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• A következő szezonban is az első hat között szeretne végezni az FK 
Csíkszereda a labdarúgó 2. Ligában. Az elmúlt szezonban a másodosztá-
lyú pontvadászatban ötödik helyen végzett székelyföldi csapat jövő héten 
kezdi meg a felkészülést.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

S zondy Zoltán, a klub elnöke el-
mondta, hogy Valentin Suciu 
vezetőedzővel szerződést hosz-

szabbítottak, a csapat másodedzője 
pedig Bajkó Barna lesz. „Számomra 
furcsa, hogy szinte az egész romániai 
futballközvélemény azon csodálko-
zott, hogy szerződést hosszabbítot-
tunk a vezetőedzővel, Valentin Su-
ciuval. Ha valaki dolgozik, rendesen 
elvégzi a munkáját, eléri a kitűzött 
célt, akkor miért válnánk meg tő-
le? Én nem értem ezt a Romániában 
divatos edzőmenesztési szokást. A 
lényeg az, hogy mi végezzük a dol-
gunkat. Szerződést hosszabbítottunk 
Valentin Suciuval, másodedző pedig 
a volt kiváló játékosunk, a gyerek és 
ifj úsági szinten edzőként már dol-
gozó Bajkó Barna lesz. Még komoly 
edzői tapasztalata nincs Bajkónak, 
de Suciu mellett fejlődhet, és bízom 
benne, hogy jól ki is fogják egészíteni 
egymást” – mondta el Szondy.

A klubelnök szerint a csapat ge-
rincét megtartják. „Marad a straté-
giánk, ugyanaz a felépítése lesz a 
felnőtt csapatnak, mint az elmúlt 
szezonban. Lesz 2–3 remélhetőleg 

jó minőségű idegenlégiós, mellettük 
magyar játékosok, természetesen a 
keretben lesz sok akadémista, sok 
saját nevelésű játékos. Neveket egye-
lőre nem mondunk, mert több játé-
kosunkat csábítják más csapatok-
hoz, de mi is csábítunk pár játékost. 

Egyelőre nincs kialakult keretünk” 
– nyilatkozta Szondy.

A felkészülést június 24-én kezdi 
el az FK Csíkszereda, a csapat az el-
ső időszakban Csíkszeredában tart-
ja majd az edzéseit, ezt egy külföldi 
edzőtábor követi.

Hivatalos döntés ugyan még 
nincs, de az FK első embere szerint 
a másodosztályú bajnokság ha-
sonló lesz az elmúlt szezonéhoz. A 
dolgok jelen állása szerint a Kons-
tancai Farul már nem lesz az ellen-
felek között, helyére valószínűleg 
Lénárdfalva fog visszakerülni a me-
zőnybe. A várólistán a következő a 
Resicabánya, ha lesz üres hely, ak-
kor ők is tagjai lehetnek a húszfős 
mezőnynek. „Tudjuk, hogy a kiesett 
csapatok közül a Jászvásári Poli ko-

molyan készül, azt is tudjuk, hogy a 
Nagyszeben és az Astra Giurgiu há-
za táján bonyodalmak vannak, de 
ez napról napra változhat” – tudtuk 
meg Szondytól.

Az FK Csíkszeredától idén nyá-
ron távozik Raul Palmeș, aki a 2. 
ligás Concordia Chiajnához igazolt, 
Csonka Bonifác, aki az NB 2-es Győr 
színeiben folytatja pályafutását, va-
lamint az argentin Juan Francisco 
Bauza, aki az élvonalba feljutott U 
Craiova 1948 SA csapatához igazolt.

A Kisvárda ellen hazai pályán 
kezdi a labdarúgó OTP Bank 

Liga 2021/22-es idényét a sorozatban 
negyedik sikerére készülő Ferenc-
város. A július 31-én esedékes nyi-
tófordulóból kiemelkedik az előző 
idényben MOL Magyar Kupa-győztes 
Újpest és az ezüstérmes Puskás Aka-
démia FC összecsapása. A Ferenc-
város és a MOL Fehérvár FC már a 
második fordulóban megmérkőzik 
egymással, az FTC és az Újpest pe-

dig a hetedik körben, szeptember vé-
gén találkozik első alkalommal. 

Az 1. forduló párosítása (július 
31.): Gyirmót FC Győr–MTK Buda-
pest, Ferencváros–Kisvárda, Zala-
egerszegi TE FC–MOL Fehérvár FC, 
Újpest FC–Puskás Akadémia FC, 
Budapest Honvéd–Debreceni VSC 
és Paksi FC–Mezőkövesd Zsóry FC. 
2. forduló (augusztus 7–8.): Deb-
receni VSC–Újpest FC, Puskás Aka-
démia FC–Paksi FC, Mezőkövesd 

Zsóry FC–Zalaegerszeg, MOL Fehér-
vár FC–Ferencvárosi TC, Kisvárda 
Master Good FC–Gyirmót FC Győr, 
MTK Budapest–Budapest Honvéd 
FC. 3. forduló (augusztus 14–15.): 
Gyirmót FC Győr–MOL Fehérvár 
FC, Ferencvárosi TC–Mezőkövesd 
Zsóry FC, Zalaegerszeg–Puskás 
Akadémia FC, Paksi FC–Debreceni 
VSC, Újpest FC–Budapest Honvéd 
FC, MTK Budapest–Kisvárda Master 
Good FC.

A z SG Kecskemét hivatalos ol-
dalán jelentette be a hírt, mi-

szerint sikerült mindenben meg-
egyezniük Hadnagy Istvánnal, így 
a 2021–2022-es szezont a magyar 
élvonalban kezdi az udvarhelyi 
születésű teremlabdarúgó, aki idén 
bemutatkozott a román futsalválo-
gatottban is.

Hadnagy az FK Székelyudvarhely-
nél nevelkedett, itt is játszott először 
a felnőttek között az ifj úsági gárdával 
ezüstérmet szerző sportoló. Két évvel 
ezelőtt a Csíkszeredai Imperial Wet-
hez igazolt, az elmúlt szezont pedig a 
Dévai Autobergamónál töltötte.

Hadnagyot hírbe hozták újból az 
FK Székelyudvarhellyel, de végül a 

kecskeméti klubot választotta, ahol 
csapattársa lesz a háromszéki Má-
nya Szabolcs, aki egy évet már lehú-
zott a magyar élvonalban, az együt-
tes csapatkapitánya volt.

Az SG Kecskemét fennállásának 
eddigi legjobb eredményét érte el a 
2020–2021-es évadban, az NB I-ben 
az ötödik helyet szerezte meg. (J. Cs.)

Újra az első hat között végeznének
Nem változott az FK Csíkszereda célkitűzése a labdarúgó 2. Ligában

A Kisvárda ellen kezd a címvédő FerencvárosNem engedik el Neymart és Marquinhost
A Paris Saint-Germain klubvezetése elutasította a brazil futballszö-
vetség kérését, és nem járult hozzá Neymar és Marquinhos szerepel-
tetéséhez a tokiói olimpia labdarúgótornáján. A francia bajnokságban 
legutóbb ezüstérmet nyert csapat vezetésének nemleges válaszáról az 
ESPN adott hírt. A 29 éves Neymar és a 27 esztendős Marquinhos túl-
korosként játszott volna a címvédő brazilok ötkarikás válogatottjában.  

Ramos elhagyja a Real Madridot
A csapatkapitány Sergio Ramos elhagyja a Real Madrid labdarúgóklubot. 
A 35 éves, 180-szoros spanyol válogatott hátvéd sajtótájékoztatón búcsú-
zott el a Realtól, amelyben 2005 óta szerepel. Ramos a Bajnokok Ligáját 
négyszer, a spanyol bajnokságot ötször nyerte meg a madridiakkal, 
emellett kétszer a Király Kupában, háromszor az európai Szuperkupában, 
négyszer pedig a klubvilágbajnokságon is diadalmaskodott a csapattal. 
A spanyol válogatottban 2005 márciusában mutatkozott be. A mostani 
Európa-bajnokságra nem hívta be Luis Enrique szövetségi kapitány.

Nemzetközi atlétikai verseny Kolozsváron
Atlétikai csapat Európa-bajnokság helyszíne lesz a hétvégén Kolozs-
vár. Szombaton és vasárnap a Kolozsvár Aréna ad otthont az 1. Liga 
(második vonal, van Szuperliga is) küzdelmeinek, amelyen Románia 
legjobb atlétái mellett Fehéroroszország, Belgium, Csehország, Svájc, 
Észtország, Finnország, Görögország, Norvégia, Hollandia, Svédország 
és Törökország csapatai versenyeznek.

• RÖVIDEN 

Hadnagy István Kecskeméten folytatja

A labdarúgó 2. Liga 2021–2022-es 
szezonja július végén rajtol. 
Remélhetőleg nézők előtt
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