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• Székelyudvarhelyen 95 éve alakult meg hivatalosan a birkózó szakosztály 
a hajdani Hargita Testedző Egylet keretében. Ebből az alkalomból az Iskolás 
Sportklub és a Fások Sportklub szervezésében a városi kórház kovácsoltvas 
kerítésére 20 darab, 100x75 cm nagyságú képes posztert állítottak ki.

Z Á T Y I  T I B O R  

A képkiállításon olimpiai hí-
rességeket, román és ma-
gyar országos bajnokokat, 

edzőket, korabeli csapatképeket 
láthatunk. Az utcai tárlatot Bodrogi 
Csaba birkózóedző nyitotta meg. Ki-
emelte, a birkózás több mint sport, 
nem véletlen, hogy ez az alkalmi 
kiállítás is ezt a címet kapta. El-
mondta, nemcsak az emberi szerve-
zet fejlődését befolyásolja, hanem a 
személyiség alakulását is. Bátorsá-
got ad, megtanít küzdeni, veszíte-
ni, összefogni. Bartus Attila, az ISK 
igazgatója az ilyen és hasonló ren-
dezvények fontosságát emelte ki, és 
emlékeztetett, hogy öt év múlva mél-
tó módon kell megünnepelni a 100. 
évfordulót. Ambrus Sándor, a Fások 
Sportklub elnöke a birkózóéletet 
méltatta, illetve felhívta a fi gyelmet 
a háttéremberek fontosságára a bir-
kózósportban. 

A családias hangulatú ünnepsé-
gen Balázs Árpád nemrégiben megje-

lent Birkózóélet Székelyudvarhelyen 
című könyvébe is betekinthettek az 
érdeklődők. A kiállított poszterek két 
hétig lesznek megtekinthetők.

Szép a múlt, de mit hoz a jövő?

Ambrus Sándor, a Fások SK elnöke 
érdeklődésünkre elmondta, hogy a 
nehézségek ellenére az együttes túl-

élte a 2020-as évet, de továbbra sem 
biztató a klub jövője. „Teljesnek néz 
ki az idei év, minden a birkózószö-
vetség által meghirdetett verseny-
naptár szerint történik. Javában zaj-
lik a felkészülésünk az őszi idényre, 
de sajnos anyagi gondok miatt az 
országos csapatversenyben nem tu-
dunk részt venni. Számítottunk ar-
ra, hogy akárcsak két évvel ezelőtt, 

most is a marosvásárhelyiekkel kö-
zös csapattal induljunk, ám nagyon 
úgy néz ki, hogy támogatás és anya-
gi alapok hiánya miatt ez nem lesz 
kivitelezhető” – utalt vissza Ambrus 
a nagyon sikeres 2019-es évre, ami-
kor a Fások és a Marosvásárhelyi ISK 
közös csapata aranyérmes lett a fel-
nőtt országos bajnokságban.

„Emiatt nem haragszunk senki-
re, ezért elsősorban saját magunkat 
kell okolnunk. Szerencsére Székely-
udvarhelyen a birkózósport nagyon 
szilárd alapokon áll, kidolgozott 
infrastruktúrája van, voltunk ennél 
nehezebb helyzetben is. Bizakodók 
vagyunk, de nem tudjuk szó nél-

kül hagyni, hogy amíg a város más 
sportágaknak kicsivel több forrást 
tudott biztosítani 2021-re, addig az 
udvarhelyi birkózósport minimá-
lis fi nanszírozásban részesült. De 
megköszönjük mi ezt is. Tudomásul 
kell venni azt is, hogy ez az összeg 
nem lesz elegendő a teljes idény ki-
vitelére. A betervezett egyéni verse-
nyeken való részvételhez szükséges 
pénzösszeg rendelkezésünkre áll, 
azonban sportolóinknak már nem 
tudunk juttatásokat adni. Az elmúlt 
95 év kötelez bennünket arra, hogy 
megálljuk a helyünket nemcsak a 
birkózószőnyegen, hanem minden-
hol” – tette hozzá Ambrus Sándor.

G yőzelemmel kezdte a felkészü-
lést a Székelyudvarhelyi FC, 

a labdarúgó 3. Liga augusztus végi 
rajtjára hangoló együttes kedden 
délben Tatrangon 3–2-re legyőzte a 
2. ligás Bukaresti Metaloglobust.

Az udvarhelyiek főleg az első fél-
időben játszottak nagyon jól, a 24 
éves Andrei Mateiciuc három gólt 
szerzett. A 8. percben Baga Szabolcs 
emelte be a labdát a védők mögé a 
Ceahlăul Piatra Neamțtól érkezett 
támadó elé, aki átvétel után védhe-
tetlenül lőtt a felső sarokba. Négy 

perccel később már két góllal veze-
tett az SZFC, ezúttal Simó Csongor 
volt az előkészítő, Mateiciuc pedig 
12 méterről talált be a Metaloglobus 
kapujába. A bukaresti csapat hamar 
válaszolt, a 18. percben lesgyanús 
helyzetből szépített. Ám nem állt 
sokáig a 2–1 az eredményjelzőn, hi-
szen Baga ismét nagyszerűen pasz-
szolt Mateiciucnak, aki a kapust is 
kicselezve gurított a hálóba. A szü-
net előtt Mateiciuc akár mesterné-
gyest is szerezhetett volna, ám zic-
cerben nem tudott erősen lőni, így a 

kapus védett. A második félidőben 
sorcserét hajtott végre Mihai Ianc, az 
SZFC edzője, a Metaloglobus pedig 
az 55. percben betalált.

Felkészülési mérkőzés: Szé kely -
udvarhelyi FC–Bukaresti Me talo-
globus 3–2 (3–1), az SZFC gólszerzője 
Mateiciuc (8., 12., 30.). SZFC: Bodea 
– Baga, Mitra, Merdariu, Barta, Simó, 
Savin, Bálint, Duca, Creț, Mateiciuc. 
A második félidőben: Georgescu – 
Marucza, Tankó, Merdariu, Istrate, 
Stanciu, Savin, Covaciu, Vékás, Pet-
ra. (Z. T.)

S zovátán rendezték meg az orszá-
gos teqballbajnokság harmadik 

fordulóját, ami egyben része az ősz-
szel rendezendő világbajnokság kva-
lifi kációs sorozatának is. Az országos 
bajnokság utolsó előtti fordulójában 
az egyéni versenyszámban a dobogó 
mindhárom fokára a székelyudvar-
helyi Góbék Teqball Team játékosai 
állhattak fel. Nem borult a papírfor-
ma, Györgydeák Apor nyert, Ilyés 
Szabolcs második lett, míg a harma-
dik helyen Pap Ferenc végzett.

A párosok versenyét a világrang-
lista-második Ilyés–Györgydeák 
duó nyerte, míg a vegyes párosok 
csatájában a Miklós Tünde–György-
deák kettős diadalmaskodott.

Az eddigi három fordulóban ara-
tott győzelmeknek köszönhetően 
az utolsó jászvásári fordulótól füg-
getlenül az Ilyés–Györgydeák pá-
ros országos bajnok, és kijutott az 
őszi világbajnokságra. Egyéniben 
az összetettet nagy előnnyel vezető 
Györgydeákot matematikailag csak 

Ilyés érheti be. A vegyes párosok-
nál szorosabb a ranglista, jelenleg 
a Miklós–Györgydeák kettős vezet, 
őket még utolérheti az Ilyés–Lakatos 
Krisztina páros.

Az utolsó fordulót július 17–18-
án Jászvásáron rendezik, de az már 
most biztos, hogy zsinórban a ne-
gyedik teqball-világbajnokságon is 
a székelyudvarhelyi Góbék Teqball 
Team fogja adni a teljes romániai 
keretet. 

Zátyi Tibor

Két új játékos a Sepsi OSK-nál
Két játékossal bővült a Sepsi OSK kerete. A moldovai válogatott Vitalie 
Damascan két évre szóló szerződést kötött a háromszéki klubbal, 
egy év hosszabbítási opcióval. A 22 éves csatár legutóbb az olasz FC 
Torino játékosa volt, de pályafutása során játszott még mások mellett a 
holland RKC Waalwijk és Fortuna Sittard csapatánál is. Szintén a Sepsi 
OSK színeiben fog játszani Rareş Ispaş is. A 20 esztendős hátvéd a 
Kolozsvári CFR-től érkezett Sepsiszentgyörgyre, egy évre kölcsönbe.

Elkezdődött a sakkvilágkupa
Egy-egy női és három-három férfi sportoló képviseli a magyar, illetve 
román színeket a sakkozók kieséses rendszerű világkupáján, amelynek 
Szocsi ad otthont. Magyar színekben a nőknél Hoang Thanh Trang, 
míg a férfiaknál Berkes Ferenc, Kozák Ádám és Erdős Viktor ül asztal-
hoz, a román küldöttség tagjai pedig: Irina Bulmaga, illetve Bogdan 
Daniel Deac, Mircea Pârligras és Constantin Lupulescu. A tornán a női 
mezőnyt 103-an, a férfit 206-an alkotják, előbbieknél az összdíjazás 
valamivel több mint 676 ezer dollár, míg utóbbiaknál 1,89 millió dollár 
a felosztandó teljes pénzalap. A férfiaknál a szocsi torna első két he-
lyezettje jut tovább a világbajnokjelöltek közé, míg a nőknél a legjobb 
három szerez részvételi jogot a jelöltek 2022-es viadalára.

• RÖVIDEN 

11.00 Tenisz, WTA-torna, Prága (Digi Sport 2) 
12.00 Tenisz, WTA-torna, Budapest (Digi Sport 3)
12.00 Tenisz, ATP-torna, Bastad (Look Sport +)
13.00 Tenisz, WTA-torna, Lausanne (Digi Sport 4)
13.00 Kerékpározás, francia körverseny, Tour de France (Eurosport 1)
17.30 Tenisz, ATP-torna, Hamburg (Eurosport 2)
4.00 Férfi kosárlabda, NBA, döntő: Milwaukee–Phoenix (Telekom Sport 1) 

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Kijutottak a teqballvébére a góbék

Az SZFC legyőzte a Metaloglobust

A múltra emlékezve tekintenek a jövőbe
A 95 éve megalakult székelyudvarhelyi birkózásról nyílt képkiállítás

Két hétig maradnak a városi kórház 
kerítésén a kiállított poszterek
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