A PUSKÁS akadémia FC
hivatalos műsorfüzete
MAGYAR KUPA, 10. FORDULÓ, 2018. 03. 13.

PUSKÁS AKADÉMIA FC – DVTK

www.puskasakademia.hu, facebook.com/pfla.hu

Vezetőedzői nyilatkozat

EZ EGY MÁS DIÓSGYŐR LESZ
Bár az idényben már kétszer játszottunk a DVTK-val, Pintér Attila szerint
nem indulhatunk ki a bajnoki meccseken látottakból. Vezetőedzőnk azt is
elárulta: több poszton is változtatást tervez a borsodiak ellen.

Szombaton a
Pakssal játszottunk
bajnokit,
kedden jön a
kupában a Diósgyőr, mi áll most
a
felkészülés
középpontjában?
Minden
erőnkkel azon
leszünk, hogy megfelelően fel tudjunk
készülni az ellenfelünkből,
hiszen
nem
ismeretlenek
számunkra. Rendkívül agresszív futballt
játszanak, teljesen mindegy, hogy idegenben vagy
otthon lépnek pályára.
Milyen változtatásokat
tervezel a kupamérkőzésre?
Fontos, hogy az
e l k öv e t ke ze n d ő

napokban minél sikeresebben tudjon
regenerálódni a csapat, a hétfői nap
kaptunk választ arra, kinek milyen
problémája van. Márkvárt Dávid például a bajnokin betegség miatt nem
játszott, Szakály Péter sérült, meglátjuk,
felépülnek-e. Ezenkívül vannak olyan posztok, amelyeken változtatni kell, így másoknak is meg fogom adni a lehetőséget.
A Diósgyőrrel már kétszer játszottunk,
idegenben 2–2 volt az eredmény, idehaza
1–0-ra nyertünk, ez most továbbjutást
érne…
Ebből sajnos nem lehet kiindulni, egy
kupameccs teljesen más, mint egy bajnoki
találkozó, itt két mérkőzésen kell továbbjutni. Egyébként is úgy gondolom, hogy
minden mérkőzés más és más, teljesen
mindegy, hogy ugyanazzal a csapattal játszunk.
A hétvégén a diósgyőriek 4–1-re kikaptak a Videotontól, abból az összecsapásból kiindulva mivel foghatjuk meg a
diósgyőrieket?
Náluk három alapember hiányzott azon
a mérkőzésen, ez minden csapatot hátrányosan érint. Az ott látottakra ezért nem
alapozhatunk, egy teljesen más felfogásban játszó DVTK-ra számítok. Idegenben
kezdenek, hazai pályán játsszák a második
meccset ellenünk, lehet, hogy más stratégiát fognak választani. A mérkőzésen kiderül, milyen játékra rendezkednek be.
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Vezetőedzői nyilatkozat

A MAXIMUMRA TÖREKEDVE
A Paks elleni vereséget leszámítva elégedett csapata tavaszi
rajtjával Bódog Tamás. A DVTK mestere szerint nem lesz könnyű
dolguk a Pancho Arénában, de bizakodva várják a Magyar Kupapárharc első felvonását.
Kettős siker a
Váccal szemben a
kupában, győzelem a Fradi ellen,
idegenbeli vereség
a Pakstól és a Videotontól – melyik
a DVTK igazi arca?
Mi mindenki ellen
megpróbálunk nyerBódog Tamás
ni, akár otthon, akár
idegenben – ilyenkor
becsúsznak vereségek is. A Paks elleni mérkőzést leszámítva úgy vélem, nem kezdtük
rosszul az évet, nem mi vagyunk az egyetlen
csapat, amely kikapott, vagy ki fog kapni a
Videotontól. A legutóbbi összecsapás azért
rávilágított egy-két hibára, de a második félidőben úgy néztünk ki, ahogy kellett.
A Magyar Kupa megnyerésével ki
lehet jutni a nemzetközi porondra. Vannak-e a Diósgyőrben meghatározott célok ezzel a sorozattal kapcsolatban?
Valóban, innen vezet a legrövidebb
út Európába, ezért mindenképpen szeretnénk továbblépni. A két legerősebb

csapat, a Ferencváros és a Videoton már
elbúcsúzott a küzdelmektől, így akárki
nyerje is, mindenképp „meglepetés” lesz
a végső győztes. Sem a bajnokságban,
sem a kupában nincs értelme másképp
elindulni, csak úgy, hogy minden meccset
meg akarsz nyerni, illetve minden fordulóból tovább akarsz jutni. Mi is így vagyunk
ezzel, mindig a következő mérkőzésen, a
következő körben próbáljuk kihozni magunkból a maximumot – meglátjuk, ez
mire lesz elég.
Milyen összecsapásra számít a kupacsata első felvonásában?
A Puskás Akadémia erős, jó játékosokból álló csapat, nehéz feladat előtt
állunk. Ugyanakkor mi leginkább a saját
játékunkkal vagyunk elfoglalva, jelenleg
azon vagyunk, hogy a regeneráció minél
jobban sikerüljön, minél jobb állapotba
kerüljenek a játékosok. Az eltiltottjaink
visszatérnek, erősebb csapattal tudunk
a Pancho Arénába utazni; bizakodva várjuk a találkozót, és mindenképpen tovább
szeretnénk jutni, de tudjuk, nem lesz egyszerű dolgunk.

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – DVTK mérkőzést Szőts Gergely vezeti.

Asszisztensek: Bornemissza Norbert és Garai Péter
Tartalék játékvezető: Szalai Balázs
Alapvonali játékvezetők: Erdős József és Németh Ádám
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Interjú

SZÁZTÍZ SZÁZALÉK KELL
Fizikailag erős, gyors, harcos ellenfélre számít a DVTK elleni Magyar
Kupa-meccsen kameruni középpályásunk, Patrick Mevoungou, aki a múlt
szezon második felében éppen a borsodiaknál, Bódog Tamás keze alatt
dolgozott.

A Magyar Kupában a Diósgyőr következik, ahol kölcsönben fél évig szerepeltél,
ráadásul a jelenlegi mesterük, Bódog Tamás keze alatt. Mit kell tudni róluk, mik az
erősségeik, illetve a gyengéik?
Valóban, Tamással egyszerre kerültem
Miskolcra, így ismerem őt, bár sok időt nem
töltöttünk együtt. Biztos vagyok benne,
hogy nehéz párharcra számíthatunk, hiszen
jó edzőnek tartom mind szakmailag, mind
emberileg. Egy dolog biztos: száztíz százalékot kell nyújtanunk a diósgyőriek ellen,
hiszen nagyon jó csapatról van szó. Nem
sok gyenge pontjuk van, de ha valamit ki
kell emelnem, az talán a koncentrációjuk.
Fizikailag nagyon erősek, gyorsak, erőszakosak, ha le akarjuk győzni őket, nagyon
oda kell figyelnünk arra, hogy megnyerjük
a párharcokat. Ugyanakkor mi jobban pas�szolunk, jobbak vagyunk az egy az egy elleni szituációkban – ezt kell kihasználnunk.
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Eddig kétszer játszottunk velük a bajnokságban, idegenben 2–2 lett a vége, a
Pancho Arénában 1–0-ra mi nyertünk, ez
a két eredmény most elég lenne a továbbjutáshoz…
Igen, ebből kovácsolhatunk előnyt, hiszen ha sosem veszítesz egy csapat ellen,
a mentális előny nálad van. Nem feltétlenül azért, mert tudod, hogy te vagy a jobb,
hanem inkább azért, mert ez arra serkent,
hogy folytasd a jó sorozatot. Ugyanakkor nem
szabad elfelejtenünk:
ők szeretnék megszakítani ezt a sorozatot,
ami számukra is komoly motivációt jelenthet. Éppen ezért
mondom: minden
erőnkre és tudásunkra szükségünk lesz ahhoz,
hogy bejussunk
az elődöntőbe.
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Kulisszatitkok

BEPILLANTÁS A MASSZŐRÖK VILÁGÁBA
Színes tapaszok, bandázsok, ilyen-olyan kötözők, mindenféle spray-k és
kenőcsök, vitaminok és gyógyszerek az asztalon és a polcokon, focisták
az ágyakon – akadémiánk masszírozószobájában járunk, ahol „erős kezű”
férfiemberek munkálkodnak azon, hogy játékosaink a legjobb állapotban
legyenek. Voltaképp kik ők, s pontosan mi a feladatuk?

„Mindenekelőtt az, hogy megelőzzük a bajt,
ám ha mégis megtörtént, felismerjük, s aztán
a lehető leggyorsabban segítsünk” – fogalmazza meg Vidics János, utánpótláscsapataink egyik „gyúrója”. „Igazából a mi feladatunk
az, hogy edzések és mérkőzések előtt és után
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megmasszírozzuk a játékosokat, s ha netán
megsérülne valamelyikük, ellássuk a sérülést”
– magyarázza „Jimmy” kollégája, Sulyok Barnabás. „Eléggé univerzálisak vagyunk, mert a
masszírozáson túl a csomagok összepakolása is ránk vár, illetve a pályán segédkezünk az
edzőknek, gondoskodunk többek között a játékosok kulacsáról, adagoljuk a különféle gyógyszereket, vitaminokat, s persze megesik, hogy
a játékosok valamilyen magánéleti problémával keresnek meg minket, ebben is segítünk”
– teszi hozzá az Puskás Akadémia FC egyik
masszőre, Hajnal Imre. „Nagyon fontos láncszemek ők, sőt, egy jó masszőr segít megnyerni a csapatnak a bajnokságot” – jegyzik meg a
játékosok.
Éppen edzés előtt vagyunk, sorra érkeznek
a fiúk a masszőrök szobájába. Például Norman
azért jött Barnihoz, mert azt tapasztalta, hogy
az előző edzés során elfáradtak az izmai, s a
bemelegítő masszázs abban segíti, hogy ismét
jó formába lendülhessen a következő tréningre.
„Most egy kissé csípős meleg krémmel keni át
a lábamat, s a lényeg, hogy rendesen bemelegedjenek az izmaim” – osztja meg velünk NB
III-as játékosunk. Hasonló a helyzet NB I-es
csapatunk háza táján is: Imre kezei között épp
Zsidai László izomzata készül az edzésre. „Szerencsénk van, hogy futballistákat, nem pedig
például súlyemelőket kell masszíroznunk, hiszen ők normál testalkatúak, a legtöbbjük laza
tónusú izomzattal rendelkezik, így könnyebb
velük foglalkozni” – árulja el Imre. Persze hátulütője is van ám ennek a szakmának. „Amolyan
masszőrbetegség, hogy az ujjak eldeformálódnak kissé, illetve begörbülnek, hát igen, ez
a munkánk ártalma” – mutatja nevetve kezeit
Kiss István, a PAFC másik masszőre.
Egy-egy edzés előtti bemelegítő mas�százs között olyan játékosok is felkeresik a
masszírozóhelyiséget, akik kisebb-nagyobb
sérüléssel küzdenek. Az egyikük kineziológiai
tapaszt kap, a másik egy egyszerű sebtapaszt,

míg például az egyik kapusunknak a hüvelyujját
kell rögzíteni. Miközben masszőrjeink ellátják a
sérülteket, megtudjuk, hogy a sérülések között
a leggyakoribb az izomhúzódás, de apróbb vérzések is előfordulnak, s ott van még az úgynevezett medvepuszi. De mi is ez valójában? Baráth Gábor, az utánpótlás-játékosok masszőre
ismerteti: „Ez azt jelenti, hogy az adott játékos
kap egy nagyobb rúgást a combjára, s ilyenkor
az izom összeugrik, és vérömleny keletkezik.”
„Minél gyorsabban lokalizálni kell a sérülést,
hűtjük, ehhez általában fagyasztóspray-t használunk” – magyarázza Imre. Persze az eddigieken túl előfordulhat még szalagszakadás vagy
épp bokatörés is, amikor is szintén a hűtés, a
rögzítés és a fájdalom csillapítása az első teendő. „Természetesen mi, masszőrök nem
diagnosztizálunk, hanem az orvos utasításai
alapján segítünk a játékosokon” – hangsúlyozza István.
Első csapatunk masszőrjei közül István,
avagy Pityesz közel húsz, Imre, vagyis Lahó pedig több mint húsz éve dolgozik masszőrként a
futballban – és évek óta akadémiánkon. Nem
véletlen a hivatásválasztásuk. „Régen magam
is fociztam, így a szerelmese vagyok ennek a
sportnak” – jelenti ki István. „A futball az életem,
imádom” – vallja Imre, aki korábban ugyancsak
focizott, NB III-as szinten, s az egykori csapatához érkezett masszőrtől kapott kedvet a szakmájához. Utánpótláscsapataink masszőre,
Barni egykori játékosként szintén a futballból
merített ihletet: „Tudtam, hogy sosem lehetek
profi játékos, nincsenek olyan adottságaim, így
próbáltam megtalálni azt a szakmát, amelynek
segítségével a futball közelében maradhatok a
későbbiekben.”
Masszőrjeink szerint az a legjobb a munkájukban, hogy segíthetnek a fiúknak, akik akár
gondjaikat-bajaikat is megoszthatják velük.
Ahogyan Imre fogalmaz: „Valóban mi vagyunk
azok, akiknek kiöntik a lelküket, s persze mindaz, amit elmondanak, a kettőnk titka marad.”
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Arcvonás

EGY BALLÁBAS JOBBSZÉLSŐ TÖRTÉNETE
Komáromi György, avagy mindnyájunk „Gyuszija” annak a csapatnak
az egyik legkiemelkedőbb játékosa, amely az előző szezonban már
öt fordulóval a pontvadászat vége előtt bajnok lett, s amely
nemrégiben – Gyuszi parádés találatainak is hála – kétszer is
legyőzte a Bayern Münchent. S amely több játékost is ad a
korosztályos válogatottnak – köztük Gyuszit is persze. Egy
Visinka-fiú portréja következik.
Komáromi Gyuszi az U16-os csapat játékosa (de már fel-feltűnik az U17-es legénységben is), közel öt éve nevelkedik
akadémiánkon. Ám korántsem vezetett
egyenes útja Felcsútra. „2013-ban egy
kiválasztóra érkeztem ide, rengeteg gyerek volt itt akkor – kezd bele történetébe. – Bár úgy éreztem, jól ment a játék,
hamarosan jött a levél: nem vettek fel.
Kicsit elkeseredtem, ám amikor néhány
héttel később az akkori csapatommal, a
Szolnokkal edzőmeccset játszottunk a
Puskás Akadémia ellen, váratlan fordulat
történt. Igaz, kikaptunk 8–4-re, ám remekül játszottam, s három gólt is rúgtam, így
végül mégiscsak meghívtak az akadémiára.”
„Túlzás, ha az ember edzőként azt
mondja, hogy van kedvenc játékosa, ám
Gyuszi a kvalitásaival nem csupán az én
kegyeimet nyerte el, de kiharcolta az akadémián dolgozó valamennyi szakember
elismerését is – fogalmaz az U16-osok
vezetőedzője, Visinka Ede. – Kiemelkedő
játékosról van szó, olyasvalakiről, akinek
számtalan gól és gólpassz van a neve
mellett. Azért, hogy ez így legyen, nap
mint nap meg is tesz mindent. Gyuszit a
szorgalma viszi előre.”
Mielőtt még nyolcévesen a Szolnok
csapatához került volna, Gyuszi odaha-
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za, a Rákóczifalva
futballistapalántái között rúgta
a bőrt, a foci szeretetét pedig apukájától örökölte. „Egészen kicsi voltam,
szinte már születésemtől fogva mellettem volt a labda, állandóan azzal
játszottam – meséli. – Odahaza van
egy kertünk, apa fabrikált két kaput,
s mindig azt vártam, hogy suliból
hazaérve mehessek ki a kertbe, s
focizhassak apával.” „Gyuszi rendkívül alázatos srác, az öltözőben is közkedvelt figura – folytatja Gyuszi edzője. – Minden egyes mozdulata, életének
minden momentuma arról szól, hogy focista akar lenni, s ezért valóban meg is
dolgozik. Úgy vélem, hogy nagyon jó úton
halad.”
Gyuszi minden egyes edzésen a maximumot próbálja nyújtani: „Szélső vagyok,
jobb szélen játszom ballábasként. Gyors
vagyok, és bátran cselezgetek, ezért rendszerint azt a tanácsot kapom az edzőimtől, hogy cselezzek a bal lábamra is, s
igyekszem ezt a tanácsot megfogadni,
mert így tényleg több gólt tudok rúgni.
Amiben viszont még sokat kell fejlődnöm,
az a gyorsabb gondolkodás és a gyorsabb
passzok.” „Gyuszinak a védekező mozgá-

sán kell javítani – teszi hozzá Ede. – Ám
a legnagyobb kvalitása az, hogy rendkívül
gyors, labdával és labda nélkül egyaránt, az
egy az egy elleni szituációkat ügyesen meg tudja
oldani, a kapu előtt igen
erős, jobb és bal lábbal
is. Akármelyik irányba
viszi is a labdát, tud
érvényesülni, és
kiválóan fejel.
Egyszóval: roppant kellemetlen játékos.
Védőként én
minden bizonnyal nagyokat birkóznék vele
(nevet).”
V a j o n
U16-os
növendékünk
szerint mi kell ahhoz,
hogy az ember labdarúgóként egyre jobb és
jobb legyen? „Odaadás,
rengeteg munka, illetve
az, hogy soha ne adjuk
fel – fogalmaz. – Velem is megtörtént, hogy
kikerültem a kezdőből,
és ezt elég nehezen éltem meg, de rájöttem,
hogy még keményebben kell dolgoznom,
s ennek a kemény
munkának aztán meg
is lett az eredménye.
Szóval azt tapasztalom, hogy csak így
lehet ezt csinálni:
mindig több és

több munka kell, hogy egyre jobb és jobb
legyek.” Gyuszi röviden és tömören, mintegy evidenciaként fogalmazza meg, voltaképp mi is az, ami ennyire megbabonázta
őt a labdarúgásban: „Végül is a labda és
a kapu – mosolyodik el. – Egészen kisgyermekkorom óta velük nevelkedem, így
a labdarúgás az életem részévé lett.”
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Virtuális valóság

Válogatottak

KUPAGYŐZTES A PUSKÁS AKADÉMIA
E-SPORT CSAPATA
Nemrégiben alakult meg e-sport csapatunk – Puskás E-sport néven.
Akadémiánk 11v11-es FIFA Pro Club együttese, amelynek – az országban
egyedülálló módon – egy NB I-es labdarúgó, Szakály Péter is a játékosa, a
napokban jutott fel az első osztályba, s március 11-én kupagyőztes lett.

A virtuális futball világában verbuválódott baráti
társaság alakult online csapattá, s hozta létre a
Puskás Akadémia hivatalos e-sport legénységét, amely a hónap első hétvégéjének parádés
szereplését követően immár az első osztályban
bizonyíthat, és március 11-én – az MTK online
csapatát „kiütve” – a kupagyőzelmet is kiharcolta, mi több, az Európa-ligában való indulás joga
is övé. Játékosai az egyes posztokon a virtuális
legjobbak sorát gazdagítják, sőt, a másodosztály
gólkirályát is akadémiánk e-csapata adta.
A világ mintegy 650 ezer csapata között
a top 10 ezerben mozog a Puskás E-sport,
amelynek játékosait valóságos személyek
irányítják: a virtuális pálya mindahány karakterének megvan a megfelelője a valóságban is,
vagyis mondhatjuk, hogy a valós futball töké-
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letes online leképezése ez a sport, amely szerte a világban egyre nagyobb teret hódít. Olyan
európai szuperklubok alapítottak már e-sport
szakosztályt, mint a Valencia, a Sevilla, a PSG,
a Manchester City, a West Ham United vagy
épp a Wolfsburg. Idehaza is egyre népszerűbb
ez a játékmód: a Puskás Akadémia mellett
az MTK, a Debrecen és a Diósgyőr is indított
e-csapatot ebben a szezonban, ám mi vagyunk az egyetlenek, ahol NB I-es futballista
is játszik. Ő pedig nem más, mint a Puskás
Akadémia FC kiválósága, Szakály Péter.
(Riportunkat az egykor a BL-ben is szereplő
támadó középpályásról és online másáról, illetve a Puskás E-sport csapatáról március 30-án,
az M4 Sporton, a Puskás Magazinban tekinthetik meg.)

VERETLENÜL – AKADÉMISTÁINKKAL!
Kilenc növendékünk lépett pályára az utóbbi hetekben a különböző
korosztályos magyar válogatottakban. U16-os nemzeti együttesünk kétszer
nyert Írország ellen, míg U18-as válogatottunk egy döntetlent és egy
győzelmet könyvelhetett el Grúziával szemben.
Az U16-os nemzeti csapat két felkészülési
mérkőzést játszott Írország ellen. A Puskás
Akadémiát Komáromi György, Ominger Gergő, Posztobányi Patrik és Vaits Marcell képviselte. Az első találkozón 3–2-re, a másodikon
4–0-ra győzött válogatottunk. Az első összecsapáson Komáromi György egy letámadást
követően kicselezte a kapust, és megszerezte
csapatunk második gólját – mindkét alkalommal Posztobányi Patrik viselte a csapatkapitányi karszalagot.
Az U18-as magyar válogatott Grúziával
mérhette össze tudását két ízben. Németh
Antal szövetségi edző öt akadémistánknak
postázott meghívót: a jelenleg a másodosztályú Csákvárban kölcsönben szereplő Bokros
Szilárdnak, valamint Daróczi Zoltánnak, Laky
Lászlónak, Nándori Botondnak és Timári Normannak. Az első mérkőzésen 1–1-es döntet-

len született, a másodikon akadémistáinkkal
a főszerepben 4–1-es sikert ért el a nemzeti
csapat a grúzok ellen. Timári Norman csereként beállva duplázni tudott, a szintén csereként beálló Daróczi Zoltán a kegyelemdöfést
adta meg Oroszország déli szomszédjának.
„Az első találatomat egy beadást követően
szereztem, tíz méterre a kaputól belsőztem a
hálóba a labdát, a második gólomnál egy tizenegyest értékesítettem. A különbség a korábbi és a mostani mérkőzés között, hogy bár
legutóbb is fölényben játszottunk, akkor kimaradtak a lehetőségeink. Ezúttal a második félidőben sikerült gólokat szereznünk, mert egységes és kitartó csapat vagyunk, ennek meg
is lett az eredménye” – mondta a
második mérkőzés után Timári Norman.
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RealTanoda

TRAMBULINNAL A GYEREKEKÉRT
Míg egyesek a trambulinon szaltóznak előre-hátra, addig mások a
mászófalon kapaszkodnak felfelé, megint mások pedig a léghokiban
próbálgatják magukat. Az újbudai Elevenparkban járunk,
ezúttal felcsúti, bicskei, vértesacsai, szári és
óbarki gyerekek népesítik be a játszóházat –
mindnyájan a RealTanoda neveltjei.

Több mint ötven gyermekkel, edzőikkel, nevelőikkel
és szüleikkel érkezett meg a Puskás Akadémia busza az ország egyik legnagyobb
játszóházához, az újbudai Elevenparkhoz.
A buszon a RealTanoda elnevezésű szociális program növendékei utaztak, akik
épphogy csak belépnek az élményparkba,
ide-oda cikázva máris birtokba veszik a
különlegesebbnél különlegesebb mozgásfejlesztő játékokat. „Először jöhettem el
egy igazi élményparkba, sőt, eddig még
csak egyszer jártam a fővárosban, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek” –
mondja egy vértesacsai kisfiú, miközben
kikukucskál a mászótorony ablakán. „Évről
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évre elhozzuk ide a gyerekeket, az edzéseken túl kiváló alkalom ez arra, hogy együtt
legyünk, s a mozgásé, a közösségben eltöltött időé és az önfeledt játéké legyen a
főszerep” – fogalmaz Baboss Botond, a
RealTanoda programfelelőse. A számtalan
játék között a mieink körében a legkedveltebb kétségkívül a trambulin, ahol nevelőnk-edzőnk, Sipos Árpád épp a szaltózás technikáját igyekszik elsajátíttatni az
egyre magasabbra és magasabbra ugráló
gyerekekkel. „Bevallom, először féltem egy
kicsit, attól tartottam, hogy fejre esek, de
Árpi bá’ segítségével megtanultam, hogyan kell csinálni, és most már magamtól
is megy” – árulja el egy bicskei kislány,
s már mutatja is tudományát: hopp, egy
szaltó hátrafelé. Miután mindenki mindent

kipróbált, s kellőképpen elfáradt, következhet a gondosan összekészített uzsonna, s
aztán indulás haza.
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

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, így a mieinknek is,
s évente találkozóra hívják az egyes isko-

gyerekeket, mégpedig a Bozsik-program
növendékei közül, akik egy évig részesülnek
támogatásban – fejti ki Baboss Botond. –
Eddig már több száz gyermeket támogattunk, labdarúgó fiúkat és lányokat, illetve
kosaras lányokat. Szeretnénk, ha nem

lákat. A Copa Almát, avagy a Lélek Kupát
2014-ben elsőként Felcsúton szervezték
meg, s a legutóbbi, Lisszabonban megrendezett tornáról – hat ország kilenc csapata
közül – tizenhat fős küldöttségünk az Autonómia díjat hozta haza.
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Meccsszilánkok

j e gyzőköny v

OTP BANK LIGA, 21. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC – DEBRECENI VSC 0–0
Sárga lap: Heris (70.), ill. Szatmári (76.)
PAFC: Hegedüs L. – Klinar, Heris, Spandler, Trajkovski – Mevoungou, Márkvárt (Bacelic-Grgic,
58.) – Perosevic (Latifi, 80.), Knezevic, Henty (Molnár G., 72.) – U. Diallo
DVSC: Nagy S. – Mészáros N., Kinyik, Szatmári Cs., Ferenczi J. – Varga K. (Csősz, 90+1.),
Tőzsér, Filip, Bódi – Könyves, Sós B. (Takács T., 58.)
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Meccsszilánkok

j e gyzőköny v

OTP BANK LIGA, 22. FORDULÓ
PAKSI FC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 3–1 (1–0)
Gól: Batha (33.), Bertus (61., 64. – mindkettőt 11-esből), ill. Trajkovski (62.)
Sárga lap: Vági (12.), Hahn (44.), Simon Á. (70.), Gévay (7.), ill. Klinar (48.), Perosevic (57.),
Bacelic-Grgic (63.), Spandler (74.), Trajkovski (90+4.)
Paks: Verpecz – Vági, Gévay, Lenzsér, Szabó J. – Papp K., Simon Á., Bartha L. (Koltai, 83.) –
Bertus, Hahn (Simon A., 83.), Simon M. (Kulcsár D., 73.)
PAFC: Hegedüs L. – Klinar, Heris, Spandler, Trajkovski – Mevoungou (Zsidai, 46.), BacelicGrgic – Perosevic, Knezevic, Henty (Latifi, 65.) – U. Diallo (Radó, 57.)
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PAFC

Program

DÖNTETLEN A LOKIVAL, VERESÉG PAKSON

Bár komoly fölényben játszottunk a harmadik helyezett Debrecen ellen, gól nélküli döntetlent értünk el a Pancho Arénában. Az első
negyvenöt perc legnagyobb gólszerzési lehetőségei a játékrész utolsó tíz percére maradtak, s mindkettő előttünk adódott. Először
Knezevic találta telibe a kapufát tizennyolc
méterről, majd Perosevic bal oldali beadására szintén ő érkezett tökéletes ütemben, ám
ahelyett, hogy az üresen tátongó rövid sarokba bólintott volna, Diallóval akart gólt rúgatni – középre fejelt labdája elment a kapu
előtt. A fordulás után előbb Trajkovski beadását követően Perosevic tornáztatta meg
a kapust, majd a szöglet után Diallo ollózott
kapura, de a jobb sarokba tartó labdát a gólvonalon álló védő szögletre rúgta. A hajrában
egy büntetőt kérhettünk számon a játékvezetőn, illetve az alapvonali asszisztensen, aki
nem vette észre, hogy Diallo lábáról Ferenczi
kezére pattant a labda a Loki tizenhatosán
belül, így maradt a 0–0.

A PAFC 2017–2018-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

A 22. fordulóban Paksra
látogattunk,
s
akárcsak
ősszel, most
is
vereséget
szenvedtünk
az atomvárosiaktól – ezúttal
3–1 arányban.
Magas letámadással, agres�szíven kezdtük
a mérkőzést,
Henty és Diallo
is
helyzetbe
került az első
húsz percben,
ám lövésig egyikük sem jutott el. A 33.
percben a paksiak megszerezték a vezetést: egy előreívelt labda Klinarról
pattant Bartha László elé, aki a hosszú
sarokba lőtt, kialakítva ezzel az 1–0-s
félidei állást. A fordulás után sem változott sokat a játék képe, mi próbáltunk
támadni, a Paks kontrázott, s a 61. percben siker koronázta a zöldek ténykedését: Hahn János felvágásáért tizenegyest kaptak, a büntetőt Bertus Lajos
váltotta gólra. Két perc múlva sikerült
válaszolnunk, mégpedig Trajkovski révén, aki Knezevic passzát értékesítette.
Újabb két minutum elteltével megint
paksi tizenegyes következett, ugyanabban a felállásban: most is Hahn volt
az áldozat, Bertus pedig az ítéletvégrehajtó. Az utolsó huszonöt percben
az eredmény már nem változott, így az
idényben másodszor is Csertői Aurélék
örülhettek.
A S Z F A LT

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.		
08. 26.		
09. 09.		
09. 16.		
09. 23.		
09. 30.		
10. 14.		
10. 21.		
10. 28.		
11. 04.		
11. 18.		
11. 25.		
12. 02.		
12. 09. 		
02. 24.		
03. 03.		
03. 10.		
03. 17. 19:30
03. 31. 17:00
04. 07. 17:00
04. 14.		
04. 21.		
04. 28.		
05. 05.		
05. 12.		
05. 19.		
05. 27.		
06. 02.		

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.
2—1
HALADÁS — PUSKÁS AFC
1—5
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
1—3
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 1—0
DVSC — PUSKÁS AFC
3—0
PUSKÁS AFC – PAKSI FC
1—2
PUSKÁS AFC — FTC
1—1
VIDEOTON — PUSKÁS AFC
2—0
PUSKÁS AFC — VASAS FC
0—0
HONVÉD — PUSKÁS AFC
4—3
PUSKÁS AFC — DVTK
1—0
BALMAZ. — PUSKÁS AFC
2—2
PUSKÁS AFC — HALADÁS
1—3
PUSKÁS AFC — ÚJPEST FC 2—1
MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC 0—0
PUSKÁS AFC — DVSC
0—0
PAKSI FC – PUSKÁS AFC
3—1
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:

GY
14
13
9
8
8
8
8
6
7
7
5
5

D V
G
PT
5 3 49—21 47
5 3 47—24 44
5 8 35—27 32
8 6 31—29 32
7 7 32—32 31
4 10 36—37 28
4 9 34—37 28
7 9 27—34 25
3 12 27—43 24
2 13 23—36 23
8 9 26—33 23
8 9 25—39 23

GÓLLÖVÖLISTA
1
2
3
4
5
6
6
6

KNEZEVIC JOSIP
ULYSSE DIALLO
SZAKÁLY PÉTER
MOLNÁR GÁBOR
PEROSEVIC ANTONIO
HERIS JONATHAN STEVE
PROSSER DÁNIEL BÁLINT
TRAJKOVSKI DEJAN

10
6
4
2
2
1
1
1

Impresszum
Készítette a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu
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M
1 FERENCVÁROSI TC
22
2 VIDEOTON FC
21
3 DVSC
22
4 ÚJPEST FC
22
5 PAKSI FC
22
6 DVTK
22
7 BUDAPEST HONVÉD
21
8 PUSKÁS AKADÉMIA FC 22
9 VASAS FC
22
10 SWIETELSKY HALADÁS 22
11 BALMAZÚJVÁROS
22
12 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 22
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LÉGY TE IS EGYEDI!
Vásárold meg a PAFC 2017/2018 -as csapatmezét a
Pancho Aréna büféiben és a székesfehérvári
Auchanban található PAFC Shopban!

FELNŐTT HAZAI MEZ

11.700 FT

FELNŐTT IDEGENBELI MEZ

14.000 FT
PAFC SHOP ELÉRHETŐSÉGE
24

CÍM: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HOLLAND FASOR 2.
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 10:00-20:00, VASÁRNAP 10:00-16:00

