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Vezetőedzői nyilatkozat

[Elszánt ellenfélre számítunk

[Nem ismeretlen számodra Nagy Tibor 
csapatának a stílusa, meccseltél már 
ellenük. Milyen harcmodort várhatunk a 
váciaktól a Pancho Arénában?

Az eddigi mérkőzéseink megmutatták, 
hogy egy dologra biztosan lehet számíta-
ni. Bárhol játszunk, legyen az itthon vagy 
idegenben, mindenki kétszáz százalék-
kal pörög ellenünk, és mindenki minket 
szeretne megverni. Gondolom, ez lesz 
várható a Vác ellen is.

[A váciak vezetőedzője, Nagy Tibor azt 
mondta, egyet ígérhet: nem fognak ket-
tős fedezékbe vonulni Felcsúton.

Abban biztos vagyok, hogy a Vác min-
dent elkövet majd a mérkőzés folyamán, 
de nekünk nem lehet más célunk, mint 
hogy megszerezzük a három pontot.

[Sűrű program vár ránk a héten, hiszen 
a Vác-meccs után Zalaegerszegre uta-
zunk. Elképzelhető-e, hogy a csákvári 
meccshez képest lesznek 
változások a kezdőben?

Rövid az idő a csákvári és 
a szerdai mérkőzés között. 
Meglátjuk, hogy ki milyen álla-
potban lesz a szerdai találkozóig, és 
ennek tudatában jelölöm ki a kezdőcsa-
patot.

[Csilus Ádám, Hegedűs János, Polon-
kai Attila és Pekár László is a lelátóról 
nézte a meccset Csákváron. Lehetsé-
ges-e, hogy valamelyikük bevethető 
lesz a Vác ellen?

Pekár Lacinak hosszú ideje tartó térd-
problémái vannak, most volt az utolsó 
MR-vizsgálata, a mai nap eldönti, hogyan 
tovább, de a Vác ellen rá még nem lehet 
számítani. Polonkai Attilát fokozatosan 
próbáljuk meg fölépíteni, ugyanígy Csilus 
Ádámot is. Majd meglátjuk, hogy a lábuk 
hogy reagál a különböző mozgásokra.  
Kovács doktor szerint Hegedűs János a 
Cigánd elleni mérkőzésen a vádlijára na-
gyon rossz helyen kapott rúgást, amely-
nek gyógyulási folyamata nagyon lassú 
lehet, de mindent 
elkövetünk, hogy 
a felépülési ide-
je lerövidüljön. 

Vezetőedzőnk, Pintér attila biztos abban, hogy mint 
minden ellenfelünk, a Vác is kétszáz százalékon pörög 
majd ellenünk felcsúton.

KAPARD ÖSSZE A SZERENCSÉDET 
ÉS HA MÁZLID VAN, PÖRGETHETSZ!
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Vezetőedzői nyilatkozat

[Az elmúlt hét-
végén a Vác 
3–1-re vezetett 
a Szolnok el-
len, a vendé-
gek azonban 
kiegyenlítettek, 
3–3 lett a vége. 
Csalódott?

Kettős érzés 
van bennem,. 

mert annak nagyon örülök, hogy újra el-
kezdtünk játszani. Sokat birtokoltuk a lab-
dát, sok helyzetet dolgoztunk ki – ez min-
denképp pozitívum. Az azonban fáj, hogy 
az idáig jól működő védekezésünk pont 
akkor vallott kudarcot, amikor három gólt 
szereztünk. Ennek azért több összetevője 
van, voltak olyan helyzetek, amelyekből 
nem lett volna szabad gólt kapni, de azt 
hiszem, ezeket a problémákat két nap alatt 
orvosolni tudjuk. A Soroksár ellen sem ját-
szottunk alárendelt szerepet, most viszont 
kimondottan jól játszottunk, ezt kell folytat-
ni tovább, tetszik, hogy visszatértünk a régi 
útra.

[Balajti Ádám kifejezetten jól futballozott 
azon a meccsen, két gólt is szerzett.

Amióta idehoztuk, egy nagyon kicsi 
hullámvölgytől eltekintve hozza azt, amit 

elvárunk tőle. Olyan közegbe került, ahol 
megértik őt. Ő különleges személyiség, 
másféle figyelmet igényel, mint a többiek, 
de tudjuk, hogyan állítsuk a csapat szolgá-
latába.

[Ősszel Dunaújvárosban a Puskás Aka-
démia ellen is kimondottan jól játszott 
a Vác, akkor is 3–3 lett a „flúgos futam” 
vége, úgy, hogy hazai szempontból volt 
1–0, 1–2, illetve 3–2 is. Hasonlóan nyílt 
sisakos küzdelmet várhatunk most a 
Pancho Arénában is?

Igen. Nekem az a filozófiám, hogy azzal 
nem jutunk előre, ha beállunk tíz emberrel 
védekezni, és arra várunk, hogy talán egy 
kontrából vagy egy pontrúgásból gólt szer-
zünk. A mérkőzések nagy százalékában ez 
nem jön be, úgy gondolom, támadni kell, 
bátran felvállalni a futballt. Ha jól játszunk, 
és olyan napunk van, akkor nyerünk, az 
is benne van, hogy veszítünk, de azt nem 
szeretem, ha nem teszünk meg mindent 
a győzelemért, hanem várunk a szeren-
csénkre, ami egyébként sem jön, ha nem 
követünk el mindent, hogy magunk mellé 
állítsuk. Most a Puskás Akadémiával ta-
lálkozunk, amelynek a játékoskerete és a 
stábja is kimagaslik az NB II mezőnyéből. 
Nem lesz könnyű dolgunk, de remélem, 
hogy megoldjuk a feladatot. 

[Nem lesz bunkerfoci!

-

bármennyire is erősnek tartja csapatunkat a szerdai rivális 
Vác mestere, nagy tibor, a döntetlennel sem egyezne ki a 
Pancho arénában.

nagy tibor

[Játékvezetők
A PAFC – Vác mérkőzést Szilasi Szabolcs vezeti. 
Asszisztensek: Kis Zoltán és Aradi József. Tartalék játékvezető: Szalai László

Puskás-légió

[Gyurcsóék a vonal fölött, 
fogy a palermói remény

Bár a Legia Warszawa a meccs elejétől 
kezdve jóval több gólhelyzetet alakított ki 
a Pogon Szczecin ellen az Ekstraklasa 
27. fordulójában, a szczeciniek előtt is 
adódtak lehetőségek, hogy megszerez-
zék a vezetést – Gyurcsó Ádám két tá-
voli lövésével is alaposan megtornáztatta 
Malarz kapust. A hazai fölény a máso-
dik félidőben érett góllá, először Michal 
Kucharczyk, majd Vadis Odjidja-Ofoe 
mattolta Slowik kapust. 

Lényegesen jobban sikerült a piros-ké-
keknek a következő hétvége. Az ellenfél 
ezúttal az Arka Gdynia volt, Fraczczak 2. 
percben szerzett vezető gólját még azon-
nal egalizálni tudták a látogatók, de az 53. 
percben Gyurcsó passzából Fraczczak 
ismét vezetést szerzett, tíz minutummal 
később Delev, illetve Rapa révén már 4–1 
volt az eredmény. Az ötödik csapást sa-
ját játékostól, Marcjaniktól szenvedte el a 
Gdynia. Győzelmével a Pogon visszaka-
paszkodott a felsőházi rájátszást érő 8. 
helyre.

A Palermo zsinórban negyedik veresé-
gét szenvedte el, otthon a Cagliaritól. Di-
ego López mester az Udinese ellen gólt 
szerző Sallai Rolandot a kispadra nevez-
te, egykori akadémistánk a 80. percben 
állt be. A forgatókönyv most is a szokásos 
volt: González hiába szerzett vezetést a 
vendéglátóknak a 28. percben, a máso-
dik félidőben a szárdok Lonita duplájával 
és Borriello góljával fordítani tudtak. 

Nem termett több babér a rózsaszín-fe-

ketéknek a Milan ellen sem, Baccáék va-
lóságos vérfürdőt rendeztek a szicílíaiak 
ellen a San Siróban. A milánóiaktól Suso 
már a 6. percben beköszönt, ezután 
Pasalic, majd Bacca vette be a palermói 
kaput – még az első félidőben. A kegye-
lemdöfést De Sciglio passzából Deulofeu 
adta meg a Sallait az 54. percben bevető 
vendégeknek.

A Palermo újabb vereségeivel a 19. 
helyen áll, nyolcpontos hátrányban van 
a még bennmaradást jelentő 17. pozíció-
ban tanyázó Empolihoz képest.

felemás két héten vannak túl légiósaink: a Sallai rolandot 
foglalkoztató Palermo tovább folytatja mélyrepülését, gyurcsó Ádám 
csapata, a Pogon Szczecin azonban újra a felsőház tagja.



6 7

Ősszel már az első csapatban is bemutatkozott ifjú 
középpályásunk, tóth keve, aki azt is elárulta: bár él-hal a 
futballért, tudatosan készül a „civil” életre is.

Játékosportré

[Egy intelligens „melós”

Elsős általános iskolás voltam, amikor a 
bátyán elkezdett játszani a Hegyvidék 
csapatában. Lementem megnézni az 
egyik edzését, és akkor – mivel a kisöcs 
mindig majmolja a bátyját – nekem is 
megtetszett. Kiderült, hogy jól is megy 
a dolog, így én is a Hegyvidék játéko-
sa lettem. Negyedikes általános iskolás 
koromban igazolt le a Vasas: edzőmecs-
csünk volt ellenük, és megtetszettem 
nekik, onnan kezdett el komollyá válni a 

dolog – mesél a kezdetekről tizennyolc 
éves fedezetünk.

[Hogy kerültél a Puskás Akadémiára?
Az U15-ös korosztállyal játszottunk 

egy válogatott meccset Svájc ellen, Tajti 
Józsi bácsi azután keresett meg, és el-
mondta: szívesen látnának Felcsúton. Ez 
pont akkor volt, amikor végzős voltam 
az általános iskolában, és úgy döntöt-
tem, ideje máshol kipróbálni magam. 

Mivel mindenképpen lett volna egy kis 
változás – Pasarétről a Fáy utcába kellett 
volna „költözni” –, eljöttünk megnézni 
az akadémiát. Nagyon tetszett, amit itt 
tapasztaltunk, s a szüleimmel közösen 
úgy döntöttünk, hogy ide igazolok – sze-
rencsére bejött a váltás.

[Bár már belső védőt is láttunk játsza-
ni, elsősorban a középpálya a „szakte-
rületed”. Kiket tartasz a legjobbnak a 
posztodon?

Amikor elkezdtem a focizni, mint min-
den kisgyerek, én is a gólokat szerettem 
rugdosni, kezdetben elöl játszottam, s a 
Vasasban is inkább a támadásokkal fog-
lalkoztam. A Puskás Akadémián már vé-
dekező középpályást is játszottam, mos-
tanában kezd kirajzolódni, hogy ez az 
igazi posztom. A csapatunkból Sándor 
Gyuri a példakép, ő mindig biztat, min-
denben segít, de ugyanúgy mondhat-
nám Polonkai Attilát is. A külföldiek közül 
– mivel örök kedvencem a Manchester 
United – Paul Scholes az etalon, illetve 
Bastian Schweinsteiger, aki miatt a 31-es 
mezszámot is választottam.

[Középpályásként mit tartasz a leg-
főbb erényednek?

Azt hiszem, elég gyorsan átlátom a kü-
lönböző játékszituációkat, ugyanakkor 
elég „brusztos” játékos is vagyok. Sokat 
futok, nem ijedek meg az ütközésektől 
sem, és azt hiszem, a labdaszerzés is jól 
megy. Persze azt is látom, mi minden-
ben tudnék még fejlődni – ilyen például 
a góllövés. A kulcspasszokat is gyakorol-
nom kell, és fejlesztenem kell a gyengéb-
bik lábamat, valamint a fejjátékomat.

[A Balmazújváros ellen mutatkoztál 
be bajnokin a nagycsapatban. Nagyon 

sok megilletődöttséget egy ilyen fontos 
meccsen sem láttunk rajtad…

Nem mondom, hogy váratlanul ért, hi-
szen egy ideje már a „nagyokkal” edzet-
tem, sokszor ültem a kispadon – nagyon 
jó érzés volt hallani, ahogy a hangosbe-
mondóban bemondják a nevemet. Úgy 
voltam vele, hogy ha már kaptam egy 
lehetőséget, akkor azzal élni kell. Sze-
rencsére jól is ment a játék, és meg is 
nyertük azt a mérkőzést. Nem mondom, 
hogy a legszebb összecsapás volt a Pus-
kás Akadémia történetében, de nagyon 
fontos három pontot szereztünk. Vinc-
ze Pilu bá’ volt akkor az edzőnk – neki 
utánpótlás-játékosként is nagyon sokat 
köszönhetek.

[Az iskolában is remekül teljesítesz; 
sokak szerint a játékod tükrözi a tanul-
mányi eredményedet, intelligens fut-
ballistának tartanak. Látsz kapcsolatot 
a két dolog között?

Úgy érzem, van összefüggés. A pályán 
is profitálok abból, hogy a suliban is jól 
teljesítek – az, hogy „fejben ott vagyok”, 
leginkább a koncentrációban és a játék 
olvasásában segít.

[Kitűnő tanulmányi eredménnyel azért 
a felsőoktatásban is megnyílnak a ka-
puk. Hogyan tovább az érettségi után?

Továbbra is elsősorban a focival sze-
retnék foglalkozni, az elkövetkezendő 
időszakban ez lesz a legfontosabb. 
Nem mondom, hogy jövőre elkezdem az 
egyetemi tanulmányaimat, de beadom 
a jelentkezésemet, ha felvesznek, legfel-
jebb halasztok egy évet. Természetesen 
jó lenne minél előbb elkezdeni, hiszen 
arra is gondolni kell, mi lesz a foci után, 
így mindenképpen szeretnék egyetemi 
diplomát szerezni.



8 9

[Futball és anatómia
a síp és a stopperóra nem igazán az ő műfaja, Szabó ottót 
sokkal inkább a foci tudományos oldala fogta meg. az egykori 
háromszoros szlovák válogatott játékos rehabilitációs és 
erőnléti edzőként dolgozik Pintér attila stábjában.

edzőportré

[Nemrégiben hagytad abba a fut-
ballt. Hogyan jöttél rá, hogy rehabi-
litációs edző akarsz lenni?

Hagyományos ér telemben soha 
nem akar tam edző lenni, engem az 
fogott meg, amikor az egyik sérülé-
sem kapcsán Berlinbe kerültem egy 
rehabilitációs központba, ez hét év-
vel a karrierem vége előtt volt. Na-
gyon megtetszett az ottani munka, 
az, ahogy a sérültekkel dolgoznak, 
és felépítik őket. Akkor döbbentem 
rá, hogy a pályafutásom befejezése 
után ezt szeretném csinálni. Az utol-
só hat évemben már tudatosan ké-
szültem erre, iskolába jár tam, és tud-
tam, hogy spor tolók rehabilitációjával 
fogok foglalkozni. Egész egyszerűen 
jobban érdekel az anatómiai vagy 
éppen az erőnléti rész, úgy is fogal-
mazhatunk, hogy a foci tudományos 
oldala fogott meg.

[A munkád során nyilván sokat be-
szélgetsz is a játékosokkal. Milyen-
nek találod a légkört a csapatnál?

Nagyon jónak. A srácok tudnak és 
akarnak is dolgozni, úgyhogy azt is 
mondhatnám, hogy tulajdonképpen 
könnyű dolgom van. Persze mint 
mindenhol, itt is vannak nehezebb 
napok, de egy olyan társaság ez, 
akiket nem kell noszogatni, ha mun-
káról van szó, mindig maximálisan 
odateszik magukat. Fel kell jutnunk 
az első osztályba, és mindenki tud-
ja, hogy ez csak együtt sikerülhet. Az 
újonnan érkezőket sem csupán a tu-
dásuk alapján választottuk ki, a siker-
hez a megfelelő mentalitásra és lelki 
alkatra is szükség van. Ezzel sincsen 
probléma, a fiúk jól működnek együtt 
és tényleg csapatot alkotnak.

– Pintér Attila irányításával. A Vasas-
ban és Győrben is dolgoztam a keze 
alatt, utóbbi csapattal dobogós he-
lyen végeztünk, és a nemzetközi po-
rondon is megálltuk a helyünket.

[Az elbeszélésedből úgy tűnik, min-
dig is bizalmi embernek számítottál 
a mesternél.

Azt igazából ő tudja, hogy ez való-
ban így volt-e, de ha azt nézzük, hogy 
három klubnál is dolgoztunk együtt, 
akkor lehet, hogy így is fogalmazha-
tunk.

[Háromszoros szlovák válogatottnak 
is mondhatod magad. Magyarként 
nehéz volt bekerülni a csapatba?

Nem volt könnyű, de nem a szárma-
zásom miatt, hanem sokkal inkább 

azér t, mer t nagy volt a konkurencia. 
Abban az időben a Slovanban 

futballoztam, és azon kevesek 
közé tar toztam, akiket a hazai 
bajnokságból válogattak be. 
A csapat többsége külföld-
ről verbuválódott, a legjobb 
szlovák focistákat már fiatal 
korukban elvitték külföldre, 
és leginkább azokat vették 
számításba, akik a nyuga-
ti klubjukban meghatározó 

játékosok voltak. Most sem 
állnak éppen rosszul ebben a 

tekintetben, elég erős a szlovák 
válogatott. A mostaniak közül 
is jó párral játszottam együtt, 
a leghíresebb a Napoliban 
játszó Marek Hamsík, de Ján 
Duricát vagy az egykor a Li-
verpoolban, most már Tö-
rökországban játszó Marin 
Skr telt is említhetném.

[Felvidéki magyarként Pribramban, 
Csehországban születtél. Van en-
nek valamilyen különleges sztorija?

Abban az időben édesapám bá-
nyászként ott kapott munkát. Amikor 
a szüleim odakerültek, még meg sem 
születtem, összesen tíz évet voltunk 
ott, hatéves koromban költöztünk 
haza Dunaszerdahelyre. 

[Már kicsi korodban beleszerettél a 
fociba?

Akkoriban még csak szórakozás-
ként fogtam fel a futballt, játszottam 
a többiekkel, edzegettem is, de iga-
zán tizenöt éves koromban fordult 
komolyra a dolog, akkor kezdtem el 
focizni a DAC-ban. Onnantól kezdve 
élveztem a labdarúgás minden egyes 
pillanatát.

[ Ilyesmi általában a kissrácoknál 
fordul elő, neked viszont később 
voltak a DAC-korszakaid…

Igen, háromszor is játszottam a Du-
naszerdahely csapatában, ott is fe-
jeztem be a játékos-pályafutásomat.

[Magyarországon jó pár helyen 
megfordultál az élvonalban, ját-
szottál az MTK-ban, a Sopronban, 
a Debrecenben, Győrben, a Vasas-
ban és Pápán is. Hol érezted a leg-
jobban magad?

Nagyon szerettem Győrben és Sop-
ronban is futballozni, az MTK-s évem-

re is szívesen emlékszem vissza. 
Debrecenben sajnos nem kaptam 
elég játéklehetősé-
get, de tetszett 
a környezet, a 
klubot körül-
vevő profiz-
mus. Sopron-
ban nagyon 
jó csapatunk 
volt és remek 
időszakot él-
tünk. Megnyer tük 
a Magyar Kupát 



Puskás akadémia fC
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Puskás 10

[Tornagyőzelemmel emlékeztünk

Kanta Szabocs együttese a DAC 1904 el-
len kezdett, az első pár percben nem na-
gyon forogtak veszélyben kapuk. Az első 
komolyabb helyzet előttünk adódott, de 
Mező Dezső fölé bombázott. A meccs első 
felében Szabari okozta a legtöbb gondot a 
dunaszerdahelyieknek a jobb oldalon, gól 
azonban az ő megindulásaiból sem esett. A 
túloldalon viszont igen: egy jobb oldali sza-
badrúgás után Angyal pöckölte a kapunkba 
a labdát (0–1). A gól után is mi játszottunk 
fölényben, Gyevát Kevin még a kapufát is 
eltalálta, de úgy tűnt, nem akar összejönni 
az egyenlítő gól. Ám Braun Bálint másképp 
gondolta, s a félpályán túlról indulva szlalo-

nemzetközi u12-es tornával tisztelegtünk alapítónk emléke előtt 
Öcsi bácsi születésének kilencvenedik, akadémiánk 
„keresztelőjének” tizedik évfordulóján. ifjaink méltóképpen 
ünnepelték meg a kettős jubileumot, és elnyerték 
a Puskás 10 tournament első helyéért járó serleget.

mozott végig a gyepen, hogy a végén a jobb 
alsóba helyezve egalizáljon (1–1).

Második mérkőzésünkön az NK Osijek 
csapata volt az ellenfél. A horvátok híresek 
kemény stílusukról, most sem kisasszonyfo-
cit játszottak, már a saját büntetőterületünk 
előtt letámadtak minket. Az agresszív stílus 
ellenére nagy helyzetek nem alakultak ki a 
horvát srácok előtt sem, bár Dzeko alig mellé 
suhanó lapos lövésénél volt némi ok az ag-
godalomra. A mieinknél csapatkapitányunk, 
Szabari volt a legaktívabb, egy ízben például 
ígéretesen tört előre középen, de nem tudta 
igazán eldönteni, hogy lőjön vagy passzoljon 
– oda is lett a helyzet. Mindkét csapat játéká-
ban sok volt a pontatlanság, így komolyabb 
sanszok egyik oldalon sem alakultak ki – 
maradt a gól nélküli döntetlen.

A harmadik találkozónkra úgy futottuk ki, 
hogy tudtuk: csak a győzelem jelent biztos 
továbbjutást. Ennek megfelelően támadólag 
léptünk fel, s már a második percben meg-
volt az első helyzetünk. Braun Bálint lépett ki 
középen, ám lövés helyett a lesen tartózkodó 
Gyevát Kevinnek passzolt, aki így hiába to-
vábbított a hálóba. Ám ami késik, nem múlik: 
nem sokkal később Braun szinte lekopírozta 
a DAC elleni egyenlítő találatát: majdnem az 
alapvonalig szlalomozott a jobb oldalon, be-
tört a büntetőterületre, és éles szögből kilőtte 
a hosszú sarkot (1–0). Pazar alakítás volt! 
Mint ahogy Gyevát Keviné is, aki kisvártatva 
két szenzációs csellel két bekket küldött el 
gyufáért a bal oldalon, középre gurítását az 
érkező Braun higgadtan tette el Gajdos ka-

pus mellett (2–0). Csapatunk ezzel megsze-
rezte a győzelmet, és csoportmásodikként 
jutott tovább az eszékiek mögött.

Az elődöntőben az előzetesen a torna 
egyik legnagyobb esélyesének tartott 
FK Vojvodinával találkoztunk. A délvidéki 
együttes nagy lendülettel kezdett, s jó pár 
helyzetet alakított ki az első percekben – 
köztük ziccereket is. „Éledezzünk már egy 
kicsit!” – szólt Kanta Szabolcs utasítása, s 
a dörgedelemnek volt is foganatja. Véde-
kezésünk egyre masszívabb lett, s táma-
dásainkban is több veszély volt, mint az 
összecsapás elején. A háromgólos Braun 
például közel járt hozzá, hogy vezetést sze-
rezzen a mieinknek, ám hiába cselezte be 
magát az újvidéki kapu előterébe, szerelték 
a vendég bekkek. Szabari Roland akciójá-
nál azonban már nem volt ellenszer. Csa-
patkapitányunk a bal oldalon csinálta meg 
azt, amit az előző meccseken Braun Bálint: 
végigszlalomozott a szélen, majd gyönyö-
rűen fejezte be a szólót (1–0). Együttesünk 
ezzel bekerült a döntőbe, ahol magyar ri-

vális, a Honvéd-MFA várt Kanta Szabolcs 
fiaira.

A döntőt – Öcsi bácsi kilencvenedik szüle-
tésnapján stílszerűen – a Honvéddal játszot-
tuk. „Evés közben jön az étvágy” – mondta a 
finálé előtt Kanta Szabolcs. A mester elszánt-
sága a srácokra is átragadt: U12-eseink ala-
posan felszívták magukat a fináléra, szinte 
alig engedték labdához jutni a kispestieket. 
Erőszakos harcmodorunknak nem találta az 
ellenszerét a piros-fekete csapat – jöttek is 
a nagyobbnál nagyobb lehetőségek. Mező 
Dezső és Szabari Roland is helyzetbe ke-
rült, de a legnagyobb lehetőség Braun előtt 
adódott, aki egy az egyben állt Tóth Bertold 
kapussal szemben, ám a honvédos portás 
hatalmas bravúrral hárított, majd az ismétlést 
is megfogta. Hiába volt tehát a puskásos 
dominancia, nem tudtuk elkerülni a bün-
tetőpárbajt. Az idegek harcából azonban 
nagyon jól jöttünk ki, nem remegtek meg a 
lábak, Gyevát, Szabó és Átrok is értékesítette 
a maga pontrúgását, míg a túloldalon Varga 
hibázott, így 3–1-gyel itthon tartottuk a kupát.
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Válogatottak

[Verhető riválisok
feröer, Skócia és franciaország lesz a magyar u17-es 
férfiválogatott három csoportellenfele a májusi 
európa-bajnokságon.

A három Puskás-aka-
démistát, Ásványi Ba-
lázst, Major Gergőt és 
Timári Normant is so-

raiban tudó U17-es férfi 
válogatott március végén 

Izraellel, Oroszországgal 
és Norvégiával szemben kivívta a részvételt 
a május 3. és 19. között sorra kerülő horvát-
országi korosztályos Európa-bajnokságra. 
A torna zágrábi sorsolásán aztán a riváli-
sok kilétére is fény derült: a B csoportban a 
feröeriekkel, a franciákkal és a skótokkal küz-
dünk meg a negyeddöntőbe jutásért.

Az U17-es korosztályban tizenhat együt-
tes vesz részt a viadalon, a csapatokat 
négy csoportba osztják, a kvartettek első 
két helyezettje jut tovább a negyeddöntő-
be. A négy negyeddöntő nyertesei kvalifi-
kálnak az indiai U17-es világbajnokságra 
is, a negyeddöntő két legjobb eredményt 
elérő vesztes együttese pedig playoff-
mérkőzésen dönt egymás között a mara-
dék egy vb-indulást jelentő helyről.

A csoportbeosztás előtt két kalapba osz-
tották a csapatokat, az első kalapban a há-
zigazda horvátok mellett a nyolc elitkörös 
csoport győztese közül hét kapott helyet. 

Selejtezős eredményei alapján a magyar vá-
logatott csúszott át a második kalapba, ami 
azt jelenti, hogy két első kalapos és egy má-
sodik kalapos ellenfelet sorsoltak mellénk, 
utóbbi volt Feröer-szigetek, az előbbi pedig 
Skócia és Franciaország. A sorsoláskor az 
is kiderült, hogy nemzeti csapatunk május 
3-án a legerősebb riválisnak vélt francia vá-
logatott ellen lép pályára, 6-án Skócia, 9-én 
pedig Feröer ellen játszik Szélesi Zoltán 
csapata, mindhárom csoportmeccsünkre 
Nagygoricában (Velika Gorica) kerül sor.

„Kifejezetten örülök ennek a csoportnak, 
bár nagyon nem izgultam azon, kit kapunk, 
hiszen bízom a csapatunkban, és mivel a 
második kalapban voltunk, tudtuk, hogy ka-
punk legalább egy erős csapatot. Úgy vol-
tam vele, mindegy, ki lesz az ellenfél, de úgy 
vélem, verhető ellenfeleket kaptunk, még 
akár a szerintem legerősebb franciák ellen 

is nyerhetünk, és a vb-részvétel sem elérhe-
tetlen álom. A franciákkal ellentétben a skó-
tokkal már játszottunk, ellenük 5–1-re nyer-
tünk, ez mindenképp biztató – remélem, 
most is le tudjuk győzni őket. A feröeriekről 
nem sok mindent tudok, legfeljebb annyit, 
hogy magyar kapusedzőjük van, remélem, 
nem tréfálnak meg minket. Őket szerettük 
volna megkapni, és én személy szerint Skó-
ciára is vágytam” – értékelte az ellenfeleket 
az Európa-bajnoki kvalifikációból oroszlán-
részt vállaló kapusunk, Ásványi Balázs. 

Az Európa-bajnokság csoportbeosztása:
A csoport: Horvátország, Olaszország, Törökország, Spanyolország
B csoport: feröer-szigetek, franciaország, magyarország, Skócia
C csoport: Bosznia-Hercegovina, Írország, Németország, Szerbia
D csoport: Anglia, Hollandia, Norvégia, Ukrajna

A magyar válogatott programja:
Május 3., szerda, 14 óra (Velika Gorica): magyarország–franciaország
Május 6., szombat, 16 óra (Lucko): Skócia–magyarország
Május 9., kedd, 16 óra (Lucko): feröer-szigetek–magyarország
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merre járjon is a világban, ha mindössze 
annyit mond: Magyarország, a felelet nem 
más, mint: Puskás. Példakép, valódi hős 
ő sokhelyütt. „Immár az égi pályákon ját-
szik tovább, s emlékét örökre szívünkbe 
zártuk – fogalmazott. – Puskás Öcsi bácsi 
összehozta az embereket a futball egyete-
mes nyelvén, s azt sugallta, hogy megvan 
a képességünk arra, hogy hasonló hősö-
ket neveljünk.” Majd a legendás játékos 
gyakran citált gondolatát-kérését idézve 
zárta beszédét: „Tanítsátok focizni a gyere-
keket!”

Az ünnepi köszöntőt követően az állam-
titkár elhelyezte az emlékezés koszorúját 
Puskás Ferenc sírjánál, amely a budapesti 
Szent István-bazilika altemplomában talál-
ható, s mára valóságos zarándokhellyé vált. 
Ezután a Puskás Akadémia vezetői, Takács 
Mihály főigazgató és Jakab János, a Felü-
gyelőbizottság elnöke is koszorúzással em-
lékeztek meg névadónkról.

A futballtörténelem egyik legkiválóbb já-
tékosának nyughelyénél szintén lerótta ke-
gyeletét Szalai László utánpótlás szakmai 
igazgató, Kiss Zoltán kollégiumigazgató, va-
lamint Szöllősi György, a magyar futball és a 
Puskás-ügyek nagykövete, a Nemzeti Sport 
főszerkesztője és Lomnici Zoltán jogász, a 
Legfelsőbb Bíróság egykori elnöke is. 

A különleges kettős évforduló alkalmából 
labdarúgóink, akadémiánk vezetői, edzői és 
növendékei, a kollégium és az iskola mun-
katársai Felcsúton emlékeztek: akadémistá-
ink nevében Rétyi Tamás és Suscsák Máté 
helyezte el az emlékezés koszorúját a Pus-
kás-bronzszobornál, Domonkos Béla szob-
rászművész alkotásánál, majd Takács Mi-
hály főigazgató mondott ünnepi köszöntőt. 
Az egybegyűlt játékosok, vezetők, edzők és 
növendékek néma főhajtással tisztelegtek 
a valaha élt egyik legnagyobb labdarúgó, a 
leghíresebb magyar emléke előtt.

„Öcsi bácsira emlékezünk, s azt ünne-
peljük, hogy akadémiánk tíz éve vette fel 
a legnagyobb magyar labdarúgó nevét” 
– fogalmazott Takács Mihály, aki alapítónk 
szavait idézve az akadémia küldetését 
hangsúlyozta: „Embereket akarunk nevelni, 
akik ráadásul kitűnően futballoznak.” Emlé-
keztetett arra, hogy eddig 102 játékosunk 
jelent meg az élvonalban, a másod- és a 
harmadosztályban, s minden ötödik akadé-

[Neveljünk hősöket
Éppen kilencven éve, 1927. április 1-jén 
látta meg a napvilágot a kis Öcsi, s tíz éve, 2007. április 1-jén nevezték el 
akadémiánkat a legnagyobb magyar futballistáról. a kettős évfordulón 
akadémiánk vezetői budapesten, a Szent istván-bazilikában, Puskás 
ferenc sírjánál, növendékeink és edzőink felcsúton tisztelegtek a hős 
labdarúgó emléke előtt.

Évforduló

„A hála és a tisztelet 
hangján emlékezünk 
egy legendára, a ma-
gyar nemzet nagykö-
vetére, a XX. század 
legnagyobb hősére” 
– kezdte ünnepi be-
szédét Szabó Tünde 
sportért felelős állam-
titkár.

Mint mondta, azok 
hagynak nyomot a világban, akik egész 
életükkel szolgálnak: „Öcsi bácsi szerette 
és szolgálta az embereket.” A világ valaha 
volt legnagyobb labdarúgójának címeit 
felsorolva az államtitkár kiemelte: „Nemes 
lelkű, emberi, igazi jó barát, mondták róla 
azok, akik ismerték. Olyasvalaki volt ő, aki 
a magyar futballt világszintre emelte, s hitt 
abban, hogy az emberi kapcsolatok adják 
a csapat igazi nagyságát.” Szabó Tünde 
emlékeztetett arra is, hogy az ember bár-

mistánk viselhette már a címeres mezt kor-
osztályos vagy nagyválogatottban. „Hűség, 
alázat, emberség – Öcsi bácsit leginkább 
ezek jellemezték, s az, hogy mindig győz-
ni akart – mondta. – Azt kívánom, hogy 
ugyanezek jellemezzék növendékeinket is. 
Legyünk büszkék mindarra, amit elértünk, 
s hogy vezetőedzőnk, Pintér Attila, utánpót-
lás szakmai igazgatónk, Szalai László vagy 
éppen az évtizedek óta akadémiánkon 
dolgozó Hegedűs Béla személyében – 
aki épp negyven éve volt bajnok a Vasas-
sal – milyen kiváló munkatársaink vannak. 
Munkánkat jellemezze az, hogy: veletek és 
értetek akarunk dolgozni” – fordult a gye-
rekekhez Takács Mihály. Majd e szavakkal 
zárta beszédét: „Isten áldja Öcsi bácsit és 
az akadémia életét!”
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Program

II. ker UFC, III. ker TUE, Ajak SE; Atomerőmű SE Paks; Baja LSE, Balatonfüredi FC, Balkányi SE; Bal-
mazújváros, Békéscsabai UFC, Bicskei TC, Bőcs Sport Kft., Budafoki LC, Budakalászi MSE, Budaörsi 
LC, FC Budapesti Sólymok, Budatétény Sportegyesület, Ceglédi Vasutas Sport Egyesület, Csepel 
Hungary Club, Dunaújvárosi Sportiskola, Egri FC, Ercsi Kinizsi SE, Etyek SE, Érdi Városi Sportegye-
sület, FC Keszthely, Genbao Akadémia (Sanghaj)  Gyermely–Szomor LE, Gyöngyösi Atlétikai Klub, 
Hajduböszörmény SE, Hódmezővásárhelyi FC, Jászberényi Vasas SE, Kunhegyesi Általános Iskola 
Dózsa Tagintézménye, Maros–menti UFC, Makói FC, Mátészalkai MTK, Méhecskék SE Kalocsa, Me-
zőkövesd SE, Mogyoródi FC, Mohács TE, Monori Sportegyesület, Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösség, Nagyecsed Rákóczi SE, Nagykanizsa TE, Nyírlugosi SE, Orosháza OMTK–ULE 
1913, PÉCSi Vasutas Sportkör, Perkáta SE, REAC, RTK, Sajóvölgye Focisuli SE, SBTC, Százhalom-
batta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület, Székelyföld Labdarúgó Akadémia (Csíksze-
reda), Tabáni Spartacus, Tápiószecsői FC, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE

a Puskás akadémia szerződéses partneregyesületei:

Készítette a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
Lapzárta: 2017. 04. 10.
www.puskasakademia.hu

impresszum Partnerek és támogatók:

21. 02. 19.  SZOLNOKI MÁV – PAFC 1–0
22. 02. 26.   PAFC – KOZÁRMISLENY 2–0
23. 03. 05.   PAFC – KISVÁRDA 1–0
24. 03. 12.   SOPRON – PAFC 0–2
25. 03. 16.   PAFC – BÉKÉSCSABA 3–0
26. 03. 19.  SZEOL – PAFC 1–1
27. 04. 02.  PAFC – CIGÁND 4–0
28. 04. 09.   CSÁKVÁR – PAFC 1–1
29. 04. 12.  18.00 PAFC – VÁC FC
30. 04. 16. 18.00 ZTE – PAFC
31. 04. 23. 18.00 PAFC – MOSONMAGYARÓVÁR
32. 04. 30. 18.00 SIÓFOK – PAFC
33. 05. 03 18.00 PAFC – NYÍREGYHÁZA
34. 05. 07. 17.30 DOROG – PAFC
35. 05. 14. 18.00 PAFC – SZEGED 2011
36. 05. 21. 18.00 CEGLÉD – PAFC
37. 05. 28. 18.00 PAFC – BALMAZÚJVÁROS
38. 06. 04. 18.00 BUDAÖRS – PAFC

  M GY D V G PT
  1 PuSkÁS afC 28 16 8 4 51–31 56
  2 SOROKSÁR SC 28 15 9 4 49–24 54
  3 KISVÁRDA 28 15 6 7 39–21 51
  4 BALMAZÚJVÁROS 28 15 5 8 34–26 50
  5 BÉKÉSCSABA 28 14 5 9 39–28 47
  6 VÁC FC 28 13 7 8 34–26 46
  7 SZEGED 2011 28 11 10 7 33–17 43
  8 ZTE FC 28 10 11 7 45–37 41
  9 DOROGI FC 28 11 7 10 30–27 40
10 SZOLNOKI MÁV 28 11 7 10 35–35 40
11 MOSONMAGYARÓVÁR 28 11 6 11 37–31 39
12 NYÍREGYHÁZA  28 10 5 13 30–34 35
13 SOPRONI VSE 28 8 11 9 28–31 35
14 BFC SIÓFOK 28 9 6 13 29–36 33
15 BUDAÖRS 28 9 5 14 30–43 32
16 CEGLÉDI VSE 28 9 4 15 36–44 31
17 CSÁKVÁR 28 6 12 10 32–44 30
18 KOZÁRMISLENY 28 8 5 15 23–39 29
19 CIGÁND SE* 28 5 8 15 17–45 20
20 SZEOL SC 28 4 3 21 16–48 15
*3 PONT LEVONVA

  M GY D V G PT
  1 ETO FC GYŐR 24 20 – 4 64–15 60
  2 ÉRDI VSE 24 19 1 4 54–23 58
  3 FC AJKA 24 13 5 6 41–28 44
  4 KAPOSVÁR 24 13 4 7 42–19 43
  5 CSORNAI SE 24 13 3 8 36–27 42
  6 PuSkÁS afC ii. 25 13 2 10 43–27 41
  7 HONVÉD-MFA II. 25 12 5 8 50–37 41
  8 III. KER. TVE 25 12 3 10 42–32 39
  9 GYIRMÓT FC II. 24 9 8 7 31–27 35
10 VIDEOTON FC II. 25 10 3 12 35–44 33
11 ANDRÁSHIDA SC 24 9 3 12 28–36 30
12 VLS VESZPRÉM 25 7 7 11 23–37 28
13 CSEPEL FC 24 7 6 11 24–30 27
14 HÉVÍZ SK 25 6 5 14 22–36 23
15 SÁRVÁR FC 24 4 7 13 14–36 19
16 DIÓSD 25 5 1 19 12–71 16
17 KOMÁROM VSE 25 3 3 19 19–55 12
18 TATABÁNYA FC (Kizárva) 
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PafC

[Parádé a Cigánd ellen, 
döntetlen Csákváron

A 27. fordulóban a Cigánd elleni hazai 
meccsen a 28. percben kezdtük meg 
a gólgyártást: Szatmári szöktette remek 
ütemben Sándor Györgyöt a balösszekötő 
helyén, a csapatkapitány higgadtan helye-
zett a kapuba (1–0).

A 65. percben Prosser kapott zseniális 
passzt a frissen beállt Zsidaitól, egy pat-
tanás után azonnal tüzelt, ezt Sánta Ti-
bor valahogyan még kivédte, de érkezett 
Tischler, és a hálóba passzolt (2–0).

A Cigánd egyre inkább kinyílt, mi pedig 
egyre felszabadultabban futballoztunk. A 
73. percben Márkvárt egy egész pályát 
átölelő passzal hozta játékba Prossert a 
vendégek tizenhatosánál, aki egyet lépett 
befelé, majd a jobb alsóba helyezett (3–0).

Az utolsó negyedórában sem ültünk rá 

az eredményre. Jó volt látni, hogy a fiúk él-
vezik a játékot, és még egy slusszpoén is 
maradt a végére. A 92. percben Prosser 
beadását Tischler fejelte Szatmári elé, aki 
nem kegyelmezett, és 15 méterről kilőtte a 
jobb alsó sarkot (4–0).

A 28. körben Csákváron pikáns meccs 
várt ránk, hiszen Vincze István ősszel még 
a mieinket edzette. Szatmári már a meccs 
legelején megszerezhette volna a vezetést 
együttesünknek, ám ziccerben nem tudott 
túljárni Kovács kapus eszén. Nem úgy a 
24. percben: Márkvárt Dávid kevergetett a 
jobb szélen, majd átforgatta a labdát bal-
ra, ahol Spandler Csaba remekül tette le 
a játékszert, Szatmárinak, 32-esünk pedig 
18-ról kilőtte a bal felsőt (0–1).

Fordulás után is mezőnyfölényben ját-
szottunk, és növelhettük volna is az elő-
nyünket, ám az önfeláldozóan küzdő 
házigazdák az utolsó pillanatban meghiúsí-
tották a lehetőségeinket. Mivel nem jött az 
újabb Puskás-gól, a csákváriak felbátorod-
tak, és egyre többet támadtak. A 90. perc-
ben egyenlített a Vincze-alakulat, a gólt két 
cserejátékos hozta össze. Egy szöglet után 
Molnár Tibor kanyarította középre a labdát 
Gottrfried pedig Hegedüs kapujának jobb 
alsó sarkába perdített (1–1).

19. 02. 19.  HÉVÍZ SK – PAFC II. 2–1
20. 02. 26.  PAFC II. – HONVÉD-MFA II. 0–1
21. 03. 05.  III. KER. TVE – PAFC II. 3–2
22. 03. 12.  PAFC II. – VIDEOTON FC II. 2–0
23. 03. 19.  KOMÁROM – PAFC II. 0–5
24. 03. 26.  PAFC II. – CSORNAI SE 1–2
25. 04. 02.  PAFC II. – DIÓSD 6–1
26. 04. 09.  FC AJKA – PAFC II. 0–1
27. 04. 16. 11.00 PAFC II. – GYIRMÓT FC II. 
28. 04. 23. 17.00 ETO FC – PAFC II.
29. 04. 30. 13.00 PAFC II. – SÁRVÁR FC
30. 05. 07. 17.30 CSEPEL FC – PAFC II.
31. 05. 14. 13.00 PAFC II. – KAPOSVÁR
32. 05. 21. 18.00 ANDRÁSHIDA – PAFC II.
33. 05. 28. 11.00 PAFC II. – TATABÁNYA FC
34. 06. 04. 18.00 ÉRDI VSE – PAFC II.

a PafC ii 2017-es tavaszi mérkőzései az nb iii-ban

a PafC 2017-es tavaszi mérkőzései az nb ii-ben
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