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• Munkába állt a to-
kiói olimpiára készülő 
magyar női kézilab-
da-válogatott, a lányok 
hétfőtől Balatonbog-
láron hangolnak az 
ötkarikás játékokra. A 
felkészülés jövő héten 
Székelyudvarhelyen 
folytatódik, Elek Gábor 
szövetségi kapitányt 
és Juhász Istvánt, a 
Magyar Kézilabda-szö-
vetség sportakadémiai 
központjának igazga-
tóját kérdeztük a ter-
veikről.

Z Á T Y I  T I B O R

„Szerelmes vagyok Székelyföldbe” 
– válaszolta röviden Elek Gábor szö-
vetségi kapitány arra a kérdésünkre, 
hogy miként lett a válogatott felké-
szülésének egyik állomása Székely-
udvarhely.

„Nagyon bízom benne, hogy 
most már minden jól alakul és a 
járvány sem húzza keresztbe a ter-
veinket. A magyarságtudatunkat 
szeretnénk ezzel erősíteni, hogy oda 
megyünk, ahol talán a legerősebb a 
magyarság. Továbbá kapóra jön az 

is, hogy a Magyar Kézilabda-szövet-
ség a határon kívüli programján ke-
resztül épp Udvarhelyen működteti 
a Székelyföldi Kézilabda Akadémi-
át” – tette hozzá.

A magyar küldöttség hétfőn ér-
kezik Székelyföldre, és öt napig 
Székely udvarhelyen tartózkodik. 
„Teljesen beleillik a felkészülésünk-
be. Mivel nagyon sokat vagyunk ösz-
szezárva, 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 össze-
kovácsoljon minket. Székelyföld erre 
a legjobb hely” – folytatta a szövetsé-
gi 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 Kézi-
labda-szövetség sportakadémiai 
központjának igazgatója elmondta, 
egy pillanatig sem volt kérdés, hogy 
elhozzák 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 kiépít-
sük az infrastruktúrát, kiképezzük 
az edzőket és felkészítsük a magyar 
identitású sportolókat. Természete-
sen nem célunk, hogy ezeket a te-
rületeket kiürítsük és a tehetséges 
játékosokat elhozzuk Magyarország-
ra. Ezek a sportolók, amikor abba a 
korba jutnak, majd eldöntik, hogy 
hol szeretnék folytatni pályafutásu-
kat” – összegzett Juhász István.

A magyar női kézilabda-váloga-
tott hétfőn érkezik Székelyudvar-
helyre, délután egy edzésük lesz 
a lányoknak. Kedden, szerdán és 
csütörtökön napi két edzés szerepel 
a programban, majd július 4-étől 
Siófokon folytatódnak az edzések. 
Utóbbi helyszínen július 6-án Mon-
tenegró, július 9-én és 12-én pedig 
Brazília ellen játszanak felkészülési 
találkozót.

A nagy múlttal rendelkező Kons-
tancai Farul és a Gheorghe 

Hagi által alapított FC Viitorul az 
összeolvadásról döntött – jelentet-
ték be a klub vezetői. A következő 
idénytől Farul néven vesznek részt 
a román élvonalbeli bajnokságban, 
az együttest Gheorghe Hagi fogja 
irányítani. Az 1920-ban alapított 
Farul még nem nyert bajnokságot, 
2016-ban csődbe ment, szurkolói 
kezdeményezésre alapították, a 

korábbi román válogatott játékos, 
Ciprian Marica 2018-ban vásárolta 
meg az együttest, amely mostanáig 
a másodosztályban játszott.

Gheorghe Hagi 2009-ben alapí-
totta meg a Viitorult, azóta irányítá-
sával a klub 2017-ben bajnokságot, 
2019-ben kupát és szuperkupát is 
nyert. Az előző szezonban azonban 
gyengén szerepelt az élvonalban, a 
rájátszásba sem jutott be, és végül a 
10. helyen végzett. 

A Farul másodosztályú helye üre-
sen maradt, és amennyiben a klub 
nem tart rá igényt, valamint hivata-
losan is visszalép, a szabály szerint 
az előző bajnokság első kiesője, a 
Lénárdfalvi SK vehetne részt a 2. 
Liga 2021–2022-es idényében. Ez a 
klub ugyancsak átalakulóban van, 
és egyes információk szerint a 3. li-
gás Nagybányai Minaurral egyesül-
ve Máramarosi SK néven indulna a 
másodosztályban. (H. B. O.)

S zékelyföldi csapatok uralták a 
csíkszeredai Erőss Zsolt Aréna 

melletti műgyepes pályán a hétfőn 
és kedden megrendezett 5. Szé-
kely–Magyar Utánpótlás Labdarúgó 
Tornát. A vetélkedőt Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata és 
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusa közösen szervezte, házi-
gazda az FK Csíkszereda, az ese-
mény fővédnöke pedig Kövér László, 
a Magyar Országgyűlés elnöke volt.

A torna második napjának 
eredményei. A csoport: FK Csík-
szereda–Csepel Utánpótlás Sporte-
gyesület 5–1 és Székelyudvarhelyi 
FC–Videoton FCF Baráti Kör Egyesü-
let 12–0. A csoport végeredménye: 1. 
FK Csíkszereda 9 pont, 2. SZFC 6, 3. 
Videoton 3, 4. Csepel 0. B csoport: 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK– FC 
Nagykanizsa 3–2 és Marosvásárhelyi 
SE–Székelyföld Labdarúgó Akadé-
mia 4–10. A csoport végeredménye: 

1. SZLA 9 pont, 2. Sepsi OSK 6, 3. Ma-
rosvásárhely 1 (8–17), 4. Nagykanizsa 
1 (7–16). A 7. helyért: Csepel–Nagyka-
nizsa 5–4. Az 5. helyért: Marosvá-
sárhely–Videoton 7–0. A 3. helyért: 
Székelyudvarhely FC–Sepsi OSK 5–3. 
A döntőben: FK Csíkszereda–Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia 5–3. 
A torna legjobb játékosának Brügger 
Dánielt (FK Csíkszereda) választot-
ták, gólkirály pedig Baczula Hunor 
(Sepsi OSK) lett 11 góllal. (D. L.)

Botorok János a Sepsi OSK-nál folytatja
Az FK Csíkszereda tehetséges középpályása, a székelyudvarhelyi 
Botorok János a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK legújabb játékosa – 
jelentette be kedden délután a háromszéki klub. Ifjabb Botorok János 
a Székelyudvarhelyi FC-nél kezdte a pályafutását, 2017-ben került a 
Székelyföld Labdarúgó Akadémiára, ugyanabban az év szeptemberé-
ben csapattársával, Casiadi-Bakó Somával bemutatkozott a magyar 
U16-os labdarúgó-válogatottban is, amikor a fiatalok Telkiben Belgium 
legjobbjaival 1–1-es döntetlent játszottak. Emlékezetes szezon után 
van a székelyudvarhelyi játékos, hiszen másfél héttel ezelőtt a Viitorul 
elleni U19-es Elit Liga-döntőben ő rúgta az FK Csíkszereda győztes 
gólját. A 2. Ligában az előző szezonban mutatkozott be az FK Csíksze-
reda színeiben, tizenhárom mérkőzésen kapott lehetőséget. A 19 éves 
jobbszélső kölcsönszerződéssel egy évre érkezik a Sepsi OSK-hoz.

Ellenfelet kaptak az udvarhelyi focis lányok
Végéhez közeledik a lányok U17-es futballbajnoksága, amelyen 
Székelyföldet a Székelyudvarhelyi Vasas Femina és a Marosvásár-
helyi Ladies korosztályos együttese képviseli. A zónaszakaszra 
csak az udvarhelyi lányok jutottak tovább, a legjobb hat közé 
kerülés egyetlen mérkőzésen dől el, a székelyföldi csapat szomba-
ton délelőtt 11 órakor a falticséni együttest fogadja. A legjobb hat 
közé jutásért kiírt szombati mérkőzések programja: Kisbecskereki 
Fortuna–Kolozsvári LPS, Kolozsvári U Olimpia–Temesvár ASU Poli, 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina FC–CN Nicu Gane Fălticeni, Zimbrul 
Tulcea–Nagybányai ACS Fotbal Feminin, Universitatea Alexand-
ria–Konstancai Selena és Bukaresti AFC Fair-Play–Szörényvári ACS 
Atletic. A hatos döntőt Kolozsváron rendezik, június végén, illetve 
július elején.

• RÖVIDEN 

Akik szerelmesek Székelyföldbe
Jövő héten Udvarhelyen készül az olimpiára a magyar női kézilabda-válogatott

Jó a hangulat a magyar válogatottnál, 
a lányok megkapták a tokiói formaruhákat

◂  FORRÁS:  FACEB OOK/MAG YAR 
     K É Z I L A B D A - V Á L O G A T O T T

Egyesítették a konstancai labdarúgást

Házidöntő a székely–magyar utánpótlástornán




