
Brinszky Adrián: félfordulattal nagyon 
elkaptam a lasztit 

Sorozatunkban aktualitásokkal – sikerekkel, kudarcokkal – foglalkozunk. A férfi 
futsal NB I-ben a Legrand-MetalCom-Szentes a Miskolc elleni hazai iksszel minden 
bizonnyal kiharcolta a biztos bennmaradást. A döntetlent eredményezı szentesi 
gólt egy (!) másodperccel a meccs vége elıtt a 13 találattal házi gólkirály Brinszky 
Adrián szerezte. 

- A végsı dudaszó elhangzása elıtt egy 
másodperccel egyenlített. Megúszta sérülés nélkül? 
Örömükben nem szedték szét csapattársai? 
– Egyértelmő, nagy kı esett le a szívünkrıl. 
Szerencsére nem történt bajom, vigyáztak rám a 
fiúk. Nagyon kellett az a gól, félfordulattal nagyon 
elkaptam a lasztit, nem azért, mert én szereztem, de 
tényleg nagy gól volt.  
 
– Az 5–5-ös döntetlennel megtartották egypontos 
elınyüket a nagy vetélytárs Miskolccal szemben. 
Büszke lehet, mert a hajrában szerzett gólja 
minden bizonnyal a biztos, osztályozó nélküli bennmaradást jelentette a 
Szentesnek. 
– Ugyan van még egy meccs hátra, de ahhoz tényleg csodára lenne szükség, hogy a 
Borsod Volán pontot szerezzen az éllovas, a mezıny kimagaslóan legjobb csapatának 
számító Gyır ellen. Azért is fontos számunkra, hogy a kisalföldiek nyerjenek, mert mi 
sem számítunk esélyesnek a Fradi otthonában. Ha szigorúan a papírformát veszem 
alapul, az alapján a Miskolc és mi is kikapunk, ami esetünkben nyilván nem jó, de a 
lényeg, hogy a tabellán mögöttünk maradjanak a borsodiak.  
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– Mi az oka, hogy a vártnál gyengébben szerepel a Legrand-MetalCom-Szentes? 
– Fájó ezt kimondani, de nagyjából a realitásoknak megfelelıen teljesítettünk. 
Amatırök vagyunk, még edzeni sem tudunk, csak a meccsen találkozunk. Rajtunk 
kívül a mezıny összes csapata hetente egyszer, de inkább kétszer tréningezik.  

Brinszky Adrián.  
Fotó: DM/DV
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