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– Az erdélyi nemesektől a 
fociklub igazgatóságáig: 
nem volt túl merész vállal-
kozás?
– Minden új vállalkozás rejt 
kockázatokat, ebben kétségte-
lenül az a rizikó, hogy korábban 
soha nem irányítottam sport-
klubot .  Intézményt  azonban 
igen, hiszen a Krónika, majd az 
Erdélyi Napló főszerkesztője-
ként szerepelt már a feladata-
im között munkaközösség irá-
nyítása. A Sepsi OSK-nál vál-
lalt feladat elsősorban jóval na-
gyobb léptékű anyagi eszközök 
kezelését, profi klubstruktúra 
kialakítását jelenti, illetve egy 
székelyföldi szinten példátlan-
nak mondható infrastrukturá-
lis fejlesztés kezelését. A koráb-
bi írói vállalkozásaim másfajta 
kockázatot rejtettek. Egy könyv 
erényei és hibái évek múltán 
is érvényesek maradnak, egy 
elsőosztályú futballcsapat meg-
méretései viszont heti rendsze-
rességgel egyszerre kínálják a 
megdicsőülés és a bukás lehe-
tőségét.

– Minden fenntartás nélkül 
elfogadtad a felkérést?
– Nyilván gondolkoztam rajta 
egy sort, kikértem egy-két em-
ber tanácsát, de az ajánlat el-
ső pillanattól kihívást jelen-
tett számomra. Miután sike-
rült tisztáznunk a részleteket 
– és itt elsősorban a teljes dön-
tési jogkörre gondolok –, szíve-
sen mondtam igent a felkérésre.

– A döntésben közrejátsz-
hatott korábbi többéves 
sportújságírói tevékenysé-
ged is?
– Minden bizonnyal igen, hi-
szen a sportról vallott elveim 
rendszeresen és következete-
sen megjelentek írásaimban. Az 
újságírás ugyanakkor kétségte-
lenül segít az ember ismertsé-
gének kialakulásában. Valószí-
nűleg mindez társulva a sep-
siszentgyörgyi származásom-
ból fakadó előnyökkel juttatta a 
klub tulajdonosi körének eszébe 
személyemet.

– Az amatörizmust sze-
retnéd felváltani a profiz-
mussal. Miben állt az eddi-
gi amatörizmus, és mit fog 

jelenteni az elkövetkezők-
ben a profizmus a klubnál?
– Az amatörizmus kifejezést ki-
zárólag pozitív értelemben va-
gyok hajlandó használni, és alat-
ta azt a lelkesedést, bajtársi-
asságot, egymás iránti lojali-
tást értem, amely 2011-ben lét-
rehozta és hat év alatt a bajnok-
ság első vonaláig repítette a klu-
bot. Ez a státus azonban már 
megnövekedett munkavolument, 
jól körvonalazott munkaköröket 
és felelősségvállalást feltételez, 
ezt szeretném magasabb rend-
szerszintre emelni. Ugyanakkor 
az eddiginél nagyobb jelentőség-
gel felruházni az utánpótlás-ne-
velő bázist azzal az eltökéltség-
gel, hogy belátható időn belül sa-
ját nevelésű játékosok is megje-
lennek a csapatban, ami hitem 
szerint még inkább erősíti a he-
lyi identitásérzést és a szurkolói 
ragaszkodást.

– Milyen jog- és hatáskör-
rel bír a Sepsi OSK klub-
igazgatója?
– Teljes döntési jogkört kap-
tam a tulajdonosi kört képvi-
selő alapító elnöktől, Diószegi 
Lászlótól. Ezzel élni is fogok, hi-
szen a működőképességet ma-
gasabb szintre emelő klubstruk-
túra kialakítása változtatáso-
kat feltételez. Jogosítványaim 
a játékosszerződésektől a sze-

mélyzeti kérdésekig minden-
re kiterjednek – természete-
sen a munkatársaim véleményé-
nek meghallgatása után. Mivel 
a játékoskeret kialakítása kü-
lönleges szakértelmet igényel, 
a mindenkori szakmai igazgató 
meglátásai, véleménye jelentős 
súllyal nyomnak majd a latba, de 
az utolsó szó jogát magamnak 
tartom fenn. Ugyanakkor soha 
nem engedem meg magamnak, 
hogy nyilvánosan felülírjam a 
szakmai stáb döntéseit, nem én 
fogom összeállítani a csapatot.

– A rájátszás első mérkő-
zése után neveztek ki. Az 
elsőosztályban való benn-
maradáshoz nem túl későn 
került sor az intézkedésre?
– Tekintve, hogy immár adott a 
játékoskeret, nincs más lehető-
ség, mint ezzel a csapattal tel-
jesíteni a bajnoki rájátszást, ki-

harcolni a bennmaradást. Sem 
szükség, sem lehetőség nincs 
azonnali látványos beavatko-
zásokra, legfeljebb finomhan-
golásokat fogunk végrehajtani. 
Az igazi és lényegi változások 
a nyártól, a következő bajnoki 
idénytől lépnek majd érvénybe.

– Amennyiben a Sepsi OSK 
idén nem tudja kivívni a 
jogot, hogy jövőre is a Li-
ga 1-ben szerepeljen, to-
vábbra is klubigazgató ma-
radsz?

– Ha a körülmények és a tulajdo-
nosi bizalom nem változik, ter-
mészetesen maradok. Nyilván 
más alapállást jelent majd egy 
másodosztályú bajnoki státus, 
de azt sem tekintjük világvégé-
nek, ha netán így alakul. Addig is 
azonban minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy megkapaszkod-
junk az első ligában.

– Úgy tűnik, minél jobb 
eredményt akar elérni az 
OSK, annál kevesebb ma-
gyar játékos kap szerepet 
a kezdő tizenegyben. Sze-
retnétek-e ezen változtat-
ni, vagy kizárólag az ered-
mény a fontos?
– Mint mondtam, szeretnénk vál-
toztatni ezen az állapoton, te-
kintve azonban, hogy a sepsi-
szentgyörgyi futballt 2011 előtt 
több mint egy évtizeden át tetsz-
halott állapotba süllyesztették, 

legalább két generációnyi futbal-
lista hagyta abba a játékot az if-
júsági kor végén, vagy keresett 
más városban boldogulást. Úgy 
kell menet közben újraépíteni a 
piramist, hogy az eredményes-
ségről se kényszerüljünk lemon-
dani. A mai futballban azonban 
aligha számítunk kivételnek az 
idegenlégiósok használata te-
kintetében.

– A felújított stadionnal a 
fociláz még jobban elter-
jedt Háromszéken. Hogyan 
vélekednek a szurkolók a 
csapat teljesítményéről, és 
mit várnak a jövőben?
– A szurkolótáborunk számít a 
csapat legeredményesebb részé-
nek. Eddig mindenhová hűsége-
sen elkísértek, igazi meccshan-
gulatot teremtettek, miközben 
soha nem dőltek be provokációk-
nak, megmaradtak a civilizált, de 
forró szurkolás keretei között. A 
március 19-i stadionavatót is ők 
tették elsősorban emlékezetes-
sé a mostoha időjárási körülmé-
nyek között is zsúfolásig megtölt-
ve a lelátót. A sikeres szereplés 
nyilván csak fokozhatja ezt az el-
kötelezettséget, ugyanakkor Szé-
kelyföld, sőt, Erdély más régiói-
ból is vonzhat érdeklődőket. Mint 
ahogy már volt is rá példa.

– Melyek a közeli és a távo-
li célkitűzéseid az egyesü-
lettel?
– A közvetlen célkitűzés a benn-
maradás, jövőre viszont már 
stabil középcsapattá szeret-
nénk válni. Két-három éven be-
lül pedig szeretnénk Európa-li-
gás selejtezőre jogosító helyen 
végezni a bajnokságban.
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Beszélgetés Csinta Samuval, a Sepsi OSK nemrég kinevezett klubigazgatójával

Megdicsőülés és bukás között?

Úgy kell menet közben újraépíteni a piramist, hogy 
az  eredményességről se kényszerüljünk lemondani. 
A mai futballban azonban aligha számítunk kivételnek 
az idegenlégiósok használata tekintetében.

Forró szurkolás, igazi meccshangulat. A szentgyörgyi szurkolók 
mindehova hűségesen elkísérik kedvenceiket
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Sokan újságíróként ismerik, mások lapszerkesztőként emlékeznek rá, vagy 

menedzseri közösségszervező munkáját emelik ki. Most új oldaláról mu-

tatkozhat be, ezúttal szülővárosában, Sepsiszentgyörgyön. Csinta Samu 

(portrénkon), az Erdélyi Napló korábbi főszerkesztője a Sepsi OSK klub-

igazgatójaként nyilatkozott lapunknak.
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