
2020.  NOVEMBER 17. ,  KEDD   S P OR T I I I

LABDARÚGÁS

Nemzetek Ligája, 
B divízió, 6. forduló: 
szerdán 21.45-től 
Magyarország–Törökország 
és Észak-Írország–Románia

1. Liga, 11. forduló:  
vasárnap 17 órától 
Nagyszebeni Hermannstadt–
Astra Giurgiu, 
20 órától Kolozsvári CFR–UTA; 

hétfőn 18.30-tól 
Chindia Târgoviște–Sepsi OSK

2. Liga, 13. forduló: 
szombaton 11 órától 
CS Mioveni–FK Csíkszereda

3. Liga, 9. forduló: 
szerdán 14 órától 
Székelyudvarhelyi FC–Astra II

NŐI FOCI

1. Liga, 11. forduló: 
csütörtökön 11 órától 
Kisbecskereki Fortuna–
Székelyudvarhelyi Vasas Femina

2. Liga, 2. forduló: 
szerdán 11 órától 
CS Fălticeni–Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina II. 
és Atletic Drobeta–
FK Csíkszereda

TEREMLABDARÚGÁS

1. Liga, 7. forduló: 
szombaton 16 órától 
Dévai Autobergamo–
Csíkszeredai Imperial Wet, 
18 órától Luceafărul Buzău–
FK Székelyudvarhely.

8. forduló: 
vasárnap 16 órától 
FK Udvarhely–Galaci United, 
20 órától Dunărea Călărași–
Csíkszereda.

9. forduló: 
hétfőn 11.30-tól 
Csíkszereda–Kolozsvári Clujana, 
16 órától Déva–Udvarhely

JÉGKORONG

Erste Liga: 
pénteken 18.30-tól 
Csíkszeredai Sportklub–
Fehérvári Titánok, 
Brassói Corona–Ferencváros, 
Gyergyói HK–Dunaújváros
vasárnap 17 órától 
Brassói Corona–
Fehérvári Titánok, 
18.30-tól Csíkszeredai Sportklub–
Dunaújvárosi Acélbikák, 
Gyergyói HK–Ferencvárosi TC

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  H É T E N

kezzen az eredménye. Egy hosszabb 
hullámvölgy után remélem a magyar 
futball az lesz, amit én gyerekkorom-
ban Nagykárolyban megismertem” – 
mondta el a sportember.

Miért nem jutott ki Románia az 
Európa-bajnokságra? Lung szerint 
Romániában a labdarúgás már rég 
nem az, ami az 1980-as vagy még 
az 1990-es években is volt, amikor 
nagyon komolyan foglalkoztak az 
utánpótlásképzéssel: „Gheorghe 
Hagi akadémiáján kívül egyetlen 
más utánpótlásközpont sem termel 
a mostani román felnőtt válogatott-
nak, és a közeljövőre sincs kilátás 
az előrelépésre, mert nincs szolid 
alapja a romániai sportnak. Az is-
kolákban elhanyagolják a testneve-
lésórákat, nincsenek iskolák közöt-

ti futballbajnokságok, a gyerekek 
keveset labdáznak a grundon vagy 
a tömbházak között, nagyon kevés 
eredményes futballakadémia mű-
ködik Romániában. Legyünk komo-
lyak, nézzünk szét, milyen kaliberű 
csapatokban játszanak a román vá-
logatottba behívott labdarúgók? Az, 
hogy a román válogatott nem jutott 
ki, a hazai bajnokság alacsony szín-
vonalával is magyarázható, és oda 
kell tennem, hogy a román bajnok-
ságban észlelhető pénzügyi komoly-
talansággal is.”

„Óriási élmény volt számomra, 
hogy részt vehettem az 1984-es Eu-
rópa-bajnokságon Franciaország-
ban, ahol három szoros meccset ját-
szottunk: Bölöni Laci góljával 1–1-es 
döntetlent Spanyolországgal, majd 
2–1-re kikaptunk Németországtól 
és 1–0-ra Portugáliától. Hihetetlen, 
hogy milyen közel állt akkor a ro-
mán foci ezekhez a nagyhatalmak-
hoz. A futball nézők nélkül nem az 
igazi, ezért nagyon remélem, hogy 
jövő nyárra, az Európa-bajnokságra 
megoldódik a koronavírus-kérdés 
és lehetnek nézők a stadionokban. 
Ha lesz egészségem és lehetőségem,  
szeretnék élőben megnézni még né-
hány nagy mérkőzést” – mondta a 
legendás kapus.

Egészséges elvek kellenek 
a fejlődéshez

Bálint László György, az Aradi UTA 
edzője szerint Magyarország Euró-

pa-bajnokságra való kijutása egy 
hosszú távú, sikeresen véghez vitt 
stratégia pozitív eredménye. „A ma-
gyar kormány sport terén végzett 
beruházásai jelentősek, fejlődött 
az infrastruktúra, Magyarország-
ra érkezhettek értékes játékosok és 
edzők, és íme, a magyar válogatott 
Eb-re való kijutása mellett a Ferenc-
város is a BL csoportkörében sze-
repel. Meg vagyok győződve arról, 
hogy ha ez a stratégia folytatódik, 
akkor a magyar futballnak jelentős 
helye, szerepe lesz az európai labda-
rúgásban.

Romániának nem sikerült a ki-
jutás, annak ellenére, hogy papíron 
volt esélye rá. Nem tudom, konkré-
tan kit lehetne hibáztatni, de ah-
hoz, hogy egy ütőképes román vá-
logatott épüljön, türelemre és időre 
van szükség, de az is fontos, hogy 
az 1. Liga színvonala emelkedjen. 
Magyarország példája nagyszerű, 
beruházásokra és munkára van 
szükség, de nem lehet eredménye-
ket elérni egyik napról a másikra, 
egészséges elvek nélkül. Mirel Ră-
doi szövetségi kapitányt képesnek 
tartom arra, hogy egy új mentali-
tást kezdeményezzen, fejlesszen a 
romániai hivatásos labdarúgásban. 
Nagyon boldog volnék, ha lenne 
majd időm arra, hogy egy-két mér-
kőzést élőben végignézzek az Eu-
rópa-bajnokságon. Remélem, hogy 
addig megszabadulunk a koronaví-
rus-járványtól, és a nézők előtt ját-
szódó labdarúgás visszanyeri egye-
di varázsát” – véleményezett Bálint 
László György.

Nem a véletlen, 
a szerencse műve

Egy kisebb társasággal követte a 
mérkőzést a Székelyudvarhelyi Va-
sas Femina edzője, Vágó Attila. A 
magyarországi szakember több éven 
át volt a magyar női fociválogatott 
szövetségi kapitánya. „Mindenki 
őrjöngött a lefújáskor. Ismét átél-
hettem, megtapasztalhattam, hogy 
a határon túliak, ez esetben a szé-
kelyek, mennyire tudnak szurkolni, 
örülni a magyar válogatott sikere-
inek. Az az érzésem, hogy otthon 
nem drukkolnak ilyen szinten a csa-
patnak, mint itt. Valahogy őszintébb 
itt a szurkolás.”

Ami pedig a sikert, az Euró-
pa-bajnokságra való kijutást illeti, 
Vágó kifejtette, számára nem volt 
meglepetés, hogy a csapat ott van 
a legjobbak mezőnyében. Hozzátet-

te, ez nem a véletlen, a szerencse 
műve: „Az, amit az ország vezetése, 
Orbán Viktor miniszterelnök, Csányi 
Sándor, a labdarúgó-szövetség elnö-
ke tesz a fociért, stadionokat épít, 
rengeteg pénzt teremt elő az után-
pótlásnak, a klubokat segíti, előbb-
utóbb meg kell hozza a gyümölcsét. 
Dárdai Pál ugyanezt szajkózta, ezek 
a dolgok maguk után hozzák azt, 
hogy egyre több gyerek focizzon. 
Jómagam is azt észlelem, hogy míg 
öt évvel ezelőtt a fi atalok Messi- és 
Ronaldo-mezekben rohangáltak a 
pályákon, most Szalai, Dzsudzsák 
vagy éppen Szoboszlai olvasható a 
hátukon. Ez nagy dolog.”

Vágó Attilát 2007-ben nevezték ki 
a magyar női labdarúgó-válogatott 
szövetségi kapitányának, akkor ma-
gával vitte Kövesfalvi István (szak-
mai berkekben Kavics) kapusedzőt, 
aki azóta ott van a szövetségnél, és 
jelenleg a férfi  nemzeti együttesnél 
tevékenykedik. A kijutást követő 
napon gratulált neki, Kavics pedig 
megosztott vele néhány belső infor-
mációt. „Félidőben bementek az öl-
tözőbe, Marco Rossi videóüzenetben 
felvázolta a további teendőket. Ma-
radt egy öt perc minden játékosnak, 
hogy elvégezze az ilyenkor szokásos 
dolgát. Kavics elmondta, Gulácsi a 
vécében zokogott a potyagólja miatt. 
A csapat ezt látta, odamentek hoz-
zá, bátorították, biztosították, hogy 
helyrehozzák a hibáját. A végén 
pedig a nyilatkozatnál pezsgővel 
locsolták Gulácsit. Ez egyértelmű-
en jelzi, hogy a magyar válogatott 
csapatként működik, nem pedig 
egyéniségek alkotják, hiszen Péter a 
világ legjobb tíz kapusa között van, 
rajta mégis elmehetett volna a mér-
kőzés. A többiek viszont átsegítették 
ezen a botláson. Ki tudja, hogy ha 
0–1-re végződik a meccs, mi maradt 
volna a halóőr fejében a karrierjét 
illetően.”

Vágó Attila az első pillanatoktól 
kezdve bízott abban, hogy Izlanddal 
szemben meglesz a siker. Hozzátet-
te, morálisan nagyobb értéke lenne 
a kontinenstornára való kijutásnak, 
ha azt a románok ellen érték volna 
el a fi úk. Ami pedig az Eb-t illeti: 
„Mi veszítenivalónk van? Három 
nagyágyúval játszunk, de most biz-
tos vagyok abban, hogy nem nulla 
ponttal zárjuk a tornát.” Az edző pe-
dig egy következő nagy lépést vár a 
válogatottól, nevezetesen hogy a két 
egymás utáni Eb-kijutást követően 
jöjjön a világbajnokságon való sze-
replés.

Silviu Lung
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