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A következő szezonra készülnek
Interjú Sánta Szabolccsal, a Marosvásárhelyi VSK kosárcsapatának kapitányával

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

– A Marosvásárhelyi VSK fölényesen 
vezeti a középszakasz Kék csoport-
ját. Mi a csapat első számú célja a 
bajnokságban?
– Minél jobb helyen szeretnénk végez-
ni a helyosztókon, a kilencedik pozíció 
elérése volna az ideális, de mindenkép-
pen be akarunk kerülni a 9–12. helye-
zettek közé. A szezonbeli célkitűzésün-
ket ugyanakkor már teljesítettük, mivel 
ha a következő idényben is a jelenlegi 
bajnoki rendszer marad, akkor a B érték-
csoportban indulunk. Ez nem azt jelenti, 
hogy a bajnokság végéig hátradőlünk. A 
hátramaradt meccseinken meg akarunk 
felelni a szurkolók elvárásainak, és ne-
künk is elégedetteknek kell lennünk a 
játékunkkal. A jelenlegi szezon átme-
neti a számunkra, a következő jóval ne-
hezebb lesz, és most mindannyiunknak 
arra kell minél jobban felkészülnünk.

– Milyen érzés számotokra kiütéssel, 
sokszor több mint száz pontot dobva 
megnyerni a mérkőzéseket?
– Nem szállunk el ezektől a győzelmek-
től. Persze megdolgozunk minden győ-
zelemért, de tudjuk, hogy hol a helyünk, 
mert ez csak a C értékcsoport, egy ala-
csonyabb szint. Ezzel a csapattal viszont 
már idén a B értékcsoportban is bizto-
san megállnánk a helyünket. Mindig 
úgy kezdjük a meccseket, hogy a legjob-
bat akarjuk nyújtani. De tudván, hogy 
már kétszer játszottunk ugyanazzal a 
csapattal és nyertünk harminc-negyven 
ponttal, már nem tudunk maximálisan 
összpontosítani. Emiatt nem mindig a 
legmegfelelőbb a hozzáállásunk. De 
akárcsak eddig, ezután is beleadunk 
mindent a meccseken.

– Az alapszakasz felénél végleg 
eldőlt, hogy újonnan alakult klub-
ként a VSK idén nem vehet részt a 
rájátszásban. Hogyan érintett ez tite-
ket, játékosokat?
– Kicsit megtorpantunk, és visszavett 
a lelkesedésünkből, mert nem erre szá-
mítottunk. Viszont nem foghatjuk erre 

a galaci vereséget (múlt hét végéig csak 
a Galaci Phoenixszel szemben veszített 
a VSK a bajnokságban – szerk. megj.), 
mert nem emiatt kaptunk ki.

– Egy hónappal ezelőtt a szezon leg-
nagyobb erőpróbája várt a csapatra 
a BCMU Pitești ellen a kupában. Ho-
gyan látod, mennyire sikerült helyt-
állnotok egy komoly játékerőt képvi-
selő ellenféllel szemben?
– Őszintén csalódott vagyok, mert ami 
az eredményt illeti, egyáltalán nem 
voltunk azonos szinten. A hazai mérkő-
zést külső tényezők is befolyásolták, de 
ezt nem akarom vitatni, hogy engem is 
kiállítottak. Szezonbeli első meccsünk 
volt, amelyen komoly ellenféllel talál-
koztunk, amelynek hat-hét idegenlégiós 
volt a keretében. Nem mindegy ugyanis, 
hogy fordulónként Kolozsvárral, Nagy-
váraddal, Nagyszebennel játszanak, mi 
pedig például Focșani ellen. A visszavá-
gón fejben jobban fel voltunk készülve, 
mivel az első mérkőzés után nagyjából 
tudtuk, hogy mi vár ránk. Nagy gondot 
jelentett viszont, hogy Martinic éppen a 
meccs előtt távozott a csapattól, sőt So-
lopa és Borșa is sérült volt, így csak hat 
emberrel játszottunk. Ameddig bírtuk, 
abszolút helytálltunk, és többet érde-
meltünk volna. Ezért is frusztráló a vég-
eredmény, mert aki nézi, azt hiszi, hogy 
a Pitești gond nélkül nyert, holott ez egy-
általán nem így volt.

– Ez a párharc emlékeztetett az egy 
évvel ezelőtti időszakra, amikor az 
azóta megszűnt Maros KK-val ehhez 
hasonló mérkőzésekben volt része-
tek.
– Így van, mert ott is, ameddig össze-
tartottunk és mindenki egészséges volt, 
tudtunk meglepetéseket okozni. Például 
akkor főleg helyi játékosokkal és a két 
svéd légióssal a keretben, Dino Pitával 
és Jonathan Personnal itthon megvertük 
Pitești-et is.

– Ha már a tavalyi évről beszélünk, 
sajnos a VSK-nál is előjöttek az anya-
gi gondok, elmaradtak a fi zetések. 
Mi a helyzet ezen a téren, és milyen a 
hangulat a csapatnál?
– Most jobb a helyzet, valamilyen szinten 
intéződtek a problémák. Még két hónap 
elmaradás van, de a tavalyi évhez ké-
pest a játékosok szemszögéből lényeges, 
hogy kicserélődött a vezetőség. Ez egy 
új klub, Szászgáspár Barnabásban és 
George Trifb en nagyon bízunk, mert ők 
nemcsak az edzői stábnak a tagjai, ha-
nem vezető szerepük is van. Eddig amit 
ígértek, mindig betartották. Nagyobb 
türelem kell, ez tény, de úgy vélem, jó-
ra fordulnak a dolgok. Ezt félretéve jó a 
hangulat a csapaton belül, bár hiányzik 
Martinic játéka, viszont így még több le-
hetőséget és terhet kapnak a vásárhelyi 
fi atalok. Nehezebb dolgunk van azon-
ban az edzéseken, mert az öt az öt elleni 
játékra nehezen gyűlünk össze, ez pedig 
elengedhetetlen, hogy fejlődhessünk.

– Hogyan látod, mikor juthat el a Ma-
ros KK szintjére a VSK, hogy ismét 
felvegye a küzdelmet a legjobbakkal?
– Elég hosszú folyamat lesz, de minden a 
befektetőktől függ. Ez a jelenlegi csapat 
nem tudna eljutni arra a szintre. Néhány 
erősítéssel viszont ott lehetünk a legjob-
bak között. Itt nem feltétlenül hat-hét 
idegenlégiósról beszélünk, mert ezzel az 
elvvel én egyáltalán nem értek egyet. A 
szövetség szabályzatában sem látom a lo-
gikát, hogy miért engedik meg, hogy sok 
idegen játékos igazoljon a csapatokhoz. 
Ha viszont olyan sokan jönnek, akkor hol 
vannak az eredmények az európai ku-
pákban? Kolozsvár ugyanis nem tudott 
bejutni a csoportkörbe az Európa Kupá-
ban, ami a legalacsonyabb szintű európai 
klubsorozat. Az együttesek sokkal több le-
hetőséget kellene adjanak a belföldi, saját 
nevelésű játékosoknak, akik az évek során 
sokat fejlődhetnének. Sajnos minden a 
pénzről szól. Én többször beszéltem más 

klubok képviselőivel, és tudom, hogy ha 
sok pénzt fi zetnek egy külföldi játékosért, 
akkor az illető kosarasnak kötelezően ját-
szania kell a csapatban. Viszont kellenek 
a külföldiek, mert emelik a színvonalat, 
de oda kell fi gyelni a személyiségükre is, 
mert a fi atalok példaképet látnak bennük. 
Hiszen hiába jó játékos valaki, ha a pályán 
kívül nem megfelelő dolgokkal foglalko-
zik, és zűrös a magánélete.

– A csapat keretét nagy többségben 
helyi, marosvásárhelyi játékosok al-
kotják. Mit jelent számotokra, hogy 
szülővárosotokban játszhattok?
– Különleges érzés. Aki nem volt ilyen 
szituációban, annak nehéz elmagyaráz-
ni. Viszont ha benne vagy, ez a legszebb 
dolog, amit egy sportoló kaphat, hogy a 
család és a barátok előtt képviselje a vá-
ros színeit. Amikor a pályán körülnézek, 
látom a csapattársaimat, akiket már évek 
óta ismerek. Vannak köztük néhányan, 
akik már kis korukban együtt játszottak, 
és most a felnőtt csapatban is csapattár-
sak maradtak. Óriási dolog, hogy a teljes 
bajnoki mezőnyben nálunk van a legtöbb 
hazai játékos, és ez a román kosárlabda 
szintjén szinte felfoghatatlan. A legfonto-
sabb számunkra, hogy nagyrészt helyi já-
tékosokkal színvonalas kosárlabdát játsz-
szunk, és egy-két idegenlégióssal vezetni 
tudjuk a harmadik számú értékcsoportot.

– A csapat hazai mérkőzéseire rend-
szerint sok néző kilátogat annak 
ellenére, hogy csak úgymond a har-
madosztályról van szó. Mit üzensz a 
szurkolóknak a szezon hátralévő ré-
szére?
– Le a kalappal előttük. Mindig mellet-
tünk voltak, akkor is, amikor még a ko-
rábbi csapat bajnoki és kupadöntőket 
játszott, és most is támogatnak. Nem el-
hanyagolható tény, hogy jelenleg vásár-
helyiek játszanak a csapatban, sokan ezt 
értékelik, és nagyon köszönjük nekik, 
hogy megbíznak bennünk.

• „Óriási dolog, hogy a 
teljes bajnoki mezőnyben 
nálunk van a legtöbb hazai 
játékos. Ez a román kosárlab-
da szintjén szinte felfogha-
tatlan” – mondja Sánta Sza-
bolcs, aki a tavaly újonnan 
megalakult marosvásárhelyi 
férfi kosárlabdacsapat leg-
tapasztaltabb játékosának 
számít. A VSK eddigi mene-
teléséről, az együttes idei és 
jövőbeli terveiről beszélget-
tünk, de az anyagi gondokat 
és az idegenlégiósok helyze-
tét is érintettük.

Sánta Szabolcs úgy 
véli, a jelenlegi szezon 
átmeneti számukra, a 
következő jóval nehe-
zebb lesz
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„A legszebb 

dolog, amit 
egy sportoló 
kaphat, hogy 
a család és a 
barátok előtt 
képviselje a 
város színeit.”




