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Az I. Magyar Örökség Kupán a világbajnoki részvétel lehet?ségéért lép pályára a 2015-ben
megalakult Délvidéki Magyar labdarúgó-válogatott. A csapat Felvidék, Kárpátalja és Székelyföld
válogatottjainak részvételével, Szarvason megrendezett négyes tornán lép pályára augusztus
elején. Apró Attila együttese els? nagy tornáján vehet részt.
2015 júniusában alakult meg a Délvidéki Magyar labdarúgó-válogatott: az Apró Attila által életre
hívott együttes Fels?kelebián játszotta története els? mérk?zését, ezt pedig két gy?zelem
követte, el?bb a délvidéki horvátok ellenében, majd Felvidék válogatottjával szemben is
gy?ztesen hagyta el a pályát a délvidéki együttes.
A csapat távlati célja, hogy részt vehessen a nem szuverén államok nemzetközi szervezete, a
CONIFA által szervezett tornákon – ehhez pedig egy hatalmas lépést tehet augusztus els?
napjaiban a történelmi Magyarország középpontján, Szarvason megrendezett négyes tornán,
ahol a délvidéki csapat mellett Felvidék, Kárpátalja és Székelyföld nemzeti csapatai vesznek
részt. Az I. Magyar Örökség kupa gy?ztese részt vehet majd a CONIFA világbajnokságára, így
ezúttal már igen éles tétmeccseket játszhat Délvidék csapata.
„Nyilván kvalifikálni szeretnénk magunkat a soron következ? világeseményre, de ehhez lesz
még a többi külhoni válogatottnak is hozzáf?znivalója. Nagyon örülök, hogy szinte házhoz jön a
lehet?ség, hiszen a történelmi Magyarország közepén vívhatnánk ki a részvétel jogát. Ami az
esélyeinket illeti, arról nehéz még nyilatkozni, hiszen a klubok vezet?i elég változóan reagálnak,
amikor megkapják a kikér?ket. Nem tudni még, hogy az alapembernek számító játékosok közül
valamennyit megkapunk-e a torna idejére. Az elmúlt egy évben – erre is gondolva –
foglalkoztattunk több mint negyven játékost, akik fejében megpróbáltuk elültetni a játékunk
alapelveit. Gondolom a többi válogatott is hasonlóan nehéz helyzetben van a kényes id?pont
miatt, bár a mi keretünkb?l játszanak talán legtöbben a magyar bajnokságokban, így nekünk
van legnehezebb dolgunk, mert sajnos nem érzi át a klubok többsége, hogy a mi életünkben mit
is jelent ez a válogatott. Mindenesetre számunkra az lesz a legjobb csapat, amelyik azon a
hétf?n és szerdán megmérk?zik az aktuális ellenféllel, s azok lesznek a legjobb játékosok, akik
pályára lépnek. Papíron, az el?jelek alapján mindhárom ellenfél er?sebbnek t?nik, de a
franciaországi Európa-bajnokság egyik nagy tanulsága is az volt, hogy a napi forma legy?zheti
a papírformát. Mi ebben bízunk és egyel?re csak magunkkal foglalkozunk. Bárkivel is sorsolnak
össze minket július 31-én este, mi biztosan megtisztelve érezzük majd magunkat, hogy pályára
léphetünk két újabb nemzetbeli mérk?zésen” – nyilatkozta a a tornával kapcsolatban Apró
Attila.
{module [182]}
A délvidéki válogatott mestere kitért rá, a válogatott formálódásnak színtere lesz a szarvasi
torna is, jelenleg minden posztra négy kiváló játékossal dolgozhatnak, akiket még fiatal
akadémisták is pótolhatnak. „Egyrészr?l mindig megpróbálunk néhány profi játékost kikérni,
akik min?ségi pluszt hoznak a játékunkba. Másrészr?l pedig olyan fiataloknak szeretnénk
terepet biztosítani, akik felhívhatják magukra a figyelmet ezen a porondon is. Harmadszor meg
nem hiányozhatnak a tapasztaltabb játékosok sem, akik a stabilitást adják vélhet?en a
csapatunknak. A speciális helyzetb?l adódóan valószín?leg egy ideig nem lesz rá mód, hogy két
különböz? mérk?zésen ugyanaz az összeállítás fusson ki a pályára…” – fejtette ki Apró Attila
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azzal kapcsolatban, mennyire állt össze a délvidéki válogatott azon magja, amelyre hosszabb
távon számíthatna a szakmai stáb.
Az augusztus 1-3 között esedékes tornára várhatóan egy héttel az indulás el?tt hirdetnek majd
keretet. Apró Attila szelektori munkáját Cs. Tóth Zoltán segíti csapatmenedzserként, Teslic
Igor és Szilágyi Balázs az edz?i feladatokat látja el, Ferenczi Attila elemz?ként vállal szerepet. A
kapusedz? személye még kérdéses, amennyiben Bagdi Ferenc nem tudja több napra elhagyni
a klubcsapatát. A válogatott háttérmunkájában kiveszi a részét még Halasi Szabolcs, Hüvös
Gábor és Apró Dénes is. Délvidék csapata szeretné, ha a sz?k stábon kívül eljutna a szerdai
meccsnapra minél több szurkoló is, ezért ingyenes szurkolói buszokat próbálnak szervezni
néhány délvidéki magyar önkormányzattal összefogva.
SzegedMa nyomán T. T.
{module [160]}
{nomultithumb}
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