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Szondi góljával nyert az ifiválogatott
Daniel Oprescu, Románia U19-es korosztályú labdarúgó-váloga-
tottjának szövetségi kapitánya egyhetes összetartásra hívta be 
azokat a játékosokat, akikre számít a 2021-es Európa-bajnokságon, 
amelynek Románia lesz a házigazdája. A keretben ott volt az FK 
Csíkszereda két játékosa, Casiadi-Bakó Soma és Szondi Botond is, 
az edzőtábor végén a romániai U19-es válogatott szombaton este 
felkészülési meccset játszott az 1. ligás FC Voluntari csapatával. A 
válogatott harmadik gólját Szondi Botond lőtte. Felkészülési mér-
kőzés: Románia U19–FC Voluntari 3–2  (1–1), gólszerzők Munteanu 
(40. perc), Stoica (53.) és Szondi (60.), illetve De Oliveira (12.) és 
Voinescu (85.).

Corbu és Tamás is játszott a magyar élvonalban
A Puskás Akadémia 3–0-ra nyert a Kisvárda vendégeként a labdarúgó 
OTP Bank Liga 2. fordulójából elhalasztott és pénteken este pótolt 
mérkőzésén. A vendégeknél pályára lépett a Székelyföld Labdarúgó 
Akadémia két neveltje, Marius Corbu és Tamás Nándor is. OTP Bank 
Liga, a 2. fordulóból elhalasztott mérkőzés: Kisvárda Master Good–
Puskás Akadémia FC 0–3 (0–1), gólszerzők Plsek (30. perc, bünte-
tőből), Komáromi (72.) és Nagy Zs. (88.). Az élmezőny: 1. Puskás 
Akadémia 6 pont, 2. MOL Fehérvár 5 (8–5), 3. MTK Budapest 5 (5–3).

• RÖVIDEN 

G yőzelemmel kezdte menetelését 
a Nemzetek Ligájában a magyar 

labdarúgó-válogatott, 1–0-ra nyert 
Törökország vendégeként. A román 
együttes hazai pályán 1–1-es döntet-
lent játszott Észak-Írországgal. 

A magyar válogatott nagyon biz-
tató teljesítményt nyújtva teljesen 
megérdemelten győzött a Sivasban 
csütörtökön este megrendezett mér-
kőzésen. Remek támadójátékot lát-
hattunk a magyar játékosok részéről, 
akik számos helyzetet dolgoztak ki, 
az első félidőben kétszer is a kapufa 
akadályozta meg őket a gólszerzés-
ben. Marco Rossi csapata végül csak 
megszerezte a győztes találatot, tíz 
perccel a vége előtt Szoboszlai Domi-
nik bő 30 méteres szabadrúgásánál 
a kapufáról ezúttal befelé pattant a 
labda. A második Nemzetek Ligá-
ja-mérkőzésén Magyarország tegnap 

lapzárta után a Puskás Arénában 
Oroszországot fogadta.

A román együttes pénteken a bu-
karesti Nemzeti Arénában hatvan 
percig emberelőnyben játszott az 
északírek ellen, mégis csak döntetlent 
ért el. Mirel Rădoi szövetségi kapitány 
bemutatkozó mérkőzésén Románia 
a 25. percben George Pușcaș szabad-
rúgás utáni góljával szerzett vezetést, 
a szünet előtt pedig még kedvezőbb 
helyzetbe került, a vendégek tíz em-
berre fogyatkoztak. A folytatásban a 
román csapat többször is lezárhatta 
volna a meccset, de az északír kapus 
kiváló formában védett, és a kapufa is 
az ellenféllel volt. A kimaradt lehető-
ségek aztán megbosszulták magukat: 
a semmiből egyenlített ki a vendég-
csapat, a 86. percben szabadrúgás vé-
gén Whyte védő nélkül fejelte közelről 
a hálóba a labdát. Románia következő 

ellenfele ma 21.45 órától, idegenben 
Ausztria lesz. Labdarúgás, Nemze-
tek Ligája, B divízió. 1-es csoport: 
Románia–Észak-Írország 1–1 (1–0), 
gólszerzők George Pușcaș (25.), il-
letve Gavin Whyte (86.). Románia: 
Tătăruşanu – Hanca (Nedelcearu, 
86.), Chiricheş, Toşca, Bancu – Cicâl-
dău (Nistor, 78.), I. Hagi (Crețu, 45.), 
Stanciu, Maxim – Puşcaş, Alibec. 
Szö vetségi kapitány: Mirel Rădoi. A 
csoport másik mérkőzésén: Norvégia–
Ausztria 1–2 (0–1). 3-as csoport: Tö-
rökország–Magyarország 0–1 (0–0),
gólszerző Szoboszlai Dominik (80.). 
Magyarország: Gulácsi – Fiola, Szalai 
A., Orbán, Lang – Sigér (Schafer, 60.), 
Nagy, Holender, Szoboszlai, Sallai 
(Kalmár, 81.) – Szalai Á. (Nikolics, 71.). 
Szövetségi kapitány: Marco Rossi. A 
csoport másik mérkőzésén: Oroszor-
szág–Szerbia 3–1 (0–0). (H. B. O.)

Magyar győzelem, román döntetlen

• Hiába vezetett szinte 
az egész mérkőzésen 
1–0-ra az FK Csíksze-
reda a labdarúgó 2. 
Liga szombat esti ösz-
szecsapásán, a vendég 
Craiova csapata a 94. 
percben kiegyenlített, 
így pontosztozkodással 
zárult a csíkiak első ha-
zai mérkőzése a 2020–
2021-es idényben.

D O B O S  L Á S Z L Ó

V alentin Suciu, az FK Csíksze-
reda vezetőedzője a mérkő-
zés végén elmondta, hogy az 

első félidőben mutatott játék alapján 
megérdemelték volna a győzelmet. 
„Mondtam a mérkőzés előtt a fi úk-
nak, hogy ebben a bajnokságban 
minden fél helyzetet be kell lőni. Az 
első félidőben eldönthettük volna 
a mérkőzést. A nagy gólhelyzeteket 
nem lőttük be, és törvényszerű, hogy 
a futball megbüntet, ha nem hasz-
nálod ki a helyzeteidet. A második 
játékrészben és főleg az utolsó per-
cekben jobb volt a Craiova, ha ezt a 
periódust nézzük, akkor igazságos 
a döntetlen, a gól védhetetlen volt, 
nincs mit felrónom a kapusunknak. 

A fi úk rengeteget futottak, dolgoztak, 
ilyen szempontból meg vagyok elé-
gedve velük” – mondta el Suciu.

Bár az első percekben a vendégek 
kezdeményeztek többet, gólt mégis az 
FK lőtt: a 12. percben egy védők mögé 
emelt labdára csapott le Bauza, aki 
mintegy tíz méterről a kapus mellett 
a hálóba lőtte (1–0). A folytatásban a 

vendégek támadtak többet, Ribánsz-
ki, a csíkiak kapusa többször remekül 
hárított, a 26. percben pedig Palmeș 
a gólvonalról mentett. A szünet előtti 
percekben növelhette volna előnyét 
a csíki gárda, a 43. percben Takács 
beadását Marrone fejelte kissé mellé, 
a 44. percben pedig rosszul jött ki Po-
pa, a Craiova 17 éves kapusa, Bauza 
labdát szerzett, 30 méterről az üresen 
maradt kapu felé lőtte, de ez kevés-
sel mellé ment. A második félidőben 
többet birtokolta a labdát és többet 
támadott a vendégcsapat, a csíkiak 
egyetlen veszélyesebb gólhelyzetet 
sem tudtak összehozni. A 94. percben 
egyenlített a Craiova, a mintegy 20 
méterről megítélt szabadrúgást Ang-
helina védhetetlenül a rövid felsőbe 

bombázta (1–1). Rá egy percre újabb 
gólhelyzet adódott a vendégek előtt, 
de az olténiaiak közelről kevéssel a 
kapu fölé fejelték a labdát. 

Labdarúgó 2. Liga, alapsza-
kasz, 2. forduló: FK Csíkszereda–U 
Craiova 1948 SA 1–1 (1–0), gólszerzők 
Juan Francisco Bauza (12. perc), illetve 
Marian Anghelina (94.). FK Csíkszere-
da: Ribánszki László – Takács Rareș, 
Hrisztosz Incidisz, Apró Claudiu, Raul 
Palmeș, Bara Levente (Suciu Tóni, a 
83. perctől), Eder Gonzales, Botorok 
János (Bogdan Rotar, 62.), Juan Fran-
cisco Bauza, Slavatore Marrone, Mé-
száros András (Kálmán Szilárd, 78.). 
Vezetőedző: Valentin Suciu.

A forduló további eredményei: 
Turris Oltul Turnu Măgurele–Buka-

resti Metaloglobus 2–2, Concordia 
Chiajna–Unirea Slobozia 3–1, Dună-
rea Călărași–Lénárdfalvi SK 3–0, 
Konstancai Farul–Bákói Aero star 
1–0, Bukaresti Rapid–Pandurii Târ-
gu Jiu 2–1, Resicabányai CSM–Petro-
lul Ploiești 0–4. A CS Mioveni–Gloria 
Buzău mérkőzés lapzárta után feje-
ződött be. A további program: ma 
18.30-tól Kolozsvári U–Temesvári 
ASU Poli; holnap 17 órától Viitorul 
Pandurii–CSM Slatina. A Temesvári 
Ripensia szabadnapos volt.

A következő fordulóban (szep-
tember 12.) az FK Csíkszereda sza-
badnapos lesz, majd a 4. fordulóban, 
szeptember 19-én újra hazai pályán 
játszik, a Petrolul Ploiești gárdáját 
fogadja.

Csak egy pontot tudtak otthon tartani
Döntetlennel zárult az FK Csíkszereda első hazai mérkőzése az új idényben

A székely himnusz nem maradt el 

Nézők nélkül zajlott, de több tévétársaság és rádióadó is élőben közvetítet-
te a székelyföldi gárda szombat esti mérkőzését, amelyen kiváló gyep-
szőnyegű pálya fogadta a csapatokat, a kerítésen kívülről és a közeli tömb-
házak erkélyeiről pedig közel 300-an követték a találkozót. Köztük voltak 
a Lokálpatrióták, a csíki szurkolói csoportosulás az elejétől végig biztatta 
kedvenceit, a végén pedig közösen elénekelték a székely himnuszt.

Jó iramú, küzdelmes meccset játszott a két együttes. Egyik se tudott győzni   ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




