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Vezetőedzői nyilatkozat

MOST A LOKI-MECCS A JÖVŐNK
Pintér Attila szerint meríthetünk abból, hogy bejutottunk a Magyar Kupa
legjobb nyolc együttese közé, de a Debrecen elleni mérkőzés előtt az a
legfontosabb, hogy a két összecsapás közti szűkre szabott időben a lehető
leghatékonyabban gazdálkodjunk a csapat erőforrásaival.
Továbbjutottunk a Zalaegerszeggel
szemben a Magyar Kupában, most pedig
jön a Loki…
Ilyen mérkőzésre számítottunk, pontosan
tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, hiszen a kupában nincs már ott sem a Ferencváros, sem
a Videoton, azaz bármi megtörténhet, mint
ahogy azzal is tisztában voltunk, hogy hátrányban vagyunk, nem kaphatunk gólt. A Debrecen elleni meccs előtt a siker és a továbbjutás
nagyon jól jött, a százhúsz perc már kevésbé.
Most az a feladatunk, hogy a mostani összecsapás előtti két napot úgy használjuk ki, hogy
minél jobb állapotba kerüljön a csapat.

Nincs az a győzelem, ami ne jönne jól,
így ez a siker is igen sokat számít. Azonban a Zalaegerszeg elleni továbbjutás már
a múlt, abból pedig
nem lehet megélni, a
jövőre kell koncentrálni – a jövő nekünk
most a DVSC elleni
mérkőzés.

Mekkora hátrányt jelenthet a hajdúságiak ellen, hogy mi a hét közben hosszabbításra kényszerültünk, míg nekik „csak”
kilencven percet kellett futballozniuk a
továbbjutásért?
A debreceniek a délutáni órákban játszottak, amikor viszonylag kellemesebb
volt az idő, mi pedig este, mínusz tizenkét
fokban. De még egyszer mondom, ezzel
már nem foglalkozunk, sokkal inkább azzal,
hogy a rendelkezésünkre álló időben megfelelően fel tudjunk készülni a Debrecen elleni
találkozóra, hiszen ezt az akadályt is sikerrel szeretnénk venni.
Egy ilyen nagy csatában, ilyen extrém
körülmények között kivívott továbbjutás
adhat-e lélektanilag olyan pluszt, amit
hasznosíthatunk a hétvégi bajnokin?
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Interjú

IGAZI CSAPATMUNKA

ÉRVÉNYESÍTENI KELL A STÍLUSUNKAT

Szombati ellenfelünket, a Debreceni VSC-t a bajnokság kezdetekor
kevesen sorolták a dobogóesélyesek közé, most mégis a
harmadik helyről várják a Puskás Akadémia elleni összecsapást.
A hajdúságiak eddigi remek szezonjáról, illetve a hétvégi találkozóval
kapcsolatos várakozásairól kérdeztük Herczeg Andrást, a Loki vezetőedzőjét.

Első mérkőzését játszhatja szombaton Szakály Péter volt csapata és volt
edzője ellen a Puskás Akadémia színeiben. A nagy találkozás előtt a DVSCvel kiemelkedő eredményeket elért középpályást kérdeztük az esélyekről.

Egykori játékosa,
Szakály Péter szerint az ön személye a
kulcsa annak, hogy a
Loki a harmadik helyen áll a bajnokságban. Egyetért?
Megtisztelő szavak ezek Petitől, de az
Herczeg András eddigi teljesítményünket én sokkal inkább
a csapatmunkának tulajdonítanám. Mint
mindenhol, nálunk is egy stáb dolgozik a sikerekért, nagyszerű érzés számomra, hogy
én vezethetem ezt a teamet. Azt is meg kell
említenem, hogy a játékosok szellemisége
is példás, az ősz folyamán nagyszerűen teljesítettek, mindenki hozzátette a magáét a
jó szerepléshez.
Hozzánk hasonlóan önök is továbbmentek a Magyar Kupában. Mennyire volt
meleg a hidegben Dorogon?
Nehéz dolgunk volt, hiszen Debrecenben kikaptunk az első mérkőzésen. Senki
ellen nem egyszerű annak tudatában el-

menni idegenbe, hogy legalább három gólt
kell rúgni, vagy két góllal kell nyerni. A dorogi mérkőzésen nagyon jó hozzáállással futballoztunk, kétszer is vezettünk, és a végén
idegenben lőtt góllal tovább tudtunk jutni.
Ezek szerint sikerült felrázni a csapatot
a Balmazújvárostól elszenvedett meglepő
vereség után.
A mostani találkozó fogja megmutatni
igazán, mennyire sikerült, de bízom benne,
hogy így van.
Az ősszel a Nagyerdei Stadionban 3–0ra nyerni tudtak ellenünk. Most milyen ös�szecsapást vár?
Tisztában vagyunk azzal, hogy jó csapattal kell megküzdenünk, ahol kiváló
szakmai munka folyik, hiszen véleményem
szerint Pintér Attila nagyszerű edző. Ellenfelünk jól is igazolt, rendkívül masszív, kreatív, sok labdabiztos játékossal rendelkező
gárdának tartom a Puskás Akadémiát. Az
őszi eredményből nem indulhatunk ki, most
egy rendkívül szoros, kiélezett mérkőzésre
számítok.

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – DVSC mérkőzést Andó-Szabó Sándor vezeti.
Asszisztensek: Albert István és Buzás Balázs
Tartalék játékvezető: Medovarszki János
Alapvonali játékvezetők: Erdős József és Lovas László
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Hosszú és nagyon szép éveket töltöttél
Debrecenben, és az ősszel – nagyon örömteli okból, a kisfiad születése miatt – nem
játszhattál a Loki ellen. Nagyon várod már
az első randevút a volt csapatoddal?
Igazából nem keringenek bennem különleges érzések. Persze szívesen tekintek vissza az ott töltött kilenc évre, hiszen
nagyszerű volt átélni a bajnoki győzelmeket,
a kupasikereket, de az már a múlt, én pedig
szeretek inkább a jelenben, illetve a jövőben
gondolkodni. Természetesen vannak ott
barátaim, akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot, mégis ugyanolyan meccs lesz ez
számomra, mint a többi.
Hogyan látod a mostani esélyeket?
Ha a pályamunkásoknak most is olyan
nagyszerű minőségű gyepet sikerül a
Pancho Arénába varázsolniuk, mint a szerdai a kupameccsen, a kombinatív játékstílusunk érvényesülni tud. Ami pedig a csapatot illeti, ugyanazzal a mentalitással kell
pályára lépnünk, mint a ZTE ellen, és akkor
reális sanszunk van itthon tartani a három
pontot.

ság elején sokak által lesajnált Lokit most
is az őszi dobogóig vezette tapasztalatlan
helyi játékosokkal, üde színfoltjai lettek az
NB I-nek.
A legutóbbi bajnoki forduló viszont nem
úgy sikerült nekik, ahogy szerették volna…
Abból, hogy hazai pályán kikaptak a
Balmazújvárostól, nem kell messzemenő
következtetéseket levonni, hiszen az ő játékuk idegenben még veszélyesebb, mint
odahaza. Nem rohannak fejjel a falnak,
úgyhogy nehéz mérkőzésre számítok, de
nagyon bízom a csapatban, és abban, hogy
rátaláltunk arra az útra, amely győzelmekkel
van kikövezve.

A DVSC-t tavaly megcsapta a kiesés
szele, most pedig a harmadik helyen teleltek. Mitől lett ilyen jó ez a csapat?
Ez nem is kérdés – Herczeg Andrástól.
Engem is ő vitt Debrecenbe, de nem ez a
lényeg, sokkal inkább az, hogy van egy érdekes karizmája, egy olyan nyugodt stílusa,
ami egyszerűen sikerre van ítélve. A bajnok-
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POZITÍV ENERGIÁK
Hazája és Hollandia után Magyarországon is bizonyítana a Twentétől
érkezett szlovén válogatott balhátvédünk, Dejan Trajkovski.
Nagyszerű fogadtatásban részesült
mind a stáb, mind a játékostársak részéről a Puskás Akadémia első csapatának legújabb szerzeménye, Dejan
Trajkovski. Balbekkünk kiemelte a csapatnál uralkodó pozitív hangulatot, és
reméli, a jól sikerült téli felkészülés
után már tavasszal igazolódik: mind a
klub, mind pedig a saját szempontjából
érdemes volt Hollandiából hazánkba
költöznie.
Januárban kerültél az együtteshez,
egyből edzésbe is álltál Spanyolországban. A két edzőtáborban belekóstolhattál az itt folyó munkába, és már
két mérkőzésen is túl vagy. Milyen tapasztalatokat szereztél a nálunk töltött
idő alatt?
Nagyon jók voltak a benyomásaim,
mind a csapatról, mind a stábról. Jól
fogadtak, érzem az együttesben a pozitív energiát, jó a kapcsolat a játékosok
között, jók az edzések, jó felkészülési
mérkőzéseket játszottunk, jól fogunk
szerepelni a bajnokságban. Az, hogy
honfitársam, Denis Klinar itt van, megkönnyíti a dolgomat. Mindent elmesélt
a klubról, ezáltal segített abban, hogy
ide igazoljak. Nagyszerűen érzem magam.
Könnyen barátkozol, gyors volt a
beilleszkedés?
Szerencsére ezzel eddig nem volt
probléma. Olyan ember vagyok, aki kez-
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detben csendesebb, de napról napra
egyre jobban feloldódom. A srácok nagyon jó fejek és jó futballisták, úgyhogy
már vannak barátaim. Denisen kívül a
többi délszláv társammal is nagyon jól
kijövök, de ugyanez elmondható a magyar játékosokkal kapcsolatban is, biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező
napokban-hetekben mindenkivel összebarátkozom a csapatban.
Összesen 79 szlovén és 26 holland bajnokin léptél pályára, játszottál az Európa-ligában és a
BL-selejtezőben is. Miért Magyarországot választottad?
Büszke vagyok arra, amit
eddig elértem, de úgy érzem, ezzel előreléptem, és
mindent meg fogok tenni
a Puskás Akadémiáért,
keményen fogok dolgozni, meglátjuk ez mire
lesz elég. Remélem,
megnyerjük a kupát, és
az élbolyban végzünk a
bajnokságban.

NÉVJEGY

S, ha az elkövetkezendő
2-3 évre gondolsz?
Ezt nagyon nehéz megmondani. A futballban minden nagyon gyorsan történik,
nem tudhatod, holnap hol leszel, de a legjobb tudásom
szerint fogok dolgozni.

Dejan Trajkovski
Születési idő: 1992. április 14.
Poszt: balhátvéd
Mezszám: 6
NB I-es mérkőzés/gól: 1/0
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MARADANDÓT ALKOTNA
Együttesünk spanyolországi edzőtáborában elsőként a csapat dél-amerikai
középpályásával, a montevideói River Plate-től nemrégiben érkezett Gonzalo
Vegával beszélgettünk.

Az említett urakat minden futballszerető ember ismeri, rólad viszont eddig nem
sokat tudtunk. Milyen játékos Gonzalo
Vega?
Irányító középpályásként az a dolgom,
hogy gólokkal, gólpasszokkal segítsem
a csapatot, hogy fazont szabjak aktuális
együttesem játékának. Amikor pedig nincs
nálunk a labda, arra törekszem, hogy minél
hamarabb visszaszerezzem, azaz kiveszem
a részem a védekezésből is. Azt már ilyen
rövid idő alatt is volt alkalmam tapasztalni,
hogy Európában a játék taktikai jellege sokkal hangsúlyosabb, mint nálunk odahaza,
így számomra is nagyon fontos, hogy ezt a
szemléletet mihamarabb elsajátítsam.
Még sosem játszottál Uruguayon kívül,
azaz nem pusztán a játékfelfogáshoz kell
hozzászoknod Magyarországon…
Több okból sem lesz egyszerű az első
időszak. Először is, nem beszélem a nyelvet, sürgősen meg kell tanulnom az alapokat, hogy minél hatékonyabban tudjak kommunikálni a csapattársakkal. De úgy vélem,
idővel ez is menni fog, és nem lesz gondom
a beilleszkedéssel. Annál is inkább, mert itt,
a Puskás Akadémiánál az első pillanattól
kezdve mindenki rendkívül kedves és segítőkész, igaz ez a klubvezetésre, a szakmai
stábra és a játékosokra is.

Új igazolásunk, Gonzalo Vega hazájában,
Uruguayban óriási hagyománya van a labdarúgásnak, s nem csak az 1930-as és 1950-es
világbajnoki cím, valamint a két olimpiai arany
miatt, hiszen a nem egészen három és fél milliós ország azóta is olyan világklasszisokat
adott a nemzetközi labdarúgásnak, mint Enzo
Francescoli, Álvaro Recoba, Diego Forlán,
Luís Suárez, Diego Godín vagy éppen Edinson
Cavani. Nem csoda hát, hogy egy futballőrült
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nemzet gyermekeként sok-sok kortársához
hasonlóan a kis Gonzalo is arról álmodott: egy
napon profi labdarúgó lesz belőle.
– Hatéves koromban kezdtem el rúgni
a bőrt. Kissrácként Álvaro Recoba volt a
példaképem, ő a Nacionalban futballozott,
amikor én a klub ifjúsági csapatában játszottam, a maiak közül Luís Suárez játékát
szeretem leginkább – mesél indíttatásáról
dél-amerikai játékmesterünk.

Milyen célokkal, várakozásokkal igazoltál Európába?
Bár még nagyon az elején tartunk, de
elmondhatom: remekül érzem magam
Magyarországon, és az edzéseken napról
napra többet és többet tanulok. Azért jöttem el Uruguayból, hogy labdarúgóként
továbbfejlődjek. Tudom, nagyon sokat kell
ehhez dolgoznom, de nagy lehetőségként
tekintek arra, hogy idekerültem, és ezt a
sanszot nem akarom elszalasztani. Az el-

következendő években minden erőmmel
azon leszek, hogy minél magasabb szintre
lépjek, mind fizikailag, mind pedig a futball
egyéb területein, és a családomat is tudjam
támogatni. Hiszem, hogy a mostani váltás
minden szempontból lendületet ad majd,
kihasználhatom a játékomban rejlő potenciált, maradandót tudok alkotni a Puskás
Akadémiánál, és sikerekhez tudom segíteni
a klubot.
Mit hoztál magaddal a tengerentúlról?
Mint szinte minden uruguayi, én is nagy
fogyasztója vagyok a maté teának, úgyhogy
az elkészítéséhez szükséges készletet elhoztam otthonról, s természetesen a Céleste [az uruguayi válogatott – a szerk.] meze
is itt van velem.

NÉVJEGY
Diego Gonzalo Vega Martínez
Születési idő: 1992. június 29.
Poszt: támadó középpályás
Mezszám: 16
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Képriport

A KIVÁLASZTOTTAK

Nyílt felvételi napot tartottunk akadémiánkon,
a kiválasztáson közel száz ifjú labdarúgó
mérettethette meg magát.
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Képriport

A hideg téli idő ellenére minden résztvevő
jókedvvel és nagy elszántsággal igyekezett
bizonyítani, hogy helye van akadémiánkon.
A hat különböző tematikájú feladatban a
gyerekek kellőképpen elfáradtak, de nagyon
élvezték is azokat.
Szalai László, a Puskás Akadémia után-
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pótlásképzésének szakmai igazgatója nemcsak figyelemmel kísérte a válogatót, de
Liszkai Dezső képzési igazgatóval és a szakmai stábbal folyamatosan konzultálva hamar átfogó képet alakított ki a jelentkezőkről:
„Akadt néhány gyerek, akire felfigyeltünk. A legjobbakat vissza fogjuk hívni,

nekik lehetőségük lesz két-három napra beköltözni hozzánk. Ők részt vehetnek a korosztályos csapat edzésén is, ahol a kollégáim fel tudják majd mérni, kinek van helye a
Puskás Akadémián.”
A kezdeményezés sikerét egyértelműen
a jelentkezők számának növekedésében lehet mérni. Az akadémia ebben az évben is
népszerű volt azon gyerekek és szülők körében, akik a kiemelkedő labdarúgóképzésen
túl a személyiségfejlődés megfelelő irányát
is fontosnak tartják.
A kétórás megmérettetés hűen igazolta, hogy a Puskás Akadémia a kiépült játékosmegfigyelő-rendszeren kívül minden
magában elég tehetséget és bátorságot
érző fiatal labdarúgónak lehetőséget szeretne biztosítani, hogy bekerülhessen egy
magas szintű oktatási rendszerbe. Aki
kedvet kapott, kövesse figyelemmel weblapunkat, mert nyáron újra a gyerekeké lesz
a pálya.
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Látogatóban

PSK

VENDÉGEK SZÉKELYFÖLDRŐL

Immár nyolcasra bővült a Puskás–Suzuki-kupa mezőnye: a tavalyi hat résztvevő mellett
első dél-amerikai csapatként a világhírű brazil Flamengo, valamint a tornán két éve már
bemutatkozó KRC Genk is itt lesz Felcsúton
május 17. és 21. között.
Minden idők legerősebb mezőnye gyűlt
össze a tavaly rendezett jubileumi Puskás–
Suzuki-kupára, amikor a „rendes” résztvevők:
a Puskás Akadémia, a Honvéd, a Real Madrid
és a Panathinaikosz mellett a Bayern München és a Sporting Lisszabon is elfogadta
meghívásunkat.
Nos, annak ellenére, hogy a kupát egyikük
sem emelhette fel, a rendezvény alighanem elnyerte az „újoncok” tetszését, ugyanis a bajor
és a portugál klub U17-es legjobbjai az idén is
tiszteletüket teszik Felcsúton. Sőt, a viadal az
idén immár nyolccsapatosra bővült, ugyanis
elfogadta meghívásunkat a tornán 2016-ban

Az FK Csíkszereda két
korosztályos csapatát
láttuk vendégül február
elején. Az U15-ös
és U16-os játékosok
egyhetes edzőtáboruk
keretében látogattak
hozzánk, és sok
emlékkel térhettek haza.
Székelyföldi vendégeink korosztályonként kétkét felkészülési mérkőzésen mérhették össze
tudásukat akadémiánk neveltjeivel. Három
csatát mi nyertünk meg, emellett egy 2–2-es
döntetlen született az idősebbik osztályban.
Dusinszki Zoltánt, az FK Csíkszereda U16os csapatának edzőjét kérdeztük a tapasztalatairól:
„Én már régi motoros vagyok. Hatodik alkalommal jövök ide, tehát ismerem az itteni
képzési formát, melyről nyugodtan állíthatom, kimagasló. Ami a mérkőzéseket illeti, nem igazán
tudtunk eddig felülkerekedni a Puskás Akadémián, csak a 2000-es korosztállyal sikerült egyszer
nyernünk korábban. Ellenfelünk annyira magas
szintű és olyan agresszív letámadást mutatott
be, amilyennel otthon nem találkozunk.”
Mindezek tudatában a mostani egyetlen
döntetlen sikernek könyvelhető el a székelyföldiek szemszögéből.
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PARÁDÉS SZEREPOSZTÁS!
a 4. helyen végző belga KRC Genk, valamint
a kupa történetének első dél-amerikai együtteseként Brazília legnépszerűbb klubja, az
ötszörös bajnok, Libertadores- és Világkupagyőztes Flamengo. A piros-feketék utánpótlásneveléséről talán elég annyit megemlítenünk,
hogy nemrégiben adták el 40 millió euróért
a Real Madridnak a 17 éves – tehát a PSKkorosztályhoz tartozó – Vinícius Júniort…
A pazar előadáshoz tehát adottak a szereplők, a függöny pedig már a május 17-ei
nyitónapon gördül fel, hogy aztán 21-én, pünkösdhétfőn – immár tizenegyedszer – győztest hirdethessünk.

A gyerekek ötnapos vendégeskedésük
során számos érdekességet láthattak, tapasztalhattak, például ellátogattak Budapestre, ahol városnéző túrán vettek részt.
Bemutattuk nekik akadémiánk edzőközpontját, és vendégül láttuk őket egy Puskás
Akadémia-körúton, ahol teljes körű tájékoztatást kaptak az ország legszebb futballközpontjáról, továbbá megtekinthették a Puskás
Ferenc érmeiből és más emléktárgyaiból ös�szeállított kiállításunkat is.
Csíkszeredai testvérintézményünk tehetséges ifjai tehát nem csak összemérhették
labdarúgótudásukat akadémiánk korosztályos csapataival, de egyben egy tanulással
és élményekkel teli hetet is eltölthettek az
anyaországban.
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AMERIKÁBÓL JÖTTEM,
MESTERSÉGEM CÍMERE...
Ősszel életre hívott Öregdiák Központunk
vezetője és munkatársa rendre felkerekedik, hogy
meglátogassa a hajdani akadémistákat. Ezúttal
nem mentek sehova, egy régi növendékünk jött ide.
Valaki, aki annak idején a határon túlról érkezett
hozzánk, nálunk tanult meg magyarul, s aztán a
tengeren túlra vitte útja. Macsicza Dávid egyenesen
Amerikából látogatott meg minket.
Rég nem látott ismerős
dévajkodik a
Pancho Aréna gyepén. Örül, hogy nála a labda, jönnek
is a trükkök sorban. Macsicza Dávid épp
akkor köszönt el a Puskás Akadémiától,
2012-ben, amikor a stadion építése megkezdődött. „Már nagyon hiányzott itt minden, főleg az emberek – mondja tört magyarsággal. – Valóban egy család voltunk,
sok szép emlék köt ide, s hálás vagyok,
hogy három évet itt tölthettem.” Akadémiai
nosztalgiázása során Dávid lépten-nyomon
ismerősökbe botlik: régi edzői, nevelői, kollégista- és csapattársai jönnek vele szembe. Amellett, hogy bejárja a stadion minden
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szegletét, belenéz az edzésekbe, de még a
szertár sem maradhat ki rendhagyó „körútjából”, ahogyan a hajdani csínyek színhelye,
a kollégium sem. „Nem egyszerűen büszke vagyok arra, hogy itt nevelkedhettem,
de otthonom volt az akadémia, s közel áll
a szívemhez most is” – fogalmaz egykori
növendékünk, aki saját bevallása szerint ötéves kora óta még aludni is labdával ment,
s édesapja ösztönzésére kezdett focizni. A
pozsonyi Inter Bratislavában és a Venglosakadémián sajátította el az alapokat, 2009ben került aztán a Puskás Akadémiára.
„Apukám látta a Puskás–Suzuki-kupát
a tévében, s úgy döntött, elhoz engem ide
– meséli. – Eljöttem próbajátékra, s egykét héttel később hívták fel apát, hogy igen,

akarjuk a fiát! Amikor először megláttam a
Puskás Akadémiát, azt mondtam, hogy az
álmom lenne itt játszani. Nagyon hálás voltam tehát, amikor közölték, hogy jöhetek.
Voltak céljaim, tudtam, hova akarok jutni az
életben, s szerettem volna élni az akadémia
kínálta lehetőséggel.” Noha a családjában
mindenki beszélt magyarul, Dávid itt tanulta meg a nyelvet: „Eleinte nagyon nehéz
volt, hiszen középhátvédként sokat kellett
szervezni, kommunikálni. Igyekeztem jól
olvasni a játékot, s gólt is akartam rúgni,
nem csupán védekezni. Mi több, a piszkos
munkát is készséggel elvégeztem. A csapatért akartam 110 százalékon játszani, olyan
játékos voltam, aki elsősorban a csapatban
gondolkodott, mint inkább saját magában.”
„Dávid speciális játékos volt, szlovákiai magyar fiú, akinek már a mentalitása is
egész más volt, mint játékostársaié. Motivált, céltudatos gyerek volt, tudta, mit akar
elérni a sportban. Alkut nem tűrően végezte a feladatát nap mint nap, úgy készült az
edzéseken, ahogy egy profitól elvárható –
mondja Szijjártó István, Dávid egykori edzője. – Ezt a mentalitást kellene a magyarországi gyerekeknek is átvenniük.” Nem
sokkal azt követően, hogy az akadémia
játékosa lett, Dávid a csapatkapitányi karszalagot is magára ölthette, s edzője bizalmát – az MTK elleni mérkőzésen – rögvest

egy góllal hálálta meg. „Pista bácsi a meccs
előtt harminc perccel bejött az öltözőbe, s
azt mondta, Dávid, te leszel a csapatkapitány – emlékszik vissza egykori játékosunk.
– Nagyon meglepődtem, ugyanakkor nagyon örültem.”
Az akadémiai évek után Dávid – aki
egyébként bemutatkozott az NB II-ben, s
évekig a szlovákiai korosztályos válogatott
tagja volt – álmodott egy nagyot, nyakába
vette a világot, s az Egyesült Államokban
kötött ki. Elvégezte a sportmenedzser szakot, miközben az Iowa állambeli Grandview
egyetem focicsapatának játékosa lett. Most
pedig egy Missouri állambeli egyetem sportadminisztráció szakos hallgatója, de mellette edzőként is tevékenykedik. „Nagyon élvezem az edzősködést, bár szinte egész más
a játék Amerikában, mint itt – állapítja meg.
– Szeretek a játékosokkal foglalkozni, szeretek segíteni nekik, nemcsak abban, hogy
jobb játékosok legyenek, hanem abban is,
hogy jobb emberekké váljanak.” Dávid életfilozófiája így hangzik: „Szerintem a három
legfontosabb dolog az életben: a család,
az egészség és a foci. A futball összehoz
mindenkit, az egész világban jelen van, s
mondhatjuk, hogy egy nyelv is, elvégre, ha
az ember nem beszéli a másik nyelvét, a fociban megértik egymást, ott a labda, a kapu,
a pálya, szóval hajrá, menjünk játszani!”
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Pályán kívül

EGY IGAZI HŐS TÖRTÉNETE
Katona Mikivel kicsit több mint egy éve ismerkedtünk meg. Ő az a kisfiú, aki
egy ritka genetikai betegség, kisagyi sorvadás következtében kerekesszékbe
kényszerült, és akinek a történetét hallva a Puskás Intézet megvásárolta a
híres sportolók – Szilágyi Áron vagy épp Talmácsi Gábor által – az ő segítésére
felajánlott relikviákat. Így járultunk hozzá mi is Miki gyógykezeléséhez,
s persze nem engedtük el a kezét azóta sem.

Egy XXII. kerületi takaros kis otthonban
járunk. Itt lakik a tizenegy éves Katona
Miki, aki 2016 telén még őssejtkezelésre
készült, s a Puskás Intézet is azon jótevők
között volt, akik segítettek előteremteni
a beavatkozáshoz szükséges összeget.
Látogatásunkkor Miki édesanyja fogad
bennünket, a nappaliba kísér, ott ücsörög
a kanapén Miki. Vajon mi minden történt
vele az elmúlt évben?
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„Igazság szerint akkor még nem volt
felállítva a teljes diagnózis – fog bele történetükbe édesanyja, Saly Krisztina. – Egy
éve még csak azt tudtuk, hogy kisagyi atrófiája van, s az orvosok azt gyanították,
hogy az úgynevezett ataxia egy fajtával van
dolgunk, de akkor ezt a genetika még nem
igazolta. Ám azóta történt egy vizsgálat a
ritka betegségek kutatócsoportjánál, s beigazolódott, tehát most már diagnózisunk

van: valóban erről a betegségről van szó.
Egy hibás gén okozza az állapotromlást
nála. S jelenleg sajnos nincs gyógymód a
betegségére. Az egyetlen esélyünk, hogy
különféle terápiákkal és vitaminokkal próbáljuk szinten tartani az állapotát, s bízunk
benne, hogy a génsebészet előbb-utóbb fejlődik annyit, hogy ezt a hibás gént ki tudják
iktatni a szervezetéből.”
A diagnózis ismeretében az őssejtkezelés
sajnos hasztalanná vált, így a beavatkozásra
összegyűlt összeget egy csehországi intenzív terápiára, otthonuk akadálymentesítésére és speciális mozgásfejlesztő eszközökre
szeretné fordítani a család. „Mivel a mozgás
hiánya miatt elhalóban vannak az izmai, a
legfőbb cél, hogy erősítsük őt, s valamelyest
növekedjen az izomereje – fejti ki Krisztina.
– Ebben segíthet a terápia, továbbá abban,
hogy – a megfelelő felszerelésekkel – kön�nyebb legyen aztán itthon fejleszteni. Készül
a járógépe, amely képes lesz megtartani őt,
de az apukája egy járókeretet is épít neki,
hogy ha csak itt, a lakásban, de pár lépést
önállóan is meg tudjon tenni. Ehhez persze
az otthonunk átépítése is szükséges. Szeretnénk idehaza bordásfallal és futópaddal is
felszerelkezni, hogy mindennap tudjon egy
kicsit erősíteni.”
Miközben beszélgetünk, Miki megmutatja a falon függő legkedvesebb képeit. Ő
látható rajtuk néhány évvel ezelőtt. „Mesélj
róluk valamit! Mondd el, miért szereted
őket annyira!” – biztatja anyukája. „Hát,
mert arra emlékeztetnek, amikor még tudtam járni.” Ám ez nem jelenti azt, hogy Miki
nem viselné igazi hősként a betegségét.
„Neki határozott célja, hogy a legjobbat
hozzuk ki ebből a helyzetből – mondja
Krisztina. – Megbeszéltük, hogy nem is
gyógyulunk meg, a lehető legélhetőbb életet fogjuk élni. Eltökélte, hogy amint meglesz a járógépe és néhány eszköz az erősí-

téshez, máris elkezdünk tornázni.” Mi több,
a kisfiú a maratonra készül a jótékonysági
futásairól ismert Nádudvari Péterrel. Ám
nem csupán a sportban jeleskedik, de a
tanulásban is; az irodalom a kedvence. S a
speciális, mozgásfejlesztéssel foglalkozó
Csillagház Általános Iskola tanulójaként
sorra nyeri a szavalóversenyeket.
Édesanyja szállítja nap mint nap az
iskolába Mikit, s a körülötte, illetve az
óvodás kisöccse körüli teendők olyan�nyira lekötik őt, hogy teljes egészében az
apukára hárul a családfenntartás feladata.
Odahaza pedig az ötéves Márk is segít – a
maga módján persze. „Ha kap egy csokit,
azonnal visz belőle Mikinek is, s a játékait is megosztja vele – meséli Krisztina. –
Nagyon szeretik egymást, jó testvérek, s a
kicsi abba nő bele, hogy a másik segítése
természetes dolog. Bár a súlyosságát még
nem érzi, azt azért tudja, hogy probléma
van, s ha esetleg Mikit gúnyolják, azonnal
megy, és megvédi.”
Már csupán egyetlen kérdés maradt
hátra: korántsem egyszerű életfeladataihoz
honnan meríti az erőt a kis Miki gyógyulásáért minden követ megmozgató család? „Itt
van két tökéletes legényke, szerintem ennél
nagyobb motiváció nem kell – fogalmaz az
anyuka. – Ha próbáljuk zökkenőmentessé tenni az életünket, akkor Miki is látja,
hogy nincs lehetetlen. Kerüljünk bármilyen
helyzetbe, próbálunk felállni belőle, s igyekszünk nap mint nap példát mutatni neki. Ő
tisztában van a helyzetével, mégsem kesereg. Amikor meglett a diagnózis, akkor sem
szomorodott el, hanem azt mondta, legalább neve van a betegségének. Azt vallja:
ha már így alakult, kihozzuk ebből az egészből a legjobbat!”
(Ha adományaikkal szeretnék támogatni
Miki gyógykezelését, rajtunk keresztül megtehetik!)

19

Meccsszilánkok

Meccsszilánkok

j e g yző kö ny v

MAGYAR KUPA, 9. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC – ZALAGERSZEGI TE 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
Gól: Diallo (56.), Perosevic (110.)
Sárga lap: Perosevic (69.), Knezevic (81.), Spandler (83.), ill. Hudák (68.), Devecseri (81.)
PAFC: Hegedüs L. – Klinar, Heris, Spandler, Trajkovski – Zsidai (Perosevic, 57.) – Molnár G.
(U. Diallo, 53.), Knezevic, Bacelic-Grgic, Szakály – Henty (Mevoungou, 118.)
ZTE: Kovács Z. – Polényi, Devecseri, Króner, Fodor Á. – Hudák, Patvaros – Nagy G. (Babati,
62.), Bedi, Vernes (Nagy T., 73.) – Paudits (Kovács Á., 21.)
Továbbjutott: a Puskás Akadémia 2–1-es összesítéssel
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HŐSÖK A HIDEGBEN

Hatalmas csatában, hosszabbítás után
2–0-s győzelemmel jutottunk a Magyar
Kupa legjobb nyolc csapata közé a Zete
ellen.
A csikorgó téli hidegben a játék képe
alapján ott folytatódott a PAFC–ZTE kupacsata, ahol múlt kedden abbamaradt: óriási
Puskás-mezőnyfölény jellemezte az első
játékrészt. Artner Tamás alakulata egyértelműen azért érkezett a Pancho Arénába,
hogy minimális előnyével kihúzza valahogy
a kilencven percet – a kapunkig ebben a periódusban nem jutottak el a kék mezesek.
A mienk bezzeg támadtak becsülettel, ám
negyvenöt perc alatt mindössze helyzetekig
jutottak el. Már a 3. percben vezetést szerezhettünk volna Josip Knezevic révén, de horvát
középpályásunk Ezekiel Henty beemelt labdáját éles szögből az oldalhálóba lőtte. Nem
sokkal ezt követően Molnár Gábor fejjel vehette volna be a zalai kaput, de középre érkező
bólintását Kovács Zoltán hárította. Molnár hat
perccel a félidő lefújása előtt hagyta ki a játék-

A PAFC 2017–2018-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
rész legkomolyabb
lehetőségét: ekkor
három remek csellel ziccerbe zsonglőrködte magát, de
lövését bravúrral
védte Kovács kapus.
Pintér Attila
az 53. percig várt
az első cserével,
ekkor
Molnárt
Ulysse Diallo váltotta. Hogy men�nyire volt jó húzás
a váltás, az három
minutummal később ki is derült, amikor a mali csatár Denis
Klinar tökéletes beadását Kovács Zoltán kapujába fejelte (1–0). Kisvártatva a vezetést
is megszerezhettük volna a párharcban:
Henty egy remek csel után adott be jobbról,
az érkező Antonio Perosevic centikkel fejelt
a bal kapufa mellé.
Aztán a továbbjutást jelentő gólt is megszereztük – legalábbis azt hittük. A 67. minutumban Szakály Péter emelt gyönyörűen
Diallo elé, aki becsúszva a kapuba is juttatta
a labdát, de Solymosi – ki tudja, miért? –
nem adta meg a találatot. A rendes játékidő
hosszabbításában Spandler Csaba lábában
volt a továbbjutás egy bal oldali szöglet
után, de kicsivel a bal kapufa mellé lőtt –
jöhetett a ráadás.
A kétmeccses párharc kimenetelét eldöntő találat aztán mégis megszületett: a
110. percben Perosevic Henty sarkazását
követően Diallo passzát higgadtan helyezte
a hálóba (2–0), s ezzel továbblőtte együttesünket a legjobb nyolc közé.
A S Z F A LT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

07. 16.		
07. 23.		
07. 30.		
08. 05.		
08. 12.		
08. 19.		
08. 26.		
09. 09.		
09. 16.		
09. 23.		
09. 30.		
10. 14.		
10. 21.		
10. 28.		
11. 04.		
11. 18.		
11. 25.		
12. 02.		
12. 09. 		
02. 24.		
03. 03. 17:00
03. 10. 17:00
03. 17. 19:30
03. 31. 17:00
04. 07. 17:00
04. 14.		
04. 21.		
04. 28.		
05. 05.		
05. 12.		
05. 19.		
05. 27.		
06. 02.		

FTC — PUSKÁS AFC
1—1
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
1—3
VASAS FC — PUSKÁS AFC
2—0
PUSKÁS AFC — HONVÉD
0—2
DVTK — PUSKÁS AFC
2—2
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
2—1
HALADÁS — PUSKÁS AFC
1—5
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
1—3
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 1—0
DVSC — PUSKÁS AFC
3—0
PUSKÁS AFC – PAKSI FC
1—2
PUSKÁS AFC — FTC
1—1
VIDEOTON — PUSKÁS AFC
2—0
PUSKÁS AFC — VASAS FC
0—0
HONVÉD — PUSKÁS AFC
4—3
PUSKÁS AFC — DVTK
1—0
BALMAZ. — PUSKÁS AFC
2—2
PUSKÁS AFC — HALADÁS
1—3
PUSKÁS AFC — ÚJPEST FC 2—1
MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC 0—0
PUSKÁS AFC — DVSC
PAKSI FC – PUSKÁS AFC
FTC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
VASAS FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HONVÉD
DVTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
HALADÁS — PUSKÁS AFC
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
DVSC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — PAKSI FC

Partnerek és támogatók:

GÓLLÖVÖLISTA
1
2
3
4
4
6
6

KNEZEVIC JOSIP
ULYSSE DIALLO
SZAKÁLY PÉTER
MOLNÁR GÁBOR
PEROSEVIC ANTONIO
HERIS JONATHAN STEVE
PROSSER DÁNIEL BÁLINT

10
6
4
2
2
1
1

Impresszum
Készítette a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu
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M GY D V
G
PT
1 FERENCVÁROSI TC
20 13 5 2 43—19 44
2 VIDEOTON FC
20 12 5 3 43—23 41
3 DVSC
20 9 4 7 34—25 31
4 ÚJPEST FC
20 7 8 5 27—25 29
5 BUDAPEST HONVÉD
20 8 4 8 33—35 28
6 PAKSI FC
20 7 6 7 29—31 27
7 DVTK
20 7 4 9 33—32 25
8 PUSKÁS AKADÉMIA FC 20 6 6 8 26—31 24
9 BALMAZÚJVÁROS
20 5 7 8 26—28 22
10 VASAS FC
20 6 3 11 25—39 21
11 SWIETELSKY HALADÁS 20 6 2 12 19—34 20
12 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC20 3 8 9 20—36 17
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LÉGY TE IS EGYEDI!
Vásárold meg a PAFC 2017/2018 -as csapatmezét a
Pancho Aréna büféiben és a székesfehérvári
Auchanban található PAFC Shopban!

FELNŐTT HAZAI MEZ

11.700 FT

FELNŐTT IDEGENBELI MEZ

14.000 FT
PAFC SHOP ELÉRHETŐSÉGE
24

CÍM: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HOLLAND FASOR 2.
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 10:00-20:00, VASÁRNAP 10:00-16:00

