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Erősebb kerettel táplálnák a Szentgyörgyön kialakult fociőrületet a 2018–2019-es szezonban

Diószegi László: álom volt az év
Elkelt a Rapid

A kikiáltási áron, áfa nélkül 
406 800 euróért kelt el a Bukares-
ti Rapid futballmárkája. Ez volt a 
tizenkilencedik árverés, amelyet 
a korábban csődbe ment klub ál-
tal birtokolt brand értékesítésé-
re rendeztek, és most a FCR Bu-
karest vásárolta meg. Ez a válla-
lat gyakorlatilag az Academia Ra-
pid, amelyik megnyerte a negyed-
osztályos bajnokságot és a bu-
karesti Román Kupát, hogy a Li-
ga 3-ba való feljutásért rendezen-
dő osztályozón léphessen pályá-
ra. A márka megvásárlásával ezen-
túl már használhatják a giulești-i 
egykori bajnokcsapat nevét és szí-
neit, de jó esetben a dicsőséglistá-
ját is megkapják a jogutóddá válás 
folyamán.

Kivizsgálják 
Kárpátalja szereplését
Szeparatista cselekedetet feléte-
lezve kivizsgálást rendelt el Igor 
Zhdanov, Ukrajna sportminiszte-
re a Független Labdarúgó-egye-
sületek Szövetsége (CONIFA) ál-
tal Londonban rendezett világ-
bajnokságon részt vevő Kárpátal-
ja válogatottja ellen. A tárcaveze-
tő Facebook-oldalán szólította fel 
az ország titkosszolgálatát, hogy 
az „megfelelően” reagáljon erre 
a „sportszeparatizmusra”. „Szük-
ségszerű kihallgatni a csapat játé-
kosait, és meg kell vizsgálni, hogy 
a kárpátaljaiak megbízott szer-
vezőinek tette sérti-e Ukrajna te-
rületi integritását és összekap-
csolható-e terrorista, és szepara-
tista csoportokkal” – fogalmaz. 
AReuters beszámolója alapján 
Pavlov Klimkin külügyminiszter 
behívatta a kárpátaljai együttes-
ben pályára lépő – és egyébként a 
vb-t megnyerő – futballistákat, az 
Ukrán Labdarúgó-szövetség pedig 
kilátásba helyezte az eltiltásukat – 
bár tény: a csapat tagjainak több-
sége magyarországi gárdákban 
szerepel, míg Fejér Béla a Sepsi 
OSK kapusa. A történtek kapcsán 
a CONIFA közleményben állt ki a 
kárpátaljaiak mellett. Kihallgatá-
sukat aggasztónak, a szankcioná-
lásukra tett javaslatot pedig „drá-
kóinak” tartják, és felszólították az 
illetékeseket álláspontjuk „átgon-
dolására”. A CONIFA-vb-n, mint is-
meretes, Székelyföld válogatott-
ja is részt vett, de hatósági szank-
ciók nem kerültek napirendre az 
ukrajnaihoz hasonló vélemények 
kapcsán.

„Egy álom volt az egész év” – fo-
galmazott a Krónikának Dió-
szegi László, a Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK labdarúgóklubjá-
nak tulajdonosa, amikor csapata első 
élvonalbeli szezonjáról kérdeztünk. 
Rámutatott: a feljutás és a Liga 1 első 
három fordulója álomszerű volt, majd 
megmutatkoztak a csapatok közöt-
ti különbségek, és a gyengébb ered-
mények kijózanítóan hatottak, de az-
tán télen újra mertek álmodni. „Be-
vallom, hogy izgultam a bennmara-
dásért” – tette hozzá, hangsúlyozva 
ugyanakkor, hogy december 14-étől 
egyhuzamban azon dolgoztak, hogy 
elkerüljék a kiesést. Ez nem csupán 
sikerült: a reményeiket túlszárnyal-
va az alsóházi rájátszás harmadik 
helyén zártak, ami az összetett kilen-
cedik helyének felel meg.

Diószegi közölte, arra fel voltak ké-
szülve, hogy lesznek különbségek 
köztük és az erős élvonalbeli csa-
patok között, ezért nem érzett kiáb-
rándultságot az első élvonalbeli sze-
zon alatt. „Talán csak az okozott né-
mi csalódást, hogy nem tudtuk a saját 
pályánkat októberre elkészíteni, így 
csak a rájátszásban használhattuk. 
Ha végig itthon játszunk, szerintem 
5-6 ponttal többet gyűjtünk” – mond-
ta. Megjegyezte, most azon dolgoz-
nak, hogy időben elkészüljön a sep-
siszentgyörgyi stadion kivilágítási 
rendszere, és ha netán a szezonrajt-
ra nem végeznek, akkor két-három 
hét halasztást kérnek majd a szövet-
ségtől, hogy addig ne tervezzék esté-
re mérkőzéseiket.

A következő szezonban erősebb 
csapattal számolnak, mert szerinte 
Eugen Neagoe vezetőedzőnek – aki-
nek a tapasztalata nagyban hozzá-
járult a Liga 1-ből való kiesés elke-
rüléséhez – volt elegendő ideje ah-
hoz, hogy kiválassza azokat a játé-
kosokat, akikkel a továbbiakban dol-
gozni akar. Az általa kért futballis-
ták közül egy kivételével mindegyik 
leigazolása megoldhatónak tűnik, 
az elküldött hét játékos helyére pe-
dig Diószegi szerint 10-20 százalék-
kal jobb futballisták érkeznek majd. 
Fülöp Istvánnal még tárgyalnak, de 
bár szeretnék, ha maradna, a Diós-

győrnél kapott fizetését nem tudják 
vállalni. „Ő is húzóember volt, de mi 
nem tudunk horribilis összeget fi-
zetni” – mondta a klubtulajdonos, 
hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a 
stabilitást és a pénzügyi biztonságot 
garantálni tudják.

Kiemelte, ezúttal a keret már a sze-
zon elejétől együtt készülhet, nem-
csak a „hajrára” áll össze. „Talán meg 
lehetne célozni a felsőházi rájátszás-
ba jutást jelentő hatodik helyet is az 
alapszakaszban, de akkor sem dől 
össze a világ, ha ez nem jön össze. 
Az alsóházban az ideinél eggyel jobb 
helyezéssel is elégedettek leszünk” – 
mondta. Úgy véli, arra jelenleg nincs 
pénzügyi lehetőségük, hogy a dobo-
gós helyekért versenyezzenek a nagy 
klubokkal, de szerinte az a lényeg, 
hogy „megvan az a fociőrület Sepsi-
szentgyörgyön, ami egyedülálló az 
országban”.

Csinta Samu klubelnök szintén 
kifejtette lapunknak: ezentúl is ad-
dig nyújtózkodnak, ameddig a ta-
karójuk ér. Nem áll szándékuk-
ban többet költeni játékosvásár-
lásra, mint amennyit a lehetősége-
ik megengednek. Inkább arra tö-
rekszenek, hogy a fizetések tisz-
tességesek legyenek, és azokat idő-
ben utalhassák. Tapasztalata sze-
rint ez egyre csábítóbbá kezd vál-
ni, mert több ügynök és játékos is 
érdeklődött már náluk. Elmondá-
sa szerint tegnapi lapzártánkig há-
rom szerződést már megkötöttek. 
Ebből egy közismert, hiszen Eugen 
Neagoe vezetőedző korábbi megál-
lapodásának meghosszabbításáról 
van szó, de közben két futballistát 
is leigazoltak: a Temesvári Poli volt 
középpályása, Gabriel Vaşvari, to-
vábbá egy horvát származású né-
met hátvéd, a 29 éves Igor Iovanovic 
folytatja nálunk a 2018–2019-es 
szezonban. Utóbbitól jelentős erő-
sítést várnak a védelemben, mert a 
következő idényben már nem sze-
retnének a kiesés miatt aggódni. 
Csinta megjegyezte, most már el-
érkezettnek látják az időt arra, 
hogy kölcsönjátékosok helyett olyan 
futballistákat is hozzanak, akik-
kel 2-3 évre is tervezhetnek. „Bí-

zunk Neagoe értékítéle tében, ab-
ban, hogy azok, akiket kiszemelt, 
be fogják váltani a reményeket” – 
mondta.

A következő szezon szerinte nehe-
zebb lesz, mert bár a feljutó Călărași-
ról még nincs sok információjuk, a 
Hermannstadt bizonyosan „nem lu-
fikat ereget”, hanem stabil háttér-
rel hosszú távra tervez. „De a mi 
bennmaradásunkat most sem a me-
zőny gyengesége okozta” – szögez-
te le Csinta, rámutatva, hogy a Liga 1 
2018–2019-es mezőnyétől függetlenül 
stabil teljesítményt szeretnének fel-
mutatni. Erre a felkészülést csütörtö-
kön kezdik meg, hogy néhány napos 
szentgyörgyi edzés után a bajnok Ko-
lozsvári CFR ellen játszanak barát-
ságos mérőzést június 26-án. A há-
romszékiek azt követően Ausztriá-
ban fognak edzőtáborozni.

A fellegváriaknál egyébként ugyan-
csak csütörtökön lesz az összetartás, 
és várhatóan Edi Iordănescu edző 
irányításával kezdik a felkészülést. 
Dan Petrescu utódját meg nem erősí-
tett sajtóinformációk szerint tegnap-
ra várták Kolozsvárra, hogy szerző-
dése aláírása után ma hivatalosan is 
bemutassák a CFR vezetőedzőjeként.

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Azonos ágra sorsolták Romániát és Magyarországot a kézi-Eb-n
Azonos ágon szerepel majd Romá-
nia és Magyarország női kézilab-
da-válogatottja az idei franciaorszá-
gi Európa-bajnokságon, ezért a cso-
portkörből való továbbjutásuk ese-
tén a középdöntőben találkozhat-
nak először a november 29. és de-
cember 16. között rendezendő ese-
ményen. A tegnap tartott sorsolás 
nem volt túl kegyes a két együttes-
hez, hiszen amíg Kim Rasmussen 
szövetségi kapitány piros-fehér-
zöld együttese – az előzetes beso-
rolások alapján az első kalapból ki-
emelve – újfent találkozni fog a ré-
gi ismerősnek számító, a legutób-
bi Eb-n ezüstérmes, a tavalyi vb-n 
bronzérmes Hollandiával, addig 
Ambros Martín szövetségi kapitány 

piros-sárga-kék gárdájának a cím-
védő és rekordgyőztes Norvégia ju-
tott ellenfélnek a D csoportban. Ez 
utóbbi négyesbe kapott még besoro-
lást Németország és Csehország is, 
míg a magyarok mellé Spanyolor-
szág és Horvátország csatlakozott. 
A D jelű kvartett Brestben, a C pedig 
Montbéliard-ban fog szerepelni. Mi-
vel a négyesekből a legjobb három 
helyezett jut tovább a középdöntős 
csoportokba, ezért a papírforma 
szerint mind a román, mind pedig a 
magyar együttesre számítani lehet 
a főcsoportokban, ahol már a két év-
vel ezelőtti svédországi seregszem-
lén is „összefutottak”. Akkor egyéb-
ként Románia 29-21-re nyert, de az 
elődöntőről lemaradt, és az ötödik 

helyen végzett, miközben Magyar-
ország a 12. pozícióban zárt.

A legutóbbi kontinensviadal me-
zőnye egyébként megegyezik az ide-
ivel – a másik ágon a házigazda, a 
regnáló világbajnok Franciaország a 
Nancyban játszó B csoportban Mon-
tenegróval, Oroszországgal és Szlo-
véniával találkozik, míg az A jelű né-
gyesben Dánia Svédország, Szerbia 
és Lengyelország társaságában sze-
repel majd Nantes-ban.

A Nemzetisport.hu alapján Kim 
Rasmussen nem örült annak, hogy 
megint összekerültek a hollandok-
kal – bár a selejtezőkben legyőz-
ték őket –, ugyanakkor a spanyolo-
kat sem tartja egyszerű ellenfélnek. 
„A spanyol válogatott sok klasszis 

játékossal rendelkezik, és rendkívül 
gyors, ami ellen meg kell találnunk 
a megfelelő játékmódot, ötven-öt-
ven százalék esélyt látok mindkét 
együttes számára a magyar–spa-
nyol találkozón” – magyarázta. Hoz-
zátette, a horvátokat ugyan tiszte-
lik, de szerinte velük szemben esé-
lyesebbnek számítanak. Romániá-
nak könnyebb lesz a helyzete a cso-
portkörben, hiszen ott csak a két év-
vel ezelőtt is ellenfélként szereplő 
norvégok jelentenek nagy „veszélyt”, 
bár nem is olyan rég, tavaly decem-
berben épp a csehek voltak azok, 
akik megfékezték Neaguékat a vb-
nyolcaddöntőben.  

KRÓNIKA

A kolozsvári DIAKÓNIA 
KERESZTYÉN ALAPÍTVÁNY

KÖZGAZDÁSZT
alkalmaz.

Jelentkezni lehet hétköznap 9–15 
óra között 2018. június 20-ig a 

következő telefonszámokon: 0264-
441971, 0733-3035015 vagy sze-

mélyesen az alapítvány székhelyén: 
Kolozsvár, Zambilei utca 7. szám, 

illetve a diakonia.cj.hr@gmail.com 
e-mail-címen. 

Szükséges iratok: önéletrajz és 
végzettséget igazoló oklevél.

Előnyt jelent legalább 3 év 
könyvelési tapasztalat, a WinMentor 

program és az Excel ismerete. 
A jelentkezés után interjúra kerül sor, 
melynek időpontjáról a jelentkezőket 

telefonon értesítjük.

REKLÁM

Álomként élte meg Diószegi László a Sepsiszentgyör-

gyi Sepsi OSK első élvonalbeli szezonját. A futballklub 

tulajdonosa szerint a keret erősebb lesz az új idény-

ben, és az a lényeg, hogy az országban egyedülálló fo-

ciőrület alakult ki a háromszéki megyeszékhelyen.

Álomszövők. Az újoncként maradandót alkotó Sepsi OSK fociőrületet teremtett Sepsiszentgyörgyön
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