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Tempestini nyerte a Szeben Ralit
Simone Tempestini nyerte a Szeben 
Ralit. Az országos bajnokság hete-
dik futamát hétvégén rendezték, a 
címvédő kolozsvári pilóta nyolcból 
hét mért szakaszon volt az első. 
Mellette csak Sebastian Barbunak 
sikerült mért szakaszon győznie. 
Ezzel a versenyt a második helyen 
zárta, miközben Dan Gîrtofan a 
dobogó harmadik fokára állhatott 
fel. A bajnokság összetettjében a 
brassói a második helyen tanyázik 
Tempestini mögött, miközben 
Barbu a harmadik helyről várja a 
szeptemberi Iași Ralit.
 
Bombameglepetés
az OTP Bank Ligában
A címvédő Ferencváros óriási 
meglepetésre hazai pályán 2–1-es 
vereséget szenvedett a Kisvárdától 
a magyar élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság 2021–2022-es idényé-
nek nyitófordulójában. A története 
100. élvonalbeli mérkőzését játszó 
Kisvárda fennállása során először 
győzte le a Ferencvárost. A Bajno-
kok Ligája-selejtezőben érdekelt 
zöld-fehérek az új edző, Peter 
Stöger irányításával első tétmérkő-
zésüket veszítették el.

A 90. életévét ősszel töltő dr. 
Uray Zoltán közel hetven évvel 
ezelőtt, 1952-ben vett részt a 
helsinki olimpián. A sportember 
hihetetlen szellemi és fi zikai 
frissességnek örvend. Ötkarikás 
élményeiről beszélgettünk vele.

 » NÁNÓ CSABA  

– Két emberöltő telt el a helsinki olim-
pia óta, amelyen ön is részt vett a ro-
mán vívóválogatott tagjaként. Ennyi 
idő múltán emlékszik még, milyen 
érzés volt, amikor megtudta, hogy ki-
utazhat az ötkarikás játékokra?
– Természetesen emlékszem, hiszen 
abban az időben egy fantasztikus 
ajándék volt az, hogy az ember olim-
piára mehessen. Szerencsém volt, 
mert az országos bajnokság volt a 
válogató, azon második lettem, így 
nem tudtak kiejteni. Benne voltam a 
tőrcsapatban, de mivel nagyon fi atal 
voltam, én lettem a tartalék. Egyéni-
ben viszont indítottak párbajtőrben, 
ahol egy nagyon erős mezőny volt. 
Tény, hogy sikerült kijutnom a hel-
sinki olimpiára, és ez felejthetetlen 
élmény. A világ legjobbjait láthattam, 
lehetőségem adódott a versenyeken 
az első sorban tátani a számat és 
csodálni azokat a gyönyörű összecsa-
pásokat, amik ott voltak. Mai napig, 
ha valami szépre akarok gondolni, 
akkor a d’Oriola–Mangiarotti asszó 
jut eszembe. Amit ők bemutattak, az 
volt a vívás csimborasszója! Azóta ez 
a sportág is nagyot változott, de akkor 
gyönyörű volt. Az ötkarikás játékok 
óriási élmény volt szakmailag is.
 
– Milyenek voltak a körülmények az 
olimpiai faluban?

– Akkoriban nem voltunk túlságo-
san jó viszonyban a nyugati államok-
kal, és a Szovjetunió delegációja ki-
jelentette, ők a nyugati táborba nem 
mennek, csináljanak a szervezők 
egy külön tábort a szocialista ország 
sportolóinak. El is készült a szállás-
hely Helsinkitől pár kilométerre egy 
szigetecskén. Gyakorlatilag egy ka-
szárnya volt ott, azon belül minden 
szocialista ország kapott egy épü-
letet. A nyugatiak olimpiai táborát 
nem is láttuk. Ám annyira szép volt 
a környezet, a tavak, maga a sziget, 
hogy teljesen elbűvölt minket. On-
nan autóbuszokkal vittek-hoztak 
bennünket a különféle helyszínekre. 
 
– Sikerült találkozni, ismerkedni más 
nemzetek sportolóival?
– Egyáltalán nem volt megengedve 
az ismerkedés. Kolozsvár nagyon 
szépen képviseltette magát, hiszen 
négyen voltunk a városból: Guráth 
Béla, Szántai János, Kökössy Mihály 
és jómagam. Mi egy szobában vol-
tunk, és minden négy ember mellé ki 
volt rendelve egy szekus tiszt. A bu-
karesti szekus jóindulatú valaki volt, 
de pokolian műveletlen, annyit meg-
tanult, hogy ránk vigyáznia kell. Ki 
volt adva, hogy senkivel nem szabad 
beszélni, pedig például az amerikai 
vívóválogatottban két magyar is volt. 
Logikus, hogy a teremben összetalál-
koztunk, de a táborban probléma volt 
az ismerkedés. Mellettünk laktak a 
magyar csapat tagjai, de nekünk nem 
volt szabad szóba állnunk a vívóik-
kal. Persze ezt nem mindig tartottuk 
be, ismertük is egymást a versenyek-
ről, de nagyon vigyáztunk arra, hogy 
ne legyen túl feltűnő. Egyszer éppen 
Puskás Öcsi jött ki a szomszéd blokk-
ból néhány társával, mi meg a szeku-

sunkkal együtt kint sétáltunk. Szántai 
elég hangosan beszélt, erre odaszólt 
kissé csodálkozva Puskás: Fiúk, ti 
tudtok románul is? Mondtuk, persze, 
hogy tudunk, Romániában élünk, 
de hagyjatok békén, mert nem sza-
bad beszéljünk veletek. Erre Puskás 
megjegyezte: Azért nem kell úgy be-
rezelni! Ő megengedhette magának… 
Szintén Szántaival történt, egyszer 
megszólított egy portugál vívólányt, 
erre a szekus szólt nekem, fényképez-
zem le őket. Hirtelen nem tudtam, 
mit tegyek, aztán azt mondtam, saj-
nálom, de a gépemben nincs fi lm. 
Mindenesetre a versenyek technikai 
színvonala igen magas volt. A vívás 
legnagyobb csillagai, Gerevich Ala-
dár, Kovács Pál, Kárpáti Rudolf, Elek 
Ilona, mind ott voltak. Guráth Béla, 
aki kicsit idősebb volt, ismerte a 40-
es évekből Gerevicht és Kovácsot is. 
Miután utóbbi megnyerte kard egyé-
niben az aranyat, Gerevich az ezüstöt 
és Berczelly Tibor a bronzérmet, azt 
mondtuk, nem vagyunk emberek, 
ha nem megyünk át gratulálni. Meg-
vártuk, míg lefeküdt a szekus, szépen 
kiosontunk, és sikerült gratulálnunk 
nekik. Emlékszem, éppen paprikás 
csirkét vacsoráztak nokedlivel, folyt 
a nyálunk, de nem maradhattunk 
ott. Nekik volt szakácsuk, mi a fi nn-
országi halat ettük. Nagyobb botrány 
nem lett semmiből, azért ők is szemet 
hunytak a felett, ha mondjuk Puskás-
nak köszöntünk.
 
– Magyarország Helsinkiben nyerte 
a legtöbb érmet, csúcsformában vol-
tak. Milyen szinten helyezkedett el a 
román sport?
– Volt néhány kiváló sportoló, pél-
dául Sötér János és későbbi felesé-
ge, Balázs Jolán magasugró, aztán 

BESZÉLGETÉS A KOLOZSVÁRI URAY ZOLTÁN EGYKORI VÍVÓVAL A 69 ÉVVEL EZELŐTTI NYÁRI ÖTKARIKÁS JÁTÉKOK ÉLMÉNYEIRŐL

Helsinki emlékek: olimpiai falu egy szigeten

Most is fi tten. Ősszel tölti 90. életévét az egykori olimpikon
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egy-két jó ökölvívó, nyertek egy 
aranyérmet céllövésben Iosif Sîrbu 
révén, bokszban pedig ezüstöt és 
bronzot. A román tornászlányok 
is viszonylag jól mozogtak, de mi, 
a vívók eléggé gyengén szerepel-
tünk, csupán Guráth és egy Tudor 
nevű román fi ú jutott be az első 
húszba, ami középdöntőt jelentett.
 
– Felemelő érzés lehetett felvonulni 
a nyitó- és záróünnepségen…
– Ilyen egy van az ember életében. 
Gyönyörű ünnepség volt, nagyjá-
ból tudtuk, ki az a Paavo Nurmi, 
a fi nn „csodafutó”, minden idők 
egyik legnagyobb olimpikonja, ő 
hozta be a lángot a stadionba. Ma-
radandó élmény volt, amit az em-
ber soha nem felejt el!

 » „Mai na-
pig, ha valami 
szépre akarok 
gondolni, akkor 
a d’Oriola–Man-
giarotti asszó jut 
eszembe. Amit 
ők bemutattak, 
az volt a vívás 
csimborasszó-
ja!” – emléke-
zett vissza Uray 
Zoltán a helsinki 
olimpiára.

 » KRÓNIKA

Nem maradtak romániai labdarú-
gó-csapatok a Konferencia Ligá-

ban: hárman kezdték a nemzetközi 
kalandot a második selejtezőkörben, 
de egyikőjüknek sem sikerült tovább-
jutni. Elismerően csakis a Sepsi OSK 
edzője, Leo Grozavu nyilatkozhatott a 

teljesítményükről, hiszen a háromszé-
ki együttes fennállása legelső európai 
kupaszereplésén büntetőkkel kapott 
ki a rutinosabb szlovák ellenfelétől. 
Ismeretes, hogy a sepsiszentgyörgyi 
visszavágó gól nélküli döntetlenről 
kezdődött, a házigazdák pedig meg is 
szerezték a vezetést a Spartak Trna va 
ellen. Fofana gólja viszont nem volt 

elég, mert a vendégek a második játék-
részben egyenlítettek. A párharc szét-
lövésekkel dőlt el, 4-3-ra a szlovákok ja-
vára. „Nincs amit felrónom a fi úknak. 
Látszott, hogy nincs tapasztalatunk az 
európai porondon, eleinte izgultunk. 
Vannak, akiktől többet vártam vol-
na, de dicséretes a csapat odaadása” 
– mondta Grozavu. A Sepsi OSK-hoz 
hasonlóan az FCSB is szétlövésekkel 
búcsúzott a nemzetközi porondon, ám 
a bukarestieket előnyből bukták el a 
továbbjutást, miután 2-1-re kikaptak a 
kazah Sahtyor Karaganditól, majd pe-
dig 5-3-ra elbukták a büntetőpárbajt is. 
A Craiovai Universitatea az idegenbeli 
egygólos veresége után hazai pályán 
gól nélküli döntetlent ért el, ezért szin-
tén kiesett a Konferencia Ligából. 

Számukra nem maradt más, mint 
a hazai élvonalbeli bajnokság, ahol 
a Craiovai Universitatea lapzártánk 
után a Botoșani-t fogadta, az FCSB pe-
dig az UTA vendége volt. A Sepsi OSK 
ma 18.30-kor a Mioveni-t fogadja, míg 
21.30-kor a Dinamo–Clinceni találkozó 
zárja azt a harmadik fordulót, amely 
során a Medgyes–Argeș FC 2-2-vel, a 
Rapid–Farul 0-0-ával, a Voluntari–
Craiovai U 1948 2-1-re, a CFR–Chindia 
pedig 1-0-ával zárult.

Konferencia Liga: elfogytak a romániai csapatok

 » „Vannak, 
akiktől többet 
vártam volna, 
de dicséretes a 
csapat odaadá-
sa” – mondta 
Grozavu.

Először Európában. Az odaadásra nem volt panasz a Sepsi OSK-nál




