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Vezetőedzői nyilatkozat

NYERNÜNK KELL!
A Vasas elleni idegenbeli siker után a címvédő Budapest Honvéd ellen
folytatjuk a bajnoki küzdelmeket. Vezetőedzőnk, Pintér Attila bízik jó formánk
állandósulásában, s azt is reméli, hamarosan mindenki csatasorba állítható lesz.
Amikor legutóbb találkoztunk a Honvéddal, még Erik van der Meer irányította
a kispestieket, most azonban már Supka
Attila dirigál. Véleményed szerint mennyit
változtatott az edzőcsere a Honvéd játékán?
Nem gondolom, hogy nagyon változtatott volna, hiszen kialakult rendszerük van.
Ebben a bajnokságban futballoztak már
négy védővel, illetve három belső védővel
is, de a játékfelfogásuk szerintem ugyanaz
maradt.
Mi sikeres és egyben nagyon nehéz
héten vagyunk túl, mely során ikszeltünk a
Videotonnal, továbbjutottunk a DVTK ellen
a Magyar Kupában, és a Vasast is legyőztük idegenben. Át tudjuk menteni ezt a jó
formát szombatra is?
Bárhol lépünk is pályára, nyerni szeretnénk, s ennek szellemében el is követünk
mindent a három pont megszerzéséért, a
pálya másik térfelén azonban van egy másik csapat, amely ezt meg szeretné akadályozni. Ha az élbolyba akarunk tartozni, ezt
a hazai mérkőzést meg kell nyernünk.

még csak két-három napja végeztek teljes
értékű munkát.
Azért a „beugrók” jól teljesítettek, hiszen Hegedűs János vagy éppen Balogh
Balázs teljesítményét sem érheti kritika
mostanában…
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy végre
felépültek, hiszen jó darabig ők sem állhattak
a csapat rendelkezésére. Bubu például a felkészülési időszakban volt sérült, Hege is hol
játszott, hol prob- lémái voltak – nagyon
bízom benne,
hogy ebből a
sérüléshullámból is kilábalunk.

Miben kell előrelépnünk ahhoz, hogy ez
sikerüljön?
Elmondtam a bajnoki rajt előtt is: egy
feljutónak sosem könnyű, az első évben az
a feladatunk, hogy megragadjunk az első
osztályban. Szerda-szombat ritmusban
játszunk, és legutóbb például a kispadra
kénytelenek voltunk olyanokat leültetni, akik
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Vezetőedzői nyilatkozat

A DOBOGÓÉRT HAJTANAK
Pontokért megyünk Felcsútra – jelentette ki a Honvéd vezetőedzője,
Supka Attila, aki arról is beszélt, csapata egyértelműen a nemzetközi
kupás helyezést jelentő harmadik pozíciót vette célba.
A Honvéd és
a Puskás Akadémia legutóbbi
bajnokiján
még nem ön ült
a piros-feketék
kispadján,
de
bizonyára látta
azt az emlékezetes, 4–3-as
ö s s ze c s a p á s t .
Érdemes-e abból a találkozóSupka Attila
ból kiindulni?
Úgy gondolom, hogy nem érdemes abból a mérkőzésből kiindulni, mert teljesen más lett a
csapat, mint volt abban az időszakban,
más elképzelés határozza meg most a
játékunkat, mint akkor.
Nyilván elemezte már az ellenfél
játékát, és a Sopron edzőjeként a másodosztályban pedig meg is mérkőzött
Pintér Attila csapatával. Az NB I-ben
mennyit változott stílusában a Puskás?
Az NB I-ben teljesen más játékosok

játszanak a Puskás Akadémiában ahhoz a csapathoz képest, ami ellen még
a Sopronnal játszottam, lecserélődött a
keret, rengeteg új játékos van, tehát abból a találkozóból sem szabad kiindulni.
Nekünk a saját játékunkkal kell foglalkoznunk! Azokat a szituációkat, amelyek
adódnak előttünk a támadószekcióban,
meg kell tudnunk oldani, valamint a védekezésünket stabillá kell tenni, hiszen
hosszú idő óta ezen dolgozunk.
Szerdán bajnoki mérkőzést vívtak a
Videotonnal, előny vagy hátrány, hogy
egy kemény tétmeccsel a lábukban érkeznek Felcsútra?
Nem gondolom, hogy hátrány lenne a
játékosoknak, mert jó ideje szerda-szombat ritmusban vannak a mérkőzéseink,
úgyhogy bízom benne, hogy sikerül friss
állapotban a pályára lépnünk. Pontokért
megyünk Felcsútra.
A Honvéd tavaly megnyerte a bajnoki címet, most a dobogó még reális cél
lehet. Milyen helyezéssel lenne elégedett az idény végén?
Természetesen csak dobogós hellyel.

A BUDAPEST HONVÉD HÉTKÖZI, BEPÓTOLT MÉRKŐZÉSÉN:
Bp. Honvéd–Videoton FC 1–4 (0–1)
Budapest, Bozsik-stadion
Gól: Lanzafame (56.), ill. Nikolov (35.), Lazovics (52., 78.), Vinícius (63.)
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Interjú

A CSAPATÉRDEK MINDENEKFELETT
Egy héten belül két győzelmet aratott együttesünk, a Magyar
Kupában a DVTK-t, a bajnokságban a Vasast győztük le. Mindkét
sikerben oroszlánrészt vállalt Spandler Csaba – saját nevelésű
játékosunk első NB I-es találatát és a meccs embere címet is
megszerezte a piros-kékek ellen.

A Diósgyőr ellen idegenben 1–0-s hátrányból kezdtük a mérkőzést, de az egész találkozó alatt éreztem, látszott, hogy nagyon
együtt vagyunk, és mindenki mennyire
akarja a továbbjutást. Például amikor az
első játékrészben 1–0-ra vezettünk, és Antonio Perosevic kihagyta a hatalmas ziccerét közvetlenül a félidő lefújása előtt, senki
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sem veszekedett vele, hanem mindenki
biztatta a másikat, ez vezetett a sikerhez.
Nem kezdtünk el aggódni a kimaradt lehetőség miatt, hanem úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy szeretnénk minél előbb eldönteni a meccset – engedett bepillantást a
kupameccs kulisszái mögé a 22 éves középhátvéd.

Nem kezdtük jól a tavaszt, ám egy héten belül két idegenbeli meccset is nyertünk, stabil a védekezésünk, és a gólok is
jönnek. Minek köszönhető ez a látványos
javulás?
Leginkább annak, hogy senki sem
egyénieskedik, mindenki alárendeli magát
a csapatérdeknek, küzd a másikért, teszi a
dolgát.

jön, s közben a kapust is figyelnem kellett.
Amikor a labda a hálóban kötött ki, felhőtlen
boldogságot éreztem, nemcsak azért, mert
ez volt az első gólom az első ligában, hanem mert egy számunkra rendkívül fontos
meccsen esett. Azt beszéltük egymás közt
az öltözőben, hogy az rendben, a kupában
továbbjutottunk, de most már a bajnokságban is el kellene kezdenünk nyerni.

A DVTK ellen igencsak hajtós, fizikailag is komoly igénybevételt jelentő mérkőzést játszottatok. Mennyire voltatok fáradtak a Vasassal szemben 2–1-re megnyert
bajnokin?
Mindannyian éreztük, hogy bennünk van
a Diósgyőr elleni kilencven perc, de meccs
vége felé közeledve már tökmindegy volt,
hogy fáradtak vagyunk-e, vagy sem, mert
vitt előre a szívünk. Bár nem voltak frissek
a lábak, igazi csapatként védekeztünk, s ha
valamit ki lehet emelni, az itt is a győzni akarásunk. A Vasas ívelgetett, még Vaskó Tamást is behozták előre, hogy fejpárbajokat
nyerjen, de igazából nem éreztem, hogy baj
lehet. Gólt ugyan kaptunk a hajrában, de azt
sem ők szerezték, hanem mi… Koncentrált
volt a védelmünk, rengeteget dolgoztak középpályásaink, és a kontrákat is végig tudtuk vinni. Volt két komoly helyzetünk, mind
a kettőt ki tudtuk használni.

Az eddigi huszonöt bajnoki meccsből
tizenötön szerepet kaptál, s mostanában
saját nevelésű játékosként már alapembernek számítasz, a csapat legjobbjai közé
tartozol.
Nagyon örülök, hogy hétről hétre kezdőként számít rám a mester, és igyekszem is
meghálálni a bizalmat. Mint mindannyian,
én is azon vagyok, hogy a védekezésünk
minél stabilabb legyen, pontrúgásokból ne
kapjunk annyi gólt, mit az ősszel – szerencsére az utóbbi mérkőzéseken ez már
látszott is. Nagyon szeretném, ha én és a
csapat hétről hétre tartani tudnánk ezt a
formát, nagyon jó lenne bejutni a kupadöntőbe, és ott is diadalmaskodni. Ami pedig
a bajnokságot illeti, a legfontosabb, hogy
minél előbb bebiztosítsuk a bennmaradást,
s persze nagyszerű lenne, ha a tabella első
felében végeznénk.

Akkor most boncolgassuk abból a kettőből az elsőt, hiszen az volt Spandler Csaba első NB I-es találata…
Josip Knezevic adta be a labdát jobbról,
Hegedűs Jani jól zárta el előlem az embert,
egy védőről pattant elém a labda, hirtelen
ott találtam magam Nagy Gerivel szemben,
már csak a kapuba kellett lőnöm, igaz, kivártam egy kicsit, hogy elvetődjön. Eléggé
magasan pattant a labda, ki kellett várni,
hogy a lövéshez ideális magasságba kerül-

A hétvégén jön a Honvéd, ellenük rendkívül fordulatos meccsen, az utolsó pillanatokban veszítettünk legutóbb. Most elkaphatjuk őket?
Az önbizalmunk sokkal nagyobb, mint két
héttel ezelőtt, természetesen a címvédő ellen
is szeretnénk otthon tartani a három pontot,
és feljebb lépni a tabellán. Ugyanúgy készülünk, mint a többi mérkőzésre, magunkkal
foglalkozunk. A legfontosabb, hogy ez a két
siker ne szálljon a fejünkbe, ugyanúgy kell
dolgoznunk, ahogy eddig tettük.
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Beszélgetés

SORSDÖNTŐ GÓL HÉT HÓNAP UTÁN
A Vasas ellen 2–1-re megnyert múlt szombati bajnokin első találatát szerezte a Puskás Akadémia színeiben a nyáron a Ferencvárostól érkezett Radó András, aki hét
hónapos kényszerű kihagyás után szeretné meghálálni Pintér Attila bizalmát, és további győzelmekhez segítené a csapatot.
Az idénybeli első Honvéd elleni mec�csünkre aligha emlékszel vissza jó szívvel…
Így van, sajnos azon a találkozón sérültem meg, eltört a lábam, ami miatt hét
hónapot kellett kihagynom, ráadásul veszítettünk is, úgyhogy kétszeresen is rossz
emlékeim vannak.

Régi igazság, hogy a csatárt a góljai
minősítik, így a kapuba találni mindig jó érzés. Hosszú kihagyás után az volt az első
mérkőzésem, s hogy kétszer is sikerült bevennem a kaput, jót tett mind a játékomnak, mind a lelkemnek, még akkor is,
ha mindez egy felkészülési meccsen
történt.

Pályafutásod során nem ez volt az első
komoly sérülésed, ilyen tekintetben men�nyire tartod peches labdarúgónak magad?
Főleg az utóbbi időben többször „talált
meg” valamilyen hosszabb sérülés. Ebből a
szempontból valóban nem vagyok túl szerencsés. Ha megsérülök, általában nem
egy-két hetet kell kihagynom, hanem hos�szabb időre dőlök ki, de remélem, most már
véget ér ez a rossz sorozat, és a szezon hátralévő részében egészséges leszek.

Mivel az idény
legnagyobb részét
a pályán kívül töltötted, szinte új igazolásnak minősülsz.
Milyen érzés volt újra kezdőként pályára lépni, ráadásul az előző klubod, a Ferencváros ellen?
Nagyszerű érzés volt, ráadásul az ember a volt csapata ellen tele van bizonyítási vág�gyal, kettőzött erővel küzd.
Most sem volt ez másképp,
bár nem először néztem
farkasszemet velük, hiszen júliusban, szintén
az Üllői úton már
pályára léptem a
Fradi ellen.

A hét hónapos gyógyulásod a kívülálló számára is igencsak hosszúnak tűnt.
Volt-e olyan időszak, amikor kezdted elveszíteni a türelmedet?
A türelmemet nem vesztettem el, bár
valóban sokáig tartott a rehabilitáció. Nagy
erőbedobással végeztem a feladatomat,
hogy mielőbb a csapat rendelkezésére állhassak.
A spanyolországi edzőtáborban a
Linense elleni első edzőmeccsen kétszer
is beköszöntél. Az a két gól is adott hitet?
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Hosszú kihagyás ide vagy oda, úgy
tűnik, Pintér Attila számít rád, s ezt a
bizalmat most a Vasas ellen rendkívül
fontos góllal háláltad meg.
Amikor pályára lépek, mindig az a célom, hogy gólokat lőjek vagy
gólpasszokat adjak. Örülök
neki, hogy a Vasas ellen ez
összejött, annak pedig különösképp, hogy értékes találat volt, hiszen mivel a végén
vétettünk egy öngólt, győztes gólnak minősült.
Abban a pillanatban átvillant az agyadon, hogy
ez volt az
első puskásos találatod?
Inkább
csak az
örömöt
éreztem.
Tudtam, hogy már nincs sok
hátra a mérkőzésből, és ez a második gól egy kis nyugalmat adott a
csapatnak, hiszen a Vasasnak is voltak
lehetőségei.
Az a fajta csatár vagy egyébként, aki
húzogatja a strigulákat, vagy nem an�nyira érdekel az ilyesmi?
Nem tartom magam nagy „statisztikusnak”, ugyanakkor minden
szezonban számolgatom, meddig
tudok jutni, s azt is számon tartom,
összesen hányszor voltam eddig
eredményes az élvonalban.

Ha már beszéltünk statisztikákról és
a gólok számáról: mivel lennél az idény
végén elégedett egyéni, illetve csapatszinten?
Legelőször is azzal, ha az utolsó néhány fordulóban már nem azon kellene izgulnunk, hogy bennmaradunk-e, vagy sem,
hanem stabil középcsapat lennénk, és – mivel szoros a mezőny – a felsőbb régiók felé
tekintgethetnénk. Saját szempontomból
pedig természetesen azzal, ha minél több
gólt szereznék, illetve elmondhatnám magamról: jó játékkal járultam hozzá céljaink
megvalósításához.

NÉVJEGY
Radó András
Születési idő: 1993. szeptember 9.
Születési hely: Pápa
Poszt: csatár
Mezszám: 10
NB I-es mérkőzés/gól: 137/35
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Utánpótlás

Válogatott

EGY HÉT A BAYERN MÜNCHENNÉL
Három akadémistánk, Daróczi Zoltán, Papp László és Kocsis Bence
egyhetes szakmai úton vett részt Münchenben: a bajor sztáralakulat,
a Bayern München korosztályos csapataival készültek a fiúk.

Tavaly ősszel a Sporting Lisszabonhoz utazott
tanulmányi útra három növendékünk, ezúttal
Daróczi Zoltán, Kocsis Bence és Papp László
vehetett részt szakmai kiránduláson a Bayern
Münchennél, akadémistáink egy hétig látogatták a bajorok korosztályos csapatainak edzéseit.
„Mindannyiunk számára nagyon hasznos
volt, hogy beleláthattunk a világ egyik legnagyobb klubjának munkájába, láthattuk, hogyan
építik fel a játékosokat, és hazahozhattuk a tapasztalatainkat. Azt vettem észre, hogy minden
játékos belead mindent az edzésen, már-már
presztízskérdést csináltak abból, hogy ki nyeri
az adott játékos gyakorlatot. További érdekesség, hogy egy játékos nem passzolhatott kettőt
hátrafelé, kapura kellett törni” – mondta NB IIIas csapatunk középpályása, Daróczi Zoltán, aki
a bajor sztárcsapat U19-es edzésein vett részt.
„Nagyon örültem, és megtiszteltetésként
éltem meg, amikor megtudtam, hogy a többiekkel együtt én is kipróbálhatom magam a
Bayernnél. Már az első edzésen befogadtak
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a csapattársak, és azt mondhatom, hogy az ottani tréningek felépítése nem sokban különbözik
a miénktől. Azt hiszem, sikerült
megállnunk a helyünket a német
játékosok között” – fogalmazott
U17-es játékosunk, Papp László.
„Rendkívül jó közösségben
és kiváló körülmények között
edzhettünk a Bayern München
edzőközpontjában. Sokat gyakoroltuk a passzokat és a labdatartást, illetve különféle kis játékokat
játszottunk. A tréningek segítettek felmérni a
képességeinket: hol tartunk, melyek az erősségeink, és miben kell még fejlődnünk.” – mesélte
a szintén U17-es Kocsis Bence.
Ifjú labdarúgóinkat Szalai László, az utánpótlásképzés szakmai igazgatója, Tóth Balázs
nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató, továbbá Papp Bence főigazgatói titkárságvezető,
vezető scout is elkísérte Németországba.
„Ahogyan több kiváló utánpótlásnevelőközponttal, úgy a Bayern akadémiájával is kapcsolatban állunk, immár két éve – mondta Tóth
Balázs. – Együttműködésünknek köszönhetően mostantól évente két alkalommal jöhetnek
el növendékeink hasonló szakmai útra. Játékosaink az edzések mellett különféle csapatszintű felméréseken vehetnek részt, közben pedig
akadémiánk vezetői játékosmegfigyelőkkel
cserélhetik ki tapasztalataikat. Úgy hiszem, kiváló lehetőség egy ilyen út arra, hogy játékosaink egy más futballkultúrával és játékstílussal
ismerkedjenek, s összehasonlíthassák magukat a külföldi klubok labdarúgóival.”
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Felső sor: Babós Levente, Németh Kristóf, Pekár István, Sárközi Krisztofer, Csáki Armand, Kocsis Dominik, Kiss Norbert
Középső sor: Pécsi Ármin, Bakti Balázs, Gruber Zsombor, Csernus Richárd, Nagy Ádám (vezetőedző), Farkas Bendegúz, Perfetto Gábriel, Koch Levente, Sebestyén Zalán
Alsó sor:
Pataki Noel, Mitring Zsombor, Tarcson Ákos, Szücs Huba, Marsa Áron, Szabó Norbert, Geiger Bálint, Polák Kevin
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Bajnokok

PARÁDÉ BERLINBEN!
A februári magyarországi selejtező megnyerését követően húsvéthétvégén
Berlinben vett részt U14-es csapatunk a Nike Premier-kupa európai
fináléjában, ahol Puskás Ferenc születésnapján megnyerte a tornát.

Februárban a Nike-kupa budapesti selejtezőtornájának fináléjában U14-es csapatunk
2–0-ra győzött a DVTK ellen, és kijutott a
berlini Európa-döntőre. A német fővárosban
megrendezett huszonnégy csapatos tornán
olyan neves együttesek képviseltették magukat, mint a Hertha Berlin, a Schalke 04, a Red
Bull Salzburg vagy a Sparta Praha. A huszonnégy együttest hat négyes csoportba sorsolták, a csoportgyőztesek mellett a két legjobb
csoportmásodik jutott tovább az egyenes
kieséses szakaszba. Akadémistáink a „B”
jelű kvartettbe kerültek az 1. FC Köln, a FC
St. Gallen és a Hertha Berlin SC társaságába.
Az első mérkőzésen a kölnieket Kiss
Norbert góljával 1–0-ra sikerült legyőzni,
a szombati második találkozón a svájci St.
Gallen ellen az első félidőben hátrányba ke-
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rültek akadémistáink, de nem sokkal a vége
előtt Kocsis Dominik szabadrúgása után Kiss
Norbert fejjel mentett pontot a mieinknek.
Húsvétvasárnap a csoportelsőségért
a házigazda Hertha Berlinnel játszottunk.
Az összecsapás elején a berliniek kerültek előnybe, a második félidő elején előbb
Tarcson Ákos egyenlített büntetőből, majd
közvetlenül a lefújás előtt Bakti Balázs egy
kipattanóra remekül érkezve megszerezte a
három pontot a mieinknek, így együttesünk
csoportgyőztesként jutott tovább a negyeddöntőbe.
A legjobb nyolc között az FC Augsburggal
játszottak fiataljaink. A rendes játékidőben
nem született gól – következhetett a hirtelen
halál. A büntetőpárbajban kapusunk, Pécsi
Ármin két német tizenegyest hárított, a mi-

eink 4–3-ra győztek, s büntetőkkel léptek tovább az elődöntőbe.
A fináléba kerülésért az Eintracht Frankfurt próbálta csapatunk útját állni – sikertelenül. Az első félidőben Tarcson Ákos
remek indítása után a magyarországi selejtezősorozatban a torna legjobb játékosá-

soknak megfelelően” két tizenegyest fogott.
Ifjú akadémistáink 5–4-re nyerték az idegek
csatáját, s európai bajnokok lettek. A trófeát
Dárdai Pál, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya adta át a győzteseknek.
„Az ellenfél lábát és mozgását figyeltem, amikor elrúgta a büntetőt, és oda jött

nak járó címet begyűjtő Mitring Zsombor
szerezte meg a vezetést. A németek a második játékrészben egyenlíteni tudtak: újabb
tizenegyespárbaj következett. A főszereplő
ismét Pécsi volt, aki két frankfurti büntetőt
védett, együttesünk 3–1-re diadalmaskodott
a szétlövésben.
A Nike Premier-kupa európai döntőjében
a változatosság kedvéért egy német csapat
várt ránk, a TSG 1899 Hoffenheim. A jó iramú
mérkőzésen a sinsheimi gárda került előnybe, a kétszer negyedórás találkozó 22. percében Pataki Noel egyenlített egy jogosan
megítélt büntetőből, majd nem sokkal a vége
előtt hálóőrünk, Pécsi hihetetlen bravúrral védett egy közeli német fejest. A tornán immár
harmadszorra vehettek részt a mieink büntetőpárbajban, amelyben hálóőrünk „a szoká-

a labda, ahová vetődtem” – árulta el a „titkot” tizenegyesölő kapuvédőnk, akit a torna
legjobb kapusának választottak. Az európai
döntő válogatottjába kapusunk mellett Gruber Zsombor és Tarcson Ákos került be.
Utóbbi így értékelt: „Nem gondoltam volna,
hogy ilyen sok srác közül be tudok kerülni az
álomcsapatba, de nagyon örülök neki. Olyan
játékos vagyok, aki bármit megtesz, bármilyen párharcba belemegy a csapatért.”
A győztes csapat tagjai: Pécs Ármin,
Sebestyén Zalán (kapusok), Csáki Armand,
Csernus Richárd, Farkas Bendegúz, Pataki
Noel, Pekár István (védők), Bakti Balázs, Kiss
Norbert, Kocsis Dominik, Mitring Zsombor,
Polák Kevin, Szűcs Huba (középpályások),
Gruber Zsombor, Perfetto Gabriel, Tarcson
(támadók), Nagy Ádám (vezetőedző).

15

Puskás 10

Futball-kultúra

TORNAGYŐZELEMMEL EMLÉKEZTÜNK

RÍMEK A FOCIPÁLYÁN

Puskás Ferenc születésének kilencvenedik évfordulója alkalmából
rendeztük meg tavaly a „Puskás 10 Tournament” elnevezésű U12-es
nemzetközi labdarúgótornát. A kezdeményezés nagy sikert aratott, s az
idén másodízben is sor került a megmérettetésre, amelyet ismét fiataljaink
nyertek meg.

Labdarúgóink egészen különleges módon ünnepelték meg a magyar
költészet napját. Az U17-es fiúk József Attila születésnapján verset szavaltak
a Pancho Aréna gyepén.

Nagycsütörtökön akadémiánkon rendezték
meg a második „Puskás 10 Tournament”
U12-es nemzetközi labdarúgótornát – a
tavalyi viadalt Kanta Szabolcs együttese
nyerte, miután a döntőben 3–1-re legyőzte
büntetőpárbajban a Budapest Honvédot.
Az idei eseményen – a Puskás Akadémia
mellett – olyan kiváló együttesek léptek
pályára, mint az FC DAC 1904, az FC Nitra,
az NK Lendava, az NK Osijek és a Topolyai
SC, a mieink az „A” csoportba kerültek a
dunaszerdahelyiek és a lendvaiak társaságába.
Az első mérkőzésen Szabó Bence és
Balabás Bence góljaival 2–0-ra győztünk
a DAC ellen. A második találkozón aka-
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démistáink
kilencszer
vették be a Lendva kapuját, Anbach Arnold és
Bertók Dániel duplázott,
Antal Márton, Balabás
Bence, Hurtyák Rómeó,
Sallai Dániel és Szabó
Bence egyszer voltak
eredményesek – két győzelmünkkel csoportelsőként jutottunk a fináléba.
A döntőben az FC
Nitrával játszottunk a
tornagyőzelemért, a jó
iramú összecsapáson
Krupa Zsolt és Hurtyák
Rómeó találataival 2–0ra vertük meg a nyitrai gárdát, s ezzel a
második alkalommal is itthon tartottuk a
kupát. Az aranyérem mellé akadémistánk,
Krupa Zsolt a „torna legjobb játékosa” díjat
is begyűjtötte.
„Kiváló alkalom volt Puskás Ferenc
méltó emlékének az ápolására ez a nemzetközi torna, ahol több másfajta stílust
képviselő csapat ellen tudtunk játszani.
Százszázalékos teljesítménnyel, kapott
gól nélkül nyertük meg a mai tornát, külön
öröm, hogy Krupa Zsoltot választották a
legjobb játékosnak. Nagyon örülök a tornagyőzelemnek, és gratulálok a játékosaimnak” – értékelt a siker után vezetőedzőnk,
Berndt András.

„A költő ír, a macska
miákol és az eb vonít” – fogalmazott
Radnóti Miklós. S
mi hozzátehetnénk:
a focista meg focizik – olykor pedig verset mond, s
szavalatával csatlakozik a verset ünneplő nagy-nagy közösséghez.
Április 11-e, József Attila – és nem
mellékesen Márai
Sándor – születésnapja évtizedek óta
a költészet napja
Magyarországon.
Ilyenkor színes programokkal, maratoni
versfelolvasásokkal,
könyvbemutatókkal,
versposztolással és
számos más rendezvénnyel ünnepelnek sokhelyütt. A
szegény mosónő és a szappanfőző gyári
munkás fia egy ferencvárosi bérházban
látta meg a napvilágot 1905. április 11én, s a magyar költészet napját József
Attila születésnapján 1964-ben ünnepelték először.
A Puskás Akadémia sem feledkezett
meg a versünnepről: játékosaink – jelesül az U17-es legénység tagjai – a
Pancho Aréna gyepén felsorakozva – il-

letve költőien leheveredve – mondták el
Hollós Korvin Lajos Csonka vers (Holt
katonák balladája) című művét. Mert
ahogyan az „ünnepelt”, avagy maga József Attila írta: „Nem szükséges, hogy
én irjak verset, de ugylátszik, szükséges,
hogy vers irassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye. Azonfölül
meg játék többféle van.”
Nem is kérdés hát, hogyan hozható
összhangba a vers és a foci…
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Meccsszilánkok

je gyzőköny v

OTP BANK LIGA, 24. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–VIDEOTON FC 0–0
Sárga lap: Zsidai (41.), Osváth (68.), ill. Juhász R. (11.), Hadzic (41.), Lazovics (64.)
PAFC: Hegedüs – Osváth, Hegedűs, Spandler, Poór, Trajkovski – Zsidai, Balogh, Knezevic
(Latifi, 85.), Perosevic (Madarász, 78.) – Radó (U. Diallo, 46.)
Videoton FC: Kovácsik – Fiola, Nego, Juhász, Stopira – Hadzic (Pátkai, 59.), Kovács I. (Nikolov,
80.), Huszti – S. Scsepovic, Lazovics, M. Scsepovics
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Meccsszilánkok

je gyzőköny v

OTP BANK LIGA, 25. FORDULÓ
VASAS FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–2 (0–1)
Gól: Mevoungou (öngól – 94.), ill. Spandler (21.), Radó (85.)
Sárga lap: Berecz (45.), Vaskó (80.), ill. Trajkovski (15.), U. Diallo (25.), Poór (68.),
Mevoungou (75.)
Vasas: Nagy G. – Burmeister, Benes, Risztevszki – Remili (Vogyicska, 46.), Egerszegi (Pavlov,
68.), Berecz, Vida, Hangya - Ádám, Barczi (Vaskó, 77.)
PAFC: Hegedüs L. – Poór, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski – Zsidai (Szakály P., 88.), Balogh
B. – Molnár G. (Mevoungou, 66.), Knezevic, Perosevic – U. Diallo (Radó, 52.)
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PAFC

Program

VASAS-VERÉS ELŐTT IKSZ A VIDIVEL

A PAFC 2017–2018-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
zásai továbbra is
meddők maradtak, a hajrában
előttünk viszont
adódott két hatalmas sansz,
ám előbb Diallo,
majd Latifi rontott ziccerben,
így maradt a gól
nélküli döntetlen.

A 24. fordulóban a Videoton vendéglátójaként játszottunk 0–0-s döntetlent. Csapatunk ezúttal öt védővel várta a fehérvári
rohamokat, s fegyelmezett védekezésünk
igencsak megnehezítette a látogatók dolgát. Az első félidőben gólhelyzetek kialakítására nem igazán maradt energiánk,
Hegedűs Jánosé volt a legnagyobb sansz,
aki egy jobb oldali szabadrúgást követően
fejelhetett viszonylag szabadon, de a kapu
fölé csúsztatott.
A második félidő első felében is hasonló
volt a játék képe, a Videoton támadott többet,
ám vigyázniuk kellett a kontráinkra. Egy Puskás-ellencsapásból alakult ki a meccs addigi
két legnagyobb helyzete: Diallo viharzott a bal
szélen, remekül gurított vissza Trajkovskinak,
ám a szlovén balbekk az eldőlő Kovácsikba
lőtt, majd a kipattanóból Osváth lekészítése
után Antonio Perosevic próbálkozott, de a Vidi-kapus erre is odaért. A Videoton próbálko-

A 25. körben a
Vasas albérletében megszületett első tavaszi sikerünk,
2–1-re nyertünk
a Megyeri úton.
Az első húsz percben szinte semmi említésre méltó nem történt a pályán – a nagy
gyürkőzést aztán a 21. percben számunkra örvendetes esemény szakította meg:
egy Knezevic-szabadrúgást követő Diallozavarórepülés eredményeként a védőkről
Spandler elé került a labda, aki a hálóba
pofozta a játékszert, s első NB I-es találatát
ünnepelhette.
A fordulás után tovább folytatódtak az
angyalföldi rohamok, amelyek eleinte veszélyesek voltak, ám később leginkább a
felívelésekben bíztak a hazaiak. A 85. percben bevittünk egy újabb gyomrost a piroskékeknek: egy középpályás labdaszerzést
követően Balogh Balázs indította a leshatáron kilépő csereembert, Radót, aki megszerezte első puskásos gólját tétmeccsen.
Győzelmünket még az sem akadályozta
meg, hogy a hosszabbításban Mevoungou
a saját kapunkba csúsztatta labdát.
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.		
03. 10.		
03. 17.		
03. 31.		
04. 07.		
04. 14. 17:00
04. 21. 17:00
04. 28. 17:00
05. 05. 17:00
05. 12. 17:00
05. 19. 17:00
05. 27. 17:00
06. 02. 19:00

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
0—0
PAKSI FC – PUSKÁS AFC
3—1
FTC — PUSKÁS AFC
3—1
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
0—0
VASAS FC — PUSKÁS AFC
1—2
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:

GY
16
16
10
10
9
8
8
7
8
7
6
5

D
6
6
6
5
8
10
6
8
3
5
8
9

V
3
3
9
10
8
7
11
10
14
13
11
11

G
55—22
55—25
43—33
40—43
37—39
31—32
39—41
30—38
27—40
30—47
30—47
27—37

PT
54
54
36
35
35
34
30
29
27
26
26
24

GÓLLÖVÖLISTA
1 KNEZEVIC JOSIP
2 ULYSSE DIALLO
3 SZAKÁLY PÉTER
4 MOLNÁR GÁBOR
4 PEROSEVIC ANTONIO
6 HERIS JONATHAN STEVE
6 PROSSER DÁNIEL BÁLINT
6 RADÓ ANDRÁS
6 HENTY EZEKIEL ISOKEN
6 SPANDLER CSABA
6 TRAJKOVSKI DEJAN

10
6
4
2
2
1
1
1
1
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
1 FERENCVÁROSI TC
25
2 VIDEOTON FC
25
3 DVSC
25
4 BUDAPEST HONVÉD
25
5 PAKSI FC
25
6 ÚJPEST FC
25
7 DVTK
25
8 PUSKÁS AKADÉMIA FC 25
9 SWIETELSKY HALADÁS 25
10 VASAS FC
25
11 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 25
12 BALMAZÚJVÁROS
25
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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

