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• Március 26-án napra 
pontosan két éve, hogy 
megszűnt a marosvásár-
helyi sport közkedvelt és 
kiemelkedő férfi kosárlab-
dacsapata, a Maros KK. 
Azóta hiába voltak próbál-
kozások a sportág újra-
élesztésére a városban, 
ezek kudarcot vallottak.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A z elmúlt évtizedben a nagy 
népszerűségnek örvendett 
együttes meghatározó szere-

pet játszott a város sportéletében. A 
Maros KK örök másodikként vonult 
be a hazai kosárlabdázás történel-
mébe, hiszen a belföldi sorozatok-
ban három bajnoki és két kupadöntőt 
játszott, de ezeket mind elveszítette. 

A Maros KK három alkalommal is 
a bajnoki trófeáért küzdött a Nemzeti 
Ligában: 2013-ban és 2015-ben az az-
óta szintén felbomlott, rekordbajnok 
Asesoft  Ploiești-tel csapott össze a 
döntőben, 2016-ban pedig a Nagy-

váradi VSK-val. Utóbbi párharcban a 
mindent eldöntő ötödik összecsapá-
son, idegenben maradt alul. A Román 
Kupában még ennél is közelebb álltak 
a diadalhoz a Tigrisek: 2015-ben nyert 
helyzetből buktak el a Temesvári KK 
ellen, 2017-ben pedig az emlékezetes, 
sokat vitatott döntőben az utolsó má-
sodpercekben kaptak ki a Kolozsvári 
U-BT-től.

A klubnál időközben megjelentek 
az anyagi problémák, ezzel együtt 
pedig az eredmények is elmaradtak 
a várakozásoktól, és a csapatnak már 
nem sikerült megtartania helyét a leg-
jobbak között. Az évek során felhal-
mozódott adósságok, illetve a támo-
gatások megvonása elkerülhetetlenül 
az összeomláshoz vezettek. Ez végül 
2018. március 26-án következett be, 
amikor a súlyos anyagi problémák 
ellehetetlenítették a folytatást, így a 
Maros KK szezon közben, a bajnokság 
alapszakaszának lejártával kénytelen 
volt visszavonulni.

Ezzel lezárult egy újabb fejezet a 
marosvásárhelyi kosárlabdázás törté-
nelmében. A folytatásra viszont nem 
kellett sokat várni, a következő sze-
zonban ugyanis a Városi Sportklub 
színeiben egy új kosárlabdacsapat 
indult, amely lényegében a felbomlott 
Maros KK-ra alapult. A megváltozott 

bajnoki rendszerben a VSK újonnan 
megalakult klubként csak a Nemze-
ti Liga harmadik értékcsoportjában 
kapott helyet, ahol azonban hozta a 
tőle elvárt színvonalat, igaz, nem volt 
különösebben nehéz dolga a mezőny-

ben, és végül az alsóházi rájátszásban 
a 11. helyet szerezte meg.

A csapatot azonban ezúttal sem 
kímélték az anyagi gondok, amelyek 
már a szezon közben megjelentek, így 
a jelenlegi bajnoki idényre hiába voltak 
komoly céljai a VSK-nak, a bizonytalan 
helyzet miatt nem vállalta az indulást. 
Az utóbbi két évben tehát Marosvásár-
hely felnőtt szinten másodszor maradt 

csapat nélkül a hazai kosárlabda mező-
nyében. A klub jelenleg az ifj úságiakkal 
a másodosztálynak számító 1. Ligában 
érdekelt, de ott is csak tengődik, valódi 
célkitűzés nélkül. Mindent egybevéve 
az, hogy mikor lesz újra Marosvásár-
helynek olyan kosárlabdacsapata, 
amely ismét dicsőséget szerez a város-
nak és a Dzsungel szurkolóinak, egye-
lőre a nagyon távoli jövő titka marad.

• A koronavírus-járvány miatt már több hete teljesen leállt a sportélet világszerte. 
Fellapoztuk az elmúlt években megjelent napilapjainkat, és összegyűjtöttük, hogy 
március 26-án mi is történt környékünkön.

Z Á T Y I  T I B O R

2019

Sportklub-győzelemmel kezdődött 
a fi nálé – A Csíkszeredai Sportklub 
idegenben szerzett előnyt a jégkorong 
Erste Liga döntőjében, miután az első 
mérkőzésen 7–3-ra győzött a Ferencvá-
ros vendégeként. Aztán a Fradi meg-
nyerte a következő négy mérkőzést, és 
4–1-es összesítéssel lett bajnok.

A román labdarúgó-válogatott-
nak nem jelentett gondot Feröer-szi-
getek legyőzése, 4–1-re nyert az 
Európa-bajnoki selejtező második 

fordulójában. Románia végül a ne-
gyedik helyen zárt az F csoportban.

2018

Szomorú hírt közölt a Maros KK – nem 
küzdenek tovább címmel írtuk, hogy a 
súlyos anyagi gondok miatt kiszállt az 
élvonalbeli férfi  kosárlabda-bajnok-
ságból a Marosvásárhelyi Maros KK.

Két évvel ezelőtt a Progym volt a 
gyergyószentmiklósiak hokicsapata, 
és Ruszlan Boriszenko mellett Vaclav 
Novak edző irányításával vágott ne-
ki a jégkorongbajnokság kisdöntőjé-
nek, ahol a Bukaresti Steaua volt az 
ellenfél. A fővárosi csapat végül 3–2-
es összesítéssel lett bronzérmes.

2017

Három évvel ezelőtt a csíkszeredai 
Vákár Lajos Műjégpályán ezen a 
napon lett román bajnok a Brassói 
Corona, a döntő hatodik meccsén 
szétlövés után győzött a Csíkszeredai 
Sportklub ellen, összesítésben pedig 
4–2-re nyerte a fi nálét.

A labdarúgó 3. Liga 2017-es szezon-
jának 19. fordulójában a Bákói Aero-
star nagyon véleményes helyzetben 
szerzett góllal nyert 1–0-ra a Székely-
udvarhelyi FC ellen. Az udvarhelyi 
csapat akkor is a kiesés ellen küzdött, 
de már a bajnokság közepén lehetett 
tudni egy biztos búcsúzót, mivel a Bá-
kói SC-t 44 ponttal büntette a szövet-
ség. Az SZFC a következő felállásban 
játszott az Aerostar ellen: Sebestyén 
Attila – Pál Örs, Bogdan Panait, Szőlő-
si Márton (Péter Mózes), Bálint Róbert, 
Antal Norbert (Mátyás Róbert), Csíki 
Dénes, Petru Silion, Bálint Rajmond, 
Bagoly Benjámin, Czimbalmos Zalán.

2016

Négy évvel ezelőtt ezen a napon járt le 
a Progym szezonja, a bajnokság ötödik 
helyéért a Sportul Studențesc ellen ví-
vott „csatában” mindhárom meccsen 
fölényesen nyertek az akkoriban Lubo-
mir Hurtaj által irányított gyergyóiak.

A Csíkszeredai Sportklub pedig 
a padlóról állt fel a Dunărea Galac 
elleni döntő negyedik mérkőzésén, 
kétgólos hátrányból fordítva nyert, 
és összesítésben 3–1-re szépített. A 
fi nálét végül a Duna-partiak 4–2-es 
összesítéssel nyerték meg.

2015

Az éllovas érkezik Csíkszeredába – 
ezzel a címmel írtuk öt évvel ezelőtt 
a labdarúgó 3. Liga hétvégi előzete-
sét. A 7. helyen álló FK Csíkszereda a 
tavaszi idény első hazai meccsén az 
éllovas Bucovina Pojorâta együttesét 
fogadja. A későbbi bajnok 2–1-re nyert 
az Albu László–Ilyés Róbert edző-
páros által felkészített csíki együttes 
ellen, feljutott a 2. Ligába, majd 2016-
ban meg is szűnt. A 2015-ös bajnokság 
végén az FK a 7. helyen zárt.

A Galaci Dunărea első aranyérmét 
jósoltuk a hokibajnokságban, hiszen 
öt évvel ezelőtt a Steaua elleni döntő-
ben összesítésben 3–1-re vezetett, az 
aranyérmet végül be is húzta.

Kötelező győzelem előtt állt a 2014–
15-ös szezonban a Székelyudvarhelyi 

KC, a férfi  kézilabda Nemzeti Liga 24. 
fordulójában a Dunărea Călărași ott-
honában lépett pályára. Az azóta meg-
szűnt csapat végül első helyen végzett 
az alapszakaszban, ám a rájátszásban 
megtorpant, kétszer is kikapott Tordai 
Potaissától, végül a 7. helyen zárt.

2014

Hat évvel ezelőtt is a romániai jégko-
rongbajnokság hajrájánál tartottunk, 
az elődöntőkben a HSC Csíkszereda 
és a Brassói Corona csapata is egy 
győzelemre állt a fi nálétól. Előbbi 
a Bukaresti Steaua, utóbbi pedig a 
Gyergyószentmiklósi Progym ellen 
vezetett összesítésben 2–0-ra. Végül 
nem borult a papírforma, a két esé-
lyes jutott a döntőbe, amit a brassóiak 
nyertek meg.

A 2. Liga 2013–14-es szezonjában 
nem sikerült Adrian Falub bemu-
tatkozása a Marosvásárhelyi ASA 
kispadján, hiszen a B csoport 19. for-
dulójában csapata egy góllal kikapott 
a CS Râmnicu Vâlcea otthonában.

És a végére egy érdekesség: Ber-
linben 3–1-re legyőzte a Herthát a 
Bayern München a német labdarú-
gó-bajnokság 27. fordulójában, ezzel 
eldőlt, hogy egymás után másod-
szor, a Bundesliga negyvenéves tör-
ténete során 23. alkalommal elhódít-
ja a német bajnoki címet. Korábban 
még sohasem avattak ilyen korán, 
már márciusban bajnokot a németek. 

Két éve Maros KK nélkül
Eddig nem sikerült újraéleszteni a férfi kosárlabdát Marosvásárhelyen

Hokidöntők és focivereségek

Három évvel ezelőtt a csíkszeredai 
Vákár Lajos Műjégpályán ezen a napon 
lett román bajnok a Brassói Corona

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI

Maros KK–Temesvári Timba 
mérkőzés 2018. március 21-én, 
ez volt a marosvásárhelyi csapat 
utolsó jelenése hazai pályán

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E

• K É N Y S Z E R Ű  V I S S Z A T E K I N T Ő




