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ROMÁNNAK TEKINTI MAGÁT A MOL FEHÉRVÁR FC MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL IS RENDELKEZŐ FUTBALLISTÁJA

Tisztázta „hovatartozását” Adrian Rus
„Százszázalékosan” románnak tekinti magát Adrian Rus,
a MOL Fehérvár FC magyar
állampolgársággal is rendelkező szatmárnémeti játékosa,
akinek nemrég nézeteltérése
támadt magyarországi klubjával a válogatottsága kapcsán.
» ROSTÁS SZABOLCS

A

Fehérvár csapata által a nyáron leigazolt 23 éves védővel,
Adrian Russzal közölt hétfőn
interjút honlapján a Román Labdarúgó-szövetség (FRF), és a beszélgetés során a fiatal labdarúgó minden
kétséget kizáróan tisztázta, „hová
húz a szíve”. Adrian Rus – akit
Cosmin Contra szövetségi kapitány
behívott a román válogatottba a
Spanyolország és Málta elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzésekre – leszögezte: románnak tekinti
magát, és nagyon büszke, hogy magára öltheti a piros-sárga-kék mezt.
„Százszázalékosan román vagyok,
a szüleim románok, és nagyon örültek, amikor megkaptam a behívót
a román válogatottba. Édesanyám
nagyon izgatott lett a hír hallatán,
el is sírta magát, és meg is értem”
– jelentette ki az interjúban Rus. Az
U21-es román válogatottban az idei
korosztályos Európa-bajnokságon

Megkezdte felkészülését Magyarország
Továbbra is bizonytalan Nagy Ádám szerepelése Magyarország labdarúgó-válogatottjában. A Bristol City
középpályásának bokasérülése ugyan javult, de az
orvosok nem tudják garantálni pályára lépését a soron
következő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen. Ezzel
együtt ő is csatlakozott társaihoz Telkiben, hogy Marco
Rossi szövetségi kapitány irányításával készüljenek.
A hétfői első edzést Pátkai Máté és Korhut Mihály hagyták ki – szintén egészségügyi problémák miatt –, jó
állapotban érezte viszont magát Sallai Rolland, a Freiburg támadója, aki végig teljes értékű munkát tudott
végezni. Magyarország válogatottja, mint ismeretes,
csütörtökön még csak felkészülési mérkőzést játszik
idegenben Montenegró legjobbjaival, tétmeccsen
hétfőn a szlovákok ellen lép pályára hazai pályán az
Eb-selejtezők H csoportjában. (V. Ny. R.)
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„Amikor a
román himnuszt
játszották a korosztályos Európa-bajnokságon,
olyan érzés volt
számomra, amit
azelőtt soha nem
éreztem. Remélem, még sokszor
átélem ezeket a
boldog pillanatokat” – vallotta
Adrian Rus.

már bemutatkozott labdarúgó úgy fogalmazott: 19 évesen, „butaságból”,
kellemetlen epizód nyomán igazolt
Magyarországra, ahol csupán az ottani klubja kedvéért vette fel a magyar
állampolgárságot. (A szatmárnémeti
Olimpia nevelése Magyarországon a
Fehérgyarmat, a Balmazújváros és a
Puskás Akadémia együttesében szerepelt.) „Annak idején az ottani klubom kapott egy bizonyos összeget a
magyar szövetségtől, ha felvettem a
magyar állampolgárságot. De a szüleim már gyerekkoromban arról álmodtak, hogy román színekben fogok játszani. Meglehet, hogy sokan kritizálni
fognak ezért, de sokkal jobban érzem

talan lenne, ha a játékosnak csak
azért sértenék meg a sportteljesítményhez való jogát, mert azt választotta, hogy Romániát képviselje. (...)
Ezért a Román Labdarúgó-szövetség
tájékoztatta a FIFA-t és az UEFA-t Adrian Rus helyzetéről, kérte a helyzet
kivizsgálását és a szükséges intézkedések meghozatalát” – közölte a
román szakszövetség. Erre reagálva
a játékos örömének adott hangot, és
köszönetét fejezte ki, amiért a FRF
fi gyelemmel követi a helyzetét. „Remélem, mihamarabb tisztázódik a
helyzetem, és visszakerülök az első
csapatba a Fehérvárnál. Amikor a
román himnuszt játszották a korosztályos Európa-bajnokságon, olyan érzés volt számomra, amit azelőtt soha
nem éreztem. Remélem, még sokszor
átélem ezeket a boldog pillanatokat”
– vallotta Rus. A fiatal védő helyzetét
egyébként Cosmin Contra román szövetségi kapitány ismertette egy múlt
heti televíziós adásban. Az adásra
reagálva a MOL Fehérvár FC cáfolta,
hogy büntette volna, vagy nyomást
gyakorolt volna Adrian Rusra. A klub
más külföldről igazolt labdarúgók neveit is megemlítette, akiket szintén a
második csapathoz küldtek.
Románia labdarúgó-válogatottja
jelenleg Mogoșoaián készül, csütörtökön 21.45-től pedig Spanyolország
ellen lép pályára hazai környezetben,
a 2020-as Eb-selejtező F csoportjának
5. fordulójában.

magam a román válogatottban, ahol
nagyon jól fogadtak” – szögezte le
az interjúban a partiumi származású
futballista. Arról is beszélt, hogy a
MOL Fehérvár FC illetékesei abban reménykedtek, hogy Magyarország labdarúgó-válogatottját fogja választani,
és nem tudja, miért küldték a második csapatba a román nemzeti tizenegybe való beválogatását követően.
„Nemigen voltak erről tárgyalások,
de ők abban bíztak, hogy Magyarország válogatottját választom. Ezt
hajtogatták nekem folyamatosan, de
nem mondhatom, hogy nyomást gyakoroltak rám. Pénteken megkaptam
a behívót tartalmazó faxot a román
szövetségtől, vasárnap pedig már a
második csapatba kerültem, de ezzel
kapcsolatban semmilyen indoklással
nem szolgáltak” – nyilatkozta a FRF
honlapjának Rus.
A Román Labdarúgó-szövetség
(FRF) a múlt héten jelentette be,
hogy tájékoztatta a Nemzetközi és az
Európai Labdarúgó-szövetséget (a
FIFA-t és az UEFA-t) a MOL Fehérvár
FC játékosának helyzetéről. A FRF
kifogásolja, hogy miután a Fehérvár
első csapatánál csak két mérkőzésen
szerepelt Rus behívót kapott a román
válogatottba, és közölte, hogy nem
a magyar, hanem a román válogatottban kíván szerepelni, a Fehérvár
a második csapatához küldte. „Még
reménykedünk abban, hogy ez csak
egy véletlen egybeesés. (...) Igazság-

Az élvonal kiesői ellen
folytatják a fővárosiak

Megszakadt a Sepsi OSK veretlensége a Liga 1-ben

N

» H. B. O., V. NY. R.

ehezen tudjuk megemészteni
ezt a vereséget, mivel megvoltak a lehetőségeink, két-három gólt
is rúghattunk volna” – nyilatkozta a
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgócsapatát edző László Csaba, miután hétfő este 1-0-ra kikaptak hazai
környezetben a Dinamótól, és emiatt
megtört a veretlenségük a Liga 1-ben.
A nyolcadik forduló zárómérkőzésén győzelmet célzó háromszékiek
mestere a középpályán elkövetett
hibák számlájára írta a számukra
kedvezőtlen eredményt. „Túl nagy
területet hagytunk az ellenfélnek,
és megengedhetetlen, hogy húsz
méterről kapjunk gólt” – értékelt.
Meglátása szerint, ha megszerezték
volna a vezetést, a három pontot is
otthon tartották volna. A Sepsi OSK
vezetőedzője a találkozót követő sajtótájékoztatón a felsőházi rájátszásba jutást illetően elmondta: hosszú
még a bajnokság alapszakasza, így
menet közben feljavulhat a teljesítményük, és felvehetik a küzdelmet a
vetélytársaikkal, ehhez azonban az
is szükséges, hogy megnyerjék a hazai mérkőzéseiket.
A Kovászna megyei összecsapás
különben ezúttal sem volt botrányoktól mentes, a Dinamo ultrái
ugyanis eltiltásuk ellenére „civilben”
jegyet vettek a találkozóra. A lelátón
viszont nézeteltérésbe kerültek a körülöttük ülő többi nézővel, ezért a
biztonsági személyzet könnygázzal

Alulmaradtak. A Sepsi OSK-t a Dinamo győzte le elsőként a Liga 1 idei szezonjában
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„Túl nagy területet hagytunk
az ellenfélnek,
és megengedhetetlen, hogy húsz
méterről kapjunk
gólt” – értékelt
László Csaba.

távolította el őket a stadionból. Később visszaengedték őket, de akkor
már egy elkülönített szektorban foglalhattak helyet.
Nyolc forduló után a korábban
még sereghajtó Dinamo felkapaszkodott a tabella kilencedik helyére. Kilenc pontja van, akárcsak az
előtte álló Sepsi OSK-nak. Az élen
Medgyes (18 pont), Kolozsvári CFR
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(17), Craiova (16) a sorrend, míg az
utolsó helyet a Clinceni, a Târgoviște és a Voluntari foglalják el 5-5
ponttal. A válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatt a Liga 1-ben egyhetes szünetet tartanak, de a Sepsi
OSK ma 11 órától még egy barátságos mérkőzés erejéig pályára lép otthon az FK Csíkszereda másodosztályos gárdájával.

em lesz Steaua–Rapid örökrangadó a labdarúgó-Román Kupa
negyedik körében, a tegnapi sorsoláson ugyanis a bukaresti „bakák”
számára az élvonalból idén kiesett,
jelenleg másodosztályos Chiajna
jutott, miközben a „vasutasok” a
Liga 1 másik búcsúzójával, a hozzájuk hasonlóan Liga 2-ben szereplő
Călărași-t húzták. Mindkét fővárosi
együttes hazai pályán játszik majd a
szeptember 10–11-ei szakaszban, az
erdélyi másodosztályos együttesek
többsége viszont idegenben lép majd
pályára. A Csíkszeredai FK a Rozsnyó,
a Kolozsvári Universitatea a Szentmárton, az UTA a Kisjenő, a Temesvári Ripensia pedig a Temesgyarmat
Liga 3-as csapatának lesz a vendége.
A Temesvári ASU Poli hozzá hasonlóan másodosztályos ellenfelet kapott
a Resicabánya személyében, de lesz
Sportul–Petrolul csata is. A kupa ezen
körében még egyetlen mérkőzésen
dől el a továbbjutás, ezért ha a rendes
játékidő döntetlennel végződne, akkor
hosszabbítás, szükség esetén pedig
büntetők is lesznek.
A Liga 2-es bajnokságban öt forduló
után az újonc Turris Oltul vezet hibátlan mérleggel. Mögötte Mioveni (13
pont), UTA (12) a sorrend a dobogón.
A Rapidnak 10, a Temesvári Ripensiának 7, az ASU Polinak és a Csíkszeredának 4, az Universitateának pedig 3
pontja van. Ehhez hozzátartozik, hogy
a hargitai újonc Petrolul elleni összecsapását elhalasztották novemberre.
(Krónika)

