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 » RÖVIDEN

A Viitorul otthonából rabolt
pontot a Chindia
Gól nélküli döntetlennel zárult szer-
da koraeste a Viitorul–Chindia Târ-
goviște labdarúgó-mérkőzés a Liga 
1-es bajnokság 28. fordulójában. 
Az alapszakasz pénteken 17.30-től 
Voluntari–Hermannstadt összecsa-
pással folytatódik, majd 20.30-től 
FCSB–Kolozsvári CFR rangadó lesz. 
A bukaresti és a fellegvári együttes, 
mint ismeretes, jelenleg azonos 
pontszámmal állnak az összetett 
élén, ezért egymás elleni találko-
zójuk nagyban befolyásolja majd 
az alapszakasz végeredményét. 
Szombaton Argeș–Clinceni (19.15) 
és Iași–Dinamo (21.30) meccsek 
lesznek, majd vasárnap a Sepsi 
OSK–Medgyes (16) összecsapás 
zárja a 28. fordulót.
 
Újratárgyalást rendeltek el
a Craiovai „U” ügyében
Újratárgyalást rendelt el csütörtö-
kön a legfelsőbb bíróság a Craiovai 
Universitatea dicsőséglistájának 
ügyében. A ProSport beszámolója 
emlékeztetett arra, hogy a táblabí-
róság 2018-ban úgy döntött, hogy 
a jelenleg élvonalban szerepelő 
Craiovai Universitatea csapata nem 
jogutódja az egykori bajnokcsapat-
nak, ezért nem használhatja annak 
dicsőséglistáját – amelyre a bör-
tönbüntetését töltő Adrian Mititelu 
tulajdonában lévő, jelenleg máso-
dosztályban lévő Craiovai U 1948 
együttes is pályázik. A sportklub 
illetékeseinek fellebbezése nyomán 
viszont most törölték a három évvel 
ezelőtti ítéletet és másodfokon 
újratárgyalják az ügyet. A Craiovai 
Universitatea négy román bajnoki 
címet és hét Román Kupát nyert a 
történelme során.
 
BL-negyeddöntőben a Chelsea
és a Bayern München
A Chelsea és a Bayern München 
jutott utolsóként a nyolc közé a 
labdarúgó-Bajnokok Ligájában. A 
londoniak a bukaresti 1-0-s győze-
lem után a hazai visszavágón 2-0-ra 
nyertek az Atlético Madrid ellen, 
míg a bajorok a római 4-1-es siker 
után Münchenben 2-1-re verték a 
Laziót. A német csapat 2019 novem-
bere óta nem veszített mérkőzést az 
Allianz Arénában. Korábban a Bo-
russia Dortmund, az FC Porto, az FC 
Liverpool, a Paris Saint-Germain, a 
Manchester City és a Real Madrid 
jutott be a legjobb nyolc közé. 

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

„N incs hely hibázni, a saját 
erőnkből kell kvalifi kálnunk” 

– mondta Cristina Laslo, Románia 
női kézilabda-válogatottjának játé-
kosa a hétvégi olimpiai selejtezőtor-
na előtt. Ismeretes ugyanis, hogy a 
kék-sárga-piros együttes a podgo-
ricai csoportban szombaton 20.30-
kor Norvégiával, a majd másnap 17 
órától a házigazda Montenegróval 
játszanak a tokiói ötkarikás játé-
kokon való részvételért. Hármójuk 
közül csak a legjobb két együttes 
vált jegyet a tavalyról idénre halasz-
tott tornára. „A legutóbbi olimpián
 én nem vehettem részt, azóta várom 

a lehetőséget. Az olimpiai részvétel 
boldogságot és valóra vált álmot je-
lent. A legfontosabb a Norvégia el-
leni első mérkőzés lesz, utána majd 
tudni fogjuk, hogy hogyan számol-
junk a Montenegró elleni találkozó-
ra. Norvégia kicsit izgul ellenünk, 
gondolom azóta, hogy 2018-ban 
legyőztük őket” – mondta Laslo. 
Adrian Vasile szövetségi kapitány is 
a szombati összecsapást tartja a leg-
fontosabbnak, és bár az északi rivá-
lis a sportágban az egyik legerősebb, 
Románia győzelmet céloz ellenük. 
„A lányok összpontosítanak, tudato-
sak és felkészültek” – szögezte le. 

Ismeretes, hogy eredetileg négy 
csapattal szervezték a selejtezőcso-

portokat, de a járvány miatti vissza-
lépések okán Kazahsztán átkerült 
ebből a négyesből Kína helyére a 
Magyarország válogatottját házigaz-
da szerepkörben soraiban tudó győri 
csoportba. Ott pénteken, romániai 
idő szerint 18 órától a piros-fehér-zöl-
dek épp a kazahok ellen kezdenek, 
majd másnap 18.30-tól Szerbia, va-
sárnap 20.30-tól pedig az olimpiai 
címvédő oroszok lesznek az ellenfe-
leik. Az együtteshez csütörtökön a 
koronavírus-fertőzésből felépült Elek 
Gábor szövetségi kapitány is csatla-
kozhatott, és megítélése szerint az 
öltözőben ideális a hangulat a kva-
lifi káció elérése érdekében. Online 
sajtótájékoztatójukon a csapat tagjai 

közül Lukács Viktória is hangsúlyoz-
ta, hogy bár mindenkinek az olimpi-
ai szerepelés az álma, a kvalifi káció 
lehetősége nem jelent pluszterhet. 
„Ez egy hárommeccses hétvége lesz, 
annak ellenére, hogy mindenki a 
szombatra készül. Az eredmények 
úgyis alakulhatnak, hogy mindhá-
rom meccs nagyon fontos lesz, és 
semmi nem dől el szombaton. Végig 
élesnek kell lennünk” – fűzte hozzá 
Kovacsics Anikó.

A győri csoportból szintén az első 
két helyezett vált jegyet a tokiói sereg-
szemlére, de hétvégén rendezik a har-
madik tornát is, ahol Spanyolország, 
Svédország és Argentína legjobbjai 
lépnek majd pályára.

Olimpiai álmaikért kézilabdáznak Románia és Magyarország csapatai

 » „A lányok 
összpontosíta-
nak, tudatosak 
és felkészültek” 
– szögezte le 
Adrian Vasile, 
Románia női ké-
zilabda-váloga-
tottjának szövet-
ségi kapitánya.

Közös mederbe terelnék a 
magyar és román gyerekeket 
Maros megyében. Ezzel a 
céllal négy marosvásárhelyi 
és környékbeli futballklub 
együttműködési szerződést írt 
alá csütörtökön a magyarként 
elkönyvelt Marosvásárhelyi 
Sportegyesület 1898-cal.

 » SZUCHER ERVIN 

A z interkulturalitás fontos-
ságának jelszava alatt írt 
alá csütörtökön délután 

együttműködési szerződést négy 
marosvásárhelyi és környékbeli 
„román” futballklub a magyarként 
elkönyvelt Marosvásárhelyi Sporte-
gyesület 1898-cal. Az érintett klub-
tulajdonosok és edzők szerint az 
együttműködés célja a magyar és 
román anyanyelvű gyerekek közös 
mederbe terelése, mivel a jövőbeli 
gyümölcsöző és élhető kapcsolat 
alapja a két nemzet között ebben a 
korban alakul ki. Az edzések által 

MAROSVÁSÁRHELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS AZ ETNIKAI ÖSSZEBORULÁS NEVÉBEN

Interkulturalitásra hangoltak

Közös projekt. Az interkulturalitás jegyében összefognak a marosvásárhelyi futballklubok 

 » Az edzések 
által mindkét 
fél lehetőséget 
kap megismerni 
egymás kultúrá-
ját, és a közös 
munka során pe-
dig barátságok 
és jó kapcsolatok 
születhetnek – 
hangoztatták a 
megállapodás 
aláírói.

mindkét fél lehetőséget kap megis-
merni egymás kultúráját, és a közös 
munka során pedig barátságok és 
jó kapcsolatok születhetnek – han-
goztatták a megállapodás aláírói. 
Kérdésünkre, hogy a különböző 
korosztályos bajnokságokban egy-
mással rivalizáló és olykor egymás 
kertjéből „táplálkozó” magánklubok 
miként képzelik a közös munkát, 
Csibi Attila, a Marosvásárhelyi SE 
elnöke elmondta, hogy a gyermekek 
fejlődését az általa vezetett klub profi  
felszerelésekkel, illetve az edzéshez 
szükséges infrastruktúra jövőbeli 
kiépítésével kívánja támogatni. Mint 
ismert, a magyar kormány támogatá-
sával három nagypályás sportbázis 
épül Marosvásárhely határában, a 
közigazgatásilag Marosszentgyörgy-
höz tartozó Hétfáknál. Ebből kettő 
már elkészült, az ezer férőhelyes le-
látót is magában foglaló harmadik, 
úgymond főpálya építésére még vár-
nak néhány engedélyt.

A magyar–román közeledés fon-
tosságára hívta fel a fi gyelmet a négy 
partnerklub elnöke, Emil Deteșan 
(Marosvásárhelyi Vulturii), Rareş 

Vârtic (Academica Transilvania), 
Cristian Duran (Nyárádtői Viitorul) 
és Cristian Moldovan (Náznánfalvi 
Elita). Utóbbi, aki a 80-as években 
az Electromureş egyik alapembere 
volt, majd egy pár idényt az ASA-nál 
is lehúzott, arra hívta fel a fi gyel-
met, hogy Marosvásárhelyen van 
egy magánklub, amely, sajnálatos 
módon csak magyar gyermekeket 
fogad. Az egykori junior válogatott 
védő az MSE-re célzott, amely ép-
pen azért gyűjtötte be a kiskorúk-
ban jóformán csak anyanyelvükön 
értő és beszélő gyermekeket, mert 
azokkal, kevés kivétellel, a többi 
kluboknál dolgozó edzők nem tud-
tak, vagy nem akartak magyarul 
beszélni. Másrészt az MSE-nél sem 
listázták nemzetiség szerint a gyer-
mekeket, a klub működtetői csak 
annyit kértek az edzőiktől, hogy 
magyarul beszéljenek a kicsikkel.

Csibi Attila a marosvásárhelyi ön-
kormányzattal való együttműködés-
re is kitért, nagyon jónak minősítve 
azt. Mint hangsúlyozta, az új városve-
zetésnek köszönhetően ősszel sike-
rült egy olyan megállapodást kötni, 
amely keretén belül a sportegyesüle-
tek a saját bázisaik mellett használ-
hatják a megyeközpont sportlétesít-
ményeit is. „Ez idáig magánklubok 
nem, vagy csak meghatározott kö-
rülmények között igényelhették a 
város létesítményeit. Ezzel szemben 
most nagyon nagy a nyitottság az ön-
kormányzat részéről, ami hatalmas 
segítséget jelent ahhoz, hogy meg-
felelő oktatást tudjanak biztosítani 
a több száz gyereknek” – tette hoz-
zá. Az egyezménybe foglalták azt is, 
hogy a fociklubok havi jelentésekben 
kiemelik legtehetségesebb játékosa-
ikat, a jó képességű fi ataloknak már 
akár 12 éves koruk betöltése után 
lehetőségük lesz átigazolni a Maros-
vásárhelyi Sportegyesülethez, és ott 
folytatni fejlődésüket. A klubvezetés 
– amely más néven negyedosztályos 
csapatot műkötet Erdőszentgyör-
gyön – azt szeretné, ha már a nyáron 
szintet lépnének, és a harmadik li-
gában kezdenék a 2021/22-es idényt. 
Távlatilag a második, majd az élvo-
nalban gondolkodnak. Ehhez meg 
Marosvásárhelyen tartanák az ifj ú 
tehetségeket.
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