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Feljutott a Szejke SK
a Bölények Ligájába
Közel három év után révbe ért a 
Székelyudvarhelyi Szejke SK, a 
2018 augusztusában létrehozott 
együttes kiharcolta a feljutást a ro-
mániai férfi  kézilabda-bajnokság 
élvonalába, a Bölények Ligájába. 
Habár az előző szezonban is 
megpróbálhatta volna a feljutást, 
az akkor anyagi nehézségekkel 
küzdő udvarhelyi klub lemondta 
a feljutási tornán való részvételt. 
Az új szezonnak kissé átalakított 
kerettel vágott neki a csapat, és 
megnyerte a másodosztály C cso-
portját. A sepsiszentgyörgyi Szabó 
Kati Sportcsarnokban rendezett 
feljutási torna negyeddöntőjében 
a Szejke SK előbb a Medgidiát 
múlta felül 31-20-ra, majd a Pitești 
ellen nyert 33-19-re. „Nagyon 
elégedett vagyok, hogy ameny-
nyien eljöttünk a döntő tornára, 
elértük a célkitűzést: nyertünk 
két meccset, és Székelyudvarhely 
visszakerült az első osztályba. 
Gratulálok a srácoknak, hogy 
odatették magukat, megmutatták, 
hogy szívvel, lélekkel eredmé-
nyeket lehet elérni. Reménykedve 
várjuk a következő időszakot a 
fi zetések és a Bölények Ligájában 
való indulást illetően. Köszönöm 
a kitartó munkát Nagy Sándornak 
és Győri Istvánnak, továbbá a tá-
mogatóinknak a mostanig nyújtott 
segítséget. Reméljük, hogy jövőre 
a szurkolók visszatérhetnek a mér-
kőzésekre, és első osztályú talál-
kozókon drukkolhatnak nekünk” 
– összegzett Sipos Lóránt, a Szejke 
SK vezetőedzője. Az udvarhelyiek 
mellett még a CSM Alexandria 
harcolta ki a feljutást.
 
Az elődöntőnél tart
az Európa Liga
Az Arsenal négy góllal nyert Prá-
gában a labdarúgó-Európa Liga 
negyeddöntőjének visszavágóján, 
a Manchester United és a Villar-
real másodszor is legyőzte ellenfe-
lét, míg a legkiélezettebb csatában 
az AS Roma hazai pályán döntet-
lent játszott az Ajax Amszterdam-
mal. Európa Liga, negyeddöntő, 
visszavágó: Villarreal–Dinamo 
Zagráb 2-1 (2-0), továbbjutott a Vil-
larreal, kettős győzelemmel, 3-1-es 
összesítéssel; AS Róma–Ajax 1-1 
(0-0), továbbjutott a Róma, 3-2-es 
összesítéssel; Slavia Prága–Ar-
senal 0-4 (0-3), továbbjutott az 
Arsenal, 5-1-es összesítéssel; 
Manchester United–Granada 2-0 
(1-0), továbbjutott a MU, kettős 
győzelemmel, 4-0-s összesítéssel. 
A legjobb négy között Manchester 
United–Roma és Villarreal–Arse-
nal párharcokat rendeznek április 
29-én és május 6-án.
 
Fehérvár–Újpest döntő
a Magyar Kupában
A Mol Fehérvár labdarúgócsapata 
hátrányból fordítva 2-1-re győzött 
az MTK vendégeként a Magyar 
Kupa elődöntőjében. Szabics Imre 
vezetőedző együttese története 
során harmadszor hódíthatja el 
a trófeát, amelyért május 3-án 
a Puskás Arénában küzd meg a 
tízszeres kupagyőztes Újpesttel. 
Az Újpest korábban a Kisvárdát 
búcsúztatta a legjobb négy között 
1-0-s győzelemmel.

INTERJÚ JUDD BLACKWATERREL, A SPORTKLUB JÉGKORONGCSAPATÁNAK KANADAI TÁMADÓJÁVAL

„Kitettük a szívünket a jégre”

Jó döntés. Judd Blackwater, a tapaszalt kanadai csatár 
nem bánta meg, hogy a Sportklubhoz igazolt

Judd Blackwater az aranyér-
mes Csíkszeredai Sportklub 
jégkorongcsapatának egyik 
vezéralakja volt a teljes Erste 
Liga-szezon során. Az indián 
felmenőkkel rendelkező, 33 
éves kanadai támadót a bajno-
ki címig vezető rögös útról, a 
Brassó elleni döntőről, és a liga 
színvonaláról kérdeztük.
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– Gratulálunk az Erste Liga megnye-
réséhez! Rengeteg szurkolóknak sze-
reztek örömet a szezon során. Elárul-
ja, hogyan ünnepelték meg a sikert?
– A szurkolók nélkül nem lehetett 
igazi az ünneplés. A csíkszeredai 
rajongókról azt hallottam, hogy le-
nyűgözőek. Sajnos nem lehettek je-
len a csarnokban, de a teljes szezon 
során magunk mellett éreztük őket. 
A közösségi médiában küldött üze-
netek célba találtak, a meccsek előtt 
pedig szurkolói dalokat hallgattunk, 
ami szintén hatalmas lökést adott 
minden játékosnak. A járványhely-
zet miatt nem rendezhettünk a szo-
kásoknak megfelelő, nagy közös 
ünneplést, így mindenki a maga cso-
portjával ünnepelt.
 
 – Bátran kijelenthetjük, hogy az Er-
ste-menetelés során a kék-fehérek 
egyik vezéralakja volt, nagy hatással 
volt a csapat játékára. Elégedett az 
egyéni teljesítményével?
– Hogy elégedett vagyok-e? Az igaz-
ság az, hogy mindig lehet jobban csi-
nálni a dolgokat, de szerencsésnek 
érzem magam, hogy a szezon elején 
ilyen kiváló játékosokkal kerültem 
egy csapatba. Ha valaki megnézte 
akkor a keretünket, a nevek alapján 
érezhette, hogy ebből egy nagyon 
sikeres társaság lehet. Örülök, hogy 
részese vagyok egy ilyen fantasztikus 
együttesnek.
 
– Hogyan látta a Brassói Corona elle-
ni döntőpárharcot?
– A riválisunknak nagyon masz-
szív csapata van. Mély a keretük, 
remek kapusok, remek hátvédek és 
támadók alkotják a gárdájukat. Az 
alapszakaszban ugyan szenvedtünk 
ellenük, a rájátszásban viszont ne-
künk jött ki jobban a lépés. A tapasz-
talt játékosok is nagyon keményen 
dolgoztak, így végül sikerült föléjük 
kerekednünk a döntőben. Ahogy ezt 
mindenki láthatta, nem volt könnyű, 
a sérülésekkel és a fáradtsággal is 
meg kellett küzdenünk, de a kemény 
munka meghozta gyümölcsét: be-
húztuk a bajnok címet.
 
– Mit gondol, a legjobb csapat nyerte 
meg a bajnokságot?
– Teljes mértékben! Az egyesületünk 
mindegyik részlege, a menedzsment-
től kezdve, a stábtagokon keresztül, 
egészen a kapusokig és mezőnyjáté-
kosig, mindenki nagy szerepet vállalt 
ebben a sikerben. Úgy gondolom, 
kitettük a szívünket a jégre, rendkí-
vül eltökéltek voltunk, és megvol-
tak azok a vezéregyéniségek, akik a 

megfelelő pillanatokban villantak. 
Megtiszteltetés ebben a csapatban 
játszani. Nagyon hosszú és rögös út 
vezetett a trófeáig, de mindegyik csa-
pattársamra büszke vagyok.
 
– Sokfajta nemzetiségű és különböző 
játékstílusban nevelkedett hokis al-
kotja a Sportklubot. Hogyan találták 
meg az észak-amerikai, az orosz és a 
székely jégkorongozók egymás között 
az összhangot?
– Már az első perctől fantasztikus 
volt a hangulat az öltözőben. Azok az 
orosz játékosok, akiket idén ismer-
tünk meg, nagyszerű srácok, ugyan-
ez elmondható az észak-amerikaikról 
és a székelyekről is. Nagyon hamar 
összerázódtunk, és ez a kapcsolat vé-
gig jól működött. Jason Morgan veze-
tőedzővel korábban nem dolgoztunk 

együtt, ez az első alkalom, de mielőtt 
még Csíkszeredába igazoltam volna, 
egy közös ismerősünk remek dol-
gokat mesélt róla. Mindenesetre na-
gyon jó döntést hoztam azzal, hogy a 
Sportklubhoz igazoltam.
 
– Valami azt súgja, különleges kap-
csolat fűzi Colton Yellow Hornhoz.
– Coltont hétéves korom óta isme-
rem, együtt nőttünk fel, gyerekként 
rengeteget hokiztunk együtt. Már 
nagyon régóta a legjobb barátok va-
gyunk, együtt hoztuk meg azt a dön-
tést, hogy belevágjunk a csíkszeredai 
kalandba. Profi ként odahaza sosem 
volt alkalmunk együtt játszani, de 
mindig is megvolt közöttünk a ké-
mia, ami megkönnyítette a helyzetet, 
főleg, amikor Jack Combs is a mi so-
runkban szerepelt.

– Tapasztalt játékosként számos 
országban és ligában megfordult. 
Hokizott az AHL-ben, az ECHL-ben, 
az osztrák bázisú EBEL-ben, vagy a 
szlovák extraligában. Összehason-
lításként, milyennek látja az Erste 
Liga színvonalát?
– Nehéz megmondani, mivel 
amikor az említett bajnokságok 
némelyikében szerepeltem, jóval 
fi atalabb voltam. Csíkszeredában 
már az idősebbek közé tartozom. 
A liga színvonalát jól jelzi az, hogy 
mennyire nehezen tudtuk meg-
nyerni az aranyérmet. Igaz, ezalatt 
nagyon élveztük a megmérette-
tést. Színvonalas bajnokságnak 
tartom az Erste Ligát, elég csak 
megnézni, hogy milyen kaliberű 
légiósokat tudnak felsorakoztatni 
a csapatok.
 
– Hogyan látja az erőviszonyokat a 
román bajnokság befejezése előtt?
– A Brassót már ismerjük, tudjuk, 
hogy mire képesek, megvan az esély 
arra, hogy újból velük kerüljünk 
össze a döntőben. A többi csapatot 
sem szabad leírni. A Gyergyón túl-
jutottunk az Erste Liga negyeddön-
tőjében, de kemény csapatuk van, 
ráadásul sok idejük volt pihenni, 
és a taktikán is dolgozhattak. Ők is 
esélyesek, és ne feledjük el a Gala-
cot sem, szerintem azon fog múlni, 
hogy melyik alakulat akarja jobban 
a sikert. Mi minden tőlünk telhetőt 
megteszünk.
 
– Az egyik rokona, Wacey Rabbit ta-
valy még a Brassót erősítette. Tartják 
a kapcsolatot?
– Az utóbbi időben keveset beszél-
tünk, mivel mindketten elfoglaltak 
vagyunk, de miután megnyertük a 
bajnokságot, felhívott, és gratulált 
nekem.
 
– Tavaly nyáron igazolt Csíkszere-
dába, itt él a családjával. Vannak 
kedvenc helyeik a városban, esetleg 
a régióban?
– Szeretjük a várost, az embere-
ket, biztos vagyok benne, hogy 
sok látnivaló van a környéken, de 
a koronavírus-járvány miatt nem 
igazán volt lehetőségük kirándul-
ni. Nagyon szeretjük Csíkszeredát, 
de miután lejár a szezon, sze-
retnénk hazautazni a családdal. 
Alberta tartomány déli részéből 
származom, a feketeláb őslakos 
nemzetséghez tartozom. Hosszú 
ideje távol vagyunk a szeretteink-
től, akik már nagyon hiányoznak. 
Reméljük azonban, hogy vissza-
térhetünk még.
 
– Ha már a családnál tartunk, a tü-
neményes kislánya ellopta a show-t 
a jégen az ünneplés során. Szeretné, 
hogy felnőttként jégkorongozó vál-
jon belőle?
– Ezt inkább rábízzuk. Nagy bol-
dogsággal töltene el, ha majd egy-
szer ütőt ragadna, a legfontosabb 
viszont, hogy ő és a feleségem itt 
vannak mellettem. Imádták az ün-
neplést a jégen, van egy jó kis tör-
ténetünk, amit elmesélhetünk neki, 
amikor nagyobb lesz.

 » „Szeren-
csésnek érzem 
magam, hogy a 
szezon elején 
ilyen kiváló játé-
kosokkal kerül-
tem egy csapat-
ba. Ha valaki 
megnézte akkor 
a keretünket, 
a nevek alap-
ján érezhette, 
hogy ebből egy 
nagyon sikeres 
társaság lehet” 
– mondta Judd 
Blackwater.

 » „A liga szín-
vonalát jól jelzi 
az, hogy meny-
nyire nehezen 
tudtuk megnyer-
ni az aranyérmet. 
Igaz, ezalatt 
nagyon élveztük 
a megmérette-
tést” – mondta a 
Sportklub kana-
dai támadója.
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