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Nem csak futball
A foci az identitás megőrzésének egyik eszköze is

ROSTÁS SZABOLCS

A hargitai megyeszékhely nevé-
vel 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 ütőké-
pes felnőtt csapatot fog kitermelni. 
Szondy a Nézőpont című műsorban 
beszámolt arról, hogy a sportklu-
bok, ezen belül a labdarúgócsapa-
tok nagyon nehezen élnek együtt a 
koronavírus-járvány adta helyzettel. 
Sérelmezte, hogy a hazai hatóságo-
kat a profi  csapatokon túlmenően 
nem érdekli az utánpótlás, az amatőr 
csapatok vagy a tömegsport jövője 
sem. „Miközben jövőre olimpia lesz, 
a bukaresti kormány, a sportminisz-
térium megadta a kegyelemdöfést az 
amúgy is döglődő romániai sport-
nak” – fogalmazott a klubelnök.

Akadémiák sokasága

Szondy elmondta, hogy a Székely-
föld Labdarúgó Akadémia által 

Nagyváradtól Kolozsváron át a 
Székelyföld számos településén 
működtetett alközpontrendszer 
egyedülálló Romániában, és a lé-
nyege az, hogy tehetséges futbal-
listákat neveljen. „Emellett az is 
szempont, hogy magyar legyen az 
edzés nyelve, és a gyermek tudja, 
hogy a felszerelése, versenyezteté-
se magyar állami fi nanszírozással 
történik” – hangsúlyozta Szondy 
Zoltán. Annak kapcsán, hogy a 
magyar kormány támogatásával 
nemcsak futball-, hanem jégko-
rong- és ökölvívó-akadémia is mű-
ködik Székelyföldön, a klubelnök 
elmondta, meg kell vizsgálni, hány 
ilyen intézményre van reális igény a 
térségben. Szondy feltárta: akadt 
olyan székelyföldi polgármester, 
aki egyszerre négy sportakadé-
miát akart létesíteni a városában, 
egyebek közt azért, hogy a többi 
településnek ne legyen.

Túl a focin

Az FK Csíkszereda és a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia vezetője úgy 
látja, a romániai magyarok identitásá-
nak megőrzése szempontjából a sport, 
a labdarúgás óriási lehetőség, ennek 

fejlesztése elengedhetetlen a közösség 
megmaradásához, gyarapodásához. 
„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 szé-
kelyföldi önkormányzatoknak ezen a 
területen sokkal többet kell tenniük” 
– vélekedett az elnök a Székelyhon 
TV-ben. Szerinte a bukaresti sport-
sajtó „tőről metszett fasiszta 
”, rendszeresen számonkéri 
ugyanis az FK Csíkszeredá-
tól, miért vannak magyar 
játékosai, gúnyosan emlege-
ti, hogy „magyar gyökerű” 
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 súlyo-
san megbüntette” – számolt be a klub- 
és akadémiavezető. Aki a Székelyhon 
TV YouTube-csatornáján megtekint-
hető interjúban feltárta azt is: az egyik 
román utánpótlás-válogatott korábbi 
edzője félrehívta a Székelyföld Labda-
rúgó Akadémia tehetségeit, és elma-
gyarázta nekik, hogy ők bozgorok. Az 
illető már nem dolgozik trénerként az 
utánpótlás-válogatottnál.

Szondy Zoltán: a székelyföldi önkormányzatoknak sportfinanszírozás 
területén sokkal többet kell tenniük 
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Az esemény pénteken tartott zá-
róestéjén elhangzott: minőségi 

és koncentrált zenei munka zajlott az 
elmúlt napokban. Tóth László, Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzulá-
tusának vezetője elmondta, köszöni 
Magyarország kormányának és Mol-
nár Levente operaénekesnek, hogy 
nem engedik elkallódni a külhoni fi -

atal tehetségeket. „2015-ben 
még csak terveztük, hogy 
miképp foghatnánk össze a 
feltörekvő generáció zenei 
kiválóságait. Mára sike-
rült elérnünk, hogy ősztől 

a nagyváradi Partiumi Ke-
resztény Egyetemen énekképzés in-
dulhat magyar nyelven” – számolt 
be a jelen lévő diákok nagy örömére. 
Az est fénypontjaként kiemelte: Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzulá-
tusa, a Class Értékeink Egyesület és 
Maros Megye Tanácsa közösen úgy 
határozott, hogy a Marosvásárhelyi 
Művészeti Középiskola tizenkette-
dikeses diákjának, Nemes Barbara 
Noéminek adományozza az idei ösz-
töndíjat, tehetsége elismeréséül és 
szakmai továbbképzés céljából.

A díjazás hátteréről

Érdeklődésünkre a főkonzul beava-
tott az ösztöndíj részleteibe. „Min-
den év január 22-én, a magyar kul-
túra napján komolyzenei koncertet 
szervezünk Marosvásárhelyen, ahol 
évről évre színvonalas előadásokat 
láthatunk. Idén Erkel Ferenc Bánk 
bán című operáját tekinthette meg 
a közönség a Kultúrpalota Nagy-
termében. A koncert belépőjéből 
befolyó összeget minden évben egy 
zenei tehetségnek adományozzuk. 
Idén ötezer lej gyűlt össze, amely 
külföldi továbbképzésre is fordítha-
tó, vagy akár a világ egy nagyobb 
operaházába való látogatását is fi -
nanszírozni tudja” – magyarázta. 
Rámutatott, céljuk egyértelműen 
a felkarolás. „Molnár Levente a jó 
példa arra, hogy lehetséges a világ-
hírnév innen, Székelyföldről indul-
va is. Mi ezzel a díjjal ösztönözni 
szeretnénk a helyi vállalkozókat, 
mecénásokat, hogy támogassák a 
klasszikus zenei kultúra következő 
generációinak tagjait.” Végül min-
den részvevő elismerő oklevélben 
részesült, amely – mint elhangzott 
– kitűnő ajánlólevelet képez majd 
minden tehetség zenei karrierjét 
összegző portfóliójában. 

Segítik a zenei tehetségeket

• Az FK Csíkszereda valamennyi csapatának keretét nyolcvan százalékban székely-
földi játékosoknak kell alkotniuk, kezdve a korosztályos együttesektől a felnőttekig. Fő 
célunk az, hogy saját nevelésű futballistáinkat minél magasabb szinten versenyeztes-
sük – jelentette ki a Székelyhon TV-ben Szondy Zoltán, a másodosztályban szereplő 
labdarúgóklub, valamint a Székelyföld Labdarúgó Akadémia elnöke.

Visszahívta a budapesti román nagykövetet az államfő

• RÖVIDEN 

Már nem sokáig képviseli Romániát Magyarországon 
Marius Lazurca nagykövet, miután Klaus Iohannis 
államfő visszahívta tisztségéből. Mint ismeretes, 
Lazurca diplomáciai botrányt okozott, amikor 
védelmébe vette az egészségügyi eszközök határon 
túli magyaroknak küldését bíráló Szabó Tímeát. 
Tizenegy más képviseletvezető mellett Románia 
budapesti nagykövetét is visszahívta pénteken 

Klaus Iohannis elnök. Marius Lazurca április végén 
magyar–román diplomáciai botrányt okozott azzal, 
hogy levelet küldött a magyar, ellenzéki Párbeszéd 
társelnökének, amelyben kifejezte szolidaritását és 
reményét, hogy sértetlen maradt az őt ért inzultusok 
után. A diplomata büszkén osztotta meg állásfog-
lalását a Budapesten szolgáló nagykövetek Whats-
App-csoportjában.

• Idén már ötödik alkalommal rendezték meg Borospa-
takán az ARTSTART4U Mesterkurzust, amely klasszikus 
zenei tehetségeknek nyújt oktatási és kiugrási lehető-
séget. A több mint egyhetes szakmai táborban idén is 
magasan képzett oktatóktól és korrepetitoroktól tanul-
hattak a diákok.

Nemes Barbara Noéminek 
Tóth László főkonzul adta át 
az ösztöndíjat
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