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Alig telt el egy hét azóta, hogy a kosár-
labda-Európa-bajnokság keretében 
Kolozsvárt rendezett román–magyar 
mérkőzés előtt történt zászlóégetés 
kapcsán kommentáltuk a sporthuli-
ganizmust, és újabb szurkolói randa-
lírozás borzolja a kedélyeket. A koráb-
binál még súlyosabb incidens, hiszen 
az Universitatea futballklub ultrái ez-
úttal előre megfontolt szándékkal ar-
ra készültek, hogy erőszakkal torolják 
meg korábbi sérelmeiket a Kolozsvá-
ri CFR magyar szurkolóin és azok ma-
gyarországi vendégein. Ráadásul olyan 
rendezvényre rontottak rá, amelyen 
gyerekek és terhes nők is részt vettek. 
Ugyanazokról az elvakultan magyarel-

lenesnek és bajkeverőnek számító ro-
mán drukkerekről van szó, akik az el-
múlt évtizedek során elsősorban ide-
gengyűlölő és agresszív magatartásuk-
kal tűntek ki a többi román szurkolótá-
bor tagjai közül. Számukra ugyanúgy a 
román nemzeti identitás szerves része 
a klub iránti rajongás, mint a magyarok 
gyűlölete, ez az életérzés különösen a 
Gheorghe Funar expolgármester fém-
jelezte, ultranacionalista ámokfutásos 
időszakban terebélyesedett el.

A helyzet tehát rendkívül súlyos, a 
számtalan verbális és fizikai agresszió 
miatt az ellenlépések nem tűrnek ha-
lasztást. Üdvözlendő, hogy az U klubel-
nöke elítélte az együttes ultráinak cse-

lekedetét, ez azonban nem elég. Itt az 
ideje, hogy a közel százéves kincses vá-
rosi gárda a sarkára álljon, és kiközö-
sítse soraiból a szurkolói elnevezés-
re és minőségre méltatlan garázdákat, 
akik kizárólag ártanak a klubnak, és sú-
lyosan rontják a hírnevét. Mindazonál-
tal a nyomozó hatóságoknak sem sza-
bad kesztyűs kézzel bánniuk az agresz-
szorokkal, és a korábbi elnéző magatar-
tásukkal ellentétben (lásd például a fut-
ni hagyott zászlóégetők esetét) a tör-
vény minden szigorával le kell sújtani-
uk a támadókra, egyszer s mindenkorra 
példát statuálva. Lényeges elem egyéb-
ként, hogy a felelősségre vonásnak 
nem azért kell megtörténnie, mert ro-

mán futballhuligánok támadtak magyar 
szurkolókra. Hiszen a kolozsvári U ult-
ráinak magaviselete nem „magyar ügy”, 
itt elsősorban nem az incidensek etni-
kai vetülete a fontos (bár attól sem le-
het elvonatkoztatni). Azt kell figyelembe 
venniük a klub, a rendvédelmi szervek 
és az igazságszolgáltatás képviselőinek, 
hogy ezek a vadállatok az egész társa-
dalomra veszélyesek, és közbiztonsá-
gi kockázatot jelentenek, hiszen ugyan-
úgy gyűlölik a rivális csapatok (román) 
szurkolóit is, és nem riadnak vissza a 
rendőrökkel, csendőrökkel való össze-
tűzésektől sem. Felelősségre vonásu-
kat, jobb útra térítésüket egyaránt meg-
követeli a törvény és a sport szelleme.VE
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Közveszélyes ultrák

Magyar futballszurkolókra támadtak a román ultrák Kolozsváron – A lakosság segítségét kéri a rendőrség

Kiviselték magukat az U huligánjai

Csoportos feljelentést ké-
szülnek tenni a Kolozsvá-
ri CFR 1907 futballklub ma-

gyar szurkolói, akikre szom-
baton, a Fellegváron szervezett 
amatőr futballkupán botokkal 
és láncokkal támadtak rá a rivá-
lis kolozsvári Universitatea fut-
ballklubhoz tartozó, magyarelle-
nes megnyilvánulásaikról elhíre-
sült focihuligánok. A Kolozs me-
gyei rendőr-főkapitányság hiva-
talból eljárást indított az ügyben, 
és tegnapi felhívásában a lakos-
ság segítségét kéri az elkövetők 
azonosítása érdekében. A ható-
ság közleményben fordult a pol-
gárokhoz, akiktől azt kérik: ha 
bárki bármilyen információval, 
fénykép- vagy videofelvételek-
kel rendelkezik az esettel, vala-
mint a résztvevő személyek ki-
létével kapcsolatban, az informá-
ciókat juttassa el a clujnapoca@
cj.politiaromana.ro e-mail címre.

A KVSC 1907 nevű magyar 
szurkolói csoport egyik, neve el-
hallgatását kérő tagja a Króni-
kának kifejtette: a társaságuk-
ból senki nem akar egyéni felje-
lentést tenni, csoportként azon-
ban igen, ennek érdekében egy 

ügyvédi irodával tárgyalásokat 
kezdtek arról, hogy egyáltalán 
érdemes-e a hatóságokhoz for-
dulni, illetve hogyan lehet ki-
vitelezni a csoportos panasz-
emelést. A lapunknak nyilatko-
zó CFR-szurkoló az eset kapcsán 
elmondta: ami a legbrutálisabb, 
hogy családokra támadtak rá, ez 
pedig még a focihuligánok íratlan 
szabályai szerint sincs rendben. 
Az amatőr futballkupa ugyan-
is inkább családi, mint sportese-
mény, a drukkerek feleségükkel, 
gyermekeikkel voltak a Fellegvá-
ron, ahol a meccsek közötti szü-
netben sörözéssel, flekkensütés-
sel ütötték el az időt. „Kint vol-
tunk a családokkal, feleségekkel, 
gyerekekkel, várandós anyákkal, 
és egyszer csak ránk támadt egy 
»ilyen« huligán csoport. Úgy 30–
35-en lehettek, fehér fegyverek – 
lánc, bot – voltak náluk, amelye-
ket kezdetben rejtegettek, aztán 
elővették, és ütni kezdtek ben-
nünket” – elevenítette fel a tör-
ténteket a szurkoló. Eleinte pró-
bálták csitítani őket, felhívták a 
figyelmüket arra, hogy gyerme-
kek is vannak a helyszínen, kez-
detben úgy tűnt, hogy el is men-

nek, de pár perc múlva vissza-
tértek, „és indult a pokol”. „Ször-
nyű a hangulat, amikor 30–40 
ember összecsap” – fogalmazott. 
A nők és a gyermekek szerencsé-
re nem sérültek meg, de szerinte 
ez csak a véletlen műve, a táma-
dók ugyanis minden mozdítha-
tó követ, tégladarabot megragad-
tak, azzal dobálóztak. „Végül si-
került megvédenünk magunkat, 
és kiszorítanunk őket a sportte-
lepről” – tette hozzá, ezt azonban 
többen is megsínylették, fej- és 
arcsérülést szenvedtek. „Érthe-
tetlen, okuk igazán nem volt ar-
ra, amit tettek, nem tudom, hogy 
gyűlölhetsz egy embert, aki nem 
bántott téged, és még soha életed-
ben nem láttad őt” – panaszolta a 
kolozsvári szurkoló.

Forrásunk azt is kifogásolta, 
hogy a helyszínre érkező csend-
őrök enyhe szemrehányással 
kérdezték tőle, miért nem igé-
nyelték, hogy a hatósági alkalma-
zottak biztosítsák a rendezvényt. 
„A gyerekem sírt az ölemben, és 
azt mondtam nekik: »én kellene 
védelmet kérjek, mert bogrács-
gulyást főzök és focizom a gye-
rekemmel?« Röhejes” – mutatott 
rá. Hozzátette: a KVSC szurkolói 
csoport nem szeretné, ha a tör-
téntek miatt bárki további fölös-
leges etnikai feszültséget kelte-
ne, vagy az esetből politikai tőkét 
kovácsolna, mindössze azt sze-
retnék, hogy az igazságszolgál-
tatás tegye a dolgát, és a vétke-

seket büntessék meg. A Krónika 
kérdésére arra is kitért: tévesen 
jelentek meg olyan információk a 
sajtóban, hogy a magyarországi 
vendégeik fehérvári és budapes-
ti szurkolók voltak, hiszen debre-
ceni és dunaszerdahelyi drukke-
rek vettek részt a tornán. Az in-
formáció onnan származik, hogy 
az Universitatea szurkolói cso-
portjának egyik név nélkül nyi-
latkozó képviselője a Ziardecluj.
ro portálnak elmondta: nem a 
CFR szurkolóival volt nézetelté-
résük, hanem a Ferencváros és 
a Videoton szurkolóival, akik-
kel 1998 óta nyílt konfliktusban 
állnak, azóta minden alkalmat 
megragadnak hogy megbosszul-
ják a Budapesten elszenvedett 
sérelmeket. „De még ha így is 
lett volna, akkor sem értem, mi-
ért kell terrornak kitenni a gyere-
keimet” – fogalmazott forrásunk. 
Az Universitate szurkolói közül 
egyébként ötöt kórházban ápol-
nak, ugyanakkor állandó rend-
őrjárőr felvigyázza a fellegvári 
sporttelepet.

A magyar és román futball-
szurkolók között szombaton tör-
tént tömegverekedés ügyében 
tegnap adott ki közleményt a 
Kolozs megyei rendőr-főkapi-
tányság, amely rámutatott: bár 
egyelőre nem érkezett feljelen-
tés, csend- és közrendháborí-
tás, valamint összetűzések mi-
att hivatalból eljárást indítottak. 
A helyszínre kiszállt rendvédel-
mi alakulatok három férfit előál-
lítottak, és a kapitányságra szál-
lították őket a „történtek tisztázá-
sa érdekében”. (A rendőrség nem 
pontosította, hogy az előállítottak 
melyik csoporthoz tartoztak). A 
közlemény kitért arra is, hogy a 
rendőrök jegyzőkönyvet készí-

tettek a történtekről, a dossziét 
pedig továbbították az illetékes 
ügyészségnek. Az MTI tájékozta-
tása szerint a CFR 1907 nagy ri-
válisának számító Universitatea 
szurkolóihoz tartozó futballhuli-
gánok behatoltak a zártkörű ren-
dezvénynek otthont adó sportte-
lepre, és CFR-ellenes, valamint 
magyarellenes jelszavakat skan-
dáltak. A szervezők először ki-
tessékelték őket, de nemsoká-
ra botokkal és láncokkal felfegy-
verkezve tértek vissza. A kirob-
bant tömegverekedés a támadók 
elkergetésével végződött. A tele-
fonon riasztott csendőrség már 
csak a verekedés utáni állapoto-
kat láthatta.

A kolozsvári NCN televíziónak 
nyilatkozva az Universitatea me-
nedzsere, Ioan Ovidiu Sabău el-
ítélte csapata szurkolóinak ma-
gatartását. „Nem tudok egyetér-
teni ezzel a viselkedéssel. A ható-
ságoknak tenniük kell a dolgukat, 
azért fizetjük őket” – nyilatkozta. 
Hasonló állásponton van Radu 
Constantea, az Universitatea el-
nöke, aki a klub közösségi olda-
lán közzétett állásfoglalásában 
leszögezte: az Universitatea kül-
detésének tartja a 98 éves fut-
ballklub történelmének és érté-
keinek ápolását, akárcsak az el-
lenfél és a sportszerető közös-
ség tiszteletét. „Az Universitatea 
elítéli a fizikai és verbális erő-
szakos megnyilvánulásokat, tör-
ténjen az a sportrendezvénye-
ken vagy azokon kívül” – szere-
pel a közleményben. A klub veze-
tősége arról biztosítja szurkoló-
it, partnereit és Kolozsvár lakos-
ságát, hogy nem tolerálja az erő-
szakos magatartást.
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Péter László sportszociológus szerint a KVSC 
Kolozs Kupa során történt incidensek nem teljesen 
függetlenek a kosárlabda-Európa-bajnokság ko-
lozsvári csoportmérkőzésein történt magyarelle-
nes megnyilvánulásoktól (zászlóégetés, folyama-
tos xenofób rigmusok, ultrák szervezett utaztatása 
Kolozsvárra, érezhető nacionalista felhangok). A ko-
lozsvári egyetemi tanárnak meggyőződése ugyan-
is, hogy az U-s ultrák sportcsarnoki „ténykedése” – 
bár más városok román szurkolóival is összetűzés-
be kerültek „ki a nagyobb kakas a szemétdombon” 
alapon – és az elmaradt szankciók bátorították a 
huligánokat arra, hogy minősíthetetlen erőszakos-
sággal lépjenek fel a Kolozsvárra látogató magyar-
országi szurkolókkal szemben. „Az eset annál súlyo-
sabb, hogy a konfliktusra magánterületen került sor 
egy privát jellegű közösségi kupa kapcsán, és nem 
a stadionban, ahol a tribünök strukturális kénysze-
re sok esetben szimbolikus és verbális agresszió-
ra sarkall” – fejtette ki az incidens kapcsán a Króni-
ka megkeresésére Péter László. Mint fogalmazott, 
előre megfontolt fizikai erőszak szándékával érkez-
tek a helyszínre az egyébként társadalmi okok mi-
att súlyosan frusztrált és agresszióra diszponált ko-

lozsvári ultrák, akik jobb híján magyarellenességük-
kel kívánnak társadalmi elismerést szerezni maguk-
nak. „Remélhetőleg elszigetelt esettel állunk szem-
ben és a média, a társadalom és a hatóságok pél-
dásan fellépnek majd. Mivel a sport és a stadion a 
társadalom tükre, mindez nem független az általá-
nos román–magyar viszonyoktól, de a hatóságok 
lagymatag magatartásától sem. A hazai sportvilág-
ban, kiváltképp a labdarúgásban a Sepsi OSK első-
ligás szereplése folytán megerősödni látszik a lelá-
tók magyarellenessége, ami ellen a szervezőknek, 
sportszervezeteknek, szponzoroknak és maguknak 
a békés és szórakozni vágyó szurkolóknak egyaránt 
kötelességük határozottan fellépni” – fogalmazott. 
Rámutatott, jelen incidens kapcsán a rendőrség fel-
adata a tettesek előállítása, akik ellen akár a közös-
ség elleni izgatás, garázdaság vagy testi sértés vá-
dakat is fel lehet hozni, a focistadionokban lassan 
menetrendszerűen elhangzó magyarellenes rigmu-
sok ellen pedig ott van a „Legea lui Mitică” néven el-
híresült 2008/4-es törvény, amit egyszerűen csak 
alkalmazni kellene.
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Szurkolói magyarellenesség: a sport a társadalom tükre

Családi rendezvényen támadtak rá az Universi-

tatea futballklubhoz tartozó focihuligánok a rivális 

Kolozsvári CFR 1907 futballklub magyar szurko-

lóira. A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Wanted. A rendőrség információkat vár a támadókról
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