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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

EL KELL BÍRNI A TERHET
– Melyik helyzetünknél fogtad leginkább a fejedet
a Debrecen ellen?
– Mondhatjuk, hogy mindegyiknél, nagyon sok lehetőséget hagytunk ki a második játékrészben. Az első
félidőben a kulcsembereinket kissé passzívnak éreztem, de ez a szünet után megváltozott, jóval agresszívabbak lettünk. Jakub Plsek beállásával dinamikusabbá vált a játékunk, kár, hogy ezt az agresszivitást, illetve
a helyzeteinket nem tudtuk gólra váltani. Rajta kívül
Urblík Józsit is meg kell említenem, az ő teljesítménye
is kiemelkedett a mezőnyből, csak hát hiába küzdött a
többiekkel együtt, hiába játszottunk jól a szünet után,
a meccset eldöntő gól nem született meg.
– Sok időnk nincs a szomorkodásra, szerdán újabb
hazai meccsünk következik, mégpedig a remek formában lévő Diósgyőr ellen. Mit kell átmenteni a Loki
elleni produktumból arra a találkozóra?
– Úgy kell játszanunk a DVTK ellen, mint legutóbb a
második félidőben, csak éppen gólokat kell rúgnunk.
Ha meg tudjuk ismételni a Loki ellen a szünet után mutatott teljesítményünket, és ezúttal értékesítjük a helyzeteinket, akkor nem lehet gond.

A helyzetkihasználás lesz a siker
kulcsa a DVTK
elleni találkozón – vallja
Hornyák Zsolt.
Vezetőedzőnk
szerint ezenkívül az is fontos,
hogy játékosaink el tudják viselni a győzelmi
kényszerrel járó
nyomást, s állítja: ha ez sikerül,
a jó formában
lévő miskolciak
ellen sem lehet
probléma.

– A diósgyőriek közvetlenül mögénk zárkóztak fel
a tabellán, így igazi ki-ki meccs lesz a szerdai. Men�nyire kell tőlük tartani, illetve mire kell majd velük
kapcsolatban odafigyelni?
– Véleményem szerint akárcsak a Debrecen, a Diósgyőr is a zárt védekezésből vezetett ellentámadásokra apellál, így megint az lesz a feladatunk, hogy minél
előbb feltörjük ezt a védekezést. Biztos, hogy legalább
ugyanolyan nehéz összecsapás lesz, mint a szombati
volt. De még egyszer szeretném hangsúlyozni: minden
azon múlik, ki tudjuk-e használni a helyzeteinket.

A részvétel regisztrációhoz kötött, ha nem akarsz lemaradni jelentkezz az esport@pfla.hu e-mail címen, ahol minden
regineked!
sztrációhoz
ha nem nem
akarsztel
lemaradni
ntkezz azinesport@pfl
.hu e-mai
l címően,
minden nken!
információAtrészvétel
elküldünk
A tájkötött,
ékoztatás
jes körű,jeletovábbi
formációakért
érdekl
dj ahol
elérhetőségei

– Igen rövid az idő a két mérkőzés között, ráadásul a legutóbbi öt meccsünkön nem sikerült nyernünk. Ilyenkor mire kell fókuszálnunk?
– A regenerációra és a pozitív gondolkodásra. A negatívumokat gyorsan el kell felejtenünk, a pozitívumokat kell előtérbe helyezni, s azokhoz kell még hozzáépíteni. Régen győztünk, és ha győz a csapat, könnyebbek
a lábak, ez esetünkben is így van. Kétségkívül van pszichés nyomás a fiúkon, de hiszem, hogy vannak annyira
erősek mentálisan, hogy a következő mérkőzésen le
tudják vetni magukról ezt a terhet, és győzni tudnak.

információt elküldünk neked! A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken!
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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

ROVATCÍM

„TELJESEN MÁS MÉRKŐZÉS LESZ”
Az ősszel még sereghajtóként, most az 5. helyről fut neki
a Puskás Akadémia elleni találkozónak a Feczkó Tamás
vezette DVTK. A diósgyőriek vezetője szerint az októberi
találkozó óta rengeteget léptek előre, és a Pancho Arénabeli összecsapáson is a győzelem reményében lépnek
pályára.

FECZKÓ TAMÁS
– Kettő nullra nyertek a Kaposvár vendéglátójaként, újabb fontos győzelmet arattak. Hogyan látta
a mérkőzést?
– Egy jól játszó, jól küzdő Kaposvárt győztünk le,
amelynek sok sikert kívánok a folytatásban. Ez volt
az első mérkőzés, amelyen mi voltunk az esélyesek,
hazai pályán mindenki elvárta tőlünk a győzelmet. A
játékosaim jól reagálták le a helyzetet, mert az utóbbi időkben nem éltünk át hasonlót. Ez a mérkőzés
sokkal többet jelentett számunkra, mint három pont.
A találkozónak voltak olyan periódusai, amikor ötletesen, jól játszottunk, és hamar megszereztük a kétgólos
előnyt. Az első félidőben eldönthettük volna a három
pont sorsát, de kimaradt a legnagyobb ziccerünk is. A
szünet után is reális esélye volt a harmadik gól megszerzésének, nem jött össze. A győzelem mellett az a
legfontosabb, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést. Végre olyan helyet foglal el a DVTK a tabellán,
ahol már régen állt.
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– A két csapat első mérkőzésén 1–1-es döntetlen
született. Milyen tanulságokat vontak le abból a találkozóból?
– Ez most egy teljesen más mérkőzés lesz, hiszen
akkor a forduló előtt az utolsó helyen volt a csapatunk,
a Puskás Akadémia pedig már akkor is a negyedik helyen állt a tabellán. Ennek ellenére az előző egymás
elleni meccsünkön csak az utolsó utáni pillanatban
egyenlített Diósgyőrben a Puskás egy véleményes góllal. Nagyon sajnálom az ott elvesztett pontokat. Azóta
sokat léptünk előre, hétről hétre fejlődünk. Tizenegy
forduló alatt elértük, hogy mostanra két pontra feljöttünk a PAFC mögé.
– Milyen összecsapást vár a Pancho Arénában?
– Bár ellenfelünk az utolsó nyolc meccséből csak
egyet nyert meg, ez nem téveszthet meg minket. Tudjuk, hogy nagyon jó játékosai vannak a Puskás Akadémiának, remek csapat, de mint mindig, most is a
győzelem reményében lépünk pályára. A legutóbbi öt
idegenbeli meccsünkből négyet megnyertünk, így önbizalommal telve futhatunk ki a gyepre. Bízom benne,
hogy tovább tart a nyerő széria, és akár még feljebb
léphetünk a tabellán.
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JÁTÉKOSPORTRÉ

JÁTÉKOSPORTRÉ

ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT
Jakub Plsek nem vándormadár típus – eddig csak nevelőegyesületében, a Sigma
Olomoucban játszott profi labdarúgóként.
Nagy lépésre szánta tehát el magát, amikor
januárban úgy döntött, elfogadja klubunk
ajánlatát. Játékosainkat bemutató portrésorozatunkban ezúttal cseh középpályásunkkal
beszélgettünk.

– Édesapám a cseh negyedosztályban játszott, és
nagypapám is futballozott, így várható volt, hogy én
is hamar megbarátkozom a labdával, s így is lett – a
szülőhelyemhez közeli Vsetín kölyökcsapatában tettem meg az első lépéseket a futballkarrier felé. Mivel
gyerekkoromban magasnak számítottam, kezdetben
belső védőt játszottam. Hátvéd létemre elég sok gólt
szereztem, erre az edzőim is felfigyeltek, így egyre előrébb kerültem, középpályásként, sőt középcsatárként
is kipróbálhattam magam, végül a pálya közepén találtam meg a helyem – mesélt indíttatásáról és első
szárnypróbálgatásairól a 26 éves játékos.
– Hány éves korodban kerültél Olomoucba?
– Tizenkét éves koromban kerültem a Sigmához,
ahol egészen tavaly év végéig futballoztam, azaz több
mint tizenkét évig szolgáltam a klubot. Olomouc száz
kilométerre van tőlünk, ott jártam iskolába, ott voltam
akadémista, ott lett belőlem első osztályú labdarúgó,
összesen 186 tétmeccsen léptem pályára a nagycsapatban.
– Azt se hallgassuk el, hogy ezeken a találkozókon 62 gólt szereztél. Melyek voltak a legemlékezetesebb meccseid?
– Említhetném az őszi, Sparta Praha elleni találkozót, amikor 3–3-ra végeztünk, és két gólt lőttem, vagy az előző szezonban
a Baník Ostrava ellen góllal
segítettem a csapatot győzelemhez, de természetesen az
Név: Jakub Plsek
Európa-ligában a Sevilla ellen
vívott összecsapás is örök
Születési idő: 1993. december 13.
emlék marad. Sok szép pillaSzületési hely: Valasské Mezirící
natot éltem meg a Sigmánál,
Mezszám: 15
úgyhogy nagyon nehéz a váPoszt: középpályás
lasztás.
NB I-es meccs/gól 2/–

NÉVJEGY
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– A Puskás Akadémia a második klubod, azaz nem
vagy vándormadár. Mi vett rá mégis a váltásra?
– Valóban elég hűséges típus vagyok, de úgy gondolom, tizenkét év után itt volt az ideje a váltásnak, új
kihívásra vágytam.
– Szinte napra pontosan egy hónapja vagy Magyarországon. Hogy érzed magad nálunk?
– Tökéletesen. Január legelején érkeztem, 4-én már
repültünk is a marbellai edzőtáborba, ahol tizennégy
napot töltöttünk, s már el is kezdődött a bajnokság, úgyhogy meglehetősen „pörgős” volt ez az egy hónap, de
azt mondhatom, minden a legnagyobb rendben van.
– Ezek szerint nem okozott gondot a beilleszkedés.
– Valóban könnyű volt, annál is inkább, mivel David
Vanecek és Urblík Józsi is itt volt már a csapatnál, őket
még Csehországból ismerem, és nagyon sokat segítettek. Ezenkívül a vezetőedzőnk is beszéli a cseh nyelvet,
illetve itt van az erőnléti edzőnk, Egon Kunzmann is,
úgyhogy nem érzem magam elveszettnek. Persze igazságtalan lennék, ha nem szólnék a többi csapattársról
és stábtagról, hiszen rendkívül jó itt a csapatszellem.
– A feleséged is itt van veled?
– Igen, és imádja Budapestet, neki is nagyon jók az
első benyomásai Magyarországról.
– Visszatérve a futballra: a fedezetsorban hol érzed magad a legotthonosabban?
– Ha a csapat érdeke úgy kívánja, tudok játszani védekező és támadó középpályást is, gyakorlatilag mindegy, milyen poszton számítanak rám.
– Melyek a legfőbb erényeid a futballpályán?
– Nem tudom, erről leginkább az edzőimet kellene
megkérdezni… Komolyra fordítva a szót: középpályásként talán a gólérzékenységem, illetve az, hogy második hullámban általában jól érkezem a kapu elé, a legtöbb találatomat ilyen szituációkból szereztem eddig.
– S a területek, ahol érzésed szerint még van fejlődési potenciál?
– Futballistaként sosem lehetsz magaddal teljesen
elégedett, úgyhogy mindig mindenben fejlődni kell, de
ha mondanom kell valamit, akkor jómagam elsősorban a védőmunkámon, illetve a végsebességemen javítanék – ezen is vagyok.
– Mivel lennél elégedett az első magyarországi
félszezonod végén?
– Nyilván azzal, ha a csapatnak sikerülne felkapaszkodnia a dobogóra, hiszen ez a célunk. Magamtól pedig azt várom el, hogy meghatározó játékossá váljak,
és minél több góllal tudjak hozzájárulni ahhoz, hogy az
említett cél megvalósuljon.
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TIZENEGYES

TIZENEGYES

KÉRDEZZ-FELELEK – TÓTH BALÁZS
Saját nevelésű kapusunk, Tóth Balázs ősszel a Magyar Kupában mutatkozott be a Puskás Akadémia
első csapatában, s nemrégiben szerződést hosszabbított klubunkkal. A huszonkét éves hálóőrnek
tizenegy plusz egy – nem csak szakmai jellegű – villámkérdést tettünk fel, lássuk, hogyan reagált!
1. Akivel a legjobban szeretnél farkasszemet nézni
a pályán?

Cristiano Ronaldo. A világ legjobb játékosa,
nyilvánvaló, hogy mindenki szeretne ellene
játszani.

2. Akivel legkevésbé?

Bizonyos szempontból ugyanő, hiszen sosem
tudod, mire számíthatsz ellene.

3. A legjobb meccsed?

Az U17-es csapatban a Dinamo Zagreb ellen
mindent kivédtem, és 1–0-ra nyertünk.

4. A futballista, akire leginkább felnézel?

Most sem tudok mást mondani: Cristiano
Ronaldo. Az egész élete példaértékű.

5. A legbecsesebb tárgyad?

A Rolex karórám lenne – ha lenne.

6. A legnehezebb feladat, amelyet a pályán kívül
teljesítettél?

A matek érettségi.

7. Szöglet vagy szabadrúgás?

Szabadrúgás, mert ott vetődni kell.

8. Hosszú kirúgás vagy passzjáték?

A passzjátékot jobban szeretem, abban van a
jövő.

9. Alisson Becker vagy Manuel Neuer?

Régebben Neuert mondtam volna, de most
már egyértelműen Alissonra szavazok.

10. Rap vagy elektronikus zene?

Rap, de nem igazán szeretem, sokkal inkább a
pop az én stílusom.

11. Harry Potter vagy A Gyűrűk Ura?

Harry Potter. Még egyiket sem láttam, de
szimpatikusabbnak tűnik.

+1. Szerződés a Real Madriddal vagy Eb-győzelem a
magyar válogatottal?

Eb-győzelem, ez nem is lehet kérdés.
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MECCSTÖRTÉNELEM

VISSZATÉRÉS

PAFC – DVTK: HIBÁTLANUL A PANCHÓBAN
A két gárda tizenkétszer csapott össze a
magyar élvonalban, NB I-es csapatunk
eddig összes bajnokiját megnyerte a
DVTK ellen a Pancho Arénában.

Együttesünk első NB I-es mérkőzését a borsodiak ellen
2013. szeptember 14-én játszotta – akkor még – Székesfehérváron, ahol Futács Márkó és Bacsa Patrik góljaival 2–0-s
vendégsiker született – a diósgyőriek egyetlen idegenbeli
győzelme ez volt a bajnokságban ellenünk. A két csapat
első „randevúján” a mieinket a DVTK jelenlegi sportigazgatója, Benczés Miklós irányította, aki akkor pályára küldte
mostani klubigazgatónkat, Tóth Balázst és NB I-es gárdánk
jelenlegi asszisztensedzőjét, Polonkai Attilát – előbbi végigjátszotta a bajnokit, utóbbi hetvennyolc percet töltött a
gyepen.
A tavaszi visszavágón aztán javítani tudtunk: izgalmas
mérkőzésen a hajrában szerzett Tischler Patrik-találattal
3–2-re vertük a miskolciakat. A meccsen duplázó Tischler
nevéhez fűződik az első puskásos találat a párharcban –
alakulatunkból Lencse László volt még eredményes a találkozón, ahol válogatott balhátvédünk, Nagy Zsolt is pályára
lépett.
A két együttes először 2014. november 29-én feszült
egymásnak a Pancho Arénában. A párharcban a negyedik ütközetén dirigáló Benczés Miklós fiai örülhettek, hiszen Gohér Gergő góljával 1–0-ra nyertünk – a sikernek
játékosként még részese volt Polonkai Attila, valamint NB
III-as csapatunk mostani vezetőedzője, Szélesi Zoltán is. A
Pancho Arénában lejátszott bajnokikon remek a mérlegünk a diósgyőriek ellen: négyszer győztünk, s csupán egy
gólt kaptunk – a két gárda utolsó felcsúti csatáján 2–1-re
vertük az előző szezonban a kiesés ellen harcoló klubot.
Ebben a szezonban már találkoztunk a Diósgyőrrel. Az
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októberi összecsapáson sokáig vezettek a hazaiak Szerhij
Sesztakov góljával, de a hajrában Ján Vlasko remek megmozdulásával pontot mentettünk (1–1). A magyar élvonalban 14-szer játszottak a csapatok egymás ellen, s a bajnoki
mérleg minimális Puskás-fölényt mutat: 6-szor győztünk,
3-szor volt döntetlen, illetve 5-ször a DVTK-szurkolók örülhettek. A bajnoki gólarány teljesen kiegyenlített, mindkét
egyesület 18-szor mattolta a másik védelmét. Érdekesség,
hogy a bajnoki párviadal során a legeredményesebb labdarúgók „csupán” két gólig jutottak – tőlünk Tischler Patrik,
Lencse László és Pekár László iratkozott fel két alkalommal az eredményjelzőre, míg a borsodiaknál a nemrég Újpestre szerződő, s a bemutatkozó mérkőzésén piros lapot
kapó Bacsa Patrik jutott két találatig.
A 2017–2018-as évadban a Magyar Kupa-döntőig menetelő csapatunk a legjobb nyolc között a DVTK-t ejtette ki.
A negyeddöntő első mérkőzésén 1–0-ra győztek a pirosfehérek, ám a mezőkövesdi visszavágón – még nem készült el a második meccsre a DVTK-stadion – többek között
Josip Knezevic nagyszerű játékának köszönhetően 3–0-ra
diadalmaskodtunk, s jutottunk az elődöntőbe. Így tehát az
összesített mérleg is puskásos fölényt mutat a két klub közös történelmében: 7 PAFC-győzelem, 3 iksz, 6 DVTK-siker,
a gólarány 21–19 a javunkra.
További érdekesség, hogy a Diósgyőr idei keretét több
volt PAFC-játékos erősíti: Braniszlav Danilovics, Molnár Gábor, Márkvárt Dávid, Kiss Tamás (őt mi adtunk kölcsön a
szezon hátralevő részére) és korábbi akadémistánk, Makrai Gábor, Tamás Márk.

ÚJRA A PÁLYÁN
A Kaposvár ellen még csak húsz perc jutott neki, a Debrecen elleni találkozót azonban már végigjátszotta Urblík
József. A Hornyák Zsoltnál alapembernek számító, az ős�szel 3 gólt szerző 23 éves középpályás – ki ne emlékezne a
Fradi elleni zseniális átemelős góljára? – még októberben
szenvedett lábközépcsonttörést, s a januári edzőtábor közepe óta készül együtt a csapattal.
Józsi vezetőedzőnk és a sportnapilap tudósítói szerint
is csapatunk legjobbja volt a Loki elleni 0–0-ra végződött
összecsapáson, ám teljesítményének nem tudott igazán
örülni, hiszen a csapat játékban hiába múlta felül a hétszeres bajnokot, a második félidőben bemutatott szép futball
gólok nélkül mindössze egy pontot ért.
„Őszintén szólva, nagyon csalódott vagyok, mert
ezt a meccset meg kellett volna nyernünk, volt négy-öt
tiszta helyzetünk. Persze volt a Debrecennek is, de úgy
vélem, megérdemeltük volna a három pontot. Sajnos
nem sikerült gólt rúgnunk olyan lehetőségekből, ame-

lyeket be kell lőni, ha az élmezőnyben akarunk maradni, így csak egy pontra voltunk jók. Öt helyzetből még
akkor is szerezni kell egy-két gólt, ha balszerencsések
vagyunk. Két pontot elveszítettünk, és könnyen lehet,
hogy ezek a pontok nagyon hiányozni fognak majd a
végelszámolásnál. Muszáj azonban mennünk tovább,
és szerdán győznünk kell itthon, hiszen öt meccse
nyeretlenek vagyunk” – kesergett csupaszív középpályásunk, aki amiatt azért természetesen boldog volt,
hogy hosszú idő után végre ismét elejétől a végéig ott
lehetett a pályán.
„Annak nagyon örülök, hogy visszatértem, hiszen három hónapig nem tudtam pályára lépni. Fizikailag is jól érzem magam, bár kondícióban még nem vagyok a topon,
mert a hetvenedik percben már mindenem görcsölt. Bízom benne, hogy két-három héten belül a lehető legjobb
kondiban leszek, és problémák nélkül végigbírom a kilencven percet.”

Három hónapos
kihagyás után
második tavaszi
meccsén már végig pályán volt az
őszi szezon első
felében remeklő csapat egyik
kulcsembere,
Urblík József.
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FUTBALLDRUKKER SZERTÁROSAINK
Tyúkanyókként gondoskodnak a fiúkról nap mint nap, összekészítik a mérkőzésekhez és az edzésekhez szükséges felszerelésüket,
rendet tesznek az öltözőben, s ha kell, megvarrják, ami kilyukadt
vagy elszakadt. S ha mindez talán még nem volna elegendő: alighanem ők a csapat egyik legnagyobb szurkolói – bemutatkoznak a
Puskás Akadémia FC szertárosai.
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RIPORT
Meccsnap van. Gondos kezek készítik elő az öltözőt,
mire a játékosok megérkeznek. Helyükre kerülnek a
mezek, minden ott van, amire a fiúknak csak szükségük lehet. Az öltözőtől a szertár felé vesszük hát az
irányt, hogy belessünk e piciny helyiség sokak szeme
elől rejtett titkaiba. Szerelések tornyosulnak a polcokon, sportszárak a lavórokban. „Nálunk aztán minden
megtalálható, ami egy futballista öltözetének alapdarabja – mondja Héring Erzsébet. – Olyanok vagyunk,
mint egy igazi sportbutik. Itt tároljuk az edzésekhez és
a mérkőzésekhez szükséges felszereléseket, a mezeket, az aláöltözeteket. De van ám itt tű, cérna és olló is,
sokszor ugyanis varrónénikké alakulunk.”

Mivel rövidesen kezdetét veszi a Puskás Akadémia
FC soron következő bajnokija, lassan minden játékos
megérkezik, hogy felvegye az összecsapás előtti bemelegítéshez szükséges felszerelését. Hazai mérkőzés előtt szertárosaink nem csupán az öltözőt és a játékosok felszerelését készítik elő, de a játékvezetők és
a játékosfelvezetők felszereléséről, a labdákról is ők
gondoskodnak, sőt, a kispadokat is ők teszik rendbe,
mire megérkeznek a stábtagok. De vajon melyek a feladataik, ha idegenben játszik a csapat? „Olyankor hatalmas táskákba pakolunk a fiúknak, télen általában
négy táska telik meg – meséli Weizengruber Istvánné
Kriszta. – Az egyikbe kerülnek a kabátok, a másikba a
törölközők, a harmadikba a játékosok száma szerint
egyenként becsomagolt bemelegítőfelszerelések, a
negyedikbe pedig az ugyancsak számok szerint elkülönített meccsfelszerelések. Így semmit sem keverhetnek össze.” „A mi feladatainkat tekintve abban
különbözik a hazai és az idegenbeli meccs, hogy itthon, ha bármi lemarad, csak beszaladnak érte – teszi
hozzá Erzsi. – De ha idegenbe mennek, nagyon oda
kell figyelnünk arra, hogy minden ott legyen, különben megvan a baj.”
Erzsi és Kriszta a Puskás Akadémia FC legnagyobb
szurkolóinak vallják magunkat, akik, ha nem a csapat
körül szolgálnának, akkor is minden mérkőzésen ott
volnának. „Én magam az idegenbeli meccsekre is eljárok, és kőkeményen szurkolok a fiúknak – így Kriszta.
– S persze idebent is nagyon drukkolok. Erzsivel rettenetesen izgulunk végig a meccs alatt, s ha épp nem
tudunk kimenni a pálya szélére, akkor is követjük, hogy
mi történik a pályán. Ha kiabálás van – jaj, vajon mi történt? Kiállítás? Tizenegyes? Sárga lap? Ha gólt rúgunk,
azt tudjuk, hiszen akkor felhangzik az induló. Olyankor óriási az öröm a szertárban, ugrálunk, pacsizunk
Erzsivel. Ha netán gólt kapunk, azért szurkolunk, hogy
jaj, csak kiegyenlítsünk, esetleg meg tudjuk fordítani a
meccset.”
„Nem tudnánk olyat mondani a játékosok közül,
akit nem kedvelünk, s akivel nem jövünk ki, még a külföldiekkel is megértjük egymást” – mondja Erzsi. „És
szeretnek is bejönni hozzánk a fiúk, úgy érzem – fűzi
hozzá Kriszta. – Mi vagyunk az Erzsi néni és a Kriszta
néni nekik, úgyhogy igazi tyúkanyószerepet töltünk
be.” Erzsi és Kriszta évek óta dolgoznak akadémiánk
kötelékében szertárosként. Mint mondják: nem is
választanának más hivatást maguknak. „Nekem az
eredmények jelentik a legnagyobb feltöltődést, hogy
igenis képesek rá, mert nagyon jó csapatot alkotnak,
és jó érzés, hogy mi is ennek a csapatnak a részei
lehetünk” – fogalmaz Erzsi. „Én nem tudnám magam
elképzelni egy íróasztal mögött, iratokat rendezve,
aktákat pakolva – vallja Kriszta. – Nagyon szeretek
emberek között lenni, a sportnak pedig mágikus hatása van, megbabonázza az embert. Úgyhogy én a
játékosok között nagyon jól érzem magam, megtaláltam a helyemet.”
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HOSSZABBÍTÁS

NB III

KÉT ÉVRE ÍRT ALÁ KARMESTERÜNK
2022 nyaráig
hosszabbított
egyesületünk Josip Knezeviccsel.

2022 nyaráig a Puskás Akadémia FC mezét viselheti középpályásunk, Josip Knezevic, aki régi motorosnak számít
nálunk, hiszen a 2017-es nyári átigazolási időszakban
Eszékről, az NK Osijektől érkezett klubunkhoz. A horvát
játékos az előző két szezonban egyaránt házi gólkirálya
volt csapatunknak, előbb 11, majd 12 bajnoki találattal.
Knezevic eddig 79 tétmérkőzésen lépett pályára NB I-es
gárdánk színeiben – az első osztályban 67 fellépésén 25
gólnál tart, a Magyar Kupában 12 találkozón 4-szer volt
eredményes.
A 31 esztendős labdarúgó alapembere volt a 2017–
2018-as évadban Magyar Kupa-döntőig menetelő együttesünknek – a fináléban ő szerezte az első gólunkat az Újpest ellen. Knezevic ebben a bajnoki évben 16 élvonalbeli
mérkőzésen kétszer iratkozott fel az eredményjelzőre,

ERŐS ELLENFELEKKEL SZEMBEN

illetve hétszer az ő pontos passzai után fejezték be sikeresen az akciókat a társak.
„Rendkívül boldog vagyok, hogy aláírhattam az új
kontraktust, és még legalább két és fél évig viselhetem
a Puskás Akadémia FC mezét. Jól érzem magam itt, jó a
közösség, és örülök, hogy a szurkolók is kedvelnek. Az
elkövetkezendő időszakban is azon leszek, hogy góljaimmal, gólpasszaimmal sikerekhez segítsem a csapatot” –
mondta a szerződés aláírása után irányítónk.

Szélesi Zoltán
vezette NB III-as
együttesünk
négy edzőmérkőzéssel készül
a tavaszi folytatásra.

Már január elején edzésbe álltak NB III-as játékosaink,
akik a felkészülés első hetében estek át az ilyenkor esedékes sportorvosi vizsgálatokon. Szélesi Zoltán csapata a tréningek mellett négy edzőmérkőzéssel készül a
tavaszi kihívásokra: az első felkészülési mérkőzés február 7-én (pénteken) 13 órakor hazai pályán az osztrák
Admira Wacker tartalékcsapata ellen lesz.
Fiataljaink a második edzőmeccsüket február 15-én

(szombaton) 13 órakor szintén hazai pályán a szlovén
másodosztály 5. pozícióját elfoglaló Nafta Lendvával
játsszák. A Szélesi-tanítványok a harmadik összecsapáson, február 23-án (vasárnap) 13 órakor a szlovák
másodosztály 13. helyén álló STK Somorjával találkoznak a Felvidéken. A felkészülési időszak március 1-jén
(vasárnap) 11 órakor a szlovák második liga 12. helyezettje, a Révkomárom ellen záródik.

A FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK PROGRAMJA
Február 7., péntek, 13 óra: PAFC II – Admira Wacker II (osztrák III. osztály)
Február 15., szombat, 13 óra: PAFC II – Nafta Lendva (szlovén II. osztály)
Február 23., vasárnap, 13 óra: STK Somorja (szlovák II. osztály) – PAFC II
Március 1., vasárnap, 11 óra: PAFC II – Révkomárom (szlovák II. osztály)
Az NB III Nyugati csoport 12. helyen telelő gárdánk idei első tétmérkőzését március
8-án (vasárnap) 11 órakor hazai pályán játssza a Nagykanizsa ellen. Az első idegenbeli bajnoki március 14-én (szombaton) 14 óra 30 perckor Mosonmagyaróváron
lesz.
NB III-as csapatunk a Fejér megyei derbin a MOL Fehérvár FC tartalékcsapatát
május 3-án (vasárnap) 11 órakor fogadja, a szezont pedig hazai pályán, május 31-én
(vasárnap) 17 óra 30 perckor a Hévíz ellen fejezi be.
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VÁLOGATOTT A TALENT PROGRAM STÁBJÁBAN
A szezon elején érkezett akadémiánkra a
korábbi huszonkétszeres válogatott Laczkó Zsolt.
Utánpótlásedzőnkkel beszélgettünk játékoskarrierjéről,
valamint feladatairól a Puskás Akadémián.

„Édesapám szintén futballozott, ezért már elég korán
megismerkedtem a focival. Kiskorom óta imádom a labdarúgást, apukám is folyton azt mondogatta, hogy labdarúgó leszek, iskolásként jó pár egyéb sportágat is kipróbáltam. Tizennégy éves koromig Szegeden játszottam,
majd a Ferencvároshoz kerültem” – mesélt pályafutása
legelejéről Laczkó Zsolt.
– Fiatalon bemutatkoztál az FTC nagycsapatában,
milyen volt a zöld-fehéreknél nevelkedni?
– Nagy változás volt, hogy ilyen korán elkerültem hazulról, nem volt könnyű, de fél év után megszoktam az új
környezetet. Lépcsőfokról lépcsőfokra végigküzdöttem
magam a korosztályos csapatokon, s nem voltam még
18 éves, amikor László Csabánál debütáltam Zalaegerszegen – húszezer ember előtt. A Fradin mindig nagy
nyomás volt, az embernek át kell éreznie a Fradi-közeget, hogy sikeres legyen. Meg tudtam ezzel birkózni, ezért
mutatkoztam be fiatalon. 2006
nyarán végig az élvonalra készültünk, ezért hatott sokkolóan a hír, hogy kizárták az együttest az NB I-ből. Gyorsan kellett
döntenem, de maradtam a
Ferencvárosnál. Remek hangulatú, jó meccseket játszottunk a
másodosztályban, mindenki ellenünk akarta megmutatni, mit
tud. 2007 telén anyagi problémák jelentkeztek a klubnál, s
lecsúsztunk a második helyre a
tabellán, nem jutottunk fel. A következő szezonban igazoltam külföldre – nagy dolognak tartom, hogy az NB IIből sikerült ezt elérnem.
– Kalandosan alakultak az első légiós éveid…
– Már majdnem aláírtam a PAOK Szalonikihez, ekkor
szóltak, hogy mehetek próbajátékra az Olympiakoszhoz.
Tíz nap után hozzájuk szerződtem. Az Olympiakosznál
kezdtem meg a felkészülést, de még az új szezon kezdete
előtt kölcsönadtak a Levadiakosznak. Abban az időszakban még erősebb volt az Olympiakosz, mint mostanában, igazi sztáralakulat volt az együttes. Nem igazán kaptak lehetőséget a fiatalok, az én posztriválisom a rutinos
csapatkapitány, Predrag Djordjevic volt. Talán kivárhattam volna a soromat, de én játszani akartam, s nem a padon ülni. Félévkor újabb sikeres próbajátékot követően a
Leicester Cityhez kerültem kölcsönbe – sosem felejtem
el, amikor bemutatkoztam. Olyan hangulat uralkodott a
stadionban, amelyet sosem éltem át korábban, egyszerűen elképesztő volt, ezt nem lehet szavakkal leírni, ezt
át kell élni. Már akkor érződött, hogy a Leicester minden
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szempontból nagyon komoly klub. Az Egyesült Királyságban a labdarúgás új oldalát ismerhettem meg, az angol
másodosztály fizikálisan nagyon erős, kiváló játékosokkal, csapatokkal, nagyszerű stadionokkal, és mindenki a
„nincs lehetetlen” felfogásban hisz. Miután lejárt a kölcsönadás, sajnos elhúzódott a tárgyalás az Olympiakosz
és köztem, ez nagyon megviselt, s a nyár végén derült ki,
hogy szerződést bontunk, ezért tértem haza.
– A nemzetközi kupaporondon a Debrecen játékosaként mérettethetted meg magad.
– Egy sikeres évet a Vasasnál töltöttem, majd eladtak Debrecenbe. Nagyon jó társaság kovácsolódott ott,
nagyszerű labdarúgókkal és Herczeg András személyében ragyogó vezetőedzővel. Bajnokságot, kupát, szuperkupát nyertünk, s bejutottunk a Bajnokok Ligája-főtáblára. Hihetetlen iramú meccseket játszottunk, bármilyen
kis hibát vétettünk, az ellenfelek rögtön kihasználták. A
következő évben az Európa-ligában játszottunk, egy csoportba kerültünk a Sampdoriával. Ebben az időszakban
figyelhettek fel rám az olaszok, az őszi szezon végén szóltak, hogy érdeklődnek irántam. Nagyon gyorsan történt
minden: januárban megvásároltak, s ezzel megvalósult
az álmom, mindig is Olaszországban akartam futballozni,
már 14 éves korom óta ott akartam játszani.
–
Milyen
élményekkel
gazdagodtál
a
„csizmaországban”?
– Hatalmas élmény volt Olaszországban játszani,
nagyon megfogott a labdarúgás taktikai oldala, a játék
új aspektusát ismertem meg. A Serie A fantasztikus bajnokság. Amikor a Serie B-ben szerepeltünk, csatlakozott
hozzánk a 17 éves Mauro Icardi a Barcelonából, velünk
készült, de még nem bírta a felnőttek ritmusát, ennek ellenére türelmesen foglalkoztak vele – ez nagyon fontos a
fiataloknál. Szinte egész évben nem játszott, ám egyszer
csak minden csatárunk megsérült, s bevetették Icardit.
Gyakorlatilag az első labdaérintéséből gólt szerzett, bíztak benne, ő pedig meghálálta. Érdekes volt látni, hogy
honnan hová fejlődött. Aki ellen a legnagyobb élmény
volt futballozni, az Francesco Totti volt. Nehéz volt tőle elvenni a labdát, erős volt, igazi klasszis. Zlatan Ibrahimovic
ellen is készülhettél bárhogyan, mindig húzott valami váratlant. Korábbi csapattársaim közül Angelo da Costával
tartom a kapcsolatot, aki most a Bolognában véd.
– Huszonkétszer ölthetted magadra a címeres
mezt, van hiányérzeted?
– Óriási megtiszteltetés volt a hazámat képviselni a
pályán. A svédek elleni 2–1-es siker nagyon kedves számomra, fantasztikus hangulatú mérkőzéseket játszottunk a Puskás Stadionban. Ez az időszak a válogatottaknál már az volt, amikor mindenki ellen nehéz volt játszani,
mégis voltak jó eredményeink. Ekkor jött a románok és
a hollandok elleni vereség, ez természetesen fájó emlék
számomra is. Szerintem több összetevője van annak,
hogy kikaptunk: nem voltak reálisak az elvárások, s bár
mi mindent megtettünk, kijött a különbség. Akkoriban az

NB I-es játékosok közül sokan nem léptek még pályára
olyan találkozón, ahogyan én sem, mint a romániai vagy
a hollandiai vb-selejtező. Azt gondolom, hogy Nagy Zsolt
is hasonlóan járt Walesben, de rögtön hozzáteszem,
Zsolti helyt állt Cardiffban, szerintem jól játszott. Lehet ő
még erőssége a válogatottnak, ha így fejlődik.
– Az olasz évek után talán váratlanul visszatértél
Magyarországra. Sok együttesben megfordultál, s aztán elég korán, már 32 évesen befejezted az aktív pályafutásod. Mi történt?
– A Sampdoria után sok rossz döntést hoztam, belátom, de utólag okos az ember. Leszögezem, mindenhol
jól éreztem magam itthon, ami történt, az én hibám volt,
lehettem volna türelmesebb. A Honvéddal bajnok lettem,
viszont abban hibáztam, hogy összehasonlítottam a külföldi körülményeket az itthoniakkal. Sajnos az utolsó éveimben nem voltam megelégedve az edzőimmel, akikkel
együtt dolgoztam, ezért elvesztettem a belső motivációt,
és nem mindig kaptam jó tanácsot az ügynököktől, akik
sokszor a saját érdekeiket nézték. Ezért is fontos, hogy a
fiatalok megválogassák, kivel dolgoznak együtt. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen csapatokkal és vezetőedzőkkel
hozott össze, ilyen klubokban játszottam.
– Hogyan kerültél a Puskás Akadémiára, és mi itt a
feladatod?
– Tavaly nyáron fejeztem be a pályafutásomat. Ahogy
az imént említettem, már a karrierem végén elkezdett
érdekelni, milyen edzésmódszerekkel lehetne fejleszteni
a magyar labdarúgókat. Sok hibámat nekem is Olaszországban korrigálták az egyéni képzések során. Eredetileg
bal oldali középpályás voltam, s úgy lettem balhátvéd –
mindkét pozícióban jól éreztem magamat. Mivel fontos,
hogy a válogatott és a magyar klubok számára jó játékosokat neveljünk, elkezdtem gondolkodni, hogyan lehetne pótolni a hiányosságokat. Eleinte egyedül terveztem
egyéni képzőprogramokat, aztán megkerestek a Puskás
Akadémiáról. Korábban Horváth Pétert és Szélesi Zoltánt ismertem innen. Zolival tartottam a kapcsolatot, s
ő említette, hogy itt az akadémián szeretnék még több
egyéni képzéssel fejleszteni a fiatalokat, ez megtetszett,
s azonnal igent mondtam. Jelenleg Kanta Szabolccsal
és Horváth Péterrel alkotjuk a Talent program stábját,
amely az egyéni képzéssel foglalkozik az akadémián.
Elhivatottak vagyunk, profi szemléletűek, és én is sokat
tudok tanulni kollégáimtól. Szeptember óta az én feladatom, hogy a védekező játékosokkal – középhátvédek,
szélső védők, védekező középpályások – foglalkozzam
az egyéni edzéseken, hogy az ifjak már most megkapják
azt a képzést, amelyet én csak felnőttként kaptam meg.
Tapasztalatommal próbálok segíteni, kemény és hosszú
út lesz, de már most láttam olyan akadémistákat, akik, ha
megfelelően foglalkozunk velük, szép karriert futhatnak
be. Minden erőmmel azon leszek, hogy segítsem őket.
Nem titkolt szándékom, hogy egyszer vezetőedző legyek,
de ne tekintsünk túlzottan előre, hiszen még csak most
kezdtem az utánpótlásban dolgozni.
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JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 18. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–DEBRECENI VSC 0–0
Sárga lap: Slagveer (33.), Knezevic (35.), Szolnoki (82.), Golgol (94.), ill. Bényei (17.), Kinyik (28.)
Kiállítva: Bényei (91.)
PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Deutsch L. – Urblík, Knezevic (Vanecek, 65.),
Favorov (Plsek, 46.) – Slagveer (Sós B., 70.), Golgol, Gyurcsó
DVSC: Kosicky – Kinyik, Bényei, Pávkovics, Ferenczi – Kusnyír (Csősz, 71.), Haris A. (Baráth, 74.),
Bódi, Varga K. – Adeniji (Trujics, 59.), Szécsi M.
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MECCSIDÉZŐ

ÍGY ÁLLUNK MOST

HIÁBA A FÖLÉNY, DÖNTETLEN A LOKI ELLEN

Az OTP Bank Liga 18. fordulójában 0–0-s döntetlent
játszottunk a Debreceni VSC ellen. Az első lehetőség
előttünk adódott a 10. percben, amikor egy Slagveer–
Golgol összjáték után utóbbi futotta le védőjét és adott
be veszélyesen, ám a hosszú saroknál szögletre tudtak
tisztázni a vendégek.
A 18. percben Bényei sárgát érő szabálytalansága
után Gyurcsó végezhetett el szabadrúgást a debreceni
tizenhatos jobb sarkáról, ám tekerése a felső léc fölé
ment. Két perccel később a látogatók jutottak szabadrúgáshoz mintegy 25 méterre a kapunktól – egy Bódi–
Haris kombináció után utóbbi lőtte középre a labdát,
amelyre magabiztosan vetődött rá Hegedüs.
A 32. percben újabb lehetőség adódott előttünk,
amikor egy szép bal oldali támadás végén Deutsch
centerezett, a túloldalon Golgol azonban centikkel lemaradt a labdáról. Öt perc múlva az eritreai-ausztrál
forgatta meg a védőket, és passzolt szépen jobbra
Szolnokinak – csapatkapitányunk középre adása után szögletre tudtak tisztázni a fehér mezesek. Kisvártatva egy
visszacsel után Gyurcsó lőtt az ötös sarkáról, de próbálkozása elakadt a debreceni blokkban.
Ezt követően Loki-percek következtek: először az egy rövid tisztázás után ziccerbe kerülő Adeniji lövésénél
kellett óriásit védenie Hegedüsnek, majd Varga Kevin beadásából próbálkozhatott a nigériai támadó, de ezúttal
sem járt sikerrel. Az utolsó percben Varga lövését hatástalanította kapusunk, majd a szélső centerezésre érkező
Adeniji elől mentett óriásit Meissner, így döntetlennel vonulhattak szünetre a csapatok.
A szünetben aztán helyreállt a világ rendje, ismét támadásba lendültünk, s már Kosickynek is akadt védeni
valója. Az 51. percben megszerezhettük volna a vezetést, ha a Slagveert a tizenhatoson belül letaroló Ferenczi János szabálytalanságánál a tizenegyespontra mutat az addig is meglehetősen indiszponáltan fújó Berke Balázs…
Kisvártatva egy kontra végén Slagveer került ziccerbe, de az ötös sarkánál nem találta el jól a labdát, odalett a
hatalmas lehetőség.
A 69. percben jött az újabb óriási Puskás-helyzet: Urblík tálalt a csereként beállt Plsek elé, aki egy pattanás
után a jó ütemben kivetődő Kosickybe lőtte a labdát. Ezután egy tizenhatoson belüli kavarodásnál kezezést reklamáltunk, de Berke sípja most is néma maradt. A 76. percben Sós gólba tartó jobblábas lövését fejelték szögletre
a vendégek, a sarokrúgásból Vanecek fejelt a kapu mellé – csak nem akart megszületni az immár jócskán megérdemelt vezető gólunk.
A Debrecen ekkor már szinte csak a kontrákra szorítkozott, az egyik ilyen végén Trujics léphetett ki egyedül,
de szerencsénkre a kapu mellé lőtt. Nem sokáig váratott magára a válaszunk: Szolnoki Roland adott nagyszerű passzt Golgolnak, akinek középre adását Kosicky fülelte le. A 91. percben Bényei vágta fel nagyon csúnyán
Golgolt, és megkapva második sárga lapját piros lappal mehetett zuhanyozni. Ám a négypercnyi emberelőny
sem segített, így hiába második félidei jó teljesítményünk, betalálni nem sikerült.

A PUSKÁS AKADÉMIA FC
2019–2020-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
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.

08.03.		
08.11.		
08.17. 		
08.25. 		
08.31.		
09.14.		
09.28.		
10.05.		
10.19.		
10.26.		
11.02.		
11.09.		
11.23.		
11.30.		
12.08.		
12.14.		
01.25.		
02.01.		
02.05.
18:00
02.08.
17:00
02.15.
17:00
02.22.
17:00
02.29.
17:00
03.07.
17:00
03.14.
17:00
03.21.		
04.04.		
04.11.		
04.18.		
04.25.		
05.02.		
05.09.		
05.16.		

Újpest FC — Puskás Akadémia FC
1–3
Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 0–2
Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC
1–0
Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 4–1
Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Kaposvár
2–0
Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 1–2
Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Paks
4–2
Kisvárda — Puskás Akadémia FC
0–1
Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd
1–2
Puskás Akadémia FC — Újpest FC
1–3
MOL Fehérvár FC — Puskás Akadémia FC 1–3
Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd
1–1
Ferencvárosi TC — Puskás Akadémia FC 2–2
Puskás Akadémia FC — Zalaegerszeg
0–1
Kaposvár — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Debreceni VSC 0–0
Puskás Akadémia FC — Diósgyőri VTK
Paks — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Kisvárda
Bp. Honvéd — Puskás Akadémia FC
Újpest FC — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC
Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC
Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Kaposvár
Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC
Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Paks
Kisvárda — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd

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

TABELLA
		
1 FERENCVÁROSI TC
2 MOL FEHÉRVÁR FC
3 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC
4 PUSKÁS AKADÉMIA FC
5 DVTK
6 BUDAPEST HONVÉD
7 ÚJPEST FC
8 DVSC
9 KISVÁRDA MASTER GOOD
10 PAKSI FC
11 ZTE FC
12 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC

M
17
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18

GY
13
11
10
7
8
7
7
7
6
6
4
3

D
3
3
4
6
1
4
3
2
2
2
5
1

V
1
4
4
5
9
7
8
8
10
10
9
14

G
35—15
32—17
23—14
27—21
21—25
20—22
23—27
29—30
19—25
22—33
24—27
16—35

PT
42
36
34
27
25
25
24
23
20
20
17
10

GÓLLÖVŐLISTA
1
1
3
4
5
6
6
6

GYURCSÓ ÁDÁM
HENTY EZEKIEL ISOKEN
VANECEK DAVID
URBLÍK JÓZSEF
KNEZEVIC JOSIP
SÓS BENCE
VLASKO JÁN
MEBRAHTU GOLGOL TEDROS

7
7
5
3
2
1
1
1
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ROVATCÍM

KERESD TERMÉKEINKET A PANCHO ARÉNA BÜFÉIBEN VAGY
RENDELD MEG A HIVATALOS WEBSHOP OLDALUNKON!
WWW.PFLA.HU/WEBSHOP
FELNŐTT MEZ / FEHÉR
BÖGRE

14.300 Ft

SPIRÁL FÜZET

920 Ft

1.200 Ft
ÜLŐPÁRNA

2.000 Ft
FOCIS LABDA

270 Ft
SELYEMSÁL

2.800 Ft
GYERMEK MEZ / FEHÉR

12.100 Ft
24

puskasakademia.hu

PanchoArena

puskasakademia

ertekesites@pfla.hu

