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SZAKMAI ÉRTÉKELŐ

 Folyamatos a fejlődés

Az Illés Akadémia szakmai igazgatója, 
Bakos Roland hét olyan területet emelt 
ki utánpótlás-nevelő centrumunk el-
múlt évéből, amelyek fejlesztése által 
még komolyabb célokat tűzhetünk ki 
magunk elé.

Még 2020 őszén indult el az utánpót-
lás-bajnokságok új lebonyolítási formája: 
csapataink a Kiemelt-csoportban sze-
repelnek U16-tól U19-ig, ahol ősszel a 
cél az, hogy a legjobb 8 közé kerüljenek. 
Sikerült megfelelően alkalmazkodnunk a 
versenykiírásokhoz, de hangsúlyozom: az 
Illés Akadémián egyént akarunk nevelni, 
ezért is fejlesztjük az egyéni képző rész-
legünket. Még tovább finomítottuk ezt a 
szekciónkat: a heti tréningstruktúrában 

5-ről 27%-ra tornáztuk fel a velük való 
foglalkozás idejét, amihez az egyéni képző 
részleg felállítása volt a kulcsmozzanat. 
Itt a srácok kiscsoportokban dolgoznak, 
ezáltal több figyelem irányul rájuk. Ehhez 
tartozik a mentális fejlesztési progra-
munk is, ahol a résztvevőkkel mentáltré-
nerek dolgoznak. 

Talán a legfontosabb személyi válto-
zást, az új élettani vezetőnk, Luca Guer-
ra érkezése jelentette. Az ő munkába 
állásával egyértelmű visszacsatolásokat 
kapok én is, valamint a stábtagok is. Ezek 
alapján változtatásokat eszközöltünk, 
így rövidebb és minőségibb edzések 
kerültek a középpontba. Gondolataink 
hamar egy síkra kerültek a korábban 
Carlo Ancelotti mellett dolgozó szak-
emberrel: a futballfejlesztés területén 
észrevételei segítik a napi munkánkat, 
ezáltal az edzések intenzitásában is előre 
tudtunk lépni. 

Nagyon örülünk, hogy korábbi nö-
vendékünk – az Illés Akadémia játékosai 
közül negyedikként – Kiss Tamás is 
bemutatkozhatott az A-válogatottban, 
ahogy annak is, hogy az U21-es, az U19-es 
és az U18-as válogatottban több jelenlegi 
játékosunk és korábbi – valamint egy 
mostani – kapusaink is meghatározóak 
ezekben a korosztályokban. A képzésünk 
folyamatát mutatja, hogy ezek a játékosok 
nem feltétlenül 15-16-17 éves korukban 

voltak válogatottak, hanem igazán akkor 
hívták fel magukra a figyelmet, amikor 
át tudták lépni a felnőttfutball küszöbét, 
teljesítve ezzel az Illés Akadémia egyik 
alapvető filozófiai értékét, miszerint já-
tékosainkat integráljuk a felnőttek közé. 
Az utánpótlás-nevelés egy vízió, egy 
jövőkép, azaz nem U15-ös válogatotta-
kat, hanem felnőtteket akarunk nevelni, 
akik NB-s szinten válnak meghatározó 
futballistákká. 

A Haladás vezetőedzője ezen a nyáron 
Németh Szabolcs lett, akit régóta isme-
rek, sokat dolgoztunk együtt, a munka 
így jóval gördülékenyebb közöttünk. Az 
általam kezdeményezett Junior Progra-
mot a 21 éven aluliak – lehetnek akadé-
misták vagy a Haladás fiataljai – részére 
működtetjük a vezetőedző irányításával. 
Számukra egy jó lehetőség, hogy a felnőtt 
vezetőedző teljességgel megismerje őket 
– talán részben ennek is köszönhető, 
hogy a Merkantil Bank Ligában szereplő 
Haladásban ezen az őszön a 2000 után 
született játékosok aránya 46,5%-ot tett 
ki. Öröm számunkra, hogy a Szombathe-
lyi Haladás NB II-es csapatában sok fiatal 
helyet tudott kiharcolni magának, ebben 
az évben már négyen is újoncként tették 
le névjegyüket a zöld-fehéreknél. 

Nagyon fontos, hogy a gimnáziumunk 
és a kollégiumunk mellett, az Illés Aka-
démia, mint felnőttképző-központ is 

működik: tartottunk UEFA „B”, MLSZ 
„C”, valamint erőnléti edzői képzést. 
Ahogy évek óta, most is helyszínt adunk a 
játékvezetői képzésnek, sőt, az országban 
elsőként elindítottuk az U17-es és U19-es 
korosztályaink számára az utóbbi tan-
folyamot. Mindezzel a célunk a magyar 
labdarúgás érdekeit tartjuk szem előtt, 
ezáltal az Illés Akadémia a labdarúgás 
fejlesztése, és felemelkedése érdekében 
fontos nyugati bástya Magyarországon. A 
sportszakemberképzésben is élen járunk, 
és bízunk benne, hogy továbbra is ott-
honra lelnek nálunk ezek a tanfolyamok. 

A nyáron elindítottuk a Savaria Nem-
zetközi Ifjúsági Tornát hagyományőrző 
céllal az U17-es korosztályban. Elfogadta 
meghívásunkat az Atlético Madrid is, 
sajnos a koronavírusra tekintettel nem 
érkeztek meg, ám bízunk abban, hogy to-
vábbra is komoly kvalitást képviselő csa-
patok érkeznek. Nemzetközi meccseket 
játszottunk ezek mellett is folyamatosan, 
így sokan megismerték akadémiánkat 
és elismerően szóltak róla. Gyakran ér-
deklődnek játékosaink iránt – volt, akit 
elengedtünk próbajátékra, volt, akiről 
informálisan értekeztünk. Célunk, hogy 
a növendékeink olyan ország futballkul-
túráját is megismerjék – gondolok itt 
akár spanyol, olasz vagy angol klubokra 
–, akikkel nem igazán tudunk felkészülési 
mérkőzéseken szerepelni. 

Bakos Roland szakmai igazgató
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Tizenöt éve Illés Akadémia
A 90-es évek legjobb magyar futballis-
tája, Illés Béla 1986-tól 2006-ig játszott 
az NB I-ben, míg a magyar válogatott 
mezét 64-szer viselhette. Kereken húsz 
év aktív labdarúgást követően, megis-
merve az akkori szombathelyi labdarú-
gó-utánpótlás helyzetét, úgy döntött, 
hogy nevét adja egy bentlakásos aka-
démia alapításához. A 2021/2022-es 
bajnoki szezon pedig immáron a 15. az 
Illés Akadémia életében.

A 2006. június 3-án rendezett Vasas–
MTK-találkozó volt az utolsó NB I-es 
bajnoki számomra. Még azon a nyáron 
Horváth Sándor felvázolta azt a kon-
cepciót, ami az alapja lett a megújított 
szombathelyi labdarúgóutánpótlás-
nevelésnek. Az elsődleges célunk az 
elvándorlás megállítása volt. Úgy érzem, 
ennek meg is feleltünk az elmúlt 15 évben, 
hiszen mintegy öttucatnyian eljutottak a 
Haladás felnőttcsapatáig. Rendkívüli meg-
tiszteltetés volt számomra, hogy abban a 
városban, ahol NB I-es labdarúgóvá, majd 
válogatottá váltam, felkérést kaptam arra, 
hogy az akadémia az én nevemet viselje. 
Az akkori tervek szakmai és infrastruktu-
rális építkezéssel kezdődtek. Az 1992-es 
korosztály volt az első: egy kifejezetten 
erős szombathelyi mag mellé sikerült 
sokakat ide csábítani. Rugovics Vendellel 
beültünk az autóba, és végigjártuk az or-

szágot.  Személyesen leültünk a szülőkkel 
és a gyerekekkel, vázoltuk az elképzelése-
inket, igyekeztünk meggyőzni őket arról, 
hogy milyen lehetőség előtt is állhatnak 
az Illés Akadémia választásával. Simon 
Attila a szövetségi edzői posztot váltotta 
a mi szakmai igazgatónkéra, aztán 2007 
nyarán elindultak az edzések. Ebből a kor-
osztályból Kovács István és Ugrai Roland 
válogatottságig vitték. 

A kezdetekben a Herman Ottó Szakkö-
zépiskolával való együttműködés remek 
alapot jelentett: koedukált intézménybe 
járhattak a gyerekek, ami az egyik fő 
vonzerő volt az első időszakban. Aztán 
elkészült az öltözőépület, két pálya és egy 
gyakorlóterület, ami által az akadémiai 
működés alapfeltételei rendelkezésre 
álltak. Viszonylag rövid idő alatt az Illés 
Akadémia által létrejött a kapocs a gyerek- 
és a felnőttfutball között. Nem változott 
az alapvető célunk: minél több minőségi 
labdarúgót képezni a Szombathelyi Ha-
ladásnak, így a magyar labdarúgásnak. 
Azzal, hogy a Lurkóból kikerülő gyerekek 
legtehetségesebbjei hozzánk kerültek, 
majd az itteni képzéssel alkalmassá vál-
tak arra, hogy bemutatkozhassanak a 
felnőttek között, sikerült elérnünk azt a 
célkitűzést, amiért alapvetően létrejött az 
akadémia. A magyar profi osztályokban 
bemutatkozó labdarúgók mellett sokan 
még nagyon fiatalon külföldre kerültek. 

Ők mind visszajelzésként szolgálnak 
számunkra – az ő tehetségük kibon-
takozása alapján minden túlzás nélkül 
érezhetjük azt, hogy minőségi munkát 
végzünk. A gyerekek teljesítménye alap-
ján egyre-másra érkeztek a meghívások 
bel- és külföldről mérkőzésekre, tornákra, 
eseményekre. A kemény munka kifize-
tődik! Egy éve pedig beköltözhettünk a 
Nyugat-Magyarországi Utánpótlás-ne-
velési Centrumba: elmondhatjuk, hogy 
mi az önerőnkből elért eredmények által 
jutottunk el ahhoz, hogy 2019 végén be-
kerültünk a tíz magyarországi államilag 
elismert futballakadémia közé. Ez pedig 
újabb feladatokra, és még inkább feszített 
munkatempóra sarkall bennünket. Ebben 
a munkában nagy szerepe van az ősszel 
elindult gimnáziumnak. Ezzel a középis-
kolai nevelés is bekerült – szó szerint – az 
épületen belülre, így egy helyen található 
az iskolai- és a labdarúgóképzés. Itt vannak 
a tantermek, a kollégium, az étkezés és az 
edzések helyszíne, az öltözők, a kondite-
rem és a rehabilitáció helyiségei. Az ebből 
adódó előnyt szükséges a magunk javára 
fordítani! 

Elmondhatjuk magunkról, hogy a 
kapusnevelésünk egyedülálló Magyaror-
szágon: került ki hálóőr tőlünk Angliába 
a West Ham Unitedhoz, Ausztriába az RB 
Salzburghoz, Németországba a Bielefeldbe 
és Olaszországba a Juventushoz. Az U21-es 

válogatott kapuját Hegyi Krisztián védi, az 
U19-ét Senkó Zsombor – ő mögötte pedig 
Pataki Márk vár bevetésre. Szeretnénk 
elérni azt, hogy a mezőnyjátékos-nevelés 
eredményessége melléjük sorakozzon fel. 
Fördős Beatrix 2021 nyarán a Laziohoz 
került, míg Olaszországból és Spanyol-
országból próbajátékra kaptunk meg-
hívókat. Immáron négyen mondhatják 
el magukról, hogy az Illés Akadémiáról 
indulva felnőtt válogatottságig jutottak, 
hiszen Kokóhoz és Ugihoz csatlakozhatott 
2020-ban Schäfer András és 2021-ben 
Kiss Tamás is. A közeljövőbeli munkánk 
nagy feladata az, hogy a nyugat-európai 
országba eljutott kapusok mellett most 
már mezőnyjátékosok is kikerüljenek és 
megállják a helyüket a legjobbak között.   

Illés Béla akadémiaigazgató

IGAZGATÓI ÉRTÉKELŐ
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Tóth Miklós
utánpótlás menedzser

Halmai Gábor
társadalmi kapcsolatok

ILLÉS AKADÉMIA VEZETŐSÉG ÉS A SPORTTUDOMÁNYOS CSOPORT

Illés Béla
akadémiaigazgató

Kóbor László
kuratóriumi elnök

Luca Guerra
élettani csoportvezető

Dr. Gasztonyi Beáta
orvos

Dr. Kelemen Péter
orvos

Mester Dóra
rehabilitációs csoportvezető

Antal Evelin
élettani csoport-asszisztens

Gusztafik Ádám
erőnléti edző

Elek Zsolt
erőnléti edző

Kránitz Beáta
erőnléti edző

Molnár Szarka Dorisz 
erőnléti edző

Mészáros-Szarka Tiria 
erőnléti edző

Söptei Kulcsár Márta
erőnléti edző

Borbély Erik
erőnléti edző

Nagy Katalin
táplálkozási tanácsadó

Takátsné Kádár Sarolta
dietetikus

Kaposi Bettina
gyógytornász

Tálosi Szabina
fizioterapeuta

Kocsis-András Julianna 
fizioterapeuta

Orbán Gergő
masszőr

Tóth Máté
masszőr

Vörös Márk
masszőr

Joó Andrea
egészségügyi asszisztens

Klőer Melinda
egészségügyi asszisztens

Szekér Lilla
egészségügyi asszisztens

Borbély Nóra
pszichológus
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FUTBALLSZAKMAI RÉSZLEG

Nagy László
U13 vezetőedző

Tóth Zsolt
U12 vezetőedző

Faggyas Milán
U11 vezetőedző

Biegner Dániel
U10 vezetőedző

Hujber Gábor
U9 vezetőedző

Pados József
U8 vezetőedző

Szabó Róbert
U7 vezetőedző

Horváth András
U19 másodedző

Körhöcz György
U16 másodedző

Varga Roland
U15 másodedző

Azoitei Catalin
egyéni képző

Fehér Zoltán
egyéni képző

Szekér István
egyéni képző

Kutasi Csaba
kapusedző

Németh Gábor
kapusedző

Rózsa Dániel
kapusedző

Varga Zoltán
kapusedző

Halmai Ramon
elemző edző

Havasi Márton 
elemző edző

Fazekas Norbert
elemző edző

Illés Bence
elemző edző

Horváth Sándor
vezető scout

Hadnagy Zsolt
vezető scout

Árpási Kolos
scout

Nagy József
U17 másodedző

Schmidt Gábor
kapusedző

Noé Dávid
scout

Bakos Roland
szakmai igazgató

Takács Csaba
pre-akadémiai szekcióvezető

Bánfalvi Zsolt
vezető elemző edző

Rugovics Vendel
egyéni képzés vezető

Horváth Rudolf
U19 vezetőedző

Kovács László
U17 vezetőedző

Németh Richárd
U16 vezetőedző

Sátori Barnabás
U15 vezetőedző

Szűcs János
U14 vezetőedző
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OPERATÍV ÉS MŰSZAKI RÉSZLEG

Tripon Zsanett
igazgatói asszisztens

Bokor Ádám
technikai asszisztens

Vörös Csaba
KIT manager

Jancsó Szilárd
KIT manager

Kocsis Milán
informatika

Szabella Olivér
informatika/E-sport

Unger Richárd
kommunikáció

Szabó Ákos
programszervező

Hofvimmer Melinda
recepciós

Sütő Lászlóné
recepciós

Szalay Csaba
szertáros

Tóth Lászlóné
szertáros

Széplaki Katalin
takarítónő

Tálosi Zoltánné
mosónő

Horváth Zoltán
kommunikáció

Nagy Rolandné
mosónő

Paksa Norbert
operatív igazgató

Wutschi Alfréd
műszaki igazgató

Nagy Tibor
jogász

Figder-Molnár Gábor
létesítményvezető

Mikóczi Péter
nemzetközi kapcsolatok

Keszthelyi Dávid
technikai vezető

Winkelbauer Zsófia
irodavezető

Szalay Rita
gazdasági asszisztens
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OPERATÍV ÉS MŰSZAKI RÉSZLEG

Kovács János
karbantartás részlegvezető

Bántó István
karbantartó

Darnai László
karbantartó

Frák Zoltán
karbantartó

Takács Tamás
karbantartó

Tóth László
karbantartó

Ifj. Szalay Csaba
karbantartó

Udvardi László
karbantartó

Völler Csaba
karbantartó

Szalay Péter
karbantartó

Preska Annamária
mosónő

Preska Edina
mosónő

Bárdics Csaba
gépjárművezető

Kónya András
gépjárművezető

Puskás Attila
gépjárművezető

Soós Jenő
gépjárművezető

Szakály Zsolt
gépjárművezető

Szalai János
gépjárművezető
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U19 (2003-2004) KOROSZTÁLY

Felső sor: Pataki Márk, Horváth Rajmund, Szijjártó Ármin, Nagy Benjámin, Kovács Péter, Dezamits Dominik, Tóth Kristóf, Váncsa Máté, Tama Gergő, 
Kovács Dominik. Középső sor: Kozári Norbert, Kutasi Csaba kapusedző, Horváth András másodedző, Horváth Rudolf vezetőedző, Tálosi Szabina fiziote-
rapeuta, Bakos Roland szakmai igazgató, Borbély Erik erőnléti edző, Fazekas Norbert elemző edző, Szabó Bence. Ülő sor: Tarján Patrik, Bényei Dominik, 
Horváth Krisztián, Horváth Balázs, Borbács Ádám, Horváth Hunor, Doncsecz Levente, Bunevácz Bence. A képről hiányzik: Kállai Zalán
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U17 (2005) KOROSZTÁLY

Felső sor: Kovács Martin, Pruska Dániel, Nagy Zsombor, Frák Marcell, Kovács Bence, Pataki Roland, Halász Martin, Nagy Roland Huba, Ötvös Gábriel, 
Mohos Barnabás, Olasz Barnabás. Középső sor: Szabó Lajos, Kaposi Bettina gyógytornász, Havasi Márton elemző edző, Németh Gábor kapusedző, Kovács 
László vezetőedző, Nagy József másodedző, Bakos Roland szakmai igazgató, Elek Zsolt erőnléti edző, Tóth Máté masszőr, Mester Dóra rehabilitációs cso-
portvezető, Szekér István egyéni képző. Ülő sor: Bonyhárd Attila, Zsédely Bence, Szvoboda Dániel, Bolla Bálint, Udvardi Ádám, Mozsár Dávid, Vér Kristóf, 
Stifter Patrik, Varga Dominik, Mayer Gergő, Göndör Alex. A képről hiányzik: Horváth Benedek, Szemes Bálint    
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U16 (2006) KOROSZTÁLY

Felső sor: Kovács Áron Károly, Katona István, Kopácsi Áron, Sabia Rocco, Stefanich Mirkó, Csörnyei Zsombor, Molnár-Végh Marcell, Deme Sebő, Wolf 
Gergő, Horváth Barnabás, Baján Roland, Bodrogi Bence, Nagy Milán, Németh Hunor. Középső sor: Halmai Ramon elemző edző, Kutasi Csaba kapusedző, 
Gusztafik Ádám erőnléti edző, Vörös Márk masszőr, Kaposi Bettina gyógytornász, Németh Richárd vezetőedző, Bakos Roland szakmai igazgató, Körhöcz 
György másodedző, Catalin Azoitei egyéni képző, Luca Guerra élettani csoportvezető. Ülő sor: Balikó Ádám, Szentkirályi Gergő, Kopácsi Balázs, Lehel 
Roland, Takács-Földes Olivér, Horváth Arnold, Bonchis Olivér, Koósz Raul, Máté Márk, Smeringa Erik
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U15 (2007) KOROSZTÁLY

Felső sor: Tama Máté, Őri Bálint, Abért Barna, Németh Richárd, Pénzes Áron, Liplin Bence, Takács Donát, Rózsa Máté, Blum Barnabás, Pfeiffer Noel. Kö-
zépső sor: Zsiga Patrik, Bánfalvi Zsolt vezető elemző edző, Fehér Zoltán egyéni képző, Rózsa Dániel kapusedző, Kránitz Beáta erőnléti edző, Sátori Barnabás 
vezetőedző, Kocsis-András Julianna fizioterapeuta, Varga Roland másodedző, Bakos Roland szakmai igazgató, Illés Bence elemző edző, Palkó Áron. Ülő 
sor: Abért Olivér, Bécsy Balázs Bendegúz, Meskó Márk, Vert Bence, Vér Dávid, Szabó Bence, Pécskai Levente, László Krisztián, Nagy Kristóf, Erdei Merse   
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U14 (2008) KOROSZTÁLY

Felső sor: Őri Krisztofer, Kelemen Mirkó, Klement Dávid, Bolla Áron, Tóth Márton, Krone Niklas, Molnár Levente, Nyári Olivér, Németh Bence. Középső 
sor: Virág Ádám, Bakos Roland szakmai igazgató, Németh Gábor kapusedző, Kaposi Bettina gyógytornász, Szűcs János vezetőedző, Mester Dóra élettani 
csoportvezető, Kránitz Beáta erőnléti edző, Markó Martin. Ülő sor: Kiss Benedek, Hende Dániel, Tasnádi Áron, Szele Máté, Tóth Erik, Söptei Bálint, Papp 
Máté, Haág Benjámin. A képről hiányzik: Kálócz Dávid
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U13 (2009) KOROSZTÁLY

Felső sor: Moldován Levente, Mórocz Hunor, Tóth Dénes, Grádvohl Kristóf, Szántó Nimród, Laczó Bálint. Középső sor: Szalai-Horváth Alex, Gurzó György, 
Szakály Zétény, Nagy László vezetőedző, Schmidt Gábor kapusedző, Söptei Márta erőnléti edző, Hányi Dávid, Axnix Zalán, Nagy Zsombor. Ülő sor: Hideg 
Botond, Tasnádi Zsombor, Bosnyák Botond, Vert Zsolt, Bosnyák Bence, Angler Jákob, Marian Raul, Horváth Ármin
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U12 (2010) KOROSZTÁLY

Álló sor: Győrvári Levente, Orbán Roland, Hajba Botond, Tóth Zsolt vezetőedző, Schepanski Noah, Molnár Barnabás, Székely Máté. Ülő sor: Szakács 
Benedek, Németh Barnabás, Dobovánszky Ábel, Módly Samu, Mihók Martin, Reiber Marcell, Vincze Dániel, Szalma Zétény, Lakatos Krisztián
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U11 (2011) KOROSZTÁLY

Álló sor: Lajos Patrik, Hányi Bálint, Faggyas Milán vezetőedző, Bangó Benedek, Molnár Bálint. Ülő sor: Tóth Noel, Kiss Benedek, Lengyel Ágoston, Po-
szavecz Lénárd, Németh Noel
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U10 (2012) KOROSZTÁLY

Álló sor, balról jobbra: Jáger Noel, Fazekas Bruno, Sóvári Dávid, Varga Vince Lőrinc, Novák Bence, Rajtosics Marcell.  Ülő sor balról jobbra: Pető-Takács 
Botond, Török Balázs, Németh Levente, Német Ádám. A ké pről hiányzik: Gurzó Miklós
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U9 (2013) KOROSZTÁLY

Álló sor: Dávid Marcell, Kalmár Kornél, Hujber Gábor vezetőedző, Vígh Olivér, Tóth Dávid. Ülő sor: Novák Benett, Rajos Ádin, Hende Noel, Menyhárt 
Amin, Papp Olivér
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U8 (2014) KOROSZTÁLY

Álló sor: Horváth Ákos, Horváth Levente, Pados József vezetőedző, Baráth Olivér, Magyar Zalán. Ülő sor: Kovács Levente, Majoros Márk, Pluska Witold, 
Farkas Dominik, Tóth Zsombor. A képről hiányzik: Geregai Levente

20             07

Szombathely
HUNGARY

 ILLÉS
 AKADÉMIA



20             07

Szombathely
HUNGARY

 ILLÉS
 AKADÉMIA

19

U7 (2015) KOROSZTÁLY

Álló sor: Ilus Bence, Pretsner Zente, Henc Dénes, Fazekas Benedict, Sziklai Szilárd, Kárász Miron, Sziklai Kornél, Mihályfi Milán. Ülő sor: Kővári Gergő, 
Tóth Mátyás, Nagy-Szabó Benett Péter, Szabó Róbert, Csikortás Dávid, Poór Zétény, Tóth Zoárd, Szalay Mátyás. A képről hiányzik: Francsics Máté, Rozner 
Ralf, Németh Olivér, Gyöngyösi Ruben
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(RÉGI-)ÚJ SZAKEMBEREK AZ ILLÉS AKADÉMIÁN

  Új feladatok régi lendülettel
Két év után tért vissza akadémiánk 
szakmai stábjába Bánfalvi Zsolt. A 
korábban edzőként tevékenykedő szak-
ember a nyár közepétől az elemzőink 
„ötösfogatát” irányítja. 

– Nem lehet azt mondani, hogy isme
retlen közegbe csöppentél. 

– Tényleg nem, ugyanis 2012 és 2019 
között vezető-, illetve asszisztens edző-
ként dolgoztam az Illés Akadémián. 
Úgy gondolom, hogy csodálatos hét 
esztendőt töltöttem itt. Most pedig egy 
győri kitérő után tértem vissza, ahol az 
elemzők munkáját irányítottam másfél 
éven keresztül. Lényegében ugyanazt a 
pozíciót töltöm be most itt Szombat-
helyen. 

– Milyen a stábod az akadémiánkon? 
– Szó szerint nagyon fiatalos, mivel 

négy ifjú szakemberrel alkotjuk a cso-
portunkat. Valamennyi kollégám, Havasi 
Marci, Halmai Ramon, Fazekas Norbi és 
Illés Bence is korábban labdarúgó volt, 
és ez nagy előnyt jelent a számunkra. 
Nekem még az edzői múlt és a számítás-
technikai ismeret is sok pluszt ad.

– Mit tartasz a leglényegesebbnek a 
tevékenységetekben? 

– Szerintem a legfontosabb a feedback, 
vagyis a visszacsatolás. Mind az edzők-
nek, mind pedig a játékosoknak. Legyen 
szó egyéni-, illetve csapat teljesítményről, 

taktikáról , 
avagy éppen 
technikáról. 
V é l e m é -
nyem szerint 
ezzel tudjuk 
a legtöbbet 
segíteni. 

–  M o s t 
már Kiss Ta
másnak kö
szönhetően 
négy váloga

tott játékossal büszkélkedhetünk. A ti 
munkátok mennyit segíthet abban, hogy 
hamarosan öt, hat, esetleg hét legyen ez 
a szám? 

– Úgy gondolom, pár százalékkal 
biztosan meg tudjuk növelni a srácok 
esélyeit a címeres mezre. Most például 
egy olyan taktikaórát szeretnénk elin-
dítani, melyben a játékosok elemzik a 
saját, illetve a csapatuk teljesítményét. 
Ennek köszönhetően jobban láthatják, 
hogy mi és miért történik a pályán. Így 
pedig a későbbiekben jobb döntéseket 
tudnak majd hozni. 

Az SSC Napoli és az Everton után az 
Illés Akadémiára „igazolt” Luca Guer-
ra. Az olasz szakember határozottan 
jó benyomásokat szerzett az első hó-
napokban. 

– Nem is olyan régen még egy angol 
sztárklub alkalmazottja voltál, hogy érzed 
magad most egy magyar utánpótlásképző 
centrumban?

– Nagyon szívesen vagyok az Illés 
Akadémián. Már most látom, hogy olyan 
kollégák közé kerültem, akik szenvedé-
lyesen szeretik azt, amit csinálnak. Ez 
persze valahol természetes is, mert egy 
ilyen utánpótlásképző centrumban na-
gyon komoly célok és elvárások vannak. 
Így mindenkinek folyamatosan fejlődnie 
kell. 

– Legutóbb 
Carlo Ance
lotti stábját 
erősítetted az 
angol Ever
ton csapatá
nál. Hogyan 
került egyál
talán képbe 
nálad az Illés 
Akadémia? 

– Ancelotti 
mester a Real 

Madridhoz ment, én azonban most nem 
tartottam vele. A menyasszonyom ma-
gyar, és ő haza szeretett volna már költöz-
ni. Én pedig vele tartottam. Aztán az Illés 
Akadémiáról érkezett egy megkeresés. 
Látva az itteni körülményeket, és meg-
ismerve a célokat, úgy döntöttem, hogy 

jövök Szombathelyre. Nagyon komoly 
fejlődési potenciált és kihívást látok itt. 

– Korábban már dolgoztál Magyaror
szágon. Ez a tény befolyásolta valamilyen 
szinten a döntésedet? 

– Annak idején sem a Honvédnál, sem 
pedig Tatabányán nem töltöttem túlsá-
gosan sok időt, így ez nem befolyásolta 
a mostani döntésemet. Az viszont igen, 
hogy az azóta eltelt években rengeteget 
fejlődött a magyar labdarúgás. Ez igaz a 
sportágat körülvevő infrastruktúrára is. 
Úgy gondoltam, hogy jó lenne ennek a 
folyamatos fejlődésnek a részesévé válni. 
Már csak azért is, mert én is rendkívül 
biztatónak látom a jövőképet.  

– Mi a konkrét célod az élettani csopor
tunk vezetőjeként? 

– Az elsődleges célom az, hogy az 
edzések minőségén emeljünk. Egy 
olyan rendszert szeretnék kialakítani 
az akadémián, melynek köszönhetően 
a csapatokhoz tartozó stábok még ha-
tékonyabban tudjanak együtt dolgozni. 
Ez természetesen azt eredményezheti, 
hogy még jobb játékosokat neveljünk ki.  
Úgy gondolom, hogy az a jó edző, aki sok 
módszert, valamint sok futballkultúrát 
ismer. Nekem komoly nemzetközi ta-
pasztalatom van, amit szeretnék átadni 
a kollégáimnak, a tudásomat jó lenne 
integrálni az Illés Akadémia képzési 
rendszerébe. 
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AZ ÉV PILLANATAIBÓL
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1996.
NB I – 2015.02.28. 

RÁCZ BARNABÁS

1994.
NB I – 2015.03.07.  

ANGYAL ZSOLT

1997.
NB I – 2015.03.14.  

CZINGRÁBER MÁTÉ

1996.
NB I – 2015.04.18. 

TIHANYI OLIVÉR

1996.
NB I – 2015.05.02.

HEGEDÛS JÁNOS

1996.
NB I – 2015.05.15. 

GRABANT BENCE

1997.
NB I – 2015.12.02.

PETRÓ BALÁZS

1998.
NB I – 2016.08.07. 

TÓTH MÁTÉ

1999.
NB I – 2016.09.10.

DOMBI GERGÔ

1998.
NB I – 2016.10.15. 

SZÔKE DÁNIEL

1995.
NB I – 2016.11.26.

GYURJÁN MÁRTON

2000.
NB I – 2016.12.10. 

KISS TAMÁS

1992.
NB I – 2009.03.13.

SKRIBA MÁTÉ

1992.
NB I – 2009.05.13.

KOVÁCS ISTVÁN

1992.
NB I – 2009.08.02.

UGRAI ROLAND

1992.
NB I – 2011.03.05.

GYURJÁN BENCE

1992.
NB I – 2011.05.22.

FARKAS MÁRK

1992.
NB I – 2011.05.22.

JAGODICS MÁRK

1993.
NB I – 2011.11.25. 

RADÓ ANDRÁS

1992.
NB I – 2012.05.12.

SZAKÁLY ATTILA

1991.
NB I – 2012.05.20.

MURSITS ROLAND

1992.
NB I – 2012.08.18.

KALÁSZ MILÁN

1995.
NB I – 2012.11.24.  

NÉMETH MÁRIÓ

1995.
NB I – 2014.03.09. 

1994.
NB I – 2014.03.21.  

ZSIRAI MARTIN

1994.
NB I – 2014.05.30. 

1996.
NB I – 2014.07.26.

JANCSÓ ANDRÁSMEDGYES ZOLTÁN   HALMAI RAMON

A játékosok neve alatt a születési évük, illetve a bemutatkozásuk napja szerepel.

AZ ILLÉS AKADÉMIÁTÓL...
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1999.
NB I – 2016.12.10. 

2000.
NB I – 2017.04.29. 

2002.
NB I – 2017.02.26. 

FÖRDÔS BEATRIX WINKLER ANDRÁSKISS BENCE

2001.
NB I – 2019.02.02.

NYÁRI PATRIK

2001.
NB II – 2019. 08.07.

ILLÉS BENCE

2001.
NB II – 2019.08.11.

DOKTORICS ÁRON

2000.
NB II – 2019.08.18. 

2002.
NB II – 2019.09.15. 

SCHUSZTER RONALDFÜLEKI MÁRK

2002.
NB II – 2019.09.15. 

SZALAY SZABOLCS

2001.
NB II – 2019.10.27.

SZEKÉR ÁDÁM

2001.
NB II – 2019. 10.27.

TÓTH-GÁBOR KRISTÓF

2002.
NB II – 2019.11.06.

TÓTH MILÁN

2003.
NB II – 2020.09.13.

DEZAMITS DOMINIK

2004.
MK – 2020.09.20. 

2002.
NB II – 2020.10.19. 

DEBRECENI ZALÁNSIMON BARNABÁS

2002.
NB II – 2020.11.01. 

KÁLLAI KEVIN

...és akik az Illés Akadémián nevelkedtek, ám az útjuk más felé 
vezetett, így egy másik első osztályú csapatban mutatkoztak be:

BATIK BENCE BERKI ISTVÁN  BÖCSKEI NIKOLETTA

BÖJTE PATRIK CSIRSZKI MARTIN DOMBÓ DÁVID

HUSZTI ANDRÁS JAGODICS BENCE KIRJÁK HENRIK

MOLNÁR SÁNDOR TAMÁS KRISZTIÁN SCHÄFER ANDRÁS

SZELES TAMÁS

1999.
NB I – 2017.02.25. 

FUNSHO BAMGBOYE

2001.
NB II – 2020.02.16.

BALOGH FERENC

... A HALADÁS FELNŐTT CSAPATÁIG

2003.
NB II – 2021.02.14. 

HORVÁTH RAJMUND

2003.
MK – 2021.09.18. 

TARJÁN PATRIK

2004.
MK – 2021.09.18. 

SZIJJÁRTÓ ÁRMIN

2004.
MK – 2021.10.27. 

KÁLLAI ZALÁN
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AZ ILLÉS AKADÉMIÁRÓL INDULT – KISS TAMÁS

 Újabb válogatott játékos akadémiánkról
Kovács István, Ugrai Roland és Schä-
fer András után a negyedik felnőtt 
válogatott labdarúgóval büszkélked-
het utánpótlásképző centrumunk. 
Kiss Tamás a San Marino és a Len-
gyelország elleni világbajnoki-se-
lejtezőkön lépett pályára a magyar 
nemzeti csapatban. 

– Mennyire ért váratlanul az, hogy 
bemutatkozhattál Marco Rossi együt
tesében? 

– Igazából az ért váratlanul, hogy 
meghívást kaptam a keretbe. Az tény, 
hogy ebben reménykedtem, amióta 
elkezdtem futballozni, de minden 
szinte egyik pillanatról a másikra tör-
tént. A felkészülési táborban viszont 
már sejteni lehetett, hogy a fiatalok 
lehetőséget kapnak majd a két mér-
kőzésen. Nagyon boldog vagyok, hogy 
végül mindkét összecsapáson bizalmat 
kaptam. 

– Ráadásul mind a két mérkőzést 
megnyertétek. 

– Ez így van, és összességében 
ez a legfontosabb. Az a lényeg, 
hogy így jó szájízzel tudjuk mi is, 
valamint a szurkolók is lezárni a 
világbajnoki-selejtezőket. Ugyan 
nem tudtunk továbblépni az 
amúgy nagyon nehéz csoport-
ból, de a végén volt két sikeres 
összecsapásunk. 

– Miként élted meg te személy 
szerint ezeket az összecsapásokat? 

– Nagyon sokat jelent a szá-
momra, hogy Lengyelországban 
én adtam a győztes találatunk 
előtt a gólpasszt Gazdag Dani-
nak. Persze az igazi az lett volna, 
hogy gólt is szerzek, de így is bol-
dog vagyok. Amúgy San Marino 

ellen talán én is eredményes lehettem 
volna, ha még egy pár perccel tovább 
tart a találkozó.

– Egy másik egykori akadémistánk, 
Schäfer András viszont gólt is szerzett 
a lengyelek ellen.

– Szerintem óriási dolog, hogy egy 
időben két olyan játékos is a pályán 
volt a magyar válogatottban, aki az 
Illés Akadémián nevelkedett. Úgy 
gondolom, hogy erre nagyon büszke 
lehet az akadémia, ahogy mi is büszkék 
vagyunk arra, hogy ott nevelkedtünk. 
Rengeteget tanultam az Illésen és 

mindenkinek nagyon hálás vagyok 
azért, amit hozzátett a fejlődésemhez. 

– Mit üzensz a jelenlegi növendéke
inknek? Akár azt is kérdezhetnénk, hogy 
mi a siker receptje? 

– Úgy gondolom, hogy a legfonto-
sabb a kitartás és az akarat. Minden 
egyes edzésből, minden egyes gyakor-
latból a maximumot kell kihozni. Az 
Illés Akadémián minden adott ahhoz, 
hogy valakiből NB I-es, vagy akár vá-
logatott játékos legyen. Persze azért a 
szerencse sem árt, főként a sérülések 
elkerüléséhez.  
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Kiss Tamás az első, 2000 után született játékos az NB I-ben

Kiss Tamás 2012-ben került az Illés Akadémiára, 
év végén korosztálya legjobbja lett
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AZ ILLÉS AKADÉMIÁRÓL INDULT – KÁLLAI KEVIN

Az elvégzett munka nem hazudik
Kállai Kevin nagyon rövid idő alatt 
alapembere lett a Szombathelyi Hala-
dás NB II-es futballcsapatának. Egykori 
akadémistánk úgy gondolja, hogy ezt 
leginkább a labdarúgásba fektetett 
rengeteg energiának köszönheti. 

– Pár hónapja még az Illés Akadémia 
U19es együttesében rúgtad a bőrt, most 
pedig már stabil játékos vagy a Haliban. 
Minek köszönhető ez a „villámkarrier”?

– Én hiszek az elvégzett munkában 
és úgy gondolom, hogy első sorban en-
nek köszönhetően lehetek alapember a 
felnőtteknél. Ettől függetlenül tényleg 
meglepő még a számomra is ez a gyors 
előrelépés. Előzetesen úgy gondoltam, 
hogy több időre lesz ehhez szükség, de 
természetesen nagyon örülök annak, 
hogy így történt. A bizalmat pedig min-
den alkalommal jó játékkal próbálom 
meghálálni a szakmai stábnak. 

–  H o g y a n 
emlékszel vissza 
az akadémiánk 
szakmai stábjára? 

– Úgy érzem, 
hogy nagyon so-
kat köszönhetek 
valamennyiük-
nek. Talán Hor-
váth Rudi, Cata 
bá’ és Bánfalvi 
Attila állt hoz-
zám a legköze-
lebb, de minden-
kire hálával gon-
dolok vissza. Sok 
időt töltöttem az 
Illés Akadémián, 
ahol szakmailag 
és emberileg is 
rengeteg jót kap-
tam. 

– Barátokra is sike
rült szert tenned? 

– Persze, sokukkal 
most is egy csapat-
ban játszom. Tóth 
Milánnal, Debreceni 
Zalánnal, Horváth Raj-
munddal és Doktorics 
Áronnal nagyon rég-
óta jó viszonyt ápolok. 
Annak pedig külön 
örülök, hogy a test-
vérem, Zalán is egyre 
több lehetőséget kap a 
felnőtt csapatban. 

– Egy korábbi aka
démistánk, Kiss Tamás 
viszont nemrégiben 
Marco Rossitól kapott 
lehetőséget, és élt is a 
kapott bizalommal.

– Úgy gondolom, 
hogy Tomi nagyon jó példakép lehet 
minden akadémista számára, ahogyan 
korábban ezt Kiskokóról, Ugrai Roliról és 
Schäfer Andrásról is el lehetett mondani. 
Természetesen én is szeretnék egyszer 
pályára lépni a nemzeti csapatban, de 
előtte az NB I-ben kellene bemutat-
kozni. Természetesen a Hali mezében. 
Szerintem erre minden esélyünk meg 
is lenne, ha egy picit több gólt sikerülne 
szereznünk. 

– Neked erre manapság elég kevés lehe
tőséged adódik, mivel általában jobboldali 
védőként szerepelsz a csapatban. 

– Ez így van. Az akadémián általában 
jobboldali középpályást, vagy támadót ját-
szottam. A lényeg az, hogy benne legyek a 
csapatban, teljesen mindegy, milyen posz-
ton. A jövőben is ezért fogok dolgozni és a 
mai növendékeknek is azt üzenném, hogy 
az elvégzett munka nem hazudik. Előbb 
vagy utóbb, de meghozza a gyümölcsét. Kállai Kevin 2020 késő őszén még az Illés Akadémia mezében
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VÁLOGATOTTAK

   Sok up-válogatottat adtunk idén is
Illés Akadémia-nevelés kapusok 
szerepelnek rendszeresen a három 
legidősebb korosztályban. 

A 2021-es esztendő kiemelt éve volt a 
magyar utánpótlás-futballnak, ugyanis 
az U21-es Európa-bajnokságot hazánk 

és Szlovénia rendezte meg közösen. Ko-
rábbi növendékeink közül Kiss Tamás 
két, Huszti András pedig egy találkozón 
játszott a márciusi csoportmeccsek 
során. A Gera Zoltán vezette magyar 
együttes nem jutott tovább a legjobb 
nyolc közé. A nyár végén elindult újabb 
kvalifikációs sorozatra kora alapján 
Kiss Tamás maradt meg még a keret-
ben – igaz, időközben ő már kétszeres 
A-válogatottnak is vallhatja magát –, 
mellé került Tóth-Gábor Kristóf, illetve 
a kaput a 2019-ben az Illés Akadémiáról 
a londoni West Ham Unitedhez igazoló 
Hegyi Krisztián védi. Az őszi Európa-
bajnoki selejtezők során Tóth-Gábor 
Kristóf a hazai, Izrael elleni találkozón 
gólt is szerzett. 

Az U19-eseknél tavasszal Debreceni 
Zalán, Kállai Kevin és Schuszter Ronald 
képviselte a szombathelyi vonalat, de 
játszott az akkor NB II-es Kazincbarci-
kánál kölcsönben szereplő Auer Ákos, 
illetve az első osztályba igazoló Szalay 
Szabolcs is. Kerettag volt, de kisebb 
sérülés miatt nem léphetett pályára 
Tóth Milán. Az őszi időszakban itt is 
Illés Akadémia-neveléssel kezdődik 
a névsor, hiszen a Juventus felnőtt 
edzéseit is rendszeresen látogató Senkó 
Zsombor állt legtöbbször a kapuban. 

Ha ő nincsen, akkor Tímár Krisztián 
bátran vállalkozott Pataki Márk háló 
elé állításával. Ebben a korosztályban 
szerepelt Dezamits Dominik és Hor-
váth Rajmund is – utóbbi az év egyik 
legszebb utánpótlásgólját szerezte 
címeres mezben az olaszok ellen. 

Horváth Rajmund mellett Tarján 
Patrik is szerepelt az U18-as válo-

gatottban tavasszal. Aztán 
nyáron Kállai Zalán és Sza-
bó Bence számára érke-
zett meghívó, míg ősszel 
már Szijjártó Ármin részére 
is. Utóbbi játékos gólokkal 
tette le névjegyét: a Hala-
dás Sportkomplexumban 
megrendezett Svájc elleni 
meccsen, illetve a Csákváron 
megtartott Magyarország–
Montenegró-mérkőzésen is 
Ármin alakította ki a 2–1-
es végeredményt! Ebben a 
korosztályban is Illés-nevelés 
az „első számú” kapus, a 
nemrégiben a Paksi FC-hez 
igazoló Simon Barnabás 
személyében, aki tavasszal 
még Szabó Bencével együtt 
az U17-es válogatott mezét 
viselte. 

Tavasszal – az azóta elszerződő – 
Papp Csongor szerepelt rendszeresen 
az U16-osok összetartásain és mérkő-
zésein, míg ősszel már Bolla Bálintot 
kérte ki a Magyar Labdarúgó-szövet-
ség. Mindez azt jelenti, hogy a 2021-es 
naptári évben 12 korábbi és 9 jelenlegi 
Illés Akadémia-játékos szerepelt a kü-
lönböző korosztályok válogatottjaiban. 
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IGAZGATÓI ÉRTÉKELŐ

Ez egy kivételes lehetőség
Az elmúlt év őszén Magyarország 
Kormánya a női labdarúgás számára 
kedvező döntést hozott: 2021-től a 
központi költségvetés által finan-
szírozott tíz akadémia közül haton 
– közöttük az Illés Akadémián – a 
sportszervezetek a fiúkhoz hasonló 
lehetőségekkel, női csapatokat is 
foglalkoztathatnak.

Kóbor László elnök úr 2020 végén-
kért fel az akadémia női szakága igazga-
tói pozíciójára. Kihívásként éltem meg a 
feladatot, amelyben kamatoztathatom 
a győri akadémia és a hozzá tartozó 
gimnázium létrehozásában, majd 
működtetésében szerzett tapasztalata-
imat. Bízom benne, hogy a női labda-
rúgásban, az elmúlt negyedszázadban  
megszerzett tudásomat felhasználva, 
sikerül kialakítanom és irányítanom 
azt a magas szintű munkavégzésre és 
korrekt munkakapcsolatokra, egymás 
tiszteletére épülő működést, amelyre az 
akadémiánkon mindenki büszke lehet, 
a többiek számára pedig irigylendő.

Az év elején kezdődött meg a keretek 
és a feltételrendszer kiépítése. Ez elő-
ször a stábok kialakítását, a szakembe-
rek magas mérce szerinti kiválasztását 
jelentette. Már az előző bajnokság 

tavaszi szezonjában emelkedett az aka-
démiai vérkeringésbe bekerült csapatok 
edzésszáma, így a korábbihoz képest 
nem csak a lehetőségek növekedtek 
meg, de az elvárások is nagyobbak 
lettek a játékosokkal szemben. 

Nyáron, az akadémia női szakág stáb-
jával sikerült megerősíteni a korábban 
a Haladás Kft., nyártól pedig az Illés 
Akadémia keretein belül foglalkoztatott 
csapatainkat. Az új, akadémiai rend-
szer korosztályváltást is jelentett a női 
labdarúgás elitjében: az U19-es csapat 
mellett U17-es és U15-ös csapatot fog-
lalkoztatunk a lányoknál is.

Az Illés Akadémia az első pillanattól 
kezdve, kivételes – egyetlen más „női 
akadémián” sem meglévő – lehetőséget 
kínál a lányok számára. Az új épületben 
egy teljes emeletet kaptak a lányaink, 
ami azt jelenti, hogy nyártól 40 bent-
lakásos futballista lányunk van. Nem 
az volt nehéz, hogy betöltsük a helye-
ket, hanem hogy mi legyen azokkal a 
tehetségekkel, akiknek nem tudtuk az 
elhelyezését biztosítani. 

A kiváló feltételrendszert segíti az is, 
hogy szeptember 1-e óta az akadémia 
épületében működik középiskolánk, 
az Illés Gimnázium is. Megint azt kell 
mondanom, olyan „hármas egység” 

jött ezzel létre – egy épületbe került a 
kollégium, az oktatás és az étkezde, de 
gyakorlatilag helyben vannak a sport-
létesítmények, az egészségügyi háttér 
helységei is –, amely a többi, kiváló 
feltételrendszerben működő akadémia 
közül is kiemelkedő. 

Ennek is köszönhető, hogy nyáron, 
valóban az ország minden szegletéből – 
például Balmazújvárosból, Szolnokról, 
Szegedről, Balatonfüredről – érkeztek 
hozzánk új játékosok. 

Számunkra, vezetők számára, kihí-
vást jelentett, hogy olyan szervezeti 
struktúrát és mindennapi működést 
alakítsunk ki, amely megugorja a 
nagyon magasra tett lécet. Közel agy 
évvel az első, a női akadémia alapjainak 
lerakását jelentő lépések után büszkén 
mondhatom, hogy ez sikerült.

Bár ez a bizonyos egy év nem nagy 
idő, már látszanak a következetes, ma-
gas szintű munka eredményei! Tischler 
Fruzsina vezetésével olyan egészségügyi 
csoport dolgozik a női szakágon belül, 
amely kihívásnak tekinti a munkáját, 
időről időre új ötletekkel, fejlesztésekkel 
segíti közös munkánkat. Büszkén emel-
hetem ki, hogy nőtt a válogatott játé-
kosaink száma is, sőt nagy örömünkre, 
az U19-es korosztály őszi Eb-selejtező 

minitornáján az Illés Akadémia adta 
a legtöbb játékost a magyar csapatba.

Az akadémiai működés első éve 
számomra nem csak az eredményeket 
jelenti. Tágult a horizont, és ahogy egy 
sportolóhoz illik, a sikerek új célokat 
is kijelölnek. Fontos, hogy a következő 
évben újabb korosztályt fogadó gim-
náziumunk is vonzó legyen a gyerekek 
számára, szeretnék nagy hangsúlyt he-
lyezni a játékosaink jövőjét alapjaiban 
befolyásoló duális képzéssel kapcsola-
tos lehetőségekre, de talán mindennél 
lényegesebb, hogy 2022 nyarán, amikor 
az első női korosztályunk elhagyja az 
akadémiát, azt mondhassuk: remek 
embereket képeztünk, neveltünk!

Csertői-Juhász Anita
női szakág akadémiaigazgató
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SZAKMAI ÉRTÉKELŐ

 A munkában hiszek

Két évvel ezelőtt bementünk az Em-
beri Erőforrások minisztériumának 
sportállamtitkárságára, és az egyen-
jogúságra, az azonos lehetőségekre is 
hivatkozva, feltettük a kérdést: ha más 
látványcsapatsportágakban – gondolok 
elsősorban a kézilabdára és a kosár-
labdára – természetes, hogy a fiúk és 
a lányok is részesülhetnek akadémiai 
képzésben, a labdarúgás miért kivétel? 
Nagy öröm, hogy fél évvel később a 
szemafor zöldre váltott és a magyar női 
futball, a 2013-ban kezdődött fejlesztési 
program, megkapta ezt a nemzetközi 
szinten is kivételes lehetőséget. 

Én magam játékosként, edzőként, 
vezetőként, testnevelő tanárként, szö-
vetségi kapitányként tulajdonképpen 
minden voltam már a női labdarúgás-

ban, de ez a feladat számomra is új, 
kihívást jelent. Lassan egy éve kezdtük 
meg a munkát, szinte hihetetlen, hogy 
milyen hamar elrepült ez az idő.

Aki ismer, az tudja, hogy szeretek 
mindent a maximumon elvégezni. Ren-
geteg munka van már most is mögöt-
tünk, egy új rendszert, egy új szakágat 
kellett felépíteni a jól működő akadémi-
án belül. Köszönettel tartozunk az Illés 
Akadémia vezetőinek, hogy minden 
lehetőséget és segítséget megkaptunk 
ehhez és azokkal a szakemberekkel 
dolgozhatunk, akikben Csertői-Juhász 
Anita igazgatótársammal láttuk azt 
a kvalitást, szakmaiságot és emberi 
minőséget, elkötelezettséget, amely 
alkalmassá teszi őket a legmagasabb 
szinten végzett munkára. Olyan stábot 
sikerült kialakítanunk az akadémián 
belül, amelynek egyértelmű az elkö-
telezettsége, hogy a szombathelyi női 
labdarúgást, a három pillért – a Szom-
bathelyi Haladást, az Illés Akadémiát és 
a Viktória FC-t – egybefogva, egységes 
irányítással, szakmai koncepcióval 
visszavezessük oda, ahol volt a kétezres 
évek első másfél évtizedében.

A csapatok tekintetében nem a 
nulláról kellett építkezni, hiszen idén 
nyáron átvettük a Haladás és a Viktória 
FC utánpótláscsapatait. De szeretünk 

építkezni, és szükség is van erre ahhoz, 
hogy az óvodásoktól kezdve a felnőtt 
csapatig rendszerbe foglaljunk min-
dent. Említhetem az edzők kiválasz-
tását, ahol a szakmai minőség mellett 
fontosnak tartottuk azt is, hogy olyan 
szakembereket válasszunk, akik közül 
többen pedagógus képesítéssel, illetve 
gyakorlattal is rendelkeznek.

A három akadémiai korosztályunk, 
az U19-es, az U17-es és az U15-ös csapat 
mellett ugyanúgy stábokat alakítottunk 
ki, ahogy ez a férfi szakágban megszo-
kott. Fontos számunkra az is, hogy min-
denki megtanuljon csapatban dolgozni, 
mert ez a munka, amit a szakembereink 
itt az akadémián végeznek, nem képzel-
hető el másként.

Az akadémián kiváló feltételek között 
dolgozhatnak a játékosaink. Olyan mi-
nőségben, amelynek a női labdarúgás 
korábban még csak a közelében sem 
járt. Felelősségünk, hogy a páratlan 
körülmények között se kényeztessük el 
a játékosokat, de tegyünk meg mindent 
azért, hogy egyénileg is minél jobb fut-
ballistákká váljanak, kihozzuk belőlük 
a maximumot. A labdarúgás ma már 
valahol egyéni sportág is, ami azt jelenti, 
hogy az egyes játékosok képzéséhez, 
felépítéséhez nagyon magas szintű 
sporttudományos hátteret, egészség-

ügyi stábot, mentáltrénert, táplálkozási 
szakembert is igénybe veszünk.

Nehéz feladatot jelentett – már ja-
nuártól –, hogy a különböző helyekről 
érkezett, korábban viktóriás, vagy a téli, 
illetve nyári átigazolási időszakban hoz-
zánk érkezett játékosokat igyekezzünk 
hasonló tudásszintre hozni. Az első 
félévünk arra ment rá, hogy fizikailag 
és mentálisan is felkészítsük a lányokat 
az igazi terhelésre. Arra, hogy nem az a 
munka sok, vagy monoton, amit itt el kell 
végezniük, hanem az volt kevés, ameny-
nyit korábban edzettek. A női labdarúgás 
fontos pozitívuma ugyanakkor, hogy eze-
ket a játékosokat nem kell külön biztatni, 
noszogatni a munkára. Sőt, az esetek 
többségében inkább túlmotiváltak, még 
többet szeretnének edzeni, dolgozni. 

Nagy türelemre van szükség a ré-
szükről is, a szülők részéről is és persze 
részünkről is. Hosszú távon gondolko-
dunk, nem szeretnénk mindent arra 
kihegyezni, hogy már most megnyerjük 
az összes utánpótlás-bajnokságot. Ren-
geteg a feladat, de nagyon motiváltak 
vagyunk, és ugyanez elmondható a 
lányokról is. Elsősorban embereket sze-
retnénk nevelni, akik mellette nagyon 
magas szinten futballoznak is. Nagy eb-
ben a felelősségünk, de az idő nekünk, 
az elvégzett munkának dolgozik.

Markó Edina szakmai igazgató
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U19 KOROSZTÁLY

Az Illés Akadémia leány U19-es csapata: Felső sor, balról jobbra: Nagy Dorottya, Németh Zsófia Peónia, Simon Franciska, Kaszap Kamilla, Saly Veroni-
ka, Németh Adél, Kováts Anna, Pálmai Eszter, Németh Natasa, Csizmadia Zsófia, Varga Barbara, Juhász Enikő. Középső sor: Csapó Zsófia, Bíró Bence 
(asszisztens edző), Gődér Brigitta (egyéni képző), Orbán Attila (erőnléti edző), Tebeli György (vezetőedző), Szvorda Melinda (kapusedző), Csillag Péter 
(masszőr), Kiss Zsófia (egyéni képző), Hajba Jázmin. Alsó sor: Varró Veronika, Pálfy Barbara, Németh Mirtill, Balogh Sára, Molnár Réka, Szabó Liliána, 
Rugovics Boglárka, Kránitz Katalin, Vámos Tímea. A képről hiányzik: Andrónyi Réka, Gévay Dorka, Kiss-Lantos Hanna, Nagy Vanessza, Szalay Júlia
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U17 KOROSZTÁLY

Az Illés Akadémia leány U17-es csapata. Felső sor, balról jobbra: Szabó Kiara, Mesterházy Ivett, Sarang Rebeka, Hajdú Panna, Tóth Bianka, Csáki Eszter, 
Pintér Tekla, Márk Szilvia, Kenesey Kinga, Szabó Fanni, Farkas Lorett. Középső sor: Gődér Brigitta (egyéni képző), Kiss Zsófia (egyéni képző), Ferencsik 
Evelin (asszisztens edző), Győrffy Mátyás (vezetőedző), Móricz Attila (erőnléti edző), Szabó Adrián (masszőr), Bíró Barbara (kapusedző). Alsó sor: Csejtei 
Emília, Németh Zonga, Harangi Lili, Váraljai Vanda, Simon Enikő, Farkas Boglárka, Kleinert Petra, Gyócs-Németh Cintia. A képről hiányzik: Egervölgyi Liza
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U15 KOROSZTÁLY

Az Illés Akadémia leány U15-ös csapata. Felső sor, balról jobbra: Alasz Hanna, Kárász Lilia, Lakatos Liána, Tóth Lili, Kutasy Luca, Csarnai Zita, Takács 
Míra, Varga Zsófia, Hopp Kata, Csombor Luca. Középső sor: Spilenberg Maja, Kiss Zsófia (egyéni képző), Gődér Brigitta (egyéni képző), Balogh Henrietta 
(koordinációs edző), Klis Gábor (erőnléti edző), Luki András (vezetőedző), Sitku Boglárka (masszőr), Kollár Panna (asszisztens edző), Németh Zsófia. Alsó 
sor: Kardos Zsófia, Giczi Kata, Ferenczi Hanna, Czuczai Mercédesz, Sági Fruzsina, Mészáros Dorina, Kovács Julianna, Kopfensteiner Szonja. A képről 
hiányzik: Ceglédi Boglárka, Horváth Anina, Nagy Barbara
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AZ ÉV PILLANATAIBÓL
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AZ ÉV PILLANATAIBÓL
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ILLÉS AKADÉMIA NŐI SZAKÁG

  A korábbi sikerek mutatják az utat
Évtizedek munkájának gyümölcse 
az, hogy Szombathely, a magyar női 
labdarúgás legeredményesebb, min-
den tekintetben legsikeresebb „nem 
budapesti” bázisa lett. Az 1993-ban 
alapított, hamarosan már 30. szüle-
tésnapját ünneplő Viktória FC – az 
utóbbi években a Haladással karölt-
ve – a Simple Női Liga leghosszabb 
ideje működő, de ami talán ennél 
is fontosabb, – a női NB I-be 1999 
nyarán feljutva – az élvonalban leg-
régebb óta szereplő sportszervezete.

A klub legsikeresebb korszakát 
a 2000–2013-as időszak jelenti. 
Akkor, a Markó Edina által előbb 
játékos-edzőként, majd vezetőként 
irányított csapat megszakítás nélkül, 
tizenhárom egymást követő szezon-
ban végzett a női NB I dobogóján. 
A korszak, a szombathelyi sport 
történetének kiemelkedő eredmé-
nyeként, a Viktória FC – elsőként 
megtörve a magyar női labdarúgás 

nagy hármasa, a Femina, a László 
Kórház és a Renova SC hegemóni-
áját – 2004-ben bajnoki aranyérmet 
nyert, majd három alkalommal, 
2008-ban, 2009-ben és 2011-ben pe-
dig „hazahozta” a Női Magyar Kupát.

A 2013 utáni időszakra jellemző 
finanszírozási nehézségek az útke-
resés időszakára terelték a klubot. 
Fontos, biztonságot adó lépés volt, 
hogy 2017-ben – a Magyar Labdarúgó 

-szövetség fejlesztési törekvéseivel 
összhangban – a szemafor zöldre, 
a szín pedig a korábbi sárga-kék-
ről zöld-fehérre váltott: immár az 
ötödik bajnoki szezonban, a Hala-
dás-brand részeként, a férfi labda-
rúgásban is sikeres klub női szak-
ágaként működik a felnőtt csapat.
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Versenyző pre-akadémiai korosztályunk, a Viktória FC U14-es csapata. Állnak, balról 
jobbra: Gärtner Jolina, Cséve Nikolett, Babos Hanna, Imre Adél, Fitos Kinga, Tóth 
Alexandra (edző). Elöl: Kovács Lili, Polhammer Emma, Harmath Ramira, Gundinger 
Liliána, Molnár Hédi, Viniczai Vivien, Szélessy Hédi, Anderle Mirella
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ILLÉS AKADÉMIA NŐI SZAKÁG

A szombathelyi női futballban a 
2021-es év hozott újabb fordulatot. 
Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által létrehozott női aka-
démiai programnak Szombathely, 
az Illés Akadémia is részese, a 
nyáron kezdődött bajnokságtól a 
női utánpótlás U19-es, U17-es és 
U15-ös korosztálya akadémista csa-
patként pallérozódik és versenyez.

Ezzel lett teljes a paletta, alakult 
ki a szombathelyi – de pontosabb 
akár úgy fogalmazni, a régió – női 
labdarúgásának ideális, hármas 
egysége. A felnőtt csapat, keretében 
természetesen számos jól képzett, 

nagyon tehetséges akadémistával 
– a Szombathelyi Haladás keretein 
belül működik, a három nagypályás 
utánpótlás korosztály gazdája az 
Illés Akadémia, a Viktória FC pedig 
a női labdarúgásban jelenleg még 
– szervezeti-szabályozási, illetve fi-
nanszírozási szempontból egyaránt 
– gyerekcipőben járó pre-akadémiai 
rendszer mintaegyesületeként 
foglalkoztatja és versenyezteti az 
U14-es csapatot, valamint a Bozsik-
programban ügyesedő gyerekeket.

Fontos kiemelni, hogy az em-
lített „hármas egység” – amelyet, 

ha nem is tesz négypólusúvá, de 
fontos részét képezi az iskolákkal, az 
intézményi leány labdarúgással kiala-
kított kapcsolat – egységes szakmai 
koncepciót, a szereplők közötti har-
monikus együttműködést is jelent.

Ez az út vezet oda, hogy a Szom-
bathelyi Haladás, az Illés Akadémia 
és a Viktória FC közös munkájával a 
szombathelyi női labdarúgás, a város 
legsikeresebb női csapatsportága 
visszatérjen a korábbi sikerek útjára.
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Bozsikos korosztályaink
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 NŐI SZAKÁG VEZETŐSÉG, FUTBALLSZAKMA ÉS OPERATÍV RÉSZLEG

Csertői-Juhász Anita
akadémiaigazgató

Markó Edina
szakmai igazgató

Kiss Tamás
technikai vezető

Pesztericz-Horváth Réka
gazdasági asszisztens

Dombi-Mészár Krisztina
nemzetközi kapcsolatok

Malomsoki Cintia
igazgatói asszisztens

Dénes András
kommunikáció és marketing

Kovács Bálint
informatikus

Tischler Fruzsina
rehabilitációs csop. vez.

Horváth Eszter
fizioterapeuta

Hummel-Smuczer Angéla
videoelemző

Körösi Krisztina
mentáltréner

Kovácsné Rudanovitz Rita
egészségügyi asszisztens

Szalainé Kozma Katalin
recepciós

Szalkó Renáta
recepciós

Vertné Kovács Szilvia
szertáros

Havasi Attila
vezető tehetségkutató

Szil Tünde
scout
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 NŐI SZAKÁG VEZETŐSÉG, FUTBALLSZAKMA ÉS OPERATÍV RÉSZLEG

Tebeli György
U19 vezetőedző

Győrffy Mátyás
U17 vezetőedző

Luki András
U15 vezetőedző

Bíró Bence
U19 másodedző

Ferencsik Evelin
U17 másodedző

Kollár Panna
U15 másodedző

Székely Tibor
egyéni képzés vezető

Gődér Brigitta
egyéni képző

Kiss Zsófia
egyéni képző

Orbán Attila
erőnléti edző

Móricz Attila
erőnléti edző

Klis Gábor
erőnléti edző

Balogh Henrietta
koordinációs edző

Szvorda Melinda
kapusedző

Bíró Barbara
kapusedző

Csillag Péter
masszőr

Szabó Adrián
masszőr

Sitku Réka Boglárka
masszőr

Tóth Alexandra
U14 edző

Petrovics-Krenács Lilla
elemző edző

Szeiler Bálint
elemző edző
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AZ ILLÉS AKADÉMIÁRÓL INDULT – FÖRDŐS BEATRIX

 Kislányból nagy példakép lett
Fördős Beatrix igazi úttörő – rá te-
kinthetünk úgy, mint az Illés Akadé-
mia első női játékosára. 

Még csak ötéves volt, amikor a szülei 
– testvéreivel együtt – elvitték futbal-
lozni. Később ikertestvére, Adrián által 
került az Illés Akadémiára, ahol hamar 
befogadták a társai. Sokat köszönhet 
az akkori edzőinek, fejlődésében óriási 
szerepe volt abban, hogy fiúk között 
játszott. 

Pályafutása fontos mérföldköve 2016, 
amikor 14 évesen a Viktória FC-be iga-
zolt: itt játszott először lányok között. 
Hamar bekerült a felnőtt keretbe, tehet-
ségével abszolút kitűnt. 2017. január 7-én 
lett tizenöt éves, betöltve azt az életkort, 
amikor már a „nagyok” között, a Jet-Sol 
Ligában is játszhatott. Másfél hónappal 
később, a 2016/17-es bajnokság tavaszi 
rajtján, az FTC ellen mutatkozott be 
az NB I-ben, miközben játszott még az 
U15-ös és U18-as csapatban is. 

Feledhetetlen élmény-
nek tartja, hogy Schumi 
Dorottya, a korosztály 
szövetségi edzője azon-
nal meghívta az Eb elit-
körében szereplő U17-es 
válogatottba. 

A hazai élvonalban a 
2020/21-es bajnokság vé-
géig játszott: addig futbal-
lozott itthon, amíg sikeres 
érettségi vizsgát tett a Nagy 
Lajos Gimnáziumban. Im-
már „hivatalosan” is fel-
nőttként, nagy fába vágta 
a fejszéjét: elindult, hogy 
kipróbálja magát az egyik 
erős európai bajnokságban.

Bár a gyerekkori ba-
kancslistán elsősorban a 
német Frauen Bundesliga 
szerepelt, a célállomás 

Róma, a patinás 
Lazio lett, ahol az 
olasz női labda-
rúgás legnagyobb 
legendája, Caro-
lina Morace tárt 
karokkal várta a 
kiváló felépítésű, 
képzett, a párhar-
coktól sem megri-
adó magyar védőt.  
Az olasz női Serie 
A nagyon erős, így 
Trixi kiváló játé-
kosokkal mérheti 
össze tudását hét-
ről hétre. Agresszívnak és támadó szel-
leműnek tartja az olasz csapatokat, ez 
pedig az egyéni fejlődést is szolgálja. Két 
évre kötelezte el magát a Lazióhoz, ahol 
szinte az első pillanattól kezdve biztos 
csapattagnak számít. Nem ingatta meg 
a helyét az edzőváltás sem, továbbra is 
jó formában, magas szinten játszik.

Róma elővárosában, Sacrofanóban 
lakik, innen nincs messze Formello, a 
Lazio edzőközpontja, ahol a klub férfi 
és női csapata is tréningezik. Az itthoni 
különóráknak köszönhetően remekül 
beszél angolul, ez a közös nyelv a csa-
pattársakkal, de nincs messze már az az 
időszak, amikor csak olaszul beszélget 
majd a „hazai” csapattagokkal. Abszolút 
profi szemléletű, igyekszik minden se-

gítséget igénybe venni ahhoz, hogy még 
jobb legyen. Rendszeresen beszélget 
mentáltrénerével, aki segít neki, hogy 
a lábai mellett a feje, így a gondolatai is 
rendben legyenek.

Remekül érzi magát, imádja Rómát, 
az olasz ételeket. A csapattársaival gyak-
ran járnak kirándulni, vendéglőkbe, de 
ő maga is egyre bátrabban főz. Megta-
lálta a számítását!

Trixi kislányként került az akadémi-
ára, majd felnőve, az álmait követve, 
tehetségének és szorgalmának köszön-
hetően nagy példakép lett. Pályafutásai, 
sikerei minden lányfutballistának, 
akinek álmai vannak a focival azt üzeni, 
hogy küzdjön annak eléréséért és bátran 
vágjon bele, ha lehetőség adódik rá!

Trixi ma már az olasz Lazio játékosaként az európai 
topfutballban edződik

Fördős Beatrix és Bátorfi Boglárka büszkék múltjukra
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VÁLOGATOTTAK

Heten utazhattak Eb-selejtezőre
2021 őszén az UEFA ismét versenyez-
tethette a csapatokat a női korosztá-
lyos Európa-bajnokságokon. A női 
labdarúgásban ez két korosztályt, az 
U19-et és az U17-et érinti, ők szere-
peltek az új rendszerű, gyakorlatilag 
a korábbi elitkört előrehozva, a kon-
tinens erősebb csapatai által alkotott 
felsőházban. 

Az U17-esek Norvégiába, az időseb-
bek Dániába utaztak a maguk mini-
tornájára. Büszkék lehetünk rá, hogy 
mindkét keretbe adtunk játékosokat, 
sőt a Turtóczki Sándor szövetségi 
edző által dirigált U19-es gárdába az 
Illés Akadémia delegálta a legtöbb 
játékost!

Az U17-es korosztály – Schumi Do-
rottya szövetségi edző irányításával – a 
házigazda norvég, valamint az ír és a 
bolgár csapat ellen lépett pályára és őriz-
te meg tagságát az elitben. Akadémistá-
ink közül Németh Adél mind a három 
mérkőzésen, Csejtei Emília pedig két 
találkozón játszott, és nem felejthetjük 
ki a felsorolásból Szabó Kiarát sem, aki 
tartalékkapusként segítette a csapatot.

Az U19-esek selejtezőjének Dánia 
adott otthont. A magyar lányok a házi-
gazda mellett Finnország és Törökország 
ellen játszottak. Válogatottunk – a fiata-
labb korosztályhoz hasonlóan – megőriz-
te felsőházi tagságát, így a tavaszi foly-
tatásban mindkét csapat nyolccsapatos 
nagydöntőbe jutásért játszhat. 

Turtóczki Sán-
dor csapatában 
Kiss-Lantos Han-
na mindhárom 
mérkőzésen (egy-
szer kezdőként, 
kétszer a csere-
padról beszállva, 
az utolsó mér-
kőzésen gólt is 
szerezve) játszott, 
Németh Zsófia 
Peónia két mér-
kőzésen kezdett. 

Németh Mirtill két, 
Varró Veronika egy 
találkozón szere-
pelt. Ennél a kor-
osztálynál is fontos 
további neveket is 
említeni: Hajba 
Jázmin és Kaszap 
Kamilla biztonsági 
tartalékként várta 
a beugrási lehető-
séget, Csizmadia 
Zsófia pdig – aki a 
csapat alapemberé-

nek számított a felkészülés során 
– sérülése miatt nem utazhatott a 
társaival Dániába.

Az UEFA és a Magyar Labda-
rúgó-szövetség harmadik éve 
szervezi meg leány U14-es fejlesz-
tési projektjét. A regionális foglal-
koztatásra épülő programban az 
ország négy régiójában alakul ki 
az év során U14-es válogatott. A 
2021-2022-es évben, a 2008-as és 
2009-esek között négy akadémis-
tánk kap rendszeresen meghívót 
a válogatottba: Alasz Hanna, 
Csombor Luca, Kopfensteiner 
Szonja és Sági Fruzsina
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Kiss-Lantos Hanna, Németh Mirtill, Németh Zsófia Peónia, 
Varró Veronika

Alasz Hanna, Sági Fruzsina, Csombor Luca, Kopfensteiner 
Szonja

Csejtei Emília, Németh Adél, Szabó Kiara
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ELINDULT A GIMNÁZIUMI OKTATÁS

Évkezdet a gimnáziumban

Az Illés Labdarúgó Akadémia törté-
netének egyik mérföldköve a 2021-es 
év. A női szakág elindítása és az új 
infrastrukturális fejlesztések után a 
kiemelt akadémiák „A” kategóriájába 
léptünk azzal, hogy megalapítottuk az 
Illés Labdarúgó Akadémia Gimnázium 
és Kollégiumot.

A gimnázium a 9. évfolyammal – fel-
menő rendszerben – indult 31 diákkal (14 
leány, 17 fiú), majd kiegészült (1-1 fiúval és 
lánnyal) 33 főre. A kollégium 100 diákkal 
működik, akik közül a többség még külső 
iskolákban folytatja tanulmányait.

Az új nevelési intézmény 2021. au-
gusztus 29-én tartotta első tanévnyitóját. 
Minden kommentár helyett álljon itt 
az alapító Illés Béla és az új intézmény 
igazgatójának Károly Frigyesnek, a tan-
évnyitón elhangzott beszéde! 

„Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Igazgató 
Úr, Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők, 
Kedves Diákok!

Akadémiánk történetében újabb mér
földkőhöz érkeztünk. Abban az eszten
dőben, amikor a most iskolapadba kerülő 
diákok többsége megszületett, elindult 
néhány tucatnyi futballistapalántával 
az Illés Akadémia pályafutása is. Az azóta 
eltelt 14 esztendő mindegyikében az volt a 
célunk, hogy sportot szerető, sportot űző 
embereket neveljünk, akik tehetségük és 
szorgalmuk alapján megállják a helyüket 
a felnőtt labdarúgásban is; akár itthon, 
akár külföldön.

Szimbolikus ez a 14 év: diákjaink és az 
akadémia is közösen kezdi meg a felnőtt
séghez vezető utat. A kezdetekben még 
csak álmodtunk arról, hogy egyszer eljön 
az a pillanat, amikor elkészül ez az épület. 
Az álmokat tervezés követte, a tervezést 
megvalósítás és kivitelezés – így ma, 2021 
augusztusában itt állunk mindnyájan.

Tanulás és sport, fiúk és lányok: meny
nyire különböző, mégis egybetartozó 
fogalmak! A bajnoki szezon már az elmúlt 
napokban megkezdődött, ám szeptember 

1jétől jön egy szintén nagyon fontos dolog 
a növendékeink életében. Elkezdődik az 
első gimnáziumi tanév, hétfőn becsen
getnek az első órára, azaz kezdetét veszi 
diákjainknak a középiskolai élet. Már 
nemcsak csapattársak, hanem osztálytár
sak is lesztek; nemcsak edzésen, hanem az 
órákon is együtt fogtok lenni. Osztályban 
tagnak lenni hasonló feladat, mint a 
futballpályán csapattársként viselkedni. 
Előfordulhat, hogy valakit ki kell segíteni, 
és megtörténhet az is, hogy egyegy célt 
vagy megbízást közösen tudtok 
elérni. Mind a tanulásban, mind 
a sportban vannak egyéni és közös 
célok – kívánom, hogy ezek meg
valósításában járjatok sikerrel.

A jelenlegi egészségügyi helyzet 
miatt az élet megannyi területén 
sok a kérdőjel. Egy biztosat tu
dunk: ez a tanév jelenléti okta
tással kezdődik, a folytatás még 
a jövő zenéje; ám nagyon bízom 
abban, hogy mindenkinek a lehe
tő legkevesebb gonddal kell majd 
megküzdenie.

Winston Churchill 20. századi 
brit miniszterelnök mondását 
idézném itt: „Egy pesszimista 
minden lehetőségben a nehézséget 
látja; egy optimista minden nehéz
ségben meglátja a lehetőséget.”

Ennek az optimista látásmód
nak az elsajátítását kívánom 

minden diákunknak – hiszen ez a ma
gatartás mind a tanulásban, mind a 
sportban előremutató, fejlődésre inspiráló 
lehet.

Köszönöm szépen mindazoknak az 
állhatatos munkáját, akiknek része volt 
abban, hogy elindulhasson a 2021/2022
es tanév az Illés Gimnázium és Kollégi
umban.

Igazgató Úrnak és a Tanári Karnak jó 
munkát kívánok, a diákoknak pedig jó 
tanulást!”  (Illés Béla)

Illés Béla akadémiaigazgató
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ELINDULT A GIMNÁZIUMI OKTATÁS
„Tisztelt alapítók! 
Kedves Vendégeink! Tanár és edző kol

légák, akadémiai munkatársak! 
Mindenekelőtt azonban, külön szere

tettel köszöntöm diákjainkat és Szüleiket! 
Jegyezzük meg ezt a napot!
2021. augusztus 29., vasárnap.
Itt most mindannyian, minden résztve

vő, diák, szülő, tanár, nevelő, akadémiai 
edző, vezető, vendég, alapítványi kurátor, 
alapító, fiatal és idős, férfiak és nők – ki
vétel nélkül – egy rendkívüli eseménynek 
vagyunk a részesei.

Iskolát avatunk.
Iskolát alapítani, elindítani és fenntar

tani ritka és rendkívüli tett. Az itt jelen
levő diákok, szüleik és a tantestület ne

vében szeretném 
megköszönni az 
Illés Labdarúgó 
Alapítványnak 
az alapító Illés 
Bélának, a kura
tórium elnökének 
Kóbor Lászlónak, 
hogy most itt áll
hatunk, állhatok 
és közösen ünne
pelhetünk az első 
tanévnyitón! 

K ü l ö n  k ö 
s z ö n ö m  Tó t h 
Miklósnak azt 
a munkát, ami 
nagyban hozzá
járult, hogy az 
alapítói szándék 
megvalósulha
tott!

Köszönöm a női és a férfi szakágak 
vezetőinek a gimnázium elindításáért 
végzett munkáját. 

Köszönet jár dr Nagy Tibornak az 
alapítvány jogászának és mindenkinek 
aki bármilyen módon segített az iskola 
létrejöttében.

A végére hagytam, de itt és most szeret
ném megköszönni a kollégium minden 
nevelőjének azt az embert próbáló helyt
állást, amit a kollégium elindulása óta 
végeztek! Megküzdöttek a coviddal, akár 
érintettként, akár a diákok érintettsége 
okán, de biztosítottak mindent, ami az 
akadémisták munkájához, jó közérzeté
hez szükséges volt.

Ma, itt, most tehát, iskolát avatunk. Az 
Illés Labdarúgó Akadémia Gimnázium és 
Kollégiumát. 

De mitől iskola egy iskola és mitől jó 
iskola egy iskola?

Nem az épület, a falak a lényeg. 
A benne tanuló diákoktól, az őket 

tanító tanároktól és a velük együttmű
ködő szülőktől lesz jó, vagy rossz egy 
gimnázium. 

„A tanszemélyzet minősége” adja az 
alapot – mondta egy erdélyi egyetem 
rektora úgy 250 évvel ezelőtt. 

Bátran kijelenthetem, hogy itt ebben 
az intézményben kiváló, lelkes tanárok 
biztosítják az alapot. Öten egyetemi, 
főiskolai docensek, adjunktusok, tanár
segédek, ketten doktorok, a többiek is 
nagy megbecsülésnek örvendő tanárként 
érkeztek más középiskolákból.  

Kedves Diákok!
Ennek a jó alapokkal rendelkező új 

iskolának, gimnázium és kollégiumnak Ti 

31en vagytok az első évfolyama. Ez óriási 
lehetőség és felelősség is mindőtöknek. 
Hogy mennyire tudtok élni az Illés Lab
darúgó Akadémia kínálta lehetőségekkel? 
Ez csak rajtatok múlik. 

Az országban és az akadémiák között 
is egyedi lehetőségeket biztosít nektek az 
Illés Labdarúgó Akadémia és a Gimná
zium is azzal, 

• hogy a matematika, magyar, történe
lem, idegen nyelvek, informatika tanítása 
1011 fős csoportban, csoportbontásban 
történik. 

• A Bolyai Gyakorló Gimnázium la
borjainak XXI. századi feltételrendszerét 
használhatjátok a természettudományos 
órákon. 

• A szertorna anyagát az ELTE Savaria 
egyetemi központjának tornatermében 
sajátíthatjátok el. 

• Ha válogatott edzőtáborba mentek, 
vagy mérkőzés miatt elmaradna órátok, 
helyette a felzárkóztató sávban külön 
foglalkozunk veletek. 

• A művészeti óráitok egy része a város 
múzeumaiban, hangversenytermében, 
műemlékeiben lesz megtartva.

És még sorolhatnám…
Tanulnotok azonban Nektek kell! Él

jetek ezekkel a rendkívüli lehetőségekkel!
Kedves Szülők! 
Szeretnék köszönetet mondani Önök

nek a bizalomért. Hiszen amikor az Illés 
Akadémiát választották, még nem is volt 
iskola, csak a terve. Kollégium is csak alig. 

A tervek első része mára már valóság. 
Van iskolánk, kollégiumunk, tanári kar. 

Most jön a következő feladat. Tarta
lommal kell megtölteni a kereteket.

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a profi 
labdarúgásra készülő gyerekek teljes 
emberré nevelése történik. Ahol a diák, 
a tanár, az edző és a szülők, kölcsönös 
tisztelettel vannak a másik iránt. 

Ehhez ajánlom fel együttműködé
sünket, hiszen szülők, edzők és tanárok 
együttműködő jóakarata segítheti csak 
gyermekeiket céljaik felé. Csak együtt
működve tudjuk elérni, hogy gyermekeik 
a lehető legmagasabbra ívelő futballkar
rierre – és mellette –, a civil életre is felké
szüljenek. Hogy meg tudják állni helyüket 
a társadalomban a sportpályafutásuk 
befejezése után is.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében az 
Illés Labdarúgó Akadémia Gimnáziuma 
és Kollégiuma 2021–22es első tanévét 
2021. szeptember elsejével megnyitom.”

(Károlyi Frigyes)

Károlyi Frigyes iskolaigazgató
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ILLÉS GIMNÁZIUM TANÁRI ÉS KOLLÉGIUMI KAR

Horváth Dóra
iskolatitkár

Dr. Barityné Házi 
Ottilia

kollégiumi nevelő

Fábián Dóra
kollégiumi nevelő

Gombás Mónika
kollégiumi nevelő

Gráczer Zsolt
kollégiumi nevelő

Kis-Gerőcz Noémi
kollégiumi nevelő

Lengyel Miklós
kollégiumi nevelő

Dr. Scheidné dr. 
Nagy-Tóth Erika

kollégiumi nevelő

Schrőterné
Vári Anita

kollégiumi nevelő

Szalai Anélia
kollégiumi nevelő

Dr. Deák György
tanár

Mészáros László
tanár

Dr. Sáfár Zoltán
tanár

Szibler Vivien
tanár

Villányi Zita Éva
tanár

Zsoldos Mónika
tanár

Papp Péter
osztályfőnök

Károlyi Frigyes
iskolaigazgató

Hofmann Henriett 
kollégiumigazgató
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OSZTÁLYFŐNÖKI VISSZATEKINTÉS

Csapatban gondolkodunk
A 2021/2022-es tanévben új osztály 
kezdte meg mindennapjait az indu-
ló Illés Akadémia Gimnáziumban. 
Az ország különböző települései-
ről érkező, más-más utánpótlás-
csapatban játszó, kollégiumban 
elhelyezett vagy naponta bejáró 
diákok számára az első hónapok 
a megismerés és megismerkedés, 
az összeszokás és integráció, a 
közösségteremtés és építés napjait 
jelentették.

Osztályfőnökként ezt a folyamatot 
igyekeztem elősegíteni az első félév 
iskolai programjainak előkészítése, 
valamint megszervezése során.

A beiratkozás pillanataitól eltekint-
ve, a tanévnyitó volt az első alkalom 
amikor a jövendő kilencedikesek ta-
lálkozhattak egymással és tanáraikkal. 
Néhányan még rövid műsorban is sze-
repeltek: Eszterházy Péter gondolatait 
olvasták fel a labdarúgásról egymásnak 
és az ünnepség közönségének.

Szeptemberben elkezdődtek a szor-
gos mindennapok: a délelőtti tanórák, 
a délutáni edzések, a hétközi vagy 
hétvégi meccsek. A gimnázium jól 
felszerelt szaktantermei, a kis létszámú 
tanulócsoportok és a csoportbontások 
nagyban segítették a tanítási-tanulási 
folyamatok eredményességét. A távol-
létek, pótlására sikeresen alkalmaztuk 
a felzárkóztató (pótló) órákat. Figye-
lemmel kísértük a különböző csapa-
tokban szereplő diákok eredményeit. 

Együtt örültünk 
a sikereknek, és 
próbáltuk egy-
mást vigasztalni 
a kudarcokban. 
Kíváncsian vár-
tuk és kérdeztük 
ki azokat, akik 
korosztályos vá-
logatott tagjaként 
„világot láttak”, 
és ezek után friss 
élményekkel, ta-
pasztalatokkal 
gazdagodva tértek 
haza.

A tanórák és 
edzések napi mo-
notóniáját alkalmi 

programokkal színesítettük. Az aradi 
vértanúk emléknapján a Kőszegi-
hegységben jártunk, és egy hosszú, 
13 km-t felölelő gyalogtúrán vettünk 
részt. Az erdei séta egy-egy állomásán a 
magyar történelem hőseire, a kivégzett 
tábornokokra emlékeztünk. Az ebben 
az évszakban is csodálatos Kámoni 
Arborétum emlékhelyére szerveztük 
meg az október 23-i ünnepségünket. 
Novemberben pedig a Weöres Sándor 
Színházban jártunk, ahol egy musicalt 
tekintettünk meg. Ezek az iskolán 
kívüli programok nagyban elősegítik a 
világra nyitott, csapatban gondolkodó, 
hagyományokat tisztelő személyiségek 
formálását.

Papp Péter osztályfőnök
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A Kámoni Arborétumban emlékeztünk meg 1956 hőseiről




