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Jól megérdemelt vakációra men-
nek a héten a Székelyudvarhelyi 
KC kézilabdásai. A Nemzeti Ligá-
ban ezüstérmes alakulat a hargi-
tai férfikézilabda-sportban koráb-
ban nem tapasztalt magasságok-
ba helyezte a mércét, amit nehéz 
lesz túlszárnyalni. „Az EHF-kupa 
igen nagy kihívás, s jövőre is sze-
retnénk a dobogón végezni, ehhez 
persze szükség van a keret meg-
erősítésére” – nyilatkozta lapunk-
nak Vlad Caba. A piros-fehérek 
trénere azt mondja az ezüstérem 
azért is szépen csillog, mert azt 
tulajdonképpen kevesebb mint tíz 
játékossal sikerült elérni.

– Hogyan ünnepelt?

– Gyakorlatilag a szombati záró 
bajnoki után jutott idő ünneplésre, 
néhány nap múlva már Románia-
kupa-meccset játszottunk. Sajnos 
az idő rövidsége miatt nem sikerült 
kellőképpen ráhangolódnunk a so-
ron következő feladatra, így a pont-
vadászat után a kupában is elpáholt 
bennünket a Pandurii. A játéko-
sok teljesítménye enyhén szólva is 
hagyott kívánnivalót maga után, 
azonban ne feledjük, nekünk a baj-
nokságban való jó helyezés volt az 
elsődleges célkitűzés.

– Ugorjunk vissza az időben: mit 
tudott a csapatról, a városról mielőtt 
Székelyudvarhelyre érkezett?

– Elég sokat, hiszen az SZKC 
az előző években is bebizonyította, 
ütőképes kis csapat, itt komolyan ve-
szik a célkitűzéseket, lehet építkezni. 
Tudtam Verestóy elnök úr áldozat-
készségéről is: ő az a stabil pillér a 
klubnál, az a lelkes támogató klub-
elnök, akinek személye garancia a 
jó munkavégzéshez. A második csa-
pattal pedig többször is találkoztam, 
amikor Segesváron edzősködtem.

– A 2010–2011-es bajnoki idény 
előtt teljesíthetőnek tűnt a célkitűzés, 

vagyis az európai kupaszereplést 
biztosító 1–5. helyek valamelyiké-
nek a megszerzése? Hiszen ott volt 
a rajtnál az akkor még jó anyagi kö-
rülményekkel rendelkező Târgu Jiu, 
Resicabánya, Konstanca...

– Igazából az ötödik hely meg-
szerzése volt a realitás, álmunkban 
sem gondoltuk, hogy tizenöt for-
dulón keresztül vezetjük majd a 
bajnokságot, és utána sem csúszunk 
a második hely alá. Túlteljesítet-
tünk, ugyanakkor igen magasra is 

tettük a mércét... Nehéz megmon-
dani, mi történik, ha nem üt be az 
anyagi válság néhány klubnál, de 
valószínűleg Resica mindenképpen 
a dobogón végez, sőt meglátásom 
szerint bajnokaspiráns is volt. Ne 
feledjük Târgu Jiut sem: négyből 
négy pontot veszítettünk ellenük, 
viszont amíg tavasszal egy meg-
roppant együttes vert el csúnyán 
hazai pályán, addig ősszel egy igen 
versenyképes csapatnál játszottunk 
szoros meccset. Konstancát nem is 
említem, jelenleg a tengerpartiak 
a hazai mezőny fölé tornyosulnak. 
Suceavával is komolyan kellett szá-
molnunk, évek óta stabilan, jól sze-
repelnek, bárkinek képesek borsot 
törni az orra alá.

– Tavaly nyáron arról volt szó, 
minden posztra két azonos képességű 
játékos érkezik. Ennek ellenére tulaj-
donképpen tíz emberrel játszottuk 
végig a bajnokságot...

– Még tízzel sem... Jobb szélen 
például egyetlen játékosunk volt, s 
a bal szélünk sem úgy működött, 
ahogy szerettem volna, ezért kel-
lett átprofilálnom Orbán Leventét. 
Mondjuk, neki se volt sok perspek-
tívája átlövőként... Az átlövők közül 
Rusiát szinte mindenhol bevetet-
tem, éppen kapus nem volt, kicsa-
vartuk, mint egy citromot. Sajnos 
amikor elfáradt, akkor nem volt ha-
sonló kaliberű játékos, akit bevessek 
helyette. Nagyon későre, az utolsó 
hat-hét fordulóra tért vissza sérülé-
séből Răpciugă: hasznosan játszott, 
de tőle is sokkal többet vártam. Az 
őszi fordulók során Kuzmanoszki 

volt a meglepetésember, de aztán 
neki is jöttek a kevésbé jól sikerült 
mérkőzései, Dimache pedig messze 
alulteljesített. Ferenczi néhányszor 
megmutatta, hogy képes lenne sok-
kal magasabb szinten is kézilabdáz-
ni, máskor viszont harmatgyengén 
muzsikált.

– Rossz nyelvek között egy mon-
dás járta: Udvarhely akkor nyer, ha 
Rusia mindent bedob, Bârză pedig 
mindent kivéd...

– Ez nagyrészt igaz is. Kapu-
saink ősszel jól kiegészítették egy-
mást, menetelésünk nagyrészt ne-
kik is köszönhető. Bârză sérülése 
után bebizonyosodott, hogy Varó 
nem viseli el a rá nehezedő terhet, 
egyedül nem képes tartást adni a 
csapatnak, s nem véd úgy, mint 
amikor beugrik tíz-húsz percre. Be-
állósaink mind támadásban, mind 
pedig védekezésben nagyrészt tel-
jesítették a rájuk bízott feladatot, 
Tálas és Sztojlov jól kiegészítették 
egymást, Tálas különösen ősszel 
remekelt. Összességében a kapusok 
– Mihalcea, Kuzmanoszki, Rusia – 
húzták a legkeményebben az igát. 
A csapat igazi arca, azt hiszem, 
valahol középen van: megvertük 
Konstancát, Resicát, ekkor száz-
húsz százalékot teljesítettek a fiúk, 
de nem szabad sosem olyan mélysé-
gekbe zuhannunk, mint tettük azt 
idehaza Târgu Jiu ellen.

– Összességében mi volt a siker 
titka?

– Hazai mérkőzéseinken hihe-
tetlenül összpontosítottunk, min-
denáron akartuk a győzelmet. A 
csapat magja nagyon egységes volt, 
s óriási löketet adott a bajnokság 
elején a két bajnokaspiráns elleni 
győzelem is. Azt hiszem, a fiúk ek-
kor hitték el, képesek bárkit meg-
verni. S éppen ez volt az a küszöb, 
amit az előző években nem sikerült 
túllépni. Most túlléptük, de pa-
radox módon talán túlságosan is 
magasra tettük a mércét: innentől 
nagyok az elvárások, folyamatos 
győzelemre, dobogós helyezésre va-
gyunk ítélve.

– El lehet ezt érni a jelenlegi ke-
rettel?

– Semmiképp nem, a tavalyi re-
cept még egyszer nem fog beválni.

– Nem túl erős nekünk az EHF-
kupa?

– Nemcsak nekünk, Konstancát 
leszámítva az összes romániai csapat-
nak kemény dió a második számú eu-
rópai kupasorozat. Ha csak azt vesz-
szük, hány ország dobogós helyezett-
je jobb nálunk... Legyünk realisták: 
nem lehetnek túlzott elvárásaink. 
Persze sok függ a sorsolástól. Az első 
fordulóban például a német Kielt 
is kaphatjuk... Sokat fog nyomni a 
latban a tapasztalatlanságunk is. Az 
SZKC játszott ugyan a Challenge-
kupában, de az EHF és a Challenge 
között akkora a különbség, mint 
mondjuk fociban a volt  Intertoto és a 
BL között. Talán nem véletlen, hogy 
Resicabánya kétszer is a Challenge-
kupát választotta a KEK-indulás 
helyett, holott akkoriban az UCM 
tulajdonképpen a román válogatott 
gerincét alkotta. Sok esélyünk nem 
lesz egy francia, spanyol, német vagy 
dán ellenféllel szemben, ha viszont 
egy bosnyák, szerb vagy szlovák csa-
patot kapunk, akkor bármi megtör-
ténhet. Persze, belevágunk, lesz, ami 
lesz. Végül is ezt akartuk, nem?

– Visszatérve a bajnokságra: az 
hírlik, néhány mérkőzés, köztük az 
SZKC – Temesvár meccs nem a pá-
lyán dőlt el...

– Ilyen jellegű felvetések mindig 
is voltak és lesznek. A mi meccsünk-
ről annyit: ha nyerünk, már akkor 
ezüstérmesek vagyunk, márpedig a 
konstancai vereségünket követően 
a második hely megszerzése volt a 
célkitűzésünk. Akiben viszont ma-
radt szemernyi kétség, annak azt 
ajánlom, nézze meg felvételről a ta-
lálkozót. Azt tudom mondani, mi a 
pályán játszottuk a meccseinket.

– Végezetül: mit üzen a szurko-
lóknak?

– Még legalább ezer szurkolót 
igazolnék, hiszen Székelyudvarhely, 
a székelyudvarhelyiek megérdemel-
nének egy legalább háromezer fé-
rőhelyes sportcsarnokot. A Székely 
Medvéktől, a Fan Clubtól, a min-
den meccsre kilátogatóktól nagyon 
sok biztatást kaptunk, állandóan 
mellettünk voltak, sokat segítet-
tek a legnehezebb pillanatokban is, 
nekik is járna egy érem. Köszönet 
mindenért, viszlát ősszel!

Jakab Árpád
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Vlad Caba: igen magasra tettük a mércét...

Vlad Caba ezüstéremig vezette a Székelyudvarhelyi KC-t Fotó: Dragoş asaFtei
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Sztojlov megy, Adomnicai jön

Az SZKC nem tartott igényt Sztojance Sztojlov játékára, a macedón 
beállós már vissza is tért a Metalurg Szkopjéhoz. Alexandru Dimache 
sem marad Udvarhelyen, s úgy néz ki, Frăţilă Eugen is elhagyja a csa-
patot. Még nem kötöttek szerződést, de minden bizonnyal az SZKC-
hoz tart a balkezes suceavai Adomnicai, s beállós posztra várhatóan egy 
külföldi játékost igazolnak. Vlad Caba szerint olyan játékosokra van 
szükség, akik legalább két-három évig kimagasló teljesítményt tudnak 
nyújtani, s szerinte nagyon fontos, hogy még egy Rusia-képességű 
átlövőt tudjanak igazolni, valamint a hálóőrzést edzősködésre váltó 
Orbán Szilárd helyére is kell egy kapust szerződtetni. Az igazolásokat 
egyébként nagyban befolyásolja majd a Román Kézilabda-szövetség 
június 14-i ülése, amikor az egy csapatban játszó idegenlégiósok szá-
máról is döntés születik.

vladimir rusia szinte pótolhatatlan ember az SZKC gépezeté-
ben. Ha neki nem megy a játék, akkor a csapat is bajban van. Vlad 
Caba is őt tartja az egyik legfontosabb láncszemnek. Fotó: Balázs attila


