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Vezetőedzői nyilatkozat

BÁTRAKÉ A SZERENCSE
Bátorság, pontosság, agresszivitás és jó helyzetkihasználás –
vezetőedzőnk, Pintér Attila szerint ezek lehetnek a siker kulcsai
a Honvéd ellen.
Az első három találkozónk alakulásában a balszerencse is komoly szerepet játszott, elég itt a Fradi ellen meg nem adott
gólunkra, a Videoton javára megítélt büntetőre vagy a Vasas elleni kapufára gondolni…
A mérkőzéseinken ezek olyan fordulópontok voltak, amelyekből nem mi jöttünk
ki jól, még többet kell tenni azért, hogy
ezek a szituációk a mi javunkra forduljanak. Megalkuvás nélkül, nagyon bátran
kell futballoznunk, az ellenfél kapuja előtt
adódó lehetőségekkel pedig élnünk kell. A
védőharmadunkban agresszívnak kell lennünk, és szinte hibátlanul kell játszanunk.

gondolatát is. Nagyon nagy erényük és előnyük, hogy a tavalyi bajnokcsapatot egyben
tudták tartani, és ezt az erős keretet még
tovább erősítettek a nyáron. Minden meccs
más és más, a mérkőzés majd megmutatja, ki tudja jobban ráerőltetni az akaratát a
másikra.

A múlt hétvégén az öltözőn egy kisebbfajta vírusjárvány is végigsöpört,
Szakály Péter, Zsidai László és Braniszlav
Danilovics is beteg lett, majd jött Csilus
Ádám és Hegedüs Lajos.
Valóban nem voltunk könnyű helyzetben, hiszen az említettek a meccs előtti napon, illetve a meccsnapon betegedtek meg.
Aztán ide vehetjük Prosser Dánielnek a Fradi elleni sérülését vagy Osváth Attila problémáját, mindketten hetekre kidőltek, ezek
bizony nem a mi malmunkra hajtják a vizet.
Az viszont előnyös lehet számunkra,
hogy ismered a receptet a Honvéd legyőzésére, az elmúlt szezonban a Mezőkövesddel nyertél ellenük hazai pályán.
A Honvédnak nagyon jó a kerete, több
éve együtt játszanak, ezért ismerik egymás
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Vezetőedzői nyilatkozat

Meccstörténet

SOKAT AKARNAK TÁMADNI
Lendületes támadófutballt ígér szombat estére Erik van der Meer.
A kispestiek holland vezetőedzője azt is kiemelte: a csata valószínűleg
a középpályán dől majd el.
A Haladás elleni 2–0-s győzelmet követően a DVTK és a Balmazújváros ellen
is ikszeltek. Mennyire elégedett a bajnoki
rajttal, illetve a mutatott játékkal?
A csapat fejlődésével elégedett vagyok,
de azzal nem, hogy négy olyan pontot veszítettünk el, amiket megszerezhettünk
volna.
Először lépnek pályára vendégként.
Hátrányt jelenthet-e, hogy idegenbeli
bajnokin még nem szerepeltek ebben az
évadban?
Hátrány, ha idegenben játszunk, mert
hazai pályán több szurkolónk tud biztatni
bennünket. Viszont abban reménykedem,
hogy sokat fogunk Felcsúton támadni.
-

Erik van der Meer

A Puskás Akadémia nem kapta el túl
jól a rajtot, eddig mindössze egy pontot
szereztünk. Ennek tükrében milyen harcmodorú ellenfélre számít?
A múlt héten láttam leendő ellenfelünk
mérkőzését a Vasas ellen. Nagyon kemény
mérkőzésre számítok, a hazaiak legfőképpen a középpályás sorban kiemelkedően
erősek. A legjobbunkat kell majd nyújtanunk.

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – Honvéd mérkőzést Iványi Zoltán vezeti.

Asszisztensek: Albert István és Szert Balázs. Alapvonali játékvezetők: Bognár Tamás
és Németh Ádám. Tartalék játékvezető: Farkas Balázs.
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A MÁSODIK SIKERÜNKRE HAJTUNK
A HONVÉD ELLEN
A Budapest Honvéd együttesével eddig hét alkalommal ütköztünk meg az
első osztályban, mérlegünk egy győzelem, két döntetlen és négy vereség.
A két gárda első összecsapását a Bozsikstadionban vívta 2013. augusztus 18-án, a
hazaiak 3–0-s győzelmet arattak, a gólokat
Alekszandar Ignjatovics, Vernes Richárd és
Borisz Zsivanovics lőtte.
A párharcok legnagyobb arányú győzelmét is a piros-feketék szerezték, mégpedig
a 2014. tavaszi második mérkőzésen, amelyen 4–0-s vendégsiker született az akkor
számunkra hazai pályának számító Sóstói
Stadionban. Érdekesség, hogy az összecsapás utolsó gólját jelenlegi játékosunk, a csereként beállt Prosser Dániel szerezte.
Prosser a 2014/15-ös szezon augusztusi első találkozóján is a kispadról szállt be
ellenünk, és ekkor nem talált be, gólpasszt
viszont adott: a 87. perben az ő beadásából
szerezte meg Raffaele Alcibiade a meccs
egyetlen gólját.
A Honvéd kapuját először az első
Pancho Arénában lejátszott találkozón vettük be 2015. március 14-én, s ez rögtön
pontot is ért számunkra. A Marco Rossi
irányította vendégcsapat a 36. percben
Bratiszlav Punosevac révén szerzett vezetést, a párharc első Puskás-gólját Tóth Balázs parádés bal lábas kapáslövéssel szerezte meg – az 1–1 egyben a végeredményt
is jelentette.
A 2015/16-os évadban már háromszor
találkoztak a felek. Az augusztus 29-én lejátszott első mérkőzés nyolc sárga lapot

hozott, ám a hálók érintetlenek maradtak,
így megszületett az első döntetlen a két
együttes közös történelmében.
A decemberi, Pancho Aréna-beli összecsapás újabb Prosser-gólt hozott, ezúttal
a 3–0-s Honvéd-sikerrel véget érő találkozó első gólja fűződött szélsőnk nevéhez,
nem sokkal később Youla növelte a kispesti
előnyt, a hosszabbításban egy Kambertalálat zárta le az összecsapást.
Az első győzelmünk az eddigi utolsó randevún született meg, mégsem boldogított.
A szezon utolsó meccsén hazai pályán találkoztunk a kispestiekkel, és nyernünk kellett a bennmaradáshoz. A 31. percre Stipe
Bacelic-Grgic és Tar Zsolt révén már 2–0-ra
vezettünk, és végül 2–1-re nyertünk, ám a
szintén a kiesés ellen küzdő, előnyösebb
Vasas idegenben 2–0-ra verte az MTK-t, így
búcsúzni kényszerültünk az első osztálytól.

5

Interjú
egy határozott elképzelésük,
nem mellesleg jó játékosok
alkották-alkotják a csapatot,
és a fiatalok is jól teljesítettek.
A csatársoruk különösen veszélyes volt, Davide Lanzafame és
Eppel Márton is nagyon jól
játszott, azaz egyáltalán
nem véletlen, hogy bajnokok lettek.

BE KELL RÚGNUNK A HELYZETEKET
Bár játéka erősen kérdéses a Honvéd elleni találkozón, aligha ismeri
jobban a kispestieket bárki, mint egykori futballistájuk, Prosser Dániel.
Mindenekelőtt: gyógyul a bokád?
Már javul. A hétvégén a Honvéd ellen minden bizonnyal még nem tudok
pályára lépni, de azt követően már mindenképpen tudom vállalni a játékot.
Valószínűleg a szíved jobban fáj,
hogy esetleg ki kell hagynod a nevelőegyesületed elleni összecsapást…
Jó volna játszani ellenük, biztosan
nagyszerű mérkőzést vívunk majd.
A Puskás–Honvéd presztízsmeccs,
mondhatni, afféle minirangadó, úgyhogy valóban nagyon sajnálom, hogy
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valószínűleg nem szerepelhetek szombaton.
Ilyenkor megy a zrika a meccs
előtt, vagy inkább „hanyagoljátok”
egymást a volt csapattársakkal?
Van, akivel beszélek, ugyanúgy,
mint máskor bármikor, de a mérkőzések nem jönnek szóba.
Ha valaki, akkor te nagyon jól ismered a Honvédot. Mitől voltak ilyen
jók a kispestiek?
Szervezett futballt játszottak, volt

Most új vezetőedzővel, Erik van der Meerrel
készülnek, és még veretlenek a bajnokságban.
Látsz-e változást a stílusukban?
Őszintén megvallva
az új mester stílusát
nem igazán ismerem, de
Lanzafaméra ugyanúgy
figyelnünk kell majd,
mint Marco Rossi alatt.
Annak alapján, amit akkor tapasztaltam, amikor a tavalyi szezon első
félévében együtt játszottam vele, azt kell mondanom, rá külön vigyáznunk
kell majd. Ő a Honvéd legjobb játékosa, olyan futballista,
aki meg tudja teremteni a különbséget. Ha őt ki tudjuk kapcsolni, nagyobb esélyünk lesz,
hogy megnyerjük a találkozót, de
arra legalábbis mindenképp, hogy
kapott gól nélkül lehozzuk.
Bár a Fradi ellen kifejezetten
jól kezdtünk, aztán az utóbbi két
fordulóban veszítettünk. Mi
hiányzott ezeken a találkozókon, illetve a Honvéd

ellen mi lehet a győzelem receptje Lanzafame kikapcsolásán kívül?
Úgy gondolom, ha a lehetőségeinket jobban kihasználjuk,
mindenképpen nagy esélyünk van megnyerni a
mérkőzést, hiszen a Vasas ellen is volt két nagy
helyzetünk 0–1-nél, ha
azokat berúgtuk volna,
teljesen másképp alakul az az összecsapás
is. A Fradi ellen nagyon
szervezettek voltunk,
de egy pontrúgásból
gólt kaptunk. Minimális
dolgokon múlik, hogy
nem pozitívan jövünk ki
a mérkőzésekből, de még
egyszer hangsúlyozom: ha
berúgjuk a helyzeteinket,
pontokat fogunk szerezni.
Hatvannégy
első
osztályú meccsed van, és
rajtad kívül is komoly NB
I-es tapasztalattal rendelkező futballisták alkotják
a csapatot. Mi kell ahhoz,
hogy „átszakadjon a gát”?
Ugyanolyan
keményen,
koncentráltan kell edzeni,
végezni a munkánkat, ahogy
eddig is tettük, hiszen
ugyanolyan jó futballisták
vagyunk, mint voltunk. Ha
lesz egy kis szerencsénk,
és az edzéseken is még jobban odafigyelünk a helyzetkihasználásra, biztos vagyok
benne, hogy a gólok is jönnek
majd.
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Játékosportré

SZÍVÉBEN MÁR MAGYAR
Friss igazolásaink közül ezúttal az Újpestről érkezett belga
Jonathan Herist szólaltattuk meg, aki elárulta: hosszú távra
tervez hazánkban.
Nagyon fiatal voltam, talán négy
éves, édesapám akkoriban edző volt a falunkban.
Egyszer lementem egy tréningre, megtetszett, amit láttam, és elkezdtem rúgni a
bőrt. Beleszerettem a játékba, és azóta is
ez az életem – mesélt a kezdetekről a huszonhat éves, a lila-fehérekkel Magyar Kupa-győztes labdarúgó.
Belgiumban jó pár nagyszerű spíler
kergette a labdát. Voltak-e kedvenceid a
szülőhazádban?
Nem igazán. Talán meglepően hangzik,
de sokkal jobban szeretem játszani a futballt, mint nézni. Nem igazán hoznak lázba
más csapatok vagy más játékosok – magamra, illetve arra a klubra koncentrálok,
ahol játszom.
Egy belga futballista számára
nem mindennapos dolog, hogy
a mi bajnokságunkat választja.
Miért voksoltál Magyarország
mellett?
Három évvel ezelőtt két lehetőségem volt: vagy Belgiumban maradok a Duchatelet-csoport egyik
alsóbb osztályú
csapatánál,
vagy
külföldön próbálok
szerencsét. A
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kíváncsiság
is
hajtott,
láttam képeket,
filmeket
Budapestről és
Magyarországról,
és nagyon vonzónak
találtam. A döntésemben
ilyenformán a kalandvágy
is szerepet játszott, itt volt a
lehetőség, hogy változtassak,
ráadásul első osztályú klubhoz szerződhettem – ezért úgy döntöttem, az
Újpesthez igazolok.

Úgy tűnik, nem bántad meg a váltást…
Egyáltalán nem, nagyon szeretek itt
lenni, nyugodtan mondhatom, minden tökéletes. Lehet, hogy megint csak sokakat
meg fogok lepni ezzel, de sokkal jobban
szeretek itt élni, mint Belgiumban. Nem
tervezem, hogy valaha is elhagyjam Magyarországot.

Nemrégiben érkeztél. Sikerült elfogadtatnod magad a csapattársakkal?
Nagyszerűek az első benyomásaim, eddig tényleg minden „kerek”. Örömmel kapcsolódtam be a munkába, nagyon tetszenek
az edzések, a srácokkal is minden rendben,
egyszóval kitűnően érzem magam. Egyelőre még hiányzik az első győzelem, de hos�szú még a bajnokság, remek csapatunk
van, apait-anyait beleadva dolgozunk azért,
hogy minél előkelőbb helyen végezzünk a
bajnokságban.

Három évet
húztál le Újpesten,
ahol alapembernek, a csapat
egyik legjobbjának számítottál. Miért döntöttél úgy, hogy nálunk szeretnéd folytatni?
Mint már mondtam, szeretem a kihívásokat. Ambiciózus csapathoz kerültem,
amely a lehető legjobb eredményt szeretné elérni a bajnokságban. Vezetőedzőnket,
Pintér Attilát kiváló szakembernek tartom,
és mindent egybevéve is tetszik, amit a
Puskás Akadémia képvisel.

NÉVJEGY
Jonathan Heris
Születési hely: Brüsszel
Születési idő: 1990. szeptember 3.
Poszt: védő
Mezszám: 14
NB I-es mérkőzések/gólok: 84/5
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Mintal-kupa

MEGVAN AZ ELSŐ TORNAGYŐZELEM
Akadémiánk utánpótláscsapatainál gőzerővel folyik a felkészülés.
U17-es csapatunk Zsolnán, a Mintal-kupán vett részt, s ha már ott
voltak, el is hódították a trófeát.
Az első találkozót a Zilina
ellen játszották Czinkon
Szabolcs
legényei, és
1–1-es döntetlen született. Az iksz
különösen
értékes volt,
hiszen remekül mutatta
a
csapat
Czinkon Szabolcs
lelkierejét,
ugyanis Gáspár Máté kiállítása után Kocsis Bence az
utolsó pillanatba egyenlített ki.
A második ellenfél a Lokomotiva
Zagreb volt, a horvátok ellen nagy csatában született meg a 2–1-es győzelem. A
vitatható ítéletekkel tarkított meccsen a
szintén közvetlenül a lefújás előtt esett
Fekete Dániel-góllal megszerzett siker azt
jelentette, hogy gárdánk döntőt játszhatott
a Domzale ellen.
A fináléban már az első félidőben kialakult a 2–0-s végeredmény: Fekete szerzett
vezetést a mieinknek – kilencesünk 18
méterről tekert gyönyörűen a szlovénok
kapujának bal alsó sarkába – majd Sipos
Zoltán még őt is felülmúlta, amikor huszonkét méterről óriási bombát ragasztott
a bal felsőbe, s mint utólag kiderült, ezzel
be is állította a végeredményt.
„Az első félidőben két szépségdíjas gólt
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sikerült szereznünk, illetve berúghattuk
volna a harmadikat, amivel le is zárhattuk
volna a mérkőzést. Sajnos a kapusuk nagyon nagy bravúrral hárított” – értékelte a
döntőt Czinkon Szabolcs vezetőedző, aki
joggal lehetett büszke fiaira, és arra, hogy
a tavaszi szezon sikerei után idén is megvan az első tornagyőzelem.
„Nagyon nagy élmény volt ilyen neves
csapatokkal játszani. Az egész csapat nagyon boldog, hogy sikerült megnyernünk
ezt a tornát, és úgy vélem, ezáltal még jobban összekovácsolódtunk” – világított rá a
siker értékére kapusunk, Papp Zsombor.
Gáspár Máté még előbbre tekintett: „Két
hete kezdtük el a felkészülést, úgy gondolom,
az új edzőnkkel és az új játékosokkal jó eredményeket tudunk majd elérni. Ezt a mostani
torna is bizonyítja, s ha így folytatjuk, remek
idénynek nézünk elébe.”
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Arcvonás

KALANDOZÓ ŐSEINK NYOMÁBAN
„De magyar vagyok, s a magyar lóra termett, / Magyarnak teremt az
isten lovat, nyerget!” – megmondta Petőfi Sándor János vitéze is.
Korántsem mindennapos dolog, ha egy futballklub tisztviselője lóháton
száguldva céltáblákra lövöldözik. NB I-es csapatunk ügyvezető-helyettese
szabadidejében a lovasíjászat ősi harcmodorát gyakorolja.

„A sagittis Hungarorum libera nos, Domine!”
Avagy: „A magyarok nyilaitól ments meg,
Uram, minket!” – visszhangzott Európában
a magyar kalandozások idején. A legendák
szerint a keresztény nyugatiak könyörögtek
így a mieinktől való féltükben. Kétségkívül, a
lóról történő nyilazást őseink mesterfokon
űzték. S a lovasíjászat ma harcművészetként él tovább. NB I-es csapatunk ügyvezető-helyettese, Bolla Krisztián e különleges
hagyomány továbbörökítője. Festői szépségű környezetben, a Gerecse hegység lábánál fekvő Sólyomvölgyben űzi honfoglaló
őseink mesterségét. „Hat éve kezdtem el
ide járni – meséli –, és az első nap beleszerettem ebbe a helybe.”
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Krisztián elsőként a lovakkal ismertet
meg bennünket. „Némelyik csupán lovagolva volt, de fegyverhez, eszközhöz szoktatva nem, így itt be kellett törnünk. Ilyen volt
az enyém is – mondja. – Sok ló, amikor az
ember elkezd vele fegyvert használni, s lőni
kezd, az ideg hangjától megijed, ideges lesz.
Szükséges tehát a nyugodt idegrendszer.”
A lovakkal való ismerkedés után utunkat a
gyakorlópálya felé vesszük. „Miután megvannak az alapvizsgák, következik az a szakasz, amikor ténylegesen a lovasíjászpályán
gyakorlunk – árulja el. – Egy-egy edzésen
akár több száz nyilat is kilövünk, és mivel a
favesszők néhány lövés után eltörnek, s drágák is, leginkább karbonvesszőket haszná-

lunk, amelyek sokkal praktikusabbak, sokáig
felhasználhatók.”
Krisztián megmutatja, miként kell felajzani egy íjat, majd teljes harci díszben akcióba
lendül. „A lényeg, hogy kövessen téged az ellenfél, és tartsd a távolságot, ahonnan hatékonyan tudsz lőni – avat be. – Mivel a ló mozog
alattad, akkor célszerű lőni, vagyis akkor lehet
a legpontosabb a lövés, amikor holtpontokra
érkezik.” Ügyvezető-helyettesünk a szombatokat teljes egészében a lovasíjászatnak szenteli a Brázik törzsnél, de persze a hét más napjain is edz, egy-egy versenyre való felkészülési
időszakban pedig különösen: „Ilyenkor munka
után azonnal kijövök, edzek, megteszem az
adott versenynek megfelelő köröket, majd

egy-egy erőgyakorlatot is végzek, húzódzkodás, tolódzkodás, és természetesen mindig
van egy kis futás.”
„Olyan emberek kellenek ide, akik valóban
a lovasíjászatnak élnek – fejti ki Krisztián. –
Ezt csupán úgy lehet csinálni, ha komolyan
veszi az ember.” A tagdíjakból és a bemutatókból befolyó összegek csupán arra elegendők, hogy a sólyomvölgyi lovak mindennap jól
lakjanak, és a tegezben legyen elég nyílves�sző. Volnának persze komolyabb tervek is, így
a lovarda befedése vagy épp a villanyáram és
a vezetékes víz bevezetése, ám ezek egyelőre álmok maradnak, Krisztián azonban bízik
abban, hogy némi segítséggel ezeket is elérik
egyszer.
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Edzőportré

MINDEN NAP AJÁNDÉK
A pályán nincs mellébeszélés – vallja U13-as csapatunk vezetőedzője, Kanta
Szabolcs, akinek a futballistapalánták pallérozása közben a modern technika
vívmányainak elszívó erejével is meg kell küzdenie.
A futballszerető embereknek aligha kell bemutatni Kanta Szabolcsot. Az egykori kiváló
labdarúgó annak idején tagja
volt az U15-ös és az U16os válogatottnak is, és
részese volt például a
Wembleyben az angolok ellen aratott 1–0-s
sikernek. Ma a Puskás
Akadémián edzőként
hasznosítja edzői tapasztalatait.
„Olyan típusú ember vagyok, aki szereti,
hogy ha a pályán kívül,
az öltözőben is nagyon jó
a hangulat. A
pályán viszont
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más ember vagyok, ott nincs mellébeszélés,
csak a munka számít. Ugyanakkor szeretem,
ha az edzésen is barátságos a légkör, e két
dolog elegyét szeretném megteremteni
a csapataimnál. Úgy gondolom, akkor
vagyok szigorú, amikor kell” – hangzik
Szabolcs edzői hitvallása.
A harmincöt éves egykori középpályás Siófokon, az U12-eseknél
kezdte edzői pályafutását:
„Tizennyolc »nevelt gyerekemet« hagytam ott, amikor a Puskás Akadémiára kerültem. Egy éve
dolgozom itt, és mondhatom, az
itteni keret játékosai is a szívemhez
nőttek, rájuk is fogadott gyermekeimként tekintek.”
Nem csoda, hogy
Kanta Szabolcs ért
a srácok nyelvén,

hiszen maga is gyakorló szülő, három gyermek
boldog édesapja. „Az első és legfontosabb
nálunk a család, ami szent és sérthetetlen.
Olyan hátteret szeretnénk a gyermekeinknek
biztosítani, amelyben jól érzik magukat, amitől
boldogok lehetnek, segíteni akarjuk a pályájukat. Eleve három gyerkőcöt szerettünk volna,
imádjuk őket, és remélem, hogy felnőve olyan
emberekké válnak, akikre önmagukon kívül mi
is büszkék lehetünk.”
Az edzői szakmában Szabinak már bőven
van mire büszkének lennie, hiszen az előző
szezonban a bajnoki aranyig vezette a rá bízott tizenkét éveseket, sőt, az első évbe egy
nemzetközi siker is belefért – ráadásul hazai
pályán, a Puskás 10-tornán.
„Amikor elkezdtük a munkát, az volt az elképzelésem, hogy egy olyan csapatot szeretnék kialakítani, amelyben egymásért küzdenek a srácok. Nem engedtem, hogy bántsák
egymást, és talán ennek a hatása is lehet,
hogy eddig sikeresek voltunk, de még rengeteg van ebben a csapatban” – beszél jelenlegi
tanítványairól, akikre sokféle buktató várhat
pályájukon, többek között a modern telekommunikációs eszközök csáberejével is meg kell
vívni a napi csatákat.

„Aki nem tesz meg minden tőle telhetőt
ebben a sportban, annak nincsen esélye,
hogy profi futballista legyen. Szerintem az
első és legfontosabb dolog az elhivatottság,
a tehetség mellett ez hozhatja meg a gyümölcsöt. A tabletek, a telefonok nagy elvonóerőt
jelentenek, a gyerekek, ahogy bemennek az
öltözőbe, már a telefon van a kezükben. A mi
időnkben ilyesmi nem volt, nekünk egy lehetőségünk volt – lemenni a focipályára. Ez már
egy teljesen más generáció, ők így nőnek fel,
nekünk ehhez kell alkalmazkodni, és meg kell
találnunk azokat az eszközöket, amelyekkel a
pályán tudjuk tartani őket.”
Egy dolog biztos, Szabolcs mentalitásán
aligha fog múlni a fiúk sikere. A fiatal tréner
edzői pályafutása legelején tisztázta: nem
hobbiedző szeretne lenni.
„Úgy jöttem ide, hogy hatalmas volt bennem a bizonyítási vágy, nekem, úgymond,
minden nap ajándék, hogy itt lehetek. Próbálom ezeket a lehetőségeket megragadni, és
a srácok felé is azt próbálom sugallni, hogy
ragadják meg az esélyüket. Nagyon örülök,
hogy egyelőre jól mennek a dolgok, és sikeres
a csapat, de még hosszú és nagyon-nagyon
rögös út áll előttünk.”
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Interjú
Felkészülés

Oldalvonal

HIBÁTLANUL A SZOMSZÉDOK ELLEN

EGYMÁSÉRT

A Puskás Akadémián is játszottak nemzetközi felkészülési találkozókat, ahol
a szlovákiai Spartak Trnavával, illetve az osztrák Rapid Wiennel megütköző
korosztályos együtteseink ötből öt találkozót „húztak be”.

Fogyatékossággal élő fiatalok és kísérőik látogattak el a Puskás Akadémiára,
és az akadémiai körút során végigjárták a játékosok pályára vezető útját, de
kipróbálhatták többek között azt is, milyen a sajtótájékoztatók helyszínén
vagy épp az elnöki páholyban ülni. Majd a Czinkon-fiúkkal fociztak is.

Július 26-án két korosztályunk a Spartak
Trnavával játszott – a szó szoros értelmében. A Nagy Ádám irányította U14-es alakulat 2–0-s félidő után 4–1-re verte a szlovákiai kortársakat, Pekár és Gruber
is duplázni tudott.
Visinka Ede U16-osai Kalmár
Benedek két, illetve Horváth Kevin egy találatával már az első
játékrészben 3–0-s előnyt szereztek a nagyszombatiak ellen,
s azt a találkozó végéig meg is
tartották, így hibátlanra sikeredett a szerdai mérleg.
Két nappal később a sokszoros osztrák bajnok Rapid Wien
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utánpótlásgárdái tették tiszteletüket akadémiánkon, de ők is üres kézzel távoztak.
U19-eseink 1–0-ra verték a zöld-fehéreket,
a mérkőzés egyetlen gólja a 19. percben
esett, ekkor Varga Balázs pas�szát Góra Márk a jobbösszekötő helyén kilépve értékesítette.
Az ifjabbak is nagyszerűen helytálltak a melegben, az
U15-ösök Győri és Muth góljaival 2–1-re, a tizenhat éven
aluliak Komáromi, Schuszter
és Sipos Gábor találataival
3–2-re
diadalmaskodtak
osztrák kortársaik felett.

Makovecz Imre szobránál vette kezdetét az
akadémiai körút, amelyen ezúttal enyhe és
középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő
fiatalok és segítőik vettek részt. A fiatalok,
akik között jócskán akadt komoly futballdrukker, először a Pancho Arénát tekintették
meg. Képzeletbeli játékosokként bejárták a
pályára vezető utat, bepillantottak az öltözőkbe, s az egykori játékosok portréival való
pózolást követően kiléptek a pályára, leültek
a kispadra vagy épp a játékvezetői székbe,
majd „interjút adtak” a sajtótájékoztató-teremben, aztán a VIP-részleget is megtekintették. Helyet foglaltak az elnöki páholyban,
s persze az elnöki tárgyalót is birtokba vették. A Puskás-hagyaték legkülönlegesebb
darabjainak megcsodálása, valamint Öcsi
bácsi történetének megismerése után pedig
a bemelegítő terem felé vették az irányt, ahol
edzőnk, Czinkon Szabolcs és az ő legénysé-

ge várta őket. Egy kis „mezcsere” és taktikai
megbeszélés, és máris elkezdődhetett a játék. A programot a kollégium meglátogatása
és az elmaradhatatlan csapatfotózás zárta.
A fogyatékossággal élő fiatalok és kísérőik Sörédről, az éppen ott zajló táborból érkeztek a Puskás Akadémiára. Vezetőjük, Csada
Imre baleseti sebész, az egyik Puskás–Suzuki-kupán segített be orvosként, s olyannyira
megfogta az akadémia hangulata, hogy elhatározta: elhozza ide a tábor résztvevőit.
„Söréd neve mostanra szinte fogalommá
vált – meséli. – 1984 óta működik ott egy
nyári tábor fogyatékossággal élőknek. Mi az
egymást váltó nyolc csapat egyike vagyunk,
enyhe és középsúlyos értelmi sérülteket táboroztatunk. S minthogy az egyik kedvenc
játékunk a foci, és a legtöbben nagy futballdrukkerek, örülünk, hogy itt lehetünk, nagyon
jól érezzük magunkat.”
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Búcsú

RealTanoda

MR. SOCCER EMLÉKÉRE

Ausztrália legismertebb
labdarúgással foglalkozó
riportere, a Magyar Érdemrend
tisztikeresztjével a Pancho
Arénában kitüntetett tévés 71
éves korában hunyt el.
Nagyon kevesen mondhatják el magukról,
hogy annyit tettek Ausztráliában a labdarúgás népszerűsítéséért, mint Les Murray,
aki 1945-ben Budapesten, Ürge Lászlóként
látta meg a napvilágot.
A szülőhazáját az 1956-os forradalom
után elhagyó Murray 1971-ben, huszonhat
évesen adta újságírásra a fejét, futballrajongásához a muníciót pedig – ki más? – Puskás Ferenc szolgáltatta, akinek saját bevallása szerint is óriási rajongója volt. „Az volt
életem legérzelmesebb pillanata, amikor a
tízes mezben játszó Puskás mellett focizhattam” – idézte fel legszebb emlékét egy
vele készített interjúban.
Murray 1980-ban került az országos
SBS csatornához, s ekkor tett szert országos hírnévre olyan műsoraival, mint az On
the Ball, a Toyota World Sports vagy a The
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World Game. Új hazájában ezért kapta meg
a „Mr. Soccer” becenevet, de emlegették a
foci hangjaként is – a labdarúgó világbajnokságokon 1986-tól számított állandó
résztvevőnek.
Vezető kommentátorként 2014-ben vonult vissza, abban az évben, amelyben a
Melbourne Football Institute szereplésének
okán a Puskás–Suzuki-kupán is járt – stílszerűen a Pancho Arénában vehette át a
Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.
Nem véletlenül, hiszen mind a magyarságnak, mind a futballnak jó hírét vitte a
kenguruk földjén. Csakúgy, mint az 1974-es,
ausztrál részvétellel először megrendezett
vébé egyik hőse, Abonyi Attila, a legendás
tréner Árok Ferenc, na és persze az „odalent” (Down Under) is edzősködő Puskás
Ferenc.
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Meccsszilánkok

... és nyakába veszi a többieket

j e gyzőköny v

j e g yző kö ny v

OTP BANK LIGA, 2. FORDULÓ:
PUSKÁS AKADÉMIA FC – VIDEOTON FC 1–3 (1–2)

OTP BANK LIGA, 3. FORDULÓ:
VASAS FC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–0 (1–0)

Vezette: Farkas (Berettyán, Georgiou)

Vezette: Erdős (Huszár, Király)

Gól: Diallo (2.), ill. Fejes A. (14.), Lazovics (28.), Scsepovics (60. – 11-esből)

Gól: Burmeister (41.), Kulcsár T. (74.)

Sárga lap: Spandler (16.), Vanczák (58.), ill. Hadzic (31.), Juhász R. (51.), Lazovics (76.)

Sárga lap: Vaskó (58.)

PAFC: Danilovics – Poór, Vanczák, Heris, Spandler – Mevoungou, Márkvárt – Molnár Cs.
(Szécsi, 65.), Balogh B., Radó (Knezevic, 65.)– Diallo (Bacelic-Grgic, 70.)

Vasas: Kamenár – Burmeister, Vaskó, Risztevszki (Vogyicska, 78.) – Szivacski, Murka,
Berecz (Manjrekar, 58.), Vida, Hangya – Pavlov, Remili (Kulcsár T., 58.)

Videoton: Kovácsik – Nego, Fejes A., Juhász R., Stopira – Suljic (Szolnoki, 90+1.), Varga,
Pátkai, Hadzic – Lazovics (Szabó B., 82.), Scsepovics (Géresi, 86.)

PAFC: Hegedüs L. – Horvat, Poór, Heris, Spandler, Nagy Zs. (Szécsi, 46.) – Knezevic,
Mevoungou, Balogh B. (Polonkai, 62.) – Molnár G., Diallo (Radó, 58.)
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PAFC

Program

PONTTALANUL
Remekül indult az idény első
hazai mérkőzése a Videoton
ellen: a 2. percben Spandler
Csaba bal oldali beadására
Diallo emelkedett a legmagasabbra, és Kovácsik kapujába
bólintott. Mali csatárunknak
nem folyatódott ilyen jól a találkozó, mert a 14. minutumban egy szélről beívelt Vidiszabadrúgás után nem tudott
felszabadítani, Fejes pedig élt
a lehetőséggel, és kiegyenlített. Újabb tizennégy perc elteltével már a vendégek voltak
előnyben, miután egy sakk-mattra kijátszott
kontra végén Lazovics passzolt a kapunkba.
A második félidőben megvoltak a helyzeteink az egyenlítéshez, ám egy véleményes
tizenegyes eldöntötte a meccs sorsát. A
Vanczákkal küzdő Scsepovics esett el a tizenhatosunkon belül, a könnyű síppal megítélt
büntetőt pedig értékesítette, így 3–1 arányban
a látogatók diadalmaskodtak.
Új hadrenddel, három középső védővel léptünk pályára a Vasas ellen a 3. fordulóban
a Szusza Ferenc Stadionban. A 41. percben
vezetést szereztek a házigazdák: Remili a bal
oldalról középre tekert, Burmeister a kapunak

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

háttal belecsúsztatott, a labda pedig Hegedüs
Lajos kapujának bal alsó sarkában landolt.
Az 53. percben már-már gólt kiáltottunk:
Knezevic oldott ki egy sistergős bombát, ám
a labda a felső lécről nem a gólvonal mögé,
hanem elé vágódott, a kipattanót pedig Diallo
fölé fejelte. A Vasas ebben a periódusban beszorult, de hiába a mezőnyfölény és a helyzetek, a kaput továbbra sem sikerült eltalálnunk.
Nem úgy a Vasasnak, amely a 74. percben kijött a szorításból, és szinte a semmiből megszerezte második találatát. Murka indította
nagyszerűen a csereként beállt Kulcsárt, aki a
leshatáron kilépve elhúzta Hegedüs mellett a
labdát, majd az üresen tátongó kapuba lőtt, s
ezzel 2–0-s győzelemhez segítette az angyalföldieket.

A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:
II. ker UFC, III. ker TUE, Ajak SE; Atomerőmű SE Paks; Baja LSE, Balatonfüredi FC, Balkányi SE; Balmazújváros,
Békéscsabai UFC, Bicskei TC, Bőcs Sport Kft., Budafoki LC, Budakalászi MSE, Budaörsi LC, FC Budapesti
Sólymok, Budatétény Sportegyesület, Ceglédi Vasutas Sport Egyesület, Csepel Hungary Club, Dunaújvárosi
Sportiskola, Egri FC, Ercsi Kinizsi SE, Etyek SE, Érdi Városi Sportegyesület, FC Keszthely, Genbao Akadémia
(Sanghaj) Gyermely–Szomor LE, Gyöngyösi Atlétikai Klub, Hajduböszörmény SE, Hódmezővásárhelyi FC,
Jászberényi Vasas SE, Kunhegyesi Általános Iskola Dózsa Tagintézménye, Maros–menti UFC, Makói FC, Mátészalkai MTK, Méhecskék SE Kalocsa, Mezőkövesd SE, Mogyoródi FC, Mohács TE, Monori Sportegyesület,
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Nagyecsed Rákóczi SE, Nagykanizsa TE, Nyírlugosi
SE, Orosháza OMTK–ULE 1913, PÉCSi Vasutas Sportkör, Perkáta SE, REAC, RTK, Sajóvölgye Focisuli SE,
SBTC, Százhalombatta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület, Székelyföld Labdarúgó Akadémia
(Csíkszereda), Tabáni Spartacus, Tápiószecsői FC, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE
A S Z F A LT
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

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

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

Partnerek és támogatók:

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

M GY D V
3 2 1 —
3 2 — 1
3 2 — 1
3 1 2 —
3 1 2 —
3 1 2 —
3 1 — 2
3 — 3 —
3 — 2 1
3 — 2 1
3 — 1 2
3 — 1 2

G
7—2
3—2
5—8
8—3
6—4
6—4
1—5
6—6
5—6
3—4
2—4
2—6

PT
7
6
6
5
5
5
3
3
2
2
1
1

GÓLLÖVÖLISTA
1
1

SZAKÁLY PÉTER
ULYSSE DIALLO

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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