
Koncz az ısz középsı védıje 

A Nemzeti Sport osztályzatai alapján a Kecskemét játékosa, a szentesi születéső 
Koncz Zsolt lett a labdarúgó Soproni Liga legjobb középsı védıje. 

Egyre jobb a kedve Koncz Zsoltnak – a 31 esztendıs 
labdarúgót tavaly a Délvilágnál az év edzıjének 
választottuk a Legrand-MatalCom-Szentes 
futsalcsapatánál végzett szakmai munkájáért –, pedig 
még nyögi a másfél hónappal ezelıtt összeszedett 
súlyos sérülését. Az élvonalbeli Kecskeméti TE 
játékosaként a REAC elleni magyarkupa-mérkızésen 
rosszul lépett, leragadt a bal lába, és elszakadt a 
térdkalácsát rögzítı tokszalag. 
 
– Köszönöm érdeklıdését, jólesı érzés, hogy Csongrád 
megyében folyamatosan figyelik pályafutásomat – 
kezdte a beszélgetést a remek technikájú, nagy munkabírású labdarúgó. – Október 8-
án mőtöttek, és immár hét napja kocogok, két és fél hete pedig erısítem a 
combizmomat. December elsı három hetében klubom, a Kecskeméti TE-Ereco külön 
erınléti edzıt biztosít számomra, így minden esélyem megvan arra, hogy január 5-én 
a többiekkel én is elkezdhessem a felkészülést. Még mielıtt megkérdezné, nem 
érzem magam balszerencsésnek, már elég régen, tizenkét éve feküdtem legutóbb kés 
alá. Akkor részleges keresztszalag-szakadást szenvedtem. 
 
Zsoltnak nemcsak amiatt örül, hogy már lábadozik, hanem mert az országos 
sportnapilapban megjelent osztályzatai alapján – 5.875-ös átlaggal – ı lett a Soproni 
Liga legjobb középsı védıje. Pedig sérülése miatt csak kilenc mérkızésen léphetett 
pályára az újonc létére az elıkelı nyolcadik helyen zárt Kecskemétben. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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– Amikor értesültem róla, jókora büszkeség töltött el. Az egyik szentesi jó barátom, 
Szabó Árpi hívott föl, tıle hallottam elıször a megtisztelı hírt. Elárulom, titkon azért 
reménykedtem benne, mert néhány nappal korábban az összes mezınyjátékos 
rangsorában a 12. helyen zártam az ıszt. Akkor már sejtettem, a posztonkénti 
vetélkedésben ebbıl még bármi „kisülhet". Csodálatos érzés, fıleg annak tükrében, 
hogy egy évvel ezelıtt az akkor még másodosztályú Orosháza futballistája voltam. 
Koncz világéletében középpályásként kereste a kenyerét. Most viszont a védelem 
közepén alkotott nagyot. Erre szokták mondani, a jó játékos több poszton is megállja 
a helyét. 
 
– Az Újpest elleni meccsünk után a mester, Tomiszlav Szivics „találta ki" az új 
pozíciómat. Olyan ember kellett neki, aki tud szerelni, harcolni, de irányítani is, a 
megszerzett labdákat pedig nem vágja el a vakvilágba, azokat képes pontosan 
megjátszani. Boldoggá tesz, hogy sikerült megfelelnem a velem szemben támasztott 
elvárásnak. De, és ezt külön hangsúlyoznám, nekem aztán édes mindegy, hogy milyen 
poszton szerepelek, egy a lényeg: játsszak! 
 
Magyarországon elterjedt egy blıdség, amely szerint a 30 év feletti futballisták már 
öregnek számítanak. 
 
– Ez tényleg így van, de nem foglalkozom a korommal – reagált Zsolt. – Amíg bírom a 
tempót, és a labda is engedelmeskedik, addig csinálom. Jól érzem magam a 
Kecskemétben, a szurkolók is kedvelnek, úgyhogy szeretnék még néhány évet itt 
eltölteni. A futball már régóta a vérembe ivódott, enélkül nem tudnám elképzelni az 
életem. Visszavonulásom után edzıként szeretném szolgálni rajongásig szeretett 
sportágamat. 
 
Kedvenc csapata a Real Madrid 
 
Koncz Zsolt 1977. szeptember 18-án született Szentesen. Játékosként megfordult a 
Szentesben, a Szeged LC-ben, a Gyırben, a Csongrádban, a Kunszentmártonban, most 
az élvonalbeli Kecskeméti TE-Ereco labdarúgója. A Soproni Ligában 9 meccsen lépett 
pályára, ezeken egy gól főzıdik a nevéhez. Másodosztályú futballistaként három 
érmet szerzett: a Kecskeméttel aranyat, a Szeged LC-vel és az Orosházával bronzot. 
Kedvenc klubcsapata a Real Madrid, játékosa Redondo és Maldini, autómárkája az 
Audi A4-es, filmje az Üvegtigris I–II.  

Koncz Zsolt habzsolja az élvezeteket: lapunk tavaly az év edzıjének választotta, 
most meg az élvonal legjobb középsı védıje lett. Fotó: Frank Yvette
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