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Csíkszeredában a tisztes helytállás a cél
Valentin Suciu a Sepsi OSK-t
a megyeiből feljuttatta az
élvonalbeli ligába, ezúttal az
FK Csíkszereda csapatával
kell helytállni a másodosztályban. A Sepsiszentgyörgyön
született, hamarosan 38 éves
edző remek munkát végzett
szülővárosában, és hasonlót
várnak el tőle Csíkszeredában
is, ha a feljutás még nem is
szerepel a célok között.
„Jó csapatot szeretnénk összeállítani, és természetesen nem szeretnénk
szégyent vallani a második ligában sem” – mondta megkeresésünkre
Valentin Suciu. Az edző szerint a keret már összeállt, új igazolások
egyelőre nem várhatók. „Számbelileg és a játékosok értékét illetően is
jól állunk ahhoz, hogy a célunkat elérjük” – tette hozzá Suciu. Szerinte
több olyan csapat is van, amely emeli a másodosztály színvonalát, a
hagyománnyal rendelkező klubok pedig a feljutást célozzák meg.
A csíkiak edzője elismeri, hogy a többieknek is fel kell nőniük a jobb csapatok szintjére, és biztos abban, hogy az ő gárdája is elkapja a fonalat,
hogy jó eredményeket érjen el. Valentin Suciu szerint is korai jóslatokba
bocsátkozni, hiszen rengeteg forduló van hátra. Meglátása szerint van
négy-öt olyan csapat, amely a keret és az anyagi háttér szempontjából is
úgy áll, hogy versenghet a feljutásért.

Ki nevet a végén?
A név nem minden, de olykor kötelez – vonhatjuk le a következtetést
a feljutási esélyek latolgatásakor. A
szakemberek ugyanis sokat várnak a
nagy hagyományokkal és erős szurkolótáborral rendelkező csapatoktól,
közülük is legnagyobb esélyesnek
a Bukaresti Rapid van kikiáltva. A
2006-ban UEFA-kupa negyeddöntőig
eljutott csapatot, amely három bajnoki címmel is büszkélkedhet, addig
szipolyozták különféle gyanús üzletemberek, mígnem csődbe juttatták. A
helyhatóságok segítségével támadt fel
két éve, edzőjük a klub egyik szimbóluma, a 41 éves Daniel Pancu, aki játékosként is sokat tett a vasutasokért.
2017-ben jutottak fel a harmadik
ligába, egy év múlva pedig a másodikba. Nem csoda, hogy a Rapid
rohamléptekkel közelít az első osztály felé, hiszen a második vonalban
nekik van a legnagyobb költségvetésük, meghaladja a kétmillió eurót.
A keretet jócskán megfi atalították,
34 évével Ionuț Voicu messze a legidősebb és a legtapasztaltabb a játékosok közül. A csapat szurkolói
fanatikusak, olykor botrányra is hajlamosak, ami nem tesz éppen jót a
fővárosi klub megítélésének.
A ploiești-i Petrolul régi motoros
a román foci térképén. Tulajdonképpen a fővárosban alakult a klub
1923-ban, később helyezte át székhelyét Prahova megyébe. Stadionjukat
sok első osztályú csapat megirigyelhetné, a román válogatott is játszott
már ott mérkőzéseket. Tavaly ők
okozták az egyik legnagyobb csalódást szurkolóiknak, hiszen az elmúlt
idényben még a pódiumra sem kerültek fel. A nyári szünetben fontos
játékosokat igazoltak, és a 42 éves
Flavius Stoican személyében olyan
tapasztalt edzőjük van, aki hozzászokott az első ligás küzdelmekhez.
Feljutásra esélyesnek tekintik a
szakemberek az FC Argeș Pitești csapatát, amely olyan nevet adott a labdarúgásnak, mint Nicolae Dobrin,
minden idők egyik legjobb román
focistája. Kétszer nyertek bajnok-

ságot a hetvenes években, ám régi
fényüket azóta sem nyerték vissza.
Idén új edzővel, Nicolae Dicăval próbálkoznak, aki teljhatalmat kapott a
klubnál, ő dönt szinte minden téren,
cserébe a vezetőség elvárja, hogy feljuttassa a csapatot az 1. Ligába.
A cikk írásakor a második liga
pontvadászatát kisebb meglepetésre
Buzău csapata vezeti, amelynek négy
mérkőzésből ugyanannyi győzelme
van. Csupán egy a gond: a szabályok
értelmében nem juthat fel az első osztályba, mivel közhasznú társaságként
működik. Ugyanakkor meglepetéscsapat lehet a Turris Măgurele, amelyet a börtönbüntetését töltő PSD-vezér Liviu Dragnea fi a finanszíroz.

Erdély „csillagai”
Ebben a szezonban tulajdonképpen
két „csillagról” beszélhetünk, amelyektől elvárható, hogy a feljutásért
küzdjenek: az Aradi UTA és a Kolozsvári U. Igaz, mindkettő fénye jócs-

A csíkszeredaiaknál
a bentmaradás a fő cél
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kán megfakult az idők folyamán, de
a kereteket és a vezetőségek hozzáállását tekintetbe véve Erdélyből talán ők ketten esélyesek a feljutásra.
Sokan szeretnék a legjobbak között
látni valamelyik temesvári csapatot
is, ám úgy tűnik, ott még sok évnek
kell eltelnie, mire a foci jó útra tér.
Aradon hosszú évek óta csodára
várnak a labdarúgás kedvelői. A hetvenes években még a Feyenoord Rotterdam, a Crvena Zvezda, az Austria
Salzburg vagy a Tottenham Hotspur
volt az ellenfelük a nemzetközi kupákban, később az aradiak majdnem teljesen eltűntek a román foci térképéről.
Az UTA hat éve a poraiból épült újjá,
első két idényében a negyedik ligából
a másodikba jutott, majd két egymást
követő bajnoki hajrában az osztályozón maradt le az élvonalba jutásról,
hogy aztán két középszerű idény következzen a piros-fehérek számára.
Ennek az újjáépítkezésnek a motorja
Mészár Sándor projektmenedzser,
aki szerint a klub hagyományai és az

épülőben lévő Neuman Ferenc Stadion kötelezik a vezetőséget arra, hogy
mindig magasabbra tegyék a mércét.
Az első három hely egyikén szeretnének végezni, és megtalálni az
egyensúlyt az idegenlégiósok, az
Aradhoz kötődő rutinos játékosok
és a helyi fi atalok aránya között. A
csapat edzője július 1-je óta Bálint
György László, aki az egészségügyi
gondokkal küszködő Ionuț Popát váltotta a kispadon. A szakértők az aradiakat is az esélyesek közé sorolják,
ami a feljutást illeti.
A fennállásának 100. évét idén ünneplő kolozsvári egyetemista csapat
– amely már csak nevében emlékeztet
az egykor valóban az egyetem köré
épített klubra – az előző szezon végén
elbukta az osztályozót a nagyszebeniek ellen, ami hatalmas csalódást
okozott mind a szakvezetésnek, mind
a nem kevés szurkolónak. Így aztán
ennek az idénynek Cristi Dulca személyében új edzővel vágtak neki, de a
játékosok zöme is kicserélődött. Sokan

külföldről érkeztek, néhány „nagy
öreg” pedig távozott a csapattól.
A két legtapasztaltabb játékos a
válogatottat is megjárt Dorin Goga
és George Florescu, ám mindketten
35 esztendősek, és feljutás esetén
valószínűleg rájuk már nem számít
a vezetőség. A bajnokság kezdetekor
egyértelműen az első liga volt a cél,
ám valami most sem működik jól. A
kolozsváriaknak rosszul kezdődött a
bajnokság, jelenleg a tabella közepe
táján tanyáznak, és a csapat játékával sincs minden rendben.
Az U-t azonban masszívan támogatják a helyhatóságok, várhatóan
csak lesz beleszólásuk az első helyek
egyikének kiharcolásába. Érdekes,
hogy a fogadási irodáknál a Rapid
után az U a második legnagyobb esélyes a feljutásra.
A szurkolók – de a független szakemberek is – évek óta szeretnének
egy ütőképes csapatot látni a Bánság
fővárosában, hiszen a hagyomány itt
is kötelez. Ezzel szemben Temesváron
sincs minden rendben, noha a városnak két csapata is – a Ripensia és a
Politechnika – szerepel a másodosztályú bajnokságban, ám józan megítélés
alapján egyiküknek sincs esélye a feljutásra. Az infrastruktúrával is gondok
vannak, a Poli stadionjára például régóta ráférne a felújítás. Az egykor szebb
napokat megélt csapat pár száz ember
előtt kínlódik – pedig néhány évtizede
még nem volt ritka, hogy 30 ezer szurkoló biztatta őket egy-egy mérkőzésen.
Az 1928-ban alapított, majd 1948ban felszámolt és 2012-ben újjáélesztett Ripensia ma már csak színeiben
emlékeztet a valaha többszörös
bajnok és kupagyőztes csapatra. Erdélyi viszonylatban még a Nagyváradi Luceafărul jöhetne számításba
– a klub tulajdonosa egy rendkívül
gazdag Gorj megyei üzletember –,
ám idén kimondott céljuk csupán a
bentmaradás a második ligában.
A Petrolul Ploiești már tavaly is
nagy esélyesnek számított
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