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A háromszéki labdarúgócsapat Eugen Neagoe kinevezésétől vár áttörést

Új edzője lett a Sepsi OSK-nak

Eugen Neagoétól várják a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK-nál, hogy kimozdít-

sa az összetett tizenkettedik 
helyén álló élvonalbeli labda-
rúgócsapatot abból a holtpont-
ból, amelyet az elmúlt fordu-
lók eredménytelensége okozott. 
Az 50 éves, Dolj megyei szár-
mazású új vezetőedző tegna-
pi bemutatásakor a háromszéki 
klub tulajdonosa, Diószegi Lász-
ló elismerte, hogy amikor Valen-
tin Suciuval szerződést bontot-
tak, a székelyudvarhelyi Lász-
ló Csabával tárgyaltak két hé-
tig, de az évek óta külföldön dol-
gozó szakember – mint ismert 
– a skót Dundee United másod-
osztályos együttesét választot-
ta helyettük. Utána a Kolozs-
vári CFR-t 2012–2013-ban edző 
Anonio Conceicaóval vették fel a 
kapcsolatot, de a portugál dön-
tésére nem tudtak várni, mert 
azonnali megoldásra volt szük-
ségük. „Úgy gondoltuk, hogy egy 
olyan új edzőre van szükségünk, 
aki fel tudja élénkíteni a csapa-
tot, segít kilábalni a hullámvölgy-
ből” – hangsúlyozta Diószegi. 
Négy-öt név szerepelt a potenciá-
lis jelöltek listáján, de Neagoe volt 

az egyedüli, akiről mindenki-
nek csak pozitív véleménye volt. 
A Craiova, a Vasas, a Ferencvá-
ros és a Dinamo egykori csatárát 
győzködniük sem kellett: mint-
egy két és fél óra tárgyalás után, 
hétfő este aláírták a szerződést. 
Hogy mennyi időre, azt nem árul-
ták el. Diószegi csak annyit mon-
dott, hogy a Sepsi OSK-nál min-
dig is hosszú távra terveznek, de 
az edzők sorsáról rendszerint 
az eredmények döntenek. „Pozi-
tív volt az őszintesége és a gyor-
sasága. Egy pillanatig nem habo-
zott. Végre egy olyan edzőnk van, 
aki nem fog félni a játékosoktól, 
hanem tőle fognak félni. A be-
szélgetés alapján erőskezű edző-
nek tűnik” – méltatta a klub tu-
lajdonosa.

A korábban a Craiovai Univer-
sitatea edzőjeként is tevékeny-
kedő Neagoe legutóbb a Iași 
évonalbeli csapatát irányította 
a Liga 1-ben, amellyel egy bra-
vúros, tizenöt fordulón át tartó 
veretlenségi sorozatot kipipál-
va, az alsóházi rájátszást ma-
gabiztosan nyerve a hetedik he-
lyen zárt az elmúlt szezonban. 
A szakember szerint ezt nem 
lehetetlen megismételni, de je-

len pillanatban csak annyit ígér-
het, hogy minden tőle telhetőt 
megtesz azért, hogy jól fociz-
zanak. „A cél az élvonalban va-
ló bennmaradás. Meggyőződé-
sem, hogy ez megvalósítható, kü-
lönben nem jöttem volna” – szö-
gezte le. Elmondása szerint lát-
ta a Sepsi OSK eddigi összes Li-
ga 1-es meccsét, de a téli átiga-
zolási szezonra csak a játékosok 
személyes megismerése után tud 
tervet készíteni. „Mindig van hely 
a jobbnak” – jegyezte meg, hoz-
zátéve, hogy a szünet előtti mecs-
cseken a játékosoknak még van 
lehetőségük bizonyítani helyüket 
a csapatnál.

Neagoe nem érkezett egyedül: 
Sebastian Moga másodedzőt is 
magával hozta, de mint azt Ker-
tész Dávid, a Sepsi OSK alel-
nöke közölte: az eddigi segéd-
edző, Kulcsár László is a há-
romszéki együttesnél folyatja a 
munkát. Az elmúlt két forduló-
ra a csapat irányításával ideig-
lenesen megbízott Nagy Sándor 
játékosmegfigyelőként marad a 
klubnál. „Ez a negatív sorozat új-
donság a klub életében, ezért ne-
künk, a vezetőségnek is nehéz 
kezelnünk. Ezért kerestünk egy 
tejesen más mentalitású edzőt. 
Úgy véljük, hogy csak így moz-
dulhatunk ki ebből a holtpont-
ból. A szurkolóknak pedig min-
dig ugyanaz az üzenet: legyünk 
együtt” – mondta az alelnök. Ha-
zai pályán még nem biztos, hogy 
idén bemutatkozhatnak, mert 

a korábbi tervekkel ellentétben 
még nem fejeződött be teljesen 
a szentgyörgyi stadion felújítá-
sa. Kertész kifejtette: a lelátókon 
még dolgoznak, de a vendégöltö-
ző és a sajtótájékoztatókra szánt 
terem tatarozása is hátravan. 
A katasztrófavédelmi engedély 
igényléséhez már folyamatban 
van az iratok összeállítása, de 
a mérkőzések tévéközvetítéseit 
már megszervezték a ligával, így 
csak utólagos módosítással tud-
nák hazai pályán fogadni a Dina-
mót december első hétvégéjén. 
Diószegi ugyanakkor bízik ab-
ban, hogy ez sikerülni fog, ezért 
is kímélték a három hónap alatt 
rendbe tett pályát, és játszották 
le Brassóban a Hermannstadt el-
leni barátságos meccsüket is. Ott 
már amúgy rendkívül rossz ál-
lapotban van a stadion gyepsző-
nyege – amelyet egy helyi együt-
tes és két ificsapat is használ –, 
a „pluszterhelés” már negatívan 
befolyásolta azt. „Szögezzük le, 
nem a mi hibánkból nem tudunk 
még itthon játszani” – magyaráz-
ta Diószegi, rámutatva, hogy a le-
látók építéséhez rendelt konténe-
rek több mint egy hónapot késtek.

Neagoe irányítása mellett 
a Sepsi OSK a hétvégi 18. for-
dulóban még biztosan a Cenk 
alatti városban fogadja majd a 
Medgyesi Gaz Metant, amely az 
összetett 13. helyén, egy pontos 
hátrányban áll.
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Eugen Neagoe lett a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 

OSK élvonalbeli labdarúgócsapatának új veze-

tőedzője. A tegnap bemutatott szakember a 

Medgyes elleni összecsapáson debütál.

Adio, vb! – korszakzáró olasz futballdráma
Hatvan év után Olaszország nél-
kül rendeznek labdarúgó-világ-
bajnokságot, miután a Squadra 
Azzurra az idegenbeli 1-0-ás 
veresége után csak gól nélkü-
li döntetlent ért el hazai pályán 
a jövő nyári oroszországi sereg-
szemle Svédország elleni pót-
selejtezőjén. A négyszeres vi-
lágbajnok olasz futball világa 
érthetően drámaként élni meg 
ezt a megdöbbentő kudarcot, hi-
szen 1934 óta csak az 1958-as 
– történetesen épp Svédország-
ban rendezett – vb-re nem ju-
tottak ki (1930-ban nem vállal-
ták a részvételt), miközben észa-
ki riválisuk 2006-ban szerepelt 
utoljára a világversenyen. Mind-
ezek után hiába is őrizték meg 
1999 óta tartó hazai pályás ve-
retlenségüket, mert a közvéle-
mény még bizonyára sokáig em-
legetni fogja ezt a hétfő esti ösz-
szecsapást, amely megpecsétel-
te sorsukat. Egy korszak zárult 
le ezzel a labdarúgásban, és az 
amúgy gyengébbnek tűnő észa-
kiak elleni botlás nemcsak az 
olasz válogatott történetében ha-
gyott fekete foltot, hanem annak a 
Gianluigi Buffonnak a pályafutá-
sában is, aki a találkozó után be-
jelentette visszavonulását a nem-
zeti csapattól. A Juventus köny-
nyeivel küszködő kapusa úgy fo-
galmazott, hogy nem önmagát, 
hanem az olasz futballt sajnál-
ja. „Büszkék vagyunk, erősek és 
makacsok. Tudjuk, hogyan kell 
felállni, ahogy mindig is tettük. 
Egy olyan olasz válogatottat ha-
gyok el, amely tudja, hogyan áll-
jon ki magáért. Mindenkit öle-

lek, különösen azokat, akik ve-
lem együtt részesei voltak ennek 
a csodálatos utazásnak” – bú-
csúzott a 175-szörös válogatott, 
39 éves legendás hálóőr. A címe-
rest mezt először húsz évvel ez-
előtt magára öltő Buffon mellett a 
középpályás Daniele De Rossi és 
a középhátvéd Andrea Barzagli 
is bejelentette visszavonulását 
a válogatottól. Ők hárman vol-
tak egyébként az utolsók az ak-
tuális keretben azok közül, akik 
2006-ban világbajnokságot nyer-
tek. Nem sokkal ezután a 96-szo-
ros Giorgio Chiellini is bejelen-
tette, hogy utoljára öltötte magá-
ra a címeres mezt, de arra biz-
tatta a szurkolókat, hogy szerete-
tükkel bátorítsák az új generáci-

ót is. „Biztos vagyok abban, hogy 
arra, amit az este láttunk, lehet 
építeni. Legyen ez a nulladik óra. 
A labdarúgás mindenkié, és mi 
mind egy új korszakot akarunk 
építeni” – fogalmazott.

Sporttársaik és a sajtó nem is 
csorbítják eredményeiket a pót-
selejtező drámai végkimene-
tele miatt, ugyanakkor az már 
mindenkit megdöbbentett, hogy 
a kudarcért részben felelősnek 
tartott Gian Piero Ventura szö-
vetségi kapitány nem mondott 
le azonnal a tisztségről. A kiala-
kult helyzet miatt az Olasz Lab-
darúgó-szövetség mára közgyű-
lést hívott össze.

KRÓNIKA

Novák Ede újabb 
tisztséget kapott
Novák Károly Eduard, Románia 
első és egyetlen paraolimpiai 
bajnoka lett a kerékpáro-
zók világszövetségének (UCI) 
parakerékpáros szakbizott-
ságnak egyik tagja. „Az elmúlt 
években csak nagyon kevesek-
nek sikerült a Balkán térségből 
jelentős beosztást elnyerniük a 
nemzetközi szervezetnél, ezért 
kinevezésemet annak tulajdo-
nítom, hogy jó úton haladunk” 
– vélekedett a hargitai sport-
ember, aki egyben a román ke-
rékpárszövetség elnöke, a bal-
káni testület alelnöke és saját 
csíkszeredai klubot, illetve aka-
démiát is működtet. Meglátása 
szerint kellő tapasztalattal ren-
delkezik ahhoz, hogy építő ja-
vaslatokkal segítse a szakágat, 
amely immár profi sportággá 
nőtte ki magát, de megrefor-
málásra szorul.

Bővül a székely 
ökölvívó-akadémia
A gyergyószentmiklósi szék-
hellyel ez év elején létreho-
zott Székelyföldi Ökölvívó Aka-
démia újabb alegységét nyitja 
meg ezen a héten, amikor Csík-
szereda és Székelyudvarhely 
után Sepsiszentgyörgy is csat-
lakozik a Magyar Ökölvívó-szö-
vetség és az Erdei „Madár” 
Zsolt profi világbajnok egyesü-
lete, a Madárfészek szakmai 
irányítása mellett létesült rend-
szerhez. A háromszéki város-
ban pénteken, Gyergyóban pe-
dig szombaton lesz nyilvános 
edzés Erdei közreműködésé-
vel, hétfőtől pedig a Madárfé-
szek sportolói – köztük tíz fel-
nőtt válogatott ökölvívó – a 
székelyföldiekkel tartank egy-
hetes edzőtábort. A folytatás-
ban a Bihar megyei Nagysza-
lonta is csatlakozni fog az aka-
démiai munkához.

Meglepetés 
Gyergyóban
A Gyergyószentmiklósi Pro-
gym nak sikerült hétfő es-
te 6-4-re legyőznie a címvé-
dő Brassói Coronát a hazai jég-
korongbajnokságban. Ruszlan 
Boriszenko edző hargitai tanít-
ványai lapzártánk után újfent a 
barcaságiak ellen léptek pályá-
ra hazai közönség előtt.

Eladó a Dinamo

Áruja a Dinamo futballklub-
ját Ionuţ Negoiţă, aki hétfő es-
ti bejelentése alapján már 4 
millió euróért is hajlandó átad-
ni többségi részvénycsomagját 
egy új befektetőnek. Az üzlet-
ember a DigiSportnak úgy fo-
galmazott, hogy döntése meg-
másíthatatlan. „Közel öt év 
után belefáradtam. Nem nyer-
tük meg a bajnokságot, nem 
tettünk csodát, de a Dinamo 
él. Én viszont ne tudom tovább 
cipelni ezt a terhet. Csak any-
nyit akartam, hogy megment-
sem a csapatot” – magyaráz-
ta. Negoiţă 2012-ben Cristian 
Borcea részvényeinek átvé-
telével vásárolta be magát a 
Ștefan cel Mare úti klubba, 
majd egy évvel később 90 szá-
zalékra nőtt a részesedése, mi-
után Nicolae Badea és Dragoș 
Săvulescu részvényeit is meg-
vette. Badeának még kétmil-
lió eurót kell fizetnie, és beval-
lása szerint ő is szeretne még 
kétmillió eurót, hiszen az el-
múlt időszakban sokat költött 
a csődtől megmentett élvonal-
beli csapatra és az infrastruk-
túrára. „Lehetőséget akarok 
adni annak, aki utánam jön, ar-
ra, hogy eredményes legyen. 
A klubnak van edzőközpont-
ja, autóbusza, több autója. Már 
csak ez megér négymillió eu-
rót” – mutatott rá a klubtulaj-
donos. A nagy múltú klub ára 
valóban nem tűnik soknak, kü-
lönösen annak tükrében, hogy 
a csődbe ment Rapid felszá-
molása során közel ennyiért 
próbálják elárverezni a márkát.

KÜlönféle
Eladók német, jó minőségű, bontottfa és mű-
anyag termopánablakok, egy- és kétnyílósok; új 
bejárati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron Kápolná-
son. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.hasznaltablak.ro. Tel.: 0742-630838.

Régi ajtók és ablakok minőségi hő-, por- és hang-
szigetelését vállaljuk Németországban kifejlesz-
tett technológiával. Új és egyszerű megoldás, 
tiszta munka, nagytakarítást nem igényel. Tel.: 
0721-255006.

REKLÁM

49 éves, jóképűnek mondott, 
művészeteket, kirándulást  

kedvelő, falusi életet is szerető 
nagybányai férfi keresi

28–50 éves, lehetőleg szőke, 
vidám, megértő női társát 
komoly kapcsolat céljából.

Tel.: 0732-498196

Búcsú. Csalódottan vonult vissza Buffon a válogatottól




