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rály Dobay István, Silviu Bindea, 
Vogl Imre, Táncos Mihály.

A 20. század első évtizedében, 
amikor a Kinizsi megalakult, többsé-
gében még németek és magyarok lak-
ták Temesvárt. Trianon után a klubot 
átkeresztelték Chinezulra, mintha 
Hunyadi Mátyás hadvezérének (és 
ebből fakadóan a labdarúgó-egye-
sületnek) bármi köze is lett volna az 
ázsiaiakhoz. 1933-ban a vasutasok 
is létrehoztak egy focicsapatot (Te-
mesvári CFR), amely azonban kü-
lönösebb eredményekkel soha nem 
büszkélkedhetett. A 60-as években a 
gépgyártó üzem is alapított egy foci-
csapatot UMT néven, legjelentősebb 
hőstettük az volt, hogy egy szezon 
erejéig (2001/2002) a bajnokság első 
osztályában szerepeltek.   

Csapat születik

A temesvári egyetemi futballcsapat 
és a műszaki egyetem egy időben 
született, 1921-ben. A Politechnika 
labdarúgóklub, melynek létrehozója 
Traian Lalescu matematikus, aka-
démikus, a műszaki egyetem első 
rektora volt, idén ünnepelhetné meg-
alakulásának századik évfordulóját. 
Az egyesület az egyetem hatáskörébe 
tartozott, játékosai és szurkolói több-
nyire a hallgatók soraiból kerültek 
ki, a vezetőség pedig a tanári kar 
köreiből. A Polit eredetileg a Kinizsi 
és a Ripensia amolyan riválisaként 
képzelték el, de azok megszűnésé-
ig az egyetemi labdarúgó-együttes 
nem tudta felvenni a versenyt a két 
„elit” csapattal. Eredményességben 
később sem volt képes még csak 
meg sem közelíteni a város egykoron 
emblematikus csapatait, de tagad-
hatatlan, hogy a Polinak is voltak jó 
periódusai, még ha nem is nyert soha 
bajnokságot. A kommunizmus idején 
a Poli hol az első, hol a másodosztály-
ban szerepelt, nemzetközi porondra 
is csak néhány alkalommal jutott ki, 
ahol búcsúztatott ugyan pár nagyobb 
csapatot (Celtic Glasgow, Atlético 
Madrid), de igazán komoly sikert nem 
tudott elérni. 1980-ban megnyerték a 
Román Kupát, a bukaresti döntőben, 
egy emlékezetes mérkőzésen, 50 ezer 
ember jelenlétében 2–1 arányban le-
győzték a Steaua együttesét. A csapat 
edzője a Temesváron legendának 
számító Ion. V. Ionescu volt.

A rendszerváltást követően, miu-
tán a labdarúgó-egyesület kikerült 
az egyetem hatásköréből, anyagi 
gondok ütötték fel a fejüket a klub-
nál. Még ilyen ingatag körülmények 
között is egészen jó játékosokat adott 
a román futballnak, elég, ha Iosif 
Rotariu, Cosmin Contra, Dan Alexa 
vagy Gabriel Torje nevét említjük. 

Idővel sajnos a sport körül is 
megjelentek a kétes elemek, akik 
igyekeztek rátenni a kezüket egy-egy 
nagyobb hagyománnyal (és jelen-
tősebb tőkével) rendelkező klubra. 
A temesvári csapat az olasz Claudio 
Zambon tulajdonába került, és ez-
zel a Poli elindult a lejtőn. A talján 
„üzletember” irányítása alatt 1995-
re visszaestek egészen a negyed-
osztályba, innentől aztán a Poli kö-
rüli történések kezdtek felgyorsulni 
és szinte átláthatatlanná válni…  

Lejtőn

2002-ben a Bukaresti AEK csapata, 
frissen feljutva az első osztályba, 
átköltözött Temesvárra, a temesvári 
egyetemistacsapat alapító tanácsá-
val megegyeztek, hogy a bukaresti 
klub átveszi annak nevét és csapat-
színeit. Az új együttes Politehnica 
AEK Timișoara néven kezdte meg 
szereplését a román élvonalban, a 
klubnak az egykori román válogatott 
Anton Doboș volt a tulajdonosa. Egy 
ideig minden rendben volt a csapat 
körül, két kupadöntőt is játszottak, 
illetve a bajnokságban kétszer vé-
geztek a második helyen. Hama-
rosan olyan gyanús ®gurák tűntek 
fel a temesvári együttes környékén, 
mint a jelenleg is börtönben lévő 
Marian Iancu, a Balkan Petroleum 
elnöke, aki 2005-ben megvásárol-
ta a Polit Doboștól. A névhasználat 
körül is kirobbant a botrány, hiszen 
két csapat is Politehnica néven sze-
repelt a román bajnokságban. Clau-
dio Zambon, aki Iancu előtt érkezett 
Temesvárra, nem hagyta magát, az 
olasz feljelentést tett a Lausanne-i 
székhelyű Sportdöntőbíróságon. 
2006-ban Svájcban úgy döntöttek, 
hogy a Iancu tulajdonában lévő 
csapat jogtalanul használja a Poli 
nevet. Zambonnak, az akkor har-
madosztályban szereplő Temesvári 
FC Politehnica tulajdonosának ad-
tak igazat, aki az 1921-ben alapított 
egyesület nevét, dicsőséglistáját 
és klubszíneit „birtokolta”. Az első 
osztályú, Iancu-féle csapatot 2007-
ben átnevezték, így lett FCU Politeh-
nica Știința 1921 Timișoara. Ezzel 
azonban nem ért véget a kálvária, 

2008-ban újabb fordulat következett 
be: a bíróság ezt a nevet nagyon ha-
sonlónak és megtévesztőnek tartotta 
a Zambon-féle csapatéval, ezért kö-
telezte az első osztályú együttest, 

hogy  elnevezését változtassa FC 
Timișoarára. Ekkoriban játszott né-
hány mérkőzést a csapatban Simek 
Péter magyar válogatott labdarúgó 
is, aki végül botrányos körülmények 
között távozott Temesvárról: akkor 
érkezett a klubhoz, amikor Hagi volt 
az edző, ám miután őt kirúgták és új 
trénert szerződtettek, Simeknek még 
azt is megtiltották, hogy az első csa-
pat edzéseire eljárjon.

2008-ban újabb keresztelőn estek 
át a temesváriak, a FC-ből ismét Po-
litechnika lett. 2011-ben adósságai 
miatt a csapatot visszaminősítették 
a másodosztályba (az előző szezon-

ban még bajnoki másodikak voltak), 
Iancu pedig beszüntette a támogatá-
sát. Tulajdonképpen Iancu pénzügyi 
mesterkedéseinek köszönhette Te-
mesvár, hogy első osztályú csapata 
csődbe ment. Kevés vigasz, hogy 
az „Elefánt” becenevű üzletembert 
és támogatót az elkövetkező évek-
ben jogerősen 14 év börtönre ítélték 
pénzmosásért és adócsalásért. A Po-
li a következő bajnoki szezonra nem 
kapta meg a licencet, gyakorlatilag 
megszűnt létezni.

Kavarodás

Az ACS Recaș 2012 nyarán költözött 
át Temesvárra, és ACS Poli Timișoa-
ra névre keresztelték át a Iancu-féle 
FC Politehnica Timișoara csődbe 
mente után. A klub költségvetését 
Temesvár önkormányzata, a megyei 
tanács és a műszaki egyetem bizto-
sította. Még ugyanabban az évben 
Temesvár polgármestere bejelen-
tette, hogy az ACS Poli megkapta 
a Marian Iancu-féle FC Politehnica 
Timişoara színeit, és a 2013/14-es 

szezontól az ACS Poli nevet hasz-
nálták, hivatalosan tehát ők tekint-
hetők a száz éve alapított egyesület 
jogutódjának. A 2017/2018-as sze-
zonban kiestek az első osztályból, 
a következőben pedig a harmadosz-
tályig csúsztak vissza. Anyagi és 
létszámproblémák miatt a csapat 
az idei harmadosztályú bajnokság 
mérkőzéseire már nem tudott kiáll-
ni, a Román Labdarúgó Szövetség 
pedig kizárta a bajnokságból. Már 
eddig is nehéz kibogozni, ki kinek 
az utódja, de hogy a kavarodás tel-
jes legyen, még egy temesvári csa-
pat, méghozzá az ASU (Asociatia 
Clubul Sportiv) nevében is szerepel 
a Politehnica (ASU Politehnica Ti-
mișoara). Ez a klub 1998 óta létezik, 
és a műszaki egyetem vezetősége, 
illetve a Druckeria névre keresztelt 
szurkolói egyesület alapította. Je-
lenleg a másodosztályban szerepel-
nek, és a Dan Păltinișanu Stadion-
ban játsszák hazai mérkőzéseiket. 
Ez nem jelenti azt, hogy sok közük 
lenne az egy évszázada alapított 
klubhoz, bár ők is harcolnak azért, 
hogy az egykoron szebb napokat 
megélt temesvári egyetemistacsa-
pat jogutódjának tekintsék őket.

A 2012-ben az újjáalakult Ripensia 
benevezett a tartományi bajnokság-
ba, egy évvel később kiverték a Ro-
mán Kupából az akkor első osztály-
ban szereplő kolozsvári diákcsapatot. 
Szépen haladtak felfelé a ranglétrán, 
jelenleg a Ripensia a másodosztály-
ban szerepel.

Egy jelentős, bajnoki babérokra 
törő csapat helyett Temesvárnak sok 
kicsi, jelentéktelen együttese van, 
amelyek szereplése egyáltalán nem 
emlékeztet az egykori dicsőséges 
időkre. Úgy tűnik, a városvezetés-
nek nem fontos a labdarúgás támo-
gatása, az új stadion megépítése is 
évek óta a tervek szintjén van megre-
kedve. Meccsnapokon alig pár száz 
ember lézeng a lelátókon, az egykori 
szurkolók, akik esőben vagy napsü-
tésben tízezrével buzdították ked-
venceiket, elöregedtek, és már csak 
a lexikonok emlékeznek Temesvár 
fényes labdarúgómúltjára...

A Temesvári Politechnika 
csapata 1977-ben, amikor 
a szekér még jól ment 

Az 1979/80-as szezonban 
Román Kupát nyert csapat 
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