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Hirdetés

A Tatabányai Amazonok SE női labdarúgói 
az előző szezonban veretlenül végeztek a Fejér 
megyei regionális-bajnokság második helyén. 
Az együttes az augusztus végén kezdődő pont-
vadászatban is szeretne jól szerepelni, Fischer 
László edző dobogós helyre várja lányait.

A Tatabányai Amazonok Sportegyesületet 
2000-ben néhány sportbarát vállalkozó és a lab-
darúgás iránt nagy elhivatottságot érző Halmos 
Gyula alapította. Immáron hetedik éve Fischer 
László a csapat edzője. Az együttes szerepelt a 
Komárom-Esztergom megyei bajnokságban, 
majd miután az megszűnt, a Fejér megyei regi-
onális-bajnokságban próbált szerencsét. A gár-
da egy szezont eltöltött a Közép-magyarországi 
regionális-bajnokságban is, és az Astra gárdája 
mögött ezüstérmet szerzett. Fischer László edző 
büszke arra, hogy csapatával eddig három arany-
érmet és két ezüstöt érdemelt ki.

– Az elmúlt hét esztendőben a játékoskeret 
folyamatosan cserélődött, ám a csapat gerince 
három esztendeje nem változott. Csapatkapitá-
nyunk, Juhász Evelin mondhatja el egyedüliként 
magáról, hogy már hat éve tagja a gárdának – 
mondta Fischer László, majd így folytatta:

– Nem vagyok csalódott amiatt, hogy az előző 
szezonban ezüstérmesek lettünk. Azonban egy 

kicsit fájó, úgy vé-
geztünk a második 
helyen, hogy nem 
kaptunk ki. Azért 
kellett beérnünk 
a második hellyel, 
mert öt döntetlent 
értünk el, a bajnok 
Csetény pedig egy 
veresége mellett 
csak háromszor ik-
szelt. Az utolsó pil-
lanatig harcoltunk 

azért, hogy ledolgozzuk az egypontos hátrányt, 
de a Veszprém megyeiek nem botlottak meg, és 
megőrizték az előnyüket.

A csapat terveiről, céljairól a következőket 
nyilatkozta Fischer László:

– Az augusztus 30-án rajtoló bajnokságra jú-
lius derekán kezdtük meg a felkészülést. Egyedül 
Szilfai Magdolnára nem számíthatok, akire anyai 
örömök várnak. Huszonegy tagú a keretünk. He-
tente két edzést tartunk, és igyekszünk minél 
több felkészülési mérkőzést játszani. A bajnok-
ságban ismét a dobogón szeretnénk végezni, 
de nyilván nem lesz könnyű dolgunk, ugyanis a 
Csetény, a Baracs, a Dunaújváros, illetve a Komá-
rom és a Környe csapatát is jó játékosok alkotják. 
A lányok mindig éhesek a sikerre, biztos vagyok 
abban, hogy most is mindent megtesznek majd 
a dobogós helyezés elérése érdekében. Ezúton 
is köszönjük legnagyobb szponzoraink, az AGC 
Glass Hungary Kft., a tatabányai önkormányzat, 
a Számadó Kft. és a Domonkos Kft. támogatását, 
dolgozunk azért, hogy az idén is büszkék legye-
nek ránk.

Ismét dobogóra pályáznak

A lányok a Tatabánya–Szeged Magyar Kupa-mérkőzés szünetében  
vehették át ezüstérmeiket
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Tisztelt  
Sportbarátok!

Szeretettel köszöntöm a Komá-
rom-Esztergom megyei labdarú-
gásában egyre nagyobb számban 
résztvevő sportvezetőket, játéko-

sokat, szurkolókat. A Magyar Labdarúgó Szövetség 
Amatőr Bizottságának tagjaként, valamint megyei 
társadalmi elnökként az amatőr labdarúgás fejlesztése 
érdekében igyekszem végezni tevékenységem.

Örömmel tölt el, hogy megyénkben nagy változá-
sok történtek az elmúlt esztendőkben. A társasági adó 
támogatásoknak köszönhetően évről évre növekszik 
a csapatok, és ezzel arányosan az igazolt labdarúgók 
száma is. Az infrastruktúra fejlesztésében nagy léptékű 
fejlődésnek lehetünk tanúi, elnökségünk minden évben 
támogatja a sporttelep felújítási programon keresztül a 
sportszervezeteket.

Kiemelt célunk, hogy minden településre eljussunk 
és minden településen az önkormányzatokkal közösen 
megfelelő sportolási feltételeket biztosítsunk a helyi la-
kosságnak. Elmondható ezért, hogy a megyei elnökség az 
MLSZ stratégiájához igazodva végzi munkáját, kiemel-
ten kezeli az utánpótlást és infrastruktúra fejlesztését. 
Nemzetközi partnerkapcsolatainkat is sikerült tovább 
fejlesztenünk, melynek legfőbb nyertesei a gyerekek, 
hiszen évről évre megmérkőzhetnek a Rajnai, illetve a 
Galántai Labdarúgó Szövetség korosztályos csapataival.

Szeretném külön megköszönni a sportszervezetek 
vezetőinek, edzőinek a munkáját, hiszen sokszor sza-
badidejüket feláldozva végzik tevékenységüket. Köszö-
nöm továbbá a megye labdarúgását szponzoráló cégek, 
cégvezetők támogatását.

Remélem, hogy a 2014-15. évi bajnokság sérülésektől 
mentes, színvonalas és izgalmakkal teli lesz.

Végezetül sok sikert kívánok minden sportszerve-
zetnek az előttünk álló bajnoki évre!

Dr. Kancz Csaba társadalmi elnök

Tisztelt Olvasó,  
Kedves Sporttársak!

Tisztelettel köszöntöm a Ko-
márom-Esztergom megyei labda-
rúgásában résztvevő sportolókat, 
sportszakembereket, szponzorokat 

és szurkolókat.
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az 

amatőr futball egyik legnagyobb támogatója. Minden 
évben szponzorálja megyénk labdarúgását, főleg a 
nemzetközi kapcsolatokat, melyből elsősorban a kül-
földre kijutó gyerekek profitálnak.

Az MLSZ Komárom-Esztergom megyei társadalmi 
elnökségének tagjaként naprakész vagyok a megyei fut-
ball eseményei terén, hiszen hétről hétre kint vagyok az 
utánpótlás és felnőtt mérkőzéseken. A meccsekre járva 
látom, hogy épülnek-szépülnek a sporttelepek, egyre több 
műfüves pálya létesül megyeszerte, ami bizakodásra ad 
okot. Úgy gondolom, hogy a feltételrendszer javulásával 
labdarúgásunk színvonala is növekedni fog. A TAO nagy 
segítség és egyben lehetőség is a magyar sportnak és a 
magyar labdarúgásnak. Ezzel a lehetőséggel élnünk kell!

A cél, amit a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetése 
kitűzött, elérhető, de meggyőződésem, hogy kell hozzá 
még néhány év, hogy ez eredményekben is megmutat-
kozzon. Nem elég várni a változásra, tenni is kell érte, 
elsősorban az utánpótláscsapatoknál dolgozó edzők 

képzésével, a gyereklabdarúgókat nevelő klubok támo-
gatásával, a játékvezetői keret erősítésével.

Ezúton szeretném megköszönni a települések önkor-
mányzatainak a sportcélú támogatásait, hiszen ezek nél-
kül a sportszervezetek nem tudnának, vagy sokkal nehe-
zebb körülmények között tudnának működni. Jól látszik: 
ahol az önkormányzat nem akar, illetve nem tud adni, 
ott gyorsan bizonytalanná válik a csapat jövője.

Szólnunk kell azokról a támogatókról is, akik saját, 
vagy vállalkozásuk pénzével segítik kedvenc csapata-
ikat. Hálásak lehetünk nekik, hiszen sokan egyedül 
viszik a vállukon egy-egy labdarúgó-szakosztály összes 
gondját-baját.

Köszönöm mindenkinek, aki e gyönyörű és nép-
szerű sportágban teszi a dolgát, az áldozatos munkát, 
különösen azoknak, akik szabadidejüket nem kímélve 
ingyen segítik egy-egy egyesület tevékenységét. Sokan 
vannak, nélkülözhetetlenek, akár vezetőként az irodá-
ban, öltözőben, szertárban, rendezőként a pálya szélén, 
vagy karbantartóként dolgoznak.

Kedves futballszerető közönség! Meggyőződésem, 
hogy egy nagyon jó bajnoki évnek nézünk elébe, hiszen 
nagyon sok sportszervezet megerősödött a nyáron. Kí-
vánom, hogy osztályoktól függetlenül színvonalas és 
izgalmakkal teli mérkőzéseket lásson a nagyérdemű a 
2014-15. évi bajnoki szezonban!

Popovics György,
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke

Köszönto„
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Khéner László szerint az elmúlt szezonban 
küzdelmesebb, izgalmasabb mérkőzéseket 
láthattak azok a szurkolók, akik rendsze-
resen látogatták a megyei bajnokságok ösz-
szecsapásait. A most kezdődött idénytől is 
jelentős változások léptek életbe. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) megyei igaz-
gatója arra számít, hogy a szigorításoknak 
is köszönhetően tovább javul az amatőr foci 
színvonala. A sportvezető abban is bízik, 
hogy egy-egy megyei bajnoki meccs családi 
programnak számít majd szombatonként, 
vasárnaponként.

– Igazgató úr! Többen azt mondják, érdemes volt 
egy-egy meccsre kilátogatni az elmúlt szezonban. 
Ön is úgy látta, hogy a korábbiakhoz képest 
valamelyest javult a színvonal?

– A június elején befejeződött szezon volt az 
első, amelyet az MLSZ a bajnoki rendszer át-
szervezése után rendezett. Mivel a megyei első 
osztályba a korábban az NB III-ban szerepelt két 
csapat, a Sárisáp Bányász – Bányász SE néven 

szerepelt a pontvadászatban (a szerk.) –, illetve a 
Komárom VSE visszaesett, a bajnokság megerő-
södéséhez is vezetett. Az átszervezéssel a megyei 
bajnokságok felértékelődtek. Nem csak nálunk, 
szerte az országban így volt. Nagyon kiegyenlített 
volt végig a küzdelem, az utolsó fordulókban dől-
tek el a dobogós helyezések mindhárom osztály-
ban. Az izgalmas hajrá jót tett a bajnokságoknak.

– A nyáron több helyen arról olvastunk, hogy 
a megyei első osztályban bevezetik az amatőr 
licencet, valamint az első-, másod- és harmadik 
vonalban a kispadon helyet a kispadon helyet 
foglalóknak az azonosítások miatt regisztrációs 
kártyát kell kiváltaniuk. Miért volt erre szükség?

– A támogatásoknak köszönhetően egyre jobb 
körülmények között dolgozhatnak a klubok. Az 
MLSZ ebből szeretne profitálni, vagyis színvo-
nalasabb focit szeretne látni. Csakúgy, mint a 
szurkolók. A kluboknak pénzügyi és szakmai 
terveket is készíteniük kell, és az elképzelései-
ket minél színvonalasabban kell megvalósítani-
uk. Eddig az NB III-ig volt kötelező a licenc. Az 
MLSZ álláspontja az, hogy már ezen a szinten 
meg kell kezdeni a minőségi munkát. A gyere-
kek nem az akadémiákon ismerkednek meg a 
labdarúgás alapjaival, hanem a kistelepüléseken. 
Ha a falvakban, a kisebb városokban nem kapják 
meg a gyerekek az alapokat, a képzési deficitet 
már később nem lehet pótolni. Ha pedig nincse-
nek meg az alapok, később nemzetközi szinten 
nem lehet felvenni a versenyt.

– Miként lehet ellenőrizni azt, hogy a támoga-
tásban részesülő kistelepüléseken valóban tarta-
nak-e edzéseket? Az már késő, ha néhány évvel 
később csak azt látja a szurkoló, hogy a játékos 
nem tudja levenni a labdát...

Egyre jobb körülmények között 
dolgozhatnak a klubok
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– A futballban nagyon fontos a 6-14 éves kor, 
ami a gyerekeknél a sensitive időszak. Ebben a 
korban tudja az alapokat elsajátítani. Fontos-
nak tartom, hogy az amatőr licenccel rendelke-
ző kluboknál legyen megfelelő képesítéssel ren-
delkező szakember. Egyre jobban felértékelődik 
a munkájuk, tőlük függ, hogy később, a maga-
sabb osztályú bajnokságokban ne külföldi játé-
kosok szerepeljenek, hanem az ő tanítványaik. 
Nem beszélve arról, hogy megyei nagy múltú 
klubjainknak, a Tatabányának és a Dorognak is 
nagy szükségük lenne jól képzett játékosokra.  
Olyanokra, akikkel hosszabb ideig magasabb 
osztályban szerepelhetnek. A támogatásban 
részesülő kluboknál valóban elvárható, hogy 
megfelelő szakmai munka legyen, magas szin-
tű képzésben részesüljenek a gyerekek. Az 
ellenőrzések gyakoribbak lesznek, a Bozsik-
program alközpont vezetői látogatják majd 
az edzéseket. Jómagam látok pozitív jeleket, a 
csapatoknál jobban odafigyelnek a gyerekek-
re, mint korábban. Volt olyan időszak, amikor 
az utánpótlás gárdák versenyeztetését „szük-
séges rossznak” tartották, csak azért foglal-
koztak velük, hogy felnőtt csapatot tudjanak 
indítani, és attól ne vonjanak le büntetőpon-
tokat hétről hétre.

– A támogatásokon túl tudnak tenni azért is 
valamit, hogy a szakmai munka színvonalasabb 
legyen?

– Folyamatos képzéseken vesznek részt az 
edzők és sportvezetők. Igazgatóságunk minden 
évben indít Grassroots C edzői és Grassroots 
sportszervezői tanfolyamot. Nagyon sok az ad-
minisztráció, a feladatok nagy része elektroni-
kus formában történik. Ezért szükséges, hogy 
a klubok elnöke, szakosztályvezetői, technikai 
vezetői részt vegyenek a sportszervezői tanfo-
lyamokon. A tanfolyam könnyítést jelentene 
munkájukban. Úgy látom, megyénkben sok a 
bizonyítani akaró sportvezető, edző, még ma is 
egy-egy agilis szakembertől függ, hogy egy-egy 
kistelepülésen van-e foci. Sok kistelepülésen 

pedig a labdarúgás jelenti a hétvégi kikapcsoló-
dást és szórakozást is.

– A jövőben is számíthatnak támogatásra az 
amatőr klubok?

– A társaságiadó-kedvezménynek (TAO) kö-
szönhetően az előző évben 489 millió forint ju-
tott megyénk amatőr egyesületeinek. Az MLSZ 
támogatásának köszönhetően 2013-ban 28, míg 
az idén 34 egyesület között oszthattunk szét 91-
91 millió forintot. A tervek szerint a sporttelep-
felújítási program folytatódik. Lehetőség lesz arra 
is, hogy további műfüves pályák épülhessenek a 
megyében. Most már elmondhatjuk, hogy mind 
a négy, vagyis a dorogi, a komáromi, az oroszlá-
nyi és a tatabányai, utánpótlási célokat szolgáló 
alközpontunkban van nagyméretű műfüves pá-
lya. Hamarosan avathatjuk a tatai nagyméretűt 
is, illetve a vértessomlói 22x42 méteres játékte-
ret is. Utóbbi méretű lesz a bakonysárkányi is, 
amely reményeink szerint még ebben az évben 
elkészül. A magyar labdarúgásban a legnagyobb 
előrelépést a körülmények javulásában látom, 
hiszen óriási léptékű fejlődés tapasztalható ezen 
a területen. További segítség lehet tőlünk a me-
gyei klubok számára, hogy igazgatóságunkon 
alakulóban van egy infrastrukturális és bizton-
sági bizottság is.

– Mi a helyzet a női focival? Megyei csapata-
ink közül a Dorogi Diófa SE az új szezonban 
az élvonalban próbál szerencsét, a Tatabányai 
Amazonok SE, a Környe SE és a Komáromi 
Fortuna SE más megye bajnokságában szerepel. 
Tervezik-e, hogy szűkebb hazánkban is szervez-
nek női bajnokságot?

– Egyelőre nagyon alacsony a női csapatok 
száma, még nem tudnánk önálló bajnokságban 
versenyeztetni őket. Viszont a népszerűsítése 
érdekében teszünk lépéseket, U15-ös csapatok 
számára rendezünk bajnokságot. Azt tervezzük, 
hogy torna jellege lesz, vagyis az együttesek több 
alkalommal találkoznak majd egymással, más-
más helyszínen.
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A Magyar Labdarúgó Szövetség 
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának 

felépítése
Igazgatóság

Igazgató:
Khéner László
Telefon: +36/30/774-2641
E-mail: khener.laszlo@mlsz.hu
Félfogadás:  kedd: 13-16, 
 csütörtök: 13-16 óra

Grassroots-koordinátor:
Csák Albert
Telefon: +36/30/774-2643
E-mail: csak.albert@mlsz.hu
Félfogadás:  hétfő: 13-15,  
 szerda: 13-16 óra

Pénzügyi munkatárs:
Nagy Andrea
Telefon: +36/30/774-2642
E-mail: komarom@mlsz.hu
Félfogadás:  hétfő: 13-18,  
szerda: 13-18, péntek: 9-12 óra

Adminisztrátor:
Tóth Katalin

Szakmai vezetés
Szakmai igazgató:
Baranya István
Telefon: +36/30/774-2770
E-mail: baranya.istvan@mlsz.hu

Bozsik-program koordinátor:
Magyar Sándor
Telefon: +36/30/774-2756
E-mail: magyar.sandor@mlsz.hu

Grassroots-koordinátor:
Csák Albet
Telefon: +36/30/774-2643
E-mail: csak.albert@mlsz.hu

Sajtóreferens:
Kovács László
Telefon: +36/30/722-6448
E-mail: kovacs.laszlo@mlsz.hu

Társadalmi elnökség
Társadalmi elnök:
dr. Kancz Csaba

Tagok:
Bánfi János
Blázsik Ferenc
Erős Gábor
Horváth Gyula
Klausz László
Mayer László
Németh Tamás János
Popovics György

Bizottságok
Kupa-, verseny- és fair play
Elnök: Tóth Attila
Alelnök: Gacsályi Miklós
Titkár: Csák Albert
Tagok: Kerekes István, 
Vadócz László, Weiszdorn Dezső

Fegyelmi 
Elnök: Hufnágel Ákos
Tagok: Bódis Zoltán, 
Lezsák Károly,
Orbán Miklós,
Vankó István

Fellebbviteli
Elnök: dr. Detrői Ferenc
Tagok: dr. Gubody Balázs, 
dr. Izsó Attila, 
dr. Jakabovits Péter,
Hummel Rudolf

Játékvezetői
Elnök: Horváth Sándor
Alelnök: Kronavetter János
Küldő, oktatási vezető: 
György István
Tagok: Horváth Attila, 
Kiss Béla,
Nyekita Dezső

Nyilvántartási-, igazolási-, 
átigazolási
Elnök: Both Tibor
Titkár: Nagy Andrea
Tagok: Hoffmann József,
Györgykovács Zoltán

Szakmai: 
Elnök: Baranya István
Tagok: Boros György, 
Bozsik Péter, 
Csapó Károly, 
Deák Béla, 
Karcagi Pál, 
Magyar Sándor,
Ozoróczi Gábor

Felépítés
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Nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Labdarúgó 
Szövetség megyei igaz-
gatósága a németországi 
Rajnai Labdarúgó Szö-
vetséggel, illetve a felvi-
déki Galántai Labdarúgó 
Szövetséggel is remek 
kapcsolatot ápol.

Szűkebb hazánk 22 éve 
kötött együttműködési 
megállapodást a németek-
kel. Mások mellett a gaz-
dasági élet szereplői, a kul-
túra területén tevékenykedők 
és a sportolók is rendszeresen 
találkoznak egymással. Azért, 
hogy a labdarúgók kapcsolata 
is működőképes és tartalmas 
legyen, kezdetben Solymos 
Tibor, a megyei szövetség el-
nöke, Buzánszky Jenő alelnök 
és Hoffmann József egykori 
főtitkár, elnökségi tag tett ren-
geteget. Később a szövetségnél, 

illetve az igazgatóságon tevé-
kenykedő utódok folytatták a 
munkájukat. Utánpótlás váloga-
tottjaink évente összemérik tu-
dásukat a rajnaiakkal, emellett 
rendszerint képviseltetik ma-
gukat az őszi dorogi Buzánszky 
Jenő-kupán, a mieink pedig 
részt vesznek a Fritz Walter-
emléktornán. Akárcsak tavaly, 
az idén is két megyei edzőnk 

tanfolyamon vehet részt Né-
metországban, a költségeket 
a németek vállalták magukra. 
Augusztus végén U14-es és 
U15-ös válogatottunk élvezheti 
a németek vendégszeretetét.

A felvidéki Galántai Labda-
rúgó Szövetséggel is több mint 
húsz éve tartó partnerkapcso-
latot ápol a megyei igazgató-
ság. A találkozókon a gyerekek 

játéknak szem-
lélése mellett a 
két szövetség 
vezetői mindig 
megvitatják az 
aktuális fut-
bal lhelyzetet 
is. Legutóbb, 
tavasszal az 
U15 -ös csapa-
tunk 1-0, míg az 
U17-esek 7-2- 
-re nyertek a ga-
lántaiak ellen.

Rajnaiakkal, galántaiakkal  
barátkoznak

Buzánszky Jenő, az Aranycsapat Dorogon élő játékosa is 
gyakori vendég Rajna-Pfalzban

A Klausz László és Boros György edzők vezette U17-es megyei válogatott 
a tavasszal 7-2-re nyert a galántaiak ellen
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Baranya István, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség megyei igazgatóságának szakmai 
igazgatója szerint változásokra van szükség 
szűkebb hazánkban az utánpótlás-nevelés te-
rületen. Úgy fogalmazott: a településeken és a 
városokban a futballkultúra teljesen megvál-
tozott. Ezzel van a probléma.

– Mit ért azalatt, hogy megváltozott a futballkul-
túra? Nem biztos, hogy értik az olvasók...

– Az olvasók értik a legjobban! Saját gyere-
keiket nézzék meg! Korábban sorban álltak 
a gyerekek, hogy klubban focizhassanak, ma 
szinte csalogatni kell őket, pedig soha nem 
látott módon támogatja a labdarúgást 
az MLSZ és a Kormány. Napi szinten 
segíti, támogatja az egyesületek admi-
nisztrációját, pályázatírását a megyei 
igazgatóság. Műfüves és füves pályák 
épülnek, öltözők újulnak meg, műkö-
dési költségeket vállal át az önkor-
mányzat, vagy a társaságiadó-ked-
vezmény, vagyis a TAO-támogatásból 
az MLSZ. A Bozsik-program teljes 
mértékben finanszírozza az 5-13 
évesek foglalkoztatását, a prog-
ramban résztvevő edzőket, mun-
katársakat és a tornák költségeit. 
Nincs Európában még egy hely, 
ahol ilyen mértékben vállal szerepet az állam és 
a sportági szakszövetség. Információim szerint 
2010 óta csaknem 1.5 milliárd forint áramlott 
a megyei labdarúgásba. Nemrégiben néztem a 
Központi Statisztikai Hivatal jelentését, amely-
ben az állt, hogy a bruttó hazai termék, vagyis a 
GDP tekintetében Komárom-Esztergom megyei 
az országos lista második helyén szerepel. Ezzel 
szemben a focink az utolsó előttin... Megyénkben 
a legmagasabb felnőtt szint az NB III. és sajnos 
egyetlen utánpótlás csapatunk sincs az NB I-ben.

– Akkor mi a hiba?
– Erre az alközpontvezetőim egyesületi 

edzéslátogatásai és a saját vizitációim adták meg 
a választ. Négy Bozsik alközpontvezetőm szú-
rópróbaszerűen csaknem ötven edzést látoga-
tott tavasszal. Volt olyan egyesület, ahol hetekig 
edzést sem tartottak, olyan is, ahol három ifista 
ívelgetett a kabátban a kapuba álló mesternek, 
és olyan is, ahol a gyerekek pulzusa nem lépte 
túl a nyugalmit. Felelősséggel ki merem jelente-
ni, hogy az edzőkön múlik a legtöbb. Ott, ahol 

Megváltozott futballkultúra

Baranya István
szakmai igazgató
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színvonalas szakmai munka folyik tolonganak 
a gyerekek, szeretnek edzésre járni, rajonganak 
az edzőért. A Bozsik-program kapcsán rengeteg 
tehetséget találtam. Jelentős részük falusi kiscsa-
patokban játszik, az NB-s egyesületek mégsem 
érdeklődnek utánuk. Hogyan lehetséges ez?

– A nyarat sem töltötte tétlenül, az U13-as 
megyei válogatottunkkal egy hetet töltött edző-
táborban.

– Rengeteg tanulsággal szolgált számomra az 
a néhány nap. A mosonmagyaróvári régiós edző-
táborban Fejér, illetve Tolna megyei gyerekekkel 
készültek együtt a mieink. Huszonegy tehetséges 
fiatal játékosunk vett itt részt. A foglalkozásokat 
rajtam kívül a dorogi Varga János, a nyergesi 
Hajnal Zoltán és az oroszlányi Mészáros Ist-
ván vezette. Mielőtt a tapasztalataimról szól-
nék, megemlítem, hogy az edzőtábor időpontja 
egybeesett az U19-es Európa-bajnoksággal. A 
srácok ott lehettek a magyar válogatott mérkő-
zésein, óriási élményt jelentett számukra, hogy 
a csapatokat ők vezethették a kezdőkörbe, az eu-
rópai szövetség, azaz az UEFA zászlóját tarthat-
ták, nemzeti zászlót lobogtathattak, a meccseket 
ők szedhették a labdát.

– Milyen tapasztalatokkal tért haza?
– Tudni kell, hogy a Fejér megyeieket olyan fia-

talok alkották, akik élvonalbeli, illetve akadémiai 
csapatokban pallérozódnak. A tolnaiak kilencven 
százaléka a szintén elsõ osztályú Paks utánpótlá-
sát erősítik. A mi játékosaink fele utánpótlás NB 
II-es együttesekben szerepelnek, a másik felük 
pedig megyei bajnokságokban. Délelőttönként 
edzéseket tartottunk, délutánonként pedig kör-
mérkőzéseket játszottak a csapatok. Az első két 
napon meglátszódott az edzéshiány, utána pedig 
kiegyenlítődtek a különbségek. A tábor végén tá-
borválogatott lett Süvegh Barnabás (Tatabányai 
Alapítvány SK), Balogh Ábel (Kecskéd), Kovács 
Dominik (Dorog FC), Lakatos Róbert (Oroszlány 
FC). Süveg a Puskás Akadémián folytatja, Balogh 
pedig a győri Fehér Miklós Akadémiára tart.

– Nem is tudom, büszkének kellene-e lennünk 
erre, vagy szomorúnak, hogy tehetségeink nem 
szűkebb hazánkban kamatoztatják képességeiket...

–  Ha feljebb lép egy megyei tehetség, felfigyel 
rá egy akadémia, az öröm. Még nagyobb öröm 
lenne számomra, ha valamelyik megyében mű-
ködő egyesület utánpótlás csapata – akár az NB 
I-ben – lenne a célállomás és a vonzerő. Tata-
bánya, Dorog, Komárom, Oroszlány, Esztergom 
feltételei – ha nem is akadémia szinten – megfe-
lelőek. Tatabányán a Sárberki iskolában például 
az elmúlt évben indítottuk az első fociosztályt, 
ősszel a második kezdi el működését. Ennek a 
TASK a folytatása, és megfelelő szakmai munka 
után a Tatabánya FC felnőtt gárdája lehet a vég-
állomás. Ilyen és hasonló sportkoncepciókban 
kellene gondolkodni a településeknek. Szakmai 
igazgatóként készséggel segítek kidolgozni bár-
mely klubnak, településnek ilyet.

– Az edzők felkészültségét milyennek tartja?
– Az edzőképzés az UEFA előírásai szerint és 

szakanyagai szerint történik, az MLSZ Edzőképző 
vezetésével, felügyeletével. A szövetségnek megvan 
az a szabadsága, hogy a magyar tradíciókat be-
építse a programba. Megtartva a régi képzési szin-
teket, új képzési forma a Grassroots ’C’ tanfolyam, 
az Elit ’A’ kapusedző-képzés és a kondicionális 
edzőképzés. Megyénkben történik a Grassroots ’C’ 
képzés – a többit központi szinten szervezik – 24 
hallgatót vehetek fel egy-egy tanfolyamra, amely 
félévente indul. Jelenleg három UEFA ’Pro’ 7, UEFA 
’A’, mintegy 120 UEFA ’B’, 34 Grassroots ’C’,  és kö-
rülbelül 260 MLSZ ’D’ edző van a megyénkben, 
ami komoly szakmai kapacitás. Az Edzőképzőben 
az alapszinttől a ’Pro’ tanfolyamig én oktatom a 
pszichológiát, évekig a Felnőttképzési Intézet igaz-
gatója voltam, tehát van rálátásom az edzőkép-
zésre. Felelősséggel állítom, hogy az edzők min-
den olyan ismeretet megkapnak, mellyel készség 
szinten mozoghatnak a gyerekek vagy a felnőttek 
világában. A tanfolyamokon érdeklődőek, tanulé-
konyak a hallgatók, ezt a motiváltságukat kellene 
megőrizniük a hétköznapokban is.


