6-3-mal zárult. Az erdélyi csapatok 
szeptember végén kezdenek. A 
Gyergyó HK épp Fehérváron lépne 
pályára szeptember 29-én, miköz-
ben a Brassó Debrecenbe utazna.

 » KRÓNIKA

Az FK Csíkszereda valamennyi csa-
patának keretét nyolcvan száza-

lékban székelyföldi játékosoknak kell 
alkotnia, kezdve a korosztályos együt-
tesektől a felnőttekig. Fő célunk az, 
hogy saját nevelésű futballistáinkat 
minél magasabb szinten versenyez-
tessük – jelentette ki a Székelyhon 
Tv-ben Szondy Zoltán, a romániai 
másodosztályban szereplő labdarú-
góklub, valamint a Székelyföld Lab-
darúgó Akadémia elnöke. A hargitai 
megyeszékhely nevével egybeforrt két 
intézmény vezetője kifejtette, mindig 
az akadémia illető korosztálya minő-
ségének a függvénye, hogy ez mire 
elegendő, viszont a jelentős számú 
utánpótlás-válogatottal tűzdelt aka-
démia szerinte előbb-utóbb ütőképes 
felnőttcsapatot fog kitermelni. Szondy 
a Nézőpont című műsorban beszámolt 
arról, hogy a sportklubok, ezen belül 
a labdarúgócsapatok nagyon nehezen 
élnek együtt a koronavírus-járvány 
adta helyzettel. Sérelmezte, hogy a 
hazai hatóságokat a profi  csapatokon 
túlmenően nem érdekli az utánpótlás, 
az amatőr csapatok vagy a tömegsport 
jövője sem. „Miközben jövőre olimpia 

lesz, a bukaresti kormány, a sportmi-
nisztérium megadta a kegyelemdöfést 
az amúgy is döglődő romániai sport-
nak” – fogalmazott a klubelnök.

Szondy elmondta, hogy a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia által Nagyvárad-
tól Kolozsváron át a Székelyföld számos 
településén működtetett alközpont-
rendszer egyedülálló Romániában, és a 
lényege az, hogy tehetséges futballistá-
kat neveljen. „Emellett az is szempont, 
hogy magyar legyen az edzés nyelve, és 
a gyermek tudja, hogy a felszerelése, 
versenyeztetése magyar állami fi nan-
szírozással történik” – hangsúlyozta 
Szondy Zoltán. Annak kapcsán, hogy 
a magyar kormány támogatásával 
nemcsak futball-, hanem jégkorong- és 
ökölvívó-akadémia is működik Székely-
földön, a klubelnök elmondta, meg kell 
vizsgálni, hány ilyen intézményre van 
reális igény a térségben. Szondy feltár-
ta: akadt olyan székelyföldi polgármes-
ter, aki egyszerre négy sportakadémiát 
akart létesíteni a városában, többek 
között azért, hogy a többi településnek 
ne legyen.

Az FK Csíkszereda és a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia vezetője úgy 
látja, a romániai magyarok identitá-
sának megőrzése szempontjából a 

sport, a labdarúgás óriási lehetőség, 
ennek fejlesztése elengedhetetlen a 
közösség megmaradásához, gyarapo-
dásához. „Ha elfogadjuk, hogy a sport 
fontos, ezáltal a gyermek például meg 
tudja védeni a magyarságát a pályán, 
akkor azt is el kell fogadnunk, hogy a 
székelyföldi önkormányzatoknak ezen 
a területen sokkal többek kell tenni-
ük” – vélekedett Szondy a Székelyhon 
Tv-ben. Szerinte a bukaresti sportsajtó 
„tőről metszett fasiszta ”, rendszeresen 
számonkéri ugyanis az FK Csíkszere-
dától, miért vannak magyar játékosai, 
gúnyosan emlegeti, hogy „magyar gyö-
kerű” futballistákat foglalkoztat. „A 
gyermekeink olyat is megéltek, hogy 
a bíró megfenyegette őket: sárga lapot 
kapnak, ha megszólalnak magyarul. 
Más kérdés, hogy ezt a játékvezetőt a 
Román Labdarúgó-szövetség súlyosan 
megbüntette” – számolt be a klub- és 
akadémiavezető. Aki a Székelyhon Tv 
YouTube-csatornáján megtekinthe-
tő interjúban feltárta azt is: az egyik 
román utánpótlás-válogatott korábbi 
edzője félrehívta a Székelyföld Labda-
rúgó Akadémia tehetségeit, és elmagya-
rázta nekik, hogy ők bozgorok. Az illető 
már nem dolgozik trénerként az után-
pótlásválogatottnál.

Szondy: a futball az identitás megőrzésének egyik eszköze is

 » „Az is szem-
pont, hogy 
magyar legyen az 
edzés nyelve, és 
a gyermek tudja, 
hogy a felszerelé-
se, versenyezteté-
se magyar állami 
fi nanszírozással 
történik” – hang-
súlyozta Szondy 
Zoltán.

A ROMÁN VÁLOGATOTT SPORTOLÓ MEGNYERTE ROMÁNIA KERÉKPÁROS KÖRVERSENYÉT

Eduard Grosu lett a befutó

Diadalmenet. Grosu a bukaresti szakaszon is megőrizte összetettbeli előnyét

Eduard Grosu nyerte meg a 
Román Kerékpáros Körver-
senyt. A válogatott sportoló 
két szakasz során diadalmas-
kodott, így a tegnapi záróe-
tapon elért második helyével 
is megőrizte összetettbeli 
elsőségét.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

E duard Grosu nyerte meg a Ro-
mán Kerékpáros Körversenyt, 
miután a tegnapi utolsó sza-

kaszon másodikként ért célba 
Bukarestben – Andrea Guardini 
mögött. Érdekesség, hogy miköz-
ben az olasz a prológ és a záró-
etap során aratott diadalt, addig a 
romániai sportoló a harmadik és 
a negyedik szakaszon ért elsőként 
célba, ugyanakkor a sárga trikót 
már az első szakasz után magára 
ölthette.

Az 53. román körverseny első 
három szakasza során, mint is-
meretes, erdélyi utakon haladt a 
mezőny. Előbb Temes, majd Bihar 
és Kolozs megye került főszerep-
be, hogy aztán a pénteki harma-
dik etapon székelyföldi útvonalon 
haladjon a mezőny. Ekkor már 
Grosu sprintelt be elsőként a célba 
– csapattársát, Serghei Țvetcovot 
utasította maga mögé –, ám akkor 
még úgy tűnt, hogy klubkötelezett-
ségei miatt kénytelen visszalépni 
a versenytől. A 28 éves zernyesti 
kerékpározó ugyanis ezen a meg-
mérettetésen a román válogatottat 
képviselte, ám a francia Nippo–
Delko–One Provence együttesé-
nek tagjaként tegnap már egy bel-

giumi seregszemlén kellett volna 
elindulnia. Klubcsapata végül be-
leegyezett abba, hogy Grosu befe-
jezze a román körversenyt, így rajt-
hoz is állt a nemzetközi szövetség 
(UCI) felügyelője által lerövidített 
szombati szakaszon. Brassó he-
lyett a Szeben megyei Kercisóráról 
rajtolt a mezőny, de így is ez volt a 
legnehezebb etap, hiszen a Transz-
fogarast megmászva jutottak el 
Curtea de Argeșre. Az összetettbeli 
éllovas Grosu 3 óra 37 másodperc 

alatt teljesítette ezt a 113,6 kilo-
méteres királyetapot, és bár az 
összetettben többen is egy percen 
belül voltak hozzá viszonyítva, a 
tegnapi bukaresti szakaszon elért 
második helye mégis elegendő 
lett a tornagyőzelemhez.

Utoljára 2018-ban, Serghei 
Țvetcov révén végzett romániai 
színeket képviselő sportoló az 
összetett élén, míg előtte 2011-
ben Andrei Nechita állhatott fel 
a dobogó legfelső fokára.

 » Klubcsapata 
végül beleegye-
zett abba, hogy 
Grosu befejezze 
a román körver-
senyt, így rajthoz 
is állt a nemzetkö-
zi szövetség (UCI) 
felügyelője által 
lerövidített szom-
bati szakaszon.
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