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Költségvetés-kiegészítést kap
a sportminisztérium
Elegendő pénzügyi kerete lesz 
idén Románia Ifj úsági és Sportmi-
nisztériumának a jelentős projek-
tek kivitelezéséhez – jelentette 
be tegnap közösségi oldalán a 
tárcavezető, Novák Károly Eduárd, 
miután a keddi kormányülésen 
megszavazták azt a költségve-
tés-módosítást. Annak részeként a 
sportminisztérium 51,1 millió lejes 
költségvetés-kiegészítést kért a 
2021-es esztendőre, ezt az összeget 
pedig jóváhagyták.
 
Megbüntették
Gheorghe Tadici-ot
Nyolc fordulóra vonatkozó eltiltást 
és ezer lejes pénzbírságot rótt ki 
a Román Kézilabda-szövetség 
fegyelmi bizottsága Gheorghe 
Tadicira. A Zilah női együttesének 
vezetőedzőjét azért büntették meg, 
mert csapata Rapid elleni Román 
Kupa-mérkőzésének egyik időké-
rése során illetlen hangnemben 
beszélt saját játékosaival. A 69 éves 
szakember káromkodott a lányok-
kal, és „idiótának” nevezte őket. A 
női válogatott egykori szövetségi 
kapitánya utólag elnézést kért 
viselkedéséért.
 
Büntetőkkel jutott tovább
a Hermannstadt
Büntetőkkel jutott csak tovább a 
másodosztályos Hermannstadt a 
Román Kupa negyedik fordulójá-
ból: az elmúlt szezonban még élvo-
nalban szerepelt szebeni együttes 
a Liga 3-ban érdekelt Székelyud-
varhelyt búcsúztatta. Az erdélyi 
alakulatok közül kedd délután a 
Temesvári Poli is jegyet váltott a 
tizenhatoddöntőbe, ugyanakkor 
meglepetést is jegyeztek, hiszen a 
Liga 2-es Viitorul Pandurii Târgu Jiu 
hiába vezetett 2-0-a a harmadosz-
tályos Filiași vendégeként, mert a 
Dolj megyei alakulat kiegyenlítette 
az állást és a 90. percben szerzett 
góllal 3-2-re megnyerte azt.
 
Kupameccsekkel rajtol
a női kosárlabdaidény
Marosvásárhelyen kisorsolták a 
női kosárlabda-Román Kupa első 
fordulójának párosításait. Az első 
körben nem lép pályára a tavalyi 
kiírás két legjobb együttese, a cím-
védő Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC 
és a Szatmárnémeti VSK. A többiek 
oda-visszavágós párharcokat 
vívnak. A sorsolás alapján Maros-
vásárhelyi Sirius–Triumf Botoșa-
ni, Alexandria–Gyulafehérvár, 
Kézdivásárhelyi SE–Arad, Buka-
resti Agronomia–Brassói Olimpia, 
Târgovişte–Rapid és Kolozsvári 
Universitatea–Konstancai Phoenix 
összecsapások lesznek. A nyol-
caddöntős meccseket szeptember 
25-én és 29-én rendezik.
 
Vendégszurkolók jelen lehetnek
az európai mérkőzéseken
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) jövő héttől ismét engedé-
lyezi a vendégszurkolók jelenlétét 
a stadionokban a Bajnokok Ligája, 
az Európa Liga és a Konferencia 
Liga csoportmérkőzésein. A romá-
niai csapatok közül a Kolozsvári 
CFR ez utóbbi sorozat csoportköré-
ben, szeptember 16-án a Jablonec 
vendége lesz.

Nem marad felnőtt férfi ké-
zilabda-csapat nélkül Szé-
kelyudvarhely: az anyagi 
nehézségekkel küzdő Szejke 
SK kerete és szakmai stábja 
átkerült a Városi Sportklub-
hoz, a csapat pedig beiratko-
zott a román másodosztály 
küzdelmeibe.

 » ZÁTYI TIBOR 

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

varhelyi felnőtt kézilabda. A há-
rom éve létrehozott Szejke SK az 
előző szezonban megnyerte a má-
sodosztályt, alanyi jogon harcolta 
ki a feljutást a Bölények Ligájába, 
ám pénzügyi gondok miatt még-
sem tudta vállalni a szereplést a 
legjobbak között. Idén nyáron új 
köntösbe öltöztették a felnőtt férfi  
kézilabdát Székelyudvarhelyen, a 
Városi Sportklubnál elindították a 
kézilabda-szakosztályt, a Szejke SK 
korábbi keretére és szakmai stábjá-
ra épített csapat pedig benevezett a 
másodosztályba.
„Most lefektettünk egy alapot, ami-
re ezentúl lehet építeni” – mondta 
a héten tartott sajtótájékoztató Gálfi  
Árpád polgármester. Kiemelte, hogy 
az önkormányzati képviselőkkel kö-
zösen sikerült egy olyan megoldást 
találni, amely biztosítja a felnőtt 
férfi  kézilabdacsapat jövőjét. „Zű-
rös időszak után vagyunk, sikerült 
a város részéről megtalálni a csapat 
támogatásának hivatalos, törvé-
nyes módját. Így bebiztosítottuk a 
klub stabil működését, a további tá-
mogatások 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 el-
mondta, hogy bő egy hónapja me-
rült fel a kézilabda-szakosztály elin-
dítása, sikerült időben csatlakozni a 
szakszövetséghez, átigazolni a játé-
kosokat és benevezni a bajnokság-

A SZÉKELYUDVARHELYI VSK-HOZ „MENTETTÉK ÁT” A VÁROS FELNŐTT FÉRFIKÉZILABDA-CSAPATÁT

Régi arcok, új alapok

Összefogtak. A férfi kézilabda fennmaradásáért új klubot hoztak létre

 » „A legfonto-
sabb cél az volt, 
hogy megment-
sük a felnőtt 
férfi kézilabdát” 
– fogalmazott 
Mester Zolták, a 
Székelyudvarhe-
lyi VSK igazga-
tója

ba. A keretet továbbra is helyi és szé-
kely 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 pá-
lyára a korábbi udvarhelyi közönség-
kedvenc, Ferenczi Botond is. Az edző 
Sipos Lóránt maradt.

Újságírói kérdésre, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is a felju-
tás-e a cél, Mester elmondta, hogy 
egyelőre egy évre, a 2021–22-es sze-
zonra terveznek. „A csoportban az 
első kettő között szeretnénk végezni. 
A Bölények Ligája már teljesen más 
küldetés, korai még arról beszélni. 
Egyelőre lépésről lépésre szeretnénk 
fejlődni. A legfontosabb cél az volt, 
hogy megmentsük a felnőtt férfi  ké-
zilabdát” – fogalmazott. Elhangzott, 
hogy a város 814 ezer lejjel támogatja 
a frissen alakult klubot, a költségve-
tés további részét pedig vállalkozók-
tól érkező támogatásokkal fogják ki-
egészíteni. „Másodosztályos szinten 
erős költségvetéssel rendelkezünk, 
ám a Bölények Ligájához kétszer ek-
kora, legalább 2,6 millió lejes anyagi 
keret szükséges” – hangzott el.

A VSK részéről két játékos is részt 
vett a sajtótájékoztatón. „Ez már si-
ker, hogy jelenleg itt tartunk, és a 
csapat magja egyben maradt. Leg-
többünk két-három éve együtt ját-

szunk, az biztos, hogy mindenki 
egyfelé húzza ezentúl is a szekeret. 
Sokan elindulnak az első osztályban, 
mint például tavaly Fogaras vagy Re-
sicabánya, és nem tudják befejezni 
a bajnokságot. A stabilitás nagyon 
fontos” – nyilatkozta Palatka Barna. 
Csibi Hunor kiemelte, hogy a csapa-
ton belül jó a hangulat, mindenki 
pozitívan fogott neki a felkészülés-
nek. „A motivációval nincs gond. 
Az biztos, hogy a pályán továbbra 
is mindent megteszünk a győzele-
mért” – tette hozzá. A Szejke SK-nál 
a továbbiakban az utánpótlás-neve-
léssel foglalkoznak. Elhangzott még, 
hogy hamarosan elindítják a mű-
korcsolya-szakosztályt is a VSK-nál, 
mivel sok kérés érkezett a városlakók 
részéről, így főleg a lányoknak fog-
nak biztosítani egy újabb sportolási 
lehetőséget. A másodosztály D cso-
portjának nyitófordulójában a VSK 
hazai pályán kezd, a szövetség olda-
la szerint szeptember 18-án a Vidom-
báki Sportingot fogadja.

Az udvarhelyi kézilabda az SZKC 
idejében élte át a legnagyobb si-
kereket, amikor is a hazai élvonal 
legjobbjai közé tartozva nemzetközi 
porondon is szerepeltek. A Bölények 
Ligája szerepléssel járó költségek 
viszont nem csak a hargitaiakat bá-
tortalanítják el, a korábban szintén 
az élvonalban szerepelt Nagyváradi 
VSK évről évre rendre elutasítja az 
első osztályban való megmérettetést.
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Portugália labdarúgó-válogatottja 
két pont előnnyel áll az A csoport 

összetettjének élén a katari világbaj-
nokság csoportselejtezőinek hatodik 
fordulója után: a luzitánok 3-0-ra ver-
ték idegenben a sereghajtó Azerbaj-
dzsánt, Szerbia viszont meglepetésre 
csak 1-1-es döntetlent ért el kedd este 
Írországban. Ez azt jelenti, hogy az 
ötösben öt lejátszott meccs után Por-
tugália 13, Szerbia pedig 11 pontnál 
tart. Mögötte a kedden szabadnapos 
Luxemburgnak 6 pontja van (4 mérkő-
zést játszott), míg az írek 2, az azeriek 
pedig 1 pontot gyűjtöttek. A D csopor-
tot is elkerülték a meglepetések, hiszen 
Franciaország 2-0-ra verte otthon a fi n-
neket, ezért hat lejátszott összecsapás 

során 12 pontot gyűjtött. Az első helyen 
áll az ukránok (5 mérkőzés/5 pont), a 
fi nnek (4/5), a bosnyákok (4/3) és a ka-
zahok (5/3) előtt. Az F csoportban ked-
den a listavezető Dánia gólzáporos, 
5-0 arányú sikert aratott otthon Izrael 
felett és továbbra is hibátlan mérleggel 
áll az összetett élén. Tizennyolc pontot 
gyűjtött az eddigi hat forduló során, 
így hét pont az előnye a második he-
lyezett Skóciával szemben. Utóbbi 1-0-
ra nyert Ausztria vendégeként, ezért 
egy ponttal megelőzte az izraelieket a 
tabellán. A Feröer-szigetek–Moldova 
mérkőzés 2-1-el végződött, ezért keleti 
szomszédaink 1 ponttal sereghajtók 
maradtak, míg az északiak 4 pontnál 
tartanak a hatosban.

A világbajnoki csoportselejtezők 
szeptemberi műsora lapzártánk után 

zárult. Akkor lépett pályára Románia 
és Magyarország válogatottja is. A 
katari seregszemle, mint ismeretes, 
jövőre lesz, a Nemzetközi Labdarú-
gó-szövetség (FIFA) viszont hóna-
pok óta vizsgálja annak lehetőségét, 
hogy a jövőben négy helyett kétéven-
te rendezzenek futballvébét. Az el-
képzelést a kontinentális szervezetet 
elnöklő Aleksander Ceferin ellenzi, 
Arsene Wenger, a FIFA globális fej-
lesztésért felelős szakembere viszont 
támogatja az ötletet. Az M4sport.hu 
tájékoztatása alapján a FIFA ma fog 
részleteket elárulni a projektről, az 
viszont már eddig is kiderült, hogy 
módosítás esetén csökkentenék a 
selejtezők számát, így a játékosok 
pihenőideje nem sínylené meg a vál-
toztatást.

Vb-selejtezők: élen maradtak az esélyesek

 » A katari se-
regszemle, mint 
ismeretes, jövőre 
lesz, a Nemzet-
közi Labdarú-
gó-szövetség 
(FIFA) viszont 
hónapok óta 
vizsgálja annak 
lehetőségét, 
hogy a jövőben 
négy helyett két-
évente rendezze-
nek futballvébét.




