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Vezetőedzői nyilatkozat

GYŐZELEMMEL AKARUNK ZÁRNI!
A Paks ellen fejezi be az első osztályú szezont Pintér Attila együttese, 
amely azért indul harcba szombaton, hogy a klubtörténelemben 
először a mezőny első felében végezzen az NB I-ben.

HUNGARIKUM ALKUSZ KÁPOLNA SZÍNPAD

13:00 ElEvEN gyErEkzENEkar
14:00 Splash

16:00 IrIgy HóNaljmIrIgy

TAKARÉK CSOPORT VÖLGY SZÍNPAD

13:00 Groovehouse

14:15 TEHETségkuTaTó - all sTar
15:30 V-Tech

17:00 Szandi

18:15 zolTáN ErIka
20:00 BoNEy m fEaT. lIz mITcHEll
21:00 UFO

A programváltozás jogát fenntartjuk!

2018.06.09. szombat

PROGRAMOK

HUNGARIKUM ALKUSZ KÁPOLNA SZÍNPAD

13:00 kIcsI gEszTENyE kluB
14:00 Bebe

16:30 NEw lEvEl EmpIrE
18:00 Meglepetés előadó

TAKARÉK CSOPORT VÖLGY SZÍNPAD

13:00 Apostol

15:00 BIkINI
19:00 rúzsa magdI

2018.06.10. vasárnap

A szezon utolsó mérkőzésére készü-
lünk, ilyenkor már mindenki készít egy-
fajta számvetést. Hogyan értékeled az 
évadunkat?

Sok játékos jött az idény elején, és 
közben is voltak érkezők, mindegyiküket 
meg kellett ismernünk, össze kellett állnia 
a csapatnak. Voltak olyan mérkőzéseink, 
amelyeket megnyerhettünk volna, de pon-
tot vagy pontokat veszítettünk. Ha ezek 
a találkozók jobban sikerülnek, előkelőbb 
helyen tudtunk volna végezni. Voltak olyan 
időszakok, amikor előrébb tudtunk volna 
lépni, és léptünk is egyet, de amikor még 
feljebb kapaszkodhattunk volna, nem tud-
tuk megnyerni az adott mérkőzést. Ugyan-
akkor, amit elterveztünk, azt teljesítettük, 
hiszen a biztos bennmaradást tűztük ki 
célul, az pedig véleményem szerint simán 
sikerült. Játszottunk egy kupadöntőt is, 
amelyet sajnos nem mi nyertünk, de ösz-
szességében nem gondolom, hogy rossz 
szezont zártunk.

A múlt hét szerdán kupadöntőt játszot-
tunk, majd vasárnap Debrecenben léptünk 
pályára egy igencsak jó tempójú meccsen. 
Milyen jellegű munkát végeztetek a héten?

Tényleg nagyon jó mérkőzést vívtunk 
a debreceniekkel, ha három-négygólos 
különbséggel nyerünk, az sem lett volna 
igazságtalan – remélem, hogy az olyan 
helyzeteket, amelyeket ott kihagytunk, a 
Paks ellen berúgjuk. Az utolsó bajnoki előtt 
leginkább frissíteni kell, hiszen nagyon sok 
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meccs és sok utazás van a srácokban, arra 
törekszünk, hogy most is a lehető legjobb 
állapotban vágjunk neki a találkozónak.

A Paks két ponttal előttünk áll a ta-
bellán, azaz ha legyőzzük őket, a mezőny 
első felében, egészen pontosan a hatodik 
helyen végezhetünk. 

Ellenük nem túl jó a statisztikánk az idén, 
hiszen hazai pályán 
legyőztek minket, 
és idegenben is 
kikaptunk – utóbbi 
is egy olyan meccs 
volt, ahol előrébb 
léphettünk volna. 
Remélem, hogy 
ez a sorozat 
most meg-
szakad, és 
helyet tudunk 
cserélni. Na-
gyon bízom 
benne, hogy 
azoktól a 
szurkolóktól, 
akik egész 
évben velünk 
voltak, az 
utolsó hazai 
ö s s z e c s a -
p á s u n k o n 
győzelemmel 
tudunk bú-
csúzni.
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Három körrel ezelőtt még a nemzetközi 
kupás indulást jelentő harmadik helyen áll-
tak, aztán jött három vereség. Miben látja a 
megtorpanás okát, illetve mi segíthet, hogy 
kimásszanak a gödörből?

A bajnokság utolsó mérkőzése következik, 
ami azt jelenti számunkra, hogy ez az utolsó 
alkalmunk arra, hogy egy győzelemmel kozme-
tikázni tudjuk az elmúlt három forduló eredmé-
nyét. Ezeken a számunkra igen kedvezőtlenül 
alakult meccseken egyik csapat sem tudott 
fölénk kerekedni, egyik csapat sem tudta ránk 
kényszeríteni az akaratát. Nem feltétlen a játé-
kunkkal volt a baj, nem ezért vesztettük el őket. 
Sokkal inkább az akarással, az elszántsággal 
volt problémánk. Remélem, hogy a Puskás 
Akadémia ellen már ezzel sem lesznek gondok.

Az utolsó fordulóban, a Pancho Arénában 
harmadszor csap össze a két gárda, ez előző 
kettő az önök sikerével végződött. Mennyi-
ben fog különbözni ez a találkozó a koráb-
biaktól?

Ellenfelünk erejét jól mutatja, hogy a Ma-
gyar Kupában a döntőig meneteltek, és ott is 
csak tizenegyesekkel maradtak alul az Újpest-

Vezetőedzői nyilatkozat

UTOLSÓ ESÉLY A JAVÍTÁSRA
Kemény meccset vár a szombati Puskás Akadémia–Paks össze-
csapástól Csertői Aurél. Mostani ellenfelünk vezetőedzője szerint 
együttesének mindenképpen meg kell ragadnia a lehetőséget, hogy odaérhes-
sen a jelenleg nemzetközi kupás szereplést ígérő negyedik pozícióba.

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – Paksi FC mérkőzést Erdős József vezeti.
Asszisztensek: Márkus Tamás és Csatári Tibor
Tartalék-játékvezető: Varga Zsolt
Alapvonali játékvezetők: Berke Balázs és Urbán Eszter

Csertői Aurél

A Honvéd ellen a negyedik fordulóban 
összeszedett bokatörésed miatt csak ta-
vasszal juthattál szóhoz, de így is három 
gólt szereztél. Mennyire vagy elégedett a 
teljesítményeddel?

Súlyos sérülésből tértem vissza, kellett 
némi idő, hogy felvegyem a ritmust, de úgy 
érzem, jól tudtam élni a kapott lehetősé-
gekkel, és gólokat is szereztem. Nyilván 
mindig lehetne jobb, soha nem gondolok 
úgy egy szezonra, hogy tökéletes lenne, de 
azt gondolom, azért rossznak nem mond-
ható az idényem.

HARAPÓS LESZ A PAKS
Múlt vasárnap a Debrecen ellen kezdőként is gólt szerzett Radó András, 
s immár három találatnál tart a Puskás Akadémia színeiben. Csatárunk a 
Paks elleni szezonzáróval kapcsolatban elmondta, mindkét oldalon moti-
vált játékra és kemény csatára számít.

A legutóbbi fordulóban, a Debrecen 
ellen a bal szélről indulva futballoztál, és 
kívülről úgy tűnt, nagyon fekszik neked ez 
a poszt. Valóban így van?

A támadóharmadban több pozícióban 
is tudok játszani, és Fradinál is főként szél-
sőként számítottak rám. Bár csúcsékként 
érzem magam a legotthonosabban, egy 
cseppnyi gondot sem okoz, hogy ha a szél-
ről befelé cselezve kell akciókat kialakíta-
nom vagy keresnem az összjátékot.

A Puskás Akadémia színeiben eddig 
mindössze egyszer, csereként léptél pá-
lyára a Paks ellen, ám korábban többször is 
farkasszemet néztél velük. Mit várhatunk a 
szombati ellenféltől?

Gólt már szereztem ellenük, mégpedig a 
Haladás színeiben. Masszív csapatról van 
szó, amely még versenyben van az Európa-
liga indulást érő helyért. Erre ez lesz az utol-
só esélyük, úgyhogy biztos vagyok benne, 
egy harapós Pakssal fogunk találkozni, és 
jó mérkőzést vívunk ellenük a Pancho Aré-
nában. Az említettek miatt számukra talán 
nagyobb téttel bír majd a meccs, de mi is 
motiváltan lépünk majd pályára. Sportem-
berek vagyunk, bárhol, bármikor játszunk, 
nyerni szeretnénk, a lehető legtöbbet akar-
juk kihozni a szezonból. Ha ez most azt 
jelenti, hogy Paksot kell legyőznünk ahhoz, 
hogy a tabella első felében zárjunk, akkor 
ezt kell teljesítenünk.

A játékos szemével 
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tel szemben. Biz-
tosan nehéz dol-
gunk lesz, de mint 
említettem, ez 
az utolsó esé-
lyünk arra, 
hogy javí-
tani tud-
junk.
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 Magyar Kupa
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KUPADRÁMA KÉPEKBEN
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 Magyar Kupa

j e g y z ő k ö n y v

MAGYAR KUPA-DÖNTŐ
PAFC – ÚJPEST FC 2–2 (1–0, 2–2, 2–2) BÜNTETŐKKEL: 4–5
Gólszerzők: Knezevic (38.), Perosevic (66.), ill. Zsótér (55.), Bojovics (63.)

Sárga lap: Márkvárt (60.), Hegedűs J. (109.), Hegedüs L. (113.), ill. Zsótér (83.), Nwobodo 
(105.), Pauljevics (113.)

PAFC: Hegedüs L. – Poór, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski – Balogh B., Márkvárt (Bacelic-
Grgic, 117.) – Perosevic, Knezevic (U. Diallo, 89.), Szakály P.(Molnár, 113.) – Henty

Újpest FC: Pajovics – Balázs B., Bojovics, Litauszki, Burekovics (A. Diallo, 91.) – Sankovics, 
Onovo – Pauljevics, Nwobodo, Zsótér – Novothny (Tischler, 108.)

Kupadöntőhöz méltó körítés és hangulat fo-
gadta a két együttest a Groupama Arénában, 
ahol együttesünkön az első percekben nem 
látszott, hogy története első Magyar Kupa-
döntőjét játssza. Az első nagy lehetőség 
előttünk adódott: a 3. percben Balogh Balázs 
pazar labdával ugratta ki a leshatáron Szakály 
Pétert, akit a tizenhatoson belül teljesen nyil-

EZÜSTTEL ÍRT TÖRTÉNELEM

Az Újpest ellen drámai mérkőzésen, tizenegyespárbajban veszítette el a Magyar 
Kupa döntőjét együttesünk, amely már a fináléba jutással is a klub történetének 
legkiemelkedőbb eredményét produkálta.

vánvalóan buktattak – Andó-Szabó játékveze-
tő sípja néma maradt. Kapitális bírói hiba volt!

A 14. percben aztán az Újpest szerezhetett 
volna gólt: Burekovic adott be balról, a beíve-
lésre középen Branko Pauljevics érkezett, de 
szerencsénkre a felső kapufát találta telibe. 
Kilenc minutummal később nálunk lehetett 
volna az előny: egy lepasszolt szabadrúgást 
Balogh ívelt Hegedűs János fejére, ő a hosz-
szú sarok felé bólintott, az érkező Spandler 
Csaba éles szögből leadott lövését a gólvo-
nalról mentették a védők, a kipattanót Antonio 
Perosevic jócskán a léc fölé vágta.

Pontrúgásból továbbra is veszélyesek vol-
tunk, a 33. percben például Jo-
sip Knezevic tekert szépen kö-
zépre egy szabadrúgást, Ezekiel 
Henty érkezett is a hosszún, 
de a felső léc fölé fejelt. A 38. 
percben aztán megszereztük a 
vezetést: az újpesti térfél köze-
pén Knezevic kényszerítőzött 
Hentyvel, majd a visszakapott 
labdát a jobb alsóba gurította 
(1–0). A 41. percben már ket-
tővel vezethettünk volna, ha 
Trajkovski bal oldali beadásánál 
a rövid sarokra érkező Knezevic 

fejese egy kicsivel lejjebb megy, 
de így is előnnyel vonultunk szünetre.

Fordulás után ugyancsak rákapcsolt az Új-
pest, s míg az első félidőben nem igazán rio-
gattak minket, most előttük adódtak a veszé-
lyesebb helyzetek: egy jobb oldali beadás után 
Poór Patrik válláról került szögletre a labda, 
majd Novothny Soma elől kellett takarítaniuk 
védőinknek az ötösön belül. Az 55. percben 
viszont már nem tudtunk menteni: Novothny 
készített le egy labdát Zsótér Donátnak, egy-
kori akadémistánk pedig huszonkét méterről 
a bal alsóba bombázott (1–1).

A góltól vérszemet kapott ellenfelünk, és 
egy perccel később már vezethettek is volna 

a lilák, ám egy bal oldali szöglet után Balázs 
Benjámin fejesét földöntúli bravúrral védte 
Hegedüs Lajos. A szűnni nem akaró újpesti 
rohamok újabb és újabb szögleteket hoztak, 
s az egyikük újabb gólt: a 63. percben ismét 
balról szállt középre a labda, Bojovics pedig a 
kapunkba bólintott (1–2).

Az újpestiek vezetése minket paprikázott 
fel jobban, s mindössze négy percet kellett 
várni a Puskás-válaszra: Balogh löbbölte be 
a labdát mesterien az újpesti védők mögé, a 
leshatáron kilépő Perosevic pedig még szebb 
mozdulattal emelte át Pajovicsot (2–2).

A félidő hátralévő részében is maradt a 
nagy iram és a lüktető játék, s a 90. percben 
Pauljevics elpuskázott egy komoly újpesti le-
hetőséget, de több gól nem esett, így jöhetett 
a kétszer tizenöt perces hosszabbítás.

A 96. percben ismét a lila-fehérek előtt 
adódott sansz egy tizenhatoson belüli fejpár-
bajt követően, ám Novothny gyengén az oldal-
hálóba pörgetett. Az 101. percben Szankovics 
szerezhetett volna gólt, az ellenakciónál pedig 
Perosevic lábában volt a kupagyőzelem, ám 
gólba tartó balos bombáját nem kis bravúrral 
védte az újpesti kapus. A szöglet után Henty 
varrhatta volna be a bőrt a rövidbe, de túl ma-
gasra állította az irányzékot. A kétszer tizenöt 
perces hosszabbítás után következhetett a 
büntetőpárbaj, amelyet 5–4-re a lila-fehérek 
nyertek meg, így odalettek az aranyálmok, de 
a döntős szereplés így is első csapatunk eddi-
gi legkiemelkedőbb eredménye. 

„Nagyon köszönjük ifjú akadémistáink-
nak, és mindazoknak, akik eljöttek, és értünk 
szorítottak a kupadöntőn, hogy ennyien és 
ilyen fantasztikusan buzdították a csapatot, 
és szurkolásukkal hozzájárultak, hogy igazi 
kupahangulat legyen a Groupama Arénában. 
Reméljük, legközelebb aranyéremmel háláljuk 
meg nekik a biztatást” – mondta honlapunk-
nak a mérkőzés után vezetőedzőnk, Pintér 
Attila.



Interjú

10

 

11

A rendes játékidőben több esélyünk 
volt megnyerni a meccset, például a má-
sodik percben, amikor téged felrúgtak a 
tizenhatoson belül…

Soha nem szoktam a játékvezető mun-
kája kapcsán megszólalni, most sem sze-
retnék, az a tizenegyes, amit a bíró megad. 
Én úgy érzem, hogy a védő nem a labdát 
találta el, hanem a lábamat, de ezen már 
kár keseregni. Nagyon nehéz egy vesztes 
kupafinálé után nyilatkozni, eddig nem volt 
még ilyenre példa a karrieremben. A csa-
pat beleadott mindent, jól felkészültünk az 
ellenfélből, rúgtunk két gyönyörű gólt, de 
megint visszatért az a probléma, amely az 
egész szezon során elkísért minket, jele-
sül hogy pontrúgásból betalált az ellenfél. 
Ez olyan dolog, amelyre fel lehet készülni, 
nem tudom, minek köszönhető, hogy most 

is előjött. Az mindenképp dicséretre méltó, 
hogy vesztes állásból jutottunk a büntető-
párbajig, örülök, hogy egyenlíteni tudtunk, 
és volt meccslabdánk Perosevic révén, de 
sajnos az is kimaradt. A tizenegyespárbaj 
már igazából olyan, mint a pénzfeldobás, 
de hát ilyen a labdarúgás, valahogy el kell 
dönteni, ki lesz a győztes. Nem marad más 
dolgunk, mint gratulálni az Újpestnek.

Megsérültél, le kellett jönnöd a pá-
lyáról, ha egészséges vagy, rúgtál volna 

büntetőt?
Természetesen, én vagyok az egyik ki-

jelölt rúgójátékos. Sajnos olyan görcsöt 
éreztem, hogy nem tudtam folytatni – lehet, 
hogy beszakadt a vádlim. Nagyon sajnálom, 
hogy emiatt nem lőhettem tizenegyest, de 
nagyon bíztam a srácokban. 

Hogy érzed, min múlott a siker?
Felfokozott állapotban vagyok most, 

ezért nehéz értékelni tiszta fejjel. Volt olyan 
periódusa a mérkőzésnek, amikor mi álltunk 
közelebb a győzelemhez, volt, amikor az 
Újpest. Nem véletlen mondják, hogy egy ku-
padöntő más, mint egy bajnoki, ahol három-
szor sikerült legyőznünk az újpestieket. Ez 
egy százhúsz perces férfias küzdelem volt, 
a végén egy ilyen szerencsétlen befejezéssel 
a részünkről. De a futball azért szép, mert rö-
vid időn belül jön a javítási lehetőség. Nem 
kell összerogyni, fel kell emelni a fejeket, és 
jövőre újra neki futni.

JÖVŐRE ÚJRA NEKIFUTUNK
A drámai körülmények közt elvesztett kupadöntőt követően érthető módon 
csalódottan nyilatkozott együttesünk egyik legtapasztaltabb tagja, Szakály 
Péter, aki a finálé lefújása után azt is elárulta, kijelölt büntetőrúgó volt, de 
sérülése megakadályozta abban, hogy végig a pályán maradjon.
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 Puskás–Suzuki-kupa

14

CSAK AZ ÖRÖMKÖNNYEK HIÁNYOZTAK

Az immár komoly múlttal rendel-
kező Puskás–Suzuki-kupa nyolccsapatos-
sá bővült; a mieink az A csoportba kerül-
tek a CR Flamengo, a Bayern München és 
a Panathinaikosz társaságában, a B jelű 
kvartettet a Budapest Honvéd, a címvédő 
Real Madrid, a KRC Genk és a Sporting Lisz-
szabon alkotta.

 Czinkon Szabolcs gárdája – amely óri-
ási fölénnyel nyerte meg korosztályos baj-
nokságát – a nyitómérkőzésen a Pancho 
Arénában 1–0-ra győzött Magyar Zsolt cso-
dálatos szabadrúgásgóljával a Flamengo 
ellen. A következő napon Skribek Alen ta-
lálatával 1–0-ra vertük a Bayern Münchent, 
így mindössze egy pontra volt szükség a 
Panathinaikosz elleni találkozón a csoport-
elsőséghez. 

A görögök elleni összecsapáson sokáig 
gól nélküli döntetlenre álltunk, ám az utol-
só előtti percben megszerezték a vezetést 
a zöldek. Ekkor úgy tűnt, a múlt évhez ha-
sonlóan ismét a bronzcsata vár ránk, ám a 
hosszabbítás legvégén Sipos Zoltán szög-

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg pünkösdkor az U17-es korosztályban 
akadémiánkon a Puskás–Suzuki-kupát. Az idei viadalra minden idők 
legerősebb mezőnye gyűlt össze, a mieink nem kis bravúrt végrehajtva a 
döntőig meneteltek, ahol azonban 3–1 arányban a Genk bizonyult jobbnak.

lete után Nagy Zalán fejjel egyenlített, 
így az A jelű kvartettet a mieink nyer-
ték, a második a Flamengo, a harma-
dik a Bayern München, a negyedik a 
Panathinaikosz lett. A B csoport első 
helyére a szintén veretlen KRC Genk 
futott be, a belgák mögötti sorrend-
ben a Sporting CP, a Real Madrid és a 
Honvéd végzett.  

A bronzmeccsnek és a döntőnek 
a Pancho Aréna adott otthont, a har-

madik helyért vívott találkozón a Flamengo 
a Sportinggal ütközött meg, az „unoka-
testvérek” csatájából a brazilok kerültek ki 
győztesen, miután 2–1-re nyertek a lissza-
boniak ellen. 

A fináléban a Genkkel néztünk farkas-
szemet. Az első félidő végén a magyar Né-
meth András fejesével szereztek vezetést 
a belgák, majd a második játékrész elején 
Ardjouma duplázta meg a vendégek elő-
nyét. Komáromi György a lefújás előtt még 
visszahozta a reményeket, de Limbombe 
egy Puskás-szöglet utáni kontratámadásból 
eldöntötte az aranyérem sorsát. Együtte-
sünk 3–1-es vereséget szenvedett, s ezzel 
ötödször lett ezüstérmes a Puskás–Suzuki-
kupa történetében. 

A serleget a KRC Genk hódította el, a 
bronzérmes a CR Flamengo, a negyedik a 
Sporting Lisszabon, az ötödik a Real Mad-
rid, a hatodik a Bayern München, a hetedik 
a Panathinaikosz. a nyolcadik a Budapest 
Honvéd lett. A gólkirályi címet a genki Né-
meth András szerezte meg, a legjobb ka-

pus titulust csapattársa, Bastians Seppe 
érdemelte ki, míg a legjobb játékosnak a 
flamengós Reinier Jesus Carvalhót válasz-
tották.

„Büszke vagyok az egész csapatra, nem 
adtuk fel egy percig sem, végig küzdöttünk 
a döntőben, sajnálom, hogy végül nem sze-
reztük meg az aranyérmet, de az ezüst is 
szépen csillog” – mondta a döntő lefújását 
követően a torna álomcsapatába bekerülő 
középpályásunk, Radics Márton.

„A belga játékosok élesebbek voltak a 
döntőben, a szépítés után felvállaltunk egy 
rizikós játékot az egyenlítés érdekében, ami-
ben benne volt, hogy mi kapunk újabb gólt. 
Nagyon sokat jelent, hogy beválasztottak az 
álomcsapatba, viszont ez a társaim nélkül 
nem jöhetett volna létre, nagyon büszke va-
gyok rájuk” – értékelte a viadalt a „dream 
team” másik puskásos tagja, Sipos Zoltán.

„A Puskás Akadémia finálét tudott ját-
szani ebben az erős mezőnyben, ez hatal-
mas dolog, de nagyon szomorú vagyok, hogy 
szurkolóinknak és akadémiánk dolgozóinak 
arcára a végén nem sikerült örömkönnyeket 
csalni. Az egész tornát figyelembe véve óri-
ási tettet hajtottunk végre, hogy legyőztünk 
olyan kiváló erőkből álló gárdákat, mint a 
Flamengo vagy a Bayern München. A csa-
pat erejét mutatja az is, ahogyan kvalifikál-
tuk magunkat a döntőbe” – nyilatkozta az 
ezüstérmes mester, Czinkon Szabolcs. 
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GYÁSZ: ELMENT AZ EDZŐÓRIÁS

Gyászol a magyar labdarúgás: május 30-án 
váratlan hirtelenséggel örökre itt hagyott 
minket megannyi magyar edző példaképe, 
a magyar futballhagyomány egyik utolsó 
ismerője, a Videoton tiszteletbeli elnöke, 
a fehérváriakat 1985-ben az UEFA-kupa 
döntőjébe vezető edzőgéniusz, Kovács 
Ferenc. Kovács III az MTK játékosaként 
magyar bajnoknak és kétszeres Közép-Eu-
rópai Kupa-győztesnek mondhatta magát, 
és a Kupagyőztesek Európa-kupájában is 
döntőt játszott a kék-fehérekkel.

Életének nyolcvanötödik évében elhunyt Kovács Ferenc mesteredző, 
akadémiánk tanácsadó testületének tagja.

Kovács Ferenc 1934. január 7-én szü-
letett Budapesten, s az MTK saját neve-
lésű labdarúgójaként mutatkozott be az 
élvonalban, ahol balfedezetként 195 mér-
kőzésen 12 gólt szerzett, az olimpiai csa-
pat tagjaként az 1960-as római játékokon 
bronzérmet akasztottak a nyakába, s egy 
ízben a nagyválogatott mezét is magára 
húzhatta.

Játékos-pályafutása végeztével a 
Hungária körútiaknál kezdte el tréneri 
tevékenységét, ahol az MNK-győzelemig 
jutott. Edzőként legnagyobb sikereit a Vi-
deotonnál érte el, ahol három időszakban 
is tevékenykedett. 1976-ban a Ferenc-
várossal szemben az utolsó pillanatban 
veszítették el a bajnoki versenyfutást a 
piros-kékek, míg második fehérvári pe-
riódusában, az 1984/85-ös szezonban 
az UEFA-kupa döntőjéig kormányozta a 
Vidit, amely a finálét a Real Madrid ellen 
játszotta, s a Bernabéuban is tudott nyer-
ni 1–0-ra, a labdát sajnos már szintén az 
égi futballpályákon kergető Májer Lajos 
góljával. Kovács Ferenc ezzel az egyetlen 
lett, aki játékosként és edzőként is ma-
gyar csapattal játszott döntőt nemzetkö-
zi kupában.

Feri bácsi a mesteredzői címet 1983-
ban kapta meg, s rövid ideig szövetségi 
kapitányként is tevékenykedett. Az egyik 
utolsó magyar edzőzseni, Kovács Ferenc 
összesen 533 bajnoki mérkőzésen ült a 
kispadon, ezzel harmadik az örökrang-
sorban.

Emlékét kegyelettel őrizzük!
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 Meccsszilánkok

j e g y z ő k ö n y v

OTP BANK LIGA, 32. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (0–1)
Gól: Tabakovic (56.), ill. Radó A. (10.)

Sárga lap: Varga K. (77.), Tabakovic (84.), Bódi (93.), ill. Márkvárt (36.), Klinar (38.), Hegedüs 
L. (84.)
Kiállítva: Bacelic-Grgic (63.)

DVSC: Nagy S. – Bényei, Szatmári, Mészáros N., Ferenczi J. – Bódi, Tőzsér, Kusnyír (Takács 
T., 75.), Varga K. – Tabakovic, Sós (Bereczki, 46.)

PAFC: Hegedüs L. – Klinar, Heris, Spandler, Trajkovski – Bacelic-Grgic, Balogh B. – Molnár G. 
(Madarász, 66.), Márkvárt, Radó A. (Perosevic, 75.) – Henty (Latifi, 79.)
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Bacelic-Grgic kiállítása után tíz emberrel, 
hatalmasat  küzdve játszott együttesünk 
1–1-es döntetlent a DVSC vendégeként az 
OTP Bank Liga 32. fordulójában.

Trópusi eső zúdult a cívisvárosra nagy-
jából másfél órával a mérkőzés előtt – a 
Nagyerdei Stadion öltözőfolyosója nagy-
jából úgy nézett, ki, mintha a Titanicot for-
gatták volna újra –, nem csoda hát, hogy a 
találkozó egyórás késéssel kezdődött.

Nem mondhatni, hogy nem kezdtük ak-
tívan a találkozót, a 10. percben már vezet-
tünk: Dejan Trajkovski a bal szélről adott jó 
labdát Radó Andrásnak, aki néhány lépés 
után a balösszekötő helyéről gyönyörűen 
lőtte ki a bal alsó sarkot (0–1). A gól után is 
az történt a pályán, amit mi akartunk, Radó 
és Márkvárt Dávid előtt is adódott gólszer-
zési lehetőség, míg a túloldalon egy Tőzsér 
Dániel-szabadrúgás jelentett igazán komoly 
veszélyt.

A 41. percben óriási helyzetet hagytunk 
ki: Henty tört be balról a debreceni tizen-
hatosra, az ötös sarkáról bal külsővel lőtt, 
ám Nagy Sándor ismét védett. De még ezt 
a lehetőséget is lehetett überelni: Márkvárt 
szöktette a bal szélen Trajkovskit, az ő be-

adására középen hatalmas kedv-
vel játszó Henty érkezett üresen, 
de az ötösről, futtából a felső léc 
fölé vágta a labdát, így egygólos 
előnnyel mentünk szünetre.

Fordulás után a Debrecen ala-
posan rákapcsolt, helyzeteket is 
dolgozott ki, ám az 53. percben 
megint előttünk adódott nagy 
sansz, amikor Molnár indította 
Radót a leshatáron, aki el is húzta 
Nagy mellett a labdát, ám a kapus 
visszavetődve hárítani tudott. Az 

56. percben aztán egyenlített a Loki: Bé-
nyei ment el a jobb szélen, középre pasz-
szolt, a debreceniek házi gólkirálya, Haris 
Tabakovic pedig közelről Hegedüs kapujába 
vágta a labdát (1–1).

A baj, ahogy általában, most sem járt 
egyedül, a 63. percben megfogyatkoztunk, 
amikor Stipe Bacelic-Grgic vesztette el hi-
degvérét, és lefejelte a térdére előzőleg 
rátartó Kusnyir Eriket. Emberhátrányban 
jöttek is a Loki-helyzetek, a 72. percben 
Hegedüsnek két óriási bravúrt is be kellett 
mutatnia, de hálóőrünk remekül állta a sa-
rat. Sőt, helyzetekre is futotta együttesünk-
nek, a 86. percben előbb Madarász, majd 
Perosevic szerezhetett volna gólt, de előbbi 
lövését blokkolták a védők, utóbbi próbálko-
zását védte Nagy Sándor.

A 89. percben aztán először Tabakovic 
dönthette volna el a meccset – közvetlen 
közelről Hegedüs kezébe fejelt –, majd a 
túlvégen Liridon Latifi éles szögből leadott 
lövését kellett védenie a debreceni kapus-
nak. A hosszabbításban is adódott helyzet 
mindkét oldalon, de az eredmény már nem 
változott.
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Program

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

Impresszum

GÓLLÖVÖLISTA

Partnerek és támogatók:

  M GY D V G PT
  1 VIDEOTON FC 32 20 8 4 64—26 68
  2 FERENCVÁROSI TC 32 18 11 3 66—28 65
  3 ÚJPEST FC 32 11 13 8 39—37 46
  4 DVSC 32 12 8 12 52—45 44
  5 BUDAPEST HONVÉD 32 12 8 12 47—52 44
  6 PAKSI FC 32 11 9 12 43—47 42
  7 PUSKÁS AKADÉMIA FC 32 10 10 12 40—46 40
  8 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 32 9 10 13 35—51 37
  9 SWIETELSKY HALADÁS 32 10 5 17 34—50 35
10 BALMAZÚJVÁROS 32 8 11 13 36—43 35
11 VASAS FC 32 9 7 16 37—58 34
12 DVTK 32 9 6 17 42—52 33

PAFC

EMBERHÁTRÁNYBAN IS IKSZ DEBRECENBEN 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.  PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 1—2
32. 05. 27.  DVSC — PUSKÁS AFC 1—1
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
  4  RADÓ ANDRÁS 3
  6  MOLNÁR GÁBOR 2
  6  PEROSEVIC ANTONIO 2
  6  HEGEDŰS JÁNOS KRISZTIÁN 2
  9  HERIS JONATHAN STEVE 1
  9  MÁRKVÁRT DÁVID 1
  9  PROSSER DÁNIEL BÁLINT 1
  9  SPANDLER CSABA 1
  9  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


