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Házidöntő a székely–magyar
utánpótlástornán
Székelyföldi csapatok uralták a 
csíkszeredai Erőss Zsolt Aréna 
melletti műgyepes pályán a hétfőn 
és tegnap megrendezett 5. székely–
magyar utánpótlás labdarúgótor-
nát. A döntőben az FK Csíkszereda 
5-3-ra legyőzte a futballakadémia 
csapatát, míg a bronzéremért a 
Székelyudvarhely FC múlt felül 
szintén 5-3-mal a Sepsi OSK-t. A 
torna legjobb játékosának Brügger 
Dánielt (FK Csíkszereda) válasz-
tották, a gólkirály pedig Baczula 
Hunor (Sepsi OSK) lett 11 góllal.
 
Hazatér Csíkszeredába
Adorján Attila
Szülővárosa csapatában, a Csíksze-
redai Sportklub színeiben folytatja 
jégkorongozói pályafutását Adorján 
Attila. A magyar válogatott kapusá-
nak hazatérését közösségi oldalán 
jelentette be az Erste Liga-győztes 
székelyföldi együttes. A 24 éves 
sportoló az elmúlt szezonban a 
DVTK Jegesmedvékkel a szlovák 
extraligában játszott, de a JoKP 
csapatával jégre lépett a fi nn máso-
dosztályban, a Mestis Ligában is.

Továbbjutásért játszik ma 
Magyarország labdarúgó-válo-
gatottja az Európa-bajnokság 
csoportkörének utolsó fordu-
lójában. Németország ellen 
lenne szükség újabb bravúrra, 
a játékosok pedig leszögezték: 
mindent beleadnak a siker 
érdekében.
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T ovábbjutásért játszik ma Ma-
gyarország a labdarúgó-Euró-
pa-bajnokság csoportkörének 

utolsó fordulójában: a piros-fe-
hér-zöld együttesnek Németország 
vendégeként kellene újabb bravúrt 
elérnie ahhoz, hogy kieséses sza-
kaszra jusson a halálcsoportjából. 
A játékosok rámutattak, már önma-
gában az is siker, hogy a harmadik 
körben még van esélyük kvalifi -
kálni a nyolcaddöntőre. Ismeretes, 
hogy bár a portugáloktól kikaptak 
a nyitómérkőzésen, utána döntet-
lent játszottak a világbajnok franci-
ákkal, miközben a németek – akik 
kikaptak a galloktól – felülmúl-
ták a kontinensviadalon címvédő 
luzitánokat. Ennek köszönhetően 
Franciaország 4, Németország és 
Portugália 3-3, Magyarország pedig 
1 pontnál tart az F kvartettben.

A magyarok ma esti, müncheni 
összecsapása előtt Willi Orbán saj-
tótájékoztatón beszélt arról, hogy 
a Leipzigben szerepelve többeket 
is ismer az ellenfél keretéből. „A 
Németország elleni mérkőzés ter-
mészetesen különleges számomra, 
hiszen ott születtem és nőttem fel. 
(…) Ismerem a német játékosokat, 
néhányukat a Lipcséből, másokat 

EURO 2020: NÉMETORSZÁG ELLENI BRAVÚRRA KÉSZÜL MAGYARORSZÁG LABARÚGÓ-VÁLOGATOTTJA

„Bekopogtatnának” a nyolcaddöntőbe Sallaiék

Előrenéznek. Nagy csata előtt áll Magyarország labdarúgó-válogatottja Münchenben

 » „Bátor focira 
lesz szükség, hi-
szen láttuk, néha 
világbajnokok 
ellen is tudtunk 
támadófutballt 
bemutatni. Egy 
mérkőzésen min-
den előfordul-
hat” – mondta 
Sallai Roland.

a Bundesligából. Az U21-es német 
csapat tagjaival már nincs kapcso-
latom, kizárólag a lipcsei keretta-
gokkal. Mikor kijutottunk az Eb-re, 
viccelődtünk is egymással, hogy 
vajon kinek a csapata győz majd” 
– mondta a kiváló védőjátékos. Le-
szögezte, bár már két megterhelő 
összecsapást lejátszottak, a tornára 
mindenki jó formában érkezett, és a 
stáb gondoskodik arról, hogy a né-
metek ellen is megfelelő állapotba 
kerüljenek. „Nem aggódom, biztos 
vagyok benne, hogy lesz erőnk a 
következő kilenc percet is végigküz-
deni. Németország talán a legkomp-
lexebb csapat a csoportban, hiszen 
mentálisan, szervezettségben és a 
játékosok minőségében is kimagas-

ló szintet képvisel. A németek ellen 
fi gyelnünk kell arra, hogy csapat-
ként és előrefelé védekeznek, így a 
támadóinknak tereket kell nyitniuk 
ellenük” – vélekedett Orbán. Váloga-
tottbeli csapattársa, Sallai Roland a 
Freiburg középpályásaként szintén 
járatos a németországi futballban, 
és leszögezte: azon dolgoznak, hogy 
a harmadik meccsen se okozzon ne-
hézséget, hogy végig kell „robotolni” 
kilencven percet. A Magyar Labda-
rúgó-szövetség (MLSZ) közleménye 
alapján Sallai csatártársairól, Szalai 
Ádámról és Nemanja Nikolicsról is 
beszélt. Meglátása szerint hasonló 
karakterű futballisták, ugyanakkor 
Szalai inkább megtartja a labdát, mi-
közben Nikolics inkább szeret bein-

dulni vele. „Meglátjuk, kik alkotják a 
csatárpárost, de mi nem egyéni szin-
teken, hanem csapatként vagyunk 
nagyon erősek, és ezt kell kihasz-
nálnunk. Azt gondolom, a legfon-
tosabb, hogy ugyanazzal az erőbe-
dobással menjünk ki a mérkőzésre, 
mint eddig, maximális odafi gyelés 
kell, és a taktikai utasítások betartá-
sa. Bátor focira lesz szükség, hiszen 
láttuk, néha világbajnokok ellen is 
tudtunk támadófutballt bemutatni. 
Egy mérkőzésen minden előfordul-
hat, úgy fogunk kiutazni, hogy meg-
próbáljuk megnyerni a mérkőzést, 
azt tudjuk megígérni, hogy mindent 
bele fogunk adni Münchenben is” – 
mondta Sallai.

Magyarország 22 órakor lép pályá-
ra a németek ellen Münchenben, és 
ugyanekkor lesz Budapesten a Por-
tugália–Franciaország összecsapás 
is az F csoport zárókörében. Az E cso-
port utolsó fordulóját is ma rendezik, 
Svédország–Lengyelország és Szlová-
kia–Spanyolország párosítás szerint.

A tegnapi mérkőzéseket lapzár-
tánk után rendezték, előtte Ausztria 
váltott jegyet a nyolcaddöntőre a C 
csoport második helyéről, miután 
1-0-ra legyőzte az ukránokat. Hollan-
dia csoportelsősége már korábban 
biztossá vált, de miután 3-0-ra le-
győzte a macedónokat a négyesben 
eldőlt: Hollandia 9, Ausztria 6, Uk-
rajna 3, Észak-Macedónia 0 ponttal 
zárja a csoportkört. A B csoportban 
Dánia találta meg az utat a gólszer-
zés felé: 4-1-re legyőzte hétfő este az 
oroszokat, és így a második helyről 
jutott tovább. Belgium ezalatt 2-0-ra 
verte a fi nneket és csoportelsőként, 
9 ponttal nyerve lép tovább abból a 
négyesből, ahol a sorrendben a dá-
nok, a fi nnek és az oroszok is három 
ponttal végeztek.
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„Szerelmes vagyok Székelyföld-
be” – válaszolta röviden Elek 

Gábor, Magyarország női kézilab-
da-válogatottjának szövetségi kapi-
tánya arra a kérdésünkre, hogy mi-
ként lett a válogatott felkészülésének 
egyik állomása Székelyudvarhely. Is-
meretes ugyanis, hogy munkába állt 
a tokiói olimpiára készülő együttes, 
és miután a lányok a héten Balaton-
bogláron hangolnak az ötkarikás já-
tékokra, jövő héten Székelyudvarhe-
lyen folytatják az edzést. 

„Nagyon bízom benne, hogy most 
már minden jól alakul, és a járvány 
sem húzza keresztbe a terveinket. A 
magyarságtudatunkat szeretnénk 
ezzel erősíteni, hogy oda megyünk, 
ahol talán a legerősebb a magyarság. 
Továbbá kapóra jön az is, hogy a Ma-
gyar Kézilabda-szövetség a határon 
kívüli programján keresztül épp Ud-
varhelyen működteti a Székelyföldi 
Kézilabda Akadémiát” – tette hozzá 
Elek Gábor.

A magyar küldöttség hétfőn érke-
zik Székelyföldre, és öt napig Széke-
lyudvarhelyen tartózkodik. „Teljesen 

beleillik a felkészülésünkbe. Mivel 
nagyon sokat vagyunk összezárva, 
ezért cél volt számunkra az is, hogy 
olyan helyekre menjünk el, ahol az 
edzéseken kívüli szabadidőt úgy 
tudjuk eltölteni, hogy élményt adjon 
nekünk, és még jobban összeková-
csoljon minket. Székelyföld erre a 
legjobb hely” – folytatta a szövetségi 
kapitány. „Mi Székelyudvarhelyen 
is folytatjuk az edzőkollégákkal ösz-
szeállított tervet, dolgozni megyünk, 
nem nyaralni. Hál’ istennek lesz nyílt 
edzésünk, felmegyünk a Madarasi 
Hargitára, lesz közönségtalálkozónk, 
így nemcsak én, hanem a lányok is 
nagyon várják a jövő hetet” – zárta 
a beszélgetést a szövetségi kapitány.

Juhász István, a Magyar Kézilab-
da-szövetség sportakadémiai köz-
pontjának igazgatója elmondta, egy 
pillanatig sem volt kérdés, hogy el-
hozzák Székelyföldre a magyar női 
kézilabda-válogatottat. „Sok csapat-
tal voltunk már ott, a játékosok pe-
dig mindig mondták, hogy ide el kell 
menni máskor is. Reméljük, hogy ez 
a hét egy pluszt fog jelenteni a vá-
logatottnak az olimpiára, Székely-
földön megtapasztalhatják, hogy 

nemcsak Magyarországon, hanem 
a határon túl is mennyien szeretik 
őket, és szurkolnak nekik. Nekünk 
az a célunk, hogy a határokon túl is 
népszerűsítsük a magyar kézilabdát, 
projektünk része Székelyföld mel-
lett Partium, Felvidék és Délvidék 
is. Célunk, összhangban a magyar 
kormány határon túli politikájával, 
hogy ezeken a területeken kiépítsük 
az infrastruktúrát, kiképezzük az 
edzőket, és felkészítsük a magyar 
identitású sportolókat. Természete-
sen nem célunk, hogy ezeket a terü-
leteket kiürítsük, és a tehetséges já-
tékosokat elhozzuk Magyarországra. 
Ezek a sportolók, amikor abba a kor-
ba jutnak, majd eldöntik, hogy hol 
szeretnék folytatni pályafutásukat” 
– összegzett Juhász István.

A magyar női kézilabda-válogatott 
hétfőn érkezik Székelyudvarhelyre, 
délután egy edzésük lesz a lányok-
nak. Kedden, szerdán és csütörtökön 
napi két edzés szerepel a program-
ban, majd július 4-étől Siófokon foly-
tatódnak az edzések. Utóbbi helyszí-
nen július 6-án Montenegró, július 
9-én és 12-én pedig Brazília ellen ját-
szanak felkészülési találkozót.

Várják a székelyföldi edzést a magyar kézilabdázók

 » „Lesz nyílt 
edzésünk, felme-
gyünk a Madarasi 
Hargitára, lesz 
közönségtalálko-
zónk, így nem-
csak én, hanem a 
lányok is nagyon 
várják a jövő he-
tet” – mondta Elek 
Gábor.




