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Piros-fehér álomszezon
Így jutott fel az élvonalba a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
• Nyolcvannyolcadik perc. Issa Thiaw hanyag eleganciával végzi el a Had-
nagy Attila által kiharcolt tizenegyest. A szenegáli középpályás mintha 
nem is érezné a pillanat súlyát, oly lazán belsőzi a hálóba a labdát. A Re-
sicabányai Metalul kapusa jobbra dől, a snagovi stadion piros-fehér szek-
tora pedig felrobban az örömtől. 2017. május 28-án, azon az emlékezetes 
napsütéses délutánon a Sepsi OSK feljutott a labdarúgó 1. Ligába. A har-
madik évforduló apropóján visszatekintünk a háromszéki labdarúgócsapat 
álomszerű szezonjára, sporttörténelmi tettére. 

ORBÁN ZSOLT

A mikor az első ligás FC Boto-
șani-tól hazatért Sepsiszent-
györgyre, Hadnagy Attila 

aligha gondolta volna, hogy pályafu-
tása végéhez közeledve hamarosan 
újra az élvonalbeli bajnokságban 
játszhat. A kiváló, akkor 35 éves csa-
tár egyértelműen a legnagyobb igazo-
lásnak számított a harmadosztályból 
frissen feljutott székely csapat kereté-
ben. A klubvezetőknek sikerült haza-
csalogatniuk még két fi atal kapust, a 
kézdivásárhelyi Niczuly Rolandot és a 
zabolai Fejér Csongort.

A felsoroltakon kívül további nyolc 
új játékos érkezett a nyáron, így Valen-
tin Suciu vezetőedzőnek – aki koráb-
ban még edző-játékosként is segítette a 
2011-ben alapított csapatot – alaposan 
fel volt adva a lecke. Az előszezon első 
sajtótájékoztatóján a Sepsi OSK mezét 
a kezdeti időkben szintén magára öl-
tő Bokor János sportigazgató nem is 
fogalmazhatott meg annál merészebb 
célkitűzést, mint hogy a középme-
zőnyben, a nyolc-tizedik helyek vala-
melyikén végezzenek. A Sepsi ugyanis 
sem a játékoskeret, sem a költségvetés 
alapján nem tartozott az élmezőnyhöz. 
Az OSK vezetői abszolút megelégedtek 
volna azzal a teljesítménnyel is, ha az 
újonc csapatnak első nekifutásra sike-
rült volna megvetnie a lábát a másod-
osztályban.

Ahogyan azt megszokhattuk, a 
bajnoki rajt előtt sok bizonytalanság 
jellemezte a ligát. Összesen huszonöt 
egyesület neve merült fel az indulás 
előtt, végül a Petrolul Ploiești csődbe 
ment, a Farul Konstanca, az SC Bákó 
és a Nagybányai FCM anyagi nehézsé-
gekre hivatkozva nem vállalta a meg-
mérettetést, míg az élvonalból kiesett 
Temesvári ACS Polit visszafogadták az 
első osztályba a kizárt és a megszűnés 
szélére sodródott Bukaresti Rapid he-
lyett. Ennek megfelelően augusztus-
ban végül húsz csapattal rajtolt el a 2. 
Liga, más kérdés, hogy a júniusi zárás-

kor már csak tizenhat aktív együttes 
volt a mezőnyben, miután három klu-
bot kizártak, egy pedig visszalépett. 
De ne szaladjunk ennyire előre…

Egy szezonnal korábban a Sepsi 
OSK nagyszerűen védekezett harmad-
osztályban, a piros-fehérek 26 mérkő-
zés alatt mindössze kilenc kapott és 
ötvenöt rúgott góllal végeztek az első 
helyen. Edzőjük a 2. Ligában is stabil 
védekezésre épített, de a csapat játéka 

csak idővel állt össze. A szezon nem 
indult jól a háromszékiek számára, a 
Mutu – Ţepeş, Damian, Mihai, Dumb-
ravă – Burlacu, Minciună – Jakab, 
Tofan, Huiban – Hadnagy összeállí-
tású tizeneggyel pályára lépett OSK 
gólokban gazdag meccsen kapott ki 
odahaza a Brassói FC-től. A második 
fordulóban Hadnagy mesternégyes-
sel vezette kiütéses győzelemre csa-
patát Világoson a Pankotai Sólymok 
ellen (a 0–7-es eredményt az Arad me-
gyeiek visszalépése nyomán később 
törölte a szövetség), majd következett 
az első hazai siker, Mitra Szilárd fejes-
góljával a nagyváradi csapat ellen.

A Sepsi OSK feljutását egy fan-
tasztikus őszi meneteléssel alapozták 
meg a fi úk. Bár szeptember közepén 
becsúszott egy sima vereség Szat-
márnémetiben, ezt követően tizen-
egy mérkőzést hoztak le veretlenül 
(kilenc győzelem, két döntetlen). Az 
élmezőnyből sikerült megszerezni 
az Aradi UT és a Chindia Târgoviște 
skalp ját, így a bajnokság felénél a 
szentgyörgyiek az előkelő negyedik 

helyen álltak. Bónuszként a Román 
Kupában is szépen teljesített a Su-
ciu-csapat, amely 5–1-gyel vágott 
vissza Brassónak a bajnoki nyitányon 
elszenvedett vereségért. A legjobb 32 
között az élvonalbeli CS U Craiovának 
is méltó ellenfele volt a Sepsi OSK, a 
brassói Tineretului Stadionban az 
oltyánok csak hosszabbítás után tud-
ták kiharcolni a továbbjutást.

Szentgyörgyön valami készült. Míg 
nyáron a közeli Kovásznán edzőtábo-
roztak a futballisták, addig télen már 
a törökországi Antalyában hangoltak 
a folytatásra. A klubot megalapító 
Diószegi Lászlónak és Kertész Dávid-

nak egyre több interjút kellett adnia, 
a Sepsi OSK-ra nemcsak az erdélyi 
magyar, hanem a román és a magyar-
országi sajtó is felfi gyelt, és sokszor 
szóba került az esetleges feljutás is. A 
klub vezetői erről visszafogottan nyi-
latkoztak, ami érthető, hiszen az ered-
mények messze megelőzték a klubnál 
található infrastruktúrát. Az újabb 
szintlépés számos megoldandó prob-
lémát idézett volna elő a stadion körül 
és nem csak, de a klub a helyi vállal-
kozók mellett az önkormányzat és Ma-
gyarország segítségre is számíthatott, 
az anyagi háttér tehát biztosnak tűnt. 
A téli szünetben több játékossal is erő-
sítettek, közülük kiemelkedett Sebas-
tian Ghinga, a bákói hátvéd/védekező 
középpályás korábban sokat játszott a 
román élvonalban.

A Sepsi három sikerrel kezdte a 
2017-es évet, de az éllovas Bukaresti 
Juventustól már kikapott idegenben. 

Sajnálatos módon a csapatot rend-
szerint elkísérő Székely Légiót több 
stadionban is rendkívül ellenségesen 
fogadták. Magyarellenes megnyilvá-
nulások terén leginkább a Juventus és 
a Chindia Târgoviște igyekezett túlli-
citálni egymást. Utóbbi város csapatá-
val Sepsiszentgyörgy női kosárlabdá-
ban is rivalizált, ám ez aligha adhatott 
okot a gyűlölködésre. A Sepsi OSK-t 
elkísérő szurkolók összességében 
sportszerűen buzdították csapatukat, 
a labdarúgók pedig – jóllehet nagy 
többségben román nemzetiségűek 
voltak – becsületesen végighallgatták 
a meccseket lezáró székely himnuszt.

Diószegi azt nyilatkozta, csak az 
Academica Clinceni elleni idegenbeli 
győzelem után kezdtek igazán hinni a 
feljutásban, ekkor még tizennégy for-
duló volt hátra a szezonból és a Sepsi 
osztályozóhelyen állt. A szezon utolsó 
szakaszában idegenben hullámzóan 
teljesített, hazai pályán viszont rend-
re behúzta a győzelmeket a Sepsi. Az 
UTA majdnem a bajnokság végéig 
esélyesebbnek tűnt a második helyre, 
ám a 36. fordulóban Laurențiu Roșu 
legénysége meglepetésre kikapott a 
CS Balotești-től. Így a következő for-
dulóban az OSK-nak egy döntetlen is 
elég lett volna a boldogsághoz a resi-
cabányaiak ellen. Ezt a meccset végül 
Thiaw büntetőgóljával megnyerték a 
piros-fehérek, 2017. május 28-án be-
biztosították az élvonalbeli tagságot. 
A záró körben már tét nélküli volt a CS 
Mioveni elleni bajnoki, az 1–1-es vég-
eredmény kevésbé számított, az össze-
csapás a sepsiszentgyörgyi labdarúgás 
igazi örömünnepét hozta egy olyan 
idény végén, amikor a csapatkapitány 
Hadnagy Attila 28 gólt szerezve vezette 
szülővárosa csapatát a 1. Ligába.

A Sepsi OSK a régió első székely-
földi gárdájaként érte el ezt a sporttör-
ténelmi sikert, hiszen ezt megelőzően 
sem Kovászna, sem Hargita megye 
nem adott egyesületet a román élvo-
nalba. A 2016/17-es idény végén két 
újonc csapat jutott fel a másodosz-
tályból, de míg a Juventus gyorsan 
eltűnt a romániai focitérképről, addig 
a Sepsi OSK az elmúlt három évben az 
élvonal meghatározó tagjává vált.

Jól megszokott pillanat, Hadnagy által kiváltott gólöröm a szemerjai stadionban   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD




