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Leo Grozavu 1967. augusztus 19-én született, labdarúgói pályafutásá-
nak kezdetét a Bákói Sportlíceumban, illetve a Relonul Săvinești ifjúsági 
csapatánál töltötte. Nagybányán 1988–1992 között 61 meccsen lépett 
pályára, majd az 1992–1998 közötti időszakban a Bukaresti Dinamónál 105 
mérkőzésen játszott. Két szezon következett a Ceahlăul Piatra Neamțnál, 
illetve a német 1. FC Saarbrückennél, majd ismét visszakerült Karácsonkőre, 
ahol a 2002–2003-as szezon végén visszavonult. 1994-ben kétszer játszott 
a román válogatottban. Edzői pályafutását a Zilahi Armătura együttesénél 
kezdte, majd a Kolozsvári U (2005–2006), a Nagybányai FC (2007), az FC 
Botoșani (2007–2008, 2014–2015, 2016–2017), a Nagyváradi Luceafărul 
(2011–2012), a Medgyesi Gaz Metan (2015–2016), a Temesvári Poli (2018) 
és a Petrolul Ploiești (2018) csapatát irányította. Tavaly november közepén 
került a Sepsi OSK-hoz.

Irányításával hét bajnokin tizenhárom pontot szerzett a Sepsi OSK   
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pen a Sepsi OSK kispadját foglal-
ja el. Nehéz helyzetben vette át a 
csapat irányítását, de hamarosan 
jöttek az eredmények. Mit sike-
rült ilyen rövid idő alatt megvál-
toztatni?
– Nem szeretek arról beszélni, hogy 
azelőtt mi történt, mert nem voltam 
részese, így nem is tudnék egy teljes 
képet festeni róla, és ez nem is lenne 
helyes részemről. De edzőváltás ál-
talában akkor történik egy klubnál, 
amikor a dolgok nem úgy működ-
nek, ahogyan azt a vezetőség vagy a 
szurkolók elvárják. Amikor átvettem 
a csapatot, legelőször az edzések 
ritmusát változtattam meg, mert 
a segítőim is azon a véleményen 
voltak, hogy ha nem is feltétlenül 
mentalitásváltásra van szükség, de 
mindenképpen más stílust kell be-
vezetni először az edzőpályán, mert 
ez előbb-utóbb meg fog mutatkozni 
a mérkőzéseken is. Ezen a téren te-
hát azonnal változtattunk, de persze 
ahhoz, hogy hosszabb távon is ered-
ményesek legyünk, szükség van a 
játékosok megfelelő kiválasztására 
is. Nem egyformák a nézőpontjaink, 
nincs két ember, aki egyformán gon-
dolkodna, és ez nemcsak a futball-
ban érvényes, hanem az élet minden 
területén. Így aztán a rendelkezé-
semre álló rövid idő alatt igyekeztem 
úgy összeállítani a keretet, hogy 
igazodni tudjon az elképzeléseim-
hez. Nem vagyok híve annak, hogy 
mindenáron kicseréljük a fél csapa-
tot, mert ez csak rövid távon hozhat 
eredményeket. Fontosnak tartottam, 
hogy a csapat homogén maradjon, 
ezért a téli szünetben inkább fi atal 
labdarúgók leigazolására töreked-
tünk, mert bennük rejlik a jövő. 
Másrészt ezen a téren elég rosszul 
is álltunk, ugyanis fennállt annak 
a veszélye, hogy az eltiltások miatt 
adott pillanatban nem tudunk eleget 
tenni a szabálynak és két utánpót-
lás korosztályú játékost nevezni a 
kezdő tizenegybe. A téli felkészülés 
jó alkalom volt arra, hogy felmérjük 
mind az érkezők, mind a már ren-
delkezésünkre álló állomány tagjai-
nak a képességeit. Most már csak az 
maradt, hogy ők is bizonyítsanak a 
pályán.

– A fi atalok mellett feltűntek még 
más igazolások is, illetve változás 
történt a szakmai stábban. Ezeket 
mi indokolta?

– Igen, megszereztük Kovács Lóránt 
és Fülöp Loránd játékjogát, de ők 
úgy érkeztek, hogy azt megelőzően 
hosszabb ideig nem játszottak, sé-
rüléssel bajlódtak, úgyhogy azt gon-
dolom, inkább nekik volt szükségük 
a Sepsi OSK-ra, mintsem fordítva. 
Ezzel kockázatot is vállaltunk, de 
mindkettőjüket akartam, és hogy 
tovább miként alakul a sorsuk, az el-
sősorban tőlük függ. Pillanatnyilag 
nem tudunk rájuk építeni, még szük-
ségük van egy kis időre, hogy visz-
szanyerjék régi formájukat. Rajtuk 
kívül a klub egy fi atal argentin lab-
darúgót is szerződtetett Tomas Diaz 
személyében, akiről elmondhatom, 
hogy jó képességekkel rendelkezik, 
de még ő sem tart ott, hogy többletet 
vigyen a csapat játékába. De min-
denképpen megérdemel egy esélyt, 
és majd meglátjuk, hogyan fejlődik 
és alkalmazkodik ahhoz, amihez 
nekünk szükségünk van. Új szer-
zeményünk még Anass Achahbar, 
de neki is van még pótolnivalója, 
vele is türelmeseknek kell lennünk. 
Azonban biztos vagyok abban, hogy 
a rájátszásra minden összeáll, tu-
lajdonképpen ez a megfogalmazott 
célunk. Az alapszakaszból hátralé-
vő mérkőzéseken még meg tudjuk 
engedni magunknak, hogy itt-ott 
kísérletezzünk a játékkal, de a ráját-

szásra készen kell állnia egy stabil 
kezdő tizenegynek. Ami a stábomat 
illeti, nagy nyereség számunkra 
Ovidiu Chiribici, akit sikerült Sepsi-
szentgyörgyre csábítani. Több mint 
tíz éve dolgozom  együtt vele, teljes 
mértékben megbízom benne, a leg-
jobb hazai erőnléti edzőnek tartom.

– Maradt még reális esélyük a fel-
sőházi rájátszásra?
– Mindenkinek joga nagyot álmod-
ni, ez nincs megtiltva senkinek, de 
nekünk most a realitás talaján kell 
maradnunk. Ha csak egy ellenféllel 
kellene versenyeznünk, akkor még 
bizakodó lennék, de addig, amíg há-
rom csapat is megelőz a rangsorban, 
ebben a bajnokságban nem látok 
esélyt a legjobb hat közé jutásra. A 
nyáron ismét feltérképezzük a le-
hetőségeinket, ami vonatkozik játé-
kosokra és edzőkre egyaránt, majd 
a klub elvárásainak függvényében 
igyekszünk megkeresni a megoldá-
sokat arra nézve, hogy jövőre ne re-
kedjünk ismét az alsóházba.

– Ezek szerint folytatni kívánja a 
Sepsi OSK-nál elkezdett munkát?
– Természetesen. Én az az ember va-
gyok, aki ha azt érzi, hogy nincs rá 
szükség igazán, vagy nem tud úgy 
dolgozni, ahogyan szeretne, akkor 
inkább bele se vág a munkába. Az 
ősszel több klub is megkeresett, de 
nem éreztem elérkezettnek a pilla-
natot, hogy lépjek. Amikor azonban 
a szentgyörgyiek ajánlatával szem-
besültem, úgy gondoltam, ez az a 
hely, ahol edzőként előre tudok lép-
ni, ugyanakkor én is hozzátehetek 
valamit a klub fejlődéséhez.

– Megkap minden támogatást a 
munkájához, elégedett a rendel-
kezésre álló feltételekkel?
– Eddig semmi kifogásom nem le-
het, hagyják, hogy végezzem a dol-
gomat, és adottak azok a logisztikai 

feltételek is, amelyek nyugodt körül-
ményeket teremtenek. Gondolok itt 
elsősorban arra, hogy edzőpályák 
állnak rendelkezésünkre, és biztos 
vagyok abban, hogy különösen az 
új stadion megépítését és átadását 
követően a Sepsi OSK egy stabil és 
nagyra törő célokat is elérő klub lesz 
az élvonalban, amely sok borsot fog 
törni az ellenfelek orra alá.

– Az FC Botoșani edzőjeként az 
Európa Liga-selejtezőig vezette 
csapatát. Mit gondol, meg tudja 
ismételni ezt a teljesítményt a 
Sepsi OSK kispadján?
– Teljesen normális, hogy mindig 
többet és többet akarjunk. Aki ezt 
nem teszi, az a semmivel marad. Ami 
közös vonás a két klubnál, hogy itt is, 
ott is olyan vezetőkkel találkoztam, 
akik nem szóltak bele a munkámba. 
Lassan ritkaságszámba megy, ha ná-
lunk egy edzőnek sikerül hosszabb 
időt töltenie egy-egy csapatnál, Bo-
toșani-ban ez nekem megadatott. 
Lényegében ennek köszönhető, hogy 
az évek során sikerült kialakítani egy 
olyan játékoskeretet, amely képes 
volt erre a teljesítményre. És ugyanez 
érvényes most is. Ha összeáll minden 
feltétel, ami ehhez szükséges, akkor a 
Sepsi OSK-nak is sikerülhet. És persze 
szeretném, ha én lennék, akinek az 
irányítása alatt ez megtörténik. Biz-
tos vagyok abban, hogy akár velem, 
akár nélkülem, ez a klub adott pilla-
natban megcélozza az európai kupa-
szereplést. Minden alkalmat meg kell 

ragadni, ezért ne feledjük, hogy még 
idén érdekeltek vagyunk a Román 
Kupában is, ahonnan viszonylag rö-
vid út vezet az Európa Ligába. Min-
dent meg fogunk tenni annak érde-
kében, hogy döntőbe jussunk, és ha 
már ott leszünk, bármi megtörténhet. 
De ha ez idén nem is sikerül, nem je-
lenti azt, hogy a feladnánk. Hinnünk 
kell ebben, sokat dolgoznunk, és ha a 
klub is erőfeszítéseket tesz a befekte-
tések terén, akkor el fog jönni ennek 
az ideje is.

– Tudomásom szerint elég sok 
mindent megért, ha valaki ma-
gyarul szólal meg a környezeté-
ben. Amióta Sepsiszentgyörgyön 
van, sikerült fejlődnie ebben a 
vonatkozásban?
– Már meg is fogalmaztam magam-
nak, hogy bizony jó lenne, ha még 
jobban értenék magyarul vagy akár 
meg is tudnám tanulni a nyelvet. 
Amikor annak idején Erdélybe ke-
rültem, Nagybányán és Kolozsváron 
sok magyar emberrel megismerked-
tem, akikkel azóta is baráti viszonyt 
ápolok. Idegen nyelvi környezetben 
az ember hallja a szavakat, és egy 
idő után kezdi összerakni is azo-
kat, úgyhogy sok mindent sikerült 
felszednem. Most pedig így, hogy 
naponta magyar beszédet hallok 
magam körül, biztos vagyok abban, 
hogy rövidesen még több fog rám ra-
gadni. Egyébként is azt tartom, hogy 
minden új, amit az ember megtanul, 
elsajátít, csak segít a fejlődésben.




