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A székelyföldi sporttörténelem 
új fejezetét nyitotta meg a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, 

amikor 2017-ben feljutott a hazai lab-
darúgás élvonalába. A háromszéki 
klubot mindez részben felkészületle-
nül érte, főleg abból a szempontból, 
hogy a vezetőségnek első ligás mér-
kőzések lebonyolítására alkalmas 
helyszín után kellett néznie. Így esett 
a választás a brassói Ifj úsági Stadion-
ra, amely a háromszékiek ideiglenes 
otthonává vált, ez azonban nem aka-
dályozta meg a szurkolókat abban, 
hogy többezres létszámban zarán-
dokoljanak a Sepsi OSK meccseire. 
A kényszerű száműzetés Ploiești-en 
folytatódott, ez az időszak azonban 
nem tartott sokáig, a sepsiszent-
györgyi városi sportbázist ugyanis 
sikerült olyan állapotba hozni, hogy 
a piros-fehérek ténylegesen is hazai 
környezetben játszhassanak.

Világossá vált azonban, hogy 
hosszú távon ez nem jelent végleges 
megoldást, az infrastruktúra-fejlesz-
tés terén is tenni kell valamit, így fo-
galmazódott meg egy új stadion épí-
tésének gondolata. A helyszín szinte 
kínálta magát a már működő Sepsi 
Aréna impozáns épületének szom-
szédságában, a város Csíkszereda 
felőli bejáratánál, és amikor a beru-
házáshoz szükséges anyagi háttér 
jelentős anyaországi támogatás ré-
vén biztosítottnak látszott, elkezdőd-
hetett előbb a tervezés, majd annak 
konkrét megvalósítása.

A területet nemsokára erőgépek 
hada vette birtokba, az előkészítő 
munkálatokkal párhuzamosan azon-
ban rekordidő alatt elkészült három 
edzőpálya, amelyek közül kettő 
villanyfényes megvilágítással és le-
látókkal is rendelkezik, így az után-
pótláscsapatok már ott játszhatják 
bajnoki mérkőzéseiket.

A stadion helyén előbb csak föld-
kupacok jelentek meg, majd lassan 
kezdtek kirajzolódni a létesítmény 
körvonalai, az elmúlt hetekben 
pedig már látványos előrelépések 
történtek. Jelenleg ágaskodó beton-
oszlopok, felszerelt lelátórészek és 
tetőszerkezet-elemek jelzik, hogy 
gőz erővel folyik a munka.

A részletekről Kertész Dávid, a 
Sepsi OSK alelnöke tájékoztatott, aki 

azt is elmondta, hogy mivel az időjá-
rás kedvező volt, az építkezés nagy-
részt az ütemtervnek megfelelően 
alakult, a határidőket illetően kisebb 
csúszások vannak ugyan, de a kivi-
telező ígérete szerint ezek behozha-
tók. „A pályát körülvevő lelátóknak 
elkészült a tartószerkezete, a geren-
dákat is beöntötték, így most már az 
következik, hogy azok a betonelemek 
is a helyükre kerüljenek, amelyekre 

majd a székeket fogják felszerelni. Ez 
lényegében már elkezdődött, és ez-
zel párhuzamosan a tetőszerkezet is 
épül. A létesítmény nyugati oldalán 
kap majd helyet az az épület, amely 
az öltözők, páholyok, sajtószektor, 
konferenciaterem, irodák számára 
biztosít megfelelő körülményeket. Ke-
vésbé látványos, de nagyon lényeges 
előrelépés történt a játéktér kialakítá-
sának vonatkozásában is. A pálya te-

rületének feltöltése megtörtént, most 
már csak az a réteg hiányzik, amelybe 
elhelyezik a fűtésrendszert, és amely-
re a gyepszőnyeg kerül” – számolt be 
a háromszéki klub alelnöke.

Kertész Dávid kiemelte, az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
stadionokra vonatkozó szabályai-
hoz mindenben igazodni fognak, és 
ennek megfelelően jövő ősszel egy 
4. kategóriájú, nyolcezer ülőhellyel 
rendelkező létesítmény nyithatja 
meg kapuit. A nemzetközi fórum 
ugyanis részletekbe menően szabá-
lyozza azokat a feltételeket, amelyek 
teljesülése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a stadiont hitelesíteni lehessen. 
A szabályozás lényegében minden-
re kiterjed a játéktér méreteitől, a 
megvilágítás intenzitásától kezdve a 
befogadóképességen keresztül egé-
szen a parkolóhelyek vagy éppen a 
férőhely függvényében kialakítandó 
mellékhelyiségek számáig, de egy-

aránt kitér a biztonsági és kényelmi 
szempontokra is. Az infrastruktú-
ra-szabályok szerint a 4. kategória a 
legmagasabb besorolást jelenti, ami 
egyben azzal is jár, hogy a sportbázis 
nemzetközi mérkőzések megrende-
zésére is alkalmasnak minősül.

A Sepsi OSK alelnöke azt is elárul-
ta, hogy a jövő ősszel esedékes stadi-
onavató alkalmával az elképzelések 
szerint a Dunaszerdahelyi AC együt-
tesével játsszák első mérkőzésüket új 
otthonukban.

A beruházás jelentőségét hangsú-
lyozta Antal Árpád András polgármes-

ter is, aki egy folyamat részeként tekint 
a kovásznai megyeszékhelyen épülő új 
stadionra. A város első embere szerint 
ugyanis beleilleszkedik egy olyan egy-
séges koncepcióba, amelynek megva-
lósítása már korábban elkezdődött, de 
még évtizedekre van szükség ahhoz, 
hogy ennek a munkának a gyümöl-
csei beérjenek és Sepsiszentgyörgy 
sportközpontként is felkerüljön a 
Kárpát-medence térképére. „Diószegi 
Lászlónak volt egy álma, hogy legyen 
focicsapat, de ez mára már túllépte 
nemcsak az ő körét, hanem a várost is, 
és kijelenthetjük, hogy az egész régió-
nak lett az álma. Ez a szentgyörgyi tör-
ténet immár része az egész Kárpát-me-
dencei sportról alkotott víziónak, és 
most egy jelentős lépés történt azzal, 
hogy a Sepsi Aréna mellett épül az új 
stadion. Egy bő évtizeddel ezelőtt elin-
dult egy folyamat, ami oda fog vezetni, 
hogy Sepsiszentgyörgy a Kárpát-me-
dencén belül egy fontos sportközpont 

lesz. Még nem tartunk a végén, de a ko-
sárlabda, a labdarúgás, a gyermekek 
számára szervezett sportprogramok 
fontos elemei ennek. Biztos vagyok ab-
ban, hogy ez az épülő stadion is pozitív 
élményekkel fog gazdagítani bennün-
ket” – vélekedett Antal Árpád András.

A polgármester hozzáfűzte, szin-
tén ehhez a folyamathoz tartozik, 
hogy a stadion szomszédságában 
a Sapientia Alapítvány hamarosan 
egyetemi campust épít, és Sepsi-
szentgyörgyön fogják létrehozni az 
egyetem testnevelő tanári és edző-
képző karát.

Épül a Sepsi OSK új otthona
Jövő ősszel egy nyolcezer férőhelyes létesítmény nyithatja meg kapuit

• Kezd formát ölteni a Sepsiszentgyörgy határában épülő új stadion, 
amely minden igényt kielégítő feltételekkel áll majd a város első ligás 
labdarúgócsapatának rendelkezésére. Az ütemterv szerint az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) előírásainak megfelelő 4. kategóriájú létesít-
ményben jövő ősszel rendezhetik az első mérkőzést. Antal Árpád András, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a stadion megépítése része egy 
olyan folyamatnak, amely által a kovásznai  megyeszékhely egész Kár-
pát-medencei viszonylatban fontos sportközponttá fog válni.

Javában zajlanak a munkálatok az új 
stadionnál. Háttérben a Sepsi Aréna
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„ A jövő ősszel esedékes 
stadionavatón az elkép-
zelések szerint a Duna-
szerdahelyi AC együt-
tesével játszaná első 
mérkőzését a Sepsi OSK




