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– Mennyire elégedett a Sepsi-
szentgyörgyön rendelkezésre álló 
feltételekkel? Mire van szükség 
még ahhoz, hogy zavartalanul 
dolgozhassanak?
– Szerencsés vagyok abból a szem-
pontból, hogy több országban is 
megfordultam, és így van rálátásom, 
mi kell ahhoz, hogy egyrészt „piacké-
pes” labdarúgókat, másrészt olyan 
gyerekeket neveljünk és készítsünk 
fel az életre, akik ha nem is lesznek 
profi  futballisták, de a sport által 
szocializálódnak, megtanulnak visel-
kedni, és így más területen is megáll-
ják a helyüket. Sepsiszentgyörgyön 
szinte minden negyedévben ér vala-
mi óriási meglepetés, gondolok itt az 
edzőpályák létesítésére és esti megvi-
lágítására, az edzésekhez szükséges 
különböző eszközök beszerzésére, 
vagy éppen autóbuszok vásárlására. 
Ezek mind segítenek abban, hogy ha 
netalán lankadnánk, akkor tovább-
lendítsenek bennünket. Azt látom 
tehát, hogy egy az akarat arra nézve, 
hogy rövid időn belül olyan fi atal te-
hetséges labdarúgók kopogtassanak 
a felnőtt csapat ajtaján, akik a klub 
és a tulajdonos számára költségkímé-
lő tényezőként tudnak szolgálni. De 
előfordulhat az is, hogy a szekér nem 
fog olyan jól menni, és akkor a helyi 
játékosok szíve fogja tudni átmenteni 

a csapatot a holtponton, és nem a mi-
nőség nélküli zsoldosok. Fontos lépés 
volt a második csapat megalakítása 
is, amely remélhetőleg jövőtől már 
a harmadosztályban fog szerepelni, 
hiszen az ifj úsági korosztályból úgy-
mond kiöregedő futballistáknak lehe-
tőséget kellett adni az átmenetre. Itt 
majd azok fognak játszani, akiknek 
még szükségük van egy-két évre ah-
hoz, hogy megüssék az élvonalban is 
elvárt szintet. Adott az a bázis, amiből 
meríthetünk, és ezek a vezetőségtől 
kapott pozitív impulzusok nagy se-
gítségül szolgálnak az utánpótlás-ne-
velő munkában. Mindezek mellett az 
edzők képzése is folyamatosan zajlik, 
tanulmányutakon vesznek részt, hi-
szen az én feladataim közé tartozik az 
is, hogy a rám bízott stábot megfelelő 
szakmai szintre emeljem.

– Milyen a szakmai stáb összeté-
tele, és hogyan osztják le a felada-
tokat?
– Egy tizenkilenc edzőből álló fi a-
tal stábbal dolgozhatok, amely egy 
szintén tizenkilenc korosztályos 
csapattal rendelkező utánpótlás-köz-
pontot irányít. Ez viszont csak egy 
véletlen egybeesés, mert nem jelenti 
azt, hogy minden edző egy-egy kor-
osztály nevelésével lenne megbízva. 
Van olyan főállású edzőnk, aki két 
csapattal is foglalkozik, míg mások 
csak eggyel, a célunk pedig hosszabb 
távon az, hogy minden korosztályra 
jusson két-két szakember. Én maga-

mat is edzőként tartom számon, úgy-
hogy ilyen szempontból én vagyok a 
huszadik. Mert nemcsak segítem az 
edzők munkáját, hanem edzéseket is 
vezetek, szükség esetén pedig mecs-
cseken is a pálya széléről irányítom a 
gyerekeket. Tehát velük együtt léleg-
zem, mint ahogyan az egy szakmai 
igazgatónak kötelessége is.

– Magyarországról érkezve ho-
gyan sikerült beilleszkednie Szé-
kelyföldön? Érték meglepetések?
– Itt nagyjából azt találtam, amire 
számítottam, de rögtön hozzá is kell 
tennem, hogy egy székely közegben 
nem könnyű dolgozni. Voltak olyan 
kezdeményezéseim, amelyekkel fal-
nak ütköztem, de nem adtam fel őket, 
csupán úgy gondolok ezekre, hogy 
valószínűleg még nem érett meg az 
idő arra, hogy gyakorlatba ültessük. 
Példának okáért gondoljunk arra, 
hogy több mint négyszáznegyven 
gyerekkel foglalkozunk, ami kétszer 
annyi szülőt is feltételez, és egyértel-
mű számomra, hogy soha nem fogjuk 
tudni meggyőzni őket arról, hogy ez 
egy szakma. Mert a politikához és a 
focihoz ugyebár mindenki ért, és nem 
az a bajom, hogy a szülők elmondják 
a véleményüket, hanem hogy nagyon 
komolyan bele is akarnak szólni 
mindabba, amit mi csinálunk. Egy 
edző szerepét valahogy úgy kellene 
felfogni, mint egy iskolai tanárét, aki-
nek nem megyek be az órájára, hogy 
megszabjam neki az oktatási módsze-
reket. Ha szülőként rábízom a gyere-
kemet egy sportegyesületre, akkor 
valószínűleg megbízom abban a klub-
ban. Márpedig a szakmai igazgatót, 
az edzőket a klub vezetősége választ-

ja ki, és ha létezik ez a bizalom, akkor 
nem fognak összecsúszni a szerepek. 
Egyszóval mindenkinek tudnia kell, 
hol a helye és mi a feladata.

– Az akadémiai képzés Magyar-
országon már évekkel korábban 
elkezdődött, és mindenki arra 
számított, hogy a magyar futball 
rohamos fejlődésnek indul. Miben 
látja az okát annak, hogy ez egye-
lőre várat magára?
– Abban a helyzetben vagyok, hogy 
kívülről szemlélhetem mindezt, és 
látom az összefüggéseket is. A ma-
gyar bajnokság mezőnye tizenkét 
csapatból áll, és ezek közül a Paks 
az egyetlen klub, amely kizárólag 
magyar futballistákra alapoz. Az 
edzők feje felett pedig folyamatosan 
ott lebeg Damoklész kardja, ezért 
nem szívesen kockáztatnak azzal, 
hogy fi atal játékosokat építsenek 
be a csapat szerkezetébe, inkább az 
azonnali eredményekre összponto-
sítanak. Tanácsot ugyan nem adnék 
a kollégáknak, de amikor egy akadé-
miának nevezett klub játékosállomá-
nya nyolcvan százalékban külföldi 
labdarúgókból áll, úgy gondolom, 
hogy ez nem vezet sehova. Ilyen kö-
rülmények között legalább az NB II-t 
kellene felhasználni arra, hogy az 
ott szereplő csapatok kizárólag saját 
nevelésű utánpótlásból merítsenek. 
Egyelőre nyilvánvaló, hogy nem si-
került eleget tenni az elvárásoknak, 
ezt viszont meg kellene magyarázni, 
de ezt még nálam okosabb emberek 
sem tudták megtenni. 

– Amíg erre a magyarázatra vá-
runk, a Sepsi OSK-nál folytatódik 
a fi atalok képzése, nevelése. Ter-
vei szerint meddig kíván Sepsi-
szentgyörgyön dolgozni és ellátni 
a szakmai irányítás feladatát?
– Én mindig úgy vágok bele valami-
be, hogy távlatokban gondolkodom. 

Nem csupán túlélni szeretnék, ha-
nem maradandót alkotni. Az után-
pótlás-nevelésben pedig soha nem 
lehet rövid távon tervezni. Mert idő-
re van szükség ahhoz, hogy beérjen 
a munkánk gyümölcse. A jó kertész 
is előbb elülteti a fát, majd gondoz-
za, metszegeti, hogy aztán később 
termést is hozzon. Ehhez hasonlít-
ható az a tevékenység is, amit mi 
végzünk. Tehát aki vezetőként csak 
két évre tervez, az rosszul teszi, mert 
már ahhoz is idő kell, hogy beil-
leszkedjen egy számára új közegbe. 
Ugyanakkor ki kell kristályosodnia 
annak is, hogy milyen mentalitást, 
viselkedési formát, illetve milyen 
életkori sajátosságoknak megfelelő 
edzési módszert vár el a stáb tag-
jaitól. Ez pontosan meg van hatá-
rozva, mert a gyerekek képzése egy 
folyamat, és ennek lépéseit nagyon 
fontos betartani. A kicsiknél előbb 
a helyes mozgáskoordinációt kell ki-
alakítani, később pedig következhet 
a labdaérzékenység fejlesztése. Ezek 
elemei egymásra épülnek, és ha egy 
fázis kimarad, akkor a gyerek már 
hiányossággal fog odaérni a felnőtt 
csapat kapujához. Ezt fi gyelembe 
véve én hat-nyolc évben gondolko-
dom, mert az utánpótlás-nevelésben 
szükség van az állandóságra. A Sep-
si OSK ilyen szempontból is jó kezek-
ben van, mert olyan hiteles vezetői 
vannak, akik ezt átlátják. Rengete-
get kommunikálunk egymás között, 
próbálom átvinni azt, amit én szeret-
nék, és a klubvezetés részéről eddig 
még nem kaptam piros lámpát. Tehát 
mindenképpen hosszabb távon ter-
vezek, de persze nem zárható ki az 
sem, hogy máshonnan kapok olyan 
felkérést, amely nagyobb kihívást je-
lent majd számomra, vagy pedig ha 
úgy látom, hogy itt már a megfelelő 
kerékvágásban haladnak a dolgok, 
akkor a magam részéről lezárom ezt 
a történetet.

Jó kezekben a Sepsi OSK jövője
Interjú Krecska Jánossal, a Sepsi OSK utánpótlás-nevelő központjának szakmai igazgatójával

Közösen pallérozódnak az Elit Ligában a Sepsi OSK és a Székelyudvarhelyi FC U15-ös fiataljai  ▴  FOTÓ: PÁL ÁRPÁD

• Nem bízza a véletlenre a klub jövőjét a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK vezetősége, hiszen a 
háromszéki egyesületnél kiemelt célként szerepel 
olyan labdarúgók felnevelése, akik néhány év 
múlva a felnőtt csapat sorait erősíthetik. Krecs-
ka János, az utánpótlás-nevelő központ szakmai 
igazgatója korábban már beszámolt arról, hogy 
stábjával együtt egy sajátosan szentgyörgyi 
modell kialakításán dolgoznak. Beszélgetésünk 
folytatásában a magyarországi szakembertől azt 
is megtudhattuk, hogy tehetséggondozó munká-
jukhoz hozzátartozik annak felelőssége, hogy a 
rájuk bízott fiatalokat az életre is felkészítsék.

Krecska János hosszú távra tervez 
a Sepsi OSK-nál
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