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Vezetőedzői nyilatkozat

NEM DŐLHETÜNK HÁTRA
Bár a bennmaradás szinte biztos, még vannak céljaink a 
bajnokságban, s azokat csak maximális fegyelemmel és 
koncentrációval érhetjük el – vallja vezetőedzőnk, Pintér Attila.

A szezon elején elfogadtad volna-e 
azt, ha valaki azt mondja, hogy az utolsó 
három fordulóban gyakorlatilag már nem 
kell hátrafelé tekintgetnünk?

Mindenféleképpen, hiszen azt tűztük 
ki célul, hogy biztosan maradjunk bent az 
első osztályban. Három mérkőzéssel a 
vége előtt jó pozícióban vagyunk, bár az 
is igaz, hogy lehetnénk még feljebb is a 
tabellán, ugyanis voltak olyan meccseink, 
amelyeken több pontot is tudtunk volna 
szerezni. Mindazonáltal alapvető célun-
kat teljesítjük, mert a hátralévő három 
találkozón szerzünk annyi pontot, hogy 
matematikailag is bebiztosítsuk a benn-
maradást.

Azért motivációnk ezen kívül is lesz 
a Mezőkövesd ellen, hiszen mindössze 
négy pont választ el minket a dobogó-
tól, ráadásul még két olyan együttessel 
is játszunk, amelyekkel szemben csök-
kenthetjük a hátrányunkat.

Így van, az utolsó négy fordulóban a 
Mezőkövesdet kivéve csupa dobogóra 
hajtó csapattal játszunk vagy játszottunk, 
nevesítve az Újpesttel, a Debrecennel, il-
letve a Pakssal, amelyek jelenleg előttünk 
állnak. Ugyanakkor ebből a szempontból 
nem a saját kezünkben van a sorsunk, 
mások eredményeitől is függünk. Tovább-
ra is meccsről meccsre kell készülnünk, 
az a feladatunk minden találkozón, hogy 
lehetőleg győztesen jöjjünk le a pályáról.
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A kövesdiekkel eddig kétszer talál-
koztunk, ezeken az összecsapásokon 
egyetlen gól esett. Ők még nincsenek 
biztonságban: vajon vállalják-e a bát-
rabb focit, kijöhet-e ebből egy góldú-
sabb meccs?

Feltérképeztük az ellenfelünket, az-
tán a mérkőzésen majd kiderül, milyen 
stratégiát választanak. Mi nem játszha-
tunk felelőtlenül, 
mert ugyan úgy 
néz ki, valami 
már megvan, de 
van valami, ami 
még elérhető. 
Ugyanolyan aka-
rással és fe-
gyelemmel 
kell futbal-
l o z n u n k , 
mint ed-
dig, hiszen 
t o v á b b r a 
is vannak 
céljaink – 
most a Me-
zőkövesdet 
kell legyőz-
nünk. Nem 
dő lhetünk 
hátra: aki 
h á t r a d ő l , 
az bajba 
kerül.
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nyugodtabb meccseket tudunk majd ját-
szani. 

A Puskás Akadémia az Újpest elleni si-
ker után immár a felsőbb régiók felé tekint-
get a bajnokságban. Ez megkönnyíti vagy 
megnehezíti az önök helyzetét?

A Puskás Akadémia remek csapat, amely 
kiváló körülmények között dolgozhat, gya-
korlatilag bebiztosította a bennmaradást, 
illetve bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, 
amelyhez ezúton is gratulálunk. Ellenfelünk 
kerete magyar viszonylatban nagyon erős, 
szinte azonos képességű játékosok vannak 
egy-egy posztra, így könnyű a szakmai stáb-
nak rotálni a labdarúgókat. Mi saját magunk-
kal foglalkozunk, ha azt a teljesítményt tud-
juk nyújtani, amelyre képesek vagyunk, akkor 
nem lesz gondunk Felcsúton sem. 

Az eddigi két egymás elleni mérkő-
zésen mindössze egy gól esett, még az 
ősszel a Pancho Arénában. A mostani is 
hasonló összecsapás lesz, vagy góldúsabb 
találkozóra számít?

Véleményem szerint hasonlóan szoros 
találkozó vár majd ránk. Nekünk minden-
képpen pontot, illetve pontokat kell szerez-
nünk a Puskás Akadémia ellen, ezért biz-
tosan nem védekezni megyünk Felcsútra. 
Két jó formában lévő csapat találkozik, így 
a kilátogató szurkolók biztosan színvonalas 
mérkőzést láthatnak majd.

A legutóbbi két találkozón hat pont-
tal gazdagodtak, ráadásul a Diósgyőr és 
a Balmazújváros legyőzésével két köz-
vetlen riválist utasítottak maguk mögé. 
Minek köszönhető ez a látványos javulás?

A játékunk az előző hetekben is meg-
felelő volt, de elöl sajnos pontatlanok vol-
tunk. A két legutóbbi mérkőzésünkön si-
került kihasználnunk egy-egy lehetőséget, 
hátul pedig lehoztuk nullára a meccseket. 
Hozzáteszem, a DVTK és a Balmazújváros 
ellen is rengeteg lehetőségünk maradt ki-
használatlanul, remélem azonban, hama-
rosan javul a helyzetkihasználásunk, és 

Vezetőedzői nyilatkozat

SZÍNVONALAS MECCSET VÁR 
A KÖVESDI MESTER
Szoros, küzdelmes összecsapás lesz – vélekedik a szombati találkozóval kap-
csolatban Tóth László, a Mezőkövesd vezetőedzője, aki biztos abban, hogy a 
jó helyzetkihasználásnak kulcsszerepe lesz a Pancho Arénában.

Tóth László
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KUPADÖNTŐSÖK VAGYUNK!

Első csapatunk – a Kaposvárt, az Egert, a Kisvárdát, a ZTE-t, a Diósgyőrt 
és a Debrecent kiejtve – a klub története során először bejutott a hazai 
kupasorozat fináléjába.

cen ellen a Panchóban, alig több mint fél óra el-
teltével pedig megduplázta a fórt. Nem sokkal 
az első negyvenöt perc letelte előtt Perosevic 
szerezte a harmadikat, a második játékrész 
hajrájában Knezevic a negyediket, sőt az utolsó 
pillanatban Molnár Gábor ötgólosra is növel-
hette volna az előnyt, ha lövését nem hárítja a 
kapufa. A parádés játék és a 4–0 így is gond 
nélküli döntőbe jutást ígért, s bár Tisza Tibor és 
Takács Tamás kissé ránk ijesztett a Nagyerdei 
Stadionban, két gólnál már nem futotta több-
re a Herczeg András vezette hazaiaknak, így 
együttesünk történelmi bravúrt végrehajtva be-
jutott a május 23-ai, Újpest FC elleni, Groupama 
Aréna-beli fináléba.

„A kupadöntő napja a klub életében is egy 
rendkívül fontos dátum, de nekünk, játéko-
soknak is komoly visszaigazolás az elvégzett 
munkáról, arról, hogy mennyire keményen 

Titkó Krisztián is kedveskedett nekünk egy ön-
góllal – 6–0 lett a vége a javunkra. 

Az őszi hadjáratot az NB I-es tagságra 
pályázó, a kupa előző körében a Fradit kiejtő 
Kisvárda otthonában zártuk, ahol Ulysse Diallo 
találata jelentette a különbséget az 1–0-s 
végeredményhez képest meglehetősen sima 
meccsen.

A makulátlan mérleg a tavaszi fázis első 
meccséig, a Zalaegerszeg elleni havas-jeges 
nyolcaddöntőig élt. A havas ZTE-stadionban a 
velünk a szezonban immár másodszor meg-
ütköző Artner Tamás dirigálta másodosztályú 
ellenfél szerzett minimális előnyt, ám a mínusz 
tizenhét fokban, irreális körülmények között 

Egyetlen lépés, az Újpest FC elleni május 23-ai 
döntő választja el együttesünket története leg-
nagyobb sikerétől, a Magyar Kupa-győzelemtől. 

A nagy menetelés még szeptemberben, az 
NB III Nyugati csoportjának bajnokaspiránsa, a 
Kaposvár otthonban kezdődött, ahol Prosser 
Dániel, Antonio Perosevic és Liridon Latifi gól-
jaival nyertünk 3–1-re az akkor még Artner Ta-
más irányította zöld-fehérek ellen. 

A következő rivális a Heves megyei első 
osztály bajnokjelöltje, az Eger SE volt – Dobó 
István kései utódainak nem sikerült a „várvé-
dés”. Prosser mesterhármasa mellett Josip 
Knezevic és Madarász Márk is betalált, s gá-
láns házigazdaként még a hazaiak játékosa, 

lejátszott Pancho Aréna-beli összecsapáson 
Diallo a rendes játékidőben kiegyenlítette a pár-
harcot, majd a 110. percben Perosevic megsze-
rezte a továbbjutást jelentő második gólunkat.

Vereséggel kezdtünk következő ellenfelünk, 
a Diósgyőr ellen is, egy rendkívül kiegyenlített 
meccsen a találkozó egyetlen találatát a miskol-
ciak görög légiósa, Nikolaosz Joannidisz szerez-
te a Pancho Arénában – voltak, akik úgy vélték, 
komoly hátrányba kerültünk a visszavágóra. Ám 
a jó idővel megjött a jó játék is, Mezőkövesden 
Perosevic az első félidőben eltüntette a hátrányt, 
a fordulás után Knezevic góljával már előnyben 
voltunk, hogy aztán öt perccel a rendes játékidő 
lefújása előtt Ezekiel Henty végleg eldöntse az 
esetleg még nyitottnak tűnő kérdéseket.

Nigériai csatárunk az elődöntőben ott foly-
tatta, ahol a legjobb nyolc közt abbahagyta: az 
ő révén lett már a 2. percben 1–0 ide a Debre-
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Utánpótlás 

odatettük magunkat, mind az edzéseken, 
mind a meccseken. Azt mondom: ki kell él-
vezni, hogy döntőt játszhatunk, de ugyanolyan 
fegyelmezetten kell futballoznunk, mint ahogy 
az eddigi három Újpest elleni győzelmünk 
alkalmával tettük. Lélektanilag mindenképp 
más lesz a kupadöntő, mint az eddigi mecs-
csek, most azt a terhet kell elviselnünk, hogy 
itt nem lesz javítási lehetőség. A lila-fehérek-
nek talán nagyobb a tapasztalata a kupadön-
tős fellépések terén, de nem hiszem, hogy ez 
komoly előnyt jelentene számukra” – mondta 
csapatkapitányunk, Hegedüs Lajos, aki védé-
seivel oroszlánrészt vállalt a döntőbe kerülés-
ből.

„Innen most már nincs megállás, tovább 
kell írnunk a történelmet, meg kell szereznünk 
a Puskás Akadémia első Magyar Kupa-címét” 
– jelentette ki a jobb- és középhátvéd posztján 

egyaránt jeleskedő Poór Patrik a Nagyerdei Sta-
dion oldalvonalánál.

„Nagyon szerencsésnek mondhatom ma-
gam, mert nyolc éve, amióta az első osztályban 
futballozom, két döntőt és öt elődöntőt játszot-
tam a Magyar Kupában – mondta a debreceni 
találkozó lefújása után középpályásunk, Balogh 
Balázs, aki a fináléban épp előző klubja ellen 
léphet pályára. – Mivel talán kupaspecialis-
tának is mondhatom magam, elmondtam a 
srácoknak, milyen fontos a kupadöntő, milyen 
érzés lesz, amikor kifutunk a pályára. Nem sok 
ember mondhatja el magáról, hogy pályafutá-
sa alatt aranyérmet tud szerezni, úgyhogy szá-
munkra ez tényleg életbevágóan fontos lesz. 
Pikáns meccs lesz számomra a döntő, nem 
szeretnék nagy szavakkal dobálózni, de egy 
csapat lehet, aki május 23-án magasba emeli 
a trófeát, az pedig a Puskás FC.”



Múltidéző
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„Ezek annak a bácsinak az emlékei, akivel 
még én is találkozhattam, és akivel közös 
fényképet is készítettem” – mutat egy kisfiú 
büszkén a Buzánszky-relikviákat rejtő vitrin-
re. A Grosics Akadémia növendékei népesí-
tik be a futballritkaságokkal teli kiállítóteret. 
Szegedről ezúttal Gyulára vándorolt a Pus-
kás Intézet Arany pillanatok című tárlata a 
6:3-nak, illetve az Aranycsapatnak szentelt 
jubileumi esztendőben. Ismét az egykori 
labdarúgók hagyatékának legkülönlege-
sebb darabjaival, Puskásék legkedvesebb 
emlékeivel teltek meg a vitrinek. „A legen-
dák téged is várnak!” mottóval megrende-
zett tárlat – az évszázad mérkőzésének is 
nevezett rangadó mellett – kiemelten fog-
lalkozik a gyulai akadémia „keresztapjával”, 
a legendás hálóőrrel, Grosics Gyulával: a 
legszemélyesebb emlékek között ott rejte-
zik a Fekete Párduc karórája, szemüvege, 
edzői sípja vagy épp edzésnaplója is.

„A Puskás Intézet küldetése, hogy a nagy 
labdarúgók emlékeit szerte az országban 
bemutassa, s minél többekkel megismer-

tesse az Aranycsapat tagjait” – fogalmazott 
Balogh Balázs, a Puskás Intézet vezetője a 
tárlat megnyitóján, ahová a fekete szerelést 
elsőként magára öltött kapus lánya is eljött. 
„Először járok az édesapámról elnevezett 
Grosics Akadémián, s az egyik szemem 
sír, a másik pedig nevet – árulta el Grosics 
Edina. – Ezekkel a tárgyakkal nőttem fel, a 
mindennapjaim részei voltak, hiányoznak, 
ugyanakkor boldogság, hogy most már más 
is láthatja azokat az emlékeket, amelyeket 
édesapám maga is nagy becsben tartott.” 
A legendás jobbhátvéd, a mennyei váloga-
totthoz legutoljára csatlakozott Buzánszky 
Jenő fia is megjelent a tárlat megnyitóján. 
„Édesapám végakaratát teljesítjük azzal, 
hogy minél többeknek, s főként a fiataloknak 
bemutatjuk ezeket az ereklyéket – mondta 
el Buzánszky Jenő. – Legyetek olyan jó já-
tékosok és olyan jó emberek, mint az Arany-
csapat tagjai voltak” – fordult oda a legenda 
fia a labdarúgókká cseperedő gyerekekhez. 
„Azért kezdeményeztük az Aranycsapat-
emlékévet, mert megígértük Jenő bácsinak, 
hogy az egész ország emlékezni fog majd a 
világverő magyar válogatott sikereire – így 
Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Emlékév 
Testület vezetője. – Célunk tehát, hogy a fi-
atalok megismerjék az Aranycsapat tagjait, 
mert nem történhet meg, hogy Magyaror-
szágon feledésbe merüljön a nevük. Általuk 
szeretnénk továbbadni azt a tudást és hitet, 
amely a sportban és az életben is szükséges, 
s amely dicsőséget szerzett a nemzetnek.”

A FEKETE PÁRDUC NYOMÁBAN
Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai II, Kocsis, Hidegkuti, 
Puskás, Czibor – az Aranycsapat klasszikus összeállítása. A legendás tízes és 
társai útja – Nyíregyházát, majd pedig Szegedet követően – a Fekete Párduc 
„hazájába” vezetett. Ezúttal Gyulán látható a Puskás Intézet kiállítása.
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PUSKÁSOS FIESZTA DEBRECENBEN – IRÁNY A KUPADÖNTŐ!
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Öcsi bácsiék futball-leckéi
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A találkozó különleges jelentőség-
gel bírt mindkét együttes számára, hi-
szen e két nemzet ekkor találkozott 
huszonharmadszorra egymással. Egy év-
vel korábban a helsinki olimpia selejtezőjé-
ben már összekerült a két csapat, és akkor 
3–0-ra nyertünk, de az olaszok azt a mér-
kőzést nem ismerték el igazi győzelmünk-
nek, mivel állításuk szerint ők csak a tar-
talékcsapattal képviseltették magukat az 
ötkarikás játékokon, míg mi a legjobb vá-
logatottal álltunk ki. Így az olaszok azt talál-
ták ki, hogy ezen az összecsapáson fognak 
revansot venni rajtunk, ami egyben a római 
Olimpiai Stadion megnyitóünnepségével is 

egybeesett. Ráadásul a hazaiak 
olyan rafináltak voltak, hogy 

csak többszöri kérés 
után 

HATVANÖT ÉVE NYERTÜNK EURÓPA-KUPÁT
Hatvanöt évvel ezelőtt az 1953. május 17-én lejátszott Olaszország–
Magyarország Európa-kupa-mérkőzést követően az akkor már olimpiai bajnok 
magyar labdarúgó-válogatott immáron az „öreg földrész” képzeletbeli trónját is 
elfoglalhatta, miután megnyerte az Európa-kupát.

engedték edzeni a magyar játékosokat a 
majdani összecsapás helyszínén, továbbá 
a vasárnapi mérkőzést délután 16.15-ös 
kezdésre írták ki, hátha a hőség is nekik 
kedvez majd. A 3–0-s magyar győzelemmel 
végződött meccs a fényes diadalon kívül 
további sporttörténelmi érdekességeket is 
tartogatott számunkra: 28 év után sikerült 
legyőznünk az olasz válogatottat az ottho-
nában, az Aranycsapat ezen a találkozón 
futott ki először a jól ismert összeállításá-
ban, továbbá éppen itt történt meg a „ke-
resztelő” is, ugyanis Szepesi György ezen 
a találkozón találta ki az „Aranycsapat” 
elnevezést. A híres rádióriporter így emlé-
kezett az eseményre: „Rómából közvetítet-
tem, mellettem állt az asszisztensem, az 
Olaszországban is légióskodó Sárosi Béla. 
Mondom neki, hogy kellene egy név, akkor 

ugrott be, hogy nevezzük Aranycsa-
patnak, mivel nincs még 

egy ilyen csapat.” 

AZ EURÓPA-KUPA-SZEREPLÉS
A mostani Európa-bajnokság elődjének tekint-
hető Európa-kupát eredetileg Hugo Meisl, az 
Osztrák Labdarúgó-szövetség főtitkára alapí-
totta, és öt közép-európai ország válogatottja-
inak küzdelmére írta ki. A részt vevő országok 
a következők voltak: Ausztria, Magyarország, 
Csehszlovákia, Svájc, Olaszország. 1927 és 
1960 között összesen hatszor hirdették ki a 
kupasorozatot (1938-ban az Anschluss miatt 
a negyedik kiírás félbeszakadt). Az adott ku-
pakiírás mindannyiszor több évig, általában 
2-5 évig tartott. A csapatok oda-vissza ját-
szottak egymás otthoná-
ban, és miután az összes 
mérkőzés lement, kihir-
dették a győztest. Az első 
helyezettnek járó trófeát 
kezdetben Antonín Svehla 
miniszterelnök, majd a há-
ború után dr. Josef Gerö, 
az Osztrák Labdarúgó-szö-
vetség korábbi elnöke adta 
át. A kupát ezért több névvel 
is illették, először Svehla-
kupaként, majd 1954-ben 
dr. Gerö halála miatt át-
nevezték Dr. Gerö-kupának. 
Csakhogy még bonyolultabb 
legyen a névválasztás, a korabeli 
sajtó egész egyszerűen Európa-ku-
paként (EK) írt a sorozat mérkőzéseiről.                                                                                                                              
A hat (illetve öt) sorozat alatt Magyarország 
egyébként igen jól szerepelt, és egy arany-
érmet, egy ezüstérmet és két bronzérmet 
szerzett. 

Sebes Gusztáv szövetségi kapitány 
„A londoni meccs taktikai terve” című 
jegyzetében olvasható, hogy Magyaror-
szág képviseletében 1951. október 14. 
és 15. között „Nemzetközi Kupa Kon-
ferencián” vett részt. Itt találkoztak az 
Európa-kupán részt vevő többi ország 

képviselői, hogy egyeztessék a kupa-
sorozat hátralévő mérkőzéseinek idő-
pontját. Nekünk ekkor két mérkőzésünk 
maradt a kupából, a résztvevők négy 
pontot határoztak meg az olasz Coppola 
javaslatára: 1. 1952-ig le kell játszani a 
meccseket; 2. folyó év december 31-ig 
minden nemzetnek nyilatkoznia kell; 3. 
Csehország feladja a küzdelmet, vagy 
sem; 4. financiális kérdések eldöntése. 
„A négy pont a jelenlegi torna helyzete. A 
kijelölt, megbeszélt időben, ha valame-
lyik fél nem jelenik meg, erővesztőnek 

lesz nyilvánítva” – írja Se-
bes a jegyzeteiben. A so-
rozat végül az 1953-as év 
végéig tartott. 

Az 1948 és 1953 közötti 
Európa-kupa-kiírás meccsei 
között a válogatott szem-
pontjából több felejthetetlen 
találkozó is volt akár pozitív, 

akár negatív értelemben. Itt 
van például a negyedik mér-
kőzés, melyen Prágában a 
csehszlovákok 5–2-re kiütötték 
a mieinket. Ez a találkozó volt 
Sebes Gusztáv első mérkőzése 

a kispadon szövetségi kapitány-
ként. Alig egy hónappal később 

újabb „kiütést” mutatott az eredmény-
jelző, azonban ekkor már mi voltunk a győz-
tesek, és 6–1-re vertük itthon a „sógorokat”. 
Az 1952. szeptember 20-ai berni mérkőzés 
azért maradt emlékezetes, mert úgy nyert 
a válogatott 4–2-re, hogy a svájciak még 
2–0-ra vezettek, és onnan sikerült a bravú-
ros fordítás. A magyar csapat a pontot az 
i-re 1953. május 17-én a 3–0-s olaszországi 
győzelmével tette fel, amikor behozhatatlan 
előnyre tett szert a kupatabellán, és hiába 
volt még hátra két másik mérkőzés, meg-
nyerte a rangos trófeát.



– A jobb lába, te főokos.    
– Kösz, így már minden tiszta.
Tényleg minden tisztázódott. Galli, 

a középcsatár negyed órán belül visz-
szahúzódott fedezetnek, s ha Lóránt 
csak egy lépést tett felé, máris lepasz-
szolta a labdát.”

Ezután aránylag kiegyensúlyozott já-
ték folyt a pályán. A mieink közül Puskás 
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A MÉRKŐZÉS

A két csapat összeállítása a következő volt:
Magyarország: Grosics – Buzánszky, 

Lóránt, Lantos – Bozsik, Zakariás – Budai 
II, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor

Olaszország: Sentimenti IV. – Gio-
vanni, Grosso, Cervato – Bortoletta, Ventu-
ri – Boniperti, Pandolfini, Galli, Amadei, 
Cervelatti

A 32 fokos hőségben lejátszott össze-
csapás 90 ezer néző részvételével 16.15-kor 
Evans bíró sípjára indult el. Az olaszok tömör 
védekezésre rendezkedtek be, elöl hagyva 
a három gyors csatárukat. A mérkőzés ele-
jén két veszélyes olasz helyzet is kialakult 
Boniperti, majd Galli révén, de Grosics mind-
kétszer bravúrral hárított. Az ide vonatkozó 
történetét Hidegkuti Nándor mesélte el: 

„A mérkőzés előtt hallom ám, hogy 
Puskás a maga sajátos stílusában ok-
tatja Lórántot: 

– Te, Lóri! Olvasom, hogy 
Galli, a center most játszik elő-
ször a lábtörése óta, ha szigorú-
an kezeled, ha úgy játszol, mint 
máskor, nem fog sokat ugrán-
dozni… A gyémántkeménysé-
géről ismert Lóránt bólogatott, 
hogy érti, nekem meg fúrta az 
oldalamat a kiváncsiság, hogy ha 
érti, hogyan oldja meg a leckét. 
Úgy kezdtünk, hogy Carlo Galli 
két sistergő bombát eresztett el, 
Grosics Gyuszinak a keze-lába össze-
gabalyodott hárítás közben. Puskás in-
gerülten kurjantott hátra:

– Lóri! Megmondtam, hogy el volt 
törve a lába!

Lóránt nem késett a válasszal:
– De azt nem mondtad, hogy me-

lyik…

került gólhelyzetbe, illetve Kocsisnak volt 
egy veszélyes fejese, ám Sentimenti védeni 
tudott. Az első gólig végül 41 percet kellett 
várniuk a nézőknek: ekkor ki más, mint „Bo-
zsik kiugratta Hidegkutit, aki átsiklott a vé-
delmen és tíz méterről védhetetlenül vágta 
a labdát a kapuba”.

A második félidőben szinte végig a 
magyar csapat támadott. Igazi gólhelyzet 
először Czibor előtt adódott, ám ő ekkor 
még mellétrafált. A 63. percben „jobboldali 
támadás után a labda Puskáshoz került és 

ő kettős cselezés után öt méterről 
védhetetlenül a hálóba lőtte”. 

Öt percre 
rá ismét 
Puskás pil-
lanatai kö-
vetkeztek: 

„Palotás 
á t a d á s á b ó l 
mintegy 15 méterről lőtte be, miután elő-
zően megtévesztette a teljes olasz védel-
met.” A tudósításból kiderül továbbá, hogy 
„még egy gólt lőtt Czibor révén a magyar 
csapat a játék legutolsó pillanatában, de 
ezt a játékvezető – az angol határbíró vi-
tatható helyességű jelzésével – les címen 

nem adta meg”. A végeredmény 3–0 lett a 
magyar csapat javára. 28 év után sikerült 
megvernünk az olaszokat az otthonukban, 
ráadásul egy ilyen jeles stadionavató ün-
nepségen. 

Az aznapi Népsport természetesen a 
címlapján számolt be a „nagyszerű győze-
lemről”, kiemelve, hogy „az Európa Kupáért 
játszott mérkőzés első félidejében is jobb 
volt a magyar csapat, szünet után azonban 
egészen kiváló játékkal döntő fölénybe ke-
rült”. Az újság másnap is elismerően beszélt 
a mieinkről, mivel „a magyar csapat minden 
részében felülmúlta az olasz együttest”. A já-
tékosokat külön-külön elemezte és dicsérte, 
kiemelve a csapatkapitány teljesítményét. A 
kapus Grosicsot a két bravúrja miatt dicsérte, 
a Buzánszky–Lóránt–Lantos hármast mint 
a védelem „szilárd falát” emlegette. A két fe-
dezetet, Bozsikot és Zakariást úgy, mint akik 
megadták „az együttes játékának jellegét”. A 
csatársor „esze és motorja Puskás volt, akit 
az olaszok képtelenek voltak fogni, bár ketten, 
sokszor hárman is vigyáztak reá”; „Czibor 

rengeteget mozgott, Budai sokszor ment 
hátra, segítette védelmünket (...). Kocsis, 
Palotás és Hidegkuti is magasan felül-
múlta az elmúlt hónapokban mutatott 
teljesítményét. Összegezve: a magyar 
csapatban gyenge pont egyáltalán nem 

volt.” A csapatkapitány, Puskás Öcsi évek-
kel később így emlékezett a meccsre:

„Az olaszok legyőzését valóban az 
Aranycsapat legjobb mérkőzései közé 
kell sorolni. Előtte egy hónappal, Pes-
ten nem tudtuk megverni az osztráko-
kat, így nem tűnt egyszerűnek a római 
meccs. De szerencsére mindenki tette 
a dolgát, és simán nyertünk.”

Bár az olasz válogatott vesztesen hagyta 
el a játékteret, a szurkolók zúgó tapssal kö-
szöntötték a gyönyörű labdarúgást mutató 
győztes magyarokat. A fővárosban eluralko-
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dó ünnepi hangulatot a Népsport május 19-ei 
számában a római tudósító jegyzi: a mérkő-
zést követően „a stadion előtt ezrekre menő 
tömeg várta a magyar játékosokat. Annyian 
voltak, hogy a magyar játékosok csak nagy 
nehézségek árán tudtak keresztülvergődni raj-
tuk. Az olaszok megtapsolták, megéljenezték 
fiainkat, s csak úgy záporoztak feléjük az elis-
merés szavai. Még nehezebben tudtak meg-
birkózni fiaink az olasz fiatalokkal, akik való-
sággal megostromolták őket aláírásokért.”

Puskás, akit incselkedő embernek is-
mertek, mindig csinált valamit, hol viccelt, 
hol régi tréfáit ismételte meg. Sándor Csi-
kar egy ilyen olaszországi mókákra emléke-
zett magával kapcsolatban:

„Rómában például – miután Pus-
kás pontot tett az utolsó autogram-
jának a végére – a tolmáccsal és az 
egyik olasz gyerekkel félrehúzódva 
haditervet szőtt, amelynek következ-
ménye az lett, hogy a gyerekek gyűrű-
ként körülfogták Csikart és gyártat-
ták vele, a tartalékkal, a névaláírást. 
Csikar örömmel és büszkén tett ele-
get a kéréseknek. Aztán a gyerekek 
elolvasták Csikar aláírását és csaló-
dottan tépték szét a papírost.                                 

– Mi történt? – kapta fel a fejét 
Csikar és a tolmácsra nézett.                                                            

 A tréfába beavatott tolmács kö-
zölte: 

– A gyerekek azt mondják, hogy 
tévedtek… Azt hitték, hogy Bozsiktól 
kaptak aláírást…”

A május 21-én hazaérkezett labdarúgó-
válogatottunkat aztán itthon is lelkes tömeg 
fogadta a Keleti pályaudvaron. 

OLASZ VÉLEMÉNYEK A PÁRHARCRÓL
Az olasz közvélemény, amely nem titkol-

tan reménykedett az olimpiai bajnok elleni 
sikerben, már a mérkőzés alatt nyugtázta, 

hogy a magyarok más szintet képviselnek, 
mint a kedvenceik. A beszámolók szerint a 
lefújást követően a közönség egyöntetűen 
ünnepelte a győztes együttest. Az olasz nyi-
latkozatok – mind szóban, mind írásban – a 
meggyőző fölényben játszó magyar váloga-
tottat dicsérték.

Giuseppe Meazza, az olasz válogatott 
edzője szerint „nem is a 3–0 az elkeserítő, 
hanem az a különbség, amely a két csapat 
között megmutatkozott”. A Népsportnak 
csak röviden beszélt: „Nagyon tetszett a ma-
gyar csapat…” – majd bánatos arccal tovább-
ment.

Piercarlo Beretta, az olasz válogatott 
szövetségi kapitánya: „Életemben 
nem láttam még ilyen jól játszó csa-
patot. A bajnokok csapata a magyar 
együttes. Tudásuk a legmagasabb 
fokot éri el. Technikai és taktikai 
képzettségük, gyorsaságuk utolér-
hetetlen.” 

William Evans, a mérkőzés játék-
vezetője: „Az olaszok ellen vasárnap 
délután a világ legjobb csapata ját-
szott. Nem illetheti szemrehányás az 
olasz válogatottat, hiszen mindent 
elkövettek a siker érdekében. Még az 
angol válogatott sem tudná most si-
kerrel megállni helyét a magyarokkal 
szemben.” (Evans sporttársból mint-
ha csak a próféta szólt volna, ugyan-
is fél évvel később, 1953. november 
25-én a magyar csapat 6–3-ra verte 
meg az otthonában 90 éve veretlen 
angol válogatottat.)

A Népsport több olasz játé-
kost is megszólaltatott a döntőt 
követően. Amadei és Giovannini 
már az 1949-es Magyarország–
Olaszország (1–1) EK-találko-
zón is pályára léptek. Amadei 
szerint: 

„A magyar csapat remekül ját-
szott, a védelmét egyszerűen nem le-
hetett áttörni. Puskás játéka nagy él-
mény volt számomra, de kiváló volt az 
egész magyar csapat, egyetlen gyen-
ge pontot sem fedeztem fel benne.”

Giovannini ezt mondta: „Most ját-
szottam másodszor a magyar csapat 
ellen. Ezt a mérkőzést nem lehet ösz-
szehasonlítani a Budapesten lezaj-
lott 1–1-es mérkőzéssel. A magyar 
csapat sokkal jobban játszott, mint a 
mieink, szerintem verhetetlen a vilá-
gon. Minden játékosa kitűnő volt, de 
különösen Puskás, Kocsis és Bozsik 
tetszett nekem.”

A május 18-án megjelent olasz lapok 
hosszabb beszámolókban foglalkoztak a 
vasárnapi stadionavató mérkőzéssel:

A l’Unitá főcíme: „Amikor a játékveze-
tő a mérkőzés végét jelezte, 100.000 néző 
tapsolt a kiváló magyar sportolóknak” című 
írásában ezt írta: „A magyarok tudása egy-
szerűen lesöpörte az olasz válogatottat a 
pályáról. Ha 5–0 lett volna az eredmény a 
magyarok javára, akkor sem panaszkodhat-
na senki. A különbséget a két csapat között 
a gólarány nem fejezi ki híven.”

Corriere dello Sport: „Csodálatos sport-
esemény a stadionavatón” címmel írt: „A 
magyar játékosok technikailag, taktikailag, 
de fizikailag is jóval felülmúlták az olasz 
labdarúgókat. A magyar együttes a legtö-

kéletesebben játssza a három hátvédes 
rendszert.”

A TuttoSport „Nyomasztó felsőbb-
rendűség”; „Kifogástalan sportszerű küz-
delem a pályán”; „Nincs mentség a vere-
ségre” – ezekkel a főcímekkel jelentette 
meg a tudósítását az eseményről: „…nagy 
a keserűségünk, nagy a fájdalmunk. Ilyen 
mélyen még sosem voltunk…” Majd dicséri 
a magyarokat: „Puskás kezdeményezése 
nyomán úgy nyíltak ki a támadások, mint 
a virágok.”

Az Il Messagero azt írja: „A magyarok 
leckét adtak az olasz labdarúgóknak. Játé-
kuk méltó bizonyítéka a magyar labdarúgás 
fejlődésének. Csodálatos volt az együttmű-
ködés a magyar csapat egyes részei között. 
Az együttest méltán nevezhetjük a világ leg-
jobbjának. A három gól nem tükrözi híven a 
különbséget a két csapat között…”

La Gazetta dello Sport: „A kiábrándulás 
egyedül nem elég” címmel ír: „A magyarok 
példát mutattak, hogyan lehet magas fokú 
fejlődést elérni a labdarúgásban. Azok a ma-
gyarok, akik közel 30 éve nem tudtak győzni 
ellenünk, ma magasan fölöttünk állnak.”
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 Meccsszilánkok

j e g y z ő k ö n y v

OTP BANK LIGA, 30. FORDULÓ
ÚJPEST FC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)
Gól: Márkvárt (64.)

Sárga lap: Litauszki (34.), A. Diallo (67.), Szűcs K. (75.), Burekovic (90.), ill. Knezevic (45.), 
Molnár G. (60.)

Újpest: Gundel-Takács – Balázs B., Bojovics, Litauszki, Burekovic – Szűcs K. (Cseke, 85.), 
A. Diallo – Pauljevics, Nwobodo, Zsótér (Onovo, 55.) – Tischler (Novothny, 46.)

PAFC: Hegedüs L. – Poór, Heris, Spandler, Trajkovski – Márkvárt (Szécsi M., 89.), 
Bacelic-Grgic – Molnár G., Knezevic (Henty, 46.), Szakály P. – U. Diallo (Balogh B., 52.)
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Az idényben harmadszor is legyőztük az 
Újpestet, ezúttal 1–0-ra nyertünk a Szusza 
Ferenc Stadionban.

Az utóbbi mérkőzésekhez képest több 
helyen is változtatott a kezdőcsapaton Pin-
tér Attila, aki újra csatasorba állíthatta a váll-
sérüléséből felépült Josip Knezevicet, rajta 
kívül bekerült a kezdőbe Jonathan Heris és 
Stipe Bacelic-Grgic, valamint Ulysse Diallo 
is, míg az utóbbi időben stabil kezdőnek 
számító Ezekiel Henty, Balogh Balázs, He-
gedűs János trió ezúttal a kispadon kapott 
helyet.

Az első félidőben leginkább mezőny-
játék folyt, említésre méltó helyzetet nem 
is igazán láttunk, a legnagyobb gólve-
szélyt Knezevic húszméteres szabadrúgá-

sa jelentette, amelyet 
exjátékosunk, Gundel-
Takács Bence védett bra-
vúrral.

A félidőben mindkét 
mester változtatásra 
szánta el magát, nálunk 
Knezevicet Henty váltot-
ta, míg a túloldalon a gól-
lövőlista második helye-
zettje, Novothny Soma 
állt be Tischler Patrik 
helyére. A második félidő 
első tíz percében meg 
is élénkült a játék, előbb 
Hegedüs Lajosnak kel-
lett lábbal óriási bravúrt 
bemutatnia egy közeli 
Pauljevics-lövésnél, majd 
Henty indításával Molnár 

Gábor törhetett egyedül kapura, de a kivető-
dő Gundel-Takács védett.

A 64. percben aztán megtört a jég: Ba-
logh Balázs fejjel szerzett labdát az újpesti 
térfélen, a játékszer Hentyhez került, aki jól 
játszotta meg a leshatáron kilépő Márkvárt 
Dávidot, ő pedig higgadtan gurított a jobb 
alsóba (0–1). A 74. minutumban meghűlt 
bennünk a vér, amikor egy szöglet után kö-
zépre fejelt labdát Litauszki szúrt kapura, 
ám a gólba tartó bőrgolyó a vonalon álló 
védőinkről pattant fölé. A nagy újpesti le-
hetőséget azonban nem követték újabbak, 
sőt, Balogh lábában benne volt a második 
gólunk, ám nem sikerült betalálnia, így ma-
radt a minden bizonnyal bennmaradást je-
lentő egygólos győzelem.
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Telefon: +36 20 278 5292
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GÓLLÖVÖLISTA

Partnerek és támogatók:

  M GY D V G PT
  1 VIDEOTON FC 30 18 8 4 59—26 62
  2 FERENCVÁROSI TC 30 17 10 3 61—27 61
  3 DVSC 30 12 7 11 51—40 43
  4 BUDAPEST HONVÉD 30 12 7 11 46—49 43
  5 PAKSI FC 30 11 9 10 43—45 42
  6 ÚJPEST FC 30 10 12 8 37—36 42
  7 PUSKÁS AKADÉMIA FC 30 10 9 11 38—43 39
  8 SWIETELSKY HALADÁS 30 10 4 16 33—48 34
  9 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 30 8 10 12 33—49 34
10 VASAS FC 30 8 7 15 36—55 31
11 DVTK 30 8 6 16 41—48 30
12 BALMAZÚJVÁROS 30 6 11 13 31—43 29

PAFC

MÁRKVÁRT SZÁLLÍTOTTA 
AZ ÚJABB MEGYERI ÚTI SIKERT

A PAFC 2017–2018-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
  1. 07. 16.  FTC — PUSKÁS AFC 1—1
  2. 07. 23.  PUSKÁS AFC — VIDEOTON 1—3
  3. 07. 30.  VASAS FC — PUSKÁS AFC 2—0
  4. 08. 05.  PUSKÁS AFC — HONVÉD 0—2
  5. 08. 12.  DVTK — PUSKÁS AFC 2—2
  6. 08. 19.  PUSKÁS AFC — BALMAZ. 2—1
  7. 08. 26.  HALADÁS — PUSKÁS AFC 1—5
  8. 09. 09.  ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC 1—3
  9. 09. 16.  PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 1—0
10. 09. 23.  DVSC — PUSKÁS AFC 3—0
11. 09. 30.  PUSKÁS AFC  – PAKSI FC 1—2
12. 10. 14.  PUSKÁS AFC — FTC 1—1
13. 10. 21.  VIDEOTON — PUSKÁS AFC 2—0
14. 10. 28.  PUSKÁS AFC — VASAS FC 0—0
15. 11. 04.  HONVÉD — PUSKÁS AFC 4—3
16. 11. 18.  PUSKÁS AFC — DVTK 1—0
17. 11. 25.  BALMAZ. — PUSKÁS AFC 2—2
18. 12. 02.  PUSKÁS AFC — HALADÁS 1—3
19. 12. 09.   PUSKÁS AFC — ÚJPEST FC 2—1
20. 02. 24.  MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC 0—0
21. 03. 03.  PUSKÁS AFC — DVSC 0—0
22. 03. 10.  PAKSI FC  – PUSKÁS AFC 3—1
23. 03. 17.  FTC — PUSKÁS AFC 3—1
24. 03. 31.  PUSKÁS AFC — VIDEOTON 0—0
25. 04. 07.  VASAS FC — PUSKÁS AFC 1—2
26. 04. 14.  PUSKÁS AFC — HONVÉD 1—1
27. 04. 21.  DVTK — PUSKÁS AFC 0—1
28. 04. 28.  PUSKÁS AFC — BALMAZ. 3—1
29. 05. 05.  HALADÁS — PUSKÁS AFC 3—2
30. 05. 12.  ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC 0—1
31. 05. 19. 17:00 PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 
32. 05. 27. 17:00 DVSC — PUSKÁS AFC 
33. 06. 02. 19:00 PUSKÁS AFC — PAKSI FC 
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  1  KNEZEVIC JOSIP 11
  2  ULYSSE DIALLO 7
  3  SZAKÁLY PÉTER 5
  4  HENTY EZEKIEL ISOKEN 3
  5  MOLNÁR GÁBOR 2
  5  PEROSEVIC ANTONIO 2
  5  RADÓ ANDRÁS 2
  8  HEGEDŰS JÁNOS KRISZTIÁN 1
  8  HERIS JONATHAN STEVE 1
  8  MÁRKVÁRT DÁVID 1
  8  PROSSER DÁNIEL BÁLINT 1
  8  SPANDLER CSABA 1
  8  TRAJKOVSKI DEJAN 1
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FELNŐTT HAZAI MEZ

LÉGY TE IS EGYEDI!

FELNŐTT IDEGENBELI MEZ

PAFC SHOP ELÉRHETŐSÉGE

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

WEBSHOP ELÉRHETŐSÉGE

WWW.PFLA.HU/WEBSHOP

 14.000 FT   

11.200 FT

 11.700 FT    

9.360 FT

Vásárold meg a  PA FC  2 0 1 7/2 0 1 8  -as csapatmezét a 

székesfehér vári  Auchanban található PAFC Shopban, vagy

rendeld meg online a webshopunkon.

k e d v e z m é n y


