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Vezetőedzői nyilatkozat

VISSZA KELL TÉRNI A GYŐZTES ÚTRA
Rangadó előtt áll csapatunk, a rekordbajnok Ferencváros érkezik a hétvégén 
a Pancho Arénába. Mérkőzés előtti nyilatkozatában vezetőedzőnk, Pintér 
Attila elmondta: ahogy nemrégiben a mi nyerő szériánkat is megszakították, 
úgy mi is véget vethetünk a zöld-fehérek sorozatának.

Az első fordulóban már megmérkőz-
tünk a Ferencvárossal a Groupama Aré-
nában, meg is leptük őket, nem sokon 
múlt, hogy nem három ponttal gazdagod-
tunk. A mostani csata miben lesz más a 
júliusihoz képest?

A múltból nem lehet megélni, mindig 
előre kell tekinteni, van, aki arra a meccsre 
már nem is emlékszik, mi pedig a szom-
bati találkozót szeretnénk emlékezetessé 
tenni azzal, hogy sikerrel vesszük az aka-
dályt. Azóta a Ferencváros több futballis-
tát igazolt, és úgy gondolom, helyreállt a 
játékuk is – egyre stabilabbak, és egyre 
jobban irányítják a mérkőzéseket, de lát-
juk, mik az erősségeik, látjuk, mik a gyen-
géik, az utóbbiakat próbáljuk majd meg 
kihasználni.

A Fradi nagyszerű formában és négy-
meccses győzelmi sorozatban van. Ők az 
összecsapás esélyesei?

Nekünk is volt nagyon jó soroza-
tunk, aztán annak is vége szakadt. 
Remélem, ez történik szombaton a 
Ferencvárossal is.

A válogatott szünetben erős 
ellenfelet győztünk le az NK 
Osijek személyében. Adhat-e 
ez önbizalmat egy ilyen rop-
pant nehéznek ígérkező rang-
adó előtt?

Akár barátságos, akár baj-
noki mérkőzésen lépünk pályára, 

mi mindig, mindenhol nyerni szeretnénk, 
nem volt ez másképp a hétvégi edző-
meccsel sem. 
Nagyon bízom 
benne, hogy 
az ott ara-
tott sikerrel 
v i sszaté r -
tünk arra 
az útra, 
amit elvesz-
tettünk.
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Csapata nagyszerű formában van, zsi-
nórban négy mérkőzést nyertek. Milyen 
hatással lehet erre a szériára, illetve felké-
szülésükre a válogatott szünet?

A csapat megtalálta a hitét, többször 
is képesek voltunk a fordításra, ezért úgy 
gondolom, egyre jobb formában vagyunk. A 

kéthetes válogatott szünet előnyős volt szá-
munkra, mert több időnk volt felkészülni, il-
letve velünk dolgozhattak azok a játékosok, 
akik korábban sérüléssel bajlódtak. Remé-
lem, a bajnoki kihagyás ellenére is folytatjuk 
jó sorozatunkat.

A két együttes legutóbbi találkozója az 
Üllői úton 1–1-re végződött, azóta azonban 
mindkét csapat keretében voltak változá-
sok. Hasonlóan nehéz összecsapásra szá-
mít most is?

Nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen a 
Puskás Akadémia újoncként mindent meg 
fog tenni azért, hogy bizonyítsa, nem vélet-
lenül került vissza az első osztályba. Ezek 
a mérkőzések mindig kiélezettek. A hetedik 
helyen állnak, stabil teljesítményt nyújtanak.

Nyilván elemezték a Puskás Akadémia 
játékát. Mire kell majd nagyon odafigyelni-
ük a Pancho Arénában?

Úgy gondolom, a Puskás Akadémia játé-
ka helyett a sajátunkra kell figyelnünk. Ma-
ximális koncentráció kell mindenkitől, el kell 
kerülnünk az egyéni hibákat, jó döntéseket 
kell hoznunk. Ha a saját játékunkat játsszuk, 
elhozhatjuk a három pontot.
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Vezetőedzői nyilatkozat

MEGTALÁLTÁK A HITÜKET
Négymeccses nyerő szériával a háta mögött érkezik a Ferencváros 
a Pancho Arénába. Az Üllői útiak vezetőedzője, Thomas Doll szerint 
csapata duzzad az önbizalomtól, és a válogatott szünet is jót tett fiainak, 
így bízik benne, hogy Felcsúton is folytatni tudják jó sorozatukat.

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – Ferencváros mérkőzést Bognár Tamás vezeti.
Asszisztensek: Tóth II. Vencel és Szert Balázs
Alapvonali játékvezetők: Solymosi Péter és Szilasi Szabolcs
Tartalék játékvezető: Király Krisztián

Thomas Doll
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 Edzőportré

„HELYI ERŐ” AZ AKADÉMIA STÁBJÁBAN
A tizenöt év alatti növendékeinket pallérozza a tősgyökeres felcsúti Fóris 
Róbert, aki edzőként szeretné megszerezni a legmagasabb képesítést, de 
nem akar kiszakadni a tinifutball világából.

Vidéki srácként a sza-
badidőm minden pilla-

natát a futballpályán 
töltöttem: akár taní-
tás után, akár a nyári 

szünetben összejött 
a baráti társaság, és 

napestig fociztunk. 
Amikor beindult a futball-

élet a megyei bajnokságban 
szereplő csapattal, a serdü-
lők legifjabb korosztályaiban 
már itt voltunk. Középiskolás 
koromban volt egy székes-
fehérvári kitérőm az Ikarus 

Maroshegy csapatánál, aztán visszatértem 
Felcsútra, majd egyetemistaként a TFSE-ben 
rúgtam a labdát. Ezt követően ismét Felcsút 
következett: a csapattal évről évre kapasz-
kodtunk egyre feljebb, előbb a megye I-ben, 
aztán az NB III-ban nyertünk bajnokságot, sőt, 
tagja voltam még az NB II-es keretnek is, de 
a sérüléseim miatt ott vége is szakadt a pá-
lyafutásomnak – mesél játékoséveiről U15-ös 
csapatunk vezetőedzője.

Ha jól tudom, azok közé tartozol, akiknek 
már aktív focistaként is volt B tervük…

Igen, és ez nagyon fontos. A játékosaim-
ba is mindig azt sulykolom: kell, hogy legyen 
B terv. Számomra ez azt jelentette, hogy ha 
majd nem futballozhatom tovább, az egye-
temi diplomámat kamatoztassam – hála 
Istennek, ez meg is valósult. A testnevelés–
rekreáció szakos tanári képesítésem mellett 
A licences edzői papírom van, és szeretném 
megszerezni az elit A, illetve a pro licencet is, 

de igazából azért, hogy minél nagyobb rálá-
tásom legyen a futballszakmára, felnőttekkel 
nem akarok dolgozni.

Mi az, ami miatt edzősködésre adtad a 
fejed?

A futball iránti szeretetem és alázatom 
mindig is megvolt, a lehetőség pedig jött: még 
zsámbéki testnevelő tanárként alkalmam 
nyílt rá, hogy az akadémián edzhessem a 
Mészáros Dávid, Csonka Bonifác, Óvári Zsolt 
fémjelezte U11-es korosztályt – talán ekkor 
határoztam el, hogy tréner leszek. Két éven 
keresztül két csapatot is vittem: a Bozsik-
program keretében a már említett U11-eseket 
és az U13-asokat.

Jelentős tapasztalatod van tehát a pre-
akadémiai korosztályokkal. Mi a legszebb 
abban, hogy az ilyen idős gyerekekkel dol-
gozhat az ember?

Megvan bennük az őszinteség, a tiszta 
elszántság és az önmotiváció. Ezek a srácok 
azért futballoznak, mert imádnak futballozni. 
Ebben a korban még nem bolondítja meg őket 
a pénz, és nem törődnek a külsőségekkel, 
csak a foci szeretete van. Korántsem mellé-
kesen ekkor történik a technikai és a taktikai 
alapok letétele, ezeket kell mélyen „beágyazni” 
a fejecskéjükbe, hogy aztán automatizmussá 
váljanak olyan szinten, hogy a „fiókból” bármi-
kor elő lehessen őket húzni. A későbbiekben 
azt látjuk tőlük viszont a futballpályán, amit 
ekkor sajátítanak el. Ha ebben az időszakban 
valaki valamiről, úgymond, lemarad, azt vagy 
csak óriási erőfeszítések árán, vagy egyálta-
lán nem lehet később korrigálni.

Most viszont a tizenöt év alattiakat irá-
nyítod, a döntő többségükkel már tavaly is 
te foglalkoztál. Melyek ennek a korosz-

tálynak a sajátosságai?
Náluk bújik elő először az, hogy akik 

jobban teljesítenek, jobban odateszik magu-
kat az edzéseken, többet „melóznak”, azok 
több lehetőséget is kapnak a bajnoki mérkő-
zéseken. Itt már komoly versenyhelyzet van, 
nem kapják meg alanyi jogon a kezdőcsapat-
ba kerülés lehetőségét. Természetesen for-
gatjuk a játékosokat, igyekszünk odafigyelni 
arra, hogy mindenkinek meglegyen a lehető 
legtöbb játékperce, de itt már hangsúlyosabb 
az, hogy mindez a csapat teljesítményének se 
menjen a rovására. A jelenlegi helyzetről szól-
va: négy új fiú érkezett – volt két távozónk is 
–, nagyon bízunk bennük, egyértelműen azért 
kerültek hozzánk, hogy erősödjünk. Nincse-
nek egyszerű helyzetben, hiszen rengeteg új 
dologhoz kell alkalmazkodniuk a kollégiumtól 
kezdve az iskolán, a társakon át az edzőkig, 
de tapasztalatból beszélve, ha emiatt kisebb 
hullámvölgyekbe kerülnek is, szépen be fog-
nak illeszkedni, és komoly hasznára lesznek a 
csapatnak és az akadémiának.
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NEM VOLTAK ÉLESEK A WALESI BÁRDOK
Bár a négy Puskás-akadémistával (Ásványi Balázs, Posztobányi Patrik, Papp 
László és Kocsis Bence) felálló U17-es válogatott kissé megnehezítette a 
saját dolgát, végül különösebb gond nélkül nyert 2–1-re Wales együttese 
ellen az Európa-bajnoki selejtező minitorna első fordulójában.

A 21. percben szereztük meg a vezetést: egy 
bedobás után Papp László tört előre a bal olda-
lon a megszerzett labdával, nagyszerűen vette 
észre másik növendékünket, Kocsis Bencét, aki 
olyan remek ütemben vette át a labdát a walesi 
tizenhatoson belül, hogy már csak szabályta-
lanul tudták szerelni. Jöhetett a büntető, amit 
Cipf Dominik higgadtan váltott gólra (1–0).

A folytatásban sem úgy nézett ki, hogy a 
vendégcsapat képes lesz átjátszani a védel-
münket, ám a 36. percben jóformán a sem-
miből egyenlítettek, amikor egy rossz hátsó 
passzra Joshua Hosie lecsapott, és Ásványi 
Balázs kapujának bal alsó sarkába lőtt (1–1).

Az elkerülhető brit találat sem törte meg 
a mieinket, akiknek a fordulás után valamivel 
több mint három percre volt szükségük, hogy 
újra előnyhöz jussanak. Ekkor Cipf végzett el 
szögletet a bal oldalon, kiváló beívelésére a 
hosszún érkezett Varju Benedek, és a léc alá 
bólintott (2–1).

Az ismét hátrányba került walesiek cse-

rékkel igyekeztek frissíteni, gyorsítani csa-
patukat, s volt is helyzetük, de a magyar vé-
delem jól állta a sarat, sőt, előbb Beke Péter, 
majd Kocsis is lezárhatta volna a meccset, 
de előbbi egy kontra végén a bal sarok mel-
lé csúsztatott, utóbbi lövését pedig védte 
Luke Burton, így maradt a 2–1-es győzelem, 
amellyel csapatunknak komoly esélye nyílt 
az elitkörbe jutásra. 

„Szerencsére nem volt túl sok dolgom a 
walesiek ellen, nagyon jól védekeztünk, egy-
ben volt a csapat, így nagyrészt meg tudtuk 
előzni a számunkra kellemetlen szituáci-
ókat. Mindent megtettünk a győzelemért, 
ami össze is jött. Külön öröm, hogy két 
puskásos, Papp Laci és Kocsis Bence hozta 
össze az első gólunkat, de itt a magyar válo-
gatottban ez nem igazán számít, mindenki 
egy család, testvérek vagyunk” – mondta 
a mérkőzés után csapatkapitányhoz méltó 
határozottsággal és bajtársiassággal Ásvá-
nyi Balázs.

A kapusunkat, Varga Ádámot is keretében 
tudó U19-es nemzeti csapat Szlovénia el-
len kezdte meg Eb-selejtezős menetelését 
Hollandiában. Mivel a csoport favoritjának 
a házigazdák számítottak, igencsak fontos 
volt, hogy délnyugati szomszédaink ellen 
győzelemmel kezdjünk.

Együttesünk ennek szellemében futbal-
lozott a szlovénok ellen, s az első félidőben 
jó pár gólszerzési lehetőséget alakított ki, 
ám ekkor még nem került fel a pont az i-re. 
Nem úgy a második játékrészben, amikor 
Szabó Levente egy bal oldali beadást köve-
tően a kapuba pörgetett. Kisvártatva egy-
kori akadémistánk, Bévárdi Zsombor el is 
dönthette volna a találkozót, ám egy kontra 
végén ziccerben a kapu mellé pörgetett, s 
ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a 86. perc-
ben jött a szlovén találat, mégpedig egy 
Kundrák Norbert-szabálytalanság nyomán 
megítélt tizenegyesből. Csapatunk azon-
ban tartogatott még meglepetést: a rendes 
játékidő utolsó percében Lustyik Levente 
szabadrúgásból tekert a kapuba, így 2–1-es 
győzelmünkkel megágyaztunk a továbbju-
tásnak.

ELITKÖRT ÉRT A HOLLANDIAI TÚRA
A szlovének elleni 2–1 és 
Málta 5–1-es legyőzése 
azt jelentette, hogy a 
házigazdáktól elszenvedett 
2–0-s vereség dacára 
ott lesz az U19-es 
Európa-bajnoki selejtező 
elitkörében a magyar 
válogatott.

Az előzetes esélylatolgatások alapján 
bitang nehéz kilencven perc várt a mieinkre 
a vendéglátó Hollandok ellen, akik igazolták 
is a papírformát, és 2–0-ra legyőzték együt-
tesünket.

Málta ellen abban a tudatban léphe-
tett pályára Marcus Jahn alakulata, hogy 
amennyiben legyőzi a szigetországiakat, 
és a németalföldiek nem szenvednek ve-
reséget délnyugati szomszédainktól, bejut 
az elitkörbe. Ennek megfelelően a Varga 
Ádámmal a kapuban felálló magyar csapat 
végigtámadta a mérkőzést, és magabiztos 
győzelmet aratott. Együttesünk a ferenc-
városi Kundrák góljával szerzett vezetést, 
majd Mocsai Attila öngólját követően a má-
sodik félidőben Bévárdi két tizenegyest is 
értékesített, és a csereként beállt Torvund 
Alexander is duplázott, így alakult ki az 5–1-
es végeredmény. A párhuzamos találkozón 
Szlovénia kétszer is vezetett a tulipánosok 
ellen, akiknek másodszor a 95. percben si-
került egyenlíteniük – ez egyben azt is je-
lentette, hogy hét pontjukkal megnyerték a 
csoportot, s mögöttük hat egységgel a mie-
ink jutottak tovább.
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A közelgő Eb-selejtező előtt kétségbeejtő és 
értékelhetetlen első félidőt produkált az olasz 
válogatott vendéglátójaként a magyar U21-
es válogatott: a firenzei Federico Chiesa és a 
Milan játékosa, Patrick Cutrone gyakorlatilag 
azt csinált a magyar védelemmel, amit csak 
akart, így 5–0-s olasz előnnyel zárult az első 
félidő, amelyet a 2–1-re megnyert második 
etappal sem tudott kozmetikázni a széteső 
futballt mutató magyar csapat – a vége 6–2 
lett a taljánoknak.

A súlyos zakó után a Törökország vendé-
geként megvívott Eb-selejtezőn csak abban 
reménykedhettünk, hogy olyan rosszul még 
egyszer nem tud focizni Michael Boris csapa-
ta, mint tette azt az itáliaiak ellen. 

Nos, nem is kellett újból szégyenkeznünk: 
kifejezetten jól kezdtek a mieink, az első félidő-
ben többször is helyzetbe került együttesünk, 
a magyar címert a szíve fölött ezúttal nem 

LESÚJTÓ FŐPRÓBA UTÁN ÉRTÉKES IKSZ
Két mérkőzést játszott október elején U21-es válogatottunk: az olaszok 
elleni hazai felkészülési találkozón súlyos, 6–2-es zakót kaptunk, ám az 
isztambuli Eb-selejtezőn elért gól nélküli döntetlen nem számít rossz 
eredménynek.

csak díszként viselő alakulat benjáminja, Szo-
boszlai Dominik például a kapufa külső élét is 
eltalálta a 10. percben. A törökök jó házigaz-
dához méltón ezután átvették az irányítást, és 
többször is veszélyeztettek: egy ízben Lenzsér 
Bencének kellett mentenie a gólvonalról, majd 
Cinar döngette meg az oldalsó lécet.

Az 51. percben Demjén Patrik nagy bra-
vúrja kellett hozzá, hogy érintetlen maradjon 
a kapunk, a magyar hálóőr a ziccerben kilépő 
Hümmet kissé nagyképű gurítását hárította 
lábbal. A törökök után mi is eldönthettük volna 
az összecsapást, ugyanis a 72. minutumban 
Szivacski Donát varázsolta jobbról a labdát a 
hosszún érkező Szalai Attila fejére, balhátvé-
dünk bólintását Ersoy fejelte ki a gólvonalról. 
A hosszabbításban Kecskés Ákos mentett na-
gyot egy török kontra végén, így maradt a 0–0, 
ami azt jelentette, hogy a Boris-fiúk két forduló 
után veretlenek csoportjukban.

Miközben a nyolc világbajnoki selejtezőből 
nyolcat megnyerő helvétek még a csoport-
elsőségre, így az egyenes ági világbajnoki 
kvalifikációra hajtottak, a magyar válogatott 
abban a cseppet sem megnyugtató tudat-
ban lépett pályára Bázelben, hogy addigi 
harmatos produktumának köszönhetően 
továbbjutási esélye már nem maradt.

A tisztes helytállás lehetősége már az 
első félidőben elúszott: előbb egy hatalmas 
Gulácsi-baki után Xhaka szerzett vezetést 
a hazaiaknak, majd a középkezdést köve-
tően Frei egy megpattanó lövéssel meg is 
duplázta az előnyt. Hogy még rosszabb 
hangulatban mehessünk szünetre, arról a 
42. percben Zuber egy jól helyezett lövéssel 
gondoskodott, hogy aztán a pauzát követő-
en 4–0-ra alakítsa az állást. Szerencsénkre 

ZAKÓ SVÁJCBAN,
FÜTTYKONCERT AZ ÜLLŐI ÚTON

Súlyos, 5–2-es vereséget szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott Svájc 
nemzeti tizenegyétől Bázelben; az újabb megrendítő pofont már a Feröer-
szigetek ellen a hajrában kiszenvedett 1–0-s győzelem sem tudta feledtetni.

a kövér fór birtokában lankadt a vendéglá-
tók figyelme, így egy szöglet után Guzmics 
szépített, s a háromgólos különbség meg 
is maradt, miután előbb Lichtsteiner, majd 
Ugrai is feliratkozott a gólszerzők közé – az 
5–2-es végeredmény minimum hűen tük-
rözte a két csapat közötti különbséget. 

A záró fordulóban a Groupama Arénában 
gyűrtük-gyömöszöltük a masszívan bekkelő 
feröerieket, de az idő előrehaladtával elkez-
dett fogyni a magyar akciókból a lendület, a 
szurkolókból pedig a türelem, az első félidő 
vége felé előbb Dárdai Pál nevét skandálták 
a kezdetben még a csapatot lekesen biztató 
drukkerek, majd jött a „Hol a csapatunk?”, 
az „Auf Wiedersehen!” és az „Ébresztő!”; az 
ötödik – a játék minőségére utaló – rigmust 
ehelyütt nem szívesen idéznénk…

A nagy erőlködésnek – mert akaratban 
azért legalább nem volt hiány – aztán még-
sem nyögés, hanem magyar gól lett a vége. 
A találatot ki más, mint a feröeriek neme-
zise, Böde szerezte, aki Dzsudzsák jobb 
oldali szögletét először a kapusba sodorta, 
majd a kapuba préselte (1–0). Az izraeli 
Reinshreiber játékvezető hármas sípszava 
azt jelentette, hogy együttesünk – a reális 
esélylatolgatásoknak megfelelően – a B 
jelű szextett harmadik helyén fejezte be a 
világbajnoki selejtezősorozatot. A lefújás 
után felharsanó füttykoncert nem is a ta-
bellán elfoglalt pozícióról, hanem a egész 
több mint egyéves produktumról mondott 
véleményt...
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H á ts ó  s o r:   B Ú Z Á S  D o n á t ,  PA P - KO L B E R T  C s a b a ,  A L A X A I  Á ro n ,  M É H É S Z  Á d á m ,  R A B I  D á n i e l ,  S Z U J Ó  At t i l a ,  I L L É S  Ke n d e,  R E I C H E R  G e r g ő
Közé p s ő  s o r:   N A GY  N o r b e r t   e rő n l é t i  e d ző,  M A G  D o m i n i k ,  N A GY  S á m u e l ,  GYŐ R I  B e n j á m i n ,  F Ó R I S  R ó b e r t  v eze tő e d ző,  B I B E N  B a r n a b á s,  S Ó S  M á té,  KÓ F I Á S  Á ro n ,  M I T R I N G  I s t vá n  ka p u s e d ző
E l s ő  s o r:   H A F F N E R  A l f ré d ,  L Ő R I N C  D á n i e l ,  M U T H  M a r t i n ,  FA R K A S  B e n d e g ú z ,  D A N I  Zo l tá n ,  G A Z D A G  Va j k ,  K E S Z T L E R  D o m i n i k
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Búcsú

ELMENT A „MELÓS”

Pár hónappal a 88. születésnapja után örökre lehunyta 
szemét az Aranycsapat csepeli kiválósága, Tóth II József, 
aki tizenkétszer viselhette a címeres mezt Puskásék 
csapattársaként. 

 

Az 1929. május 16-án, Merseváton szüle-
tett Tóth II József neve összeforrt a csepeli 
labdarúgással, huszonegy éves pályafutása 
során kizárólag a piros-kékek mezét visel-
te – összesen 296 bajnokin lépett pályára, 
melyeken 78 gólt szerzett. A remek szélső 
egyik letéteményese volt a klub legnagyobb 
sikerének, az 1958–59-es szezonban meg-
nyert bajnoki címnek. Futballistakarrierje 
1961-ben ért véget.

„Nagyon egyszerű ez, más volt Csepe-
len futballozni és más a Honvédban. Utóbbi 
egy összeválogatott egyesület volt, a kira-
katban a legjobbakkal, a Csepel nem volt 
különösebben érdekes. És még valami: a 
honvédosok nem dolgoztak, a csepeliek 
nagy része bejárt a gyárba” – nyilatkozta 
egyszer, s valóban: Tóth II József maga 
is – aktív labdarúgó létére – napközben 
idomesztergályosként dolgozott a Csepel 
Vas- és Fémművekben, onnan járt edzésre 
délutánonként. Dolgos életmódjával soha-
sem szakított, s bár edzőként Kaposváron 

és Pápán is kipróbálta magát, a visszavo-
nulást követően a Csepel Autógyárban volt 
műszaki mérő, majd szállítási diszpécser 
lett, onnan vonult nyugdíjba 1989-ben.

A nemzeti tizenegyben tizenkét alka-
lommal szerepelt, ott volt az 1954-es svájci 
világbajnokságon, ahol az NSZK 8–3-as, 
illetve a brazilok 4–2-es legyőzésének is ré-
szese volt – előbbin gólt is szerzett, csak-
úgy, mint a vébé előtti, Anglia ellen 7–1-re 
megnyert felkészülési találkozón a Népsta-
dionban. A dél-amerikaiak és a britek legyő-
zésén kívül még egy emlékezetes diadal-
ból is kivette a részét: amikor a válogatott 
1955. november 23-án a Népstadionban 
2–0-ra legyőzte az olaszokat, ő állította be 
a végeredményt.

Tóth II József sikerekben gazdag labda-
rúgó-pályafutását számos díjjal honorálták: 
megkapta a Csepel örökös bajnoka címet, 
Csepel és Budapest díszpolgára lett, szülő-
falujában, Merseváton 2015 óta sportpálya 
viseli a nevét. A nagyszerű sportoló ke-

resztlevele, oltási bizonyítványa, 
valamint csepeli bajnoki aranyér-
me is a Puskás Intézet tulajdoná-
ban van.

A Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémia megrendülten értesült 
a 2015-ben a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjét is kiérdemlő egykori 
kiváló labdarúgó elhunytáról, tiszte-
lettel adózik az aranycsapat utolsó 
mohikánjának emléke előtt, és osz-
tozik családja gyászában.
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Alumni 

EGYÜTT A PUSKÁS-CSALÁD!
Megalakult a Puskás Akadémia Öregdiák Központja, 
amely megannyi lehetőséggel várja az egykori 
növendékeket, azokat a valaha volt akadémistákat, 
akik – hitvallásunk szerint – továbbra is az egyre bővülő 
Puskás-család tagjai.

FELNŐTT HAZAI MEZ

LÉGY TE IS EGYEDI!

FELNŐTT IDEGENBELI MEZ

PAFC SHOP ELÉRHETŐSÉGE

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

11.700 FT

14.000 FT

Vásárold meg a   PA FC  2 0 1 7/2 0 1 8   -as csapatmezét a

Pancho Aréna büféiben és a székesfehér vári

Auchanban található PAFC Shopban!
„Évenként újra és 
újra találkozót szer-
vezünk a felsőok-
tatási ösztöndíjban 
részesülő egykori 
és jelenlegi akadé-

mistáknak, s a legutóbbi ilyen összejövetel al-
kalmával intézményünk alapítója vetette fel az 
ötletet: jó volna, ha intézményesült formában is 
nyomon követhetnénk egykori növendékeink 
életét – fejti ki Mácsodi Ferenc, akit a nemré-
giben életre hívott Öregdiák Központ vezetőjé-
vé neveztek ki. – Számos projektet tervezünk 
megvalósítani. Elsőként egy olyan adminiszt-
rációs felületet szeretnénk létrehozni, amelyen 
nem csupán mi tájékozódhatunk arról, hogy 
merre vannak, mit csinálnak, de akár ők maguk 
is értesülhetnek az egykori társakról.” Az elkép-
zelések szerint ennek az adminisztrációs rend-
szernek egy olyan térkép is része lesz, amely-
nek segítségével könnyedén megtalálhatók a 
hajdani puskásos növendékek, az őket össze-
fogó Facebook-csoport pedig már el is indult, s 
szépen gyűlnek a tagjai.

„Bizonyos időközönként találkozókat is 
szeretnénk szervezni öregdiákjainknak, né-
hány napra visszahívjuk majd őket a Puskás 
Akadémiára, hogy társaikkal együtt felidézhes-
sék a közös élményeket, emlékeket – folytat-
ja Mácsodi Ferenc. – Azt szeretnénk ugyanis 
üzenni számukra, és valóban így is gondolunk 
rájuk, hogy ők továbbra is a Puskás-család tag-

jai, részei az akadémia történetének, s bármikor 
szívesen látjuk őket az intézményben, függet-
lenül attól, hogy épp hány évet töltöttek itt el.” 
A központ vezetője és titkára hétről hétre útra 
kel, hogy szerte az országban meglátogasson 
egy-egy volt növendékünket, s a felsőoktatási 
ösztöndíj mellett további kedvezményekkel 
készülnek, így például egy olyan családi kártyá-
val is, amelynek igénybevételével a hajdanvolt 
puskásosok családtagjaikkal együtt vehetnénk 
részt a mérkőzéseinken vagy éppen az akadé-
miai körúton. „Úgy gondoljuk, hogy mindez se-
gíti azt, hogy újra otthon érezhessék magukat 
nálunk” – mondja az Öregdiák Központ veze-
tője, aki amellett, hogy egykori növendékeinket 
látogatja majd, járja a Kárpát-medencét, hogy 
más alumniközpontok működésével is meg-
ismerkedjen, s tapasztalatait akadémiánkon 
kamatoztassa. 

A Puskás öregdiák-irodája 
hétfőn 12 és 18 óra között, 

kedden 8.30 és 12.00 között, 
szerdától péntekig 8.30 és 18.00 között, 

szombaton pedig 9 és 15 óra között 
tart nyitva. 

Bővebb információ kérhető 
a 06 20/229-7030-as telefonszámon 

vagy az oregdiak@pfla.hu e-mail címen.

Az iroda működtetői szeretettel várnak benneteket, egykori Puskás-növendékek!
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Hit-játék

A reformáció kezdetének 500. évfordulója 
alkalmából szervezett megannyi ünnepi 
program alighanem egyik legizgalmasabb-
ja volt a Puskás Akadémián megrendezett 
REFO 500 Zákeus Kupa, amelyen papok 
és lelkészek, katolikusok és protestánsok 
(a református, az evangélikus, a baptista, 
a pünkösdi és a metodista egyház tagjai) 
„mentek egymásnak” a pályán. Amíg a 
csapatok melegítettek, illetve a szünetben 
a baptista fúvószenekar szólaltatta meg 
a legismertebb és legszebb egyházi éne-
keket, a mérkőzést pedig a sportújságírás 
veteránja, Novotny Zoltán és az ő kommen-
tárjai tették még különlegesebbé.

Miután dr. Hafenscher Károly, a Refor-
máció Emlékbizottság miniszteri biztosa 
köszöntötte a játékosokat és a nézőket, 
„Krisztus feltámadt!” felkiáltással pályára 
léptek a csapatok: kékben a katolikusok, fe-

Különleges mérkőzésnek adott otthont a Pancho Aréna: a reformáció 
kezdetének 500. évfordulója alkalmából a papi és lelkészválogatott 
tagjai, avagy a katolikusok és a protestánsok „csaptak össze” október 
9-én, Felcsúton. Kiélezett küzdelemben ugyan, de végül a katolikusok 
győzedelmeskedtek 4–0-ra a REFO 500 Zákeus Kupán.

hérben a protestánsok. A kétszer harminc 
perces mérkőzés során, noha nagyjából 
hasonlók voltak az erőviszonyok, a katoliku-
sok jobban kihasználták a helyzeteiket, és a 
14. percben már meg is kezdték a gólgyár-
tást. Elsőként Magyar Richárd talált be a ka-
puba, majd a második félidőben még három 
katolikus gól esett: a 41. percben Barazsuly 
István lőtte ki a jobb alsót, az 54. percben 
ismét ő – a kommentátor által egyszerűen 
csak a két lábon járó gólveszélynek neve-
zett játékos – bombázott a kapuba, és a 
4–0-s végeredményt az 57. percben az első 
találat szerzője, Magyar Richárd állította be.

A mérkőzést követően a katolikusok át-
vehették a győztesnek járó kupát, s a játék-
vezetői döntés értelmében közülük került ki 
a torna legjobb játékosa, aki a Puskás Aka-
démia különdíját vihette haza a plébániájá-
ra: ő pedig nem más, mint Barazsuly István. 

„Kispapként kezdtem komolyabban edzeni, 
s azonnal a szívemhez nőtt a foci – mondja 
a Temesváron szolgáló szalvatoriánus atya, 
aki szerényen megjegyezte: valamely refor-
mátus társa jobban megérdemelte volna a 
díjat. – Úgy gondolom, a futball és a hit szo-
rosan összetartozik, hiszen azzal, ahogyan 
jelen vagyunk a pályán, s ahogyan bizonyos 
helyzeteket kezelünk, példát adhatunk.” „S a 
játék közelebb visz bennünket az emberek-

hez – teszi hozzá Topsi Bálint, a katolikusok 
csapatkapitánya. – A mostani mérkőzéssel 
pedig egy nagyon fontos első lépés történt 
meg.” „Azt hiszem, ezúton is ki tudtuk fe-
jezni az egységünket, s már ezért megérte” 
– így a protestáns csapat kapitánya, Bölcs-
földi András. „A kupa célja egyértelműen az 
volt, hogy megmutathassuk: tudunk együtt 
játszani szeretetben, tudjuk a játékunkkal 
közösen dicsérni az Urat” – fogalmaz Béres 
L. Attila, a program szervezője. „Valóban 
testvéri mérkőzésnek lehettünk tanúi – 
mondja Hafenscher Károly miniszteri biztos 
–, a játékosok bebizonyították, hogy tudnak 
együtt küzdeni, s úgy hiszem, amint a refor-
máció megújulást jelentett az egyházban, 
úgy a mostani mérkőzés is.”

K AT O L I K U S O K  KO N T R A  P R O T E S TÁ N S O K  A  PÁ LYÁ N
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 Meccsszilánkok

j e g y z ő k ö n y vj e g y z ő k ö n y v

OTP BANK LIGA, 11. FORDULÓ:
PUSKÁS AKADÉMIA FC – PAKSI FC 1–2 (0–0)
Gól: Knezevic (78.), ill. Simon Á (63.), Bertus (71.)

Sárga lap: Osváth (82.), ill. Simon Á. (74. ), Verpecz (78.)

PAFC: Hegedüs L. – Osváth, Heris, Vanczák, Balogh B. – Márkvárt (Bacelic-Grgic, 72.), 
Mevoungou – Molnár G. (Prosser, 46.), Knezevic, Lafiti – Diallo (Perosevic, 46.)
Paks: Verpecz – Vági A., Lenzsér, Gévay, Szabó J. – Simon Á. – Papp K., Hajdú Á. (Kecskés, 
72.) – Bertus – Kulcsár D. (Szakály D., 93.), Koltai (Hahn, 86.)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS:
PUSKÁS AKADÉMIA FC – NK OSIJEK 1–0 (0–0)
Gól: Zsidai (85.)

PAFC: Hegedüs L. – Poór, Heris, Vanczák, Balogh B.  – Osváth, Bacelic-Grgic, Mevoungou, 
Szakály – Molnár G., Perosevic
Csereként pályára lépett: Danilovics, Hegedűs J., Zsidai, Szécsi, Madarász, Csilus Á., Prosser
Osijek: Malenica – Grgic, Skoric, Barac, Bockaj – Mioc, Jambor – Boban, Hajradinovic, Ljopa 
– Maric
Csereként pályára lépett: Antolovic (kapus), Loncar, Durdov, Ejupi, Marin, Simunec, Lesjak, 
Mudrazija, Pusic, Kupresak, Matas, Lukic 
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Gól nélküli első félidő után a Paks 2–1-
es sikerével elvitte a három pontot a 
Pancho Arénából az OTP Bank Liga 11. 
fordulójában. Lendületesebben kezdtük a 
találkozót ellenfelünknél, de a veszélyes 
támadásokat elég hamar le is tudtuk az 
első félidőben, ám mivel riválisunk sem 
tudott igazi ziccerbe kerülni, gól nélkül 
vonultak szünetre a csapatok.

A második etapban egy pontrúgás után 
vezetést szereztek az atomvárosiak: a 63. 
percben Bertus jobb oldali szöglete után 
Simon az ötös jobb sarkától csúsztatott, 
a labda a jobb kapufa tövéről vágódott a 
gólvonal mögé. A 71. percben nőtt a paksi 
előny, ekkor egy 17 méteres szabadrúgást 
Bertus a sorfal alatt küldött a hálónkba. 
Hét perccel később Perosevic harcolt ki 
tizenegyest, melyet Knezevic váltott gól-
ra. Jöhetett a hajrá, amelyben a Paks már 
elég okosan tördelte a játékot ahhoz, hogy 
ne jöhessünk újra lendületbe, így Csertői 
Aurél legénysége győztesen távozott.

Akárcsak a febru-
ári spanyolorszá-
gi edzőtáborban, 
a válogatott szü-
netben megint 
legyőztük horvát 
p a r t n e rc s a p a -
tunkat, az akkori 
2–1 után most 
1–0-ra nyertünk. 
Az első félidő 
nagy részében a 
mieink birtokolták 
a labdát, irányí-
tottuk a játékot, 
Molnár Gábornak 
sikerült is helyze-

tet kialakítania, ám igazán komoly ziccer-
be nekünk is csak a játékrész hajrájában 
sikerült kerülnünk, ekkor egy szabadrúgást 
követően Molnár passzolt remekül Anto-
nio Perosevichez, de a nemrégiben még 
az ellenfél mezét viselő csatár 8 méterről 
Marko Malenica kapusba lőtt.

A második felvonás első negyedórá-
jában mindkét oldalon a szögletrúgások 
jelentették az eseményt, ám mind Pintér 
Attila, mind Zoran Zekic jól felkészítette 
fiait az ilyen szituációk elhárítására, így 
egyik tizenhatoson belül sem volt igazi lé-
giriadó. A mezőnyben becsülettel gyűrték 
egymást a csapatok, egészen addig, amíg 
a 75. percben a csereként beállt Szécsi-
nek sikerült megvernie a horvát védelem 
jobb oldalát, ám centerezését kivágták a 
látogatók. A hajrában egy szöglet utáni 
kavarodásnál Zsidai László eszmélt elő-
ször, és a kapu jobb felső sarkába lőtt, s 
ezzel el is döntötte a barátságos találko-
zót.
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Program

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

Impresszum

GÓLLÖVÖLISTA

Partnerek és támogatók:

  M GY D V G PT
  1 VIDEOTON FC 11 7 3 1 24—13 24
  2 FERENCVÁROSI TC 11 6 4 1 25—12 22
  3 DVSC 11 5 3 3 17—9 18
  4 VASAS FC 10 5 1 4 17—16 16
  5 PAKSI FC 11 4 4 3 19—19 16
  6 BUDAPEST HONVÉD 11 4 4 3 18—19 16
  7 PUSKÁS AKADÉMIA FC 11 4 2 5 16—18 14
  8 ÚJPEST FC 11 3 5 3 16—16 14
  9 DVTK 11 3 3 5 17—22 12
10 SWIETELSKY HALADÁS 10 3 1 6 9—20 10
11 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 11 2 3 6 14—24 9
12 BALMAZÚJVÁROS 11 1 3 7 13—17 6

PAFC

ATOMCSAPÁS UTÁN BARÁTSÁGOS SIKER A PAFC 2017–2018-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
  1. 07. 16.  FTC — PUSKÁS AFC 1—1
  2. 07. 23.  PUSKÁS AFC — VIDEOTON 1—3
  3. 07. 30.  VASAS FC — PUSKÁS AFC 2—0
  4. 08. 05.  PUSKÁS AFC — HONVÉD 0—2
  5. 08. 12.  DVTK — PUSKÁS AFC 2—2
  6. 08. 19.  PUSKÁS AFC — BALMAZ. 2—1
  7. 08. 26.  HALADÁS — PUSKÁS AFC 1—5
  8. 09. 09.  ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC 1—3
  9. 09. 16.  PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 1—0
10. 09. 23.  DVSC — PUSKÁS AFC 3—0
11. 09. 30.  PUSKÁS AFC  – PAKSI FC 1—2
12. 10. 14. 19:30 PUSKÁS AFC — FTC 
13. 10. 21. 15:30 VIDEOTON — PUSKÁS AFC 
14. 10. 28. 17:45 PUSKÁS AFC — VASAS FC 
15. 11. 04. 19:30 HONVÉD — PUSKÁS AFC 
16. 11. 18. 15:30 PUSKÁS AFC — DVTK 
17. 11. 25. 15:30 BALMAZ. — PUSKÁS AFC 
18. 12. 02. 15:30 PUSKÁS AFC — HALADÁS 
19. 12. 09.  15:30 PUSKÁS AFC — ÚJPEST FC 
20. 02. 10.  MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC 
21. 02. 17.  PUSKÁS AFC — DVSC 
22. 02. 24.  PAKSI FC  – PUSKÁS AFC 
23. 03. 03.  FTC — PUSKÁS AFC 
24. 03. 10.  PUSKÁS AFC — VIDEOTON 
25. 03. 17.  VASAS FC — PUSKÁS AFC 
26. 03. 31.  PUSKÁS AFC — HONVÉD 
27. 04. 07.  DVTK — PUSKÁS AFC 
28. 04. 14.  PUSKÁS AFC — BALMAZ. 
29. 04. 21.  HALADÁS — PUSKÁS AFC 
30. 04. 28.  ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC 
31. 05. 05.  PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 
32. 05. 12.  DVSC — PUSKÁS AFC 
33. 05. 19.  PUSKÁS AFC — PAKSI FC 
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  1 KNEZEVIC JOSIP 6
  2 ULYSSE DIALLO 5
  3 MOLNÁR GÁBOR 2
  4 HERIS JONATHAN STEVE 1
  4 PROSSER DÁNIEL BÁLINT 1
  4 SZAKÁLY PÉTER 1
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