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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

NEHÉZ, DE SZÉP FELADAT
Játszani tudó és akaró Fradira számít vezetőedzőnk, Hornyák Zsolt, aki
szerint akkor sem lesz könnyebb dolgunk, ha Szerhij Rebrov a kettős
terhelés miatt a rotáció mellett dönt.
– Nagyon jól kezdtük az Újpest ellen a bajnokságot, aztán jött két olyan vereség, amely jobb koncentrációval vagy több szerencsével elkerülhető lett
volna. Sikerült felrázni a társaságot?

– Az elmúlt pár napban arra törekedtünk, hogy kielemezzük,
miben hibáztunk az említett mérkőzéseken. A legnagyobb hiányosságnak továbbra is azt tartom, hogy nem tudjunk berúgni a
ziccereinket és a helyzeteinket. Láthattuk ezt a MOL Fehérvár FC
ellen, és a harmadik fordulóban ugyanez volt a probléma Mezőkövesden, ahol az első húsz percben rúghattunk volna két gólt
is, akkor teljesen más lett volna a mérkőzés. Ezenkívül úgy vélem,
türelmesebben kell futballoznunk az olyan csapatok ellen, amelyek szinte csak védekeznek, mert nagyon nehéz ellenük játszani.

– A következő mérkőzésünkön aligha vonul kettős fedezékbe az ellenfél…

– A Fradi komoly csapat, rendkívül bő kerettel, ezzel tisztában vagyunk. Véleményem szerint mindenképpen pozitív, hogy
az FTC focizni jön a Pancho Arénába, hiszen mi is inkább játszó
csapat vagyunk, ugyanakkor pusztán ebből kiindulva nem jelenteném ki, hogy nyert ügyünk van. Jó eredményt kell produkálnunk, jó játékkal, amihez, amint már említettem, elengedhetetlen, hogy berúgjuk a helyzeteket, mert a két meccsen kihagyott
nyolc-kilenc ziccer nagyon sok.

– A Fehérvár és a Mezőkövesd ellen a második
félidő legelején mindkétszer gólt kaptunk. Hogyan
tudjuk kiküszöbölni az ilyesmit?

– Valóban nagyon bánt a dolog, ugyanis a szünetben mindig megbeszéljük, mit kell tennünk a második félidőben. Nem
tudom, hogy ez pech, vagy a koncentráció hiányból ered, de remélem, ez nem válik „szokásunkká”, és a legközelebbi meccsen
már nem fog előfordulni.

– A bajnokcsapat és különösen a Ferencváros ellen pályára lépni minden magyar együttesnek nagyon
komoly motiváció. Annak idején játékosként téged is
megkerestek a zöld-fehérek – számodra is különleges lesz ez a meccs?

– Gyerekkoromban a magyar csapatok közül a Fradi volt a
kedvencem, és valóban volt rá lehetőségem, hogy zöld-fehérben
futballozzam. Az átigazolás ugyan meghiúsult, de a Ferencvárost, amely még mindig Európa-szerte ismert klub, továbbra is
nagyon nagyra tartom, megtisztelés lesz pályára lépni ellenük.
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– A Fradinak mindössze két napja lesz a felkészülésre az Európa-liga-selejtező után. Lehet-e előny ez
számunkra, vagy úgy érzed, hogy a Fradinak annyira
bő a kerete, hogy meg tudják oldani az esetleg kieső
vagy pihentetett emberek hiányát?

– A legutóbbi mérkőzésen megmutatták, hogy a „csereembereikkel” is tudnak nyerni és jól futballozni. Mindegy, ki játszik,
nehéz mérkőzés vár ránk, úgy készülünk, hogy a Fradi bármilyen
összeállításban pályára léphet. Nyilván most arra koncentrálnak,
hogy az El-ben továbbmenjenek, de hangsúlyozom, akárhogy álljanak is fel, mi jól szeretnénk szerepelni.
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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

ROVATCÍM

MINDENT A SIKERÉRT
Szervezetten
védekező és
veszélyesen
támadó Puskás
Akadémiára számít
Szerhij Rebrov.
A Ferencváros
vezetőedzője
szerint Hornyák
Zsolt csapatát
tisztelni kell, de
a zöld-fehérek
számára idegenben
is csak a három
pont elfogadható.

SZERHIJ REBROV
– Csapata győzelemmel kezdte bajnoki szereplését, 1–0-ra nyert az újonc Kaposvár ellen. Mennyire
volt elégedett a látottakkal?

– Elégedett vagyok a győzelemmel, persze sokkal több gólt
szerezhettünk volna, rengeteg kapura lövésünk volt, nagyobb
különbségű győzelmet is arathattunk volna. Kilenc új játékossal
álltunk fel, jól dolgoztak mindannyian. A legfontosabb a győzelem, és hogy megvan a három pont. A Kaposvár kapusa kiválóan
védett, az egy az egy elleni szituációkat többször könnyen belőhettük volna. Minden edzésen gyakoroljuk a lövéseket, folytatjuk
tovább a készülést a következő találkozókra.

– Együttese csak a harmadik fordulóban szállt be
a bajnoki küzdelembe, a nagy vetélytárs Fehérvárnak
jelenleg hat ponttal többje van. Ez nyomasztja vagy
inkább motiválja önt, illetve a játékosokat?

– Nem foglalkozunk ezzel. Volt rá lehetőségünk, hogy halas�szunk, ám nagyon fontos számunkra a jó szereplés az európai
kupaporondon, én pedig jobban örülök, ha a játékosok pihentebbek.

– A bajnokira jó néhány helyen változatott csapata összeállításán. A Suduva elleni meccset követően csak két napjuk lesz a regenerációra. Várható hasonló rotáció a mostani hétvégén is?

– Természetesen nem árulhatom el előre a csapatunk felállását, de azt elmondhatom, hogy elégedett voltam azoknak
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a Kaposvár ellen nyújtott teljesítményével, akik eddig kevesebb szerephez jutottak. Egy csapat vagyunk, amelynek minden egyes tagja fontos. A sikereket nemcsak azok érik el, akik
a pályán vannak, hanem azok is, akik a padon ülnek, vagy éppen nincsenek a keretben. Bárkik is lesznek a pályán, nyugodt
leszek, hogy mindent megtesznek a sikerért.

– Ez lesz a negyedik találkozója a Puskás Akadémia ellen, Hornyák Zsolt a negyedik vezetőedző,
akivel találkozik. Milyen együttesnek ismerte meg
a mieinket?

– Mióta én vagyok a Fradi edzője, három mérkőzést játszottunk a Puskás Akadémiával, ezeken egy győzelem, egy
döntetlen és egy vereség a mérlegünk. Már ez alapján is egyértelműen azt mondhatom, hogy nem lesz könnyű a feladatunk. Különböző edzők készítették fel mindig az ellenfelet, így
most is valamivel más stílusú csapatra számítok, de az biztos,
hogy ezúttal is szervezetten védekező és veszélyes támadójátékot mutató Puskás Akadémiával találkozunk. Ellenfelünk
megnyerte az első mérkőzését, de a következő két találkozón
is jól futballozott, a Fehérvár ellen tizenegy kapura lövésük
volt, és Mezőkövesden sem sok hiányzott, ha kicsit pontosabbak, mindkét mérkőzésen pontot, pontokat szerezhettek
volna. Fel kell készülnünk a támadóikra, mert ha ellenünk
pontosabbak, könnyen bajba kerülhetünk. Ettől függetlenül
természetesen a három pontért utazunk Felcsútra, mindent
megteszünk a győzelemért!
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JÁTÉKOSPORTRÉ

JÁTÉKOSPORTRÉ

EGYÜTT KELL FEJLŐDNÜNK
– Két bátyám van, mindketten futballoztak, közülük a
fiatalabbiknak meg is volt a lehetősége, hogy egy komolyabb német csapatban focizzon, de végül nem akarta otthagyni a családot és a barátait, s noha kiváló játékos volt, a
negyedosztályig vitte. Az ő példáján felbuzdulva körülbelül
négyéves koromban döntöttem el, hogy profi labdarúgó
szeretnék lenni – mesélt a játék iránti szerelmének kezdetéről középső védőnk.

Túl van a beilleszkedés legnehezebb
részén legutóbbi igazolásunk,
Thomas Meissner,
akit hamarosan
családja is követ
Magyarországra.
Német bekkünkkel beszélgetve
azt is megtudtuk,
milyen volt nap
mint nap Robert
Lewandowski
ellen játszani, s
játékosunk arról is
beszélt, új fiúként
mit jelent számára
a Ferencváros ellen
pályára lépni.

– Mikor kezdett komolyra fordulni a dolog?

– Tizenöt éves voltam, amikor három nagyobb klubhoz
is lehetőségem volt bekerülni – az 1860 München akadémiáját választottam, amely kétórányira volt a szülőfalumtól. Három évet töltöttem ott, majd Thomas Tuchel Mainzba csábított – két hónapja volt az edzőm, amikor kinevezték az első
csapat élére. Az első felnőtt meccsemet a negyedosztályban
játszottam, majd Dortmundba kerültem, ott kaptam meg

életem első profi szerződését, akkoriban Jürgen Klopp volt
a vezetőedző. Ez pont abban a szezonban történt, amikor a
csúcson voltak, bajnokok lettek és Bajnokok Ligája-döntőt
játszottak, így fiatal játékosként némi szerencsére is szükségem lett volna, hogy bekerüljek az első csapatba. Ez nem
jött össze, de abban az évben fejlődtem a legtöbbet mind
emberileg, mind játékosként. Fantasztikus volt olyanokkal
együtt futballozni, mint Mats Hummels vagy éppen Robert
Lewandowski.

– Ha már itt tartunk: a lengyel világsztár az,
aki ellen a legnehezebb dolgod volt?

– Kezdetben igen, de aztán kifejezetten szerettem ellene játszani, mert ha minden nap vele edzel, őt is kiismered. Európa, sőt a világ egyik legjobb csatára, mégis azt kell
mondanom, feküdt nekem a stílusa. Ő nem az a száguldozós
típus, de fizikailag nagyon erős és intelligens – rengeteget
tanultam a vele vívott csatákból.

– Ezután játszottál a német másodosztályban
és a holland élvonalban is. Összehasonlítható a
két bajnokság?

– Azt kell mondanom, mindhárom teljesen különböző.
Abban nyilván hasonlítanak, hogy mindhárom helyen futballoznak, de nagyjából ez az egyetlen közös vonásuk. Minden ligának megvan a maga sajátossága: Németországban
taktikusabb a foci, Hollandiában a támadójáték kapja a legnagyobb hangsúlyt, rengeteg az egy az egy elleni párharc,
de az mindenképpen közös, hogy intenzív a játék, és fizikailag nagyon felkészültnek kell lenni.

– Az eddigiek alapján milyennek találod az NB
I-et?

– Három találkozóból még nem lehet komoly következtetést levonni, de az intenzitás és a test test elleni küzdelem
itt is kulcsszerepet kap.

– Az ausztriai edzőtábor utolsó napjaiban
érkeztél. Sikerült már megbarátkozni Magyarországgal?

– Négy hete vagyok itt, és ahogy mondani szokás, minden kezdet nehéz, hiszen egy új kultúrához, új körülményekhez kell alkalmazkodni. A családom még nincs itt, mivel egy
héttel ezelőtt sikerült lakást találnom Budapesten. A kedvesem jelenleg a kisfiammal együtt a családomnál van Németországban, de a hónap végén ők is megérkeznek.
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– Azért a külső szemlélő számára nagyon úgy
tűnik, nem okozott különösebb problémát a beilleszkedés, szemmel láthatóan remekül kijössz a
többiekkel.

– Valóban, a srácok egyből befogadtak, így aztán ebből
a szempontból tényleg nem voltak problémáim. Kezdetben
Golgol Mebrahtuval, Yoell van Nieff-fel és Ezekiel Hentyvel
egy hotelben laktunk, így velük barátkoztam össze legelőbb,
de a többiek is nagyon kedvesek, és összességében úgy érzem, egyre jobban kezd összecsiszolódni a társaság. Erre
szükség is van, hiszen a pályán csak akkor lehetünk jók, ha
megfelelő a csapatszellem.

– A Hornyák Zsolt által megkövetelt játékfelfogásához is sikerült alkalmazkodnod?

– A mester együtt és külön-külön is sokat beszélget a játékosokkal, s készséggel elmagyarázza, ha valami nem tiszta.
Természetesen kell még javulnunk, akár a védekezésről, akár
a támadásról van szó, de nagyon bizakodó vagyok, mert ő
mindent megtesz, hogy a legjobbat hozza ki a csapatból. Ha
együtt fejlődünk, akkor sok meccset nyerünk, és sok örömet
fogunk okozni az értünk szorítóknak.

– A hétvégén a címvédő, harmincszoros bajnok Ferencvárossal
csapunk össze. A legtöbb Magyarországon futballozó játékos számára
a Fradi elleni meccs a szezon csúcspontja. Te hogy vagy ezzel?

– Valóban, ebben a bajnokságban
mindenkinek a zöld-fehérek elleni
hazai összecsapás az év mérkőzése mind a fiatalok, mind a tapasztaltabbak, mind a magyarok,
mind pedig a légiósok számára.
Ezt még új fiúként is tudom, hiszen a Ferencváros európai viszonylatban is híres. Sok hasonló
meccset vívtam már – ezek azok a
találkozók, amelyekért érdemes futballozni. Az ilyen ellenfelekkel szemben nincs szükség plusz motivációra, ezt a Fehérvár ellen is láthattuk.
Ugyanakkor nincs okunk félni egyik
csapattól sem, ha úgy futballozunk,
ahogy tudunk, nyerhetünk.

Név: Thomas Meissner
Születési idő: 1991. március 26.
Születési hely: Schweinfurt
Mezszám: 5
Poszt: hátvéd
NB I-es meccs/gól: 3/-

NÉVJEGY
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EDZŐPORTRÉ

EDZŐPORTRÉ

DUPLÁN ÚJ SZEREPBEN
Immár az edzői
A-licenc birtokában, Hornyák Zsolt
asszisztenseként
segíti NB I-es csapatunk felkészülését
Vanczák Vilmos, aki
szerepet kapott a
Gera Zoltán vezetésével a 2021-es magyar-szlovén közös
rendezésű Európabajnokságra készülő
U21-es válogatott
stábjában is.

– Hogyan viseled, hogy edzőként már nem tudsz a
pályán segíteni a csapatodnak, s csupán a kispadról
nézheted a mérkőzéseket?

– Maradjunk annyiban, hogy hozzá kell még szoknom... A
partvonal mellett passzív az ember, nem tud aktívan hozzátenni
egy-egy mérkőzéshez. Most tanácsokkal, utasításokkal próbálom
ellátni a játékosokat a kispadról.

– Asszisztens edzőként van-e fegyelmezési jogköröd, leteremtheted-e olykor a játékosokat?

– Én inkább a pozitívumokat szeretem kiemelni, ám vannak
helyzetek, amikor őszintén meg kell mondani a játékosnak, hogy
miben kell javulnia, el kell magyarázni, mikor és miben hibázott.
A srácok nagyon korrektek, elfogadják, amit mondok nekik, kölcsönös tisztelet jellemzi a kapcsolatunkat.

– Milyen örömöket adhat ez a szakma?

– Egyértelműen a győztes mérkőzések jelentik a legnagyobb
boldogságot, hiszen a játékosok mellett a vezetőedzőtől kezdve a
pályaedzőkön, a kapusedzőn, a masszőrökön, a fizioterapeutákon
keresztül a szertárosokig mindenkinek megvan a szerepe a sikerekben.

– Van edzői példaképed?

– A válogatottban nem lehet úgy képezni a játékosokat, mint
a klubjaiknál. A nemzeti együttes foglalkozásain már csak a finomításokra van lehetőség, nincs sok idő, rögtön meg kell találni
azt a csapatot, amely sikeres lehet.

– Milyen feladataitok lesznek, hogy a 2021-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon az elvárásoknak megfelelően teljesítsen az U21-es válogatott?

– Azt kell mondanom, igencsak az út elején tartunk még:
meg kell ismerkednünk a játékosokkal, meg találnunk azokat,
akik passzolnak a filozófiánkhoz. Reméljük, a kétéves utunk sikeresen fog záródni.

– Szerinted miért téged választott Gera Zoltán?

– Kiváló a kapcsolatunk, mindig sokat beszélgettünk már a
válogatottban is – nagyon hasonlóan gondolkodunk a labdarúgásról. Vele és Sándor Gyurival egy korosztály vagyunk, edzőként
a „fiatalok” közé tartozunk, bízunk benne, hogy együttműködésünk gyümölcsöző lesz.

– A Puskás Akadémiáról ki kaphat szerepet a formálódó válogatottban?

– Játékosként sem volt példaképem, most sincs ez másként.
A játékostársaktól mindig azt próbáltam ellesni, amiben a legjobbak. Minden trénernek vannak jó meglátásai, ezekből kell
tanulnom.

– Nagy potenciál van a játékosainkban, hiszen sok fiatalunk
van – példának most Kiss Tamást, Skribek Alent és Radics Mártont említeném, de nyilván lesznek még olyanok, akik a következő két évben fognak kikerülni az akadémiáról.

– Mindig sokat elemeztem a saját játékomat, s az így megszerzett rutinommal próbálom segíteni a fiatalabb játékosokat.
Nyilván egy felnőtt, kiforrott labdarúgót már nehezebb képezni,
de a fiatalabbaknak, úgy érzem, még sokat tudok segíteni.

– Remek a kapcsolatom vezetőedzővel, ragyogó szakmai stábunk van. Öröm mindennap ide járni, itt dolgozni. Örülök, hogy
Hornyák Zsolt lett a vezetőedzőnk. Nagyszerű ember, és kiválóan
felkészült szakemberről van szó, aki megtalálja a játékosokkal a
közös hangot. Tudja motiválni a labdarúgókat, és taktikailag is
kifogástalan, nagyon sokat tanulok tőle.

– A játékos-pályafutásod alatt megszerzett tudásodból mit próbálsz meg átadni a futballistáknak?

– Egyértelmű volt, hogy a Puskás Akadémián kezded meg edzői karrieredet?

– Abszolút. Nagyon szeretek itt dolgozni, egy percig fel sem
merült bennem, hogy a pályafutásom befejeztével nem a Puskás
Akadémiát fogom szolgálni.

– Nemrég megtalált téged egy másik feladat:
Gera Zoltán munkáját fogod segíteni az U21-es válogatottnál. Mit szóltál a felkéréshez?

– Örültem, hogy Gera Zoltán rám gondolt, de egyből
jeleztem neki, hogy csak részmunkaidőben tudnám ellátni
ezt a feladatkört. Ennek ellenére is rábólintott, s így is számít rám a stábban. Ezúton szeretném megköszöni a Puskás
Akadémiának és a vezetőedzőnek, Hornyák Zsoltnak, hogy
nem gördítettek akadályt az elé, hogy ezt a szerepkört is
elláthassam.
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– Miben lesz más a feladatot a válogatottnál, mint
nálunk?

– Milyen a kapcsolatod a vezetőedzővel, Hornyák
Zsolttal?

– Mikor döntötted el, hogy edző leszel?

– Szerettem volna a futball világában maradni a visszavonulás után is. Játékos-pályafutásom utolsó éveit már úgy építettem
fel, hogy tudtam: edzősködni fogok. Az egész életemet a pályán
töltöttem, ezért nem tudtam elképzelni magamat egy irodában.
Trénerként továbbra is érezhetem az öltözői, illetve a meccseket
körülvevő hangulatot.

– Éles volt a váltás?

– Éles váltás volt, bárki bármit mond, az ilyesmire nem
lehet teljesen felkészülni. Abban a pillanatban, amikor abbahagytam a focit, már hiányzott. Egy edző nem éli meg olyan
intenzíven az edzéseket, meccseket, mint egy játékos – ez nem
is lesz másképp.
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INTERJÚ

INTERJÚ

„SZÉP SZÁM EZ!”

– Hamar eljött ez a nap?

– Mondhatjuk. Lehetne persze több is, de azért van száz fölötti NB II-es meccsem is. Így alakult. Szép ez a szám.

– Elégedett vagy az eddigi karriereddel?

– Nehéz erre válaszolni. Én büszke vagyok erre a kétszáz
meccsre. A külföldi karrier ugyan elkerült ez alatt a 32 év alatt,
de nem bánok semmit, és nagyon sok munkám van így is abban,
hogy idáig eljutottam. Nem beszélve arról, hogy ez még csak egy
részsiker igazából.

– Mi jelentené számodra a csúcsot?

Kapusunk,
Hegedüs Lajos
a Ferencváros
ellen játszhatja a
kétszázadik NB
I-es mérkőzését.
A 32 éves hálóőr
inkább a remélt
győzelem okán
szeretne ünnepelni
vasárnap, de
elégedett ezzel a
számmal, hisz sok
munkát fektetett
eddigi karrierjébe.

– Ezen nem gondolkoztam, szeretek hétről hétre készülni.
Mindig a következő mérkőzésen szeretnék csúcsformába kerülni. Igyekszem jól karban tartani magam, ez a legfontosabb. Nem
azon töröm a fejem, hogy mit tartogat a távoli jövő.

– Mi jelentette a legnagyobb mélypontot eddig?

– Minden labdarúgó számára jöhet egy-egy mélyebb gödör,
főleg a sérülések miatt. Nem tudnék kiemelni egy konkrét esetet,
bár volt, hogy ki kellett hagynom fél évet. Azt mindenki nehezen
viseli. Főleg, ha nem tehet róla. De gyorsan túltettem magam
rajta. Most pedig már újra egy jubileumról beszélgethetünk.

– Fizikálisan most vagy a topon?

– Szerintem jó korban vagyok kapus szempontból. Jól is érzem magam. Nem hiszem, hogy idősnek számítanék, még akkor
is, ha a csapatban most én vagyok a legöregebb. Szerintem nem
is látszik rajtam, ezért mindent meg is teszek az edzéseken.

– Mi az eddigi legszebb emléked?

– Ilyet sem tudnék kiemelni. Ha megnyertük volna a Magyar
Kupát két éve, talán az lenne, de legalább a top háromba biztosan bekerült volna. Még várat magára a legnagyobb siker.

– A legnagyobb védés?

– Nehéz lenne egyet kiválasztani. A legutóbbi emlékezetes
védésem Újpesten jött össze egy kivédett büntető formájában,
amivel nagyban hozzájárultam a győzelemhez és közvetve a
bennmaradás kiharcolásához. Nem az volt életem védése, de az
utóbbi időben az volt a legfontosabb.

– Ha nem a futballt választod, mi lennél most?

– Nehezen tudnám elképzelni magam más szakmában. A végzettségem szerint vendéglátós vagyok, úgyhogy valószínűleg a
szüleim éttermében dolgoznék.

– E két út közül választottál annak idején?
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– Igen. Valamennyire a futball is benne van a génjeimben,
hiszen édesapám is védett, igaz hobbiszinten. A testvére pedig a
Fradiban volt kapus, később pedig edző.

– A bajnok Ferencváros ellen kerülhet sor a kétszázadik élvonalbeli meccsedre. Tart ilyenkor az ember valamiféle ünneplést?

– Nem készülök ilyesmire. Az eredmény számít igazán. A jó
szezonkezdet után a legutóbbi két forduló már nem úgy alakult,
ahogy szerettük volna, úgyhogy nagy szükségünk van a győzelemre. Játszhatja bárki bármelyik meccsét, nem az a fontos. Ha
jó eredményt érünk el, talán lesz valami, de a csapat szereplése
a lényeges.

– Legutóbb a múlt szezon zárófordulójában fogadtuk a Ferencvárost, és egy-egyes döntetlen lett a
vége. Ezt most elfogadnád?

– Nem. Akkor sem, ha a tavalyi bajnokkal találkozunk. Nem
azért dolgozunk, hogy megelégedjünk egy döntetlennel, csak
azért, mert a Ferencváros jön hozzánk. Meg szeretnénk verni
őket, ráadásul jó játékkal szeretnénk legyőzni őket. Nem az a
célunk, hogy egyszer menjünk át a félpályán, és abból valahogy
találjunk be. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, és igenis egy
domináns csapat akarunk lenni a bajnokságban. Ezt pedig az FTC
ellen ugyanúgy meg kell mutatnunk, mint bárki más ellen.

– Számít bármit is a mi szempontunkból az, hogy
az ellenfél az Európa-liga csoportkörébe igyekszik?

– Fölösleges lenne magunkat elaltatni azzal, hogy a Ferencváros esetleg felforgatott csapattal áll fel. Az edzőjük igyekszik
megtalálni az optimális összetételt, és frissíteni a csapatán. Van
olyan keretük, hogy elbírják a kettős terhelést. Lehet, hogy aki ellenünk játszik, de az Európa-ligában nem lépett pályára, az sokkal
frissebb lesz. Ez tehát egy kétélű dolog. Láttuk a múlt hétvégén
is, hogy hiába cseréltek kilenc helyen is, mégis rengeteg ziccert
tudtak kidolgozni a Kaposvár ellen. Nekünk nem kell ezzel foglalkozni, mert így is, úgy is a győztes csapatot próbálják ők is megtalálni, úgyhogy nekünk a saját játékunkkal kell megverni őket.

– Tehát támadás teljes gőzzel?

– Azért taktikusnak kell lennünk. Ész nélkül nem lehet, főleg
a Fradi ellen. Szerhij Rebrov egy szép futballt játszó csapatot rakott össze. Szóval óvatosnak kell lennünk. De a labdarúgásnak
akkor van igazán értelme, ha támadni is tudsz.
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PAFC II

PAFC II

EDZŐINK RÉGI-ÚJ SZEREPKÖRBEN
Kiss Márton, U19-es csapatunk asszisztens edzője és Burányi Tamás, U17-es gárdánk
másodedzője játékosként is segíti fiataljaink fejlődését.

Kiss Márton idén érkezett akadémiánkra Mónos Tamás segítőjeként a legidősebb korosztályos csapatunkhoz. A 30 esztendős játékos korábban szerepelt a Szombathelyi Haladás és
a Vasas együtteseiben is – az angyalföldieknél bemutatkozhatott a magyar élvonalban. Ezután nyolc szezont húzott le
Kozármislenyben – egy rövid kaposvári kitérőt leszámítva.
U19-es csapatunk asszisztens edzője már a pályán segítette
NB III-as fiataljainkat a Nagykanizsa ellen: „Nagyon fiatal társaságról van szó. Sajnos Kanizsán belealudtak a mérkőzés
első tíz percébe. Nekem játékosként az lesz a feladatom,
hogy már az első pillanattól odafigyeljenek. Próbálok majd
a pályán és azon kívül is a srácok segítségére lenni. Pályafutásom alatt többször osztoztam már fiatalokkal az öltözőn.”
Burányi Tamás második szezonját kezdte intézményünk
kötelékében. Az előző évadban Mónos Tamás munkáját segítette a legidősebbeknél. Az idei szezontól U17-es – vagyis
Puskás–Suzuki-kupa-korosztályú – játékosainkkal
fog dolgozni mint asszisztens edző. Tamás
játékos-pályafutása során több másodosztályú klubot erősített, mint a Gyirmót, a ZTE vagy a Csákvár. Rutinjával
próbál a fiatalok segítségére lenni,
így tulajdonképpen ő a vezetőedző,
Szélesi Zoltán „meghosszabbított
keze”. „Először kértem tőlük,
hogy tegezzenek, mert volt,
akit tavaly még edzettem.
A fiúknak még erősödniük kell, de vannak olyanok, akik már felvették a
felnőttfutball ritmusát.
Szerintem Nagykanizsán
jobban fociztunk, mint
az ellenfél, de fizikálisan
még fejlődnünk kell. A
mérkőzésen sokat íveltünk, ezért mondtam
a srácoknak, hogy próbálják földön járatni a labdát. Dominiknak és
Ganbának mutattam pár mozgást is, hogy
csatárként hogyan lépjenek vissza vagy éppen
induljanak be.”
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EGYÜTTMŰKÖDÉS

EGYÜTTMŰKÖDÉS

SEGÍTSÉG A SIKERSPORTÁGNAK
Szakmai tapasztalatcserén
vettek részt
akadémiánkon a
Hajógyári-szigetre
tervezett Kovács
Katalin Nemzeti
Kajak-kenu
Sportakadémia
képviselői.
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Igazi kajaklegendákat üdvözölhettünk intézményünkben – a
2017-ben meghozott kormányhatározat szellemében megépülő
Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia képviseletében
maga a névadó, valamint egykori világbajnok társai, Bóta Kinga, Szabó Szilvia és Viski Erzsébet, illetve a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség elnöke, Schmidt Gábor tette tiszteletét a Puskás
Akadémián.
A találkozó elején Takács Mihály, akadémiánk igazgatója
a különböző szakterületek vezetőivel együtt tájékoztatta vendégeinket az itt folyó munkáról, felidézte a Puskás Akadémia
történelmét, ezen keresztül bemutatva, hogy a felcsúti korosztályos műhelyekből hogyan alakult a modern, akadémiai rendszerű képzés. Látogatóink ezután megismerkedhettek a Puskás
Akadémia Sport- és Konferenciaközpont különféle funkcióival,
s az edzőközpont mellett megtekintették a biomechanikai labort, a sportorvosi és rehabilitációs részleget is, csakúgy, mint
a kollégiumot.
„A történeti áttekintésen túl azt is elmondtuk vendégeinknek, hogyan jött létre az egységesített képzési rendszer, s hogy
mindehhez hogyan társul a kollégium, illetve a középiskola, és
arról is beszéltünk, hogy akadémistáink eltérő képességeihez
igazodva hogyan hoztuk létre a szakiskolai, szakgimnáziumi, illetve gimnáziumi oktatást, amellyel még vonzóbbá tudtuk ten-

ni az itt folyó képzést. Kiemeltük, hogy a futballakadémiához
köthető tevékenységek mellett mennyire komoly hangsúlyt
fektetünk a személyiségfejlesztésre is – ez különösen fontos,
hiszen a kajak-kenu akadémiához is kapcsolódni fog iskolai, illetve kollégiumi oktatás-nevelés” – számolt be a találkozóról
Takács Mihály.
Schmidt Gábor szövetségi elnök az eszmecserével kapcsolatban kiemelte: noha a magyar kajak-kenu jelenleg is a világ
közvetlen élvonalához tartozik, a sikersportági státusz megmaradásához szükséges egyéni képzés biztosítása érdekében
a minden szempontból modern akadémiai rendszer kiépítése
létfontosságú lehet.
„Megtisztelő, hogy itt lehettünk a Puskás Akadémián, nagyon jó volt hallgatni a különböző szakemberek beszámolóit,
látszik, hogy a mai, mások számára is példaértékű rendszer évekig tartó, tudatos munka nyomán alakult ki. A fiatalok ebben a
rendszerben nőnek fel, végig nyomon lehet követni fejlődésüket, ha a szükség úgy hozza, sokkal könnyebb a beavatkozás,
és sokkal hatékonyabb az egyéni képzés. A Magyar Kajak-Kenu
Szövetség az első pillanattól fogva támogatja a nemzeti kajakkenu akadémia gondolatát – a Hajógyári-sziget egyik védett
öblébe tervezett létesítmény olyan módszertani központ lehet,
amely pozitívan hat az egész sportág fejlődésére.”

A nemzeti kajak-kenu akadémiának aligha lehetett volna
méltóbb névadót találni Kovács Katalinnál, aki az intézmény
szakmai programjának kidolgozásában is tevékeny részt vállal. Háromszoros olimpiai és harmincegyszeres világbajnokunk
szintén a tudatosságot emelte ki az akadémiai rendszer legfőbb
pozitívumaként.
„Nagyon büszke és boldog voltam, amikor megtudtam,
hogy az akadémia az én nevemet viseli majd – a megtiszteltetés
mellett természetesen óriási felelősség is. Rengeteget kaptam
a kajak-kenu sportágtól, s nagyszerű érzés, hogy most lehetőségem nyílik arra, hogy ebből valamit visszaadhassak. A kajakkenu a világon szinte mindenhol rohamléptekkel fejlődik – ez a
folyamat tíz-tizenöt éve indult, s nekünk is fel kellett vennünk a
ritmust. Amikor én sportoltam, még nem volt ilyen átgondolt,
rendezett a szakmai háttér, hanem a régi edzésmódszerekből
próbáltuk kihozni a maximumot. Azóta egy-egy sportoló mögött komplett szakmai stáb dolgozik, ami akkoriban nem volt
jellemző. Például ha tudatosan akartam táplálkozni, nekem
kellett utánajárnom az ismereteknek – komoly tudományos
alapok nélkül. A jelen sportolói számára óriási plusz, hogy a
legkorszerűbb ismeretek már a rendelkezésükre állnak ahhoz,
hogy a lehető legjobbat tudják kihozni magukból – ez lesz a mi
akadémiánk célja is.”
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 2. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–MOL FEHÉRVÁR FC 0–2 (0–0)
Gól: Huszti Sz. (48. – 11-esből), Futács (80.)
Sárga lap: Nagy Zs. (10.), Van Nieff (33.), Szolnoki (50.), Hadzsiev (76.), ill. Juhász R. (34.)
PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Van Nieff – Radics (Tamás N., 79.), Knezevic, Sós B. (Kiss
T., 64.) – Vanecek, Henty
Fehérvár: Kovácsik – Nego, Fiola, Juhász R., Hangya – Kovács I., Hadzic (Petrjak, 79.), Pátkai, Huszti Sz. (Nikolov, 68.)
– Hodzic (Milanov, 65.), Futács
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 3. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–0 (0–0)
Gól: Cseri (46.)
Sárga lap: Karnyicki (13.), Pekár (39.), Vadnai (86.), ill. Sós B. (92.)
Mezőkövesd: Szappanos – Eperjesi, Neszterov, Katanec, Vadnai – Berecz, Karnyicki – Pekár, Cseri (Vajda, 66.), Nagy D.
(Zivzivadze, 74.) – Molnár G (Silye, 88.)
PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Radics, Van Nieff, Urblík (Sós B., 55.) – Knezevic – Vanecek,
Henty
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MECCSIDÉZŐ

ÍGY ÁLLUNK MOST

NEM A MI HETÜNK VOLT

Balszerencsés, 2–0-s vereséget szenvedett idehaza együttesünk a MOL
Fehérvár FC-től az OTP Bank Liga 2.
fordulójában. Az első ziccer előttünk alakult ki: a 20. percben Josip Knezevic lódult meg a
jobbösszekötő helyén, remekül hozta helyzetbe a
túloldalon érkező Sós Bencét, akit megzavart a kivetődő Kovácsik Ádám, így jócskán a felső léc fölé
lőtt. Tizenegy minutummal később Van Nieff indította a bal szélen Ezekiel Hentyt, tízesünk centerezését David Vanecek sarokkal tette Knezevicnek,
aki a tizenegyespont magasságából a felső léc fölé
bombázott. Nem sokkal később Kovács István tört
be veszélyesen a tizenhatosunkra, ám középre lőtt
labdája elment a jobb sarok mellett, így a helyzetek alapján inkább a Vidire nézve hízelgő 0–0-val mentek szünetre a csapatok.
Rosszabbul nem kezdődhetett volna számunkra a második félidő: a 47. percben Kovácsot kaszálta el Nagy Zsolt a tizenhatosunkon belül, a büntetőt Huszti Szabolcs értékesítette. Öt perc múlva Henty ismét faképnél hagyta a Vidi jobb oldali védelmét, a
beadásra érkező Vanecek elől Kovácsik mentett, a berobbanó Knezevic elől pedig Hangya Szilveszter tisztázott. De felocsúdni sem
volt időnk. Juhász Roland hazaadását csípte el Henty, ám lövését a fehérváriak portása nagy bravúrral védte. Egy perccel később már
ő is tehetetlen volt, ám a Henty zseniális passzával egyedül kilépő Knezevic centikkel a bal alsó mellé lőtt. A következő helyzetet Sós
puskázta el, aki egy jobb oldali Szolnoki-beadásra érkezve perdítette a labdát a kapu mellé. A 68. percben Henty verte meg ismét
védőjét, ám éles szögből leadott lövése centikkel a kapu mellett hagyta el a játékteret. Kisvártatva Knezevic kényszerítőzött Radics
Mártonnal, a horvát irányító kapura lőtt, a kipattanóra ismét csak Radics érkezett, de nem találta el a labdát, így Juhász menteni
tudott. A 80. percben a frissen beállt Ivan Petrjak első labdaérintéséből hozta kihagyhatatlan helyzetbe Futács Márkót, aki elhúzta a
labdát Hegedüs mellett, és az üres kapuba gurított.
A következő körben, Mezőkövesden Cseri Tamás bombagóljával kaptunk ki 1–0-ra. Pedig itt is jól
kezdtünk: a 10. percben Nagy Zsolt bal oldali beadása után a túloldalon Knezevic elé került a labda, aki ballal tüzelt, de tekerése a jobb
kapufát találta el. Nem sokkal később Szolnoki Roland indítása után Nagy Zsolt célozta meg a kaput balról éles szögből, Szappanos
Péter bravúrral védett.
Ismét jött a második félidő eleji lidércnyomás: a 46. percben a hazaiak csapatkapitánya, Cseri Tamás kapott labdát térfelünk
közepén, s néhány lépés után huszonöt méterről, jobbal bődületes bombát küldött Hegedüs Lajos kapujának jobb felső sarkába. A
folytatásban komoly Puskás-mezőnyfölény jellemezte a találkozót, ám a Fehérvár elleni ötletes, látványos támadójátékot ezúttal nem
tudtuk produkálni.

A PUSKÁS AKADÉMIA FC
2019–2020-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

08.03.		
08.11.		
08.17. 		
08.25.
18:00
08.31.
19:30
09.14.		
09.28.		
10.05.		
10.19.		
10.26.		
11.02.		
11.09.		
11.23.		
11.30.		
12.07.		
12.14.		
01.25.		
02.s01.		
02.05.		
02.08.		
02.15.		
02.22.		
02.29.		
03.07.		
03.14.		
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
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 — Honvéd FC
Puskás Akadémia FC — Újpest FC
MOL Fehérvár FC — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd
Ferencvárosi TC — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Zalaegerszeg
Kaposvár — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Debreceni VSC
Puskás Akadémia FC — Diósgyőri VTK
Paks — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Kisvárda
Honvéd FC — 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 — Honvéd FC

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

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

M
3
3
2
3
3
3
1
3
3
2
3
3

GY
3
3
2
2
1
1
1
1
1
—
—
—

D
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—

V
—
—
—
1
1
1
—
2
2
2
3
3

G
11—3
4—1
7—3
5—5
4—3
4—5
1—0
3—4
4—8
2—4
3—7
3—8

PT
9
9
6
6
4
4
3
3
3
0
0
0

GÓLLÖVŐLISTA
1
2

HENTY EZEKIEL ISOKEN
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ROVATCÍM

2019.08.25. 16:00

PUSKÁS AKADÉMIA FC – FERENCVÁROSI TC (18:00) MÉRKŐZÉS NAPJÁN!

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