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Hannah Finnországban folytatja Holnapig lehet nevezni  

a labdarúgó-bajnokságba

hírfolyam

> Európa Liga. A magyar csapatok közül 
az európai kupákban egyedüliként állva ma-
radt Paks ma este lép pályára a Hearts elleni 
párharc visszavágóján. Kis Károly vezetőedző 
a paksifc.hu-nak nyilatkozva elmondta, az első, 
székesfehérvári mérkőzés 1–1-es döntetlenje 
után a győzelemért utaznak Edinburghbe, és a 
tromsői túrából meríthetnek erőt. A romániai 
csapatok közül a Medgyes a német Mainzot 
fogadja, akikkel az első mérkőzésen 1–1-es 
döntetlent ért el, a Dinamo idegenben, Hor-

vátországban, lép pályára a Varazdin ellen. A 
Dinamo hazai pályán csak 2–2-es döntetlent 
ért el. EL, 3. selejtező kör: Hearts – Paks (21.45, 
az első meccsen: 1–1), Medgyes – Mainz 
(DigiSport 1, 20, 1–1), Varazdin – Dinamo 
(DigiSport 1, 18, 2–2).

> NHL. Jevgenyij Nabokov, a világ egyik 
legjobb jégkorongkapusa „megadta” magát, 
és megjelenik az észak-amerikai profiligá-
ban (NHL) szereplő New York Islanders 
szeptemberi edzőtáborában, noha klubja 
az előző szezonban felfüggesztette a játék-

jogát. Az orosz kapus a San Jose Sharksban 
lehúzott tíz éve után hazájában, Szentpéter-
váron játszott rövid ideig, de szeretett volna 
visszakerülni az NHL-be, és már megálla-
podott a bajnoki címre esélyes Detroit Red 
Wingsszel, ám mégis a New York Islanders 
kaparintotta meg. Nabokov megsértődött, 
és nem volt hajlandó a nagyon gyenge Szi-
getlakóknál szerepelni. Később a májusi, 
szlovákiai világbajnokságon pályára léphe-
tett, mivel az Islanders akkor már elbúcsú-
zott a 2010–2011-es évadtól. Nabokov je-
lezte: a nyári felkészülése jól sikerült.

> I. liga. A bajnoki címvédő Galaci 
Oţelul hazai pályán csak 0–0-s döntetlent 
ért el az újonc Concordia Chiajna elle-
nében a bajnokság második fordulójának 
zárótalálkozóján kedd este. Két forduló után 
így a bajnokságban három százszázalékos 
csapat van, a Dinamo, a CFR és a Kolozsvári 
U, akik egyaránt 6-6 ponttal állnak a tabella 
élén. Négy csapat van eddig pont nélkül: a 
Medgyesi Gaz Metan, a CS Mioveni, a Ma-
rosvásárhelyi FCM és az Astra Ploieşti. Utób-
bi edzőjét, Selymes Tibort pedig már le is vál-
tották vezetőedzői posztjáról.
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Clevin Hannah, a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK volt 
játékosa Finnországban foly-

tatja pályafutását a Karhu Kauhajoki 
élvonalbeli együttesénél. A KK tavaszi 
idény legjobb játékosa, aki 21,2 pont-
átlagot produkált 23 mérkőzésen, 
július végén írt alá a finn csapathoz. 
Karhu Kauhajoki együttese a múlt 
idényt a hetedik helyen zárta – a 12-
ből – a finn bajnokságban (Korisliiga), 
amely alatt 22 találkozót megnyertek 
és ugyanannyit elveszítettek. Hannah 
profi karrierjét a Wichita State egye-
temi csapatában kezdte meg, majd 
2011 telén Csíkszeredába igazolt, ahol 
kimagasló teljesítményt nyújtva nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy a csapat 
bent maradjon az román első osztály-
ban. A szezon végén, szerződése lejárta 
után, azonban nem kívánt visszatérni a 
csíki együtteshez, és végül a finn hete-
dik helyezettnél folytatja pályafutását.

AHargita Megyei Labda-
rúgó Egyesület (HMLE)
a különböző bajnokságok ba 

való beiratkozást augusztus 5-ig, pén-
tekig várja Somolyák Istvánnál vagy 
Kecseti Pálnál, Székelyudvarhelyen, 
illetve Csíkszeredában. Azonban 
azon együttesek benevezését nem 
fogadják el, amelyeknek tartozása 
van a megyei szövetség felé. A megyei 
bajnokságba benevező együttesek 
kötelező módon egy ifjúsági csapatot 
kell indítsanak valamely korosztály-
ban. A HMLE a következő bajnoksá-
gokba várja a nevezéseket: 4., 5., 6., 7. 
ligákba, a futsalbajnokságba, illetve 
a Junior A1 (1993-ban születettek), 
Junior C (1997), Junior D (1999), 
Gheorghe Hagi-kupa (2000), Juni-

or E (2001), Gheorghe Ola-kupa 
(2002), Gheorghe Ene-kupa (2003), 
Junior F (2003), Junior G (2004) és 
női bajnokságok.

A 2010–2011-es idényben do-
bogóra került együtteseket augusz-
tusban fogják díjazni. Augusztus 
12-én Csíkszeredában a megyei baj-
nokság, a Csík körzeti bajnokságok, 
illetve az ifjúsági bajnokságok do-
bogósait díjazzák. Augusztus 15-én 
Székelyudvarhelyen az Udvarhely 
körzeti bajnokságok dobogósait dí-
jazzák. Ugyancsak 15-én lesz meg-
tartva a HMLE éves közgyűlése a 
Székelyudvarhelyi Sportcsarnokban. 
A közgyűlés programtervében csak 
egy pont szerepel, éspedig a statútum 
módosítása.

Clevin Hannah (4) a finn bajnokság 7. helyezettjéhez igazolt Fotó: Halmágyi zsolt / arcHív

Hirdetés

Kisorsolta a kövér Ronaldo a 
kövér, de egyáltalán nem túl hízel-
gő csoportot számunkra. Újra egy 
csoportban a román és a magyar 
válogatott, s ha még ez sem lett vol-
na elég, mellénk húzta a facipősö-
ket, akik már kétszer jót a fejünkre 
koppintottak, illetve Hiddink bég 
janicsárjait.

Az utóbbi időben elég rózsaszín 
szemüvegen át néztem és nézem a 
magyar válogatott teljesítményét, és 
bízva bízok a csodában, hogy 1986 
után végre valahára kijusson egy 
világ- vagy épp egy Európa-bajnok-
ságra. Ezt a vágyálmomat viszont 
mintha az égiek sem akarnák, hogy 
teljesüljön. Ronaldo olyan világ-
bajnoki selejtezőcsoportba húzott 
be, amelyet sehogy sem kívántam 
– és mégis nagyon. Leginkább az 
fűt, hogy verjük meg a románokat, 
végre valahára verjük ki a focit a 
fejükből.

Ehhez minden adott. A román 
válogatottról – és egyáltalán a ro-
mán fociról – minden álszentség 
nélkül elmondható, hogy mélyre-
pülésben van. Klubszinten már 
nem tudják azokat az eredménye-

ket produkálni, mint eddig, mert 
lezüllesztették a bajnokságot. Ezzel 
párhuzamosan pedig az I. ligából 
nem kerülnek ki olyan játékosok, 
mint korábban, és akik korábban 
kijöttek, azok már elkoptak. Elég 
ha azt mondom, hogy Chivu és 
Rădoi visszavonult a válogatottól, 
Mutu még acélos, de már nem lesz 
olyan jó két év múlva. Marica hát-
térbe szorult. És ezzel a meghatáro-
zó nevek mind elfogytak, akiket fel 
lehetne sorolni a válogatott mellett. 
A fiatalabbak közül pedig senki 
nem megy utánuk, már nem tud-
nak annyit.

Ezzel szemben a magyar vá-
logatott körül fel-fel tűnnek új és 
új nevek. Ezek az új nevek, illetve 
emberek egyre jobb bajnokságok-
ban pallérozódnak, és kezdenek 
csapataik meghatározó embereivé 
válni. És ne felejtsük el, hogy a ma-
gyar utánpótlás megelőzi a románt. 
Gondoljunk csak a számtalan aka-
démiára.

Egy román–magyar mérkő-
zésen azonban mindezek háttérbe 
fognak szorulni. Itt már nem csak 
egy „focimeccsről” lesz szó. Ettől vi-

szont félek. A legutóbbi találkozó-
kon is bebizonyították a románok, 
hogy a magyarok ellen megeszik a 
pályát is, csak nyerjenek – fordítva 
ez nem volt igaz. A román csapa-
tot olyan mélyről fűtött láz fogja 
égetni, hogy perzselni fog. Ezt most 
borítékolhatni lehet. Itt már nem 
a játéktudás lesz a fontos, hanem a 
szív. Ha szívben a magyar váloga-
tott nem veszi fel a harcot a romá-
nokkal, akkor esélye sem lesz. Sem 
a Naţional Arena 55 ezer nézője 
előtt, sem a Puskás Stadionban.

A hollandok fényévekkel min-
denki előtt járnak, a törökök 
átalakulóban vannak, kifogásol-
nivalót náluk is lehet találni. A 
románok elleni meccsek viszont 
sorsdöntőek lesznek. Ez a kétszer 
90 perc maga lesz a pokol. Ezt a 
szurkolók is tudják, mindkét fél-
ről. A román fórumozókat nem 
a világbajnokság érdekli, hanem 
kizárólag a magyar meccs.

És valljuk be őszintén, minket, 
erdélyi magyarokat is ez érdekel 
a leg jobban. A revans fűt minket 
is, a focin keresztül akarunk majd 
revansot venni mindenért.

Lesz még Bukarest magyar falu?!
                                              jegyzet n Darvas Attila


