
Gyergyószárhegy labdarúgásá-
nak kilencvenedik évfordulóját 
ünnepelték meg szombaton, 
ez alkalomból több korosztály 
labdarúgói léptek pályára. Az 
ünnepi találkozón a 70-es évek 
Gyergyószárhegyi Bástya csapa-
ta az egykori másodosztályban is 
játszó Gyergyószentmiklósi Jö-
vővel játszott, az Öregfiúk a ma-
gyarországi Mátraderecske csa-
patával is mérkőzött, és az után-
pótláscsapat is pályára lépett. Az 
esemény fénypontja azonban a 
focitörténeti visszatekintés volt, 
amelyet a néhai Ferenczy István 
feljegyzései, visszaemlékezései 
alapján állítottak össze. 

Az 1920. év a szárhegyi 
labdarúgás megszületé-
sének éve, habár az első 

időszakról kevés adat áll rendel-
kezésünkre. Az első csapat Tö-
rekvés névre hallgatott, pár évre 
rá a Szárhegyi Atlétikai Klub 
nevet vették fel, így lett Maros-
vásárhelyen bejegyzett hivata-
los sportszervezet. A csapat pár 
évvel később felbomlott, majd 
1930-ban Sajgó Tamás szervez-
te újjá a gárdát Törekvés néven, 
ám a második világháború előtti, 
alatti és utáni években többször 

megszűnt és újjáalakult a csapat, 
1948-ban viszont Poráczki Ede 
újraszervezte a helyi labdarúgást. 
A szárhegyi foci gyors fejlődés-
nek indult, az 50-es években a 
Gyergyói-medencében szinte 
verhetetlenek voltak. 1964-ben 
újra megszűnik a csapat, és öt 
évvel később szerveződik újjá. 
1973-ban egy egész jó csopor-
tot igazol le a szárhegyi klub az 
ekkor már Bástya néven szereplő 
együttesnél, akik végül az egyik 
legsikeresebb időszakát hozzák 
a sportágnak, ez a csapat a 3. he-
lyen zárta a megyei bajnokságot. 
1984-ben sikerült egy rég óhaj-
tott tornát is szervezniük, a Bás-
tya-kupát, ahol a Bástya második 
lett, a régi rivális Ditró mögött.

Az 1989-es események hatá-
sára újra megszűnt a csapat, egy 
évvel később azonban újjáalakult. 
A focisok hetente edzettek a saját 
kedvtelésükre, kisebb-nagyobb 
összejövetelek kivételével ez így 
tart egészen 1997-ig, amikor 
Becze László, Páll Csaba (régi 
bástyások) és Korpos Lajos test-
nevelő tanár újrakezdik a szerve-
ző munkát, az egyesület részt vesz 
a körzeti bajnokságban. A csapat 
jelenleg a Csík körzeti 6. Ligában 
játszik.A 8. forduló mérkőzéseivel 

folytatódott a női első ligás lab-
darúgó-bajnokság. A Szentegy-
házi Vasas női csapata győzni 
ment Konstancára, de végül 
csak egy döntetlent ért el.

Öt perc után két góllal 
vezetett a Szentegyházi 
Vasas női labdarúgócsa-

pata a női bajnokság nyolcadik 
fordulójában, Konstancán, ám 
utána érthetetlen módon mégis-
csak egy ponttal a zsebükben tér-
hettek haza Székely János tanít-
ványai a tengerpartról. A tréner 
a Papp–Szőke, Popescu, Albert, 
Elekes–Bertalan, Stroia, Bálint, 
Papp–Căldare, Sándor (csere 
Ádám) kezdő tizeneggyel vá-
gott neki az előzetesen könnyű-
nek ígérkező Konstanca elleni 
mérkőzésnek. A lányok remekül 
kezdtek, öt perc után Căldare és 
Papp Sz. Góljaival már két góllal 
mentek. A folytatásban több zic-
cert is hibáztak, ami megbosszul-
ta magát, és a második félidő kö-

zepére a vendéglátók egyenlítet-
tek. A Vasas a folytatásban nem 
tudott felpörögni, a vége 2–2-es 
döntetlen lett.

Székely János, a Vasas tréne-
re lapunknak elmondta: „Sajnos 
két alapemberünk, Kristály és 
Balázs betegség miatt nem tu-
dott velünk tartani, ami meg is 
látszott. A lányok jól kezdtek, 
vezettünk simán, több helyze-
tet is kihagytunk. Ezt követően 
a lányok azt hitték, hogy már 
megnyertük a meccset, és leült 
a játékunk, ezt pedig a hazai-
ak kihasználták és egyenlített. 
Sajnos 4-5 játékosom jóval az 
elvárásaim alatt teljesített. Ez jó 
lecke volt, hogy egy mérkőzés 
nem öt percig tart, hanem to-
vább. A következő fordulóban 
a Târgoviştet fogadjuk újból 
Nagygalambfalván, remélem 
addig talpra állunk.”

Eredmény, 8. forduló: Kons-
tanca – Szentegyházi Vasas 2–2 
/a Vasas gólszerzői: Căldare és 
Papp/.
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MáSodIK lett Az FC SzéKelyudvArhely

Közel jártak a döntőhöz
Besztercén rendezték meg a 
hétvégén a labdarúgó Gheorghe 
Ola-kupa regionális döntőjét, 
ahol a dusinszki zoltán vezette 
FC Székelyudvarhely csapatát 
hét perc választotta el az orszá-
gos döntőbe jutástól.

Második helyen végzett 
az FC Székelyudvarhely 
2002-es korosztályos 

csapata a Besztercén megrendezett 
Gheorghe Ola-kupa regionális 
szakaszán. A Dusinszki Zoltán ál-
tal vezényelt udvarhelyi kisfocisok 
a döntőben két alkalommal is ve-
zettek a szervező Besztercei Gloria 
ellen, ám az utolsó hét percben 
már nem bírtak vetélytársukkal, 
és 5–2-re kikaptak. Az országos 
döntőbe így a házigazda Beszterce 
jutott.

A tornán egyébként Beszter-
ce, Hargita, Szilágy és Maros me-
gyék győztesei vettek részt. A ren-
dező Besztercei Gloria, a megyei 
győztes FC Székelyudvarhely 
mellett a Zilahi Jövő és a Radnó-

ti SK volt képviselve a regionális 
döntőn.

Eredmények: 1. forduló: 
FC Székelyudvarhely – Radnó-
ti SK 1–1 /udvarhelyi gólszerző: 
Kerestély József/; 2. forduló: FC 
Székelyudvarhely – Zilahi Jövő 
6–0 /Kerestély 4, Szabó Mátyás 
és Gergely Balázs/; 3. forduló: FC 
Székelyudvarhely – Besztercei 
Gloria 2–5 /Gergely és ifj. Botorok 

János/. A torna legjobb játékosa: 
Kerestély József.

Az udvarhelyi csapat: ka-
pus: Albert Hunor; mezőny-
játékosok: Hegyi Attila, Lázár 
Kristály, Kerestély József, Gergely 
Balázs, ifj. Botorok János, Bálint 
Bence, Fancsali Bence, Szabó Má-
tyás, Rácz Barna, Vajda Péter, 
Jakab Balázs. Edző: Dusinszki 
Zoltán.
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> Premier League. Az angol labda-
rúgó-bajnokság 13. fordulójában: Stoke 
– Blackburn 3–1, Bolton – Everton 
0–2, Chelsea – Wolves 3–0, Manches-
ter United – Newcastle 1–1, Norwich 
– QPR 2–1, Sunderland – Wigan 1–2, 
WBA – Tottenham 1–3, Arsenal – 
Fulham 1–1, Swansea – Aston Villa 0–0, 
Liverpool – Manchester City 1–1. Az él-
mezőny: 1. City 35 pont, 2. Manchester 
United 30, 3. Tottenham 28.

> Il Calcio. Az olasz labdarúgó-bajnok-
ság 13. fordulójában: Udinese – Roma 2–0, 
Lecce – Catania 0–1, Novara – Parma 2–1, 

Atalanta – Napoli 1–1, Lazio – Juventus 
0–1, Cagliari – Bologna 1–1, Cesena – 
Genoa 2–0, Palermo – Fiorentina 2–0, 
Siena – Inter 0–1. Az AC Milan – Chievo 
találkozó tegnap este lapzárta után ért vé-
get. Az élmezőny: 1. Juventus 25 pont, 2. 
Udinese 24, 3. Lazio 22.

> Primera División. A spanyol lab-
darúgó-bajnokság 14. fordulójában: 
Vallecano – Valencia 1–2, Real Mad-
rid – Atletico Madrid 4–1, Getafe 
– Barcelona 1–0, Betis – Sociedad 
2–3, Levante – Gijon 4–0. A Mallor-
ca – Santander, Espanyol – Osasuna, 

Bilbao – Granada, Zaragoza – Sevilla 
találkozók lapzárta után értek véget, 
míg a Malaga – Villarreal találkozót 
ma 22 órától rendezik. Az élmezőny: 
1. Real 34 pont, 2. Barcelona 28, 3. 
Valencia 27.

> Ligue 1. A francia labdarúgó-baj-
nokság 15. fordulójában: Bordeaux – 
Caen 2–0, Nancy – Dijon 1–2, Rennes 
– Évian 3–2, St. Étienne – Ajaccio 3–1, 
Sochaux – Montpellier 1–3, Toulouse 
– Valenciennes 2–0, Lille – Brest 2–0. 
Az Auxerre – Lyon, Lorient – Nice, 
Marseille – PSG találkozók lapzár-

ta után értek véget. Az élmezőny: 1. 
Montpellier 33 pont, 2. PSG 30, 3. 
Lille 28.

> Bundesliga. A német labdarú-
gó-bajnokság 14. fordulójában: Köln 
– Mönchengladbach 0–3, Augsburg – 
Wolfsburg 2–0, Dortmund – Schalke 2–0, 
Hertha – Leverkusen 3–3, Hoffenheim – 
Freiburg 1–1, Nürnberg – Kaiserslautern 
1–0, Hannover – Hamburg 1–1, Werder – 
Stuttgart 2–0. A Mainz – Bayern München 
találkozó lapzárta után ért véget. Az élme-
zőny: 1. Dortmund 29 pont, 2. Gladbach 
29, 3. Bayern 28.hí
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TÖrekVés, ATléTikAi klub, mOsT pedig básTyA

Kilencvenéves
a szárhegyi labdarúgás

Nem várt Vasas-döntetlen

A rVA mures iNsOlVeNCy speCiAlisTs s.p.r.l.
– Marosvásárhely, General Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment Party Car Kft.
(székhelye: Székelyudvarhely, Bethlen utca 137.sz.)

jogi felszámolói minőségében nyílt árverést szervez az adós
vagyonállományába tartozó alábbi javak értékesítésére.

n 1999-es évjáratú Dacia személygépkocsi – 1800 lej – műkö-
dőképes állapotban;
n 2001-es évjáratú Peugeot Partner személygépkocsi – 4800 lej 

– motorhibás;
n Minolta másoló – 800 lej – működőképes állapotban.

Az árverésre 2011. december 2-án 12 órakor kerül sor a csíksze-
redai Tricohar MC Rt. székhelyén (Szentlélek utca 66. szám), és azt 
hetente megismétlik pénteki napokon ugyanabban az órában mind-
addig, amíg a készlet tart.

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek 
részt, akik befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi ga-
ranciát, a részvételi illetéket, a feladatfüzetet, részvételi szándékukat 
az árverés időpontja előtt benyújtják a jogi felszámolóhoz.

bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es, 
a 0745–234820-as és a 0745–146096-as telefonszámokon.

Az FC székelyudvarhely 2002-es csapata

Sima SK-siker

Székelyföldi rangadót ren-
deztek tegnap este a román 
teremlabdarúgó-bajnok-

ság 11. fordulójában, Székely-
udvarhelyen, ahol a helyi SK 
együttese a Kézdivásárhelyi KSE 
gárdáját fogadta. A Jakab Zoltán 
által felkészített udvarhelyi gár-
da az első játékrészben kétgólos 
előnyre tett szert, amit a második 
félidőben tovább tudott növelni. 
A kézdivásárhelyiek a 35. perc-
ben szerezték meg a szépítő talá-
latot az udvarhelyi Mitra segítsé-
gével, aki a saját hálójába juttatta 
a játékszert.

Az SK jövő hétfőn Sepsiszent-
györgyön vendégeskedik, ahol a 
Románia-kupa negyeddöntőjé-
ben érdekelt. A párharcot a Digi 
Sport 17.30-tól élőben közvetíti. 
A kupa elődöntőjébe a győztes 
csapat kerül.

Eredmény: Székelyudvarhelyi 
SK – Kézdivásárhelyi KSE 7–1 
(2–0) /gólszerzők: Doltea (5.), 
Bíró (14., 33.), Birtalan (21.), 
Csoma (25.), Mihály (26.), László 
(27.), illetve Mitra (35. – öngól)/.


