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BESZÉLGETÉS LÁSZLÓ CSABÁVAL, A SEPSISZENTGYÖRGYI SEPSI OSK LABDARÚGÓCSAPATÁNAK VEZETŐEDZŐJÉVEL

Szükség lesz a székely furfangra
Visszatért szülőföldjére László Csaba, 
aki több külföldi munka után most 
először hazai élvonalbeli futballcsa-
pat vezetőedzője lett. A Sepsi OSK 
kispadjának élére nyáron kinevezett 
székelyudvarhelyi szakemberrel a 
hazatérésről, a csapatépítés nehéz-
ségeiről, valamint a román futball 
jelenlegi állapotáról beszélgettünk.

 » SÁNTA IMRE

– Több mint három évtizednyi távollét után 
úgy döntött, hogy életvitelszerűen is haza-
költözik Székelyföldre. Miért éppen most lát-
ta elérkezettnek az időt?
– Ez úgy jött össze, hogy én a Dundee 
Uni ted nél befejeztem a munkámat, és itt, 
Szentgyörgyön is megüresedett a kispad. 
Ezelőtt két évvel, amikor már érkezett 
megkeresés a Sepsi OSK részéről, Diósze-
gi úrral abban maradtunk, hogy ha még 
a közeljövőben lesz rá lehetőség, akkor 
ismét tárgyalhatunk az együttműködés-
ről. Akkor sem volt ennek más akadálya, 
minthogy elég hosszú ideig voltam távol 
a családomtól, ezért kellett ez a két év, és 
Diószegi úr is megértette az akkori hely-
zetemet. A nagyobbik lányom most már 
befejezte az egyetemet, a kisebbik még az 
érettségi előtt áll, ezért úgy döntöttünk a 
feleségemmel, hogy ha már megvan ez 
a lehetőség, akkor hazatérünk. Igazából 
nem volt nehéz ez a hazatérés, mert min-
den évben többször is megfordultam Szé-
kelyföldön, sem én, sem a gyerekeim nem 
szakadtunk el soha ettől a helytől. Az más 
kérdés, hogy ezúttal dolgozni jöttem haza, 
megtenni mindent azért, amit a klub és a 
szurkolók elvárnak tőlem. Nem lesz köny-
nyű feladat, mert a mondás szerint senki 
nem lehet próféta a maga hazájában. Nem 
is akarok én próféta lenni, inkább alázato-
san akarok dolgozni a célkitűzéseink eléré-
se érdekében.
 
– Mit talált Sepsiszentgyörgyön, mennyire 
elégedett az itt tapasztaltakkal?
– A Sepsi OSK egy fi atal, fejlődő klub. Amit 
észrevettem, és nap mint nap érzékelek, 
hogy ezt a klubot a szív és a lélek élteti, 
mozgatja. Az évek tapasztalata viszont azt 
mondatja velem, hogy félre kell tenni az 
érzelmeket, és az eszünket is elő kell ven-
nünk. A klub körül dolgozó emberek va-
lóban szív-lélek emberek, ez pedig egy fel-
becsülhetetlen érték. Én is székely vagyok, 
teljesen megértem ezt a hozzáállást, mert 
minket meghatároz az öntudat, a hovatar-
tozás, de sokkal többet kell használnunk 
az eszünket. Ebben a profi  világban nem 
magunkból kell kiindulnunk, hanem min-

denkinek a klub érdekeit kell előtérbe he-
lyeznie. De senki ne értsen félre, nem kell 
eltávolodni attól, ami most jellemzi a Sepsi 
OSK-t, csak legyünk néha okosabbak, vagy 
ha úgy tetszik dörzsöltebbek, székelyesen 
furfangosak.
 
– A héten már megkezdődik a bajnokság, 
mennyire látja felkészültnek a csapatot a 
küzdelemre?
– Nehéz időszak előtt állunk, mert nagyon 
sok játékos elment. Az elvárások is nagyok, 
hiszen a csapat a tavalyi idényben bejutott 
a legjobb hat közé. A legnagyobb tisztelet-
tel vagyok Neagoe úr irányába, aki szintén 
nehéz helyzetben vette át a csapat irányí-
tását, de sikerült neki benntartani az első 
osztályban, majd a következő évben a fel-

sőházat is elcsípni. Nekünk is most az az 
első számú feladatunk, hogy összerakjunk 
egy olyan csapatot, amilyent elképzeltünk. 
Az idő nagyon rövid, és a felkészülés kissé 
kaotikusnak tűnt számomra, hiszen tizen-
két labdarúgó elhagyta a klubot, közülük 
pedig nyolcan állandó kezdőnek számítot-
tak. Egy teljesen új csapatot kell tehát fel-
építenünk, és egyelőre ez nehezen alakul, 
mert nagyon oda kell fi gyelnünk arra, hogy 
a rendelkezésre álló anyagi lehetőségeink 
szerint olyan labdarúgókat igazoljunk, 
akik találnak az elképzeléseinkhez. Idő-
igényes munka ezt az anyagot még össze is 
gyúrni, ráadásul a hétvégén már első baj-

noki meccsünket játsszuk, és még mindig 
nem tartunk ott, ahol én szeretném. Az új 
igazolások tekintetében mi is követtünk 
el hibákat, de akik most itt vannak, azok 
tudják pótolni a távozókat. Azt akarom el-
érni, hogy olyan szerződéseket kössünk, 
hogy jövőre ne kelljen ismét elölről kezdeni 
ugyanezt a munkát.
 
– Milyen játékosokra van még szükség a 
csapatépítés folyamatában, és várhatók-e 
újabb érkezők a közeljövőben?
– Máris van két újabb szerzeményünk, 
amit a klub hamarosan be is fog jelente-
ni. A lényeg viszont az, hogy lépkedünk 
előre. Szeptember 3-ig tart az átigazolási 
időszak. Mindenképpen szükségünk van 
még legalább egy belső védőre, egy véde-
kező középpályásra és egy csatárra, és ha 
még egy szélsőt is tudunk szerződtetni, 
akkor már azt mondhatom, hogy összeállt 
a keret. A legnagyobb harc mindig a csa-
tárokért folyik, és nagyon jól tudom, hogy 
a tavaly is a legnagyobb gondot az jelen-
tette, hogy a csapat kevés gólt szerzett, hi-
ányzott a vérbeli támadó. Most azért küz-
dünk, hogy megoldjuk ezt a problémát, de 
azt is tudni kell, hogy a lehetőségeink kor-
látozottak. Minden árkategóriának meg-
van a maga szintje, mi pedig nem tudunk 
eurómilliókat fi zetni. A román bajnokság 
színvonalának megfelelő csatárban tu-
dunk csak gondolkodni, aki számunkra 
is megfi zethető. Remélem, hogy rövid 
időn belül erre megoldást fogunk találni, 
hiszen két-három ilyen profi lú játékossal 
is folytatunk tárgyalásokat. Viszont an-
nak idején a Hearts csapatánál két évig 
is csatár nélkül játszottunk, ennek elle-
nére nagyon sok gólt rúgtunk, és végül a 
dobogón végeztünk. Erre is vannak tehát 
lehetőségek, de akkor úgy kell felépíteni a 
csapatot, hogy legyen három-négy olyan 

gólerős játékos, akik pótolni tudják a kö-
zépcsatár hiányát.
 
– A legújabb szabályok szerint két utánpót-
láskorú fi atalt kell nevezni a kezdő tizenegy-
be. Ezen a téren milyen lehetőségekkel ren-
delkezik a Sepsi OSK?
– Eddigi pályafutásom során soha nem ta-
lálkoztam ilyen jellegű kényszerítő szabály-
lyal. Egy fi atal játékos így is, úgy is játsza-
ni fog, ha megüti az elvárt szintet. Valakit 
csak az életkora miatt betenni a csapatba 
anélkül, hogy normálisan felépítetted vol-
na, akár azzal a következménnyel is jár-
hat, hogy idő előtt tönkreteszi a karrierjét, 
ha gyengén szerepel egy-egy mérkőzésen, 
és elveszíti az önbizalmát. A fi atal játéko-
soknál gyakoribbak ugyanis a formain-
gadozások, nem tudnak hosszabb távon 
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, 
előfordulhatnak sérülések is, így legalább 
öt utánpótláskorú labdarúgóra van szük-
ség a keretben, hogy alkalomadtán cserél-
ni lehessen őket. Mi ezen a téren elég jól 
állunk, megbízom bennük, és azt szeret-
ném én is, hogy fejlődjenek. Úgy állítottuk 
össze a keretet, hogy mind a védelemben, 
mind a támadósorban van bevethető fi atal 
játékosunk, és a pillanatnyi formájuk alap-
ján fogom használni őket. Úgy gondolom, 
hogy ebből a szempontból egy edzőnek 
sincs könnyű feladata, komoly áldozatokat 
kell hozni ahhoz, hogy ennek a szabálynak 
meg lehessen felelni.
 
– Milyen volt az első találkozása a hazai 
labdarúgással, szolgált-e meglepetésekkel a 
román futball?
– A legnagyobb meglepetés az volt szá-
momra, hogy amióta elmentem, sok min-
den nem változott. Az idő telik, és az ember 
mindig arra számít, hogy pozitív élmények 
fogják érni. Számomra ezt az a tény hordoz-
za, hogy a Sepsi OSK jóvoltából Székely-
földnek van egy csapata az első osztályban. 
Ez tehát a legnagyobb pozitív meglepetés 
számomra. Meglepett viszont, hogy szinte 
kivétel nélkül minden csapatban nagyon 
sok idegenlégiós szerepel. Megszűnt az, 
ami a nyolcvanas, kilencvenes években jel-
lemezte a román labdarúgást, a nagy klu-
bok nem vesznek részt az európai kupák 
csoportkörében, a válogatott sem sziporká-
zik az utóbbi időben. A Liga 1 mezőnyét le-
csökkentették, és véleményem szerint elhi-
bázott a bajnokság lebonyolítási rendszere 
is. De sok egyébben is lehet és kellene vál-
toztatni a román futballban, és most, hogy 
hosszú idő után hazajöttem dolgozni, ilyen 
szempontból is kissé úttörői szerepben ér-
zem magam, mert úgy gondolom, hogy a 
hátam mögött lévő tapasztalat birtokában 
meg tudok fogalmazni olyan véleményt, 
amire talán érdemes lesz odafi gyelni.

 » „Nem kell eltávolodni attól, 
ami most jellemzi a Sepsi OSK-t, 
csak legyünk néha okosabbak, 
vagy ha úgy tetszik dörzsölteb-
bek, székelyesen furfangosak” 
– mondta László Csaba.

Hazatérés. Először edz szülőföldjén élvonalbeli csapatot László Csaba

 » V. NY. R.

A Look Sport tévécsatornái már biz-
tosan sugározni fogják a Liga 1-es 

labdarúgó-bajnokság 2019–2024-es idé-
nyeinek mérkőzéseit, miután tegnap 
szerződést kötöttek a közvetítési jogok 
értékesítését közvetítő társasággal. A Hi-
vatásos Labdarúgóliga (LPF), mint isme-
retes, pár hónapja szezononkénti 28 mil-
lió euróért adta el a jogokat, amely összeg 
megegyezik a tévétársaságok által eddig 

fi zetett díjjal. A DigiSport és a Telekom-
Sport eddig még nem jelezte szándékát, 
hogy a hétvégén kezdődő pontvadászat 
összes összecsapását műsorra tűzze, a 
Clever Media Network ugyanakkor Look-
Sport 2 és 3 csatornákkal bővíti kínálatát. 
A Fanatik.ro szaklap úgy tudja, hogy az új 
szerződés értelmében lesznek mérkőzés 
előtti és félidei interjúk is az érintett csa-
patok szakvezetőivel vagy játékosaival, 
a kérdező pedig egyetlen állandó média-
képviselő lesz.

Képernyőre kerül a Liga 1  » RÖVIDEN

Gulyás István lett a magyar férfi  kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Gulyás István váltja a Csoknyai István, Vladan Matics párost Magyarország férfi  kézi-
labda-válogatottjának szövetségi kapitányi tisztségében, segítője pedig a játékosként 
világbajnok spanyol José María Rodríguez Vaquero lesz. A szövetség (MKSZ) tegnapi 
bejelentése alapján a megbízatásuk a 2022-es magyar–szlovák közös rendezésű Euró-
pa-bajnokság végéig szól. A játékosként visszavonult Nagy László MKSZ-alelnökként segít 
majd a kispadon, miközben az erőnléti edző a norvég Tord Ellingsen lesz.
 
Felfüggesztett börtönbüntetést kapott Ilie Năstase
Kilenc hónap és tíz nap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a fővárosi táblabíróság Ilie 
Năstasét, amiért tavaly ittasan vezetett, és agresszíven viselkedett az őt igazoltató rendőr-
rel. Az egykori teniszező ellen azért indult bűnvádi eljárás, mert megtagadta a vérvételt. 
A jogerős ítélet értelmében nem kell börtönbe vonulnia, de hatósági felügyelet alatt lesz.
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