Heinrich József klubelnök úgy fogalmazott, hogy akár még nagyobb csapatok is megirigyelhetnék azt a szakmai stábot, amely az FC Zircnél a felnőtt
csapattól a hét éves korosztályig dolgozik. Ha az alábbiakat elolvassuk, egyértelműen megállapíthatjuk, hogy nem túlzott a vezető.
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Az irányított csapat

Felnőtt

Ifjúsági (U19)

Serdülő (U16)

U13

U7, U9, U11

Van labdarúgó múltja?

– A Várpalotai Bányász NB I
B‐s csapatában játszottam
1980 körül. 50 NB II‐es
mérkőzésem van, sérülés
miatt sajnos abba kellett
hagynom a labdarúgást.

– Zircen futballoztam
serdülő és ifjúsági
korosztályokban, majd 2000
és 2005 között
Veszprémben,
ugyanezekben a
korosztályokban.

– NB III‐as szintig jutottam,
illetve megye I, megye II.
Veszprémben voltam még
anno az U16‐os csapatnál, de
ott különösebb eredményt
nem értem el.

– Kevés megyei első osztályú
felnőtt mérkőzés, több
megyei másodosztályú
felnőtt mérkőzés. 13 éves
koromig Csetényben laktam,
de nevelőegyesületemnek
talán a Zirc VSE‐t
mondhatom, a rendszeres
edzésmunkával itt
ismerkedtem meg. Három
egyesületem volt. A nevelőn
kívül a Csetény SE, és
Dudaron töltöttem el talán
másfél évet.

– 2007‐ben hagytam abba az
aktív játékot, Zircen és
Dudaron játszottam. Amikor
Győrben dolgoztam, Bőnyön
megye II‐es és megye I‐es
csapatoknál fordultam meg.

Mi az edzői

– UEFA „B”‐licensz.

– MLSZ „D”‐licensz.

–„D”‐licensz, illetve most

– 2008 környékén végeztem

– A „B” licenszet foglalja
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végzettsége?

végeztem el egy OKJ‐s
sportszervező‐menedzseri
tanfolyamot a Testnevelő
Főiskolán.

el az UEFA „A” diplomát
Szegeden szegény Bicskei
Bertalan irányítása alatt.

magába, ami ki van egészítve
egy OKJ‐s sportoktatói
igazolvánnyal, ezt a
Veszprémi Egyetemen
szereztem meg.

Mikor kezdődött edzői
pályafutása?

– 1985‐86 körül.

– 2005‐ben.

– 2007 őszén.

– 2000 körül.

– Az edzői pályafutás akkor
kezdődött, amikor a fiatalok
elfutottak mellettem a
pályán. De nem akartam
messze kerülni a pályától,
úgy gondoltam, hogy
megpróbálom passzív
játékosként kívülről
irányítani a dolgokat.

Ha volt, ismertetné Zirc
előtti edzői
pályafutását?

– Várpalotán kezdtem az
edzői pályafutásomat,
mindjárt a mélyvízbe
csöppentem a felnőttekkel.
Még a nívósabb megyei
bajnokságban III. helyezést
értünk el. Kisebb‐nagyobb
megszakításokkal elhagytam
Várpalotát, Balatonfőkajáron
voltam kettő, Péten egy
évig. Közben és utána is
visszatértem Várpalotára,
majd volt egy külföldi
munkalehetőségem, emiatt
kétéves kihagyásom volt az
edzői pályafutásban.
Következett Peremarton,
ahol fél évet töltöttem.

– Zirc előtt nem volt edzői
pályafutásom.

– A Csetényi
Sportegyesülettel
kezdődött, amikor
feljutottunk a megyei első
osztályba. Az első évben 7., a
másodikban 2., a harmadik
évben pedig 6. helyezést
értünk el.

Az első csapatom Csetény
U7‐es korosztálya volt. Négy
évig foglalkoztam a
fiatalokkal, önhibán kívül
kellett eljönnöm. Elvállaltam
a felnőtt csapat irányítását,
volt egy megyei
másodosztályú
bronzérmünk. Két évig
voltam a Zirc VSE csapatának
ifjúsági edzője megyei első
osztályban, valamint voltam
a Zirc VSE megyei
másodosztályú felnőtt
csapatának az edzője két és
fél évig. Ezt követően ¾‐
évig voltam a Csetény
megyei első osztályú felnőtt
csapatának az edzője, ott az
eredménytelenség miatt
állítottak fel a kispadról.

– A Honvéd SE megye III‐as
csapatát irányítottam.
Megnyertük a bajnokságot,
feljutottunk a megyei
másodosztályba. A
honvédség anyagilag
támogatta a csapatot, de
felnőtt emberekkel nem volt
olyan egyszerű együtt
dolgozni, mint a fiatalokkal.
A létszám hiánya
megalapozott volt,
elindultunk ugyan a megyei
másodosztályban, de a
következő szezonban vissza
kellett lépnünk.

Van edzői filozófiája
vagy szívesen
alkalmazott

– Mindenáron a győzelemre
való törekvés, a játékosok ne
adják fel a küzdelmet.

– Azt gondolom, hogy a mai
futballban azok a csapatok
tudnak eredményeket elérni

– Egy csapat úgy néz ki,
ahogyan az edzője. A 4‐2‐3‐1‐
et és a 4‐3‐3‐as felállást

– Egy rövid passzos, kreatív
támadójáték, ahol egy
csapat egyként tud

– Gyerekekkel dolgozni
mindig örömteli dolog.
Magam is családapa vagyok,
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stratégiája?

Élvezzék azt, amit csinálnak,
mert az egész a
játékszeretetről szól. Mivel
sokszor nincsenek meg a
fizikai alapok és a
képességek se, kicsit
erőlködésnek tűnik, de az
ember mégis megpróbálja a
maximumot megkövetelni.
Ez sajnos nem mindig jön
össze.

és érvényesülni, amelyek egy
biztos védekezéssel és egy
biztos védelemmel
rendelkeznek. Erre lehet
csak jó támadójátékot
építeni. Ez nem jelenti azt,
hogy védekező‐specialista
lennék, de ezt helyezem
előtérbe.

preferálom az ellenféltől
függően.

védekezni, egyként tud
támadni, és tisztában vannak
az átmenetek fontosságával.
Támadásból átmenet
védekezésbe, vagy
védekezésből átmenet
támadásba. Nagyon fontos,
hogy egy társaság
stratégiailag egy eszmét
valljon, és mentálisan is
rendben legyen. Akkor tud
sikeres lenni.

tudom, hogy a gyerekkel
való bánásmód, azzal való
törődés, illetve
fegyelmezettség,
odafigyelés nagyon fontos,
mind családapai, mind edzői
szemmel. Ezeknél a
korosztályoknál az alapokat
le kell rakni és a
futballszeretetet meg kell
szilárdítani.

Van edzői példaképe?

– Sokat tanultam Várpalotán
az ősöktől, a régi edzőktől,
de ha a világ labdarúgását
nézzük, akkor a Guardiola az,
aki megtestesíti az igazi
labdarúgás oktatását, mert
amit az ő csapata játszik, az
magas szinten
labdarúgásnak nevezhető.

– Mourinhót tartom
olyannak, akinek a
játékdolgaival egyetértek, az
más kérdés, hogy a
viselkedésbeli dolgai pedig
egy kicsit inkább taszítanak.

– A múltja miatt
mindenképpen Ferguson, aki
most már a 26. évét tölti a
Manchesternél. Azt hiszem,
mindenki előtt példával
járhat. Illetve Mourinho, aki
mindenhol tudott valamit
alkotni, hiába vásárolták neki
össze a csapatot, hiába
dolgozhatott csak azzal a
csapattal, amelyet a keze alá
kapott. A második évben
mindig tudott valami
maradandót alkotni.

– A legelső edzői
példaképem Christian Gross
volt a Grasshoppers
edzőjeként, amikor a
Ferencváros 3:0‐ra nyert
Zürichben. A név ugyanis
magyarra fordítva Nagy
Krisztiánt jelent. Csak ezért,
az edzői munkáját nem
ismerem. A mai világban,
akiknek folyamatosan
sikereik vannak, azok a jó
edzők. Gondolok itt például
Guardiolára vagy az
olaszoknál Lippire.

– Egervári Sándor. Még a
Győri ETO‐nál volt edző,
amikor az OKJ‐s
bizonyítványomat szereztem
meg, és nála voltunk egy
edzői látogatáson. Nagyon
szimpatikus volt a stílusa, az
emberhez való viszonya. Mi,
hallgatók betekintést
nyerhettünk a napi
edzésébe. Lehengerelt.

Edzői szemmel melyik
csapatot tartja a világ
legjobbjának?

– Nagybetűvel írhatjuk, hogy
Barcelona.

– 10 éves korom óta a Real
Madridnak szurkolok, kicsit
elfogultságból mondom azt,
hogy őket, de szép játékot
inkább a Barcelona és a
Manchester United játszik.

– Kedvenc csapatom a Milan,
viszont a legjobbnak a
Barcelonát tartom jelenleg.

– Számomra egyértelmű,
hogy a világ jelenlegi legjobb
csapata a Barcelona.

– Mi lehet más, mint az FC
Barcelona. A rövidpasszos,
gyors játékuk lebilincselő,
amit mi is megpróbálunk az
utánpótlásnál kötelező
dologként alkalmazni. Van
mit tanulni tőlük.

Milyen eredményt vár
csapatától a
bajnokságban?

– Alárendelt szerepet ne
játszunk sehol, és ha a
tavalyi eredményt
megközelítőleg meg

– A tavalyi 3. helyet nehéz
lesz felülmúlni, de úgy
érzem, hogy a
középmezőnybe, 5‐6. helyre

– Eredményre nem
szeretnék kitérni, mert
serdülő bajnokságról van
szó. Egységes csapatot

– Nagyon fontos, hogy az
életkori sajátosságokat szem
előtt tartsam. Egyelőre
fejlődjenek a gyerekek.

– Mindig azt várom el, hogy
az elért eredmény csak egy
mérföldkő legyen. Fontos,
hogy a maximális tudást,
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tudnánk ismételni, azzal
nagyon elégedett lennék.

oda kell érnünk.

szeretnék kialakítani, hogy
jövőre azok a fiatalemberek,
akik még itt ragadnak a
serdülőben, illetve már
ifjúsági korúak lesznek,
hozzá tudjanak tenni a zirci
labdarúgás szintjéhez, és
esetleg a későbbiekben a
felnőtt csapatban is szóba
jöhessenek. És
természetesen olyan
fiatalokat is kinevelni, akik
magasabb osztályban is
megállják a helyüket.

Kapásból látok öt idegent
két hét után. Nekem ez az
eredmény.

amit megszereztek,
alkalmazzák az adott
meccseken.

Kelemen Gábor

