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Dokumentumfi lm Magyarország
futballválogatottjáról
Zaj a csendben címmel saját gyártá-
sú fi lmet készített az M4 Sport Ma-
gyarország labdarúgó-válogatott-
jának őszéről, amikor az együttes 
kijutott a koronavírus-járvány miatt 
idénről jövőre halasztott, részben 
budapesti rendezésű Európa-baj-
nokságra – jelentette be tegnap az 
MTVA közleménye. A több mint 100 
perces dokumentumfi lm először 
szombaton, romániai idő szerint 
20 órakor látható a közszolgálati 
televízió sportcsatornáján. A köz-
lemény alapján nemcsak a sikeres 
Eb-kvalifi kációt, hanem az ahhoz 
vezető utat is bemutatja a fi lm, így 
a Marco Rossi szövetségi kapitány-
nyal készített interjúk mellett a 
válogatott játékosok személyes 
történeteiről is szó esik benne. Tóth 
Bálint, az M4 Sport szerkesztője 
azt mondta, inkább „kordokumen-
tumfi lmnek” nevezné az alkotást, 
amelynek készítésekor Bulgáriában 
és Szerbiában, valamint a váloga-
tott összes hazai mérkőzésén két 
pluszstábbal dolgoztak a kapuk 
mögött, így különleges, eddig 
még nem látott képeket és meg-
szólalásokat tudtak megörökíteni. 
„Természetesen az őszi Nemzetek 
Ligája-mérkőzések és Eb-pótselej-
tezők legfontosabb történéseit is 
megmutatjuk, a játékosok külön 
történetei pedig az Izland elleni 
győztes mérkőzésen érnek össze” – 
mondta Tóth Bálint. A közlemény 
szerint a fi lmben többek között 
Szoboszlai Dominik, Szalai Ádám, 
Gulácsi Péter, Nikolics Nemanja, 
Loic Nego, Sallai Roland, Willi Or-
bán és Kalmár Zsolt „gondolataiba 
is betekintést nyerhetnek a nézők”.
 
Robert Lewandowki az év
legjobbja a sportújságíróknál
A nőknél Naomi Oszaka, a férfi ak-
nál Robert Lewandowski, a csapa-
tok között pedig a Bayern München 
BL-győztes futballcsapata lett az év 
legjobbja a Nemzetközi Sportújság-
író-szövetség (AIPS) szavazásán, 
amelyen 116 ország 422 újságírója 
adta le voksát. A japán teniszező 
és a bajor sztárcsapat lengyel 
labdarúgója is első alkalommal 
bizonyult a legjobbnak. A három-
szoros Grand Slam-győztes Oszaka 
526 pontot gyűjtött, így magabiz-
tosan előzte meg a venezue laiak 
hármasugróját, a fedett pályás 
világrekorder Yulimar Rojast (331 
pont), valamint az amerikaiak 
legendás teniszezőjét, Serena 
Williamst (327). A Bayern Mün-
chen gólvágója, Lewandowski 620 
pontot kapott az újságíróktól, és 
ez elégnek bizonyult ahhoz, hogy 
maga mögé utasítsa a pályafutása 
hetedik világbajnoki címét begyűj-
tő brit Forma–1-es pilótát, Lewis 
Hamiltont (546), valamint az im-
már 20-szoros GS-győztes spanyol 
teniszezőt, Rafael Nadalt (378). 
A csapatok versenyét a Bajnokok 
Ligája-győztes Bayern München 
uralta 1317 ponttal, megelőzve az 
angol futballbajnok FC Liverpoolt 
(753) és az észak-amerikai kosár-
labda-bajnokság (NBA) győztesét, 
a Los Angeles Lakerst (658). Ebben 
a kategóriában Babos Tímea és 
Kristina Mladenovic kettősére is 
lehetett voksolni, a magyar–fran-
cia teniszpáros a hatodik lett.

Teljesen más terveik voltak, 
de a sikerek így sem maradtak 
el az Erdélyi Godako Ökölvívó 
Sportklubnál. Az erdélyi boksz 
fejlesztését felkaroló egyesület 
első igazi versenyéve hét érmet 
hozott. Jövőre ennél is maga-
sabbra helyezték a lécet.
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A gyergyószentmiklósi szék-
helyű Erdélyi Godako Ököl-
vívó Sportklub (EGÖSK) 

számára az idei volt az az év, 
amikor már több korosztályban, 
több súlycsoportban is rajthoz áll-
hattak hivatalos versenyeken. A 
sportolók képzését 3 éve kezdték 
el, és mostanra szépen gyarapo-
dott a versenyeken reális győzel-
mi esélyekkel induló sportolók 
létszáma. Úgy tervezték, hogy a 
magyarországi versenyrendszer-
ben, a magyar bajnokságokon ott 
lehetnek a dobogókon. A dobo-
gós helyezések be is jöttek, csak 
a járványhelyzet, a szigorú korlá-
tozások miatt sorra elmaradtak a 
magyarországi viadalok. Újrater-
vezésre volt szükség, és a románi-
ai bajnokságokba neveztek be. Itt 
gyakorlatilag senki nem ismerte 
a gyergyói klubot, teljesen újak 
voltak a mezőnyben, de az ittho-
ni porondon öt ezüstérmet és egy 
bronzérmet gyűjtöttek, miközben 
a magyarországi ifi k között egy 
bronzérem lett az idei mérleg.

„Én úgy látom, lehetett volna 
több aranyunk is, a gyerekeink 
valóban nagyszerűen teljesítettek, 
nagyon elégedett vagyok a telje-
sítményükkel. Azok, akik érmeket 
szereztek, és azok is kitettek ma-
gukért, akik nem jutottak döntők-
be. Nem lehetünk elégedetlenek. 
Hogy egyes döntőkben nem az 
az eredmény született, ami sze-

KEZD BEÉRNI A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI ÖKÖLVÍVÓKÖZPONTBAN ELVÉGZETT MUNKA

Figyelemfelkeltő bemutatkozás

Gyakorolnak. Válogatottságra készülnek a gyergyói ökölvívóközpont fi ataljai

 » „Amennyiben 
úgy látják, hogy 
az erdélyi gye-
rekeknek helyük 
van a magyar 
válogatottban, 
akkor ott fognak 
versenyezni, 
mások a romá-
niai színeket 
fogják képvisel-
ni” – mutatott rá 
Huszár.

rintünk reális lett volna, az nem 
csak a mi véleményünk, független 
szakértők is megerősítettek ebben. 
A sportszerűség azt kívánja, hogy 
ne kommentáljuk a bírói ítéleteket, 
elfogadjuk a döntésüket. Jövőre 
erősebbek leszünk” – értékelt Hu-
szár Árpád edző, az EGÖSK vezető-
je. Hozzátette: az, hogy a serdülők 
bajnokságában mindhárom sporto-
lójuk döntőbe jutott, már országos 
tekintélyt adott számukra, az ösz-
szes benevezett klub közül csak egy 
előzte meg őket 4 döntőssel, nagy 
múltú egyesületek, a Steaua, a Di-
namo és mások mögöttük végeztek.

Eredményeikre a szakma is felfi -
gyelt, és immár a hazai korosztályos 
válogatott szövetségi kapitánya is 
érdeklődött a gyermekek felől. Rö-
vid időn belül megnyílhat a váloga-
tott, a nemzetközi szereplés kapuja 
is. És jó kérdés, hogy melyik válo-
gatottba juthatnak el. „Számunkra 
egyértelműen a magyar ökölvívás-
hoz kötődés az elsődleges. A Magyar 

Ökölvívó-szakszövetséggel szoros 
együttműködésben vagyunk, az ő 
fejlesztésük a Gyergyószentmikló-
son épülő edzőközpontunk. Sze-
mélyesen Bajkai István elnök úr is 
megtesz mindent azért, hogy a gye-
rekek a legmagasabb szinten fejlőd-
hessenek. Amennyiben úgy látják, 
hogy az erdélyi gyerekeknek helyük 
van a magyar válogatottban, akkor 
ott fognak versenyezni, mások a ro-
mániai színeket fogják képviselni” 
– mutatott rá Huszár.

Eközben jól halad a gyergyói 
edzőközpont építése is, az augusz-
tus elsején elkezdett munkálatok 
akár már jövő év február végére el-
készülhetnek, hogy aztán az enge-
délyek beszerzése után májusban 
használatba vegyék a bokszolók. A 
2021-as versenyévad során szeretné-
nek mindkét ország hivatalos ver-
senyein részt venni – immár 12–13 
sportolóval –, és persze számítanak 
arra, hogy arannyal bővül a dicső-
séglistájuk.
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 » KRÓNIKA

Csak a bronzéremért játszhatott 
tegnap a Veszprém férfi  kézilab-

dacsapata a Bajnokok Ligája kölni 
négyes döntőjében, miután az elő-
döntőben, hosszabbítás után 36-
35-re kikapott a Kiel együttesétől. A 
magyarországi csapatnál csalódott-
sággal fogadták a végeredményt, 
hiszen a serlegért utaztak el. David 
Davis edző rámutatott ugyanakkor 
arra, hogy rosszul indították az ösz-
szecsapást, ami a végén megnehezít-
tette a feladatukat. „Harcoltunk, de a 
mérkőzés elejétől kellett volna” – je-
gyezte meg, rámutatva, hogy az első 
félidőben a német ellenfél hét góllal 
is meglépett, de a térfélcserét köve-
tően felzárkózott a magyarországi 
csapat és hosszabbításra mentették 
a fordulatos összecsapást. A találko-
zón hét gólt szerző Gasper Marguc is 
egyetértett szakvezetőjével, meglátá-
sa szerint azt a játékot kellett volna 

hogy mutassák, amit a szezon eddigi 
részében. „Harcoltunk, és visszaka-
paszkodtunk. A végén sajnos ez nem 
volt elég, mivel a hátrány ledolgozása 
rengeteg energiát emésztett fel. Csa-
lódott vagyok, mert döntőt szerettem 
volna játszani. De visszatérünk ide a 
szezon végén” – idézte a kézilabdá-
zót a klub hivatalos honlapja.

Ismeretes ugyanis a mostani Final 
Four, a 2019–2020-as szezon lezá-
rása, mert bár a 2020–2021-es idény 
már javában zajlik, az európai kézi-
labda-szövetség úgy döntött, hogy 
nem mond le a koronavírus-járvány 
miatt befagyasztott klubtorna vég-
játékáról. A nyolcad- és negyeddön-
tőket – amelyek során a bukaresti 
Dinamo és a Szeged is érintettek let-
tek volna – ugyan törölték, de a női 
BL-lel ellentétben négy kiválasztott 
férfi együttes számára beütemezték a 
négyes döntőt. A másik ágon így Paris 
Saint-Germain–Barcelona elődöntő 
volt hétfő este, amelyet a spanyol gár-

da viszonylag simán, 37-32-re nyert 
meg. A vesztes franciák lapzártánk 
után léptek pályára a Veszprém ellen 
a harmadik helyért, majd a Barca a 
Kiellel játszott a fi náléban.

A BL-mérkőzések után a veszprémi-
ek játékosai közül négyen csatlakoz-
hatnak majd Magyarország váloga-
tottjához, amelyik a héten megkezdte 
felkészülését a januári világbajnok-
ságra. Az Egyiptomban január 13-án 
kezdődő seregszemlére Gulyás István 
szövetségi kapitány tizenhat játékost 
nevezhet, és öt cserelehetősége lesz, 
de a szakvezető hangsúlyozta, hogy 
egyebek mellett honosítás révén is 
többekre számíthat most, így a ba-
latonfürediek horvát beállója, Petar 
Topic és a spanyol jobbszélső, Pedro 
Rodríguez is a meghívottak között 
szerepelnek. Magyarország váloga-
tottja a gízai A csoportban, Németor-
szág, Uruguay és a Zöld-foki-szigetek 
ellen lép majd pályára a vébé csoport-
körében.

Kézilabda: lemaradt a BL-fi náléról a Veszprém

 » „Csalódott 
vagyok, mert 
döntőt szerettem 
volna játszani. 
De visszatérünk 
ide a szezon 
végén” – idézte a 
Gasper Margucot 
a klub hivatalos 
honlapja.




