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Épül, szépül az új otthon
Már a nyáron megnyithatja kapuit a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK stadionja
• Két fordulóval a hazai 
labdarúgó 1. Liga alap-
szakaszának vége előtt a 
Sepsi OSK már bebiztosí-
totta helyét a bajnokság 
legjobb hat csapata kö-
zött, így az is bizonyossá 
vált, hogy a piros-fehérek 
a felsőházi rájátszásban 
folytathatják a küzdel-
met. Amíg azonban a Leo 
Grozavu által irányított 
alakulat a pontgyűjtéssel 
foglalatoskodott, a szé-
kelyföldi együttes új ott-
hona, a Sepsiszentgyörgy 
határában épülő stadion 
nemcsak formát öltött, 
hanem hamarosan kapuit 
is megnyithatja a labdarú-
gás számára.

SÁNTA IMRE

N égy éve történt, hogy habár 
az idény elején még senki 
nem számolt a lehetőséggel, 

a Sepsi OSK feljutott a hazai labda-
rúgás élvonalába, ami a klub vezető-
ségét új kihívások elé állította. Ezek 
közül az egyik legégetőbb megoldás-
ra váró probléma abban állt, hogy a 
csapat hol talál majd ideiglenes ott-
honra, hiszen a sepsiszentgyörgyi 
városi stadion az akkori állapotában 
nem volt alkalmas első ligás mér-
kőzések lebonyolítására. Így esett 
a választás előbb a brassói Ifj úsá-
gi Stadionra, majd ez a kényszerű 
száműzetés Ploiești-en folytatódott 
mindaddig, amíg nagy erőfeszítések 

árán sikerült a háromszéki város 
sportbázisát is annyira kipofozni, 
hogy a piros-fehérek valóban hazai 
környezetben léphessenek pályára.

Nem sokkal később érkezett a 
bejelentés, hogy anyaországi támo-
gatással hamarosan egy korszerű, 
az UEFA-előírásoknak is mindenben 
megfelelő stadion fog megépülni a 
megyeszékhely Csíkszereda felőli 
kijáratánál, a Sepsi Aréna szom-
szédságában. A tulajdonképpeni 
építkezés 2019 tavaszán kezdődött 
el, kezdetben még csak vasbeton 
oszlopok meredeztek ki a földből, 
majd nemsokára elkészültek a lelá-
tók, és a tetőszerkezet is a helyére 
került. A semmiből nőtt ki tehát az 
a létesítmény, amelynek 2020 őszére 
kellett volna kulcsra készen állnia, 
azonban a koronavírus-járvány nem 

várt akadályokat gördített a kivitele-
zés útjába.

A csúszás miatt azonban nem ag-
gódik a klub vezetősége, mert a rövid 
ideig tartó megtorpanás után az épít-
kezés újabb lendületet vett, az épülő 
stadionban most is megszakítás nél-
kül dolgoznak, és ha a munkálatok 
az elképzelések szerint alakulnak, a 
nyáron kezdődő új idényben a Sep-
si OSK már új otthonában játszhatja 
bajnoki meccseit.

Minderről Kertész Dávid, a há-
romszéki klub alelnöke érdeklő-
désünkre bővebb részletekkel is 
szolgált, hiszen az építészmérnöki 
végzettséggel rendelkező klubve-
zető Diószegi László tulajdonossal 
együtt folyamatosan szemmel tartja, 
irányítja, követi a dolgok alakulását. 
Az alelnök elmondása szerint a jár-

vány kezdetén az anyagbeszállítás-
sal adódtak gondok, amelyek késlel-
tették ugyan a munkát, de jelenleg 
ismét jó ütemben haladnak, olyany-
nyira, hogy idén nyáron mindennel 
elkészülnek, és a szükséges engedé-
lyek beszerzését követően már mér-
kőzést is rendezhetnek. Ugyanakkor 
megerősítette, hogy a 8500 férőhe-
lyes stadion ünnepélyes átadására 
csak akkor kerül sor, ha a szurkolók 
is visszatérhetnek a lelátókra, de ha 
ez még hosszabb ideig ki is tolódik, a 
sportbázist már azelőtt használatba 
veszik, a csapat addig is ott fogja ját-
szani hivatalos mérkőzéseit.

Kertész Dávid olyan technikai 
részletekről is beszámolt, amelyekre 
a kívülállóknak aligha lehet rálátá-
suk, de amelyekből egyértelműen 
kiderül, hogy Sepsiszentgyörgyön 
az ország egyik legkorszerűbb sta-
dionja fogja megnyitni kapuit: „A 
székeket már elkezdték felszerelni 
a lelátókra, és jelenleg a játéktér ki-
alakítása is folyamatban van. Mivel 
a pályán úgynevezett hibrid gyep-
szőnyeg lesz, speciális gépekkel 
most éppen a műszálakat szövik a 
talajba 18 centiméteres mélységbe, 
és ezek közé telepítik majd a termé-
szetes gyepet. Korábban már meg-
történt az öntöző- és vízelvezető 
berendezés, valamint a pályafűtést 
biztosító rendszer elhelyezése. Ösz-
szesen 24 locsolófej van beépítve, 
amelyből nyolc meleg vizet is tud 
majd szórni, ami télen a hó eltakarí-

tásában könnyíti meg a munkánkat. 
A fűtést gázüzemű kazánok szolgál-
tatják, és a pálya alatti mintegy 54 
kilométer hosszúságú vezetékrend-
szerben fagyálló folyadék fog kerin-
geni. A világítás a Philips legújabb 
generációs technológiájával törté-
nik, amelyet elsőként a mi stadio-
nunkban alkalmaznak, és látványos 
fényjátékra is lehetőséget fog adni. 
A felsoroltak tehát mind a helyükön 
vannak, mint ahogyan az áramellá-
táshoz, illetve a televíziós közvetí-
téshez szükséges teljes huzalrend-
szert is már beépítették” – foglalta 
össze a Sepsi OSK alelnöke.

Mindez azonban távolról sem 
jelenti az építkezés végét, Kertész 
szerint ugyanis hátravan még a fő-
épület homlokzati tornyainak az el-
helyezése, különböző külső és belső 
munkálatok befejezése, valamint 
a stadion körüli tér rendezése is, 
amely a parkolók leaszfaltozásával, 
egy tó kialakításával és mintegy 20 
ezer négyzetméter térkő elhelyezé-
sével válik teljessé. Tehát bőven van 
még tennivaló, de abban már most 
bizonyosak lehetünk, hogy egész 
Székelyföld egy minden igényt kielé-
gítő, nemzetközi mérkőzések lebo-
nyolítására is alkalmas stadionnal 
lesz gazdagabb. És ha a Sepsi OSK 
tovább halad felfelé ívelő pályáján, 
immár nem fog fejtörést okozni a 
klubvezetésnek, hogy egy európai 
kupaszereplés esetén hol fogadhat-
ják majd ellenfeleiket.

Egyre szebb alakot ölt a Sepsi OSK 
új otthona, az elképzelések szerint 

a nyáron kezdődő új idényben 
a háromszékiek már itt játszhatják 
bajnoki meccseiket
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Az ország egyik legkorszerűbb stadionjának hibrid gyepszőnyege lesz




