
Koncz Zsoltot övön aluli ütés érte 

A szentesi származású labdarúgó, Koncz Zsolt (33) múlt péntek óta nem tagja a 
Kecskemét NB I-es keretének. Okot nem tud, és nem is talált, azért dolgozik, hogy 
újra szerepet kapjon az elsı csapatban. 

Egyik napról a másikra történt. A Kaposvár elleni 
bajnokin még kezdı volt, és hatvan percet játszott 
is, aztán a Haladás elleni sorsdöntı meccs elıtt jött a 
hír: tulajdonosi döntés értelmében nem készülhet az 
NB I-es kerettel. Koncz Zsolt, a Kecskemét szentesi 
származású labdarúgója egyelıre keresi mellızése 
okait. 
 
– Nem tudom, miért történt mindez, egyelıre az NB 
III-as kerettel kell edzenem. Elsısorban magamban 
keresem az okokat, ám úgy gondolom, mindent 
megtettem a csapatért, annak sikeréért, és azt is 
hallottam vissza, hogy nem volt gond velem. Edzésrıl nem hiányoztam, sérült nem 
voltam, a szakmai értékelés alapján elégedettek voltak a Kaposvár elleni, legutóbbi 
teljesítményemmel, a videós elemzés után pedig kiderült, a passzaim kilencven 
százaléka társhoz ment. Semmit sem tudok és értek. Övön aluli ütésként ért a hír, 
hiszen múlt csütörtökön még a kezdı közelében voltam, aztán pénteken már a 
keretben sem. Jövı nyárig él a szerzıdésem, még nem gondolkodom téli váltáson 
vagy kölcsönadáson, hiszen nem követtem el hibát. Rossz a bizonytalanság, hiszen 
családom van – mondta Koncz Zsolt. 
 
A csapat ugyan legutóbb nyert, ám mindössze hat pontot győjtött, és még éppen nem 
kiesést jelentı helyen, a tizennegyedik pozícióban várja a hét végét.  
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– Nagyon nehéz a helyzetünk, mi sem gondoltuk a bajnokság elején, hogy így alakul a 
sorsunk. A helyzeteket kialakítjuk, de azokat ki is hagyjuk – ezt már, gondolom, 
mindenki kívülrıl fújja a Kecskemét szereplése kapcsán. A csapattársakkal sokat 
beszélgettünk errıl, kerestük az okokat, megoldás egyelıre nincs – osztotta meg 
velünk tanácstalanságát Koncz. 
 
A Kecskemét egyelıre megbízott vezetıedzı, Losonczy László irányításával készül. 
Arról, hogy mikor és ki lesz a vezetıedzı, találgatások vannak (információink szerint 
az egykori sikeredzı, Tomiszlav Szivics visszatérésére van a legnagyobb esély), de 
tényekrıl nem tudunk beszámolni. 
 
– Beszélnek sok mindenkirıl, végleges döntés azonban még nincs. Az öltözıben a 
csapat szereplése a téma, nem az edzı személye. Minél hamarabb el kell távolodni a 
kiesızónától. Remélem, még nekem is lesz lehetıségem bizonyítani, hogy a 
kecskeméti futballért tettem már, és tehetek is még, nem pedig ellene – tette hozzá 
végül Koncz Zsolt.  

Mindent megtett a Kecskemétért Koncz Zsolt.  
Fotó: Koller István
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