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Kari Aalvik Grimsbö
a szezon végén távozik Győrből
A szezon végén távozik Győrből 
Kari Aalvik Grimsbö, a Bajnokok 
Ligája-címvédő Győri ETO kétszeres 
olimpiai és világbajnok, ötszörös 
Európa-bajnok kézilabdakapusa. 
A 34 éves norvég klasszis már 
korábban jelezte, hogy pályafutása 
lezárását tervezi, ezúttal viszont 
hazája egyik tévécsatornájának 
hivatalosan is bejelentette, hogy ez 
a mostani az utolsó idénye annál 
a magyar bajnokcsapatnál, ahová 
2015 januárjában igazolt. „Utána 
hazamegyek, és elkezdek tervezni 
egy másfajta életet” – idézi a Tv2.
no a hálóőrt. Az MTI emlékeztet, 
hogy Grimsbö tavaly lemondta 
a válogatottságot, és mivel idén 
májusban megműtötték a térdét, 
az aktuális szezonban még nem 
lépett pályára. Reményei szerint 
karácsony után tér vissza, ami azt 
jelenti, hogy bár a november végén 
kezdődő, Japánban rendezendő vi-
lágbajnokságon biztosan nem lesz 
ott, a jövő nyári, tokiói ötkarikás 
játékokról még nem mondott lett.
 
Gólzáporos, drámai döntetlen
a Bajnokok Ligájában
Drámai mérkőzést játszott egymás-
sal kedd este Londonban a Chelsea 
és az Ajax labdarúgócsapata a 
Bajnokok Ligája H csoportjának 
negyedik fordulójában. A 4-4-es 
döntetlennel zárult találkozót a 
vendég amszterdamiak kettős em-
berelőnyben zárták a 68., illetve 69. 
percben diktált – vitatott – piros 
lapok miatt, minek után a két ön-
gólt is jegyző hazaiak ledolgozták 
a kétgólos hátrányukat. A Chelsea 
különben Abraham öngóljával nyi-
tott, de utána Jorginho tizenegyes-
ből egyenlített. Szintén ő volt az, 
aki a 71. percben is tizenegyest érté-
kesített, de Azpilicueta (63. perc) és 
James (74. p.) találataira is szükség 
volt a végeredmény kialakulásá-
hoz. Kepa (35. p.) ugyancsak öngólt 
jegyzett, miközben az Ajaxból 
Promes (20. p.) és Van de Beek (55. 
p.) voltak eredményesek. A négyes 
másik összecsapásán a Valencia 
4-1-re nyert otthon a Lille ellen, 
ezért utóbbi egy ponttal sereghajtó, 
miközben előtte mindhárom gárda 
egyaránt hét pontnál tart. A keddi 
játéknapon a Nápoly szalasztotta 
el továbbjutása bebiztosítását, 
miután csak 1-1-es döntetlent ért 
el otthon a Salzburg ellen, és ezért 
az E csoportban 8 ponttal második 
a Genket 2-1-re legyőzve, 9 ponttal 
listavezető Liverpool mögött. A F 
csoportban a Barcelona csak gól 
nélküli döntetlenre végzett otthon 
a Prágai Slavia ellen, de 8 pontjával 
így is vezet, az Internazionale ellen 
kétgólos hátrányból 3-2-re fordító 
Borussia Dortmund előtt (7 pont). 
A G négyesben a listavezető Liepzig 
és a második helyen álló Lyon győ-
zelmei után előbbi 9, utóbbi 7 pont-
tal áll az összetettben, miközben a 
Zenit 4, a Benfi ca pedig 3 ponttal 
maradt. A BL tegnapi összecsapá-
sait lapzártánk után rendezték,  ma 
az Európa Liga csoportkörének 4. 
fordulójában lépnek pályára a csa-
patok. Az E csoportban 6 ponttal 
második Kolozsvári CFR a Rennest 
fogadja 20 órától, a Ferencváros 
pedig a H négyesben 22 órától látja 
vendégül a Moszkvai CSZKA-t. 

Jövő őszre tervezik a Sepsi-
szentgyörgy határában épülő 
új stadion átadását. A Sepsi 
OSK élvonalbeli labdarúgócsa-
patának mintegy negyvenmil-
lió lejből kivitelezett „új ottho-
na” Antal Árpád szentgyörgyi 
polgármester szerint része 
annak a folyamatnak, amely 
révén Kovászna megyeszék-
helye fontos sportközponttá 
válhat a Kárpát-medencében.
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K ezd formát ölteni a Sepsiszent-
györgy határában épülő új 
stadion, amely minden igényt 

kielégítő feltételekkel áll majd a vá-
ros első ligás labdarúgócsapata, a 
Sepsi OSK rendelkezésére. Ez az a 
csapat, amelyik 2017-ben, az élvo-
nalba feljutva, sporttörténelmet írt, 
ám a gyorsan jött siker váratlanul 
érte a Diószegi László által meg-
álmodott egyesületet, amely Liga 
1-es mérkőzésekre alkalmas pálya 
hiányában sokáig idegenben volt 
kénytelen megrendeznie a hazai 
találkozóit. Noha a városi stadion 
többévnyi eredménytelen próbál-
kozás ellenére nem került át a helyi 
önkormányzat tulajdonába, a klub 
így is költött rá, hogy hazatérhessen 
saját közönsége elé.

Világossá vált azonban, hogy 
hosszú távon ez nem jelent végleges 
megoldást, így fogalmazódott meg 
egy új stadion építésének gondola-
ta. A helyszín szinte kínálta magát a 
már működő Sepsi Aréna impozáns 
épületének szomszédságában, a vá-
ros Csíkszereda felőli bejáratánál, 
és amikor a beruházáshoz szüksé-
ges anyagi háttér jelentős magyar-
országi kormánytámogatás révén 
biztosítottnak látszott, elkezdőd-
hetett előbb a tervezés, majd annak 
konkrét megvalósítása.

A területet nemsokára erőgépek 
hada vette birtokba, az előkészí-
tő munkálatokkal párhuzamosan 
azonban rekordidő alatt elkészült 
három edzőpálya, amelyek közül 
kettő villanyfényes megvilágítással 
és lelátókkal is rendelkezik, így az 
utánpótláscsapatok már ott játsz-
hatják bajnoki mérkőzéseiket.

A mintegy 40 millió lejből meg-
valósuló stadion helyén előbb csak 
földkupacok jelentek meg, majd 
lassan kezdtek kirajzolódni a léte-
sítmény körvonalai, az elmúlt he-

Jövőépítés. Az ütemterv szerint haladnak a munkálatok a Sepsi OSK új stadionjánál

 » A Sepsi OSK 
alelnöke, Ker-
tész Dávid azt is 
elárulta, hogy a 
jövő ősszel ese-
dékes stadion-
avató alkalmával 
az elképzelések 
szerint a Duna-
szerdahelyi AC 
együttesével 
játsszák első 
mérkőzésüket új 
otthonukban.

 » „Egy bő év-
tizeddel ezelőtt 
elindult egy 
folyamat, ami 
oda fog vezetni, 
hogy Sepsi-
szentgyörgy a 
Kárpát-medencén 
belül egy fontos 
sportközpont 
lesz. Még nem 
tartunk a végén, 
de a kosárlabda, 
a labdarúgás, a 
gyermekek szá-
mára szervezett 
sportprogramok 
fontos elemei en-
nek” – vélekedett 
Antal Árpád, Sep-
siszentgyörgy 
polgármestere.

tekben pedig már látványos előrelé-
pések történtek. Jelenleg ágaskodó 
betonoszlopok, felszerelt lelátóré-
szek és tetőszerkezet-elemek jelzik, 
hogy gőzerővel folyik a munka.

Tartják az ütemtervet
A részletekről Kertész Dávid, a Sepsi 
OSK alelnöke tájékoztatott, aki azt 
is elmondta, hogy mivel az időjárás 
kedvező volt, az építkezés nagyrészt 
az ütemtervnek megfelelően ala-
kult, a határidőket illetően kisebb 
csúszások vannak ugyan, de a kivite-
lező ígérete szerint ezek behozhatók. 
„A pályát körülvevő lelátóknak elké-
szült a tartószerkezete, a gerendákat 

is beöntötték, így most már az kö-
vetkezik, 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. 
Kevésbé látványos, de nagyon lé-
nyeges előrelépés történt a játéktér 
kialakításának vonatkozásában is. 
A pálya területének feltöltése meg-
történt, most már csak az a réteg 
hiányzik, amelybe elhelyezik a fűtés-
rendszert, és amelyre a gyepszőnyeg 
kerül” – számolt be a háromszéki 
klub alelnöke. Kiemelte, az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) sta-
dionokra vonatkozó szabályaihoz 
mindenben igazodni fognak, és en-
nek 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 lehes-
sen. A szabályozás lényegében min-
denre 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 sportbá-
zis nemzetközi mérkőzések megren-
dezésére is alkalmasnak minősül. 
A Sepsi OSK alelnöke azt is elárulta, 
hogy a jövő ősszel esedékes stadion-
avató alkalmával az elképzelések 
szerint a Dunaszerdahelyi AC együt-
tesével játsszák első mérkőzésüket 
új otthonukban.

Sportközponttá válnának
A beruházás jelentőségét hang-
súlyozó Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere egy folyamat 

részeként tekint a kovásznai megye-
székhelyen épülő új stadionra. Sze-
rinte az beleilleszkedik egy olyan 
egységes koncepcióba, amelynek 
megvalósítása már korábban el-
kezdődött, de még évtizedekre van 
szükség ahhoz, hogy a munka gyü-
mölcse beérjen és Sepsiszentgyörgy 
sportközpontként is felkerüljön a 
Kárpát-medence térképére. „Diósze-
gi 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 régiónak lett az álma. Ez a 
szentgyörgyi történet immár része 
az egész Kárpát-medencei sportról 
alkotott víziónak, és most egy jelen-
tős lépés történt azzal, hogy a Sepsi 
Aréna mellett épül az új stadion. Egy 
bő évtizeddel ezelőtt elindult egy fo-
lyamat, ami oda fog vezetni, hogy 
Sepsiszentgyörgy a Kárpát-meden-
cén belül egy fontos sportközpont 
lesz. Még nem tartunk a végén, de a 
kosárlabda, a labdarúgás, a gyerme-
kek számára szervezett sportprog-
ramok fontos elemei ennek. Biztos 
vagyok abban, hogy ez az épülő 
stadion is pozitív élményekkel fog 
gazdagítani bennünket” – véleke-
dett Antal. 

A polgármester hozzáfűzte, szintén 
ehhez a folyamathoz tartozik, hogy a 
stadion szomszédságában a Sapien-
tia Alapítvány hamarosan egyetemi 
campust épít, és Sepsiszentgyörgyön 
fogják létrehozni az egyetem testne-
velő tanári és edzőképző karát.

Vereséggel pótoltak a csíkszeredaiak

Az FK Csíkszereda 1-0-ra kikapott Ploiești-en a Petrolultól, 
amikor kedd délután bepótolták a másodosztályos labda-
rúgó-bajnokság ötödik fordulójából elhalasztott mérkőzé-
süket. A találkozót emberhátrányban fejezte be a hargitai 
együttes. Aznap pótolták be a Temesvári ASU Poli Buzău 
elleni összecsapását is, amelyet a 11. fordulóból halasz-
tottak el. A Béga-partiak 1-0-ra nyertek idegenben, ezért az 
összetettben egy ponttal megelőzték a 16 ponttal maradt 
csíkiakat. A Petrolul 24 ponttal előrelépett a harmadik hely-
re, miközben a Buzău 20 ponttal a nyolcadik a 30 pontnál 
tartó Mioveni által vezetett összetettben. (V. Ny. R.)

JÖVŐ ŐSZRE TERVEZIK A MINTEGY NYOLCEZER FÉRŐHELYES ÚJ SEPSISZENTGYÖRGYI STADION ÁTADÁSÁT

Épül a Sepsi OSK új otthona




