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Győzelem az utolsó fordulóban, ezüstérmes lett az SZKC
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Megnyerte utolsó bajnoki mér-
kőzését a hazai környezetben 
szereplő Székelyudvarhelyi KC 
a Bákói Ştiinţa ellen. A férfiké-
zilabda Nemzeti Ligát a második 
helyen záró gárda a lefújást kö-
vetően átvette az ezüstérmeket.

Józsa Csongor

Telt ház előtt csapott össze 
a két ellenlábas, de már az 
elején lehetett tudni – a vég-

eredménytől függetlenül – a pont-
vadászatot a dobogó második fokán 
végzi a Székelyudvarhelyi KC. Min-
denki ünnepelni készült az idény vé-
gén. A találkozó szoros csatát hozott, 
ahol felváltva vezettek az együttesek, 
csupán az utolsó percekben fordítot-
ta a maga javára a győzelmet a házi-
gazda, így kezdődhetett a fiesta. A 
klub fennállása legjobb eredményét 
tudja ma ga mögött, ezzel kivívta a 
jogot, hogy a soron következő sze-
zonban a nemzetközi porondon, az 
EHF-kupában indulhat.

A lefújást követően a szövetség 
küldöttjei adták át az ezüstérmeket, 
a kupát. Óriási eredményt ért el a 
Székelyudvarhelyi KC, a mezőny 
legkisebb településeként nagy ha-
gyományokkal rendelkező klubo-
kat utasított a háta mögé.

Eredmény
Székelyudvarhelyi KC – Bákói 

Ştiinţa 36–30 /az SZKC gólszerzői: 
Rusia, Kuzmanoszki 6-6, Sztojlov, 
Mihalcea 5-5, Răpciugă, Ferenczi, 
Tálas 4-4, Frăţilă, Komporály 1-1/; 
Hetesek: 3/2, illetve 1/1; Kiállítá-
sok: 6–8 perc.

A forduló további eredmé-
nyei: Nagybányai Minaur – Szat-
márnémeti VSK 30–24, Brassói 
Dinamo – Bukaresti CSM 25–25, 
Kolozsvári U – UCM HC Krassó-
Szörény 34–26, Universitatea 
Suceava – Temesvári Poli 25–25, 
Pandurii Târgu Jiu – Konstancai 
HCM 26–39, Nagyváradi CSM – 
Bukaresti Steaua 28–28.

  1. Konstanca 26 23 1 2 891–726 47
  2. SZKC 26 18 3 5 805–738 39
  3. Suceava 26 18 1 7 807–814 37
  4. Krassó-Szörény 26 17 1 8 778–728 35
  5. Kolozsvár 26 16 2 8 775–708 34
  6. Bákó 26 15 1 10 748–713 31
  7. Tg. Jiu 26 14 1 11 784–775 29
  8. Szatmár 26 12 3 11 799–793 27
  9. Bukaresti CSM 26 9 2 15 752–806 20
10. Brassó 26 7 3 16 689–752 17
11. Temesvár 26 7 2 17 695–742 16
12. Steaua 26 6 3 17 731–793 15
13. Nagybánya 26 5 1 20 673–800 11
14. Nagyvárad 25 2 2 22 730–869 6

Érmes nyilatkozatok
Vlad Caba, az SZKC edzője: 

„Nagy az öröm. Ez egy elképesztő 
idény volt mind számomra, mind a 
fiúknak. A kitűzött célunkat mesz-
szemenően túlszárnyaltuk. Igaz, 
hogy európai kupaszereplés volt ki-
tűzve előttünk, előzően mi az ötödik 
helyben reménykedtünk, de végén a 
második pozíció lett belőle. Csak 

a Konstanca előzött meg, akikről 
tudjuk, hogy messze a legjobb csapat 
a bajnokságban. A háttérben ott volt 
a klubvezetés teljes támogatása, kezd-
ve az elnökkel, dr. Verestóy Attilával, 
folytatva az együttes nagy lelkesedé-
sével. Bebizonyosodott, hogy ahol 
csend van, a munkát pozitív légkör-
ben végezheti az ember, ott nagy az 
esély, hogy valami szép eredmény szü-
lessen. A klubnak ez óriási eredmény, 
gratulálok a fiúknak. Remélem, hogy 
ezen az úton folytathatjuk, de már 
tudjuk, hogy nem lesz ez könnyű. 
Befejeztünk egy szakaszt, de kezdő-
dik egy újabb, hogy tartani tudjuk a 
ritmust.”

Dr. Verestóy Attila, az SZKC el-
nöke: „Egy tízéves tervnek a felénél 
vagyunk. Ezelőtt hat évvel kezdtük 
el Székelyudvarhelyen a kézilabda-
sport újraélesztését. Ifjúsági bajnok-
ság, A osztály, Nemzeti Liga, most 
meg a dobogón végzés. Röviden 
ez az eddigi út. A város az elmúlt 
tíz év alatt képes volt felépíteni egy 
kézilabdaiskolát, ahová vonzódnak 
a fiatalok. Addig eljutottunk, hogy 
több mint hatszáz leigazolt sporto-
lónk legyen. Ez az igazi győzelem, a 
nyeresége a mostani eseménynek is. 
Megmutatja, hogy sporttal, moz-
gással, közösséggel együtt érdemes 
és lehet jóvá alakítani a sorsunkat. 
Ez egy példa mindenkinek.”

Sorin Bârză, kapus: „Ez egy mun-
kás érem. Ebben az idényben nagyon 
sokat tett mindenki, hogy most ünne-
pelhessünk. Még akkor is, ha a Bákó 
elleni találkozó előtt tudtuk, nem ve-
hetik el tőlünk az ezüstöt, mindenki 
azt szerette volna, hogy a csodálatos 
szurkolók előtt nyerjünk. Ez az érem 
sokat jelent mindegyikünknek, so-
kaknak az első elismerése pályafutása 
alatt. Ez egy lépés a nagy célok eléré-
séhez. Számomra pedig azt az érzést 
adja, hogy egy klub történelmébe írsz 
egy fejezetet.”

Ferenczi Botond, átlövő: „A fel-
készüléskor senki sem számított arra, 
hogy ilyen jó eredményt érünk el. Az 
őszi idényünk nagyon jól sikerült, a 

tavaszi már nem annyira, a bajnok-
ság végére pedig el is fáradtunk egy 
kicsit. Szerencsére az őszi lendületből 
szerzett pontok kitartottak, megér-
demelten végeztünk a második he-
lyen. Az eddigi karrierem legszebben 
csillogó érme. Székelyudvarhelyen ez 
egy óriási eredmény.”

Benedek Árpád Csaba, az SZKC 
ügyvezető igazgatója: „Mindenféle-
képpen a udvarhelyi és a megyei kézi-
labda legjobb eredményét könyvelhet-
jük el. Ez a klub sok éve tartó kemény 
munkájának az eredménye. Amikor 
évekkel ezelőtt feljutottunk az első 
ligába, akkor azt a célt tűztük ki ma-
gunk elé, hogy öt éven belül dobogóra 

kerüljünk. Ez a célkitűzésünk most si-
került. Ehhez mindenki hozzá tett va-
lamit. A vezetőség, az edzők, a játéko-
sok, a szurkolók és nem utolsósorban  
dr. Verestóy Attila. Ebben a szezon-
ban remek rajtot kaptunk el, sajnos az 
őszi utolsó két fordulót ez évre tették 
át, amikor már nem voltunk olyan ki-
robbanó formába. Az ellenfelek külön 
készültek a legjobb játékosainkból, 
továbbá a kapusaink is kifogtak egy 
pár rossz meccset, így izgalmassá vált a 
vége. Ám a fiúk az utolsó, Bákó elleni 
mérkőzésen bizonyítottak, és nagy 
örömet szereztek mindenkinek. Ez-
úton is szeretném külön megköszön-
ni a szurkolók támogatását, akik jó és 
rossz sorsunkban is mellettünk vol-
tak és segítették a csapatot. Ahhoz, 
hogy a jövőben a nemzeti bajnok-
ságban, illetve az EHF-kupában is 
helyt tudjunk állni, bővítenünk kell 
a keretet. Az elkövetkezendő időben 
pedig azon fogunk dolgozni, hogy 
3-4 megfelelő játékost tudjunk még 
hozni. Ehhez természetesen további 
támogatókra lesz szükségünk, akik 
remélem, a mostani eredmény tükré-
ben jönni is fognak. Továbbá remé-
lem, hogy Hargita Megye Tanácsa a 
következő idényben több támogatást 
fog nyújtani, mint eddig.”

Nem jött össze a döntő 
Mindhárom mérkőzésén veresé-

get szenvedett a Székelyudvarhelyi 
KC az ifjúsági 4-es korcsoport orszá-
gos elődöntőjében. A Stefán András 
által irányított gárdának nem ment 
a játék, messze tudásuk alatt teljesí-
tettek a tornán, így nem jutottak a 
fináléba. Ifi 4-es országos elődöntő, 
Nagybánya: a Székelyudvarhelyi KC 
eredményei: 17–26 a Naszódi U-val, 
10–16 a Kolozsvári U-val, 11–15 a 
Fogarasi ISK-val.

Együtt a nagycsapat, amely egy nagyon értékes második helyet ért el a román kézilabda-bajnokságban fotók: dragoş asaftei

Ferenczi Botond (4) négy góllal járult hozzá az SZKC Bákó elleni sikeréhez

Bârză és Rusia hosszabbított. Pénteken aláírta újabb két évre 
szóló szerződését a Székelyudvarhelyi KC-val a csapat két alappillére, Sorin 
Bârză és Vlademir Rusia. A klub elnöke, dr. Verestóy Attila és a játékosok 
a sajtó jelenlétében látták el kézjegyükkel a dokumentumot. Dr. Verestóy 
Attila kifejtette, minden szurkoló álma, hogy a húzóemberek a csapatnál 
maradjanak: „Ez az idény bizonyosságot adott, hogy Udvarhely megérett 
arra, hogy ott legyen az élmezőnyben, hiszen a dobogón végez az együttes. 
A klubvezetésnek pedig ugyanúgy komolyan kell arra összpontosítania, 
hogy a folytatásban is tartani tudjuk ezt az eredményt. Ezért is egyeztünk 
meg azzal a két játékossal, akik igazán kivették részüket a siker eléréséből. 
Hosszú távon gondolkodunk, így két évre kötöttük a szerződéseket”.


