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Teljesítette küldetését 
a csíkszeredai kosárlabdacsapat

SZKC-nap – a család ünnepe

A Csíkszeredai Hargita Gyöngye 
KK férfikosárlabda-csapatának a 
hétvégén véget ért a 2010/2011-
es idény. A csapat teljesítette az 
előzetesen megfogalmazott célt, 
éspedig a bentmaradást.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Hosszú és kiélezett idény 
után a Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye KK férfiko-

sárlabda-csapata megállta helyét az 
első ligában, és mindezt úgy, hogy 
újonc volt. Nemcsak a csapat, de 
Lászlófy Botond edző is az volt. 
A szezonra való felkészülést későn 
kezdte a csapat a vetélytársakhoz 
képest, továbbá a kiszemelt légiósok 
is későn csatlakoztak a csapathoz. 
Így az őszi jó teljesítmény elmaradt. 
Erről már több alkalommal is cik-
keztünk lapunk hasábjain. Lászlófy 
Botond mindannyiszor kiemelte, 
hogy elsődleges problémája a csa-
patszellemmel volt, ami két ember 
lecserélésével, illetve két új érkezé-
sével megoldódott, és attól a perc-
től kezdve már a csapat másfajta 
arcát mutatta meg. Az a fele, amely 
győzni akar és tud, nagy erőfeszí-
tésre kényszeríti a nevesebb ellenfe-
leket. Mindez pedig abban csúcso-
sodott ki, hogy tavasszal a gárda az 
alapszakasz folyamán hat meccset 
tudott megnyerni, továbbá olyan 
ellenfeleket, mint a Kolozsvár, az 
Asesoft, a Szeben meg tudott szorí-
tani. Az előbbi kettő azért is nagy 
szó, mivel ők játsszák a bajnokság 
döntőjét.

Mit tartogat a jövő?
Lászlófy Botond tréner elmond-

ta, most egy olyan időszak követke-
zik, amely alatt meghúzzák a vona-
lat, kiértékelik az elmúlt idényt és 
megpróbálnak előre tervezni. Első-
sorban viszont – a jövő héttől kezd-

ve – azon szponzorokat keresik fel, 
akik támogatták a csapatot. Velük 
próbálnak megegyezni a folytatást 
illetően, illetve megköszönik a tá-
mogatásukat. Reményét fejezte ki, 
hogy azt a megfeszített munkát, 
amivel a csapatért dolgoztak, más 
lehetséges támogatók is értékelik 
majd és látnak fantáziát abban, 
hogy beszálljanak a kosárlabda tá-
mogatásába.

A jövő idényről, mint mondta, 
még nem nagyon érdemes beszélni: 
„Minden attól függ majd, hogy a 
klub mekkora anyagi háttérrel fog 
rendelkezni. Terveink vannak, lát-
juk, hogy hol vannak a hiányossá-
gaink. Mindezt viszont megfelelő 
anyagi biztonság nélkül nem tud-
juk megoldani. Apró, de fontos hiá-
nyosságaink vannak. Nincs a csapat 
mellett egy gyógytornász, nincs a 
klubnak honlapja, nem tudtunk 
szurkolói mezeket, illetve szurkolói 
ajándékokat rendelni. Ezek fontos 
dolgok egy klub életében” – mond-
ta Lászlófy.

A jövő évi keretről, illetve felké-
szülésről érdemben még nem lehet 
beszélni. „Minden játékosunkkal 
egyéves szerződést kötöttünk, ame-
lyek most lejártak. Nem merünk 
hosszú távra tervezni, mindaddig, 
amíg nem tudjuk magunkról el-
mondani, hogy stabil A ligás csapat 
vagyunk. Magunkkal és a játéko-
sokkal szemben is így volt korrekt. 
Ha ez megtörténik, akkor már 
nemcsak éves szerződések lesznek. 
A légiósok nagy részét meg szeret-
nénk tartani, de ők is kivárnak. Más 
csapatoktól is várnak ajánlatokat, 
ami után majd döntenek sorsukról. 
További probléma, hogy a Román 
Kosárlabda-szövetség módosítani 
akarja a légiósszabályt. Ez azt je-
lentené, hogy ezentúl nemcsak egy, 
hanem két román játékos kellene 
a pályán legyen. Ezzel az alapál-

lással pedig minden elképzelés és 
terv borulna. Ez oda vezetne, hogy 
kettészakítja a mezőnyt. Lennének 
nagyon jó és gyengébb csapatok. 
De ez csak javaslat, még nem lehet 
tudni, hogy mi lesz.”

Tervek viszont vannak
A tréner kifejtette, hogy a kö-

vetkező idényt nem úgy szeretnék 
kezdeni, mint a tavaly. Szeretné, ha 
a keret a légiósokkal és a belföldi 
játékosokkal együtt már augusz-
tusban elkezdené a felkészülést a 
rajtra. Addigra tehát már körvo-
nalazódnia kell a keretnek is. Két 
fontos posztot emelt ki Lászlófy, 
amelyekre játékost akarnak hozni. 
A négyes posztra, illetve az irányító 
posztra (amennyiben nem tudják 
megtartani Hannaht). Az utóbbi 
posztot külön is kiemelte. Mint 
mondta, a kosárlabdában annak a 
játékosnak van a legnagyobb szere-
pe, aki az irányító poszton játszik. 
„Erről a csíkszeredai nézők is meg-
győződhettek, hiszen, amint egy 
remek irányító érkezett a csapat-
hoz, szemlátomást feljavult a csapat 
játéka” – magyarázta Lászlófy.

Egyelőre a csapat vezetősége 
várakozó álláspontra helyezkedik. 
Megvárják, hogyan alakul az elkö-
vetkezendő időszak, de minden-
képp az idei szezonhoz képest elő-
rébb szeretnének lépni.

Köszönetnyilvánítás
A Csíkszeredai Hargita Gyön-

gye KK együttese és vezetősége 
ezúton is szeretné megköszönni 
a nézők kitartását és buzdítását. 
A szurkolók hozzájárulása is kel-
lett ahhoz, hogy a csapat telje-
sítse előzetesen kitűzött célját, 
a bentmaradást. A klub reméli, 
hogy játékával a következő idény-
ben jobban ki fogja tudni elégíte-
ni a szurkolókat.

Jól sikerült a tavaszi idény a kk-nak, ez pedig bentmaradást ért  Fotó: csíki Zsolt

Május 15-én, vasárnap újból 
megrendezésre kerül a tavaly 
nagy sikernek örvendő SZKC-nap. 
Ezúttal is a hangsúly azon lesz, 
hogy a Székelyudvarhelyi KC ap-
raja-nagyja együtt ünnepeljen. A 
szervezők úgy állították össze a 
programot, hogy mindenki szere-
pelhessen. A helyszín a Rákóczi 
Cen ter lesz, illetve a Fit Feel.

II. SZKC-nap – tervezett
program
Május 14., nulladik nap: 19.00 

Nordic walking 30 perc (igény 
esetén 19.30-tól is); Szauna, gőz-
fürdő. Beugró: 10 lej. (Részt ve-
hetnek: SZKC-bérlettel rendel-
kezők, Fan Club-tagok, öregfiúk, 
az ificsapat tagjainak szülei, Fit.
Feel-bérletesek). Helyszín: Fit.Feel 
szabadidőközpont.

Május 15., vasárnap (Rá-
kóczi Centrum): B pálya: Ifi I 
– Ifi II mérkőzés (10 órától); 
2001–2002-es korosztály: be-
mutató (10.45); 2000-es kor-
osztály: bemutató (11.15); 
1998–1999 korosztályok mér-
kőzése (11.45); Vetélkedők az 
1998–2002-es korosztályok részére 
(13); Családi vetélkedők (14.30). 
A pálya: Székelyudvarhelyi KC – 
Gyergyószentmiklós (öreg fiúk, 9); 
Csíkszereda – Sepsiszent györgy 

(öregfiúk, 9.40); Székelyudvarhely 
– Csíkszereda (hölgyek, 10.20); 
Öregfiúk kisdöntő (11); Öregfiúk 
döntő (11.40); Hivatalos megnyi-
tó, egyéni díjazások: dr. Verestóy 
Attila, a Székelyudvarhelyi KC 
elnöke, Bunta Levente, Székely-
udvarhely polgármestere, Ladányi 
László, Hargita megye prefektusa 
(12.30); Székelyudvarhelyi KC – 
Székelyudvarhelyi Öregfiúk (13); 
Megyei bajnokság A csoport 
válogatottja – B csoport válo-
gatottja (13.45); vegyes kézilab-
da-mérkőzés Székelyudvarhely – 
Brassó (14.30); Sajtó – Fan Club 
(15.15).

Megvan az elődöntő torna
menetrendje
Ezen a hét végén Nagybányán 

rendezik az ifjúsági 3-as korcsoport 
egyik országos elődöntő csoportját. 
A Székelyudvarhelyi KC célkitűzé-
se az első két hely megszerzésének 
egyike, vagyis a döntő tornára való 
bejutás.

A Kuti László és Stefán András 
által felkészített csapat mérkőzése-
inek időpontjai: május 13., péntek: 
17.30-tól a Nagyszebeni ISK-val; 
május 14., szombat: 10 órától a 
Resicabányával; 16 órától a Temes-
várral; május 15., vasárnap: 11.30-
tól a Nagybányai Minaurral.


