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Minden szinten építkeznek
A helyi futball fellendítését tűzte ki célul a Marosvásárhelyi SE labdarúgóklub
• Több mint ezer gyerek és fiatal rúgja a labdát a Marosvásárhelyi Sport-
egyesület 1898 színeiben, amely a Székelyföld Labdarúgó Akadémia 
egyik alközpontja. A klub hamarosan modern edzőközponttal gazdagodik, 
ennek építése zajlik Marosszentgyörgy határában. A Marosvásárhelyi SE 
felnőtt csapatot is működtet, a múlt hét végén elkezdődött Maros megyei 
4. Ligában a feljutás egyértelmű célkitűzése. Minderről Csibi Attila Zoltán 
klubelnökkel beszélgettünk, aki cáfolta azokat a fővárosi sportsajtóban 
megjelent híreszteléseket, melyek szerint a felnőtt csapat magyar állami 
támogatásban részesülne.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

„A klub két évvel ezelőtti megala-
kulásakor az elsődleges szempont 
az volt, hogy elindítsunk egy olyan 
utánpótlásképzést Marosvásárhe-
lyen, amire majd lehet építeni a he-
lyi és megyei labdarúgást” – mondta 
elöljáróban Csibi Attila Zoltán, a Ma-
rosvásárhelyi SE 1898 elnöke.

Folyamatos megfigyelés alatt 
a gyerekek

Mint ismertette, tizennyolc korosz-
tállyal foglalkoznak a klub kereté-
ben, jelenleg több mint háromszáz-
ötven gyerek futballozik náluk. A 
közelmúltban viszont együttműkö-
dési szerződést kötöttek több ma-
rosvásárhelyi és megyei klubbal, 
és ha ezt vesszük fi gyelembe, akkor 
ezer fölött van a foglalkoztatott gye-
rekek létszáma. „Joggal kérdezték 
többen is, hogy mi lesz abban az 
esetben, ha ezek a csapatok külön-
böző bajnokságokban egymás ellen 
játszanak. Ez nem arról szól, hogy 
egy ilyen helyzetben egyik klub se-
gíti a másikat az eredmények eléré-
sében, hanem azokat a gyerekeket, 
akik különböző korosztályokban jól 
teljesítenek, őket monitorozzuk. Az 
említett szerződés alapján 12 éves 
koruktól a gyerekek át tudnak iga-
zolni a Marosvásárhelyi SE-hez, és 
itt tovább készülhetnek, később pe-
dig az országos bajnokságban játsz-
hatnak.”

A Marosvásárhelyi SE a Székely-
föld Labdarúgó Akadémia egyik 
alközpontja, a gyerekek folyamatos 
megfi gyelés alatt vannak, és kor-
osztályok szerint válogatókat szer-
veznek Csíkszeredában. Az összes 
alközpontból szakmai szempontok 
alapján kiválasztják a legtehetsége-
sebb játékosokat, akik ha szeretnék, 
az FK Csíkszereda csapatainál foly-

tathatják a pályafutásukat, ahol job-
bak a felkészülési lehetőségek.

Nehéz küldetés előtt 
a felnőtt csapat

A Marosvásárhelyi SE felnőtt csapa-
tának keretét mind marosvásárhelyi 
és Maros megyei labdarúgók alkot-
ják, többen közülük már játszottak a 
4. Ligában, de a harmadosztályban 
is. Lényegében ez a csapat az előző 

szezonban Erdőszentgyörgy színe-
iben játszott labdarúgókra épül, 
amely a harmadosztályba feljutott 
Nyárádtő mögött a második helyen 
végzett a koronavírus-járvány mi-
att félbeszakadt 4. ligás bajnokság-
ban. Csibi Attila Zoltán kijelentette, 
a múlt hét végén elkezdődött ne-
gyedosztályú bajnokságban céljuk 
egyértelműen a feljutás. „Az elmúlt 
húsz-harminc év legnehezebb felju-
tási rendszerében kell teljesítenünk 

a célkitűzésünket, hiszen amellett, 
hogy sikerül megnyerni a megyei 
bajnokságot, a következő lépésként 
egy másik megye bajnokával kell 
játszanunk, és ha ezt a párharcot 
sikerrel vesszük, még vár ránk egy 
osztályozó mérkőzés a 3. Liga va-
lamelyik csoportjának utolsó vagy 
utolsó előtti helyezettje ellen. Na-
gyon nehéznek tűnik a feladatunk, 
a 90-es évek óta ennyire bonyolult 
még talán sosem volt a harmadosz-

tályba való feljutás” – vázolta a hely-
zetet a klubelnök.

Ennek tudatában voltak, hiszen 
ez az egész folyamat, amibe bele-
kezdtek, egy borzasztó nehéz kül-
detés: a marosvásárhelyi futball 
fellendítése. „Gyakorlatilag ez a har-
madik éve, hogy elkezdtük a tevé-
kenységünket, és rengeteg akadály-
ba ütköztünk, de a Marosvásárhelyi 
SE vezetősége egy olyan összetartó 
társaság, hogy a nehéz időszakokat 
is át tudtuk vészelni. Bízom benne, 
hogy a játékosok is érezni fogják, 
hogy ez egy nagy lehetőség szá-
mukra, megfelelően odateszik ma-
gukat, és a végén fel fogunk jutni 

a 3. Ligába. Sokat számít az, hogy 
egyes játékosoknak már van 3. ligás 
tapasztalatuk, de a legfontosabb, 
hogy csapatként minden tőlük tel-
hetőt megtegyenek azért, hogy sike-
rüljön elérni a célunkat, mert biztos 
vagyok abban, hogy nem egyéni tel-
jesítmények fogják eldönteni a mér-
kőzéseket, hanem sokkal inkább a 
csapatszellem és az összeszokottság 
a mi nagy erényünk” – mutatott rá.

Elhúzódó munkálatok 
az utánpótlásközpontnál

Jelenleg épülőben van a klub után-
pótlásközpontja Marosszentgyörgy 
határában. Sajnos az elhúzódó télies 
időjárás miatt idén még nem folyta-
tódhattak a munkálatok. A vállalko-
zó ebben a hónapban kezdheti újra a 
munkát, rendbe teszi az eddig meg-
épült két műfüves pálya játékfelüle-
tét, és bíznak benne, hogy májusban 
birtokba vehetik ezeket. Csibi Attila 
Zoltán közölte, a bázis továbbépíté-

sének tervezése is folyamatban van, 
további két füves pályát építenek, 
illetve egy kisebb lelátót is, a hoz-
zá tartozó helyiségekkel. Arra van 
ugyan reális esély, hogy idén elké-
szül a sportbázis, de ismerve a bü-
rokratikus papírmunkát, ami eddig 
is sok akadályt jelentett az építke-
zésben, lehet, csak jövő év tavaszán 
vagy nyarán kerül sor az átadásra.

A centerpályán a későbbiekben 
harmadosztályú, de akár másodosz-
tályú mérkőzéseket is lehet majd ját-
szani. Céljuk azonban nem az, hogy 
a jövőben hosszú ideig ezen a bázi-
son játsszon a felnőtt csapat, hiszen 
Marosvásárhelynek két nagy sta-

dionja is van, amely erre alkalmas 
lehet, és bíznak benne, hogy ezek a 
pályák lesznek azok, amelyek a csa-
pat otthonául fognak szolgálni, és ki 
tudják nevelni azt a sikercsapatot, 
amelyre büszkék lehetnek a maros-
vásárhelyiek.

Szó sincs magyar 
állami támogatásról

Az elmúlt időszakban a fővárosi 
sportsajtóban megjelentek olyan 
hírek, amelyek szerint a marosvá-
sárhelyi labdarúgás jelentős magyar 
állami támogatásban részesül. Csibi 
Attila Zoltán tisztázta, a klub felnőtt 
csapata semmiféle magyar állami 
támogatást nem kap. A Székelyföld 
Labdarúgó Akadémiától érkező tá-
mogatás kis összeget tesz ki, ami a 
költségeik mindössze 15–20 száza-
lékát fedezi egy évben, ez kizárólag 
az utánpótlásra fordítható. Ami a 
felnőtt csapatot illeti, minden költsé-
güket a szponzorok fedezik, de szá-

mítanak az önkormányzatok, akár a 
Maros megyei, akár a marosvásárhe-
lyi segítségére.

„Marosvásárhelyen ilyen elképze-
lés nincs, hogy a magyar állam építe-
ni fog Csíkszereda vagy Sepsiszent-
györgy mintájára egy klubot állami 
fi nanszírozásból, legalábbis én sze-
mély szerint erről nem tudok. Ennek 
ellenére, ha érkezik majd megkeresés 
ez irányba, természetesen nem fo-
gunk kihátrálni, hiszen látjuk, hogy 
mi történik Csíkszeredában és Sepsi-
szentgyörgyön, mert ha valahol en-
nek van létjogosultsága a labdarúgás 
múltját tekintve, akkor ez Marosvá-
sárhely” – hangsúlyozta a klubelnök.

A Marosvásárhelyi SE felnőtt 
csapata (bordó-fehérben) győze-
lemmel mutatkozott be a Maros 
megyei 4. Ligában. Már idén 
feljutnának a harmadosztályba
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