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SZFC–Golimpiakosz 
rangadó
Elkészítették a jövő évi labda-
rúgó Román Kupa első fordu-
lójának párosítását, a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) 
földrajzi kritériumok alap-
ján alakította ki a szerdán, 
július 28-án 17.30 órától zajló 
összecsapások programját. 
A Hargita, Maros, Kovászna 
és Brassó megyei csapatok 
programja: Székelyudvarhelyi 
Golimpiakosz–Székelyudvar-
helyi FC, Inizio Focşani–Kéz-
divásárhelyi SE, Marosszent-
györgyi Kinder–Nyárádtői 
Unirea, Brassói ACS Steagu 
Roşu–Brassói Kids Tâmpa, Fe-
leki FC–Barcarozsnyói Olimpic 
Cetate. A továbbjutás egyetlen 
mérkőzésen dől el.

Hétfőn játszik 
a Sepsi OSK
Ma este elkezdődik a román 
élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság, az 1. Liga alapszakaszá-
nak 2. fordulója. Az első fordu-
lóban éllovas Sepsi OSK csak 
hétfőn lép pályára a Chindia 
otthonában. A program: ma 
18.30-tól FC Argeș Pitești–Ara-
di UT, 21.30-tól CS Mioveni–
Bukaresti Rapid; szombaton 
18.30-tól FC Voluntari–FC 
Botoșani, 21.30-tól Academi-
ca Clinceni–Kolozsvári CFR; 
vasárnap 18.30-tól Konstancai 
Farul–Medgyesi Gaz Metan, 
21.30-tól FCSB–U Craiova; 
hétfőn 18.30-tól Chindia Târ-
goviște–Sepsi OSK, 21.30-tól 
U Craiova 1948 SA–Dinamo.

Bajnok a Bucks
A Milwaukee Bucks hazai 
pályán 105:98-ra győzött 
a Phoenix Suns ellen az 
észak-amerikai profi kosárlab-
da-bajnokság (NBA) nagy-
döntőjének hatodik összecsa-
pásán, 4–2-es összesítéssel 
megnyerte a párharcot, és 
elhódította a bajnoki címet. 
A döntő legjobb játékosának 
Jannisz Adetokunbót válasz-
tották meg, aki 50 ponttal 
és 14 lepattanóval zárta a 
hatodik meccset. A csata első 
két mérkőzésének elvesztése 
után talpra álló Bucks má-
sodszor lett bajnok – az első 
címet 1971-ben, azaz kereken 
50 éve ünnepelte. NBA-dön-
tő, 6. mérkőzés: Milwaukee 
Bucks–Phoenix Suns 105:98 
(29:16, 13:31, 35:30, 28:21).

Ausztrália 
harmadszorra
A Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság (NOB) Brisbane-nek 
ítélte a 2032-es nyári játékok 
rendezési jogát. A nyári olim-
piák történetében Ausztrália 
harmadszor lesz házigazda, 
1956-ban Melbourne-ben, 
2000-ben pedig Sydneyben 
volt az olimpia.

• RÖVIDEN 

• Legendának számít a Ferencvárosban: Szöllősi-Zácsik 
Szandra az új idényt ismét a zöld-fehéreknél kezdi, miu-
tán lejár a tokiói olimpia. Karrierjében voltak mélypontok 
is a sérülések miatt, de nem adta fel, újra húzóemberré 
vált a magyar női kézilabda-válogatottban, amely többek 
között Székelyudvarhelyen is készült egy hetet az olim-
piára. Akkor adódott alkalmunk beszélgetni a Fradi és a 
válogatott felvidéki születésű balátlövőjével.

KATONA ZOLTÁN

– A székelyföldi edzőtábor végén 
hogyan tekint vissza ezekre a na-
pokra?

– Nagyon jól, mivel nagyon jól 
éreztük magunkat. Én már jártam 
2006-ban itt a Fradival, tudtam, hogy 
mi vár itt ránk. A fogadtatás már 
nagyszerű volt a reptéren. Virággal 
vártak! Mikor nem esik jól egy nőnek 
a virág? Mindenki imádott, szeretett 
bennünket, tökéletes volt!

– Érdekes és kalandos pályafu-
tása volt és van, néhány év után 
most visszatér a Ferencvárosba. 
Komáromban született, nevelke-
dett, és nagyon-nagyon fi atalon 
Vácra került. Milyen volt az a vál-
tás tizennégy évesen?

– Az a váltás nagyon kemény volt. 
Tizennégy éves általános iskolás vol-
tam, amikor apukám megkérdezte 
tőlem, hogy mit szeretnék, kézilab-
dázni vagy dolgozni. Mondtam, kézi-
labdázni szeretnék, azt, amit imádok. 
Úgy gondolom, hogy még ez a döntés 
könnyű volt, de amikor eljöttem, az a 
pillanat nagyon nehéz volt. Hogy pa-
kolj össze, ülj be a kocsiba, és a szüle-
id elvisznek egy másik városba, és ott 
hagynak. Az első évben nagyon sokat 
sírtam, hiszen teljesen új közeg és is-
meretlen emberek voltak ott. Egy profi  
klubhoz kerültem, de még kislány-
ként. Nem tudom, hogyan éltem túl, 

de most is emlékszem, hogy borzasz-
tóan sokat sírtam. A második évben 
aztán már lettek barátnőim, felkerül-
tem a felnőtt csapatba, és akkor már 
sokkal jobban éreztem magam. Kezd-
tem kibontakozni, és utána jött a Fra-
ditól a megkeresés – nyilván ez mind 
olyan plusz pozitív dolog, amitől már 
sokkal könnyebb volt arra gondolni, 
hogy én elszakadtam az otthonomtól.

– A Fradi után a Krim Ljubljana 
következett, no meg voltak ne-
héz periódusai is. Fel is adhattad 
volna többször, mert sérülések is 
hátráltattak, de mégsem tetted 
ezt.

– Tényleg volt olyan pillanat az éle-
temben, amikor azt mondtam, hogy 
feladom, vége van a pályafutásom-
nak. De hála istennek nagyon kevés 
ideig tartottak ezek a pillanatok vagy 
ezek a gondolatok, amelyek átfutottak 
az agyamon. Utána meg azt mond-
tam, miért is adnám fel. Fiatal sporto-
ló vagyok, és akkor mi van, ha jött egy 
sérülés. Túlleszek rajta, megcsinálom, 
és tényleg a szó szoros értelmében 
kirángattam magam belőle. Három 
vállműtét azért nagyon kemény dolog, 
az emberek már a második után azt 
mondták, hogy készülj fel, nem fogsz 
tudni kézilabdázni. Nagyon sok ilyet 
hallottam, de úgy voltam vele, hogy 
megpróbálom, mert nincs veszíteni-
valóm. Aztán úgy voltam a második 
műtét után, hogy miért is mondták azt 
nekem az emberek. Rendbejöttem, az-
tán amikor jött a harmadik műtét, még 

akkor is úgy voltam, hogy megpróbá-
lom megint, és hál’ istennek megint 
sikerült! Nagyon-nagyon bízom ben-
ne, hogy több ilyen mélypontom nem 
lesz! A második szülés után elkezd-
tem magamat újraépíteni, és nagyon 
bízom benne, hogy az még fölfele fog 
menni és visszafele már nem.

– Az MTK-ból játszotta vissza 
magát a válogatottba, ami elég 
nagy szó, mert a válogatott gerin-
cét a Ferencváros, illetve a Siófok 
és a Debrecen adják. De mondjuk 
nem lehetett könnyű az MTK-ban 
a Fradi ellen játszania...

– Két évvel ezelőtt, a szülés után 
álltam vissza az MTK-ba. Voltak kitű-
zött céljaim: egy kisebb, egy nagyobb 
és egy még nagyobb. A kisebb az volt, 
hogy az MTK-ban legyek húzóember, 
építsem magam vissza és érjünk el 
egy jó eredményt. Ez sikerült. A máso-
dik az volt, hogy vissza szeretnénk ke-
rülni a válogatottba. Tudtam jól, hogy 
a válogatottba úgy fogok tudni vissza-
kerülni, ha hozok egy bizonyos szin-
tet, ami alá nem megyek, és egyszer 
csak megkaptam a behívót... És volt 
egy következő célom, az, hogy vissza 
szeretnék kerülni a Fradiba! Nekem 
nagyon hiányzott az a közeg: a játé-
kosok, a barátnők, a szurkolók, a Baj-
nokok Ligája, minden együtt! Én még 
éreztem és érzek magamban annyit, 
hogy igenis helyt tudok állni, tudok 
segíteni a csapaton – ez volt a kitűzött 
célom, amit nagyon nem hangoztat-
tam... Aztán tavaly az Európa-bajnok-
ság előtt megkeresett a Ferencváros, 

hogy mi lenne, ha. És akkor egyből 
boldog voltam, minden rendben volt, 
mert úgy néz ki, hogy a kitűzött célok 
megvannak. Nagyon nagy köszönet-
tel tartozom az MTK-nak és az ottani 
edzőmnek, Vovának (Vlagyimir Golo-
vin, az MTK női kézilabdacsapatának 
vezetőedzője – szerk. megj.), hiszen 
nagyon sokat segítettek nekem, mert 
nagyon mélyről jöttem vissza.

– Kezdődik az olimpia, nagyon 
nehéz csoportba került Magyar-
ország, de természetesen tovább 
szeretnénk jutni, ami nem lesz 
egyszerű...

– Nem lesz egyszerű, így van, de úgy 
gondolom, hogy ha ebből a csoportból 
továbbjutottunk, akkor a keresztágon 
már könnyebb lesz. Ha ezeket a csapa-
tokat meg tudjuk verni, akkor... Jó, nem 
mindegyiket, mert nyilván lesz olyan 
mérkőzés, ami nem fog sikerülni, de ha 
innen továbbjutunk, akkor már lesz-
nek könnyebb meccseink.

– Amikor lejár az olimpia, jön 
az előszezon a Fradival, majd a 
bajnokság, a BL. Ön lesz az egyik 
húzóember a régi-új csapatában?

– Én nagyon bízom benne, hogy 
igen, mindent meg fogok tenni azért, 
hogy nagyon sokat tudjak segíteni a 
csapatnak. A következő célom az, hogy 
végre a Fradinak meglegyen a Final 
Four. Ez többéves álma minden fradistá-
nak. Ahogy hazajövünk az olimpiáról, 
nagyon hamar kezdődik a bajnokság és 
a BL: visszaállunk, akklimatizálódunk, 
és már megyünk is tovább!

„Miért is adnám fel?”
Szöllősi-Zácsik Szandra kitartásról, MTK-ról, Fradiról, olimpiáról

Szöllősi-Zácsik Szandra  

Született: 1990. április 22., 
Komárom (akkor még 
Csehszlovákia, ma Szlovákia)
Magasság: 185 cm
Poszt: balátlövő
Klubcsapatai: 
Váci NKSE 2004–2006 
Ferencváros 2006–2009 
Krim Ljubljana 2009–2010 
Ferencváros 2010–2017 
Budaörs 2017–2018 
MTK 2019–2021 
Ferencváros 2021– 
Válogatottság:  
72 mérkőzés / 238 gól
Mezszám: 2 
Házastársa: Szöllősi Szabolcs
Gyerekek: Hanna (6 éves), 
Borisz (2 éves)

A magyar válogatott csoportmérkőzései az olimpián 

Július 25-én 15.30-tól Magyarország–Franciaország
Július 27-én 5 órától Magyarország–Brazília
Július 29-én 13.30-tól Magyarország–Orosz csapat
Július 31-én  13.30-tól Magyarország–Spanyolország
Augusztus 2-án 10.15-től Magyarország–Svédország

Kitartásból jeles. A magyar válogatott balátlövője három vállműtét 
után is visszatért a pályára, és ismét a legmagasabb szinten teljesít
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