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Óriási küzdelem várható
Kiegyensúlyozott és szoros bajnokságra számít a Sepsi OSK elnöke
• A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK az előző idényben a klub történetének legnagyobb 
sikerét érte el azzal, hogy negyedik helyen végzett a hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban, és ennek köszönhetően jogot szerzett az újonnan bevezetett nemzetközi 
kupasorozatban, az Európa Konferencia Ligában való indulásra. Diószegi László klub-
elnökkel az új szezon előkészületeiről, a kihívásokról és az erőviszonyokról beszél-
gettünk, illetve szó esett az új stadion átadásáról is.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

„Amióta létrehoztuk a klubot, min-
den szempontot fi gyelembe véve 
idén volt a legsikeresebb edzőtábo-
runk” – jelentette ki Diószegi László, 
a Sepsi OSK elnöke, hozzátéve, hogy 
a felkészülés során az első mérkő-
zésüket kivéve mind nagyon erős 
csapatokkal játszottak, melyek kö-
zül kettő az orosz, egy pedig a cseh 
élvonalbeli bajnokságban szerepel. 
Nem kell bemutatni az ellenfeleket, 
hiszen az FK Krasznodar és a Vikto-
ria Plzen korábban a Bajnokok Ligá-
jában szerepelt, míg az FC Ufa benn 
maradt az erősnek számító orosz él-
vonalban. A klubvezető közölte, na-
gyon hasznos volt ez a felkészülési 
időszak, a legfontosabb pedig, hogy 
nemcsak az eredmények voltak jók 
(a Sepsi OSK előbb 1–0-ra nyert az 
osztrák harmadosztályú Bischofsho-
fen ellen, majd a Krasznodart 2–1-re, 
az Ufát 3–1-re győzte le, illetve 1–1-es 
döntetlent játszott a Plzennel),  ha-
nem a csapat játéka is. Az edzőtábor 
alatt egy játékos sérült meg, Cătălin 
Golofca, neki a vizsgálatok szerint 
legalább három-négy hetet kell ki-
hagynia, de reménykednek abban, 
hogy ennél többet nem hiányzik.

Diószegi László elmondta, hogy a 
játékoskeretük immár teljes, hiszen 
a moldáv Vitalie Damascan szemé-

lyében sikerült leigazolniuk egy har-
madik csatárt Cvetelin Csuncsukov és 
Andrei Dumiter mellé. Mint elárulta, a 
tavalyi játékosok közül Florin Ștefant 
szerették volna, hogy maradjon, de ő 
egyértelműen kijelentette, hogy kül-
földön képzeli el a további karrierjét, 
egyelőre azonban nem kapott új szer-
ződést. Rachid Bouhennával fél évvel 
ezelőtt tárgyaltak, hogy hosszabbít-
sanak vele, de időközben kiderült, 
hogy ki tudja, mióta már a Kolozsvári 
CFR felé kacsingatott. A kölcsönben 
szereplő Claudiu Petrilát is meg akar-
ták tartani, fontos lett volna, ha olyan 
szerződést kötnek a CFR-rel, hogy 
legyen benne egy megvételi opció is. 
„Tanultunk ebből a hibából, és a jövő-
ben csak úgy hozunk kölcsönben játé-
kost, ha a szerződésébe belefoglaljuk, 
hogy a szezon végén egy bizonyos 
összegért meg is vásárolhatjuk. Pet-
rila sokat játszott nálunk, úgymond 
kiemeltük a szürkeségből és focistát 
neveltünk belőle, mert a CFR-nél na-
gyon kevés lehetőséget kapott” – fo-
galmazott a klubelnök.

Pavol Safrankót nem tudták ma-
rasztalni, ő ugyanis már korábban 
kategorikusan kijelentette, hogy kül-
földre akar szerződni, mert most ab-
ban a korban van, amikor több pénzt 
akar szerezni a családjának. A nyári 
kiszemeltek listájáról megemlítette 
azt a Zdenek Ondraseket, akivel már 
egy hónapja, hogy tárgyaltak, és nagy 
csodálkozására, amikor már majd-

nem igent mondott az ajánlatukra, 
jött a hír, hogy az FCSB is érdeklődik, 
pontosan úgy, ahogy történt a télen 
Ante Vukusiccsal, mindkét játékost az 
utolsó pillanatban „lenyúlták az orruk 
elől”. A tulajdonos értetlenül áll a tör-
téntek előtt, nem tudja, hogyan lehet, 
hogy a fővárosiak ismét ugyanazt a 
játékost akarták megszerezni, és már 
azon is elgondolkodott, hogy valaki 
a klubon belül beszélt róla ott, ahol 
nem kellett volna, és így hallottak ró-
la, s felfi gyeltek rá, hiszen kicsit sok az 
egybeesés, hogy Vukusic után Ondra-
seket is elkapkodták előlük.

A klubtulajdonos kihangsú-
lyozta, hogy a Konferencia Ligá-
ban nagyon szeretnék, ha nemcsak 
megjelennének, hanem legalább 
egy fordulót sikerrel vennének, ez 
ugyanis óriási eredmény lenne egy 
olyan kis városnak, mint Sepsiszent-
györgy. A Sepsi OSK egyelőre nem 
ismeri az ellenfelét a július 22-én 
és 29-én rendezendő második selej-
tezőkörből, ahol a szlovák Spartak 
Trnava (Nagyszombat) és a máltai 
Mosta FC közötti párharc győztesé-
vel találkozik. Az első mérkőzésen a 
máltaiak meglepetésre hazai pályán 
3–2-re nyertek, a visszavágót csü-
törtökön rendezik Felvidéken. Ezzel 
együtt a továbbjutásra a szlovák csa-
pat az esélyesebb, így a háromszéki 
klub még korábban a DAC Dunaszer-
dahely – amellyel nagyon jó kap-
csolatot ápolnak – segítségét vette 

igénybe, hogy információkat tudjon 
meg a nagyszombati csapatról.

„Úgy véljük, hogy a szlovák ellen-
féllel szemben 50–50 százalék esé-
lyünk lenne a továbbjutásra. Lehet 
azonban, hogy egy kicsit felénk bil-
len a mérleg, mivel sikerült megnéz-
nünk a Nagyszombat két-három mér-
kőzését, és úgy érzem, nekünk van 
nagyobb esélyünk, de ezt ellensú-
lyozza az, hogy az ellenfél már több-
ször vett részt európai kupákban, 
nekünk pedig ez lesz az első alkalom, 
hogy nemzetközi szinten játszunk” 
– közölte Diószegi László. Másrészt 
egyáltalán nem tagadják, hogy a to-
vábbjutás a klubnak is pluszpénzt 
jelentene, mert minden bevételre 
szükségük van ahhoz, hogy meg tud-
ják tartani az átalakított játékoskere-
tüket, amellyel nekivágnak a nagyon 
nehéznek ígérkező új szezonnak.

Megtudtuk, hogy a tervek szerint 
halad az új stadion munkálatainak be-
fejezése, a főépület és maga az aréna 
augusztus közepére teljesen elkészül, 
ellenben a stadion eleje, a főtornyok és 
a parkírozó kiépítése még egy hónapot 
késik. Amennyiben minden a tervek 
szerint alakul, október 9-én, a válo-
gatottmérkőzések miatti bajnoki szü-
netben szeretnék felavatni az arénát 
a Dunaszerdahely ellen, nagyon re-
mélik, hogy telt ház előtt játszhatják le 
a mérkőzést. Korábban szó volt arról, 
hogy többcsapatos tornával avatják 
fel a létesítményt, de erről azért kellett 
lemondani, mert egyrészt szűkös volt 
az idő, másrészt nem tudhatják, hogy 
milyen lesz a járványhelyzet, és több 
csapattal nem biztos, hogy meg tud-
nák rendezni.

A következő bajnoki szezonban 
hasonlók lesznek a Sepsi OSK célki-
tűzései. „Elsősorban azt szeretnénk, 

hogy újra bekerüljünk a felsőházi 
rájátszásba, és ha ez sikerült, meré-
szebb célokat is kitűzhetünk. Ott már 
minden lehetséges, hiszen ezt idén 
már bebizonyítottuk, a Kolozsvári 
CFR után a második legtöbb pontot mi 
szereztük a playoffb  an. Egyelőre nem 
szeretnénk olyan hosszú távra tervez-
ni és a játékosok, illetve a szurkolóink 
fejét teletömni, hanem a felsőházi sze-
replés a legfontosabb” – mutatott rá 
Diószegi László. Az erőviszonyokról 
elmondta, minden eddiginél nagyobb 
csata lesz az első hat közé kerülésért 
az új szezonban. Kiegyensúlyozott 
bajnokságra számít, ezzel meglesz a 
kellő motiváció arra, hogy minél több 
pontot gyűjtsenek, mert nagyobb a 
nyomás a játékosokon, akik ezáltal 
jobban fognak teljesíteni.

A klubelnök megjegyezte, az elő-
ző idényben dobogón végzett három 
csapat kiemelkedik a mezőnyből, 
utánuk következik a Sepsi OSK, a 
Konstancai Farul (volt FC Viitorul), 
amely szinte naponta igazol egy új 
játékost, és nem szeretne ismét lema-
radni a felsőházról, az Aradi UTA is 
nagyon megerősödött, az FC Boto șani 
évek óta a felsőházért küzd, de az FC 
Argeș is a playoffb  a jutást tűzte ki 
célul, az újonc Bukaresti Rapid több 
tapasztalt játékost, az FC U Craiova 
pedig sok idegenlégióst szerződte-
tett. A rangsor végén három csapatot 
lát, amelynek nincs sok esélye és le-
felé lóg majd ki a mezőnyből, a nehéz 
anyagi helyzetben lévő Dinamót, az 
idén feljutott Mioveni-t, amely eddig 
mindössze három játékost igazolt, ez 
pedig nem lesz elég a bennmaradás-
hoz, és úgy véli, hogy az idén felső-
házban szerepelt Clinceni nem tudja 
megismételni újra a bravúrt, mert na-
gyon sok játékosa távozott.

Diószegi László bizakodó az új szezon kezdete előtt, 
melynek során nagy kihívások várnak a háromszéki együttesre
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