
#kézilabda  #futófesztivál2 0 2 1 .  S Z E P T E M B E R  8 . ,  S Z E R D A1 0 S P OR T

• Nem marad felnőtt férfi kézilabdacsapat nélkül Székelyudvarhely: az anya-
gi nehézségekkel küzdő Szejke SK kerete és szakmai stábja átkerült a Városi 
Sportklubhoz, a csapat pedig beiratkozott a román másodosztály küzdelmei-
be. A részletekről kedden sajtótájékoztatón számoltak be az illetékesek.

Z Á T Y I  T I B O R

A Székelyudvarhelyi KC meg-
szűnése óta folyamatosan 
nehézségekkel küzd az ud-

varhelyi felnőtt kézilabda. A három 
éve létrehozott Szejke SK az előző 
szezonban megnyerte a másodosz-
tályt, alanyi jogon harcolta ki a 
feljutást a Bölények Ligájába, ám 
pénzügyi gondok miatt mégsem 
tudta vállalni a szereplést a legjob-
bak között. Idén nyáron új köntösbe 
öltöztették a felnőtt férfi  kézilabdát 
Székelyudvarhelyen, a VSK-nál el-
indították a kézilabda-szakosztályt, 
a Szejke SK korábbi keretére és szak-
mai stábjára épített csapat pedig be-
nevezett a másodosztályba.

Gálfi  Árpád polgármester kiemel-
te, hogy az önkormányzati képvi-
selőkkel közösen sikerült egy olyan 
megoldást találni, amely biztosítja a 
felnőtt férfi  kézilabdacsapat jövőjét. 
„Most lefektettünk egy alapot, amire 
ezentúl lehet építeni” – tette hozzá. 
„Zűrös időszak után vagyunk, sike-
rült a város részéről megtalálni a csa-
pat támogatásának hivatalos, tör-
vényes módját. Így bebiztosítottuk 
a klub stabil működését, a további 
támogatások pedig a fejlődést fogják 
szolgálni. A pénz, paripa, fegyver 
adott, szerethető, eredményes csa-
patot lehet így építeni” – részletezte 
Pálfi  Kinga alpolgármester.

Mester Zoltán, a VSK igazgatója 
elmondta, hogy bő egy hónapja me-
rült fel a kézilabda-szakosztály elin-
dítása, sikerült időben csatlakozni a 
szakszövetséghez, átigazolni a játé-
kosokat és benevezni a bajnokságba. 
A keretet továbbra is helyi és székely 
kézilabdázók alkotják. A Szejke SK-
hoz hasonló erősségű csapat lesz, 

hiszen mindössze két távozó van: 
Szabó Benjámin Nagyváradra, Mi-
hály Zsolt pedig Orosházára igazolt. 
Jobb Lőrinccel sikerült megegyezni 
a folytatásról, továbbá visszatér a 
pályára a korábbi udvarhelyi közön-
ségkedvenc, Ferenczi Botond is. Az 
edző Sipos Lóránt maradt.

Újságírói kérdésre, hogy az el-
múlt évekhez hasonlóan idén is a 
feljutás-e a cél, Mester elmondta, 
hogy egyelőre egy évre, a 2021–22-
es szezonra terveznek. „A csoport-
ban az első kettő között szeretnénk 
végezni. A Bölények Ligája már tel-
jesen más küldetés, korai még arról 
beszélni. Egyelőre lépésről lépésre 
szeretnénk fejlődni. A legfontosabb 

cél az volt, hogy megmentsük a 
felnőtt férfi  kézilabdát” – fogalma-
zott. Elhangzott, hogy a város 814 
ezer lejjel támogatja a frissen ala-
kult klubot, a költségvetés további 
részét pedig vállalkozóktól érkező 
támogatásokkal fogják kiegészíte-
ni. „Másodosztályos szinten erős 
költségvetéssel rendelkezünk, ám a 
Bölények Ligájához kétszer ekkora, 
legalább 2,6 millió lejes anyagi ke-
ret szükséges” – hangzott el.

A VSK részéről két játékos is 
részt vett a sajtótájékoztatón. „Ez 
már siker, hogy jelenleg itt tartunk 
és a csapat magja egyben maradt. 
Legtöbbünk két-három éve együtt 
játszunk, az biztos, hogy mindenki 

egyfelé húzza ezentúl is a szekeret. 
Sokan elindulnak az első osztály-
ban, mint például tavaly Fogaras 
vagy Resicabánya, és nem tudják 
befejezni a bajnokságot. A stabilitás 
nagyon fontos” – nyilatkozta Pa-
latka Barna. Csibi Hunor kiemelte, 
hogy a csapaton belül jó a hangu-
lat, mindenki pozitívan fogott neki 
a felkészülésnek. „A motivációval 
nincs gond. Az biztos, hogy a pályán 
továbbra is mindent megteszünk a 
győzelemért” – tette hozzá.

A Szejke SK-nál a továbbiakban 
az utánpótlásneveléssel foglalkoz-
nak. Elhangzott még, hogy hamaro-
san elindítják a műkorcsolya-szak-
osztályt is a VSK-nál, mivel sok kérés 
érkezett a városlakók részéről, így 
főleg a lányoknak fognak biztosítani 
egy újabb sportolási lehetőséget.

A másodosztály D csoportjának 
nyitófordulójában a VSK hazai pá-
lyán kezd, a szövetség oldala szerint 
szeptember 18-án a Vidombáki Spor-
tingot fogadja.

M eghosszabbították a nevezési 
határidőt a szeptember 17-én és 

18-án Csíkszeredában és környékén 
zajló futófesztiválra, melynek során 
maratoni, félmaratoni, éjjeli, illetve 
családi futásokon lehet részt venni.

Miklós Edittől, az esemény 
főszervezőjétől megtudtuk, hogy 
szeptember 13-án, hétfőn éjfélig 
várják a nevezéseket. A terepfutást 
szeptember 17-én rendezik, a többi 
próbát pedig 18-án. A nevezési díj 
a maratoni váltóra 200 lej, a csa-
ládi futásra 50 lej/család, a többi 
versenytávra pedig 100 lej. Fontos 
információ, hogy a családi futásra 
jelentkezők esetében azoknak, akik 
igényelték a nagycsaládos kártyát a 

Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal-
tól, a Harmopan cég megtéríti a ne-
vezési díjat (ezt jelezni kell az info@
runningfestival.ro címen). Szeptem-
ber 18-án 9 és 15 óra között Csíksze-
redában és környékén, ahol a futók 
elhaladnak, forgalomkorlátozásra 
kell számítani. „Útlezárás csak va-
sárnap 16–16.30 óra között lesz, 
Csíkszereda központjában. A szer-
vezők mindenkit szeretettel várnak 
a futófesztiválra és a köréje épített 
kulturális programokra” – mondta 
Miklós Edit.

Bővebb információk a www.run-
ningfestival.ro oldalon találhatók, 
benevezni csak online, ugyanott le-
het szeptember 13-áig. (D. L.)

15.30 Kerékpározás, brit körverseny (Eurosport 1)
16.45 Férfi röplabda, Eb: Olaszország–Szlovénia (Telekom Sport 2)
18.30 Férfi röplabda, Eb: Lengyelország–Ukrajna (Telekom Sport 3)
19.00 Tenisz, amerikai nyílt bajnokság, US Open (Eurosport 1)
19.00 Labdarúgás, világbajnoki selejtező: Örményország–Liechtenstein 
           (Digi Sport 1, Look Sport +)
20.00 Férfi röplabda, Európa-bajnokság: Finnország–Törökország 
           (Telekom Sport 2)
21.45 Labdarúgás, világbajnoki selejtező: 
          Észak-Macedónia–Románia (Pro TV)
21.45 Labdarúgás, világbajnoki selejtező: Magyarország–Andorra 
           (M4 Sport)
21.45 Labdarúgás, világbajnoki selejtező: Izland–Németország 
          (Digi Sport 1, Look Sport)
21.45 Labdarúgás, világbajnoki selejtező: Lengyelország–Anglia 
          (Digi Sport 2, Look Sport +)
21.45 Labdarúgás, világbajnoki selejtező: Olaszország–Litvánia 
          (Digi Sport 3, Look Sport 3)
21.45 Labdarúgás, világbajnoki selejtező: Koszovó–Spanyolország 
          (Digi Sport 4, Look Sport 2)

• 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  

Még lehet nevezni Holland csatárral 
erősített a Sepsi
Megerősítette támadósorát a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, 
a holland Kevin Luckassen 
egy évig kölcsönben játszik a 
háromszéki labdarúgóklubnál. 
A 28 esztendős játékos a török 
élvonalban szereplő Kayse-
risportól érkezett Háromszékre. 
Luckassen korábban a Viitorul 
Ovidiu és a Jászvásári Poli 
együttesében is játszott. Pálya-
futása korábbi szakaszában a 
holland Almere City, az angol 
Northampton, az osztrák St. 
Pölten, a cseh Slovan Liberec és 
a skót Ross County csapatában 
szerepelt.

• RÖVIDEN 

Régi arcok, új alapok
A Székelyudvarhelyi VSK képviseli a várost a kézilabda másodosztályban

A Székelyudvarhelyi VSK kerete 

Játékosok: Csibi Hunor, Fekete Róbert, Hadnagy Lóránt, Jére Róbert, 
Komporály Attila, Kónya Hunor, Orbán Szilárd, Pál Szilárd, Palatka Barna, 
Angelo Tăuțean, Katona Tamás, Ferenczi Botond, Jobb Lőrinc, Csutak Zsolt, 
László Zsolt. Ifjúsági 1-es játékosok: Tófalvi Krisztián, Tófalvi Tamás, Kacsó 
Bence, Tankó László, Hintz Magor, Dănuț Teiu, Demeter Mátyás, Csíki 
Botond. Szakmai stáb: Sipos Lóránt (edző), Nagy Sándor (erőnléti edző), 
Sebestyén Csongor (kinetoterapeuta).

Összefogtak. A férfi kézilabda fennmaradásáért új klubot hoztak létre   ▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




