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 » RÖVIDEN

Ashleigh Barty is visszalépett
a dohai tornától
A női tenisz-világranglistát vezető 
Ashleigh Barty is visszalépett a 
dohai tenisztornától. Az ausztrál 
sportoló lábsérülés miatt mondta 
le a szereplést, de előtte az idei 
ausztrál nyílt teniszbajnokságot 
megnyerő, jelenleg második 
helyen rangsorolt Naomi Oszaka, 
a ranglistán harmadik Simona 
Halep és a negyedik Sofi a Kenin 
is jelezték távolmaradásukat. 
Hasonlóképp döntött a hetedik 
kiemelt amerikai Serena Williams 
is, de a kilencedik helyen rang-
sorolt, kanadai színeket képvi-
selő Bianca Andreescu sem vesz 
részt a március elsején kezdődő 
tornán. A Katar Open kiemeltjei 
így Elina Svitolina (WTA 5.), Ka-
rolina Pliskova (WTA 6.) és Arina 
Sabalenka (WTA 8.) lesznek. 
Halep jövő héten dönt arról, hogy 
pályára lép-e a dohai versenyt 
követő dubaji tornán, ugyanakkor 
az európai salakpályás verseny-
szezont nyitó, áprilisi, stuttgarti 
torna kapcsán már megerősítette 
szereplését.
 
Cristian Balaj is megfertőződött
a koronavírussal
Cristian Balaj, az Országos 
Doppingellenes Ügynökség 
vezetője megfertőződött korona-
vírussal. A korábbi futballbíró 
tíz nappal ezelőtt kapta meg 
az első Covid elleni védőoltást, 
és bevallása szerint betartot-
ta a járványügyi előírásokat. 
„Fáj a torkom és ráz a hideg is. 
Pedig vigyáztam, a maszkot is 
viseltem” – nyilatkozta a Look-
Sportnak.
 
Segítik a marosvásárhelyi
jégkorong fejlődését
A Székelyföldi Jégkorong Aka-
démia 30 darab teljes jégko-
rong-felszerelést adományozott 
a marosvásárhelyi egyesületnek. 
Az eseményt csütörtök délután 
tartották a Marosvásárhely és 
Marosszentgyörgy határában 
nemrég átadott sátortetős fedett 
műjégpályán. Amint Nagy Attila, 
az SZJA igazgatója elmondta, az 
újonnan kialakított központok-
nak felszerelést adományoznak a 
kezdő jégkorongozók (U8-as és az 
U10-es korosztály) számára, ami 
által segítik a toborzást, és kezdő 
löketet adnak a rendszernek. 
Hangsúlyozta, Marosvásárhelyen 
és a megyében óriási az érdeklő-
dés az általuk elindított jégko-
rong-oktatás kapcsán, aminek az 
első fázisa a korcsolyaoktatás, 
erre több mint kétszázan jelent-
keztek. „Már most eléggé látvá-
nyos a fejlődés, meggyőződésem, 
hogy a jövőben ez még erősebbé 
válik, amikor a gyerekek meg-
tapasztalják az igazi jégkoron-
gozást, és jobban belekóstolnak 
ebbe a sportágba” – nyilatkozta 
Nagy Attila, aki megköszönte 
a beruházást támogató magyar 
kormány, valamint a helyi önkor-
mányzatok és civil egyesületek 
segítségét. 

KÜLÖNFÉLE

Vállalom parketták, hajópadlók csiszolását. Ér-
deklődni lehet telefonon: 0749-578832.

Hiába támogatta Marius Vizer, 
a Nemzetközi Cselgáncsszö-
vetség elnöke Cosmin Gușă 
kihívóját, az egykori politikus 
újabb négyéves mandátumot 
nyert el a hazai dzsúdószövet-
ség élén. Az újrázó sportvezető 
48 szavazattal kapott többet 
George Teșeleanunál.

 » KRÓNIKA

C osmin Gușă marad a Román 
Cselgáncsszövetség elnöke, 
miután a szerda esti tisztújí-

tó közgyűlésen begyűjtötte a jelen 
lévő küldöttek szavazatainak több 
mint a felét. Az egykori parlamen-
ti képviselőre 118-an voksoltak, 
míg kihívója, George Teșeleanu 70 
szavazatot gyűjtött. Érdekesség, 
hogy Marius Vizer, a Nemzetközi 
Cselgáncsszövetség elnöke – aki 

COSMIN GUȘĂ ÚJRÁZOTT A ROMÁN CSELGÁNCSSZÖVETSÉG ELNÖKI TISZTSÉGÉBEN

Leszavazták a dzsúdós változást

Csapatmunka eredménye. Szász Csaba beszélgetett az Asztal felett, asztal mellett című könyv szerzőjével, Katona Zoltánnal és György István edzővel

 » Újraválasz-
tása után Gușă 
úgy nyilatkozott, 
hogy nem izgult 
a tisztújítás 
során, sajnálja 
viszont, hogy 
„egyes kollé-
gák és bará-
tok felesleges 
zavarkeltése” 
kisebb problémát 
okozott a szerve-
zet imázsán.

két éve lemondott az országos szer-
vezet tiszteletbeli elnöki címéről – 
ez utóbbit támogatta. Gușă szerint 
ennek tudható be, hogy ilyen szoros 
volt a végeredmény az elnökválasz-
táson. Az újrázó sportvezető mellett 
Florin Bercean, Aurelian Bădules-
cu, Emil Morar, Ioan Cosmescu és 
Lucian Barna lettek az alelnökök, 
Alexandru Chirilă, Laurențiu Tra-
ian Jurcă, Alina Dumitru és Gicu 
Vasilan nem kaptak elengedő sza-
vazatot. A vezetőtanácsba Cristian 
Pintrijel, Marian Halas, Iulian Sur-
lă és Adrian Moldoveanu kerültek 
be, akik Gheorghe Savura bízták a 
továbbiakban is a főtitkári feladato-
kat. A játékvezetői testületet Victor 
Bălășoiu, az edzői tanácsot pedig 
Emil Rabolu irányítja majd.

Újraválasztása után Gușă az Ager-
presnek úgy nyilatkozott, hogy nem 
izgult a tisztújítás során, sajnálja vi-
szont, hogy „egyes kollégák és bará-
tok felesleges zavarkeltése” kisebb 

hibát ejtett a szervezet imázsán. 
„Egyébként csak azt mondhatom, 
hogy abban bízok, hogy többet fo-
gunk elérni, mint az első mandá-
tum során” – mondta. A sportve-
zető eredményeit és tevékenységét 
többen bírálták, Vizer szerint „csak 
azt felejtette el” hozzáírni a listához, 
hogy eltávolította a román szövet-
séget a nemzetközi szervezettől. A 
Teșeleanut támogató nagyváradi 
Alexandru Chirilă szerint négy év 
alatt semmit sem tett az 50 éves újrá-
zó elnök, de a választás előtt „valódi 
politikusként igyekezett megvásá-
rolni a szavazók bizalmát”.

Gușă 2017-ben került a dzsúdószö-
vetség élére, akkor Nicolae Trașcă 
ellen nyerte meg a választást 121:21 
szavazataránnyal. A koronavírus-jár-
vány óta több alkalommal bírálta a 
korábbi sportminisztert, amiért sze-
rinte a korlátozások lehetetlenítették 
el Romániában a nemzetközi verse-
nyek rendezését.
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 » JÓZSA CSONGOR

Ezekben az időkben nem sűrűn tar-
tanak könyvbemutatót, ezen belül 

is nem olyan kiadványét, amelynek té-
mája a sport. Székelyudvarhely városi 
könyvtárában viszont a napokban be-
mutatták Katona Zoltán Asztal felett, 
asztal mellett című kötetét, amely a he-
lyi asztaliteniszezést mutatja be az ol-
vasóknak. A járványügyi korlátozások 
miatt az eseményen csak néhányan 
vehettek részt, de online közvetítették 
a bemutatót.

„Elég hamar megszületett ez a könyv, 
pedig kevés időm volt, hogy mindent 
egy kalap alá hozzak. Ez a nyolcadik 
kötetem, ebből négy sporttémájú. 2011 
őszén a székelyudvarhelyi labdarúgás 
kilencvenedik születésnapjára készült 
az első, az még inkább füzetecske volt, 
mintsem könyv. Következett a sorban 
egy, a foci Eb-k történetével foglalkozó 
kötet, illetve az udvarhelyi kézilabdá-
zás történetét összefoglaló könyv 2014-
ben. Ez pedig a negyedik sporttémájú” 
– foglalta össze röviden e téren eddigi 
munkásságát Katona Zoltán. A szerző 
kiemelte, többen is besegítettek a meg-
alkotásába, főképp azzal, hogy az idők 

során dokumentálták az udvarhelyi 
asztaliteniszt. „Balázs Árpád adott egy 
nyersanyagot, ez a kezdetekről, illetve 
a 30-as, 40-es évekről szólt, aztán a kö-
vetkező, nagyjából 1969-től kezdődő 
korszakot dr. Nagy Leventétől kaptam 
meg, aki sportoló volt, ma egyetemi ta-
nár, egyébként ő lektorálta a könyvet. 
Néhai Bartha János, aki maga is aszta-
liteniszező volt, több évtizeden keresz-
tül egy nagy füzetbe gyűjtötte össze a 
cikkeit, ezek közül nagyon sok az asz-
taliteniszről szólt. A legutóbbi történé-
seket pedig Józsa Csongor újságíró cik-
keiből gyűjtöttem össze” – ecsetelte.

György István, a Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK vezetője taglalta, miként is 
született meg az ötlet, az, hogy egy 
kötetbe összegezzék a város asztali-
teniszes múltját és jelenét. „Tavaly 
ötvenedik évfordulóját ünnepeltük 
annak, hogy Székelyudvarhelyen hi-
vatalosan oktatják az asztalitenisze-
zést. Ezt megelőzően a negyvenediken 
összehoztunk egy találkozót, amelyen 
összegyűlt szinte mindenki, aki Szé-
kelyudvarhelyen megfordult ebben a 
sportágban. Ott hangzott el először, 
hogy jó lenne mindent egy helyre ösz-
szeszedni. Tavaly a pandémia miatt el-

maradt ez a találkozó. Ekkor a történet 
két fontos szereplője, dr. Nagy Levente 
és Nagy Ferenc is úgy látta jónak, hogy 
ha már nem lett újabb találkozó, ak-
kor legyen egy könyv, amelyben min-
denki megtalálhatja magát” – mond-
ta György, hozzátéve, hogy a könyv 
anyaga adva volt, hiszen majd minden 
évtizednek megvoltak az eredményei, 
csak össze kellett ezt valakinek szed-
nie. Ezt a munkát végezte el Katona 
Zoltán, aki maga is foglalkozott a csa-
pattal újságíróként, követte az udvar-
helyi versenyzők eredményeit.

A sikerek is kellettek ahhoz, hogy 
a könyv most az asztalon legyen, és 
György szerint ha ma jelent volna meg 
a könyv, öt oldallal biztosan gazda-
gabb lenne. Az ISK-SZAK ugyanis az 
elmúlt héten bejutott az országos baj-
nokság rájátszásába, így fennállása 
első érmét szerzi meg. „Felállunk a 
dobogóra, ez már óriási siker a mi kis 
csapatunknak. Hogy az érem milyen 
színű lesz, az eldől az áprilisi rájátszás-
ban. Addig meglesz az Európa Kupa 
csoportköre is, ott is a továbbjutásért 
harcolunk. Lehet, hogy ezen eredmé-
nyek, az éremszerzés lesz a következő 
kötet kezdete” – tette hozzá.

Kötetbe foglalták az udvarhelyi asztaliteniszezést

 » A szerző 
kiemelte, többen 
is besegítettek a 
megalkotásába, 
főképp azzal, 
hogy az idők so-
rán dokumentál-
ták az udvarhelyi 
asztaliteniszt.




