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– Egy évvel ezelőtt fejezte be lab-
darúgói pályafutását a Budafoki 
MTE-nél, és azóta a csapat veze-
tőedzőjeként dolgozik. Hogyan 
értékeli az előző szezont?
– Nagyon nehéz időszakban vettem 
át a csapatot, amikor a kiesőzóná-
ban volt. Nem volt egyszerű feladat, 
hiszen kevéssel azelőtt még a csapat 
játékosa voltam, de hála Istennek na-
gyon rövid idő alatt jöttek a megfele-
lő eredmények, és már áprilisban el-
értük a célunkat: akkor vált biztossá, 
hogy bennmaradtunk az NB II-ben. 
Lehetett volna jobb helyezésünk is 
(a Budafok a 16. pozícióban végzett 
a húsz csapatos bajnokságban), de 
elszúrtuk a végét.

– Milyen elvárásokkal vágtak ne-
ki a jelenleg zajló bajnokságnak, 
amit remekül kezdtek, hiszen a 
csapat az élmezőnyben található?
– Az első tíz hely valamelyikének 
megszerzése a célunk. Évről évre 
építkezünk, az előző idényben sike-
rült elkerülnünk a kiesést, ebben a 
szezonban pedig stabil középcsapa-
tot akarunk kialakítani. Majd a vé-
gén eldől, hogy mennyiben sikerült 
ezt elérnünk. Lépésről lépésre, las-
san haladunk előre. Természetesen, 
ha a végén esélyünk lesz feljutni az 
élvonalba, nem zárkózunk el ettől, 
hanem mindenképpen vállaljuk az 
indulást, mert a klubnál minden kö-
rülmény adott az előrelépésre.

– Sikeres labdarúgó volt, több él-
vonalbeli magyar csapatnál és 
külföldön is játszott. Edzőként 

milyen céljai vannak, a következő 
években akár az NB I-ben is lát-
hatjuk edzősködni?
– Ezt a munkám minősége fogja 
eldönteni. Csak a kemény munká-
ban hiszek. Nagyon sokat kell még 
tanulnom, ez egy folyamatosan fej-
lődő szakma. Játékosként mindig 
voltak rövid és hosszú távú céljaim, 
és edzőként is így gondolkodom. 
Egyelőre azzal foglalkozom, hogy jó 
csapatot alakítsunk ki Budafokon, 
és minél jobb eredményeket érjünk 
el. Aztán majd úgyis kialakul, hogy 
merre és hogyan tovább.

– A magyar mellett fi gyelemmel 
követi a romániai labdarúgást. 
Hogyan látja a két bajnokság szín-
vonalát?
– Tizenkilenc éve eljöttem otthonról, 
de mindig követem az eredményeket. 
Úgy gondolom, az elmúlt időszakban 
a román futball inkább gyengébb 
lett, mint erősebb, a magyar labdarú-
gás viszont az utóbbi hét-nyolc évben 
minden szempontból folyamatosan 
fejlődött. Már több hozzáértő és ko-
rábbi nagy futballista is nyilatkozott, 
hogy példát lehet venni Magyaror-
szágról, arról, hogyan építkeznek 
a magyar csapatok. Romániában 
látszik, hogy a nagy klubok inkább 
visszaesőben vannak, már egyálta-
lán nincs olyan könnyű dolguk baj-
nokságokat nyerni, mint régebben. 
Egyre jobb a magyar élvonalbeli baj-
nokság színvonala, ezt bizonyítja az, 
hogy tavaly és idén is egy-egy csapat, 
a Fehérvár, illetve a Ferencváros be-
jutott az Európa Liga csoportkörébe. 
Amennyiben visszanézzük az elmúlt 

húsz évet, látszik, hogy ez elég ritkán 
fordult elő, most azonban egymást 
követő két évben is van magyar csa-
pat a csoportkörben. Nyilvánvaló 
tehát, hogy van fejlődés. A két együt-
tes közül fogja valamelyik majd 
megnyerni a bajnokságot, lényeges 
szempont lesz az, hogy a Ferencvá-
rosból mennyit vesz ki az európai ku-

paszereplés. A román másodosztályú 
bajnokságot csak az FK Csíkszereda 
miatt követem, néha-néha megné-
zek jeleneteket a mérkőzéseiből, de 
inkább az eredmények érdekelnek. 
A csapat friss feljutóként kizárólag 
a bennmaradást kell megcélozza. 
Elnézve a keretet, mindenképpen 
elérheti ezt, feltéve, ha mindenki egy 
irányba húz. 

– Maros megyei sportemberként 
hogyan vélekedik a marosvásár-

helyi labdarúgásról? A város csa-
pat nélkül maradt az első három 
osztályban.
– Sajnálom a kialakult helyzetet. An-
nak idején épp egy ilyen helyzetben 
jöttem el otthonról, akkor is bukdá-
csolt a marosvásárhelyi futball, ko-
moly anyagi gondok voltak, és a csa-
pat visszaesett a harmadosztályba. 
Utána, amikor folyamatosan léptek 
előre, és visszakerültek az élvonal-
ba, kezdtem örülni, hogy végre oda 
jutottak, ahol a helyük van. Aztán is-
mét visszaestek. Pedig a város többet 
érdemel.

– Korábbi magyar válogatott lab-
darúgóként mit gondol a magyar 
nemzeti együttes teljesítményéről?
– Épülőben van egy új csapat. A 
selejtezőben a szlovákok elleni két 
meccsből pontokat kellett volna 
szerezni, mert így a válogatott nagy 
eséllyel kijutott volna az Európa-baj-
nokságra. Minden selejtező előtt 
azt mondtam, meg kell fogalmazni 
egy célt saját magunkkal szemben, 
nem azt nyilatkozni, hogy kijutunk. 
Amennyiben ez végül sikerül, akkor 
nagyon kell örülnünk, mert hozzánk 
hasonlóan sok csapat ki szeretne jut-
ni, és ez egyáltalán nem könnyű fela-
dat. Ha pedig nem, akkor vonjuk le a 
tanulságokat és építkezzünk a követ-
kező selejtezőre. Egyelőre azonban 
a saját kezünkben van a sorsunk: 
akármennyire is nehéz meccs vár 
ránk Walesben, ha nyerünk, akkor 
biztosan továbbjutunk.

– Székelyföld labdarúgó-váloga-
tottjának csapatkapitánya volt. 
Visszavonulása után is láthatjuk 

még a székely csapatban játszani?
– Volt egy súlyosabb térdsérülésem, 
ami nagyjából rendbe jött, de az 
erőnléti állapotomon van még amit 
javítani, mert a csapat körüli munka 
mellett nagyon kevés időm jut arra, 
hogy a saját felkészülésemmel is fog-
lalkozzam. Amennyiben azonban jó 
fi zikai állapotban leszek, és a székely 
válogatott programja nem ütközik 
a csapatoméval, akkor egyértelmű, 
hogy minden további nélkül állok az 
együttes rendelkezésére.

„A kemény munkában hiszek”
Interjú Csizmadia Csaba edzővel, korábbi magyar válogatott labdarúgóval
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• Csizmadia Csaba 
tavaly, mindössze 33 
évesen vonult vissza az 
aktív labdarúgástól, és 
rögtön belekezdett a 
vezetőedzői munkába. 
Ehhez nagyban hozzá-
járult súlyos sérülése, 
ami miatt klubja, a 
magyarországi másod-
osztályban szereplő 
Budafoki MTE felaján-
lotta neki a csapat 
irányítását. A korábbi 
tizenkétszeres magyar 
válogatott számos bel- 
és külföldi együttesnél 
megfordult. A sportem-
berrel edzői karrierje 
kezdetéről, a magyar és 
a romániai futball hely-
zetéről beszélgettünk.

Csizmadia Csaba pályafutása 

Csizmadia Csaba (becenevén Csizi) 1985. május 30-án született Maros-
szentgyörgyön. Labdarúgói pályafutását a Marosvásárhelyi AS Armatá-
nál kezdte, majd mindössze 15 évesen Magyarországon, a Kecskeméti TE 
csapatánál folytatta. Később sorrendben az FC Fehérvár, az osztrák SV 
Mattersburg, az olasz US Grossetto, a horvát Slaven Belupo, a Ferencvá-
ros, a Gyirmót FC Győr, a Lombard Pápa, az osztrák Floridsdorfer AC és 
végül a Budafoki MTE játékosa volt, utóbbi klubtól tavaly októberben, 33 
évesen visszavonult. A hátvéd poszton játszó Csizmadia legjobb eredmé-
nyeit az FC Fehérvárnál érte el, amellyel 2006-ban Magyar Kupát nyert, és 
ebben az évben bronzérmes lett a csapattal a bajnokságban. 2007-ben 
osztrák bajnoki bronzot nyert a Mattersburggal és kupadöntőt is játszott. 
Ezt követően 2011-ben a Ferencváros színeiben a harmadik helyen végzett 
a magyar élvonalban. Csizmadia Csaba 12 válogatott mérkőzésen lépett 
pályára a magyar nemzeti együttesben, egyebek mellett 2007. augusztus 
22-én a Puskás Ferenc Stadionban, az akkori világbajnok Olaszország ellen 
3–1-re megnyert barátságos találkozón.

Meglátása szerint 
folyamatosan fejlődik 
a magyar labdarúgás




