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PUSKÁS AKADÉMIA FC – KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC

ROVATCÍM

VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

FEL KELL TÖRNÜNK A RETESZT
KERESD TERMÉKEINKET A PANCHO ARÉNA BÜFÉIBEN VAGY
RENDELD MEG A HIVATALOS WEBSHOP OLDALUNKON!

Masszív védekezésből kontrázó ellenfélre számít
vezetőedzőnk, Hornyák Zsolt, aki szerint a türelem és a jó
helyzetkihasználás lehet a győzelem kulcsa.

WWW.PFLA.HU/WEBSHOP

tán felkészülési meccset kellett játszanunk, hogy ne essünk ki a
ritmusból.

– A szerb listavezető Topolyával csaptunk össze
múlt csütörtökön. Rávilágított-e valamire az a találkozó?

FELNŐTT MEZ / FEHÉR
BÖGRE

14.300 Ft

– A mérkőzés legnagyobb pozitívuma az volt, hogy azok is lehetőséghez jutottak, akik eddig kevesebb szerepet kaptak. Hegedűs Jani, Spandler Csabi és Tamás Nándi például végigjátszhatta
az összecsapást, illetve olyanokat is meg tudtunk nézni, akik az
NB II-ben vagy az NB III-ban jól teljesítettek. Mivel kikaptunk, az
eredménnyel nem voltam elégedett, mindez ráadásul úgy történt, hogy az első huszonöt percben simán vezethettünk volna
két-három góllal…

SPIRÁL FÜZET

920 Ft

1.200 Ft

– A hétvégén már élesben kell fellépnünk, a Kaposvár látogat a Pancho Arénába. Ellenfelünk négy
vereséggel kezdett, aztán nem kis meglepetésre idegenben nyert a tavalyi bronzérmes Debrecen ellen.
Milyen harcmodorú ellenfélre számítasz?

ÜLŐPÁRNA

2.000 Ft
FOCIS LABDA

270 Ft
SELYEMSÁL

2.800 Ft
GYERMEK MEZ / FEHÉR

12.100 Ft
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– Az elmúlt két hétben a válogatott szünet miatt
nem teljes létszámmal készült a csapat. Az edzőknek nehezebb a dolga ezekben a tétmeccs nélküli
periódusokban?

– Teljesen őszinte leszek: klubedzőként nem nagyon szeretem ezeket az időszakokat, hiszen a válogatottbeli kötelezettségek miatt nincs együtt a csapat. Esetünkben többen az U19-es,
illetve az U21-es nemzeti csapatban szerepeltek, illetve Golgol
Mebrahtu a világbajnoki selejtezők miatt esett ki több mint egy
hétre. Nekünk pedig ilyen hosszú időre nincs szükségünk, hiszen
ugyanúgy edzünk, mint máskor, csak éppen kevesebben. Így az-

– A kaposváriak minden bizonnyal védekező taktikát választanak majd, nagyon kellemes meglepetés lenne, ha nyíltsisakos
támadófutballt látnánk tőlük. Mi mindenestre arra készülünk,
hogy szervezett védekezésből próbálnak majd ellentámadásokat vezetni. Remélem, türelmesen tudunk játszani kilencven-kilencvenöt percen keresztül, továbbra is sok helyzetet alakítunk
ki, és ezeket ki is tudjuk majd használni. A Mezőkövesd elleni
összecsapáson például nem volt meg a türelem, most ennek
másképpen kell lennie. Ha hamar sikerül megszereznünk az első
gólunkat, akkor könnyebb dolgunk lesz, de a lényeg az, hogy kitartók legyünk, és végig nyomás alatt tudjuk tartani az ellenfelet.
Kifejezetten nehéz meccsre készülünk, hiszen legutóbb hiába
játszott ellenük fölényben a Debrecen, hiába voltak ziccerei, a
végén mégis a Kaposváré lett a három pont. Most is hasonló
meccset várok, azzal a különbséggel, hogy nekünk sikerül áttörni
a sáncokat, s egyúttal szurkolóinknak is örömet tudunk szerezni.
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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

ROVATCÍM

MÁR KÉSZEN ÁLLNAK

DISZTL LÁSZLÓ

Kellett pár meccs,
hogy Disztl
László együttese
felvegye az első
osztály ritmusát,
de a Debercen
elleni idegenbeli
győzelem
megmutatta:
a Kaposvár
nem kér a
statisztaszerepből
az NB I-ben.
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– A Kaposvár feljutását már tavaly is kevesen
várták, hiszen előzetesen többen tartották befutónak
a Vasast vagy éppen a Gyirmótot, aztán mégis önök
jutottak fel. Érezhető a városban a futball-láz most,
hogy megint az NB I-ben van a Rákóczi?

– Igen, ezt nyugodtan mondhatjuk. Nagyon jó, egységes csapat kovácsolódott össze tavaly Waltner Róbert keze alatt, amely
két év alatt az NB III-ból az NB I-ig jutott – a szakmai munka minőségét ez bizonyítja legjobban.

– Csapatát nem érheti az a vád, hogy könnyű lett
volna eddig a sorsolása, hiszen az ugyancsak újonc
ZTE-n kívül az első öt fordulóban a három tavaszi dobogóssal találkoztak.

– Már a szezon elején láttuk, hogy nehéz sorsolásunk van,
hiszen az első öt mérkőzésből hármat idegenben játszottunk,
ráadásul, ahogy említette, a három tavalyi dobogós ellen, ami
otthon is nagyon nehéz lett volna. A két hazai mérkőzésünket

nem sikerült megnyernünk, még nem rázódtunk bele az NB I
ritmusába. Bízom azonban benne, hogy a legutóbbi, Debrecen
elleni győzelem olyan lökést adhat, ami elindíthatja a tulajdonképpeni első osztályú szereplésünket. Az a meccs megmutatta,
hogy most már készen állunk, és bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így marad.

– A Puskás Akadémia következik a sorban. Milyen ellenfélre számít most?

– A Puskás tavalyi évéből nehéz kiindulni, mert nagy volt a
nyáron a mozgás, új az edző, és sok új játékos érkezett, illetve
távozott, talán ez az oka annak, hogy az elején elég hullámzó
volt a csapat teljesítménye. Nekik is kellett pár mérkőzés, hogy
összecsiszolódjanak, de az mindenképp elmondható, hogy ellenfelünk nagyszerű játékosállománnyal rendelkezik, és remek
körülmények között, kitűnő háttérrel dolgozhatnak – ez lehet a
biztosítéka annak, hogy a mostani szezonban jól szerepeljenek
az első osztályban.
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JÁTÉKOSPORTRÉ

JÁTÉKOSPORTRÉ

ÚJRA KÖZTÜNK
Majd’ négyévnyi légióskodás után hazatért nevelőegyesületéhez Gyurcsó Ádám. A Videotonnal kétszeres
magyar bajnok, tizennyolcszoros válogatott szélsővel
beszélgettünk „inaséveiről”, a válogatottról, a külföldi
esztendőkről – s arról, hogyan változtatta meg életét
kislánya érkezése.
„Hatéves koromban Tatabányán kezdtem el futballozni,
2008 januárjában érkeztem a Puskás Akadémiára, de a tatabányai csapat nem adta ki fél évig az igazolásomat, ezért hivatalosan csak nyártól tartoztam az akadémia kötelékébe. Az első
hivatalosan lejátszott mérkőzéseim az első Puskás–Suzuki-kupán
voltak. Előtte fél évig csak tréningeztem, és edzőmeccseken léptem pályára” – mesélt a pályafutása elején adódó nehézségekről
játékosunk.

– Mit tanultál itt Puskás Akadémián?

– Szinte mindent. Már az nagy megtiszteltetés volt, hogy egy
ilyen intézménybe kerültem Tatabányáról. Akkoriban nem sok
akadémia volt az országban, és sokan mondták: a Puskás Akadémia fel fog nőni a legjobbakhoz. Nagy mérföldkőnek számított az
életemben a váltás, ha ezt nem lépem meg annak idején, lehet,
hogy elveszem, mint az akkori tatabányai csapattársaim. Ezután
végigjártam a korosztályos ranglétrát, de persze számomra is
adódtak nehézségek, amelyeket a sikerességhez le kellett győzni. Sok remek edzővel dolgozhattam itt a Puskás Akadémián,
mindig éreztem bizalmat, ami számomra nagyon fontos. Óriási
élmény volt pályára lépni a Real Madrid ellen is, még ha csak
utánpótlásszinten is. Gólt is lőttem nekik, de sajnos a döntőt
elveszítettük. Olyan dolgokat kaptam az akadémiától, amelyek
mai napig az életem részei.

– Aztán a Videotonhoz kerültél. Hogyan emlékszel vissza a Székesfehérváron eltöltött időszakodra?

– A legnagyobb élményem az Európa-liga-szereplés: mai napig nem ért olyan futballélmény. Kemény csatákat folytattunk
már a főtáblára jutásért is. Emlékszem a Trabzonspor elleni
tizenegyespárbajra, 21 évesen én is a büntetőrúgók között voltam. Leküzdöttem az idegességemet, s belőttem a tizenegyest.
Két magyar bajnoki címem van, a 2015-öst jobban magaménak
érzem, mint a 2011-est. Abban a szezonban az első tíz fordulóban
veretlenek maradtunk, már a nyolcadik körben oda akarták nekünk adni az aranyérmet. Szerencsére egyénileg is kiemelkedő
évem volt, így arra a szezonra szívesen gondolok.

– Ezután jöttek a légiós évek.

– Amikor lejárt a szerződésem Székesfehérváron, elérkezettnek láttam az időt, hogy kipróbáljam magam külföldön – emberi-

6

leg és szakmailag is készen álltam erre. Először Lengyelországba
kerültem, ez megfelelő lépcsőfoknak bizonyult a karrieremben.
Az első fél év a beilleszkedés jegyében telt, a következő évadban
a klub kanadai táblázatán én lettem az első. Folyamatosak voltak
az edzőváltások, s aztán jött az új szakvezető, aki nem számított
rám. A lengyelországi légióskodás után mentem Horvátországba,
előbb kölcsönbe, majd végleg átigazoltam a Hajduk Splithez. Óriási felelősség ott futballozni minden labdarúgó számára, hiszen
a szurkolótábor részéről folyamatos az elvárás. Hugo Almeida
excsapattársam, aki ötvenhétszeres portugál válogatott, azt
mondta, hogy a Besiktasnál nem volt akkora nyomás a drukkerektől, mint a Hajduk Splitnél.

– Valóban, a Hajduk-szurkolók ismertek fanatizmusukról. Milyen volt velük a kapcsolatod?

– Most a klubváltásom kapcsán többen írtak, hogy engem
szeretnek továbbra is. Kedveltek mint embert, mint játékost. Mikor fejbe találtak a Hajduk Split–Dinamo Zagreb rangadó után,
akkor sem én voltam a célpont. Abban a szituációban több zágrábi focista is ott tartózkodott, éppen állt a játék. Szerintem a
játékvezetőt vagy a partjelzőt szerették volna eltalálni. Akkor
nehezen fogtam fel, és rosszul esett, de aztán túltettem magam
rajta, mert nem nekem szólt. Sosem volt konfliktusom a szurkolókkal sem előtte, sem utána.

– Külföldi éveid alatt mindenhol remekül sikerült
az első időszakod, de utána néha érhetetlen módon
kikerültél a csapatból. Mi történt?

– Egyik vezetőedzőm sem indokolta meg, miért nem számol velem. Lengyelországban és Horvátországban is a negyedik
edzőm volt az, aki kitett a csapatból. A Hajduknál óriási eredménykényszer volt, ezért pár botlás elég volt egy-egy tréner menesztéséhez. Jól teljesítettem Horvátországban, nem véletlenül
vásároltak ki. Aztán a legutóbbi mester hetven perc játék után
eldöntötte, hogy nem kellek neki. Nem csináltam belőle problémát, mert van ilyen a futballban. Ha nincs bizalom az edző részéről, és nem játszol, nem tudsz segíteni a csapatnak. Annak
pedig nincs sok értelme, akkor váltan kell. A spliti tréner odajött
hozzám az első meccs után, hogy jó lesz ez, és számít rám, visszatett a bal oldalra is. A következő héten csütörtökig a kezdőcsapat
tagja voltam, ám szombaton már a keretbe sem kerültem be.
Nem kvalitásbeli problémákról volt szó, és ugyanúgy készültem
tovább, mert váltani akartam.

– Te vagy az első Puskás-akadémista, aki pályára
lépett a magyar A-válogatottban. Hogyan értékeled
az eddigi pályafutásodat a címeres mezben?

– Egervári Sanyi bácsi úgy küldött be az első válogatott
meccsemen, Prágában, hogy nyerjem meg a találkozót. Legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ez így lesz. Ezután
huzamosabb ideig megragadtam a keretben, voltak jó periódusai

a karrieremnek, de volt, amikor nem is számítottam a meghívóra, mert tudtam, hogy nem érdemeltem ki. Olyan játékosoknak
kell mennie a válogatottba, akik folyamatosan játszanak, és jól
teljesítenek. Bekerültem az Európa-bajnokság előtti bő keretbe,
az Elefántcsontparttal vívott felkészülési mérkőzésen szerintem
jól ment a játék, a visszajelzésekből azt szűrtem le, utazni fogok a
kontinensviadalra. Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy Elek Ákos,
vagy én megyek. Fájt, hogy végül lemaradtam, de jobban megviselt volna, ha Elefántcsontpart ellen adtam volna ki mindent
magamból.

– Eddigi utolsó fellépésed a nemzeti csapatban
egy évvel az Európa-bajnokság után, Andorrán volt.
Mi az oka, hogy ott vereséget szenvedtünk?

– Jó kérdés, de nem tudom rá a választ, ha tudnánk, már a
többiekkel megválaszoltuk volna. Szó sincs arról, hogy kifogásokat akarok keresni, de ott nehéz volt játszani, nem akarok belemenni, miért. Azon az összecsapáson valami megtört. De ezen
már nem szabad sokat gondolkozni, mert a múltat nem lehet
megváltoztatni.

– Miután kiderült, hogy eligazolsz Splitből, nem
volt kérdés, hogy visszatérsz a Puskás Akadémiához?

– Itthonról csak ez a megkeresésem volt, amely komolynak
látszódott. Tudtam, hova, kik közé jövök. Csak pozitív dolgokat
hallottam a keretünkről és a szakmai stábról. Láttam a mérkőzéseket, s tisztában voltam azzal, hogy egy jó csapathoz érkezem.
Bízom benne, hogy segíteni tudom a gárdát, és gyümölcsöző
lesz ez a kapcsolat. Szeretnék minél többször pályára lépni, minél több gólt szerezni és gólpasszt adni. Ki tudja, talán itthonról
könnyebben visszakerülhetek a válogatottba is.

– Nemrég megszületett az első gyermeked. Mi
változott azóta?

– Minden. A legszebb pillanat volt az eddigi életemben, amikor először a kezembe vettem. Sajnos a pici születésekor nem
lehettem jelen, mert Törökországban edzőtáboroztam, s nem
számítottunk rá, hogy hajnali háromkor fog világra jönni. Reggel hatkor indultam, s csupán délután kettőre értem a klinikára.
Most már nyolchónapos, de olyan, mintha tegnap született volna.
Örül, amikor hazaérek, és meghallja a hangomat, ez a legjobb dolog
a világon. Egyszer nagyon nyűgös
voltam, az edzésen sem úgy alakulGyurcsó Ádám
tak a dolgok, ahogyan akartam, de
Születési idő: 1991. március 3.
amikor hazaértem a családomhoz,
Születési hely: Tatabánya
minden rossz elszállt. Lehet, hogy
Poszt: támadó
a Kaposvár elleni mérkőzésen már
Mezszám: 77
kint lesz, ez lenne az első találkoNB I-es mérkőzés/gól: 119/26
zóm, amelyre kihozzuk Adelinát.
Válogatott mérkőzés/gól: 18/3

NÉVJEGY
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JUBILEUM

EDZŐPORTRÉ

TIZENÉVES ÖTVENES
A félszázadik első
osztályú bajnokiját
Zalaegerszegen
játszó tizennyolc esztendős Kiss Tamás
reméli, további
szép jubileumok
várnak rá, s tisztában van vele, hogy
álmai valóra válását
legfőképp ő tudja
elősegíteni.

– Tizennyolc évesen ötven bajnoki mérkőzésnél
tartasz, ennyit, ahogy mondani szokás, már nem a
szél fúj össze…

– Boldog vagyok, hogy ilyen fiatalon el tudtam ezt érni, ami
arra serkent, hogy még tovább jussak, remélem, hogy ez csak
az első ilyen lépcsőfok az életemben. Azon vagyok, hogy még
többet játsszam itthon, illetve hogy később esetleg egy külföldi bajnokságban tudjam gyarapítani az első osztályú meccseim
számát.

– Mit kell tenned ahhoz, hogy az említett álmok
valóra váljanak, hogy jöjjön a másik ötven, a harmadik ötven és a külföldi szerződés?

– Minden nap többet kell dolgoznom, plusz munkát kell
végeznem, azokat a területeket erősíteni, amelyek a gyengéim.
Hogy konkrétumokat is mondjak: a bal lábamat kell fejlesztenem,
és egy-két kiló izom is elférne még rajtam – az, hogy mindez
teljesüljön, csak rajtam múlik.

– A jelenlegi bajnokságból lement öt forduló, csapatunk az ötödik helyen áll. Mi az, amiben már erősek vagyunk, és mi az, amiben még javulnunk kell?

– A teljesítményünk elég hullámzó volt, mivel voltak győzelmek, voltak vereségek is, meg egy döntetlen is becsúszott a
végére. Úgy gondolom, hogy ha a csapat teljesen koncentrált,
mindenki a maximumot nyújtja, küzdünk egymásért a pályán, és
igazi csapatként játszunk, akkor akármilyen meccset meg tudunk
nyerni akármilyen ellenféllel szemben. A csapat játékbeli össz-
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hangján kell még egy kicsit javítani, de ebben mindenki próbál
segíteni a másiknak.

– A következő ellenfelünk a Kaposvári Rákóczi
lesz, sokan úgy veszik, ez kötelező győzelem. Te is
így látod?

– Egyértelműen kötelező itthon tartani a három pontot, de
ennek ellenére azt mondom: nagyon nehéz mérkőzés lesz, mivel
a Kaposvár most jött fel az NB II-ből, és bizonyítani akar. Egy győzelem és négy vereség után, úgy gondolom, nagyon motiváltan
fognak a pályára lépni, ám úgy érzem, képesek leszünk arra, hogy
itthon tartsuk a három pontot.

– A kaposváriak beállnak sündisznóállásba, és
kontrázni próbálnak, vagy ők is nyílt sisakkal fognak
futballozni?

– Amennyit az eddigi mérkőzéseikből láttam, annak alapján
egyértelmű, hogy be fognak állni, főleg idegenben – akkor lesz
nehéz dolgunk, ha, mondjuk, a nyolcvanadik percig sem tudunk
gólt rúgni. Ám akkor is türelmesnek kell maradnunk, tíz percünk
még akkor is lesz gólt lőni. Mindenesetre gyorsan kell forgatnunk a játékot, hogy legyen gólszerzési lehetőségünk. Ha pedig
helyzetünk adódik, be kell rúgnunk, mert ha betalálunk, előbbutóbb muszáj lesz kinyílnia a Kaposvárnak. Akkor tudjuk a gyors
játékunkat játszani, s talán több gólt is tudunk szerezni.
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VÁLOGATOTT

INTERJÚ

EBBEN TÖBB VOLT
Hiába játszottunk sokáig jobban a szlovákoknál, hiába tért vissza a nemzeti
csapatba látványos futballal Sallai Roland, nagyválogatottunk 2–1-es vereséget
szenvedett a Groupama Arénában rendezett Európa-bajnoki selejtezőn.

A táblás ház mellett, nagyszerű hangulatban indult útjára a labda a
Magyarország–Szlovákia Európa-bajnoki selejtezőn, amelyen a születésnapos Marco Rossi szövetségi kapitány volt akadémistáink közül
Kleinheisler Lászlót és Sallai Rolandot is a kezdőcsapatba jelölte.
Puskásos pillanatokkal kezdődött a mérkőzés: az ötödik
percben Dzsudzsák Balázs húzott el a jobb oldalon, s passzolt
Kleinheislernek, korábbi növendékünk lövését azonban fogta a
szlovák kapus. Nem sokkal később Sallai próbálkozott lövéssel,
majd picit maradt csak le Dzsudzsák labdájáról. Az első harmincöt percben egyértelmű fölényben futballozott a magyar váloga-

tott, Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám is vezetést szerezhetett
volna, ám Martin Dubravka kapus állta a sarat, középcsatárunk
lövésénél nem kis bravúrt mutatott be.
A szlovákok ekkor leginkább távoli próbálkozásokkal kísérleteztek, ám szinte semmi veszélyt nem jelentettek Gulácsi Péter kapujára. Éppen ezért ért minket hidegzuhanyként, ami a 41.
percben történt: Marek Hamsík jobb oldali beadása után Baráth
Botondról a labda Róbert Mak elé pattant, aki a kapunkba lőtt –
más kérdés, hogy ha Mateu Lahoz játékvezető használhatta volna
a videobírót, les miatt minden bizonnyal anullálja a találatot…
A játék képe a térfélcserét sem változott sokat, s fölényünk
immár gólt is eredményezett. Az 50. percben egy Szalai elleni
szabálytalanság nyomán megítélt szabadrúgásnál Szoboszlai állt
a labda mögé, és tekert pazarul a sorfal fölött a szlovák kapuba –
a legnagyobb magyar tehetségnek tartott ifjú középpályásnak ez
volt az első válogatott gólja.
Ment előre a magyar csapat, ám míg mindenki a hatalmas
lendülettel futballozó Rossi-gárda újabb góljára számított, a
Celta Vigóban futballozó Stanislav Lobotka labdájával a szlovák center, Róbert Bozenik fordult be két magyar védő között,
és lőtte ki jobbal a bal alsó sarkot. A megalkuvást nem ismerően küzdő Szalai Ádám egy szép egyéni alakítás után még így
is egyenlíthetett volna, de ismét nem tudott túljárni a kitűnően
védő Dúbravka eszén. Mint ahogy a folytatásban a többiek sem,
így a meccs Szlovákia 2–1-es győzelmével zárult. A magyar válogatott öt mérkőzés után a harmadik helyen áll az E-csoportban.

JEGYZŐKÖNYV

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, E-CSOPORT, GROUPAMA ARÉNA
MAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA 1–2 (0–1)
Vezette: Antonio Mateu Lahoz (spanyol)
Gól: Szoboszlai (50.), ill. Mak (40.), Bozenik (56.)
Sárga lap: Szoboszlai (6.), Dzsudzsák (19.), Szalai Á. (53.), Baráth (54.), Nagy Á. (59.), Pátkai (69.), ill. Satka (12.), Vavro (41.)
Kiállítva: Baráth (95.)
Magyarország: Gulácsi – Lovrencsics (Bese, 30.), Baráth, W. Orbán, Kádár T. – Nagy Á. (Pátkai, 65.), Kleinheisler
(Holender, 85.) – Dzsudzsák, Szoboszlai, Sallai – Szalai Á.
Szlovákia: Dúbravka – Satka, Vavro, Skriniar Hancko – Kucka (Gregus, 85.), Lobotka, Hamsík – Rusnák, Bozenik (Duris,
77.), Mak (Haraslin, 86.)
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PAFC II

MÚLTIDÉZŐ
Rendhagyó, ugyanakkor nagyon is
találó helyszínen nyílt meg a
Puskás Intézet
Aranycsapatkiállítása. Puskás
és „bajtársai” ezúttal a grandiózus
hadtörténeti műemlék, a komáromi
Monostori erőd
kőfalai között „álltak hadrendbe”. A
tárlat „fővezére”
pedig nem más,
mint a legendás
nemzeti tizenegy
„Bolondja”, Czibor
Zoltán.

A FUTBALL NAGYÁGYÚI AZ ERŐDBEN
Czibor Zoltán születésének kilencvenedik évfordulóján, a Cziboremlékév programjainak sorában Közép-Európa legnagyobb újkori erődjébe, az 1850 és 1871 között épült monumentális komáromi Monostori erődbe látogatott a Puskás Intézet Aranycsapatot
bemutató vándorkiállítása, amelynek fókuszában ezúttal a „Bolond”, avagy a „Rongylábú” áll. A magyar labdarúgás nagyágyúinak ereklyéi között Czibor Zoltán emlékei – fényképei, képeslapjai, érmei, igazolványai – mesélnek a legendás futballidőkről.
A kiállítás első megtekintői között ott voltak a legendás labdarúgók leszármazottjai, többek között Czibor két lánya, Írisz és
Erzsébet is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az
emlékév fővédnöke e szavakkal nyitotta meg a tárlatot: „Komáromiként öröm és büszkeség itt állni, s fejet hajtani egy nagyszerű
ember emléke előtt. Keresztényként valljuk: minden ember egyszeri és megismételhetetlen. Ha valaki kételkedik ebben, elég csak
Cziborra gondolni. Öntörvényű zseni – így írták le a kortársai. Mindenki elismerte, hogy világklasszis balszélső volt, aki gyorsaságával
és cseleivel kergette őrületbe az ellenfél védőit. Saját posztján korának kétségkívül legjobbja volt. Páratlan szeretet fűzte a labdarúgáshoz és a hazájához, az ő életműve a példa, hogyan ötvöződhet
a sport és a haza szeretete. Hisszük, hogy csak annak a nemzetnek
van jövője, amely ismeri a történelmét, s amely őrzi a hősök emlékét.”
A köszöntőt követően az FC Barcelona egykori játékosa és
a katalánok veteránklubjának elnöke, Ramón Alfonseda adta át
ajándékait – többek között a Barca ’20-as évekbeli mezét – az
emlékév szervezőinek. „Az öt kupa korszakának nevezik azt az
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időszakot, amikor a magyarok három klasszisa, Kocsis, Czibor és
Kubala a Barcelonában játszott – mondta. – Köszönettel tartozunk nekik mindazért, amit a klub velük együtt elért. Kívánom,
hogy éljen az a magyar futballvilág, amely egykor létezett, s amelyet napjainkban kreálnak újjá a magyarok, hogy újabb Kocsisok,
Cziborok és Kubalák születhessenek.”
A szélsebes balszélső, Czibor III 1929. augusztus 23-án született Kaposváron. Bátyjaival, Czibor I-gyel és Czibor II-vel a harmadosztályú Komáromi MÁV csapatában kezdte „profi” pályáját,
miközben főállásban mozdonyvezetőként dolgozott. 1948-ban
figyelt fel rá és igazolta le a Ferencváros, ahol összeállt a Budai–
Kocsis–Deák–Mészáros–Czibor támadósor, amely a szezonban
harminc mérkőzésen száznegyven gólt szerzett, s a Fradi tizenegy pontos előnnyel zárta az élen a bajnokságot. Czibor a magyar
élvonal legjobb balszélsőjeként 1949-ben az Ausztria elleni 6–1es mérkőzésen a válogatottban is bemutatkozhatott, s hét éven
át ölthette magára a címeres mezt. Negyvenhárom találkozón
tizenhétszer talált a kapuba, olimpiai bajnokságot, Európa-kupát és világbajnoki ezüstérmet nyert. A Fradinál töltött két éve
alatt hetven mérkőzésen harminchárom gólt szerzett. 1951-ben
a Csepeli Vasashoz igazolt, 1953-ban pedig a Honvédhoz került.
A kispestiekkel kétszer nyert bajnokságot, ötvennyolc gólt lőtt,
s 1955-ben gólkirály lett. 1956-ban már nem tért haza, 1958-tól
– Kocsissal és Kubalával együtt – a Barcelona játékosa lett, s a
katalánokkal kétszer nyert bajnokságot, egyszer Spanyol Kupát,
illetve egyszer Vásárvárosok Kupáját. 1990-ben tért vissza Magyarországra, s megalapította a Komáromi Football Clubot.
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MÚLTIDÉZŐ

MÚLTIDÉZŐ

PUSKÁSÉK
A TESTNEVELÉSI EGYETEMEN
Alighogy kezdetét
vette Komáromban
a Czibor-emlékév,
amelynek keretében egy hónapon
át csodálhatók
meg a „Bolond”
városában a
legendás balszélső
és cimboráinak
ereklyéi, mindeközben ismét
újabb különleges
helyszínen, ezúttal
a Testnevelési
Egyetemen
nyílt meg a
Puskás Intézet
Aranycsapattárlata – eddig
sehol sem látott relikviákat
bemutatva.
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Grosics Gyulának a Testnevelési Főiskolán szerzett sportvezetői oklevele, Lantos Mihálynak az 1954-es világbajnokságra
szóló sportolói akkreditációja, Tóth II Józsefnek a Csepel SCvel szerzett 1959-es bajnoki aranyérme – hogy csupán néhányat említsünk a legújabb Aranycsapat-kiállítás darabjai közül.
Ezúttal a Testnevelési Egyetem közösségi terében nyílt meg a
Puskás Intézet „Arany pillanatok” című vándortárlata, amelynek középpontjában az 1954-es svájci vébé áll.
„Azáltal, hogy éppen a nyitóhéten adhatunk otthont az
Aranycsapatot bemutató kiállításnak, máris megadjuk az új
tanév alaphangulatát – fogalmazott Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora a tárlat megnyitóján. – A XXI. század
Testnevelési Egyetemét építjük, ám jelen van a múlt is, épül a
sporttudomány könyvtára, ahol az egyetem és az Aranycsapat
gondolatai, értékei ténylegesen is találkozhatnak. A világ legsikeresebb sporttudományi egyeteme vagyunk, közel száz olimpiai aranyat nyertek azok, akik itt végeztek, s az Aranycsapat
játékosai közül négyen is itt szereztek diplomát, így Grosics,
Buzánszky, Lantos és Tóth II is. Örömteli hát, hogy egy olyan
világhírű csapatot jeleníthetünk meg intézményünkben, mint
az Aranycsapat.”
„A kiállítás alkalmával felidézhetjük minden idők legsikeresebb futballválogatottjának eredményeit, a legnépszerűbb
sportág legnagyszerűbb korszakát – mondta a megnyitón Tarlós István, Budapest főpolgármestere. – Mi volt az Aranycsapat
titka? A legenda szerint az, hogy a játékosok soha nem egy-

másnak adták a labdát, hanem mindig az üres térbe, ám valaki
mindig tudta, hogy oda kell mennie. Nekem azonban van egy
egyszerűbb magyarázatom: ugyanabban az időben összejött tizenegy futballista, aki kegyetlenül jól futballozott. Öcsi, Cucu, a
Fekete Párduc vagy épp a Rongylábú – nem egyszerűen sztárok
ők, hanem örök példaképek, klasszisok. A mostani tárlat hiteles
képet ad róluk, emlékeik lélekkel töltik meg a kiállítóteret, átélhetővé teszik a magyar futball legendás korszakát.”
„Néhány napja a Czibor-emlékév megnyitásakor Komáromban arról beszéltünk, hogy természetesnek tűnik az, hogy
Czibort ünnepelhetjük, ám ami természetesnek látszik, nemritkán egyáltalán nem az – hangsúlyozta Szöllősi György, a magyar
futballhagyományok nagykövete. – Ahogyan az sem az, hogy
épp ezen a helyen állhatunk most, s hogy ezek a kincsek itt
lehetnek. Igazi sikertörténet, hogy a két világháborút megélt
országban életre kelt az Aranycsapat. Hisszük, hogy ha beletesszük a munkát, lehet még egy ilyen csapatunk. A múltból
érdemes tanulni, s ez a tárlat alkalmat ad erre.”
„2011-ben jött létre a Puskás Intézet, hogy a legendás labdarúgók ereklyéit összegyűjtse, s minél több helyre elvigye –
mondta Balogh Balázs, a Puskás Intézet igazgatója. – A játékosokat már nem tudjuk elhívni a megnyitóra, velünk vannak
azonban a leszármazottjaik, s különös kiváltság, hogy a Puskás
Intézetben a relikviák között lehetünk nap mint nap.”
Puskásék emlékei egészen szeptember 28-áig tekinthetők meg a Testnevelési Egyetem közösségi terében.
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MECCSSZILÁNKOK
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JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 4. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC 4–1 (1–1)
Gól: Sós B. (41.), Knezevic (58. – 11-esből), Urblík (79., 83.), ill. Szpirovszki (13.)
Sárga lap: Radics M. (9.), Hadzsiev (13.), Henty (27.), Knezevic (90.), ill. Bőle (51.), Varga R. (61.)
PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Van Nieff (Spandler, 83.) – Radics M. (Urblík, 23.), Knezevic,
Sós B. (Kiss T. 88.) – Vanecek
FTC: Gróf – Botka, Frimpong, Leandro (Boli, 77.), Civic – Szpirovszki, Ihnatenko – Szerető (Lovrencsics G., 65.), Bőle
(Isael, 62.), Varga R. – Priskin
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 5. FORDULÓ
ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (1–1)
Gól: Radó A. (43. – 11-esből), ill. Vanecek (36.)
Sárga lap: Knezevic (33.), Szolnoki (74.)
ZTE: Demjén – Bolla, Lesjak, Devecseri, Tamás K. – Kocsis G. – Barczi, Bedi, Mitrovics (Hudák, 91.), Radó A. (Bobál G.,
81.) – Ikoba (Stieber, 52.)
PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Van Nieff – Urblík, Knezevic, Sós B. (Kiss T., 84) – Vanecek
(Golgol, 71.), Henty (Gyurcsó, 54.)
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MECCSIDÉZŐ

ÍGY ÁLLUNK MOST

BAJNOKVERÉS,
MAJD DÖNTETLEN IDEGENBEN
Az OTP Bank Liga 4. fordulójában
csapatunk 1–0-s hátrányból fordítva
4–1-re legyőzte a bajnoki címvédő
Ferencvárost. Bár az első percekben a Fradi
játszott fölényben, az első lehetőségek előttünk
alakultak ki: a 7. percben Henty a tizenhatos vonaláról lőtt centikkel a felső léc fölé, majd a következő
támadásunknál Radics hozta helyzetbe Vaneceket.
Két minutummal később már a ferencvárosi kapus
is verve volt, ám a Knezevic jobbról érkező pas�szára berobbanó Vanecek óriási helyzetben a kapu
fölé vágta a labdát. Ha a helyzetek kimaradnak, jön
a büntetés: a 13. percben Radics rosszul hátrafelé
passzolt labdája került Szpirovszki elé, a macedón
középpályás a 200. NB I-es meccsét játszó Hegedüs Lajos fölött a bal felső sarokba ívelt.
A félidő hajrájában Knezevic passzát Nagy Zsolt még a kapu mellé lőtte, a 41. percben viszont már nem volt kegyelem: Henty
jobb oldali beadására érkezve Vanecek luftot rúgott ugyan, de Sós Bencének pont jól jött: kilencesünk a lecsorgó labdát tizenhárom
méterről védhetetlenül vágta Gróf kapujába.
A második játékrész elején a fradista Bőle tekert kevéssel a jobb felső sarok mellé, majd Vanecek késett le középen Sós beadásáról – érett a Puskás-gól. Az 58. percben pedig meg is jött: a bal szélről középre húzódó Nagy Zsolt labdájába Vanecek sarkazott bele,
a játékszer így a ziccerben érkező Knezevic elé került, akinek a kivetődő Gróf már csak a lábát tudta elhúzni – tizenegyes! A jogos
büntetőnek maga a sértett futott neki, és szokásos higgadtságával értékesítette is.
A 70. percben Henty húzta meg a jobb szélt, lapos beadására középen Vanecek érkezett, ám a védőknek sikerült előle tisztázniuk.
Nem sokkal később egy jobbról érkező labdából Sós szerezhette volna meg harmadik gólunkat, majd egy szöglet után vágták ki a
kapu torkából a labdát a zöld-fehérek. A 79. percben az óriási kedvvel futballozó Henty kuszálta össze a Fradi-védelmet, beadása
Urblíkhoz került, aki hatalmas lövést zúdított a bal felsőbe. A 83. percben Urblík megszerezte második gólját is, miután estében a
jobb alsó sarokba ívelt Gróf fölött – a tavalyi, MOL Vidi FC elleni 2–1-es győzelmet követően immár másodszor győztük le az aktuális
bajnokot a Panchóban!
Az 5. körben a ZTE vendégei voltunk, noha ezúttal mi szereztünk vezetést, be kellett érnünk
az 1–1-es döntetlennel. A 25. percben sikerült először igazi ziccert kialakítanunk: Henty kényszerítőzött Sós Bencével, majd
lövőhelyzetbe cselezte magát, ám a léc fölé durrantott. Kilenc minutummal később megszereztük a vezetést: Henty sarokpassza után
Sós Bence a zalai tizenhatoson belülről tette hátra a labdát David Vaneceknek, aki húsz méterről, jobbal pazarul lőtte ki a jobb alsó
sarkot, megszerezve ezzel első magyarországi találatát.
Nem sokkal később Henty növelhette volna előnyünket, ám tiszta helyzetben az elvetődő Demjén Patrikba lőtte a labdát. A 42.
percben aztán a nigériai csatár labdavesztéséből indított ZTE-kontra utáni szögletet követően Van Nieff szabálytalankodott Radó
Andrással szemben a tizenhatoson belül, a nyáron éppen tőlünk Zalába kerülő csatár pedig nem hibázta el a büntetőt, így először
remiztünk a szezonban.

A PUSKÁS AKADÉMIA FC
2019–2020-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

08.03.		
08.11.		
08.17. 		
08.25. 		
08.31.		
09.14.
17:00
09.28.
17:00
10.05.
17:00
10.19.
17:00
10.26.
17:00
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
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
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 Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu

1–3
0–2
1–0
4–1
1–1

TABELLA
		
1 MOL FEHÉRVÁR FC
2 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC
3 DVSC
4 KISVÁRDA MASTER GOOD
5 PUSKÁS AKADÉMIA FC
6 PAKSI FC
7 FERENCVÁROSI TC
8 ZTE FC
9 ÚJPEST FC
10 BUDAPEST HONVÉD
11 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC
12 DVTK
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HENTY EZEKIEL ISOKEN
KNEZEVIC JOSIP
URBLÍK JOZEF
SÓS BENCE
VANECEK DAVID
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A Puskás Akadémia FC – Kaposvári Rákóczi FC mérkőzésen
átveheted a sulis csomagodat, amire biztosan
szükséged lesz az iskolában!
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Amint belépsz a hazai szektoraink egyikébe, keresd a Puskás
Akadémia hoszteszt, és ha a jegyeden lévő letéphető kódodat leadod
neki, cserébe odaadja az ajándékodat.
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Kizárólag a PAFC – Kaposvári Rákóczi FC mérkőzésen, a hazai szektorok
bejáratainál, minden mérkőzés kezdete előtt már két órával.
Gyere minél hamarabb, mert gyerekenként egy sulis csomag jár! Az akció a készlet erejéig tart!
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