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Vezetőedzői nyilatkozat

HIGGADT JÁTÉKKAL LEHET NYERNI
Vezetőedzőnk, Pintér Attila szerint a túlzott akarás is árthat a
csapat eredményességének, a Balmazújváros ellen hidegvérrel kell
futballoznunk.
A Balmazújvárost jól ismerjük, az NB
II-ben kétszer is megmérkőztünk velük, de
náluk is sok az új játékos, és vezetőedzőt
is váltottak. Mennyit változott a harcmodoruk Horváth Ferenc irányítása alatt?
Biztos, hogy nem lesz könnyű mérkőzés,
ugyanis a bajnok Honvéd otthonában döntetlent játszottak, a Videotonnal is ikszeltek,
legyőzték a Diósgyőrt, azaz vannak olyan
eredményeik, amelyek mutatják az erejüket.
A térfelére fegyelmezetten visszazáró csapatról van szó, amely zártan védekezik, és
ebből próbál meg kontratámadásokat indítani. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nekünk
saját magunkkal kell foglalkoznunk, hiszen a
saját árnyékunkat kell átlépni, és a saját gyerekes hibáinkat kell kiküszöbölni ahhoz, hogy
eredményesebbek tudjunk lenni – már ezen
a mérkőzésen is.

A diósgyőriek elleni találkozót követő
sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy a fiúk
nagyon-nagyon akarnak már nyerni, és ez
sokszor az ellenkező hatást váltja ki. Úgy
gondolom, meg kell tanulniuk higgadtan,
hideg fejjel nyerni.

Kifejezetten jól játszottunk a Diósgyőr
ellen, különösen a második félidőben. Arra
a teljesítményre építhetünk szombaton?
Az öt eddig lejátszott mérkőzésünkből
háromszor mi vezettünk, és egyszer sem
tudtuk megszerezni a győzelmet, épp az
előbb említett hibáink miatt. A csapat
minden meccsen tette a dolgát becsülettel, jól is futballoztunk, de a jó futball
önmagában kevés, eredményesnek kell
lennünk.
A fiúk nagyon elszántak, ez már a
DVTK-meccsen is látszott. Mi kell ahhoz,
hogy átszakadjon a gát?
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Vezetőedzői nyilatkozat

„CSAPATKÉNT
JOBBAN ÖSSZEÁLLTUNK”
Szombati ellenfelünk, a Balmazújváros vezetőedzője szerint
a Puskás Akadémiának jobb a kerete a hajdúságiakénál, de
csapatépítésben előbbre tartanak.

Meccstörténet
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERETETTEL MEGHÍVJA
ÖNT ÉS CSALÁDJÁT A 2017. AUGUSZTUS 19-ÉN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ
Helyszín:
Tamássy-Margalit kúria
RENDEZVÉNYÉRE

Időpont:
2017. augusztus 19.
kapunyitás: 10:00

AZ EST HANGULATFELELŐSE:
A Haladás aztán megállította Önöket.
Mi döntött a szombathelyiek javára azon a
találkozón?
Jó mérkőzés volt, nálunk volt többet a
labda. Annyi történt, hogy belekényszerültünk egy olyan játékba, amely nem igazán a
miénk, és volt egy pár gyengébb egyéni teljesítmény is, ami nem megengedhető. Nem
voltunk annyira élesek, mit előtte, megpróbálunk majd javítani ezen is.

Horváth Ferenc
Jól kezdték az idényt, ikszeltek a bajnokság első két helyezettje ellen, és kiütötték a DVTK-t. Újoncként előzetesen
aláírta volna-e az öt forduló alatt megszerzett öt pontot?
Azt gondolom, igen. Szerintem ez jó
kezdés egy olyan csapattól, amelynek semmilyen NB I-es múltja nincs. Természetesen sok minden van, amin még javítani kell,
azon vagyunk, hogy ez megtörténjen, de az
öt ponttal kiegyeztem volna.

A Pancho Arénából legutóbb elhozták
a három pontot, és számunkra nem indult
jól a szezon. Milyen összecsapásra számít
Pintér Attila csapata ellen?
A Puskás nagyon jó játékosokból áll,
sok új igazolásuk van. A saját erőnkhöz
viszonyítva mi is próbáltuk megerősíteni a
keretünket, de ellenfelünknél más a mérce.
Ugyanakkor azt gondolom, hogy csapatként
mi jobban összeálltunk. A Puskás Akadémia is mindent meg fog tenni az első idei
sikeréért, hiszen ki ellen nyerjenek, ha nem
a Balmazújváros ellen? Öt ilyen mérkőzés
után hatodikra mindenki azt várja majd,
hogy minket megverjenek, nekünk meg az a
dolgunk, hogy ezt megakadályozzuk.

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – Balmazújváros mérkőzést Solymosi Péter vezeti.

Asszisztensek: Király Krisztián és Huszár Balázs. Alapvonali játékvezetők:
Andó-Szabó Sándor és Zierkelbach Péter. Tartalék játékvezető: Kóbor Péter.
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Zenés időutazás

ÁMOKFUTÓK
UFO EGYÜTTES

BUBBLE GUM

MR. RICK

HELYI SPORT- ÉS TÁNCEGYESÜLETEK PRODUKCIÓI MELLETT
KONCERTET ADNAK

TEHETSÉGKUTATÓ NYERTESEI IS!

FOLYAMATOS KÍSÉRŐPROGRAMOK
FŐZŐVERSENY

GYERMEKPROGRAMOK

UGRÁLÓ VÁR ÉS ÓRIÁS CSÚSZDA

ARCFESTÉS
TOMBOLA

RINGATÓ FOGLALKOZÁS

INGYENES DOTTÓ JÁRAT A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT!
A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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Interjú

TENNI KELL A SZERENCSÉÉRT
Nem csak kincstári optimizmus: középpályásunk, Balogh Balázs szerint
csapatunk a próbatételektől egyre egységesebb, s hamarosan az
eredmények is jönni fognak.
Debrecenben nem sok, egészen pontosan három perc hiányzott ahhoz, hogy
megszerezzük az első győzelmünket a bajnokságban…
Nagyón fájó volt a Diósgyőr elleni döntetlen, mert rengeteg energiát mozgósítottunk a mérkőzésen, és nagyon közel
voltunk a sikerhez. A bajnokság eleje óta
nagyon keményen dolgozunk, és egyelőre
nem pártolt hozzánk a szerencse, de ilyenkor kell még keményebben küzdenünk,
hogy ez megforduljon. Szilárdan hiszek
benne, hogy meg is fog, ugyanis a Jóisten mindig ikszre játszik, és aki mindent
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megtesz a sikerért, annak előbb-utóbb
szerencséje is lesz. Nagyon fontos lenne
az első győzelem abból a szempontból is,
hogy nyugalmat kölcsönözne a csapatnak,
és hogy elhiggyék a játékosok: a kemény
munkának, amit napról napra, hétről hétre
elvégzünk, van gyümölcse, illetve akkor
meglenne a sikerélmény.
Az eredmények nem jöttek eddig, de
látszik, a csapatnak van stílusa, látszik,
mit akarunk játszani. Közel az idő, hogy
végre valaki „beleszaladjon a késbe”?
Nem szeretek nagy szavakkal dobálózni,

inkább teszem a dolgomat, és azt szeretném, hogy sikeres legyen a csapat. Azért is
készülünk gőzerővel a hétvégi mérkőzésre
is, hogy az a rengeteg munka, amit elvégzünk-elvégeztünk, kijöjjön, és a meccs után
mindenki boldog lehessen. Ugyanakkor
meg kell jegyeznem: attól függetlenül, hogy
sok minőségi játékosunk van, ez egy új csapat, és időre van szüksége, hogy olyanná
formálódjon, amilyennek a mester és mi,
játékosok is szeretnénk. Zsinórban kaptunk
olyan gólokat, amelyek szinte lehetetlen szituációkból születtek, de lehet, hogy mindez
azért történik, hogy az együttes még inkább összekovácsolódjék. A mester is azt
kéri, hogy először egy nagyon jó társaság
legyünk, mindenki „haljon meg” a másikért
a pályán, mindenki menjen tűzbe a csapattársáért. Úgy érzem, a közelmúlt történései
megerősítették a csapatmorált, és azt kezdem látni, hogy szinte egy családdá formálódunk. Ezért is hiszek abban, hogy fordulni
fog a szerencse.

Most egy olyan ellenfél érkezik a
Pancho Arénába, aki abszolút újoncként
döntetlent játszott a Videotonnal és a Honvéddal, és „agyonverte” a Diósgyőrt. Mi
lehet a siker kulcsa ellenük?
A hétvégén tapasztaltuk, a DVTK-nak milyen remek csapata van, a balmazújvárosiak
pedig 4–0-ra legyőzték őket, ezért nagyon
fontos, hogy kellő alázattal álljunk neki az
összecsapásnak. Ez az eredmény is mutatja:
ebben a bajnokságban bármi megtörténhet,
mindenkinek meg kell adni a kellő tiszteletet.
Ugyanakkor azt mondom, nekünk nem azzal
kell foglalkoznunk, hogy a Balmaz mit játszik, hanem a saját játékunkra kell koncentrálnunk. Nyilván megnézzük az ő szöglet- és
szabadrúgás-variációikat, de hétfőtől péntekig azt a játékot kell begyakorolnunk, amiről
hisszük, hogy sikerre vezethet. Megvan a
taktikánk, megvan a stílusunk, azt kell tökéletesítenünk. A saját árnyékunkból kell kilépnünk, a saját hibáinkat kell minimalizálnunk.
Az alapjátékunk jó, nyerni kell megtanulnunk.
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Játékosportré

OTTHON ÉRZI MAGÁT
Sportos családból származik a Liverpool utánpótlását is
megjárt hátvédünk, Poór Patrik, aki hamar beilleszkedett
Pintér Attila csapatába.
A családunk életében mindig is meghatározó volt a sport, nagypapámtól kezdve édesanyámon, édesapámon keresztül egészen a
keresztapámig mindenki sportolt. Fociztak,
kézilabdáztak alacsonyabb osztályokban, így
jóformán velem született a mozgás szeretete
– meséli az MTK-tól júniusban érkezett védő.
Miért a futballt választottad?
Igazából amint járni tudtam, szinte
mindent rugdostam. Nagypapám nagy focibolond volt, játszott is, edzősködött is.
Nagyon sok időt töltöttem náluk gyerekkoromban, így az ő keze is elég vastagon
benne volt abban, hogy futballozni kezdjek.
De nem okolom ezért, hiszen úgy érzem, jól
döntöttem.
Hol kötöttél közelebbi barátságot a
labdával?
Rábapatonán, egy Győr-Moson-Sopron
megyei kistelepülésen a helyi egyesületben
kezdtem el játszani, utána beköltöztünk
Győrbe, ahol először a Dózsához, majd onnan az ETO-hoz kerültem.
Hogyan fedezett fel az MTK?
Lipóton volt egy négyes torna, ahol a
kék-fehérek is ott voltak, velük játszottuk
a döntőt, s bár azt a finálét elvesztettük,
a torna legjobb játékosának járó díjat én
nyertem meg. Az akkori edzőjük, Juhász Tibor otthon keresett fel Győrben, felvázolta,
hogy mit jelentene, ha hozzájuk igazolnék.
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Igazából nem nagyon gondolkodtunk, mielőtt igent mondtunk, hiszen azon túl, hogy
az MTK Magyarország egyik legnagyobb
múltú klubja, abban az időben messze ott
volt a legjobb az utánpótlás-nevelés Magyarországon.
Két évet a Liverpool ificsapatainál is
eltöltöttél. Jó döntés volt Angliába menni?
Mindenképpen. Kölcsönjátékról volt szó,
az első év után még egy esztendővel meghosszabbították a szerződésemet. Jó volt
látni, hogy egy Angliában és Európában is
meghatározó klub hogyan működik mind
utánpótlás-, mind felnőtt szinten. Belekóstolhattam egy olyan kultúrába, ahol minden
a futballról szól. Érdekes volt tapasztalni,
hogy ha hétvégén bajnoki mérkőzés van, két
órára megáll az élet. Mindemellett a nyelvet
is meg tudtam tanulni pusztán azáltal, hogy
ott éltem, és jóformán ragadt rám a tudás –
ez sem vált éppen hátrányomra.
A szigetországi kaland ugyan véget ért,
de továbbra is figyelemmel kíséred a „vörösöket”?
Természetesen. Az a közeg, ami Liverpoolban körülvett, olyan szinten megragadott, hogy soha nem fogom elfelejteni azt
a futballkultúrát. Úgy érzem, az angol bajnokság még mindig a csúcs Európában. A
Liverpoolt Jürgen Klopp személyében egy
igazi edzőóriás irányítja, így szerintem a
közeljövőben komoly sikerek várnak rájuk.

Kik azok a volt liverpooli csapattársaid, akik komoly klubokhoz kerültek Angliában?
Raheem Sterlinget tudnám említeni, aki
fiatalként berobbant Liverpoolban, és most
a Manchester City labdarúgója. Neki voltak
magánéleti problémái, de úgy érzem, rendbe tette magát, és nagyon komoly játékos
lehet belőle.
Angliából visszatérve hat évet húztál le
az MTK-nál, amely a legutóbbi szezonban
elbúcsúzott az NB I-től. A kiesésen kívül
mi ösztönzött arra, hogy a Puskás Akadémiánál folytasd?
Szép hat év volt,
amelyet nem fogok elfelejteni – ott nőttem
fel, ott lettem NB I-es
labdarúgó. Száz első
osztályú meccset
játszottam, szeretett mindenki, én is
mindmáig szeretem a klubot, kívánom
nekik, hogy
mihamarabb visszajussanak az első osztályba.

Ugyanakkor úgy érzem, hogy most a személyes céljaimat, illetve karrieremet kellett
előtérbe helyezni a váltásnál. Láttam, hogy
a Puskás Akadémia milyen célokért akar
küzdeni, milyen játékoskeretet hozott össze
a mester. Azzal a szándékkal csatlakoztam,
hogy a lehető legjobb eredményt tudjuk elérni. Pintér Attila a szakma egyik legjobbja, és
tőle olyan dolgokat tudunk megtanulni, amelyek sikeresebbé tehetnek minket.
Szélső és belső védőként is számításba
jöhetsz, melyik poszt áll közelebb hozzád?
Nehéz megmondani, az MTK-ban voltam jobbhátvéd, belső védő, balbekk, sőt
védekező középpályás is. Úgy vélem, egyik
poszton sem vallottam szégyent, mégis azt
mondom, a középső védő szerepe áll hozzám a legközelebb.
Hogy sikerült a beilleszkedés?
Jól. Úgy érzem, az első perctől kezdve
befogadtak a srácok, mindenki úgy viselkedett velem, mintha már itt lennék egy ideje.
Persze az is segített, hogy nem ismeretlenül érkeztem, de eddig tényleg csak pozitívumokat tudok elmondani. Ezért persze
nagyon hálás vagyok a klubvezetőknek és a
szakmai stábnak is.

NÉVJEGY
Poór Patrik
Születési idő: 1993. november 25.
Születési hely: Győr
Poszt: hátvéd
Mezszám: 24
NB I-es mérkőzések/gólok: 135/3
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NB III

NAGY NYÁRI

PAFC II: REPÜLŐRAJT!
Bojan Lazics legénysége szezonnyitó mérkőzésén a nagy rivális
Videoton II otthonából magabiztos játékkal rabolt három pontot.
Ha Videoton
II, akkor 2–0
nekünk
–
ezt a tételt
igazolta NB
III-as csapatunk a székesfehérvári
idénynyitón.
Bojan Lazics
Bojan Lazics
tanítványai
március 12én hazai pályán verték ilyen arányban a
piros-kékeket, s múlt vasárnap is hasonló
eredmény született. A királyok városában
ezúttal a hajrában dőlt el a három pont sorsa, a 78. percben Péter Bence révén szereztünk vezetést, öt perccel később Radó
Dániel duplázta meg a fórt.
Lazics honlapunknak nyilatkozva elárulta: a fiúk felkészülés alatt nyújtott teljesítményét látva nem lepte meg a győzelem.
„Az alapozás során nagyon keményen
dolgoztunk, a bajnoki rajtra időzítettük a
csúcsformánkat, s a játékosaink bizonyították is felkészültségünket. Sima meccs volt,
nem volt kérdés, hogy mi nyerjük a Videoton elleni mérkőzést. Jó meccs volt,
jó csapat ellen játszottunk, mégis
sokkal több lehetőségünk volt,
ellenfelünk végig védekezett,
mi irányítottuk a játékot – nagyon elégedett vagyok a játékosaim hozzáállásával. Mindig
azt mondtam, az a fontos, hogy
ha nyaralunk, akkor nyaralunk, ha
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edzünk, akkor edzünk, ha pedig bajnoki
meccset játszunk, akkor ott legyünk fejben,
testben, és együtt legyünk a pályán. A vasárnapi meccsen bizonyítottunk is, öröm
volt a kispadon
ülni, és látni,
milyen remekül teljesítenek a fiúk”
– mondta
érthetően
elégedetten vezetőedzőnk.

KIÁRUSÍTÁS
A PAFC-SHOPBAN
ÉS A PANCHO ARÉNA BÜFÉIBEN!

50%

70% 60%

s engedménnyel!
Vásárolj outlet áron, akár 70 százaléko
lsó darabjaira,
Csapj le az egyedi PAFC-termékek uto
sen!
és szerezd meg azokat kedvezménye
kek?

Hol vásárolhatók meg az akciós termé

ató PAFC-shopban
– a székesfehérvári Auchanban találh
– a Pancho Aréna büféiben
Akciónk a készlet erejéig tart!

A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a www.puskasakademia.hu weboldalon.
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PUSKÁS Akadémia FC II 2017–2018
KOMÓDI Kevin, LIPCSEI Ádám, TIMÁRI Norman, RADÓ Dániel, HUDÁK Martin, KOVÁCS Tamás, SUSCSÁK Máté, KESZI Erik, MOLNÁR Ambrus, DEUTSCH László,
ERDEI András
Középső sor: ÁSVÁNYI Balázs, KISS István masszőr, SZŰCS Lajos kapusedző, BOJAN Lazics vezetőedző, SZALAI László szakmai igazgató, HAVAS Máté technikai vezető,
DIÓS Bence erőnléti edző, VARGA Ádám
Első sor:
KOVÁTS Zoltán, SZABÓ Máté, MIM Gergely, ZSIGMOND Bence, PÉTER Bence, MEZŐSSY Levente, DE OLIVEIRA Ayrton, LÁSZLÓ Noel, GÁL Tamás, KEMÉNYFFY Máté
Hátsó sor:
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Edzőportré

KÉSZEN ÁLLUNK
Határozottság, odafigyelés, hitelesség és szakmai kompetencia – ezekben
hisz az ősztől a tizenhét éven aluli korosztályt irányító Czinkon Szabolcs.
Még Bonyhádon játszottam az NB III-ban,
amikor az akkori klubigazgató megkérdezte, lenne-e valaki, aki elvállalná az újjáalakuló U14-es csapat irányítását. Mindig is
gondolkodtam azon, mi lesz, amikor abba
kell hagynom a futballt, s mivel imádom a
sportágat, jelentkeztem. Akkor még semmilyen képzettségem nem volt, de érdekelt
a szakma, így belevágtam. Aztán azt vettem észre, hogy egyre több gyerek jön le
edzésre, és egyszer csak úgy éreztem: hazaértem, ezt akarom csinálni – mesél edzői
pályafutása kezdetéről U17-eseink trénere.
Természetesen a megfelelő képesítést
is megszerezted, sőt…
… a B-licences tanfolyamon figyelt fel
rám az edzőképzés akkori vezetője, Szalai
László, akinek rengeteget köszönhetek – az
ő hívására kerültem a Puskás Akadémiára.
Mitől lesz az emberből jó utánpótlásedző?
Az egyik legfontosabb dolog, hogy érts a
játékosok nyelvén, de légy határozott. Nyilván nem mindegy, hogy melyik korosztál�lyal dolgozol, de mindenhol lényeges, hogy
olyan pozitív légkört alakíts ki, amelyben
örömmel dolgoznak a srácok. Őszintének
és hitelesnek kell lenned, egy irányvonalat,
egyfajta életpályamodellt is tudnod kell felvázolni, tudatosítanod kell bennük, hogy a
tehetségen kívül mi kell ahhoz, hogy profi
futballisták legyenek – az edzésektől kezdve a táplálkozáson át a regenerációig. Ehhez természetesen a megfelelő szakmai
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képzettség is elengedhetetlen, képesnek
kell lenned arra, hogy folyamatosan fejlődj.
A labdarúgás rohamléptekkel halad előre –
Trabanttal és Zsigulival nem veheted fel a
versenyt a Ferrarikkal és Lamborghinikkel.
A legutóbbi szezonban még az U13asokat palléroztad, most már a tizenhét
éven aluliak edzője vagy. Hogyan tudnád
érzékeltetni a két korosztály közötti differenciát?
A legszembeötlőbb különbség az volt,
hogy míg az U13-asoknál kisgyerekeket
edzettem, addig amikor először beléptem az
U17-esek öltözőjébe, azzal szembesültem,
hogy itt majdnem kész férfiak állnak előttem. Ők a „lázadó” tinédzserkorban vannak,
ahol a futball mellett egyéb dolgok is belépnek, gyakran szembe mennek mindennel,
már ott vannak a barátnők is, egyszóval sok
olyan dolog van, ami elterelheti a figyelmüket a fociról. Velük különösen határozottnak
kell lenni, nem érezhetik meg a „vérszagot”,
mert ha így történik, akkor „szétszedik” az
edzőt. Nagyon fontosak a négyszemközti
beszélgetések is, az, hogy mindent tudjak a
srácokról, és ennek megfelelően tudjak reagálni az esetleges problémáikra.

zem, minden esztendő nagyon fontos –,
hiszen itt a Puskás Akadémiánál ennek különleges jelentősége van. Ugyanakkor úgy
gondolom, hogy akkor lenne igazán nagy a
nyomás a játékosokon, illetve rajtam, ha az
elmúlt öt évből négyszer mi nyertünk volna
a tornát. Persze, ha itt lesz az ideje, mindent
el fogunk követni, hogy a lehető legjobban
szerepeljünk. Természetesen óriási kihívás
lesz mind nekem, mind a játékosoknak.
A bajnoki rajt viszont már itt van a nyakunkon…
Pénteken a tavalyi bajnokcsapat, az
MTK ellen kezdünk, az komoly erőfelmérő

lesz, mondhatjuk, a lehető legjobb ellenfelet kaptuk az első fordulóban. A játékosok nagyon sokat dolgoztak az elmúlt egy
hónapban, a szakmai program által előírt
munkát el tudtuk végezni, szerencsére a
komoly sérülések is elkerülték az együttest. Új fiúk is érkeztek, akik hoztak egyfajta frissességet, majd’ minden posztra
van két azonos képességű futballistánk,
azaz meglesz a harc a csapatba kerülésért – ez az edzéseken is látszik. Készen
áll a brigád, a feladat adott, mindent elkövetünk majd, hogy megnyerjük a meccset,
bízom benne, hogy jól kezdjük a bajnokságot.

Ezt a korosztályt edzeni azért is nagy
kihívás, mert évről évre ők szerepelnek a
Puskás–Suzuki-kupán. Érzel-e már bármiféle nyomást?
Egyáltalán nem. Amikor először találkoztunk, azért a srácoknak is elmondtam, hogy
nagyon fontos év előtt állunk – megjegy-
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Interjú
RealTanoda

STOPLISSAL ÉS LABDÁVAL AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT

Copa Alma, avagy Lélek Kupa – így hívják a Real Madrid Alapítvány által
életre hívott tornát, a szociális és sportiskolák hagyománnyá vált nemzetközi
találkozóját, amelyet még június utolsó napjaiban, Lisszabonban rendeztek
meg. Hazánkat a RealTanoda elnevezésű program tizenhat fős küldöttsége
képviselte. A 2003–2004-es korosztály tagjai, helyi és környékbeli, felcsúti,
bicskei, vértesacsai, szári és óbarki gyerekek az Autonómia díjat érdemelték ki.
„Hat ország tíz csapata mérettetett meg
egymással a lisszaboni Lélek Kupán – meséli Baboss Botond, a RealTanoda programfelelőse. – Megmérkőztünk a románokkal,
a portugálokkal, az oroszokkal, a spanyolokkal, de még a marokkóiakkal is, ezen a
kupán azonban nem az fontos, ki mit játszik, hanem hogy hogyan. Már másodjára
hoztuk el az Autonómia díjat, s ez bizonyára
nem véletlen: elég rutinosan veszünk már
részt a találkozókon, feltaláljuk magunkat,
önállók, talpraesettek vagyunk.”
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„Korántsem versenyzésről van itt szó, hanem arról, hogy a gyerekek a játék egy egész
más oldalával ismerkedjenek meg – teszi hozzá az egyik edző, Óvári Zsolt. – Az elnyert díj
mutatja, hogy szabadon tudtunk jelen lenni
a pályán, nem az eredmény volt fontos számunkra, hanem hogy élvezzük a játékot. Elvégre a RealTanoda legfőbb célja is ez: hogy a
gyerekek megszeressék a futballt, s magukévá tegyék mindazt, amit a sport ad.”
A RealTanoda elnevezésű program
2010-ben indult el Felcsúton a Real Madrid

Alapítvány és a Puskás Akadémia együttműködésében. „Kimondottan szociális alapon választjuk ki a programban részt vevő
gyerekeket, mégpedig a Bozsik-program
növendékei közül, csapatonként öt-öt főt,
akik egy évig részesülnek támogatásban”
– fejti ki Botond. – Eddig már több száz,
csak idén 57 gyermeket támogattunk. Szeretnénk, ha nem adnák fel a sportot azért,
mert a család nem engedheti meg, hogy
például stoplist vegyen.” A Real Madrid
Alapítvány a világ számos országában működtet hasonló szociális és sportiskolákat.
Metodológiájukat tréningek során adják át a
gyerekekkel foglalkozó edzőknek, s évente
találkozóra hívják az egyes iskolákat. 2014ben elsőként Felcsúton rendezték meg a
Lélek Kupát.
„Úgy látom, valamennyi gyerekünk el
tudja fogadni a program által közvetített
értékeket – mondja egy másik edző, Szabó
Dániel. – S a kupa ezúttal is megmutatta,
hogy itt valóban nincs megkülönböztetés:
együtt játszanak kicsik és nagyok, fiúk és
lányok, ügyesebbek és kevésbé ügyesek, s
persze találkoznak a különféle nemzetek. A

közös nyelv pedig nem más, mint a futball.”
A gyerekek legtöbbje először utazott
repülővel, először járt külföldön, s először
találkozott más nemzetiségű fiatalokkal. A
mérkőzések mellett természetesen a játékos ismerkedésre, a városnézésre, s persze
a tengerben fürdőzésre is jutott idő.
„Nagyon szép volt a város, kedvesek voltak az emberek, és még a foci is jól ment”
– meséli a hat fiúból és hat lányból álló
magyar csapat játékosainak egyike, Jónás
Lóránt. „Sok jó meccset játszottunk – emlékszik vissza egy másik játékos, Szakács
Patrik. – Számomra a portugál Manique
csapata elleni az egyik legemlékezetesebb,
mert akkor 5–5-ös döntetlen született.
Azért jó ez a kupa meg a RealTanoda, mert
ugyanúgy bánnak velünk, mint mindenkivel,
és kapunk esélyt, hogy felfigyeljenek ránk.”
Ángyás Anita így fogalmaz: „Jó, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy eljuthassunk
oda, ahova másképp nemigen.” Barátnőjecsapattársa, Schneider Laura pedig hozzáteszi: „Szerintem az a legjobb ebben az
egészben, hogy együtt lehetünk, jól érezhetjük magunkat, és együtt focizhatunk.”
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Sport-tudás

EGYKORI FOCISTÁINK A MÉSZÁROS ALAPÍTVÁNY KONFERENCIÁJÁN
Mintegy százhúsz Vál-völgyi egyetemista és főiskolás – közöttük néhány
egykori akadémista – vett részt azon a szakmai-tudományos konferencián,
amelyet a felsőoktatásban tanuló helyi és környékbeli fiatalok támogatására
életre hívott Mészáros Alapítvány szervezett meg augusztus 7. és 9. között
Balatonalmádiban.

„A mostani konferencián fiataljaink bemutathatják, hogy mi mindent tanultak az
elmúlt év során – fogalmazott megnyitóbeszédében az alapítvány megálmodója,
Mészáros Lőrinc polgármester. – Célunk,
hogy mindannyian sikeres, kiváló szakemberekké váljanak, így az anyagi támogatáson túl motiválni is szeretnénk őket. Valójában ezért találtuk ki ezt a konferenciát
és magát az alapítványt. Eredményes év áll
mögöttünk, s remélem, sok hasonló követi
majd.”
„Eddig csupán a pályamunkáitokat olvashattuk, most viszont személyesen is
megismerhetünk benneteket, s ez számunkra rendkívül fontos – fordult a fiatalokhoz
Mészárosné Kelemen Beatrix, az alapítvány

18

kuratóriumának elnöke. – Öröm látni, hogy
milyen sokan vagytok, s mennyi mindenhez
értetek. S persze, hogy a mi térségünkben
éltek. Így olyasvalamiért tehetünk valamit,
ami a miénk – nem csupán a ti álmotokért,
de a miénkért is: hogy később is ott élhessetek, ahol eddig. Merjetek nagyot álmodni,
hogy utána azt tudjátok mondani: megcsináltuk! Köszönjük a munkátokat!”
Sisa András, a kuratórium egyik tagja
elmesélte, hogy annak idején ő maga is
ösztöndíjasként kezdte a tanulmányait, és
most nagy öröm számára, hogy a Vál-völgyi fiatalok – remélhetőleg idővel egyre
többen és többen – is támogatást kaphatnak. Majd a legfőbb adatokat ismertette:
a 2016/2017-es tanévben több mint 125
egyetemi és főiskolai hallgató részesülhetett havi ötvenezer forintos támogatásban,
így összességében több mint hatvanmillió
forintnyi ösztöndíjat osztottak ki hat település lakói között. Felcsútról 37, Alcsútdobozról 15, Vértesacsáról 5, Kajászóról 10,
Tabajdról 9, míg Válról 52 pályázat érkezett
be az alapítványhoz.
A mostani konferencia pedig azért jött
létre, hogy a pályázók beszámolhassanak
eddigi tanulmányaikról, így megismerhessék egymást, s neves szakemberek előadásait hallgatva hasznos tudásra tegyenek
szert. Képet kaphattak többek között a
Z-generáció munka világában történő elhe-

lyezkedéséről, de betekinthettek a tőzsde
vagy éppen az élelmiszeralapanyag-gyártás
mindennapjaiba is.
A legkülönfélébb szakmák és tudományterületek ifjú képviselői között egykori
akadémistáink is feltűntek, akik ugyancsak
a program részesei. Heitler Tamás felcsúti gyereknek vallja magát, egész életében
Felcsúton focizott, s jelenleg is a Felcsút
SE játékosa. „A sport végigkísérte az életemet, sohasem tudtam elszakadni tőle, ám
az érettségit követőn arra jutottam, mellette
jó volna magasabb végzettséget szerezni
– meséli. – A győri Széchenyi István Egyetem hallgatója vagyok, s egészségfejlesztésre szakosodtam. Így a későbbiekben is
sporttal foglalkozom majd, valamely egész-

ségközpontban szeretnék elhelyezkedni.”
Tamás a Mészáros Alapítvány támogatását
rendkívül hasznosnak találja, mint mondja,
nagy segítséget jelent a tanulmányaiban.
Hasonlóképpen vélekedik egy másik
korábbi növendékünk, Lengyel Gábor is, akinek az útja az akadémia után a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre vezetett. „Pénzügy és számvitel szakra
járok, s azért választottam ezt a területet,
mert úgy gondolom, ezzel a későbbiekben
sokfelé tudok majd nyitni – árulja el. – Nálunk a családban mindig is nagyon fontos
volt a tanulás, de persze a sportot sem hanyagolom el. Jelenleg Bicskén játszom, és
egy sérülés után igyekszem újra formába
hozni magam.”
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Meccsszilánkok

... és nyakába veszi a többieket

j e gyzőköny v

j e g yző kö ny v

OTP BANK LIGA, 4. FORDULÓ:
PUSKÁS AKADÉMIA FC – BUDAPEST HONVÉD 0–2 (0–1)

OTP BANK LIGA, 5. FORDULÓ:
DVTK – PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–2 (1–1)

Vezette: Bognár (Albert, Szert)

Vezette: Iványi (Buzás, Medovarszki)

Gól: Lanzafame (45.), Eppel (60.)

Gól: Makrai (10.), Vela (89.), ill. Heris (4.), Prosser (75.)

Sárga lap: Márkvárt (34.), Heris (68.), ill. Bobál D. (21.), Lovric (35.)

Sárga lap: Busai (55.), Karan (64.), ill. Spandler (13.), Márkvárt (82.)

PAFC: Danilovics – Poór, Hegedűs J., Heris, Spandler – Mevoungou – Molnár (Szécsi, 63.),
Márkvárt, Balogh B. (Knezevic, 58.), Szakály P. – Radó (Diallo, 15.)
Honvéd: Gróf – Latifu, Lovric, Bobál D. (Baráth, 46.), Laczkó – Nagy G., Kamber, Herjeczki –
Danilo (Deák, 46.), Eppel, Lanzafame

DVTK: Antal – Nagy T. (Joannidisz, 78.), Lipták, Karan, Tamás M. – Vela, Oláh (Nono, 77.),
Busai (Kocsis G., 72.), Óvári – Makrai, Ugrai
PAFC: Hegedüs L. – Poór, Heris, Hegedűs J., Spandler (Knezevic, 46.) – Mevoungou – Szécsi
(Prosser 53.), Márkvárt (Vanczák, 89.), Balogh B., Szakály P. – Diallo
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PAFC

Program

POTYAGÓLOK HETE
Bár a mezőnyben jól
tette a dolgát
Pintér Attila
csapata, a
Honvéd hat é k o n ya b b
volt, és 2–0ra győzött
a
Pancho
A ré n á b a n .
Együttesünk
nem
ijedt
meg a bajnoktól, s hatékony letámadásával gyakorlatilag levegőt
sem engedett a piros-feketéknek az első félidőben. Egészen a 45. percig, amikor klasszikus
leventególt kaptunk: Lanzafame 35 méterről,
kissé balról ívelt be egy szabadrúgást, a labda
mindenki előtt elment, majd Danilovicsot is becsapva a hálónkban kötött ki.
A Honvéd az előny tudatában a második
negyvenöt percre már egy jóval védekezőbb,
kontrára építő felállással jött ki. A kispesti esélyleső taktika a 60. percben meg is hozta az eredményét: Lanzafame forgatta meg Spandlert a
jobb szélen, beadását Eppel fejelte a kapunkba.
Danilovics beleért, de nem tudott hárítani. A

A PAFC 2017–2018-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
vereség azért különösen fájó, mert „csak” a legfontosabb statisztikában, a gólok számában
bizonyultunk rosszabbnak.
Jó színvonalú, fordulatokban gazdag mérkőzésen az utolsó pillanatban kapott gólnak
köszönhetően játszottunk 2–2-es döntetlent
a DVTK vendégeként Debrecenben. Már a 4.
percben megszereztük a vezetést: Balogh végezhetett el szabadrúgást a tizenhatos jobb
sarkánál, a sorfalról lepattanó labdát Márkvárt
emelte középre, Heris pedig a jobbal a jobb alsóba juttatta a játékszert.
A jó kezdést rémálomszerű folytatás követte, ugyanis hat perccel később egy kapitális hibából egyenlített a DVTK. Hegedüs Lajos
ugyanis addig várt Spandler hazaadott pas�szának ellövésével, amíg Makrai becsúszva
odaért, és a kapu jobb sarkába küldte a labdát.
A második félidőre beállt Knezevic, s támadásainkba mintegy varázsütésre élet költözött.
A vezetést másodszorra mégsem a horvát légiós, hanem a sérüléséből visszatérő Prosser
szerezte meg, aki a 75. percben egy mintaszerű Hegedüs János-passz után lőtt higgadtan
Antal hálójába. Az előnyt sajnos megint nem
sikerült megtartani: a rendes játékidő utolsó
percében Vela sokadszorra futotta le a bal oldalunkat, bevezette a labdát a tizenhatoson
belülre, és kiegyenlített.

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
A S Z F A LT
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

07. 16.		
07. 23.		
07. 30.		
08. 05.		
08. 12.		
08. 19. 18:00
08. 26. 18:00
09. 09. 20:30
09. 16.		
09. 23.		
09. 30.		
10. 14.		
10. 21.		
10. 28.		
11. 04.		
11. 18.		
11. 25.		
12. 02.		
12. 09. 		
02. 10.		
02. 17.		
02. 24.		
03. 03.		
03. 10.		
03. 17.		
03. 31.		
04. 07.		
04. 14.		
04. 21.		
04. 28.		
05. 05.		
05. 12.		
05. 19.		

FTC — PUSKÁS AFC
1—1
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
1—3
VASAS FC — PUSKÁS AFC
2—0
PUSKÁS AFC — HONVÉD
0—2
DVTK — PUSKÁS AFC
2—2
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
HALADÁS — PUSKÁS AFC
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
DVSC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC – PAKSI FC
PUSKÁS AFC — FTC
VIDEOTON — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — VASAS FC
HONVÉD — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVTK
BALMAZ. — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HALADÁS
PUSKÁS AFC — ÚJPEST FC
MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVSC
PAKSI FC – PUSKÁS AFC
FTC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
VASAS FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HONVÉD
DVTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
HALADÁS — PUSKÁS AFC
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
DVSC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — PAKSI FC

Partnerek és támogatók:

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

M GY D V
G
PT
5 3 2 — 10—5 11
5 3 2 — 9—4 11
5 2 2 1 9—8
8
5 2 1 2 4—4
7
5 2 1 2 6—11 7
5 1 4 — 9—4
7
5 2 — 3 4—8
6
5 1 3 1 8—7
6
5 1 3 1 8—8
6
5 1 2 2 8—7
5
5 — 2 3 2—5
2
5 — 2 3 4—10 2

GÓLLÖVÖLISTA
1
1
1
1

HERIS JONATHAN STEVE
PROSSER DÁNIEL BÁLINT
SZAKÁLY PÉTER
ULYSSE DIALLO

1
1
1
1

Impresszum
Készítette a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
Kommunikációs Osztálya
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