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Egyetlen elfogadható célkitűzés a feljutás
A 4. ligás Marosvásárhelyi VSK-ban folytatná Astafei és N’Doye

S Z U C H E R  E R V I N

M int arról korábban beszá-
moltunk, jobbára Marosvá-
sárhelyről és környékéről 

toborzott futballistákkal vág neki a 
megyei negyedosztályos bajnokság-
nak a Marosvásárhelyi Városi Sport-
klub. A Székes Károly és ifj . Constan-
tin Lungu által irányított, újonnan 
alakult csapat vezetősége el sem tudja 
képzelni, hogy az azonnali feljutáson 
kívül más célt tűzzön ki.

„Nem könnyű feladat, hisz külön-
böző szintű és korú játékosok alkotják 
a keretet, olyanok is, akik az alsóbb 
osztályokból érkezve, eddig hetente 
két edzésen vettek részt. Most viszont 
naponta tartunk két edzést, ami bi-
zony megvisel egyeseket. A városháza 
által kínált körülmények azonban a 
lehető legjobbak, így megvan minden 

• A frissen alakult 
Marosvásárhelyi VSK 
vezetőségének egyet-
len elvárása van a 
negyed osztályban de-
bütáló futballcsapattal 
szemben: már az első 
szezonban nyerje meg a 
bajnokságot és jusson 
fel a 3. Ligába. Székes 
Károly szakosztályveze-
tő és edző szerint a cél-
kitűzés teljesítése nem 
egyszerű, ám kötelező.

• A Román Labdarú-
gó-szövetség végrehajtó 
bizottsága jóváhagyta az 
FRF technikai bizottságá-
nak összetételét, melynek 
tagja Jakab Zoltán, a Futsal 
Klub Székelyudvarhely 
vezetőedzője.

„Mihai Stoichiță, a technikai bi-
zottság elnöke a szövetségi válasz-
tások előtti kampánykörút során 
megkeresett, és vázolta terveit, azaz 
a bizottságban én képviselném a 
teremlabdarúgást. Ezt elfogadtam, 
hiszen nagy megtiszteltetésnek szá-
mít. Tudtommal még nem volt szé-
kelyföldi tagja ennek a testületnek, 
ami szakmai szempontból a románi-
ai labdarúgás legmagasabb fóruma” 
– mondta Jakab Zoltán. Hozzátette, 
azért vállalta el ezt a szerepet, hogy 

a futsalt közelebb hozzák a nagypá-
lyás focihoz. „Terveim között van be-
vezetni, hogy az utánpótláskorban a 
nagypályán focizó gyerekek 14 éves 
korig párhuzamosan futsalozzanak 
is: ezután pedig eldől, hogy a tehet-

ségesek maradnak nagypályán, a 
többieket pedig a futsal felé lehetne 
terelni.” 

A technikai bizottságnak nagy 
hatásköre van a romániai labdarú-
gásban, hiszen javaslatára váltották 

le Christoph Daumot a labdarúgó-vá-
logatott éléről, továbbá a testület 
nevezi ki az utánpótlás-válogatottak 
vezetőedzőit, és kidolgozza a külön-
böző bajnokságok lebonyolítását.

A technikai bizottság tagjai: 
Mihai Stoichiță – elnök, Ion Geol-
gău, Cosmin Contra, Mirel Rădoi, 
Aurel Țicleanu, Miodrag Belode-
dici, Ion Vlădoiu, Dumitru Mora-
ru, Ionel Augustin, Rodion Cămă-
taru, Dumitru Dumitriu, Marcel 
Răducanu, Dan Apolzan, Mihail 
Ianovschi, Ciprian Paraschiv, Ja-
kab Zoltán, Mirel Albon; szavazat-
tal nem rendelkező tagok – Andrei 
Vochin, Vlad Munteanu és Felix 
Grigore.

Jakab Zoltán az FRF technikai bizottságában

esélyünk arra, hogy már az első évben 
megnyerjük a bajnokságot” – véleke-
dett lapunknak a vezetőedző, aki egy-
ben a szakosztályvezetői teendőket is 
ellátja.

A vetélytársakról

Székes szerint a VSK-nak nem lesz köny-
nyű dolga: Marosoroszfalu, Szováta és 
Marosludas kemény vetélytársnak bi-
zonyulhat, s amennyiben a szövetség 
tényleg nem fogadja el a radnótiak 3. 
ligás részvételét, akkor a kiesett csapat-
nak is a mielőbbi visszakapaszkodás 
lesz a célkitűzése.  

Derűlátásra ad okot, hogy az augusz-
tus 25-én rajtoló pontvadászatban a csa-
pat számíthat a FCM egykori játékosára, 
az azóta több más 1. ligás együttesnél 
megfordult Victoraş Astafeire. A 31 éves 
csatár úgy döntött, hogy félreteszi az 
anyagi javak utáni hajszát, inkább ha-
zaköltözik a családja mellé. Telefonon 
jelentkezett a klubnál a valamikori kö-
zönségkedvenc Ousmane N’Doye is, aki 
szívesen visszatérne Vásárhelyre. A Di-
namo és az ASA egykori középpályása 
fi zetést sem igényelne.

„Astafei, akit elsősorban emberként 
értékelek nagyra, de játékosként sem 
elvetnivaló, nagyot lendíthetne a csapa-

ton, valóságos húzóember lenne mind a 
pályán, mind az öltözőben. Amennyi-
ben sikerülne a szenegáli N’Doye-nak 
is megoldanunk a munkavállalási en-
gedélyét, az ő tapasztalatának és aka-
raterejének is hasznát tudnánk venni. 
A lényeg viszont az, hogy helyi és kör-
nyékbeli játékosokból álljon a csapat, 
és az edzőt se csereberéljük kéthetente” 
– jelentette ki Székes Károly.

Ez egyébként a szurkolók elvárása-
ival is egybecseng. A húszas keretben 
eddig számos helyi fi atal kapott helyet, 
olyan is, aki más város felsőbb osztályú 
csapatában is megfordult, de olyan is, 
aki alig töltötte be a 16. életévét.

Naponta két edzéssel 
készülnek a VSK 
labdarúgói
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VÁSÁRHELYI JÁTÉKOS A NŐI FUTSALVÁLOGATOTTBAN
A tavaly megalakult román női teremlabdarúgó-válogatott augusztus 8–13. között Vasluion 
edzőtáborozik, és jövő héten Chișinăuban két barátságos mérkőzést játszik Moldávia 
csapata ellen. A román együttes keretéhez tartozik a marosvásárhelyi Lucia Meleacă, aki az 
új idényben a Városi Sportklub női labdarúgócsapatának vezetőedzője lesz. David Asandei 
szövetségi kapitány csapata a jövő évi női teremlabdarúgó Európa-bajnokság selejtezőire 
készül: szeptember 11–16. között Spanyolország, Olaszország és Lengyelország ellen 
játszik a csoportban.

Fontos megbízatást kapott 
Jakab Zoltán, az udvarhelyi 
futsalcsapat edzője
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