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Megnyerte a KEK-et a Fe-
rencváros női kézilabda-
csapata, miután a múlt 

heti, 34–29-es hazai siker után a 
döntő tegnapi, idegenbeli visszavá-
góján 23–23-as döntetlent játszott a 
spanyol Mar Alicante együttesével, 
így összesítésben 57–52-re jobbnak 
bizonyult riválisánál. A zöld-fehér 
klub története harmadik európai 
kupadiadalát aratta, a KEK-et pedig 
1978 után másodszor hódította el. 
A mezőny legeredményesebbje ez-
úttal is Isabel Ortuno volt nyolc ta-
lálattal, míg a magyaroknál Tomori 
Zsuzsanna talált legtöbbször a háló-
ba, szám szerint hétszer.

A magyar női kézilabdasport-
nak ez volt a 11. európai kupasike-
re, az FTC pedig története hete-
dik döntőjében harmadik diadalát 
könyvelhette el. Az együttes 1978-
ban KEK-et, 2006-ban EHF-kupát 
nyert, míg 1971-ben a BEK-ben, 
1979-ben és 1994-ben a KEK-ben, 
2002-ben pedig a BL-ben lett má-
sodik.

KEK-döntő, visszavágó: Mar 
Alicante (spanyol) – FTC Rail 
Cargo Hungaria 23–23 /gólszer-
zők: I. Ortuno 8, Bernataviciute 
5, Tobiasen 3, Jovovic, De Sousa, 
Cracuin 2-2, Nunez 1, illetve 
Tomori 7, Szucsánszki, Kovacsicz 

5-5, Szamoránsky P., Trufán 2-2, 
Zácsik, Szarka 1-1/. KEK-győztes: a 
Ferencváros 57–52-es összesítéssel.

A Larvik a BL-győztes
A Larvik nyerte a női kézi-

labda Bajnokok Ligáját: a norvég 
csapat a finálé szombati visszavá-
góján ugyan egy góllal kikapott az 
elődöntőben a Győrt búcsúztató 
spanyol Itxako Navarra együtte-
sétől, ám összesítésben egy talá-
lattal jobbnak bizonyult. Női BL, 
döntő, visszavágó: Itxako Navarra 
(spanyol) – Larvik (norvég) 25–
24 . A döntőt 47–46-os összesítés-
sel nyerte a Larvik.

Harmadik döntetlenjét jegyezte a 
férfikézilabda Nemzeti Liga idei 
kiírásában a Székelyudvarhelyi 
KC. A Szatmárnémeti VSK ott-
honában idegtépő végjátékban 
mentettek meg egy pontot.

Józsa Csongor

A fennmaradó két bajno-
ki találkozón két pon-
tot kell begyűjtenie a 

Székelyudvarhelyi KC-nak, hogy 
a klub fennállásának legnagyobb 
sikerét – a második helyét elcsípje 
a bajnokság végén. A Szatmárné-
meti VSK otthonában akár meg 
is lehetett volna ez, amennyiben 
nem játszik rengeteg hibával a 
vendégcsapat. Az első félidő nagy 
részében csak loholt az eredmény 
után az SZKC. A második elején 
két góllal is vezetett, mégis a vég-
játékban úgy festett, hogy vere-
séggel tér haza a gárda. Az utolsó 
percben két góllal már a házigaz-
da volt előnyben, a szerencsének 
is köszönhető, hogy harminc má-
sodperc alatt kétszer volt eredmé-
nyes az Udvarhely. Az egy pont 
nem sokat segít, hiszen az utolsó 

fordulóban a Bákót fogadja az 
SZKC, mely összecsapáson leg-
alább egy pontot kell szerezzen, 
hogy övé legyen az ezüstérem.

A mérkőzést értékelve Vlad 
Caba edző elmondta: „Nem mű-
ködött a védőjátékunk, támadás-
nál pedig nagyon sokat hibáz-
tunk. Nem sikerült a két pont 
begyűjtése, így a második hely 
sorsa az utolsó játéknapon dől el. 
A szurkolóinktól győzelemmel 
szeretnénk búcsúzni, úgy, hogy 
mindenki örül ennek a csodálatos 
helyezésnek.”

Nemzeti Liga, 25. forduló: 
Szatmárnémeti VSK – Szé kely-
udvarhelyi KC 33–33 /az SZKC 
gólszerzői: Mihalcea 12, Rusia 
7, Kuzmanoszki 4, Răpciugă 3, 
Ferenczi, Tálas, Frăţilă 2-2, Or-
bán 1/.

A Székelyudvarhelyi KC 
együttese a következő, utolsó, 
for dulóban a Bákói Ştiinţa együt-
tesét fogadja. Amennyiben a Vlad 
Ca ba által irányított gárda leg-
alább egy pontot szerez, akkor 
megszerzi a bajknokságban a má-
sodik helyet.

Elsőként a Székelyudvarhelyi 
KC U10-es korcsoport-
ja harcolta ki az országos 

döntőn való részvételi jogot. Az 
Orbán Levente és Orbán Szilárd 
által irányított gyerekkézilabda-
együttes harmadik lett a segesvári 
tornán. A fiatalok a csoportban 
két győzelemmel és egy vereség-
gel zártak. A helyosztón – így a 
kisdöntőben – ki-ki mérkőzést 
játszottak, hiszen az első három 
helyezett szerzett jogot a finálén 
való induláshoz.

A Székelyudvarhelyi KC ered-
ményei, gólszerzői: a csoportban: 
a Segesvári ISK-val 24–7 /Tokos 
Áron 8, Vass Erik 6, Dobai Nor-
bert 4, Lőrinczi Lehel, Joó Ro-
land 3-3/; Élesddel 16–8 /Vass 
7, Dobai, Tokos, 3-3; Lőrinczi, 
Joó, Bán Csaba 1-1/; Kolozsvár-
ral 8–21 /Vass 3, Lőrinczi, Tódor 
Dávid 2-2, Joó 1/; a kisdöntő-

ben: Mezőtóháttal 5–3 /Tókos 3, 
Lőrinczi, Joó 1-1/.

Nem jött össze 
a döntőbe kerülés
A Kuti László és Stefán And-

rás által felkészített ifjúsági III-as 
székelyudvarhelyi csapatnak nem si-
került az országos döntőbe kerülnie 
miután a Nagybányán megrendezett 
országos regionális döntőn a negye-
dik helyen végeztek. Az SZKC az 
első találkozón egy góllal kikapott, 
majd szombaton ugyanilyen kü-
lönbséggel nyert, délután pedig végig 
vezetve diadalmaskodott. Tegnap 
mindenképp nyernie kellett volna a 
csapatnak – hogy ott lehessen a fi-
náléban – a Nagybányai Minaurral 
szemben. Ám ez nem jött össze, így 
lemaradtak a döntőről. Az SZKC 
eredményei: 30–31 Nagyszebennel; 
26–25 Resicabányával, 24–19 Te-
mesvárral és 17–31 Nagybányával.

A berlini Olimpiai Stadionban, baj-
noki címmel és klubrekordnak szá-
mító 286 első és 11 másodosztályú 
mérkőzéssel a háta mögött búcsú-
zott el a Hertha BSC-től és a profi 
labdarúgástól tegnap Dárdai Pál.

A magyar válogatott 35 éves volt 
középpályása, aki az elmúlt 
15 évben a berliniek kedven-

ce lett, 80 ezer néző előtt, az Augsburg 
elleni másodosztályú találkozón öltöt-
te magára utoljára a Hertha kék-fehér 
mezét. A fővárosi csapat a meccs ered-
ményétől függetlenül már megnyerte 
a Bundesliga II-t, s így egy év után 
visszakerül az első osztályba, ami azt is 
jelenti, hogy a Herthánál Dárdai meg-
szerezte élete első és egyben utolsó 
bajnoki címét. A meccs kezdete előtt 
a hangosbemondó üdvözölte Dár-
dait, a klub élő legendájának nevezve 
őt, az eredményjelzőn pedig hatalmas 
betűkkel megjelent a Danke Pal, azaz 
Köszönjük, Pál! felirat. Michael Preetz, 
a klub menedzsere, ügyvezető igazga-
tója virágcsokorral köszöntötte a bú-
csúzó játékost, miközben a szurkolók 
hatalmas transzparensen köszönték 
meg a magyar labdarúgónak a Hertha 
játékosaként eltöltött 15 évet. Dárdai 

Pál – aki korábbi sérülése miatt az 
elmúlt időszakban már csak az ama-
tőrök között játszott – a kezdőcsapat 
tagjaként a szokásos nyolcas számú 
mezében futott ki a pályára. Dárdai 
ezúttal is védekező középpályást ját-
szott, az első hazai kapura lövés a 15. 
percben az ő nevéhez fűződött. Szak-
értők szerint a mozgásán egyáltalán 
nem látszott a hosszabb kihagyás, a 
megszokott csupaszív játékot nyújtot-
ta, hátul és elöl egyformán feltűnt. A 
nézők benyomása az volt, hogy a tár-
sak mindenképpen gólt szerettek vol-
na „rúgatni” vele, ez azonban nem jött 
össze. Dárdai így elmondhatja magá-
ról, hogy a Herthánál eltöltött 15 éve 
alatt – védekező középpályásként – 17 
gólt szerzett. A berliniek magyar ked-
vence 42 percig volt a pályán, utána 
Markus Babbel vezetőedző az előzetes 
forgatókönyvnek megfelelően lecse-
rélte őt. Dárdai tiszteletkört futott a 
stadionban, nyakában ötéves Bence 
fiával, miközben a 80 ezres közönség 
felállva üdvözölte.

Amúgy a Hertha a magyar játé-
kos búcsúmérkőzésén az első osztály-
ba másodikként ugyancsak feljutott 
Augsburg ellen 2–1-es  győzelmet 
aratott.

KEK-győztes a Ferencváros Egy PONt KELL A máSODiK HELyHEz

Újabb döntetlent 
játszott az SZKC

rEgiONáLiS DöNtőK

Ifjúsági kézilabda

Búcsúzott Dárdai

A Ferencváros játékosai átveszik a KEK-győzelemért járó serleget

HArgitA mEgyE tANáCSA
versenytárgyalást szervez

a Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatti székhelyén
2011. május 26-án 12 órakor

a Csíkszereda, Hunyadi János út 39/15. szám alatti,  
28 nm felületű szolgálati lakás eladására. 

Az árajánlatok leadásának végső határideje 2011. május 25., a Me-
gyei Tanács iktatójában. Érvénytelen árverés esetén a versenytárgyalást 
megismételjük egy új pályázati kiírás alapján. A kikiáltási ár 56 184 lej 
és a részvételi díj 562 lej. Az árverési ügycsomó beszerezhető a hiva-
tal Vagyonkezelési Igazgatóságán 50 lejért, további felvilágosításokat a 
hivatal 203-as irodájában vagy a 0266–207791-es telefonszámon kap-
hatnak.

SZKC-nap

Majd ötszázan vettek részt a 
II. SZKC-napokon, mely-
re tegnap a Rákóczi Cen-

terben került sor. Az eseményre min-
denki hivatalos volt. Az Udvarhely 
kézilabdasportjáért tett munkásságá-
ért elismerésben részesült Szabó Dé-
nes, Fancsali Kálmán, Kiss János és 
Borbáth István. Az edzők szavazásai 
alapján minden korosztály legjobb-
jait is díjazták: 2002: Katona Tamás; 
2001: Csergő Kristóf; 2000: Tokos 
Áron; 1999: Bán Szilárd; 1998: Ba-
lázs Arnold; 1997: Csáki Ferenc; 
1996: Fodor Botond; 1995: Kónya 
Hunor; 1994: Szász András.

A mérkőzések eredményei. Öreg-
fiúk SZKC-kupa: Székely ud varhelyi 
KC – Gyergyószentmiklós 11–10, 
Csíkszereda – Sepsiszent györgy 7–9; 
kisdöntő: Gyergyószentmiklós – Csík-
szereda 16–11; döntő: SZKC – Szent-
györgy 12–10.

További mérkőzések: Székelyud-
var hely – Csíkszereda (hölgyek) 14–5; 
Székelyudvarhelyi KC – Szé kely ud-
varhelyi öregfiúk 25–25; Megyei baj-
nokság A csoport válogatottja – B cso-
port válogatottja 32–17; Vegyes kézi-
labda-mérkőzés: Székelyudvarhely – 
Csíkszereda 16–10; Sajtó – Fan Club 
(focimeccs) 3–6.


