
P Á L  G Á B O R

– Az utóbbi periódusban hosszú 
időt kellett kihagynia sérülések 
miatt. Hogyan éli ezt meg?
– Nehéz, de fejben itt vagyok, és 
remélem, hogy mihamarabb túlju-
tok rajta. Türelmesnek kell lenni, ki 
kell várni a megfelelő időpontot.

– Jelenleg hogy áll a felépüléssel?
– Egy hónapja műtöttek meg Brassó-
ban, azóta naponta visszajárok ke-
zelésre. Annál a stádiumnál tartok, 
hogy már be tudom hajlítani a lábam 
kilencven fokban. Tíznaponta vál-
toznak a gyakorlatok, amiket el kell 
végezni, körülbelül három, három és 
fél hónap után kezdhetek majd el  ko-
cogni. Öt-hat hónapot ki kell várni, 
azelőtt nem szabad játszani.

– Most mivel tölti a mindennap-
jait?

– Azon kívül, hogy kezelésre járok, 
itthon is még kétszer végrehajtom 
ugyanazokat a gyakorlatokat, ami-
ket a kezelésen. Jegelem a lábam, 
itthon vagyok, pihentetem. Egyelő-
re több időt tudok tölteni a család-
dal. Ahogy telik az idő, egyre többet 
kell gyakorolnom, lesz olyan nap 
is, hogy öt-hat órát kell edzenem, 
tehát nem mondhatom, hogy több 
időm lesz a családdal foglalkozni, 
mint amikor játszhatok. Annyiban 
más, hogy most nem utazom el a 
csapattal.

– De azért követi az eredménye-
ket...
– Természetesen, elmegyek az edzé-
sekre is, együtt vagyunk a csapat-
társakkal.

– A Sepsi OSK most egy kis hul-
lámvölgybe került. Mit gondol, 
mi lehet az oka?
– Nem vagyok edző, hogy meg-
mondhassam az okát. Szerintem az 
eddig elért eredmények megfelelnek 
az elvárásoknak. Most egy kis sze-
rencsével lehetnénk a második-har-
madik helyen. Valami oka biztosan 
van annak, hogy nincsenek olyan 
jó eredmények, mint korábban, de 
hát minden csapatnak van hullám-
völgye, amikor nem megy jól a játék. 
Nem lehet mindig nyerni.

– Hogyan látja, az alapszakasz 
után be tud jutni a csapat a felső-
házi rájátszásba?
– Van rá esély, de nagyon nehéz 
lesz. Kemény meccsek vannak, 

azonban egy kis szerencsével be 
lehet jutni a felsőházi rájátszásba. 
Ahhoz, hogy oda kerüljünk, min-
denáron meg kell verni az Astra 
Giurgiut. Talán ez lesz az egyik 

legfontosabb meccs (a labdarúgó 
1. Liga 16. fordulós mérkőzése no-
vember 24-én, szombaton 16 órakor 
kezdődik a sepsiszentgyörgyi sta-
dionban – szerk. megj.). Nagy él-
mény volna, ha a második szezon-
jában felsőházi rájátszásba jutna a 
csapat. Nehéz lesz, de mindenki 
azon dolgozik, hogy ez megvaló-
suljon.

– Mennyi esély van arra, hogy az 
alapszakasz után Fülöp István a 
rájátszásban újra be tudjon épül-
ni a csapatba?
– Erre egyelőre semmit nem tudok 
mondani. Reméljük a legjobbakat, 
hogy pár meccsen még fogok ját-
szani. Ez függ a szervezettől, és 
attól, hogy a lábam miként fogja 
bírni a gyakorlatokat, megerőlte-
téseket. Előre nem lehet megmon-
dani, hogy mennyi idő után tudok 
visszatérni.

– Gondolom, hiányzik a foci.
– Igen, nagyon.

Életrajzi adatok 

Fülöp István 1990. május 18-án született Marosvásárhelyen. Sáromberki sportkedvelő 
család tagjaként korán elkezdett futballozni. Szülővárosában a Szász Albert Sportlíceum 
diákjaként indult el futballkarrierje. Onnan Nyárádszeredába vezetett az útja, ahol a helyi 
csapatnál foglalkoztatták. Első felnőtt profi klubja a Szászrégeni Avântul volt, 19 évesen 
a harmadosztályos bajnokságban rúghatta a bőrt. Itt három évet töltött, majd 2012-ben 
átigazolt az FC Botoșani csapatába, ahol majdnem öt évet húzott le, az elsőt a 2. Ligában, a 
többit az élvonalban. 2017 januárjában a moldvai együttesből a Diósgyőri VTK-hoz igazolt, 
onnan pedig kölcsönbe visszatért az 1. Ligába, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-hoz, amely 
2018-ban megszerezte a játékjogát is. Két poszton is bevethető, jobbszélsőként és támadó 
középpályásként. Testvére, a 21 esztendős Loránd ugyancsak profi labdarúgó, korábban 
egy szezont ő is a Sepsi OSK-nál töltött (2015–2016), azóta az FC Botoșani-nál játszik.

Nem tudni, mikor épül fel teljesen. 
Csak tavaszra várható a visszatérése
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Fülöp a rájátszásra visszatérne
Kemény edzésprogramon kell részt vennie a Sepsi OSK sérült alapemberének
• Másfél hónapja nem 
tud játszani Fülöp Ist-
ván, a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK labda-
rúgója. Október 7-én, 
a Medgyesi Gaz Metan 
elleni hazai meccs 16. 
percében le kellett 
cserélni. Utólag kide-
rült, keresztszalag-sza-
kadást szenvedett. 
A támadó keményen 
dolgozik, hogy mihama-
rabb pályára léphessen 
és segíthesse csapatát. 
Jelenlegi állapotáról, 
felépülési edzésprog-
ramjáról faggattuk.

● Kiadja a Príma Press Kft.   ● Szerkesztő: Zátyi Tibor

SOMOGYI BOTOND

Tisztelet a kivételnek
Ciprian Marica megérkezett Romániába. No nem most, 

hanem egy kicsivel korábban. De csak most vette volna 
észre? 

A volt hetvenegyszeres román válogatott még 2016-
ban igazolt haza hosszú légióskodás után a román 
élvonalba. Ám a Steauánál lejátszott alig hét mérkőzés 
meggyőzte arról, hogy már nem a régi. Ráadásul meg 
is sérült, így Facebook-oldalán bejelentette, 31 évesen 
visszavonul. 

S ha már visszavonult, kellett is kezdenie magával 
valamit, nemrég a második ligában szereplő Kons-

tancai Farul labdarúgóklub támogatója lett. A csapat 
jelenleg a kiesőzóna környékén tanyázik, de talán nem 
is ez a lényeg, hanem inkább az, hogy az egyik román 
sportadó beszélgetőműsorában az egykori csatár 
nemrég kifakadt. Hogy lehet az, hogy ilyen szinten va-

gyunk? Nincs víz a stadionban, egy pumpából kell ön-
töznünk. Világítás sincs, mert a rézhuzalokat ellopták 
és eladták – méltatlankodott Marica, aki tizenkilenc 

évesen hagyta itt Romániát, hogy külföldre szerződjön. 
Hogy miért folyt bele a tengerparti város fociklubjának 
támogatásába, nehéz megmondani. Hogy megvette-e 
teljes mértékben a klubot vagy csak részleges támo-
gatója több más személlyel együtt, azt nálunkfelé 
igencsak nehezen lehet kibogozni. Egyesek szerint 
kifizetődő a zavarosban halászni, s ha a romániai 
állapotokra gondolunk, nem igazán tudunk vitatkozni e 
kijelentéssel. Mások szerint a második ligában jól ad-
ják-veszik a mérkőzéseket, a fogadóirodákhoz is be-be 

lehet térni egy előre „megjósolt eredmény” tudatában. 
Vannak, akik úgy vélik, nem a sportszakmai érdekek 
határozzák meg a klubvezetést, hanem különböző 
helyi, előre jól kigondolt érdekek. Ezek közé sorol-
ják azt is, hogy állítólag a sportlétesítmény helyére 
lakóparkot szeretnének, ezért lassan tönkre kell tenni 
a helyi közigazgatás tulajdonában lévő területet. Bár 
az is hírlik, hogy jövőtől még a város önkormányzata 
is beszállhat a finanszírozásba. Ne feledjük, annak 
idején a temesvári alakulat nagy támogatójaként tűnt 
fel Marian Iancu, közben a város tartotta el az azóta 
csődbe ment klubot. 

Hogy mi az igazság, ezt ilyen távolról nyilván nem 
tudjuk kideríteni, az viszont tény, hogy a sporttörvé-

nyek hiánya és a román ligákban uralkodó átláthatat-
lan állapotok miatt egyre kevesebben fektetnek be a 
labdarúgásba. Vagy ha mégis, akkor lehet, hogy valami 
hátsó szándékkal teszik. Tisztelet a kivételnek.
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