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Lajkó Csanád adai fi atal az első olyan tehetség a tóthfalusi Nyers István Labdarúgó Akadémián, aki augusztustól a budapesti Ferencváros tagja 
lesz 

Csanád először el sem hitte, hogy valóban ő az, aki elsőként kerül a budapesti zöld-fehérekhez. Irányító középpályásként úgy érzi kitartása, 
odaadása és jó technikai felkészültsége hozták meg számára az óriási sikert. Az augusztust már nagyon várja, bár még nem sokat tud a budapesti 
folytatásról.

– Itt az akadémián is teljes odaadással dolgoztam és ezt teszem majd Budapesten is. A gimnáziumot már ott kezdem el, mellette rendszeresen 
járok az edzésekre és úgy tudom, hogy nem kollégiumban, hanem valamilyen kis házakban fogunk lakni – mondta el első, hallomásból szerzett 
ismereteit Csanád.

Nem csak a játékosnak, de az edzőnek is nagyszerű érzés, ha kezd beérni a közös munka gyümölcse, különösen ha ez a munka a jóval korábbi 
évekre is visszanyúlik.

– Nagyszerű érzés, hisz egy-egy ilyen eredmény talán minősíti az én munkámat is – nyilatkozta Volford Tibor a Nyers István Labdarúgó Akadé-
mia edzője, aki korábban már Adán is edzette Csanádot. – Tóthfaluban mintegy 60 százalékban a Ferencváros felkészülési programját alkalmazzuk 
az edzéseken, de a feltételek javulásával ez a százalékarány fokozatosan növekszik majd. Célunk, hogy minél több gyereket fel tudjunk juttatni Pestre. 
Hamarosan az akadémiai csapatának klubszíneit is zöld-fehérre cseréljük majd. 

Csanád leigazolásával kezd beérni a tóthfalusi Nyers István Labdarúgó Akadémia és a budapesti Ferencváros Torna Klub között bő egy évvel 
ezelőtt megkötött együttműködési megállapodás. A Fradi utánpótlás szakágának vezetői legutóbbi tóthfalusi felmérésük idején 9 fi atal délvidéki 
tehetséget vettek számba, akikre a jövőben külön odafi gyelnek.

– Ez egy nagyon szép és felettébb sikeres együttműködés. Akadémiánk alapvető célkitűzése, hogy Tóthfalu hivatalosan is a budapesti zöld-fehé-
rek délvidéki utánpótlás központja legyen – értékelte a kapcsolatot Ft. Utasi Jenő, az akadémia kuratóriumának elnöke. 

A tóthfalusi Nyers István Labdarúgó Akadémia március 29-én, vasárnap délután válogatót tart majd, amelyre egész Vajdaság területéről várja 
azokat a fi atalokat, akik tehetségesnek érzik magukat, és esélyt látnak arra, hogy néhány évnyi képzés után – előbb vagy utóbb – akár a Ferencváros 
tagjai legyenek.
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Augusztusban a Fradiba repül az első fecske


