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• A Székelyudvarhelyi Szejke SK tíz nappal 
ezelőtti feljutása a legfelsőbb osztályba az ud-
varhelyi kézilabdázás gazdag történelmét erő-
síti. Ez a siker is egy újabb szép történet, illetve 
bizonyíték arra, hogy kitartó munkával lehet jó 
eredményt elérni. A férfiaknál a sportág helyi 
történetében még két olyan pont volt, amely ha-
sonlítható ehhez: 1987-be, illetve a közelmúltba, 
2007-be utazunk vissza, hogy bemutassuk az 
akkori feljutásokat.

KATONA ZOLTÁN

A székelyudvarhelyi kézilab-
da múltjában az Autosport 
volt az első olyan férfi csa-

pat, amely felnőtt országos bajnok-
ságban szerepelt: a negyvenes évek 
végén és az ötvenes évek elején még 
nagypályán játszották a sportágat, 
az Autosport (és utódcsapatai) alig 
néhány év után eltűntek a süllyesz-
tőben. Az időközben kispályára, 
majd sportcsarnokokba „költözte-
tett” sportágban a hatvanas-het-
venes években a férfi aknál még 
másodosztályos együttese sem volt 
Székelyudvarhelynek, azokban az 
évtizedekben a női csapat, az Aka-
rat vitte a zászlót, hiszen országos 
bronzérmet szerzett (1976-ban), illet-
ve válogatott játékosai, olimpikon-
jai voltak Miklós Magda és Magyari 
Mária személyében. A nyolcvanas 
évek elejére viszont sokat gyengült 
a csapat, 1983-ban kiesett a máso-
dosztályba.

Hajrá, Tehnó!

A hetvenes években már komoly 
városi férfi  kézilabda-bajnokság zaj-
lott Székelyudvarhelyen, a legjobb 
játékosok udvarhelyi válogatottat is 
alkottak, ez pedig rendre benevezett 
a megyei bajnokságba. A kialakuló 
férfi csapatnak a főtámogató-név-
adója a gépgyártással és fémmeg-
munkálással foglalkozó Tehnoutilaj 
vállalat (az egykori Gábor Áron Szö-
vetkezet) volt, a nyolcvanas évek ele-
jétől pedig már célként jelölték meg 
azt, hogy a megyei bajnokságnál 
fennebb, a másodosztályba lépjen az 
alakulat. Csak emlékeztetőül: akko-
riban annyi csapat volt, hogy a két-
csoportos másodosztályba is nagyon 
nehéz volt bejutni, a mai viszonyok-
kal szinte összehasonlíthatatlan az a 
korszak – nem beszélve arról, hogy 
a bajnoki mérkőzések többségét még 
salak-, aszfalt- vagy bitumenborítá-
sú pályákon játszották, nem sport-
csarnokokban. Udvarhelyen 1980 

őszén avatták fel az új sportcsarno-
kot, ami lendületet adott e téren is.

1982-ben a Tehnoutilaj beneve-
zett a megyei bajnokságba, ezt pedig 
a következő években  folyamatosan 
megnyerte. Akkoriban Székelyke-
resztúrnak, Szentegyházának vagy 
Balánbányának is erős csapata volt, 
de például kisebb települések – mint 
Székelyderzs, Bögöz vagy Csíkszent-
simon – is rendre beneveztek.

A Tehno először 1984-ben Ma-
rosvásárhelyen játszott osztályozót, 
sikertelenül, majd az 1984–85-ös 
bajnoki idénynek úgy indult neki 
a néhai Szabó Dénes edző irányí-
tásával, hogy a célkitűzés a máso-
dosztályba való feljutás. A megyei 
bajnokság megnyerése után a Zsilvá-
sárhelyi Gloria Irumot kellett legyőz-
ni a döntő tornára jutásért, ez 1985 
áprilisában Nagyszebenben sike-
rült: a Tehno 30–21 és 27–24 arány-
ban mindkét meccset megnyerte. A 
feljutási tornát Bukarestben játszot-
ták, négy csapat közül egy juthatott 
a másodosztályba. Az Utilajul Ba-
sarabot 25–23-ra, az Unirea Drobeta 
Turnu-Severint 37–28-ra verték meg, 
de a legfontosabb meccsen Resica-
bánya nyert 31–23-ra, így maradt a 
megyei bajnokság.

Az 1985–86-os idénytől Liviu 
Vladu lett a csapat edzője, a szezon 
elején érkezett Bakó Lajos átlövő is: 
a Kiskapusról leigazolt kézilabdázó 
később edzőként is beírta magát a 
sportág helyi történetébe. A megyei 
bajnokság megnyerése után Buzău-

ban rendezték a feljutási tornát: Rm. 
Vâlceát 30–22-re, Turnu Severint 
32–26-ra győzte le a csapat, de a har-
madik meccsen 24–20-ra kikapott 
Sepsiszentgyörgytől, kezdődhetett 
minden elölről.

1987. május 21–23. között Nagy-
szeben adott otthont az újabb fel-
jutási tornának, ott már siker koro-
názta a befektetett munkát: a Liviu 
Vladu által irányított csapat mind-
három meccsét hozta, Szászsebest 
és Zsilvásárhelyt egyaránt 25–21-re, 
míg Moldova Nouă együttesét 26–22-
re verte meg, így teljesítette a célki-
tűzést, 1987 őszétől a másodosztály 
erdélyi, 12 csapatos csoportjában 
szerepelhetett. A szebeni feljutási 
tornán a Zsombori László, Deák Fe-
renc (kapusok), Bakó Lajos, Bakos 
Albert, Balázs Albert, Bálint Kál-
mán, Csepregi Csaba, Deák Sándor, 
Fazakas Ferenc, Fekete Mihály, Fo-
dor Zoltán, Gál Mátyás, Jakab Lász-
ló, Orbán Levente, Pap Domokos, 
Pap Kálmán, Tekeres Zoltán alkotta 

keret szerepelt. A Tehno ezentúl 
egészen a kétezres évekig, megszű-
néséig szerepelt a másodosztályban, 
legjobb eredménye az 1989-ben elért 
harmadik hely volt.

Junior KC: 
egy új korszak hajnala

A kilencvenes években, illetve a ké-
tezres évek elején már komoly után-
pótlásképzés zajlott Székelyudvar-
helyen, és több próbálkozás után, 
2005-ben az említett Bakó Lajos 
edző által irányított ISK megnyerte 
az országos nagyifj úsági bajnoksá-
got. Erre a csapatra építve a város 
RMDSZ-es szenátora, dr. Verestóy 
Attila főtámogató segítségével lét-
rejött egy új, felnőtt csapat, az ele-
inte Junior KC-nak hívott együttes, 
a későbbi SZKC, amely a 2005–06-os 
idényre már máshonnan is igazolt 
kézilabdázókat, és távlati célként a 
legfelsőbb osztályba való feljutást 
jelölte ki.

Az első idényben a fi atalok kezd-
tek hozzászokni a felnőtt bajnokság-

hoz (hatodik helyen végeztek), majd 
2006 nyarán a marosvásárhelyi Vízi 
József váltotta Bakó Lajost az edzői 
poszton. Szintén ezen a nyáron került 
néhány tapasztalt, első- vagy máso-
dosztályban is megfordult kézilabdá-
zó az együtteshez, többek között Raul 
Marian, Alin Solcanu (ma is játszik a 
Segesvári VSK-ban), Mihai Muntea-
nu, Raul Ferenț, Birtalan István, Pal-
ló Imre, illetve a kapus Szabó Levente 
is hazaszerződött.

Az őszi szezonban a találkozók 
többségét megnyerte az együttes, 
de voltak vereségek is, aminek télen 
edzőváltás lett a vége, Vízit Mihály-
falvi Ernő váltotta a kispadon. Ő sem 
maradt sokáig, alig két meccsen volt 
a csapat edzője, de egy nagyon fontos 
mérkőzést, a rivális Nagyvárad elleni 
hazai találkozót 31–30-ra megnyerte 
a Junior KC. Mihályfalvi egészségi 
okokra hivatkozva lemondott, majd 
az addigi másodedző, Kocs Levente 
került a csapat élére, aki több nehéz 
mérkőzés után (pl. Szászsebesen si-
került nyerni, de Váradon nem) az 
élvonalba vezette az együttest: 2007. 
május 12-én az udvarhelyi gárda ha-
zai pályán 43–30-ra győzött a Tordai 
Potaissa ellen, ezzel behozhatatlan 
előnyre tett szert Váraddal szemben. 
A csapat Székelyudvarhelyi Kézilab-
da Club néven ősszel a Nemzeti Ligá-
ban kezdhetett, ahol megszűnéséig, 
2018 januárjáig szerepelt, egy ezüs-
térmet (2011) és két bronzérmet (2012, 
2013) szerezve.

A 2018-ban létrehozott új csapat, 
a Szejke SK Sepsiszentgyörgyön 
április 16–18. között vívta ki a felju-
tást a legfelsőbb osztályba, a Sipos 
Lóránt által irányított csapat új fe-
jezetet ír Székelyudvarhely kézilab-
da-történetében.

A képek Katona Zoltán A Kollé-
gium-kerttől az olimpiákig – A szé-
kelyudvarhelyi kézilabdázás rövid 
története (2014) című kötetéből szár-
maznak.

A feljutások öröme
A Tehnoutilaj és a Junior KC küzdelmei és sikerei

A másodosztályba feljutott 
Tehnoutilaj sportolói és szurkolói 
Szebenben (1987 májusa)

Tálas Huba lő kapura Nagyvárad 
ellen (2007). A beállós 
alapemberré nőtte ki magát




