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• Ugyanaz a bokszoló 
a bajnoka a románi-
ai és magyarországi 
utánpótláskupának is 
a maga kategóriájá-
ban, de kis híja volt, 
hogy két sportolóról is 
elmondhassuk ezt. Ez 
valószínűleg példátlan 
mostanáig.

GERGELY IMRE 

M iután az év elején románi-
ai versenyeken gyűjtötték 
az érmeket, az elmúlt na-

pokban Magyarországon is bemu-
tatkozhattak a gyergyószentmiklósi 
központtal működő Erdélyi Godako 
Ökölvívó Sportklub (EGÖSK) bok-
szolói. Két arany-, egy ezüst- és két 
bronzérem, illetve egy 5. hely a mér-
leg. Az egyesület az összes magyar-
országi klub közül a második lett 
csapatversenyben a serdülőknél. 
A versenyt követően Huszár Árpád 
vezetőedző és egyben az EGÖSK 
vezetője összegezte az elmúlt fél év 
teljesítményét.

Elmondta, alapvetően a ma-
gyarországi ökölvíváshoz kötődve 
dolgoztak az elmúlt évig, azonban 
akkor a járványhelyzet miatt nem 
indulhattak a határon túli viada-
lokon. Tanítványai készen álltak 
arra, hogy tisztességgel és eredmé-
nyesen szerepeljenek a legerősebb 
versenyeken is, de mivel Magyar-
országra nem mehettek, a romániai 
bajnokságokra neveztek be. Minden 
versenyről ezüst- és bronzérmekkel 
tértek haza, májusban pedig a ser-
dülő (U14-es) korosztályú ökölví-
vók Román Kupáján a 41,5 kilósok 
mezőnyében versenyző Benedek 
Péter megszerezte az első aranyat 
is. Azon a versenyen Majlát András 
is nagyon közel volt ahhoz, hogy 

megszerezze a második aranyat, de 
akkor még ellenfele kezét emelték 
magasba.

Ezekkel az előzményekkel utaz-
tak az első nagy magyarországi 
versenyre, az Utánpótlás Magyar 
Kupára. Itt már nem volt kérdéses, 
hogy mindketten aranyat érdemel-
nek. Benedek és Majlát is a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott fel.

Vajda István itt ezüstérmet szer-
zett, míg a juniorok között Szilágyi 
Arnold és Páll Szilveszter bronzot 
hozott haza. Búzás Róbert ugyan 
nem jutott elődöntőbe, de Huszár 
Árpád leszögezi: bár most az ellenfe-
lének adták a mérkőzést megosztott 
pontozással a bírók, érdemes lesz 
ezt a nevet megjegyezni, Róbertnek 

minden képessége megvan arra, 
hogy nemzetközi szinten is az élvo-
nalba emelkedjen. Huszár kiemeli 
még Szilágyi Arnold teljesítményét 
is, aki szintén megérdemelte volna 
a látottak alapján, hogy a házigazda 
egri sportolóval szemben továbbjus-
son a döntőbe.

Benedek Péter és Majlát András 
meghívót kapott a román válogatott-
ba is, ezekben a napokban a közelgő 
Európa-bajnokságra készülnek. Ve-
lük van Huszár Árpád is.

Minőségben is fejlődnek, 
létszámban is gyarapodnak

A Gyergyószentmiklós központtal 
működő EGÖSK szoros együttmű-

ködést épített ki a Böjte Csaba által 
vezetett Dévai Szent Ferenc Alapít-
vánnyal, és több gyermekotthon-
ban is elindították az ökölvívóedzé-
seket. Ilyen alegységek működnek 
Déván, Petrozsényben, Nagysza-
lontán és Kézdivásárhelyen is. Az 
alegységeknél dolgozó edzők épp a 
napokban szerezték meg a hivata-

los képesítésüket ökölvívóedzőként 
– közölte Huszár. Hozzátette még, 
hogy versenyzőik Romániában az 
EGÖSK színeiben, Magyarországon 
azonban a szintén általuk létre-
hozott Felcsút Ökölvívó Sportklub 
neve alatt versenyeznek, hogy meg-
felelhessenek a magyarországi ver-
senyszabályzatnak.

A Marosvásárhelyi SE és Búzás-
besenyő jutott be a labdarúgó 

Székely Kupa Maros megyei szaka-
szának döntőjébe. A csoportkörből 
továbbjutott csapatok szerdán késő 
délután találkoztak az elődöntőben. 
A semleges pályákon megrendezett 

mérkőzéseken a Marosvásárhelyi SE 
2–1-re legyőzte Mezőszengyelt, míg 
Búzásbesenyő 4–1-re múlta felül a 
Marosvásárhelyi Atletic együttesét. 
A Marosvásárhelyi SE és Búzásbe-
senyő közötti döntőt szombaton 
délelőtt 9 óra 30 perctől játsszák le 

a radnóti Cornel Orza Stadionban. 
A párharc győztese képviseli Maros 
megyét július 3-án a négy együttest 
felvonultató megyeközi szakaszon, 
amelyen Hargita, Kovászna és Ko-
lozs megye nyertes csapataival talál-
kozik. (Horváth Bálint Ottó)

F iatal, ballábas játékossal erő-
sítette meg keretét a Székely-

udvarhelyi FC – adták hírül a klub 
Facebook-oldalán, Cătălin Creț egy 
évre írt alá a 3. ligás csapathoz. A 
21 éves Cătălin Creț a védelem bal 

oldalán játszik, de ha szükség van 
rá, balszélsőként is bevethető. Mivel 
a jobb lábát is jól tudja használni, a 
pálya másik oldalán is helyt tud áll-
ni, így egyszerre négy poszton is jó 
teljesítményre képes. Pályafutását 

a kolozsvári FC Ardealulnál kezdte, 
majd megfordult a Viitorul Tg. Jiu és 
a Kolozsvári Sănătatea csapatánál 
is. Cătălin Creț egy évre írt alá a 3. 
Liga augusztusi rajtjára készülő Szé-
kelyudvarhelyi FC-hez. (Zátyi Tibor)

Maros megyei döntő a Székely Kupában

Fiatal játékossal erősített az SZFC

A belgák és a szerbek is elődöntőbe jutottak
Belgium Oroszországot (85:83), Szerbia hosszabbításban Spanyolor-
szágot (71:64), Franciaország Bosznia-Hercegovinát (80:67), Fehéro-
roszország pedig Svédországot (58:46) legyőzve jutott elődöntőbe a 
francia–spanyol közös rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokságon. 
Szombaton este Franciaország–Fehéroroszország és Szerbia–Belgium 
elődöntőkkel folytatódik a kontinensbajnokság.

Brazília a 100. percben győzte le Kolumbiát
Drámai mérkőzésen Brazília 2–1-re legyőzte Kolumbiát a Copa América 
B csoportjának 4. fordulójában. A mindent eldöntő találatot Casemiro 
szerezte. A másik találkozón Ecuador 2–0-s vezetés után 2–2-re vég-
zett Peruval. 47. Copa América, B csoport, 4. forduló: Brazília–Kolum-
bia 2–1 (0–1), gólszerzők Firmino (78.) és Casemiro (90.+10.), illetve 
Luis Díaz (10.); Ecuador–Peru 2–2 (2–0) gólszerzők R. Tapia (23., öngól) 
és Preciado (45.+3.), illetve Lapadula (49.) és A. Carrillo (54.). Az állás: 
Brazília 9 pont (3 mérkőzés), 2. Kolumbia 4 (4, 3–4), 3. Peru 4 (3, 4–7), 
4. Ecuador 2 (3, 4–5), 5. Venezuela 2 (3, 2–5).

• RÖVIDEN 

Szintet lépett a gyergyói ökölvívás
Két ország élvonalában az EGÖSK bokszolói

Köszönet a támogatásért 

Az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub ezúton is köszöni a segítséget 
mindazon támogatóinak, akik már a kezdetektől segítik tevékenységüket 
vagy időközben csatlakoztak támogatói körükhöz. Külön köszönetét 
fejezi ki Böjte Csabának, a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, a Magyar 
Ökölvívó Szövetségnek, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a 
támogatásáért.
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