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Élmezőnyben az MSE
Szászrégen okozta a forduló meglepetését: legyőzte Csíkszeredát

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

N ehéz ellenféllel találkozott 
a labdarúgó 3. Liga 3. fordu-
lójában a marosvásárhelyi 

csapat. Miután egy héttel korábban 
Medgyesen megszerezte szezonbeli 
első győzelmét, a fi atal együttes a ta-
pasztaltabb játékosokkal rendelkező 
Szászhermányi FC-t fogadta. A Brassó 
megyei gárda az előző két idényben a 
bajnokság 1. csoportjának élmezőnyé-
ben végzett, sőt egyszer a feljutáshoz 
is közel állt. 

A mérkőzésen gyakorlatilag már 
az első félórában kialakult a végered-
mény. Az MSE kiválóan kezdett, és Mi-
hály Zoltán góljával hamar előnyhöz 
jutott, de aztán Claudiu Fînariu révén 
a vendégek egyenlítettek. Röviddel 
ezután viszont Rareș Ruja találatával 
ismét a marosvásárhelyieknél volt a 
vezetés, amit végig meg is tartottak. 
A második félidőben ugyanis remekül 
zártak a védelemben, de győzelmük-
höz az is hozzájárult, hogy a vendégek 
sokáig emberhátrányban játszottak.

A meccs után Fehér Csaba, az MSE 
edzője elégedetten nyilatkozott a 
csapat teljesítményéről: „Játékosaim 

lassan kezdenek hozzászokni ahhoz, 
amit egy magasabb szint megkövetel. 
Sajnos ezen a mérkőzésen a hetedik 
játékosunk sérült le, de fi atal keretünk 
van, és azoknak, akik a sérültek helyét 
átveszik, bizonyítaniuk kell.” Közölte, 
hogy bár az ellenfél birtokolta többet 
a labdát, ezt ők szándékosan hagyták, 
mivel tudták, hogy tapasztalt játékosaik 
vannak a középpályán, ezért inkább át-
engedték az irányítást, és megpróbáltak 
ellentámadásokkal veszélyeztetni.  

Egymás utáni második győzelmével 
az MSE már a bajnokság élmezőnyéhez 
tartozik, és hat pontjával a negyedik he-
lyet foglalja el, egy ponttal lemaradva 
az éllovas Nagybányai Minaurtól. 

Meglepő győzelmet aratott a szezont 
gyengén kezdő Szászrégeni Avântul, 
hazai pályán Cristian Chirilă találatával 

1–0-ra nyert a csoport legnagyobb esé-
lyesének tartott FK Csíkszereda ellen, 
és ezzel felzárkózott a középmezőny-
höz. Mégsem zártak tökéletes fordulót 
a Maros megyeiek, mivel a Radnóti SK 
3–1-re veszített a Székelyudvarhelyi FC 
elleni kiszállásán, és ezzel lecsúszott a 
tabella aljára.

Labdarúgó 3. Liga, 5. csoport, 3. for-
duló: Marosvásárhelyi MSE–Szászher-
mányi FC 2–1 (2–1), gólszerzők Mihály 
Zoltán (9.), Rareș Ruja (27.), illetve Clau-
diu Fînariu (24.). MSE: Molnár Dávid 
(Kristály Hunor, 46.) – Mihály Zoltán, 
Székely Ervin, Mircea Ungur, Papp Nor-
bert, Totó Szilárd, Moldován Tamás, 
Rareș Ruja, Tamás Attila, Dan Velichea 
(Tóásó Roland, 46., Tamás Róbert, 68.), 
Borbély Roland (Laczkó Szilveszter, 87.). 
Szászhermány: Vlad Sima – Laurențiu 

Moldovan, Cristian Merdariu, Mihai Ro-
taru, Diego Alupoaie (Pakucs Norbert, 
68.), Claudiu Fînariu (Ionuț Mîndru, 
85.), Ovidiu Covaciu (Petre Plumb, 75.), 
Bogdan Roșu (Grigore Voicu, 58.), Bog-
dan Minciună, Robert Vasiloi. Vezették: 
Răzvan Necrici (Románkékes) – Gheor-
ghe Tarba (Kovás), Marius Lazăr (Besz-
terce). További eredmények: Kolozsvári 
Sănătatea–Barcarozsnyói Olimpic 1–0 
(0–0), Tordai Arieșul–Tasnádi Unirea 
1–1 (0–1), Besztercei Gloria–Medgyesi 
Gaz Metan II. 4–1 (3–0), Dési Unirea–
Kolozsvári CFR II. 0–0, Nagybányai 
Minaur–Lénárdfalvi Comuna 1–0 (0–0). 
Az élmezőny: 1. Nagybánya 7 pont (gól-
különbség 7–1), 2. Sănătatea 7 (7–2), 3. 
Csíkszereda 6 (7–2), 4. MSE 6 (7–5), 5. 
Lénárdfalva 6 (5–3), ... 8. Szászrégen 4, 
... 14. Radnót 3.

M ásodik hazai mérkőzésén is 
4–0-s győzelmet aratott a felju-

tásra pályázó Marosvásárhelyi VSK 
labdarúgócsapata, amely ezúttal a 
szombati játéknap rangadóján Raul 
Iliescu (2), Raul Bocicor és Birtalan 
Alpár góljaival Marosoroszfalut verte 
meg a Maros megyei 4. ligás bajnok-
ság elit csoportjának 2. fordulójában.

Fölényes sikerrel kezdett vetély-
társa, Marosludas is (első fordu-
lóbeli meccsét elhalasztották), a 
pénteki nyitómeccsen hazai pályán 
4–1 arányban nyert a Segesvári VSK 

ellen. A nagyarányú gólkülönbségé-
nek köszönhetően éllovas Nyárádtői 
Unirea a Marosvásárhelyi Atletic 
pályáján 5–0-ra győzött, míg Szová-
ta házigazdaként 2–1-re felülmúlta 

Nyárádszeredát. A második forduló 
további eredményei: Ákosfalva–Dá-
nos 2–0, Nyárádtői Viitorul–Kuty-
falva 2–4, Nagysármás–Náznánfal-
va 0–0.

Hazai győzelmek a rangadókon

• Hazai pályán is meg-
szerezte első győzelmét 
a labdarúgó 3. Ligában 
újonc Marosvásárhelyi 
MSE, pénteken a Sziget 
utcai stadionban 2–1-re 
nyert a Szászhermányi 
FC ellen, és ezzel csatla-
kozott az élmezőnyhöz.

Kiütéssel nyertek a teremlabdarúgók
Nem kímélték ellenfelüket a Marosvásárhelyi VSK teremlabdarúgói, 
akik hazai barátságos mérkőzésükön 13–0-ra verték a Gyergyószent-
miklósi Inter Gyergyót, amellyel majd a másodosztályos idény során 
is találkoznak. A ligeti Sportcsarnokban lejátszott szombati meccsen 
Lucian Nicușan edző tanítványai az első félidőt követően még csak 
néggyel vezettek, szünet után azonban megállíthatatlanok voltak, és 
további kilenc góllal végül kiütéses különbséggel nyertek. A 2. ligás 
bajnokság nyitófordulójában a feljutásra törekvő marosvásárhelyi 
együttes pénteken 18 órakor idegenben kezdi meg menetelését a Ceah-
lăul Piatra Neamț vendégeként.

Kettős vereséggel búcsúzott a Potaissa
Esélytelen volt a továbbjutásra a férfi kézilabda EHF Kupában a Tordai 
Potaissa. Miután idegenben húsz góllal kapott ki, szombaton a hazai 
visszavágót is 27–24-re elveszítette a portugál Portóval szemben az 
első selejtezőkörben. Az előző idényben Challenge Kupát nyert erdélyi 
együttes ezzel a kettős vereséggel máris búcsúzott a rangosabb 
kupasorozattól. A Bukaresti Steaua viszont folytathatta menetelését, 
vasárnap lapzártánk után a horvát Varazdinnal találkozott a hazai 
visszavágón.

• RÖVIDEN 

Egyelőre tökéletes játékkal 
menetel a VSK
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A sérülések ellenére 
eredményesek tudnak 
lenni a bordó-feketék  
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