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Vezetőedzői nyilatkozat

[Izguljon, akinek van miért

Vasárnap este friss bajnokként fogadjuk egyik legnagyobb riválisunkat,
a feljutásért küzdő Balmazújvárost. A mérkőzés előtt nyilatkozva vezetőedzőnk, Pintér Attila kiemelte: a feljutás tudatában nyugodtan játszhatunk a rangadón.

[ Jól

esik kimondani: bajnok a Puskás Akadémia…
Nagyon-nagyon jó érzés bajnoknak
lenni, az első helyen végezni bármelyik osztályban óriási dolog, főleg két
mérkőzéssel a vége előtt. Meg szeretném köszönni minden vezetőnek, a
játékosaimnak és minden egyes dolgozónak, aki mindent alárendelt an-

nak, hogy a csapat ezt az eredményt
elérhesse. Közös a siker, hálás vagyok
mindenkinek, aki munkájával kivette
belőle a részét.

[ Mi

már megnyertük a bajnokságot, a Balmazújvárosnak azonban a
presztízsen túl a pontok is égetően
fontosak. Könnyebb dolgunk lehet
egy esetleg nyíltabb futballt felvállaló ellenféllel szemben?
Arra a kérdésre, hogy ki milyen stratégiát alkalmaz, majd a mérkőzés adja
meg a választ.

[ Igencsak

izgalmasan alakul a bajnokság hajrája, két fordulóval a vége
előtt mögöttünk még három csapat
küzd a fennmaradó feljutó helyért,
ebben a küzdelemben vasárnap mi
tölthetjük be a mérleg nyelvének szerepét. Mit vársz a végjátéktól?
Igazából soha nem foglalkoztunk
másokkal, most sem tesszük. Nekünk
volt egy célunk, a bajnoki cím, azt
elértük, de ezek után is úgy lépünk
pályára, hogy nyerni szeretnénk. Akiknek még van izgulnivalójuk, azok izguljanak csak, hála Istennek, mi már
túl vagyunk a nehezén.
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Vezetőedzői nyilatkozat

Vendég

[Pontokért jönnek a Panchóba

[Svájci legenda Felcsúton

Felszabadult, s ezért veszélyes ellenfélre számít a Pancho
Arénában a második helyezett Balmazújváros vezetőedzője.
Feczkó Tamás ugyanakkor kijelenti: nekik is megvannak a céljaik,
amelyeknek eléréséhez pontot, pontokat kell szerezniük Felcsúton.

Kedden akadémiánkon tett látogatást a svájci válogatott egykori
szövetségi kapitánya, Köbi Kuhn.

Legelőször is
szeretnék gratulálni a Puskás
Akadémia játékosainak, alkalmazottainak,
vezetőinek és
természetesen
a kollégám, Pintér Attila vezette
Feczkó Tamás
szakmai stábnak a bajnoki
címhez. Úgy gondolom, hogy nagyon
magabiztosan, esélyeshez méltóan vették
az akadályokat, minden elismerésem az
övék – kezdte mondanivalóját vasárnapi
riválisunk mestere.

[Mi már elértük a célunkat, a Balmazúj-

város számára viszont
izgalmas lesz a
végjáték. Mit vár az utolsó két fordulótól?
A Puskás Akadémia már feljutott, most
rajtunk a sor, hiszen nekünk is vannak
céljaink, de csak a következő meccsben
gondolkodunk, így egyelőre csak a hétvégi mérkőzésről beszélnék szívesen. A
mi célkitűzéseink eléréséhez pontot vagy
pontokat kell szereznünk a Pancho Arénában, ami nagyon-nagyon nehéz lesz.
Ugyanakkor látni kell, hogy mi is renge-

teget dolgoztunk azért, hogy megvalósítsuk az álmainkat, és ennek ez az összecsapás is része lehet.

[Feltehetően egy rendkívül felszabadult
csapat ellen futballoznak majd. Ez előny
vagy hátrány lehet a Balmazújváros
szempontjából?
Ezt a kérdést az edzőkollégám jobban
meg tudná válaszolni, szerintem a bajnoki cím megszerzésével a Pusksá Akadémia játékosainak válláról lekerült a teher,
így biztosan egy közönségszórakoztató
meccsel szeretnének búcsúzni a közönségüktől. Ez szerintem inkább megnehezíti a dolgunkat, de mi magunkkal foglalkozunk, és ugyanúgy készülünk, mintha
a házigazdánk nem lett volna bajnok. Biztos vagyok benne, hogy a legjobbjukat
fogják nyújtani.

A helvét nemzeti
csapatot 2001-től
2008-ig
irányító
szakembert Takács
Mihály főigazgató
fogadta. Köbi Kuhn
a Pancho Aréna VIPrészlegében őszinte
csodálattal, elérzékenyülve vizsgálgatta az ott kiállított Puskás-relikviákat, megjegyezve, hogy az FC
Zürich játékosaként – a kék-fehérekkel
hat svájci bajnoki címet és öt kupát nyert

a hatvanas-hetvenes években – rövid ideig ő is dolgozott Öcsi bácsi keze alatt.
A hetvenhárom éves tréner ezek után
szemügyre vette a létesítményeket, és
egy edzést is megtekintett. A svájci válogatottat három nagy tornán; a 2004-es
portugáliai és a 2008-as hazai rendezésű
Európa-bajnokságon, valamint a 2006-os
németországi világbajnokságon irányító
Kuhnt elvarázsolták az akadémián tapasztaltak, látogatása végén a következő szavakkal búcsúzott: „Ilyen hely nincs
még egy a világon.”

[Az ősszel Balmazújvárosban igen kiélezett találkozón nyert 1–0-ra a Puskás
Akadémia. Fűti-e önöket a visszavágás
vágya?
Az a mérkőzés már fél éve volt, most
nem az a cél, hogy azért revansot vegyünk, hanem hogy minél több pontot
szerezzünk Felcsúton, és ezzel lehetővé
tegyük, hogy álmaink valóra válhassanak.

[Játékvezetők
A PAFC – Balmazújváros mérkőzést Szőts Gergely vezeti.
Asszisztensek: Kiss Zoltán és Kulman Tamás. Tartalék játékvezető: dr. Kovács Gergely.
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Utánpótlás

[A Cordial-kupán is megütközünk

[Véradás

Kisorsolták a 20. Cordial-kupa júniusi, tiroli döntőjének csoportjait.
Akadémiánk Visinka Ede vezette U15-ös csapata az FC Bayern
Münchennel, az SpVgg EGC Wirgesszel, az SSV Reutlingennel, FC
Willel és az 1900FV Malschsal került egy hatosba.

Először szervez véradást a Magyar Vöröskereszt a Puskás
Akadémián,
a Puskás–Suzukikupa idején. Intézményünk június 3-án,
szombaton tart önkéntes
véradó napot, s 14 óra és 18 óra 30 perc
között várja az egészséges, 18 év feletti
véradókat az akadémia orvosi épületében.
Kérjük, hogy fényképes igazolványukat (személyi igazolványukat vagy jogosítványukat), lakcímkártyájukat, valamint
taj-kártyájukat hozzák magukkal, s javasoljuk, hogy a véradást megelőzően sok
folyadékot fogyasszanak. A véradáson
bárki részt vehet, ám az akadémia munkatársait arra kérjük, hogy előre jelezzék,
mely időintervallumban szeretnének vért
adni.

a Bayernnel

Az Európa egyik legjelentősebb utánpótlástornájának számító Cordial-kupát
1998-ban hívták életre azzal a céllal, hogy
az U15-ös, U13-as és U11-es korosztályok
legjobbjai a világ minden részéről összemérhessék erejüket.
„Nagyon boldogok vagyunk, ez egy
kiugróan sikeres év számunkra, hiszen
hatalmas előnnyel nyertük meg a korosztályos bajnokságot, és nívós csapatokat
legyőzve nyertünk meg a Cordial-kupa
nemzetközi selejtezőtornáját. Remélem,
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hogy ez csak a kezdet, szép jövő állhat
még a Puskás Akadémia U15-ös különítménye előtt, úgy gondolom, hogy amiben
ez a csapat kiemelkedik a többi közül, az
az egymásért való küzdeni tudás. Egyénileg is nagy tehetségekről beszélünk, de
pusztán azzal, hogy valaki jól tud futballozni, még nem varázsol maga köré nyerő csapatot. Az csak úgy jöhet létre, ha
a játékosok szerves egységet alkotnak,
küzdenek egymásért, és mindig koncentráltak. A selejtezőkben a fiúk ismét jelesre

az akadémián

vizsgáztak, ez hozta meg az újabb sikert.
Nagyszerű szezonvégi ajándék ez a fiúknak, ami nagy motivációt adhat a későbbiekre nézve” – mondta U15-ös együttesünk vezetőedzője, Visinka Ede a bécsi
selejtezőtorna megnyerése után.
Az idei, június 2. és 5. közötti tiroli megmérettetésen többek között az osztrák
Red Bull Salzburg, a svájci FC Basel, a japán Jokohama FC és a Bayern München
is részt vesz – utóbbival az E-csoportban
meg is mérkőzik U15-ös bajnokcsapatunk. Visinka Ede tanítványai a bajorokon
kívül a szintén német SpVgg EGC Wirges,
SSV Reutlingen és 1900FV Malsch, valamint a svájci FC Wil együttesével találkoznak a csoportmeccsek során.
A négynapos torna csoportmérkőzésein, valamint a helyosztókon és a
nyolcaddöntőkben térfélcsere nélküli huszonöt perces, a negyeddöntőkben és az
elődöntőkben kétszer tizenöt perces, a
döntőben pedig kétszer húszperces ös�szecsapásokat vívnak a résztvevők.
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Így látták a főszereplők

[Az öröm szavai

Az albertirsai sporttelep öltözője története során aligha látott sokszor
egyszerre pezsgőben és örömben fürdő, gyermekként ugrabugráló
felnőtt férfiakat. Most erre is sor került, lássuk, mit mondtak a Puskásfiúk a bajnoki címet jelentő hármas sípszó után.

boldog vagyok. Nekem ez már a második
ilyen élményem, és a jövő héten, hazai pályán, remélem, nyerni fogunk, hiszen most
már felszabadultan tudunk futballozni.

keresnivalónk, ott is komoly céljaink lesznek, de nem akarok nagy szavakkal dobálózni, beszéljenek majd inkább a tettek.

föl. A lefújás után nagy volt az öröm,
édesapámnak küldtem egy üzenetet, de
azóta már a barátnőmmel is beszéltem.

Sándor György: Megnyert meccs
nélkül is bajnokok tudtunk lenni, de azt
hiszem, hogy ezért megdolgoztunk a tavaszi szezonban. Az ősz nehezen indult,
komoly hullámvölgyben voltunk, de a
csapat erejét mutatja, hogy a télen bekövetkezett változások után talpra tudott
állni, és a tőlünk elvárt eredményt tudtuk
hozni a bajnokság végén.

Prosser Dániel: Nem volt könnyű
mérkőzés a Cegléd elleni, de szerencsére sikerült teljesíteni a szezon eleji
célkitűzést. Mi az idény közepén csatlakoztunk a csapathoz, de természetesen
külön öröm, hogy első helyen jutottunk
8

Tóth Bence: Bíztam a csapatban,
ezért tudtam, hogy fel fogunk jutni, és
most nagyon boldog vagyok. Kemény
kilencven percen vagyunk túl, nehezen
tudtuk feltörni a Cegléd védelmét, de mi
irányítottuk a mérkőzést. Sajnos hiányzott a gól és a győzelem.

Nagy Zsolt: Lehet, hogy megérdemelt
volna ez a feljutás valami fogadalomtételt
a részemről, de én most nem fogadtam
meg semmit, egyszerűen csak nagyon

Spandler Csaba: Nem foglalkozunk
most azzal, hogy 0–0 lett a Cegléd elleni meccs, az egész csapat nagyon boldog, hogy feljutottunk. Szeretnénk a jövő
héten hazai környezetben győzelemmel
búcsúzni a szurkolóinktól.

Szakály Péter: Azon viccelődtünk a
srácokkal, hogy többen közülünk még
sosem voltak bajnokok az NBII-ben,
például én sem. Nem pont ilyen ünneplésre számítottam, de úgy érzem, hogy
a tavaszt, sőt az egész szezont tekintve
megérdemeltük a bajnoki címet. Teljesen
elégedett vagyok az eddig elért eredményeinkkel, a feljutással, ezért is igazoltam
Debrecenből a Puskás Akadémiára. Egy
kemény felkészüléssel az NBI-ben is lehet

Vanczák Vilmos: Korábban háromszor is nyertem Svájci Kupát, voltam
már Magyar Kupa-győztes is, de sajnos
az NBI-es bajnoki cím eddig kimaradt
az életemből. Mindenesetre az NBII-es
aranynak is nagyon örülök, ezért is igazoltam haza, hogy bajnok legyek a Puskás Akadémiával. Azt azért ne felejtsük,
hogy az első osztályban jóval nagyobb
az iram, egy szinttel feljebb kell majd
magunkat srófolni, és itt elsősorban magamról beszélek: ott ennél sokkal több
kell.

Gyömbér Gábor: Nem nagyon szabad most leülnünk, hátravan még két
mérkőzés, a bajnokság vége után jön
két hét szünet, aztán máris indul a felkészülés. Nincs miért lazítanunk.
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Az ünneplés képekben

[Bajnokok vagyunk!
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Interjú

[Örömből futballozni
„Afelől nincs kétségem, hogy az elkövetkezendő években kiváló
korosztályos csapataink lesznek” – mondja Szalai László. Utánpótlás
szakmai igazgatónkkal tehetségről, rendszerszemléletről és stílusról,
valamint Puskás örökségéről beszélgettünk. Elsőként pedig az U17-es
korosztály horvátországi kontinensviadaláról kérdeztük.
Sokan azt vallják, hogy már az utánpótlás szintjén sem tudjuk tartani a lépést
a külfölddel, én azonban egyáltalán nem
értek egyet velük, hiszen mindig vannak
olyan eredményeink a nemzetközi porondon, amelyek azt mutatják: nincs itt
akkora lemaradás, a magyar akadémiákon nevelkedő fiatalok fel tudják venni a
versenyt a külföldi riválisokkal is. Ugyanakkor nem szabad túldimenzionálnunk a
dolgot, hiszen mindössze a korosztályos
képzés egyik állomásáról beszélünk.
Ezek a gyerekek még messze vannak
attól, hogy az U17-es szereplésük alapján bátran kijelenthessük: biztosan lesz
belőlük profi játékos, vagy biztosan nem.

[Mit gondolsz, mi az, amit a Puskás-növendékek hozzátettek az Eb-hez?
Ásványi Balázsnak döntő szerepe
volt már abban is, hogy egyáltalán kijutottunk az Eb-re, hiszen az elitkör során
remek védéseket produkált – elég, ha
csak a norvégok elleni bravúrjára gondolunk az utolsó percekben. S kint a tornán is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
csoportelsőként negyeddöntősök lehessünk. A másik két fiunk sajnos nem sok
lehetőséget kapott, főleg Daróczi Zoltán
nem, aki végül kikerült a keretből, Timári
Norman pedig mindössze néhány percet játszhatott az egyes mérkőzéseken.
Mind a kettőjüket értékes játékosnak
tartom, s úgy vélem, mindketten többet
érdemeltek volna.
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[A közelgő Puskás–Suzuki-kupa ugyancsak az U17-eseké. Együttesünk a kupa
története során már többször is döntőbe
jutott, de még nem sikerült elhoznunk a
trófeát. Most vajon sikerülhet-e?
Egy ilyen erős mezőnyt látva, úgy hiszem, nem jelenthetjük ki, hogy ezt a
tornát nekünk most meg kell nyernünk.
Próbálunk a legjobb csapattal készülni, s
igyekszünk az ellenfelek játékát tanulmányozni, belőlük is felkészülni. Azzal azért
mindenki tisztában van, hogy a meghívott
neves külföldi klubok más merítésből válogatják játékosaikat, bárkit le tudnak igazolni a világ bármely részéről. Csak egyet
tudok ígérni: azt nem, hogy megnyerjük,
azt viszont igen, hogy mindent megteszünk a győzelem érdekében.
[Ígéretes korosztály az U17-es, különösen talán a miénk, s hasonlóképp kiemelkedően szerepeltek az idei bajnokságban az U15-ösök is. Min múlik, hogy
egyik korosztály eredményesebb, mint
a másik: ők talán jobb „évjárat”, vagy
esetleg a velük való munka minősége
teszi?
Az „évjárat” sokat számít. Vannak olyan
korosztályok országos szinten is, ahol
több a tehetséges gyerek. Csak képzéssel nem lehet mindenkiből csúcsfutballistát nevelni, kellenek hozzá bizonyos
adottságok és képességek is. Elindult
egy más típusú munka az akadémián,
és ahol megvolt ehhez a megfelelő játé-

kosállomány, ott már látszanak az eredmények. Ahol viszont még hiányoznak a
szakmai irányvonalba leginkább
beleillő futballisták, ott még talán nem annyira vagyunk eredményesek. Ám szeretnénk, ha
jövőre valamennyi „évjárat”
– egészen a legkisebbektől
kezdve – már ugyanilyen sikeresen szerepelne. Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy
megtaláljuk azokat a labdarúgókat, akikben megvan
a potenciál, hogy ezzel
a szakmai programmal magas szintre
jussanak.

[Mi jellemzi
ezt a programot?
Az elmúlt
tíz hónapban
sokat változott
az itteni utánpótlásképzés és
az azt körülvevő
területek mindegyike,
gondoljunk csak az étkezés átalakítására, a
táplálékkiegészítők
beiktatására,
de
átformáltuk többek
között az erőnléti felkészítést is, s olyan
mérési eszközöket
kezdtünk alkalmazni
az edzéseken és a
mérkőzéseken, amelyek segítségével folyamatos visszajelzést
kapunk a játékosok

teljesítményéről. Továbbá elkezdtük átalakítani azt a futballfilozófiát vagy stílust, amely
a Puskás Akadémia csapatait korábban jellemezte, s ez már látszik is néhány csapatunkon. Racionálisabb, gyorsabb
futballt szeretnénk játszani, és úgy
érzem, jó irányba haladunk.

[Szerinted

mi a fontosabb:
az, hogy rendszerben gondolkodjunk, vagy inkább az,
hogy megőrizzük azt az
egyéni stílust, amelyet
Puskásék
fejlesztettek ki, s amely a
magyar foci
sajátsága
lett?
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Interjú
Modern futballt kell játszani. Felgyorsult a játék, sokkal dinamikusabb lett,
gyorsabban kell dönteniük a játékosoknak adott helyzetekben, így az a
játékstílus és -tempó, ami Puskásékat
jellemezte, ma már biztosan nem vezetne eredményre. Figyelnünk kell, hogy
merrefelé halad a futball fejlődése a
legnagyobb csapatoknál, az európai
színtéren, melyek azok a trendek, amelyeket érdemes beépíteni a képzésbe.
Szerencsére ezek alakulásába az UEFA
instruktoraként korosztályos és felnőtt
szinten is belelátok. Ennek tükrében
alakítjuk ki azt a futballfilozófiát, amelyet szeretnénk követni az akadémián.
Igyekszünk technikailag jól képzett játékosokat nevelni, nem csak az számít
azonban, hogy kis ügyes legyen valaki, bizonyos posztokon rendkívül fontos
a testfelépítés vagy éppen a sebesség.
Sok szegmensből áll össze, hogy mit
nevezhetünk annak a stílusnak, amelyet
egy-két éven belül látnak majd tőlünk a
korosztályos csapatoknál. A különböző
posztokat illetően megvannak a profilok,
amelyekre alapból keresünk játékosokat.
Ezért is kiválóak a mérések: meg tudjuk
határozni, hogy egy-egy poszt betöltéséhez milyen típusú játékosra van szükségünk. Így megtalálhatjuk a tehetségeket.
Persze nagy jósnak kell lenni ahhoz,
hogy 15-16 éves korában megállapítsuk
valakiről, jó játékos lesz-e, vagy sem, de
alapképességeket már meg lehet látni
náluk is. Valamennyi korosztályban van
három-négy olyan gyerekünk, aki idővel
odaérhet a felnőtt csapatba. Legfőképp
a fiatalabb korosztályokban vannak azok
a játékosok, akik a munkánk lenyomatát
képezik majd. De egyelőre talán a legnagyobb nehézségünk vagy kérdésünk,
hogy az akadémiai évek után miként ve16

zessük át a játékosokat a felnőtt futballba. Afelől nincs kétségem, hogy az elkövetkezendő években kiváló korosztályos
csapataink lesznek, ám a kulcs, hogy a
gyerekek lássák, hogy felnőtt szinten hol
mutatkozhatnak majd be. Hogy legyen
kifutása a pályájuknak, akár az élvonalban is. Nekünk azért kell dolgoznunk,
hogy olyan játékosokat neveljünk ki, akiket szisztematikus munkával, odafigyeléssel és törődéssel, de gond nélkül be
lehet illeszteni a felnőtt futballba. Ennek
szellemében tesszük a dolgunkat, hiszen az akadémia küldetése is ez.

[De mégis mi az, amit Puskás örökségéből továbbörökítendőnek látsz az
akadémián?
Hogy szeressünk focizni, s hogy a mindennapi munkánkat ne a görcsös akarás,
hanem a pozitív, építő hangulat lengje át.
Hiszen ez nem egyszerűen csak munka,
hanem valóban játék is. Az edzéseken
és a meccseken megköveteljük a fegyelmet és az alázatot, de az öröm, a jókedv
ugyanúgy jelen kell, hogy legyen – nélküle nincs futball. Ez az egyik, a másik pedig
az, hogy annak idején az egy-két érintős,
technikás futballal Puskásék hasonlóképp hoztak egy új szemléletet a játékba,
mint ahogy bizonyos dolgokat átültetve
mi is szeretnénk itt az akadémián. Tehát
inkább a szellemiséget mondanám; talán
nem is annyira azt, amit a pályán láttunk
tőlük, hanem sokkal inkább azt, ahogyan
felfogták ők ezt az egészet: hogy örömmel dolgozzunk, hiszen nap mint nap azt
csinálhatjuk, amit a legjobban szeretünk
– futballozunk. Ennek a tudatnak át kell
hatnia a gyerekek minden itt töltött napját.
Egyszóval: örömből, örömmel futballozni
– én elsősorban ezt látom Puskás örökségének.
17

Edzőportré

[Mitya bá’ két élete
Az edzőpályán és a világcégnél is megállja a helyét az egykori Vidikedvenc, Mitring István, aki minden szabad percét ifi kapusaink
pallérozásának szenteli.

[A „kapus” szó hallatán egyeseknek
beugrik a novellabeli Baumgartner Sebestyén figurája, aki a meccs előtt lócitromba lépett, patkót szögelt a kapufára,
és tarka macskákat kötözött spárgával a
hálóhoz. Neked van valami dilid?
Minden kapusnak van dilije. Aktív játékos koromban mindig volt egy-egy tárgy
vagy kellék, amihez ragaszkodtam. Olyan
szürke nadrágom nem volt, mint Király
Gabinak, de volt például plüssállatom, és
olyan ruhaneműim is voltak, amelyekhez
kötött valami, és úgy gondoltam, ezek segítenek.
[Dino

Zoff, Toni Schumacher vagy
éppen Katzirz Béla, Gujdár Sándor,
Zsiborás Gábor, Kovács László, esetleg
Mészáros Bubu… Ki volt ifjoncként a
példaképed?
Nem igazán volt ilyen, akkoriban különösebb csodálatot nem éreztem egyik
nagy kapus iránt sem. Persze tetszett
egyesek stílusa vagy éppen az egyénisége, de nem volt kifejezett kedvencem. Felnőtt fejjel már inkább volt, akivel közelebbi
„barátságot” kötöttem, Peter Schmeichelt
élvezet volt nézni, ahogy véd. Megdöbbentő volt az a habitus, az a mentalitás, az
az erő, ami neki volt.

[Ha a „vájt fülű” futballdrukker Mitring
István nevét hallja, egyből a Videoton
ugrik be neki, a klub honlapján egyenesen ikonikus kapusként emlegetnek…
Lehet, hogy ez azért van, mert a középiskolát már Fehérváron kezdtem, ott
18

lakom, és a munkahelyeimtől kezdve minden oda köt, nem beszélve arról, hogy valóban jó pár évet lehúztam a Vidinél. Tény,
hogy bizonyos meccsszámot lejátszottam
a Videotonban, és soha nem is titkoltam,
hogy mind a mai napig a szívem csücske
a klub.

[Külföldön is védtél, mégpedig olyan
helyen, amelyet magyar futballisták általában ritkán neveznek meg célországként. Mi vonzott Finnországba?
Nem annyira vonzalomról, inkább egy
lehetőségről beszélnék. A Videotonnal
kiestünk az élvonalból, akkor jött ez a
sansz, örülök, hogy meg tudtam ragadni.
Finnország teljesen más, mint Magyarország, de jól tudok alkalmazkodni, a jég
hátán is megélek, ha kell. Egy kis faluba
kerültünk, idővel szépen kialakult az ottani életünk. Szerencsére nagyon jó volt a
csapategység, és elég erősek is voltunk
– határozottan jól éreztem magam. Sok
minden új volt, de úgy érzem, emberileg
és mentálisan nagyon sokat változtam azáltal, hogy kikerültem.
[Az északi kalandból a „civil” életedben
is profitáltál.
Így van. Miután hazajöttünk, nem akartam újraéleszteni a profi futballkarrieremet. Fehérvárra költözött egy angol-finn
vegyesvállalat, a nyelvtudásom révén
oda kerültem a beszerzési osztályra, ott
dolgoztam évekig, és rendkívül jól éreztem magam. Emellett játszottam a megye
egyes Polgárdiban, és már tervezgettem

az edzői pályámat. Az edzőképzőt még
Finnországban végeztem el, már úgy
jöttem haza, hogy megvoltak a szükséges papírjaim. Rövid ideig a Videotonnál dolgoztam, utána kerültem a Puskás
Akadémia „elődjéhez”, a gárdonyi sportiskolához. Aztán jött Felcsút, és azóta is
itt dolgozom.

is felfigyeltek rá. Értékelték hatékonyságát, stílusát, bátorságát, most már „eg�gyel feljebb” játszik a válogatottnál – ezt a
célt is elérte. Ehhez két korosztályban kellett rengeteg munkát letennie az asztalra
– az Európa-bajnoki szereplés ennek a
gyümölcse.

[Immár egy világcégnél dolgozol főállásban. Könnyű összeegyeztetni a futballt a polgári szakmáddal?
Jó kérdés. Van, amikor igen, van, amikor kevésbé. Ugyanakkor örülök, hogy
mind az IBM-nél, mind pedig az akadémián elfogadják ezt az állapotot. Minden
egyes szabad percemet a futballpályán
töltöm, hogy minél többet tudjak a gyerekekkel foglalkozni.
[Egyik tanítványod, Ásványi Balázs az
U17-es Európa-bajnokságon vitézkedett, s már a selejtezőkben is oroszlánrésze volt a kijutásban. Meddig juthat?
Nehéz kérdés, tutira nem lehet menni
senkinél. Egy biztos: Balázs saját magának is magas célokat tűzött ki, és
rengeteget tesz is érte, hogy elérje
őket. Fizikailag és mentálisan is koraérett egy kicsit, már szinte felnőtt
szinten tud védeni, előrébb tart a
korosztályánál, azonban a kora
miatt nem integrálható még be
egy felnőtt csapatba. Már játszhatott volna akár az U19-ben is,
csak hát a szabályok nem engedik meg. Balázs két éve azt
a célt tűzte ki magának, hogy
az eggyel idősebb korcsoportban szeretne védeni.
Ez előbb a Puskás Akadémián sikerült neki, aztán a
nemzeti csapat irányítói
19

Meghívók

RealTanoda

[Irány a válogatott!

[Puskás Ferenc sírjánál tisztelegtek

Márkvárt Dávid és Tóth Bence az oroszok és Andorra ellen készül a
magyar labdarúgó válogatottal.

a RealTanodások

Az elemekkel is dacolnia kellett az ötvenfős csapatnak a május 23-i,
budapesti kiránduláson.

A RealTanoda-küldöttség tagjai sportemberhez méltó módon, a Sikló és más tömegközlekedési eszköz mellőzésével gyalog kaptattak fel a Várba. Természetesen
nem hagyták ki a Halászbástya meseszép
panorámáját, a Nemzeti Galériát, az Országos Levéltárat, a Széchenyi Könyvtárat, majd a Sándor-palotához és a Mátyás
templomhoz vezetett az útjuk. A Lánchídon
átjutva a pesti oldalra a Szent István-Bazilika
volt a következő állomás. Itt ismét rögtönzött
átmozgató edzést végezhetett a csapat, hiBernd Storck szövetségi kapitány
véglegesítette a magyar labdarúgóválogatott 24 tagú keretét, amelyet a
június 5-i, Oroszország elleni felkészülési mérkőzésre, valamint a június 9-i, Andorra elleni vb-selejtezőre
hívott össze. A felkészülésre a hétvégén bajnoki címet szerzett gárdánkból Márkvárt Dávid és akadémiánk
neveltje, Tóth Bence is meghívást
kapott.
„Nagyon örülök neki, mert az utóbbi időben nem sikerült bekerülnöm a
20

szen a Panoráma-kilátóba jó néhány lépcső
vezet föl, de a látvány végül kárpótolta a
RealTanodásokat a fáradalmakért.
A bazilika altemplomába érve a csapat
tagjai megkoszorúzták Puskás Ferenc sírját, az egyik őrtől pedig megtudták, hogy
akadémiánk névadójának egyik unokája
néhány perccel azelőtt szintén elhelyezte
a kegyelet virágait nagypapája, a legismertebb magyar végső nyughelyénél.
A tanodás csoport a Parlamentbe előzetes bejelentkezés után érkezett, és
majdnem egyórás idegenvezetés mellett
megtekinthették belülről is az ország házát. Ezután zúdult a fővárosra a mindent elárasztó, özönvízszerű eső, de az igencsak
barátságtalan természeti jelenség nem
szegte kedvét a lelkes csapatnak. Jöhetett az immár hagyománnyá vált fagyizás,
majd a RealTanoda-delegáció felemelő
élményekkel gazdagodva, lélekben feltöltekezve indult haza.

keretbe, úgy érzem, tavasszal jó teljesítményt nyújtottam a bajnoki címért
folyó harcban” – nyilatkozta Márkvárt
Dávid, aki kapott már meghívót a
nemzeti csapat keretébe.
Az U19-eseket az Európa-bajnoki elitkörbe lövő Tóth Bence viszont
első nagyválogatott fellépésére készülhet. „Fel sem tudom fogni, a többiek most gratuláltak az öltözőben,
nagyon boldog vagyok, hogy kaptam
egy lehetőséget, próbálok vele élni”
– örvendezett a 19 éves bekk.
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Program

PAFC

[Bajnokcsapat! Bajnokcsapat!
A Ceglédi VSE elleni 0–0-s döntetlennel megváltottuk a belépőt
az első osztályba, és a bajnoki címet is elhódítottuk.

Az életéért harcoló Cegléd ellen abban
a tudatban léphetett pályára Pintér Attila
együttese, hogy egy döntetlen biztosan
első osztályú tagságot, egy győzelem
pedig bajnoki címet jelent. A hazaiak
mindent meg is tettek azért, hogy elrontsák a játékunkat, nem igazán akartak kijönni a sündisznóállásból. Miskei
Attila együttesének masszív védekezését nem is sikerült feltörni az első félidőben. A legnagyobb veszélyt a 38.
percben Prosser oldalról kapura tekert

szabadrúgása jelentette, ám Mursits kapus hatástalanította az
egyébként jó lövést.
A második játékrészben sem változott a
játék képe, de ekkorra
már több lehetőséget
sikerült teremtenünk.
Ezek közül a legígéretesebb az 55. percben
Zsidai László szlalomja után Lencse László
előtt alakult ki, ám középcsatárunk lövését
sikerült blokkolni a védőknek. A félidő hajrájában aztán a hazaiak is kimerészkedtek a bunkerből, egy
szép Márkvárt-ollózás utáni ellenakció
végén Peres révén hatalmas gólhelyzetet
hagytak ki, majd a kapunkba is bekerült
a labda egy oldalszabadrúgás után, de
a játékvezető lest ítélt, így az állás már
nem változott. A Kisvárda döntetlenjének
köszönhetően a 0–0-s végeredmény azt
jelentette, hogy két fordulóval a vége előtt
nemcsak a feljutást biztosítottuk be, hanem a bajnoki címet is!

A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:
II. ker UFC, III. ker TUE, Ajak SE; Atomerőmű SE Paks; Baja LSE, Balatonfüredi FC, Balkányi SE; Balmazújváros, 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 Sportegyesület, 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, Mezőkövesd 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, Százhalombatta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület, Székelyföld Labdarúgó Akadémia (Csíkszereda), Tabáni Spartacus, Tápiószecsői FC, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE
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A PAFC 2017-es tavaszi mérkőzései az NB II-ben
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

02. 19.		 SZOLNOKI MÁV – PAFC 1–0
02. 26. 		 PAFC – KOZÁRMISLENY 2–0
03. 05. 		 PAFC – KISVÁRDA
1–0
03. 12. 		 SOPRON – PAFC
0–2
03. 16. 		 PAFC – BÉKÉSCSABA 3–0
03. 19.		 SZEOL – PAFC
1–1
04. 02.		 PAFC – CIGÁND
4–0
04. 09. 		 CSÁKVÁR – PAFC
1–1
04. 12. 		 PAFC – VÁC FC
4–1
04. 16.		 ZTE – PAFC
0–1
04. 23.		 PAFC – MTE
1–1
04. 30.		 SIÓFOK – PAFC
1–2
05. 03 		 PAFC – NYÍREGYHÁZA 3–1
05. 07.		 DOROG – PAFC
0–1
05. 14.		 PAFC – SZEGED 2011 0–0
05. 21.		 CEGLÉD – PAFC
0–0
05. 28.18.00 PAFC – BALMAZÚJVÁROS
06. 04.18.00 BUDAÖRS – PAFC

		m	gy	d	v	g	pt
1 PUSKÁS AFC
36 21 11 4 63–35 74
2 BALMAZújváros	 36 20 7 9 46–33 67
3 KISVÁRDA
36 19 9 8 52–29 66
4 SOROKSÁR SC
36 18 10 8 60–37 64
5 BÉKÉSCSABA
36 18 7 11 51–33 61
6 VÁC FC
36 16 10 10 44–36 58
7 ZTE FC
36 14 11 11 56–49 53
8 SZEGED 2011
36 12 15 9 38–22 51
9 DOROGI FC
36 14 8 14 40–35 50
10 MOSONMAGYARÓVÁR 36 13 11 12 45–38 50
11 SZOLNOKI MÁV FC 36 13 9 14 46–48 48
12 NYÍREGYHÁZA
36 13 7 16 43–47 46
13 BUDAÖRS
36 13 7 16 45–52 46
14 BFC SIÓFOK
36 13 7 16 39–47 46
15 SOPRONI VSE
36 10 16 10 34–37 46
16 CSÁKVÁR
36 8 14 14 40–53 38
17 KOZÁRMISLENY 36 10 6 20 32–59 36
18 CEGLÉDI VSE
36 9 9 18 41–52 36
19 CIGÁND SE*
36 7 10 19 25–60 28
20 SZEOL SC
36 4 6 26 18–56 18
*3 pont levonva

A PAFC II 2017-es tavaszi mérkőzései az NB III-ban
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

02. 19.		 HÉVÍZ SK – PAFC II.
2–1
02. 26.		 PAFC II. – HONVÉD-MFA II. 0–1
03. 05.		 III. KER. TVE – PAFC II. 3–2
03. 12.		 PAFC II. – VIDEOTON FC II. 2–0
03. 19.		 KOMÁROM – PAFC II. 0–5
03. 26.		 PAFC II. – CSORNAI SE 1–2
04. 02.		 PAFC II. – DIÓSD
6–1
04. 09.		 FC AJKA – PAFC II.
0–1
04. 16.		 PAFC II. – GYIRMÓT FC II. 2–1
04. 23.		 ETO FC – PAFC II.
2–1
04. 30.		 PAFC II. – SÁRVÁR FC 1–2
05. 07.		 CSEPEL FC – PAFC II. 1–2
05. 14.		 PAFC II. – KAPOSVÁR 0–2
05. 21.		 ANDRÁSHIDA – PAFC II. 1–3
		 PAFC II. – TATABÁNYA FC
06. 04.18.00 ÉRDI VSE – PAFC II.

Impresszum

		m	gy	d	v	g	pt
1 ETO FC GYŐR
30 26 0 4 81–19 78
2 ÉRDI VSE
30 23 2 5 66–29 71
3 KAPOSVÁR
30 19 4 7 58–22 61
4 FC AJKA
30 16 5 9 52–38 53
5 CSORNAI SE
30 16 4 10 42–32 52
6 PUSKÁS AFC II.
31 16 2 13 52–36 50
7 HONVÉD-MFA II.
30 13 6 11 61–45 45
8 ANDRÁSHIDA SC 30 12 4 14 37–44 40
9 CSEPEL FC
30 11 7 12 32–34 40
10 III. KER. TVE
30 12 3 15 44–43 39
11 GYIRMÓT FC II.
30 10 9 11 34–36 39
12 VIDEOTON FC II. 30 10 5 15 39–55 35
13 VESZPRÉM
30 9 7 14 28–47 34
14 SÁRVÁR FC
30 8 8 14 24–40 32
15 HÉVÍZ SK
30 7 7 16 24–40 28
16 DIÓSD
31 5 1 25 15–89 16
17 KOMÁROM VSE
30 4 4 22 21–61 16
18 TATABÁNYA FC (Kizárva)

Partnerek és támogatók:

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. 05. 26.
www.puskasakademia.hu
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