
2020.  FEBRUÁR 4.,  KEDDI V S P O R T  

SÁNTA IMRE

– Egy bukovinai faluban született, 
ahonnan nem egyszerű kitörni, 
hiszen az ember gyakran ütközik 
korlátokba. Mégis hogyan lett él-
vonalbeli labdarúgóvá?
– Így van, a Suceava megyei Ilișești 
községben születtem, ahonnan édes-
anyám is származott, de a gyermek-
koromat egy rövid pankotai kitérőtől 
eltekintve, ahol az apai nagyszüleim 
éltek, Gura Humorului városában 
töltöttem. Itt tettem meg az első lé-
péseket a labdarúgóvá válás útján, 
majd tizenegy évesen a bákói sport-
líceumba kerültem, amelyet 1979-
ben végeztem el. Érettségi után be-
vonultam katonának, ez idő alatt is 
futballoztam, de a karrierem igazá-
ból akkor kezdődött el, amikor a má-
sodosztályban szereplő Nagybányai 
FC-hez igazoltam. Párhuzamosan 
egyetemre is jártam, a máramarosi 
városban szereztem bányamérnöki 
oklevelet, és itt ismertem meg a fe-
leségemet is. Ezt követte egy hatéves 
periódus a Dinamónál, később két 
évet töltöttem Karácsonkőn, majd 
ugyanennyit a német másodosztály-
ban szereplő FC Saarbrücken csa-
patában. Pályafutásom során tehát 
kevés csapatnál játszottam, ugyanis 
szeretem az állandóságot, szeretek 
megállapodni ott, ahol lehetőséget 
látok a fejlődésre, és bárhol megfor-

dultam, igyekeztem valami mara-
dandót alkotni. Ugyanez érvényes 
eddigi edzői tevékenységemre is, hi-
szen ahol nyugodt körülmények kö-
zött tudtam dolgozni, ott hosszabb 
ideig maradtam, és sikerült időtálló 
emberi kapcsolatokat is kiépítenem.

– Hogyan jellemezné önmagát 
futballistaként, milyen játékos 
volt a pályán?
– Nehéz önmagamról beszélnem, 
ezt inkább másokra hagynám. Az vi-
szont tény, hogy ambiciózus voltam, 
soha nem szerettem veszíteni. Fiata-
lon még nem tartoztam a legjobbak 
közé, labdarúgóként a nagykorúvá 
válásom csak az évek előrehaladtá-

val történt meg, amikor tudatosult 
bennem, hogy mit is akarok. Nem 
állt mögöttem senki, aki a hónom alá 
tudott volna nyúlni, úgyhogy amit 
elértem, azt csak saját képességeim-
nek és munkámnak köszönhetem.

– Van valami, amit megbánt, amit 
mai fejjel másképp csinált volna?
– Talán annyi, hogy labdarúgóként 
többet is elérhettem volna. De olyan 
időszakban futballoztam, amikor 
annak ellenére, hogy megvoltak a 
képességeim és a lehetőségeim, egy 
kiemelkedő nemzedék tagjainak 
árnyékában kellett élnem. De így is 
az egyik legnagyobb hazai klubnál 
játszhattam, amire büszke vagyok. 

Bemutatkozhattam a válogatottban 
is, ahol ugyan többet szerepelhettem 
volna, de mint említettem, a generá-
ciónkhoz olyan kiváló játékosok tar-
toztak, akik a válogatottal, ugyanak-
kor külföldi neves kluboknál játszva 
is a legmagasabb szintre jutottak. Ez 
volt az én sorsom, de úgy gondolom, 
egy kis szerencsével, vagy ha többet 
tettem volna érte, még nagyobb meg-
valósításokkal büszkélkedhetnék.

– Két alkalommal ölthette magá-
ra a válogatott mezét 1994-ben, 
épp az amerikai világbajnokságot 
megelőzően. Milyen volt egy csa-
patban játszani a román labdarú-
gás legnagyobbjaival?

– Ezeken a mérkőzéseken nem ját-
szottak a külföldön aktiváló játéko-
sok, csak a hazai élvonalban sze-
replő futballisták kaptak meghívót. 
A szövetségi kapitánynak ezzel az 
volt a célja, hogy elsősorban a jövő-
re nézve mérje fel a lehetőségeket. 
De így is olyan labdarúgók mellett 
léphettem pályára, mint Ilie Dumit-
rescu, Craioveanu, Prodan, Prunea, 
Mihali, Panduru vagy Gîlcă, akik 
később bebizonyították, hogy a leg-
jobbak közé tartoznak.

– Miután a futballcipőt szögre 
akasztotta, miért döntött úgy, 
hogy edzőként is a pálya közelé-
ben marad?
– Minden ember kap valamilyen el-
hívást, a labdarúgás pedig gyermek-
korom óta közel állt hozzám. Már 
amikor járni tanultam, vonzott a 
labda, és ez az évek során csak egyre 
erősödött. Mindig is szenvedélyesen 
szerettem a focit, és ahogyan az évek 
teltek, rájöttem, hogy pályafutáso-
mat edzőként akarom folytatni. Nem 
egy irodai állásra vágytam, hanem 
ott akartam maradni a futballpálya 
mellett. Már tizenhét éve dolgozom 
ezen a téren, és mindig arra töre-
kedtem, hogy átadjak valamit saját 
tapasztalataimból. Nem az az ember 
vagyok, aki egy jó képességű játéko-
sokból álló csapattal akar elérni rö-
vid távon kiemelkedő teljesítményt, 
inkább a fi atalok formálását, pá-
lyára állítását tekintem elsődleges 
feladatomnak. Legalábbis eddig ez 
jutott számomra.

– Edzőként már több élvonalbeli 
klubnál is megfordult, most ép-

• A hazai labdarúgás 
élvonalában érdekelt 
Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK harma-
dik idényét tölti az 1. 
Ligában, és miután az 
ősszel elmaradtak a 
várt eredmények, a há-
romszéki klub menesz-
tette korábbi edzőjét, 
László Csabát, akinek 
helyét a piros-fehérek 
kispadján Leo Grozavu 
foglalta el. A játékos-
ként válogatottságig is 
eljutott szakemberrel 
labdarúgói és edzői 
pályafutásáról, a Sepsi 
OSK-nál eddig eltöltött 
rövid időszakról, de 
főleg a jövőbeli célki-
tűzésekről, valamint 
az európai kupasze-
replés lehetőségeiről 
beszélgettünk.
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Jövőre magasabbra tör a Sepsi OSK
Interjú Leo Grozavuval, a háromszéki labdarúgóklub vezetőedzőjével
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