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Orbán Szilárd éS JObb lőrinc az SzKc KapuSa

Bârză után Varó is kidőlt
Megismételt eredmény

Két erdélyi csapat a dobogón

hirdetés

12. oldal | 2011. november 24., Csütörtökhargitanépe

Egy huszonkét és egy tizenkilenc 
éves kapussal, Orbán Szilárddal 
(képünkön) és Jobb lőrinccel vág 
neki soron következő, plo ieşti 
elleni bajnokijának a Szé kely
udvarhelyi Kc felnőtt férfi-kézilab
dacsapata. Varó Lajos Szatmár
németiben elszenvedett sérülése 
súlyosnak bizonyult, de hogy 
mekkora a baj, játszhat-e a jövő 
hétvégi EHF-kupa-mér kő zésen, az 
csak ma derül ki.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Súlyos, nagyon súlyos helyzet-
ben vagyunk – indított a Har-
gita Népe megkeresésére Vlad 

Caba. Az SZKC trénere azt mond-
ja, a csapatorvossal folytatott be-
szélgetés után igencsak elkeseredett, 
hiszen még az is kétséges, hogy Sorin 
Bârză sérülése után a második kapus-
ból első számúvá avanzsálódott Varó 
Lajos tudja-e vállalni a játékot de-
cember 3-án és 4-én a norvég bajnok 
Haslum elleni EHF-kupa-meccsen. 
– Tudjuk jól, a kézilabdában a kapus 
teljesítménye meghatározó. Mi két 
fiatal, tapasztalatlan hálóőrre kell ha-
gyatkozzunk, igaz, Varó korai sérülé-
se után Orbánra semmi panaszunk 
nem lehetett Szatmárnémetiben. 
Remélem, szombaton is jó formát 
mutat majd, s ha csak átlagos telje-
sítményt is nyújt, hozzuk a ploieşti-i 
CSM elleni találkozót – tette hozzá 
az edző.

Caba azt mondja, sürgős meg-
oldást kell találni az áldatlan álla-
potra, hiszen a bajnokság végéig 
még nagyon hosszú az út. – Ezt a 
találkozót mindenképpen meg kell 
nyernünk, az újabb két pont egy 
lépéssel közelebb visz céljainkhoz. 
Egyvalamitől félek: gyengébb el-
lenféllel szemben hajlamosak köny-
nyelműsködni a fiúk. Remélem erre 
most rácáfolnak, és sikeres főpróbát 
tartunk a nemzetközi meccsek előtt 
– bizakodott az edző.

– Csütörtökön megyek Ma-
rosvásárhelyre vizsgálatra, utána 

bölcsebbek leszünk. Most azt tu-
dom mondani, nagyon fáj a tér-
dem, alig tudom hajlítani – pana-
szolta lapunknak Varó Lajos. Az 
SZKC „égimeszelő” kapusa – aki-
nek a héten kétszer is leszívatták 
a térdében felgyülemlett vért – 
rossz hangulata dacára egy poént 
is elsütött, mondván, reméli van 
annyira fejlett az orvostudomány, 
hogy újra kapuba állhasson a ran-
gos nemzetközi kupameccsen.

Orbán izgul
– Nem tagadom: rettenetesen 

izgulok, persze, hogy izgulok – vá-
laszolta a mérkőzés előtti lelkiálla-
potát firtató kérdésünkre Orbán 
Szilárd. Az SZKC harmadik számú 
hálóőre, akit nyáron még az után-
pótlás-nevelés, illetve bíráskodás 
útjára akartak „terelni”, Bârză sérü-
lése után kapott időnként néhány 
percet. Konstanca ellen nagyon 
nem ment Varónak, ezért amolyan 
minden mindegy alapon a 191 
centiméter magas, 85 kilós kapust 
dobta be a mély vízbe Caba. Talán 
maga Orbán Szilárd sem gondolta, 
hogy percek múlva az ő nevét fogja 
skandálni a másfélezres publikum: 
bravúrt bravúrra halmozva ker-
gette őrületbe a sokszoros román 
bajnokokat. Aztán megkapták az 
ellenszerét, néhány ziccert még fo-

gott, de az átlövésekre rendre nem 
ért oda.

– A hosszú kezű, hosszú lábú ka-
pusoknak könnyebb, ők hamarabb 
odaérnek a sarokra. Én nagyon kell 
koncentráljak, figyeljem, hogy a 
lövő merre húzza a kezét. Ebben so-
kat segítene a tapasztalat, az önbiza-
lom, ami, ugye, nem nagyon van… 
Ennek ellenére tudomásul vettem 
a helyzetet, ez van, velem vagy nél-
külem, de a szombati meccset hoz-
ni kell, aztán meglátjuk, mi lesz a 
skandinávokkal – mondta Orbán.

A huszonkettedik életévét no-
vember 17-én betöltő Orbán Szilárd 
mellett – akinek testvére, Levente 
már korábban beépült a csapatba 
– Jobb Lőrinc lesz a másik hálóőr. 
A mindössze 19 esztendős kapus 
eddig a második számú csapatban, 
illetve az ifiknél kapott szerepet. A 
jókötésű, 194 centi magas, 94 kilós, 
kőhalmi születésű Jobb reméli, ha 
az eredmény úgy alakul, akkor neki 
is szán néhány percet az első ligában 
trénere.

Nem esélyesek
– Mindent elmond, hogy a 

meccs napján utazunk Udvarhely-
re – kesergett lapunknak a CSM 
Ploieşti irányítója, a tavalyi idényben 
még az SZKC-t erősítő Dimache 
Alexandru. A Konstancát is megjárt 
játékos azt mondja, ők már a jövő 
hét végi, hazai bajnokira koncent-
rálnak, az sokkal fontosabb, hiszen 
„Udvarhelyen nem sok esélyünk van 
nyerni.” Dimache szerint fő célkitű-
zésük a kiesés elkerülése, ezért kisebb 
csodával érne fel, ha az udvarhelyi 
kapusgondok ellenére pontot ra-
bolnának az SZKC-tól. „Láttam a 
Konstanca elleni meccset, s nagyon 
örültem, hogy „kicsi Orbán” jól vé-
dett, s ahogy hallom, Szatmáron sem 
vallott szégyent. Nagyon szurkolok 
Vováéknak (Vova Rusia beceneve 
– sz. m.). Továbbra is remek, baráti 
kapcsolatban vagyok az udvarhelyi 
fiúkkal, s több szurkolóval is szok-
tam telefonon beszélni.”

a hét eleji mérkőzéseket köve
tően a brassói corona Fenestela 
68 csapata a dobogóra lépett a 
MOl liga alapszakaszában. a 
barcaságiak a Miskolci Jeges
medvék csapatával, a Ferenc
város a „kicsi Volánnal” cserélt 
helyet a tabellán. a hétvégén 
mindhárom romániai csapat Ma
gyarországon játszik.

Nagy meglepetésnek számít 
a Miskolci Jegesmedvék 
kedden elszenvedett ve-

resége Bukarestben: a sárga-feke-
téket a Steaua könnyedén győzte 
le a MOL Liga alapszakaszában. 
Szintén kedden este papírforma-
győzelem született Brassóban, ahol 
a Corona Fenestela 68 7–2-re nyert 
az Újpest ellen. Az elmúlt hétvé-
gén, illetve a hét elején romániai 

túrán lévő Jegesmedvék csapata és 
az Újpest is pont nélkül tért haza. 
A miskolciak ráadásul egy elég rossz 
sorozatban vannak, öt mérkőzést 
vesztettek zsinórban, utoljára egy 
hónapja hazai környezetben győztek 
a Sapa Fehérvár AV19-cel szemben. 
A Jegesmedvék a hétvégén két vere-
séget megtorolhatnak, hiszen hol-
nap a barcaságiakat, vasárnap pedig 
a Steauát fogadják.

A listavezető HSC Csíkszereda 
Székesfehérváron a „kicsi Volán” 
ellen játszik holnap, vasárnap az Új-
pest vendége lesz a kék-fehér csapat, 
a brassóiak a holnapi miskolci meccs 
után két nappal később a Ferencvá-
ros vendégeként játszanak. A Steaua 
holnap az Újpest, vasárnap a Jeges-
medvék otthonában lép jégre.

A Dab.Docler holnaptól vasár-
napig a Kontinentális-kupa harma-

dik kör D csoportjában játszik, a tor-
nát a dániai Herningben rendezik. 
Az újvárosiak holnap este a házigaz-
da Blue Fox, szombaton délután az 
olasz bajnok HC Asiago, vasárnap 
pedig a brit pontvadászat győztese, a 
Sheffield Steelers ellen lépnek jégre. 
A harmadik kör E csoportjának mér-
kőzéseit Donyeckben rendezik, itt a 
házigazda Donbass, az orosz Rubin 
Tjumen, a lengyel Cracovia Krakkó 
és a második körben a csíkszere-
dai csoportot megnyerő Metalurgs 
Liepajas lép jégre.

A Kontinentális-kupa négyes 
döntőjét 2012. január 13–15. kö-
zött Rouenben rendezik, ahol már 
biztos résztvevő a házigazda francia 
bajnok Dragons és a sorozat idei 
győztese a Junoszty Minszk. Mel-
léjük csatlakozik majd a D és az E 
csoport győztese.

a hazai teremlabdarúgó 1. liga 
első fordulójában a Székely-
udvarhelyi SK 7–7-es döntetlent 
játszott hazai pályán a cSM 
Focşani csapatával, kedden este 
a 10. forduló keretében ugyanezt 
az eredményt érték el Jakab Zol
tán tanítványai, ezúttal vendég
ként. az udvarhelyiek továbbra 
is a negyedikek a tabellán.

A Székely ud varhelyi SK és 
a CSM Focşani a hazai 
te remlabdarúgó 1. Liga 

első for du lójának eredményét 
a 10.  játéknapon is megismételte. 
A két csapat Szé kelyudvarhelyen 
és Focşani-ban is 7–7-es döntet-
lennel zárt.

Az udvarhelyiek Scurtu–
Csoma, Birtalan, Szabó, Mihály fel-
állással kezdtek. A találkozó elején 
mindkét félnek voltak helyzeteik, a 
8. percben Birtalan megszerezhette 
volna a vezetést, de fél méterről az 
üres kapu mellé lőtt. Két perccel 
később a hazaiak két gyors góllal 
elhúztak, a szünet előtt Mihály egy 
ellentámadás végén szépített.

A fordulás után sokáig me-
zőnyjáték folyt, majd a 25. percben 
Birtalan egyenlített. Erre a hazaiak 
váltottak és két góllal újra elléptek, 
Birtalannak sikerült szépíteni, de a 
CSM hamar visszaállította a kettős 
különbséget. A 34. percben előbb 
Mihály révén felzárkózott az SK, 
majd Doltea ki is egyenlített, ezt 
gyorsan követte egy hazai, illetve egy 
vendéggól Csoma részéről. A 38. 
percben Doltea megszerezte az SK-
nak a vezetést, ám az utolsó percben 
a hazaiak kiegyenlítették az állást.

Eredmények
A 10. forduló: CSM Focșani 

– Szé kelyudvarhely SK 7–7 (2–1) 
/Popa (11.), Alexandrescu (11.), 
Curteanu (26., 29., 31.), Săraru 
(36.), Ungureanu (39.), illetve Mi-
hály (19., 33.), Birtalan (25., 30.), 
Doltea (34., 38.), Csoma (37.)/, Dé-
vai Dava – Galaci United 0–2, Sep-
siszentgyörgyi Spicom – Kolozsvári 
Clujana 6–2, Kézdivásárhelyi KSE 
– Brassó-Keresztvári Inter 9–2. A 
Marosvásárhelyi City’us szabadna-
pos volt.

Eltiltottak két játékost

Megváltoztatta két mérkő-
zés eredményét az Udvar-
hely körzeti labdarúgó-

 bajnokság fegyelmi bizottsága, a 
találkozókat a C csoport 12. fordu-
lójában játszották. Az Oroszhegy 
– Siménfalva összecsapáson – mely 
a pályán 3–3-as döntetlennel zárult 
– a házigazdáknál egy olyan játékos 
lépett pályára, akinek eltiltás miatt 
nem volt játékjoga. A döntés értel-
mében a párharcot zöld asztalnál 
a siménfalviak nyerték 3–0 arány-
ban.

A Szentpéter – Malomfalva 
II mérkőzésen történt esetről már 
hosszasan tárgyalt a bizottság. A 
mérkőzés a 80. percben 1–1-es állás-

nál a játékvezető bántalmazása után 
félbeszakadt. A fegyelmi bizottság 
a csapatok képviselőinek és az egyik 
partjelző meghallgatása után, vala-
mint a játékvezetői kiegészítő lap 
alapján Szentpéter játékosát, Veress 
Zoltánt 16 fordulóra tiltották el. 
Veress a 80. percben megrúgta a 
találkozót vezető Tamási Z. játék-
vezetőt. A fegyelmi bizottság hat 
mérkőzésről tiltotta el Vass Andrást, 
aki a hivatalos személyekkel dulako-
dott. A mérkőzést ugyanakkor 3–0 
arányban Malomfalva II javára írták. 
A szentpéterieknek a soron követke-
ző hazai meccsüket semleges pályán 
kell rendezzék, ugyanakkor pénz-
büntetést is kiszabtak a csapatra.


