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Két év után kiesett a labda-
rúgó harmadik ligából az FC 
Székelyudvarhely együttese. 
A 2009/2010-es idényt a gárda 
a hatodik helyen zárta, míg a 
2010/2011-es idényben utol-
sók lettek a 6. csoportban és 
kiestek. Jövőtől viszont lehet, 
hogy mégis a C-ben folytatják.
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Gondokkal és problémákkal 
teli idényt tudhat maga mö-
gött az FC Székelyudvarhely 

labdarúgócsapata, amely 17 megszer-
zett ponttal az utolsó helyen végzett 
a harmadik liga 6. csoportjában. Az 
idényt ugyanazzal a kerettel kezdte 
meg Dusinszki Zoltán vezetőedző, 
amellyel egy évvel korábban a hatodik 
helyen végeztek. Ám az új szezonban 
már nem termett sok babér. Dusinszki 
pedig nyolc forduló után lemondott. 
Helyét Kiss Lajos vette át, ám a csapat 
a folytatásban sem ment úgy, ahogy 
azt egy évvel korábban megszoktuk. 
Történt közben a vezetőségben is egy 
törés, hiszen csak egyedül Berkeczi At-
tila maradt meg. A székelyudvarhelyi 
tanács is ígérgetett. Egy részvénytársa-
ság létrehozását tervezték, amely a csa-
pat megsegítésére irányult, de abból 
sem lett semmi.

A csapat meg botladozott. Kiss 
Lajos a következőképpen értékelte az 
idényt: „Mikor átvettem a csapatot, 
még úgy tűnt, hogy lesz esélyünk a 

bentmaradásra. Télen viszont hat em-
bertől kellett megváljunk. Helyükre 
pedig fiatalok jöttek, akik értelem-
szerűen nem rendelkeztek akkora 
rutinnal, mint azok, akik elmentek. 
De még ekkor is úgy nézett ki, hogy 
meg lehet valósítani a célokat. Az első 
meccsünkön, a CSM Brassó ellen jól 
játszottunk, balszerencsével kaptunk 
ki. Majd jött egy fájó és egyben súlyos 
vereség hazai pályán. De nem estünk 
kétségbe, hiszen az első három helye-
zettel egymás után mindegyikkel dön-
tetlent játszottunk. Ezt követően jött 
egy törés a csapatban, és lecsúsztunk.”

Kiss Lajos edző mentségére legyen 
szólva, nehéz is lett volna csapatát bent 

tartania, hiszen gyakorlatilag 17 játé-
kost tudott „forgatni”, akik közül két 
alapember már a tavaszi idény elején 
kidőlt a sorból sérülés miatt. Hogy 
mi lesz jövőtől, nem tudott válaszol-
ni, de reméli, hogy a C ligában tud-
nak maradni.

Az FC Székelyudvarhelynél abban 
bíznak, hogy a harmadik ligás selejte-
zők után lesznek olyan csapatok, akik 
majd nem tudják vállalni a harmadik 
ligában való indulást és a helyüket 
majd ők foglalhatják el. Ugyanerről 
beszélt Berkeczi Attila is, a csapat el-
nöke. „Újra fogunk iratkozni a C ligá-
ba, de hogy el tudunk-e majd indulni, 
kétesélyes játszma. Elsősorban a tá-

mogatókon múlik, hogy elő tudjuk-e 
teremteni azt az összeget, amellyel el-
indulhatunk a bajnokságban. Jövő hét 
folyamán fogok leülni a támogatókkal 
és a polgármesterrel, hogy ezeket meg-
tárgyaljuk” – fogalmazott Berkeczi.

Lapunk kérdésére, hogy mi lett a 
részvénytársaság tervével, az elnök el-
mondta, reméli, hogy ezt is meg tudja 
vitatni majd Bunta Levente polgár-
mesterrel.

Miről is szól 
a részvénytársaság?
2010. augusztus 6-án a székely-

udvarhelyi tanácsülés 19 vitapontot 
tárgyalt meg. A 18. pont volt az, amely-

ben az FC Székelyudvarhely labdarú-
gócsapata is érintett volt. Az augusztus 
9-i lapszámunkban az akkori fejlemé-
nyeket így tárgyaltuk: „Ezen pont egy 
részvénytársaság létrehozását indítvá-
nyozta, amely 51 százalékban a helyi 
tanácsé lenne, továbbá 1,5 milliárd 
régi lejt szavaznának meg a csapatnak. 
Az amúgy is akadozó tanácsülésen na-
gyon későn érkeztek el ezen bizonyos 
pont megvitatásához. Ám már azelőtt 
elkezdődött az RMDSZ kontra MPP 
»boxmérkőzés«. A részvénytársa-
ságot senki nem érdekelte, hiszen az 
MPP a teremlabdarúgó-csapat tönk-
retevését rótta fel, míg a másik annak 
cáfolatát magyarázta és dobta vissza a 
problémákat az MPP udvarára, misze-
rint ők a hibásak a kialakult helyzetért. 
Majd ezt követte a ki a jobb sportem-
ber című fejezet, amelyen Szász Jenő 
futsalja kontra Verestóy Attila kézilab-
dája csapott össze. A nagypályás csapat 
helyzetének megoldása természetesen 
háttérbe szorult, és a végén nem szüle-
tett semmiféle döntés, hiszen az MPP 
kivonult az ülésről.”

A részvénytársaság problémája a 
2011. január 27-i tanácsülésen is fel-
vetődött. Ekkor a részvénytársaság 
alapító okiratának véglegesítése és 
elfogadása volt a kérdés. A vita újból 
kirobbant, és a végén az MPP, illetve 
a Zöld Párt tanácsosai nem vettek 
részt a szavazáson, így ez a tervezet 
kikerült a napirendi pontok közül. 
Az rt. ügye pedig azóta is porosodik 
valahol...

Biztos és kötelező győzelmet 
aratott a magyar labdarúgó-vá-
logatott kedden San Marinóban 
Európa-bajnoki selejtezőn, s 
3–0-s sikerének köszönhetően 
esélyes arra, hogy a világbaj-
noki selejtezők sorsolásakor a 
harmadik kalapba kerüljön.

Annak a sorozatnak a sor-
solását július 30-án tart-
ják Brazíliában, a kalapok 

elkészítéséhez pedig a nemzetközi 
szövetség (FIFA) által július 27-
én kiadott világranglistát veszik 
alapul. Ahhoz, hogy Egervári 
Sándor csapata a harmadik ka-
lapba kerüljön, Európa legjobb 
27 csapata között kell lennie, eb-
ben a rangsorban jelenleg a 30. az 
albán, a litván és a bolgár csapat 
mögött. A keddi győzelemmel az 
Eb-selejtező sorozatban az E cso-
port harmadik helyén áll a gár-
da, így a második hely esetleges 
megszerzéséért kulcsfontosságú 
mérkőzést játszik legközelebb, 
ugyanis szeptember 2-án a svéd 
válogatott érkezik Magyarország-
ra, amely három ponttal előzi meg 
a magyar együttest.

A svédek elleni találkozóig 
már csak egy felkészülési mérkő-
zést játszik a csapat, augusztus 10-
én Izland ellen, ez pedig komoly 
fejtörést jelenthet a szakmai stáb-
nak, ugyanis sárgalapok miatt a 

védelem két fontos tagjával, a San 
Marinóban csapatkapitányként 
pályára lépett Juhász Rolanddal, 
valamint Vanczák Vilmossal sem 
számolhat a svédek ellen. A ka-
pitánynak tehát mindenképpen 
a védelemben kell majd komoly 
változtatásokat végrehajtania. A 
svédek ráadásul kedden rendkívül 
meggyőző játékkal, a csereként 
beállt, és végül mesterhármast el-
ért Zlatan Ibrahimovic vezetésé-
vel 5–0-ra kiütötték a finneket.

Eredmények, E csoport: 
San Marino – Magyarország 
0–3 /Lipták (40.), Szabics (49.), 
Koman (83.)/, Svédország – 
Finnország 5–0.

1. Hollandia 6 6 0 0 21–5 18
2. Svédország 6 6 5 1 20–6 15
3. Magyarország 7 4 0 3 18–13 12
4. Finnország 6 2 0 4 11–11 6
5. Moldova 6 2 0 4 7–9 6
6. San Marino 7 0 0 7 0–33 0

További eredmények
A csoport: Azerbajdzsán – Né-

metország 1–3. A csoport állása: 1. 
Németország 21 pont, 2. Belgium 
11, 3. Törökország 10, 4. Ausztria 7, 
5. Azerbajdzsán 3, 6. Kazahsztán 3.

C csoport: Feröer-szigetek – 
Észtország 2–0. A csoport állása: 1. 
Olaszország 16 pont, 2. Szlovénia 11, 
3. Szerbia 8, 4. Észtország 7, 5. Észak-
Írország 6, 6. Feröer-szigetek 4.

D csoport: Bosznia-Hercegovina 
– Albánia 2–0, Fehéroroszország – 
Luxemburg 2–0.

1. Franciaország 6 4 1 1 9–2 13
2. Fehéroroszo. 7 3 3 1 6–2 12
3. Bosznia 6 3 1 2 8–7 10
4. Románia 6 2 2 2 8–6 8
5. Albánia 6 2 2 2 4–6 8
6. Luxemburg 7 0 1 6 1–13 1

Román vereség Brazíliában
Egygólos vereséget szenvedett a 

román labdarúgó-válogatott Brazí-
liában tegnap hajnalban felkészülési 
mérkőzésen. A tartalékos román vá-
logatott az első félidőben nem volt 
egy súlycsoportban a házigazdákkal, 
akik rendre helyzeteket alakítottak 
ki, amelyek közül egyet értékesítettek 
a 21. percben Fred révén. A románok 
azonnal válaszolhattak volna Mureşan 
szabadrúgása révén, de a labda a felső-
lécen csattant. Az első félidő további 
felében még akadtak helyzetek, de az 
eredmény nem változott. A második 
félidőben a sok csere miatt a színvonal 
visszaesett és több gól sem született.

A találkozón húzta magára a 
labdarúgó-válogatott mezét utoljára 
Ronaldo, a brazilok februárban visz-
szavonult futballsztárja. A 34 éves 
csatár – aki sérülései és fizikai álla-
pota miatt döntött úgy négy hónap-
ja, hogy szegre akasztja a cipőjét – a 
mérkőzés első félidejében 15 percre 
állt be, de nem talált a kapuba. A 

brazil válogatottal kétszeres világbaj-
nok (1994, 2002), továbbá kétszeres 
aranylabdás (1997, 2002), három-
szor a nemzetközi szövetség által az 
év játékosának  (1996, 1997, 2002) 
választott játékos pályafutása során 
megfordult a Cruzeiróban, a PSV 
Eindhovenben, az FC Barcelonában, 
az Internazionaléban, a Real Madrid-
ban és az AC Milanban, karrierjét pe-
dig Corinthians együttesében fejezte 
be. A válogatottban 104 meccsen 67-
szer volt eredményes, ezzel második 
a nemzeti örökranglistán a legendás 
Pelé (95) mögött. Eredmény: Brazí-
lia – Románia 1–0 /Fred (21.)/.

Amerikai és panamai 
győzelem
A házigazda amerikai válogatott 

2–0-ra győzte le Kanadát, míg Pana-
ma 3–2-re nyert Guadeloupe ellen az 
Egyesült Államokban zajló labdarúgó 
Arany-kupa C csoportjának nyitófor-
dulójában, román idő szerint tegnap 
hajnalban. A CONCACAF régió 
kontinenstornáján az A csoportban 
a címvédő Mexikó, valamint Costa 
Rica, Salvador és Kuba, a B-ben pedig 
Jamaica, Grenada, Honduras és Gua-
temala szerepel. A négyesekből az első 
két-két csapat, illetve a két legjobb har-
madik jut a negyeddöntőbe.

Eredmények, 1. forduló: C cso-
port (Detroit): Egyesült Államok – 
Kanada 2–0, Panama – Guadeloupe 
3–2.

MeRRe TováBB, FC SzéKelyudvARhely?

Lehet, hogy mégis marad a harmadik liga

Kötelező győzelem vezéráldozattal

Idei utolsó helyezésük ellenére lehet, hogy ősztől mégis a harmadosztályban játszhat a székelyudvarhelyi FC fotó: kakasy botond uh.ro

Könnyedén győzött a piros mezes magyar válogatott San Marinóban
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