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PUSKÁS AKADÉMIA FC – KISVÁRDA MASTER GOOD

ROVATCÍM

VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

GYORSÍTANUNK KELL
– Alaposan kiböjtöltük az újabb győzelmet. Megkönnyebbültél a paksi meccs után?
- Örülök, hogy gólokat tudtunk szerezni, annak már
kevésbé, hogy kettős emberelőnyben nem voltunk sikeresebbek. Kicsit félénk volt a csapat, úgyhogy remélem, visszatalálunk a győztes útra, és hatékonyabban
váltjuk gólra a helyzeteinket. Ez nem jött össze korábban, bízom benne, hogy a paksi győzelem önbizalmat
ad.
– Elég nagy visszhangja volt a meccsnek. Nem hiányoltad ezt, amikor a mi kárunkra tévedtek a játékvezetők?
- Nem akarok ezzel foglalkozni, a saját teljesítményünkre figyelek. A hatmeccses nyeretlenségi sorozatunk alatt négyszer játszottunk emberhátrányban
– volt, hogy indokolatlanul büntettek. Ennek eldöntése
időnként szubjektív. Senkitől nem kérem, hogy segítsen, de ne is ártson.

Vezetőedzőnk,
Hornyák Zsolt
reméli, hogy a
Pakson szerzett
három pont
önbizalmat ad
játékosainak a
következő fordulókra. Mesterünk
továbbá kiemelte:
mindegy ki az
ellenfél, az a fontos, hogy csapata
példamutatóan
koncentráljon.

– A Kisvárda kispadján gólgazdag meccsen debütált Bódog Tamás. Mennyire szabad kiindulnunk a
legutóbbi találkozójukból?
- Minden mérkőzésen abból indulok ki, hogy erős
ellenféllel találkozunk, amely céltudatosan készül ellenünk. Nem teszek különbséget az ellenfeleink között.
Az a fontos, hogy mi példamutatóan koncentráljunk,
akár a Fradi a vendég, akár a Kisvárda. Megmutatták,
hogy sok gólt is tudnak lőni, én viszont azt szeretném,
ha most mi bizonyítanánk, és meggyőző játékkal érnénk el jó eredményt.
– Mi kell ahhoz, hogy jobb legyen a helyzetkihasználásunk?
- Azt látom, hogy túlbonyolítjuk a dolgokat, főleg a
helyzetek befejezésénél. Igyekszem is erre ösztönözni
a játékosokat, hogy egyszerűbb megoldást válasszanak, de bízzanak magukban akkor is, ha esetleg mégis
hibáznak. A középpályán hiányzik még egy kis gyorsaság is, hogy hamarabb jussunk el a befejezésekig. Az
irányítás a legtöbbször a mi kezünkben van, most az
kell, hogy ez eredménnyel is párosuljon.

A részvétel regisztrációhoz kötött, ha nem akarsz lemaradni jelentkezz az esport@pfla.hu e-mail címen, ahol minden
regineked!
sztrációhoz
ha nem nem
akarsztel
lemaradni
ntkezz azinesport@pfl
.hu e-mai
l címően,
minden nken!
információAtrészvétel
elküldünk
A tájkötött,
ékoztatás
jes körű,jeletovábbi
formációakért
érdekl
dj ahol
elérhetőségei
információt elküldünk neked! A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken!
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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

ROVATCÍM

„INKÁBB NYEREK ÖT HÁROMRA,
MINT EGY NULLRA”
Bódog Tamás elégedett volt csapata
múlt heti támadójátékával a
Kaposvár ellen, de a tréner szerint a
kisvárdai védelemben még akadtak
gondok. A vendégek új szakvezetője
a Pancho Arénában is győzni
szeretne együttesével, viszont
tudja: nem lesz könnyű dolguk
Hornyák Zsolt tanítványaival
szemben.

KERESD TERMÉKEINKET A PANCHO ARÉNA BÜFÉIBEN VAGY
RENDELD MEG A HIVATALOS WEBSHOP OLDALUNKON!
WWW.PFLA.HU/WEBSHOP
FELNŐTT MEZ / FEHÉR
BÖGRE

14.300 Ft

SPIRÁL FÜZET

920 Ft

1.200 Ft
ÜLŐPÁRNA

BÓDOG TAMÁS
– Fordulatos mérkőzésen 5–3-ra nyertek a Kaposvár vendéglátójaként, s ezzel fontos három pontot
szereztek a bemutatkozó mérkőzésén. Hogyan látta
a találkozót?
– Nehezen indult, de hál’ Istennek jól végződött.
Látványos mérkőzés volt, sok góllal, annak köszönhetően, hogy mindkét csapat támadó felfogásban próbált
közlekedni a pályán, és minél többször a kapu elé érkezni. Le a kalappal a Kaposvár előtt, mindent megtett,
és abban a pozícióban, ahol áll, ezt a felfogást kellett
képviselnie. Az öt szerzett gól nagyon szép, a védelemben voltak hiányosságok, de ez természetes is, egyet
edzettünk, és a letámadó védekezést, amit kérek, nem
egyszerű megvalósítani. Az is igaz, inkább nyerek öt
háromra, mint egy nullra.
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2.000 Ft

– Bár akkor még nem ön irányította az együttest,
de a két csapat első mérkőzésén 1–0-ra nyert a Puskás Akadémia FC Kisvárdán. Ki lehet-e indulni abból
a találkozóból?
– Megnéztem, hogy mi történt azon a mérkőzésen,
de semmilyen szerepet nem játszik, mert más felfogásban fogunk futballozni. Tavaly október végén volt az a
mérkőzés, ha az edző személye nem változott volna,
akkor is lennének változások a játékoskeretben, úgyhogy nem szabad kiindulni az akkori találkozóból.
– Milyen összecsapást vár a Pancho Arénában?
– Tisztában vagyunk a Puskás Akadémia erősségeivel, jó csapatról van szó, amelyet remek edző irányít,
és jó körülmények között dolgozhat a csapat. Nem lesz
egyszerű a dolgunk, de az első mérkőzés – amelyen
a játékosaim nagyszerűen teljesítettek – alapján úgy
gondolom, reális esélyünk van a meglepetésre, és mint
csapataimmal mindig mindenhová, most is győzni megyünk Felcsútra.

FOCIS LABDA

270 Ft
SELYEMSÁL

2.800 Ft
GYERMEK MEZ / FEHÉR

12.100 Ft
puskasakademia.hu

PanchoArena

puskasakademia

ertekesites@pfla.hu 5

JÁTÉKOSPORTRÉ

JÁTÉKOSPORTRÉ

MAGYARORSZÁGON IS BIZONYÍTANA
A volt holland utánpótlás-válogatott labdarúgó már a második németalföldi játékosunk. A
főként jobbszélsőként bevethető Luciano a Heerenveenben lett első osztályú futballista. A
2015-2016-os szezon volt számára a csúcs, hiszen 30 bajnokin lépett pályára, ezeken öt gól
és öt gólpassz volt a mérlege. Ősszel a szintén az Eredivisiében szereplő Emmen csapatában
kilenc bajnoki találkozón 2/2-es mutatóval zárt. Luciano Slagveer szerdán a Békéscsaba elleni
Magyar Kupa-mérkőzésen megszerezte első gólját csapatunkban.
– Hogy lett belőled futballista?
- Négy évesen kezdtem el focizni. Apám is labdarúgó volt, én pedig belecsöppentem ebbe a sportba.
– Túlnőttél rajta?
- Igen, azt hiszem, most már én vagyok a jobb játékos.
– Volt példaképed?
- Thierry Henry az Arsenalból. Amikor kicsi voltam,
úgy akartam játszani, mint ő.
– Pedig hazádban is bőven találni kultikus játékosokat. Nem feszélyez, hogy hozzájuk mérnek titeket,
fiatalabb holland futballistákat?
- Az ember megtesz, amit tud, többet hiába is próbálna. Én elégedett vagyok azzal, aki vagyok. Tény,
hogy sok a jó játékos Hollandiában, nem könnyű felnőni hozzájuk.
– Az eddigi pályafutásoddal elégedett vagy?
- Hullámzóan alakult. A Heerenveenben összesen
nyolc évet futballoztam, ott játszottam a legjobb mérkőzéseimet is. Most úgy érzem, jó úton járok, alig várom, hogy még több meccsen léphessek pályára az új
csapatomban, szeretnék bizonyítani.

- A holland liga jobb színvonalú. Viszont itt, a Puskás Akadémiánál arra törekednek, hogy hasonló szellemben futballozzon a csapat, mint ott. Itt az ellenfelek
egy részénél a küzdelem dominál, kevesebbet kockáztatnak, őrzik az eredményt. Hollandiában inkább törekednek a jó játékra, nem számít annyira, mi éppen az
eredmény.
– Kevéssel az érkezésed után már pályára is léptél
a bajnokságban. Nem okozott problémát, hogy kevés időd volt?
- Most már úgy érzem, hogy gyorsabban alkalmazkodom. Nem vagyok félénk annyira, de beletelt pár
hétbe, hogy egyáltalán felmérjem, hol is vagyok. Elismerem, kezdetben nem volt olyan könnyű, de bízom
benne, hogy egyre jobb leszek.
– Összességében jól érzed magad?
- Igen, minden rendben. Budapesten élek, egy
nagyvárosban, velem van a barátnőm és a három éves
fiunk is, megvan az otthonunk, sikerült elhelyezkedni.
Várom a további meccseket!

– Külföldön „csak” Belgiumig jutottál, most
viszont elég messzire kerültél otthonról. Hogy
sikerül a beilleszkedés?
- Sok mindenre fel van már készülve az ember, ha profi sportba kezd, tudja, hogy költözéssel
jár. Nyilván nehezebb így, ha országot is váltunk,
hiszen a nyelvi problémákkal is szembe kell nézni, de
nincs gond ezzel. Remélem,
mihamarabb beilleszkedem a
csapatba. Yoell (Van Nieff – a
szerk.) sokat segít nekem.

NÉVJEGY

Név: Luciano Slagveer
Születési hely: Rotterdam
Születési idő: 1993. október 5.
Mezszám: 11
Poszt: jobbszélső
NB I-es mérkőzés/gól: 3/0
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– Őszintén, nem visszalépés a holland bajnokságból
a magyarba igazolni?
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TIZENEGYES

TIZENEGYES

KÉRDEZZ-FELELEK – HUSZTI ANDRÁS
Korosztályos válogatott védőnk, Huszti András
a Paks elleni, három pontot hozó bajnokin végig
játszott, ahol Böde Dániellel is felvette a versenyt. A
tizenkilenc esztendős játékosnak tizenegyegy plusz
egy – nem csak szakmai jellegű – villámkérdést tettünk fel, lássuk, hogyan reagált!

1. A legkellemetlenebb stílusú játékos, aki ellen
pályára léptél?

Múlt hétvégén a Paks ellen Böde Dániel, amíg
a pályán volt.

2. Melyik csapattársad a legkeményebb az
edzéseken?

Yoell Van Nieff.

3. Melyik hírességgel szeretnél közös képet?

Mindenképpen futballistával, méghozzá
Cristiano Ronaldóval.

4. Kedvenc filmed?

Deadpool 2.

5. Ki a legjobb barátod?

Nyári Patrik, akivel Szombathelyen
futballoztam együtt.

6. Kivel randiznál szívesebben? Palvin Barbi vagy
Háfra Noémi?

Palvin Barbi.

7. Szolnoki Roland vagy Nagy Zsolt? Ha
választanod kéne melyiküket tennéd a
csapatodba?

Húúú… Ez nehéz kérdés. Legyen Nagy Zsolt,
mert akkor én játszhatnék jobbhátvédet.

8. Real Madrid vagy Barcelona?

Egyértelműen a Real Madrid.

9. Huszti Szabolcs vagy Gera Zoltán?

Gera Zoltán, mert őt többet láttam játszani.

10. Mi lennél inkább: kapus vagy középcsatár?

Csatár, mert azokba a szituációkba
nem szívesen állnék bele, amelyekbe a
hálóőröknek kell.

11. Kézilabda vagy kosárlabda?

Kézilabda.

+1: Mi a nagyobb vágyad? Első bajnoki cím vagy
első felnőttválogatott mérkőzés?

A magyar A-válogatottban pályára lépni nagy
álmom.
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MECCSTÖRTÉNELEM

INTERJÚ

PAFC-KISVÁRDA:
JÖN A NYOLCADIK FELVONÁS

A két csapat
eddig négyszer
játszott egymás
ellen az élvonalban, kétszer a
másodosztályban, egyszer
pedig a Magyar
Kupában.
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Együttesünk első NB I-es mérkőzése 2018. augusztus
18-án a Pancho Arénában volt az észak-alföldi gárda
ellen. A találkozón a mieink szereztek vezetést az 58.
percben Josip Knezevic góljával, amelyre a 77. percben
a kisvárdai Lucas válaszolt, s ezzel kialakult az 1–1-es
végeredmény.
A két csapat eddig négyszer feszült egymásnak az
első osztályban. Az élvonalbeli mérleg nyelve az ellenfél felé billen: kétszer született kisvárdai siker, egyszer
volt pontosztozkodás, illetve egyszer mi örülhettünk,
a gólarány 6–2- a javukra. Az előző Pancho Arénában
rendezett bajnokin Sós Bence kiállítása miatt már a 10.
percben emberhátrányba kerültünk, amelyet a vendégek kihasználtak, s 4–0-ra nyertek. Azonban párharc
eddigi utolsó felvonásán, – amely a két alakulat első
egymás elleni mérkőzése volt a 2019–2020-as évadban
– idegenben Ezekiel Henty találatával 1–0-ra győztünk.
A 2016–2017-os szezonban az NB II-ben ütköztek
meg a felek: a párviadal tényleges első összecsapása
2016. augusztus 14-én, Kisvárdán volt, ahol Tischler
Patrik duplájával már 2–0-ra is vezettünk, de Lucas és
Miroszlav Grumics góljaival egyenlítettek a hazaiak. A
tavaszi visszavágón Tischler Patrik találatával 1–0-ra
nyertünk a Pancho Arénában – a sikernek akkor még
játékosként volt részese NB I-es gárdánk jelenlegi as�szisztens edzője, Vanczák Vilmos. Az évad végén a mieink 77 ponttal bajnokok lettek, s ezzel feljutottak az
élvonalba. A Kisvárda harmadik helyen zárta a szezont,
s így a következő bajnokságot is a másodosztályban
kezdte, ahonnan a 2017–2018-as idényben elért második hellyel került fel az NB I-be.
Egy harmadik sorozatban is találkozott a két klub: a

2017–2018-as szezonban a Magyar Kupa 8. fordulójában sorsolták össze a két együttest. Az akkor még második ligás Kisvárda a 7. körben a címvédő Ferencvárosi TC-t búcsúztatta, így nem várt könnyű összecsapás
a mieinkre. A Kisvárdán rendezett kupameccset végül
szoros csatában Ulysse Diallo góljával 1–0-ra győztünk,
s jutottunk tovább – csapatunk egészen a döntőig menetelt, ahol csupán büntetőkkel maradt alul az Újpesttel szemben.
Az összesített mérleg tehát a mieinknek kedvez: 3
PAFC-győzelem mellett 2 döntetlen, s 2 várdai siker
került be, a históriás könyvekbe. Érdekesség, hogy a
párharc legeredményesebb játékosa Tischler Patrik 3
puskásos góllal, aki most a kisvárdaiak keretét erősíti – a 28 esztendős támadó 14 bajnokin 5 alkalommal
vette be az ellenfelek kapuját piros-fehérben, az előző
fordulóban a Kaposvár ellen mesterhármasig jutott.
A Kisvárda 20 találkozó után 7 győzelemmel, 3 döntetlennel, 10 vereséggel, 24 ponttal 9. a bajnokságban
– hét ponttal lemaradva a mieinktől és öt egységgel
megelőzve a kiesőhelyen álló Zalaegerszeget. Szombati ellenfelünk múlt héten 5–3-ra győzött kiesési rangadón a Kaposvár ellen – ez volt az új vezetőedző, Bódog
Tamás bemutatkozó mérkőzése. A várdaiak utoljára
2019 októberében szereztek három pontot idegenben
– akkor Kaposváron győztek 2–0-ra. Azóta 5 bajnokin 3
vereség és 2 döntetlen az idegenbeli mutatójuk.
Hornyák Zsolt tanítványai négy veretlen mérkőzéssel kezdték a tavaszi küzdelmeket. Legutóbb Pakson
győztek 2–0-ra, s ezzel 31 ponttal a 4. helyen állnak a
tabellán.

JÓL ÚSZIK A MÉLY VÍZBEN

Alapembere volt az NB II téli szünetét a 4. helyen töltő
csákvári partnerklubunknak Deutsch László. Az U21-es
válogatott védő 2018 januárjában is NB I-es gárdánkkal
csinálta végig a felkészülést, de idén már a keret teljes
jogú tagjaként utazott a marbellai edzőtáborba, hogy
aztán az OTP Bank Liga 17. fordulójában Kaposváron
átessen a tűzkeresztségen.
– Januárban tértél vissza Csákvárról közénk, s
eddig három bajnokin léptél pályára az élvonalban.
Hogy érzed magad a csapatnál?
- Remekül. Nagy Zsolt sérülése miatt gyakorlatilag
végig játszottam az első három tavaszi fordulóban. A
mester azt mondta, meg volt elégedve a teljesítményemmel, ennek nagyon örülök, és a jövőben is azon
leszek, hogy megháláljam a bizalmát. Másfél évet
futballoztam az NB II-ben, de az első osztályban még
gyorsabb a játék menete, ezért ehhez még alkalmazkodnom kell, kellett. Az utóbbi hetekben szerda-szombat ritmusban játszunk, s így mindenki lehetőséghez
juthat, szerintem a csapat jól bírja a sorozatterhelést.
Izgalmas meccsek várnak még ránk a bajnokságban és
kupában is, próbáljuk mindet megnyerni.
– Segítettek a régi Puskás-akadémisták a beilleszkedésben?

- Természetesen. Én könnyebb helyzetben voltam
talán, mint az új igazolások, hiszen sok játékost már
régóta ismertem az együttesből. A válogatottban már
bemutatkozó, szintén balhátvéd Nagy Zsolt és csapatkapitányunk, Szolnoki Roland is sokat segít az edzéseken, illetve mérkőzéseken, mindig van egy pár jó tanácsuk, sokat lehet tőlük tanulni.
– A Paks legyőzése után az itthoni nyeretlen szériánkat is megszakíthatjuk. Mit vársz a Kisvárda ellen?
- Voltak érkezők és távozók a keretben, s már egyre jobban érzik magukat az új játékosok is. Kell még
egy pár hét, hogy tökéletesen összecsiszolódjuk, de jó
úton járunk, ez már Pakson is látszott. Sajnos akkor
nem tudtam a csapat segítségére lenni eltiltás miatt, viszont nagyon örültem a győzelemnek. A Kisvárda ellen
is nyerni akarunk. Nehéz lesz feltörni a védekezésüket,
de nem lehetetlen.

Deutsch László a
télen tért vissza
együttesünkhöz,
s a Kaposvár, a
Debrecen, illetve
a Diósgyőr elleni
bajnokin is a kezdőcsapat tagja
volt – Pakson
is csak eltiltás
miatt nem léphetett pályára.
Fiatal játékosunk
eltökélt, élni
szeretne a neki
jutott játékpercekkel.
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PUSKÁS INTÉZET

PUSKÁS INTÉZET

A FEKETE PÁRDUC AZ ISKOLÁBAN

Tovább vándorolt a Puskás Intézet
Aranycsapatkiállítása – ezúttal Újbudán,
a Grosics Sport
Általános Iskolában láthatók a
legendás labdarúgók ereklyéi.
Fókuszban: az
iskola „keresztapja”, a Fekete
Párduc, vagyis
Grosics Gyula.
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A Fekete Párducot ábrázoló gyermekrajzok sorakoznak a falakon – ezúttal az Aranycsapat hálóőréről
elnevezett, fennállásának ötvenedik évfordulóját
ünneplő újbudai sport általános iskolában kaptak
helyet a hős labdarúgók emlékei, közöttük a kifutásairól híressé vált Grosics Gyula relikviái. Legszemélyesebb ereklyéi között ott rejtőzik a legendás
nemzeti tizenegy kapusának karórája, szemüvege,
edzői sípja, edzésnaplója, leckekönyve, bajnoki aranya, kiváló sportolói igazolványa vagy épp – igazi
ritkaságként – kezének lenyomata is.
„Számomra valóságos spirituális élmény felidézni a magyar labdarúgás legszebb időszakát
– kezdte beszédét a kapus lánya, Grosics Edina. –
Amit az Aranycsapat tett, az kétségkívül a nemzet
szolgálata volt. Ez a csapat hihetetlen körülmények között tudott hihetetlen örömet okozni, méghozzá nem csupán a szurkolók számára, hanem
az egész nemzet számára határon belül és kívül.
Úgy hiszem, édesapám példakép lehet emberségből, hazafiságból, sportszeretetből. Büszkeség
számomra, hogy ő is az Aranycsapat tagja lehetett. Emlékei, amelyek most itt láthatók, egykor az
életem részei voltak, együtt nőttem fel velük, segítettek megérteni, mi is az Aranycsapat. Édesapám
úgy gondolta, legjobb helyen a Puskás Intézetnél

lesznek, így szolgálva a sportot és a nemzetet. Nehéz volt elengednem őket, hiszen velük együtt búcsút kellett mondanom az életem egy szeletének,
ugyanakkor tudom, hogy így töltik be leginkább a
küldetésüket.”
„Annak idején láthattam védeni Grosicsot, mi
több, tizennyolc évesen játszhattam is ellene – mesélte Dunai Antal egykori olimpiai bajnok labdarúgó. – Minden erőmmel gólt akartam rúgni neki, de
persze nem sikerült. Azt, hogy mit ért el, tudjuk jól,
így aztán arról kell beszélni, milyen nagyszerű ember volt. Tátott szájjal hallgattam az anekdotáit, jó
volt a társaságában lenni. Tizenöt évesen határoztam el, hogy focista leszek – többek között az ő hatására. S mindent megtettem azért, hogy így legyen.
Figyeltem az Aranycsapat játékát, otthon gyakoroltam, elemeztem a meccseket, s boldogság, hogy
olimpiai bajnokként Grosicsék társa lehetek.”
„A becsület mindenek felett – számunka ez
Grosics életművének legfőbb üzenete – hangsúlyozta Kiss Mihály iskolaigazgató. – Kell egy idol,
akire felnézünk, kell, hogy meghalljuk, mit is mond
ő nekünk. Grosics és társai visszaadták a hitet az
embereknek, hogy igenis tudunk nagyot alkotni,
ám a sikereket nem csupán kívánni kell, ki is kell
harcolnunk őket. Épp ezért iskolánkban minden

osztályban elmeséljük majd, kik is voltak ők, az
Aranycsapat legendás labdarúgói.”
Az újbudai általános iskola az 1969/70-es tanévben kezdte meg működését, akkor még Váci Mihályról elnevezve. 2000-ben a bezárástól voltaképp a
sport mentette meg: az elsők között vált az országban tehetséggondozó sportiskolává. A legendás kapus, Grosics Gyula nevét 2008-ban vette fel. Grosics
Gyula tizenhárom évesen kezdett el focizni a Dorog
csapatában. 1940-ben, alig tizenöt évesen debütált
a felnőttek között: minthogy a dorogiak a háborús
készültségben egyetlen kapusukat sem tudták nevezni a soron következő idegenbeli bajnokira, a kis
Grosics került a gólvonal elé. 1950-ben került aztán
a Honvédhoz – közel négyszáz bajnokin állt a kapuban, s az Aranycsapat klasszisait a soraiban tudó
csapattal háromszor lett magyar bajnok. 1947-ben,
mindössze huszonegy évesen mutatkozott be a
válogatottban. Nyolcvanhatszor ölthette magára a
címeres mezt, tagja volt a helsinki olimpiai bajnok
csapatnak, s ott volt a legendás 6:3 alkalmával is.
Ő volt az, aki először védett fekete szerelésben. S
mindössze nyolcvanévesen ugyan, de megadatott
neki az is, hogy a kapuban álljon a szívének olyan�nyira kedves Ferencvárosban. Grosics Gyula 2014ben csatlakozott a „mennyei tizenegyhez”.
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HOSSZABBÍTÁS

KAPITÁNYI LÁTOGATÁS

MARCO ROSSI AZ AKADÉMIÁN
A labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya
és szakmai
stábjának tagjai
a Junior Program
résztvevőivel
találkoztak.

Marco Rossi NB I-es csapattunkkal már találkozott
nemrég, a marbellai edzőtáborukban tett látogatása
alkalmával. Ezúttal akadémiánk meghívásának eleget
téve beszélgetett Takács Mihály akadémiaigazgatóval és Liszkai Dezső képzési igazgatóval (Rossit elkísérte két másodedzője, Cosimo Inguscio és Giovanni
Constantino is), majd Marczinka Tamás nemzetközi
kapcsolatokért felelős osztályvezető, Bárdosi Balázs
projektfelelős és Laczkó Zsolt egyéni képzésért felelős
edző vezetése mellett megnézték a Puskás Akadémia
Sport- és Konferenciaközpontot, és bepillantottak az
éppen zajló edzésekbe is. Végül pedig a Junior Program vendégeként tartott beszédet a még utánpótláskorú, de már első- vagy másodosztályú csapatnál profi
szerződéssel bíró játékosoknak. Saját feljesztésű programunk célja, hogy hozzájáruljon a mentális képzéshez, kötetlen, inspiráló beszélgetések formájában.
Takács Mihály a találkozó során kiemelte: anno
még a Honvéd trénereként sokat jött Felcsútra Marco Rossi, aki most is gratulált az azóta eltelt években
végbemenő töretlen fejlődéshez, mivel kimagaslónak
tartja az itt folyó munkát, amely nemzetközi szinten is
elismerést érdemel. Rossi hangsúlyozta: főleg azt üdvözli, hogy egyre magasabb színvonalú ligákban versenyeztetjük a korosztályos játékosokat, azaz NB III-as,
majd NB II-es, végül NB I-es szinten is akad lehetőség
az előrelépésre. A nemzeti csapat szövetségi kapitánya
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bevezető beszédében elmondta: 7-8 évig tartott neki
labdarúgóként, hogy a harmadosztályból fokozatosan
eljusson a Serie A-s Sampdoriáig, ahol állítása szerint
gyengébb képességei ellenére is tudott játszani egy akkor top szinten lévő csapatban.
A profivá válás útján elinduló fiataloknak, akár a
PAFC-ban, vagy a másodosztályú Csákvárban, esetleg
kölcsönjátékosként nagy szüksége van az olyan tapasztalatokra, amelyeket például Marco Rossi meg tud osztani velük. Mindenekelőtt azt, hogy a magyar futballban
mentális erő terén sokszor még a felnőtt, már válogatott szintű játékosok is elmaradnak a nemzetközi szinttől, ezért a szövetségi kapitány kiemelt fontosságúnak
tartja, hogy ebben is legyen előrelépés. Volt akadémistáink kérdezhettek is Rossitól, és azt is ki kellett emelniük, szerintük milyen tulajdonságainak köszönhetően
jutott el játékosként az olasz első osztályba, edzőként
pedig magyar bajnoki címig és a nemzeti csapat kispadjáig. „Először vettem részt ilyen típusú foglalkozáson.
Most még sosem beszélgettem ilyen sok fiatal labdarúgóval ennyire személyes jellegű témákról. Kölcsönösen
építő volt mindenki számára ez a találkozó. A fiataloknak muszáj kilépniük a komfortzónájukból, és túllépni
a határaikon. Sokat kell dolgozniuk és erősnek kell maradniuk végig. Nagyon fontos az elkötelezettség, meg
kell találniuk magunkban azt a belső erőt, amely hajtja
őket” – fogalmazott Marco Rossi.
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 19. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–DIÓSGYŐRI VTK 2-2 (0–0)
Gól: Knezevic (50.), Hegedüs L. (91.) ill. Iszlai (11-esből, 58.), Molnár G. (69.)
Sárga lap: Vanecek (30.), Hadzsiev (34.), Meissner (41.), Deutsch (57.), Knezevic (71.), Gyurcsó (89.)
ill. Tamás M. (34.), Vági (39.), Molnár G. (93.)
Kiállítva: Hadzsiev (68.)
PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Deutsch L. (Favorov, 82.) – Van Nieff – Knezevic,
Plsek, Urblík (Slagveer, 65.), Gyurcsó – Vanecek (Golgol, 46.).
DVTK: Danilovics – Vági A., Polgár, Brkovics, Tamás M. – Márkvárt, Iszlai – Cortés (Korbély, 85.),
Rui Pedro (Molnár G., 65.), Kiss T. (Hasani, 58.) – Tabakovic.
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 20. FORDULÓ
PAKSI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–2 (0–1)
Gól: Favorov (11.), Vanecek (89.)
Sárga lap: Lenzsér (5.), Könyves (38.), Böde (40.), Balogh B. (91.), ill. Szolnoki (76.), Knezevic (77.)
Kiállítva: Könyves (38.), Böde (40.)
Paks: Rácz G. – Kelemen, Lenzsér (Poór, 64.), Szélpál, Szabó J. – Bertus, Szakály D. (Kecskés T.,
66.), Balogh B., – Hahn J. (Sajbán Má., 69.), Böde, Könyves.
PAFC: Hegedüs L. – Huszti, Szolnoki, Meissner, Nagy Zs. – Van Nieff (Urblík, 45.) – Knezevic, Plsek
(Sós, 61.), Favorov, Gyurcsó – Golgol (Vanecek, 88.).
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MECCSIDÉZŐ

ÍGY ÁLLUNK MOST

PONTOT ÉRŐ KAPUSGÓL, GYŐZELEM
AZ ATOMVÁROSBAN

percben a tizenhatosunk előterében Kamen Hadzsiev
szabálytalankodott, amiért megkapta második sárga
lapját, tíz perccel később egy kontra végén pedig egykori játékosunk, Molnár Gábor emelésével megszerezte
a vezetést az ellenfél (1–2). Csapatunk a dupla gyomros
után is mindent megtett az egyenlítésért, a DVTK pedig
ahogy addig is, a kapuja elé húzódva várta az ellencsapás lehetőségét. A hosszabbításban aztán jött az egyenlítés: a 91. percben egy bal oldali szögletet Favorov
csúsztatott kapufára, majd a kipattanót az előremerészkedő hálóőrünk, Hegedüs Lajos fejelte be közelről, így
kialakítva a 2-2-es végeredményt.

Az OTP Bank Liga 19. fordulójában csapatunk hátrányból felállva 2-2-es döntetlent játszott a Diósgyőrrel. Másfél perc telt el a találkozóból, máris feljegyezhettük az első próbálkozásunkat, Josip Knezevic
átadásából David Vanecek lőtt a jobb kapufa mellé. A
10. minutumban Jakub Plsek és Josip Knezevic összjátéka után utóbbi lőhetett ziccerben az ötös sarkáról,
de Braniszlav Danilovics jól fogta a rövid sarkot. Az első
vendégkísérletet a 14. percben jegyezhettük fel, ekkor
Tamás Márk vette célba jó huszonöt méterről Hegedüs
Lajos kapuját, s bár a labda lefelé csapódott, hálóőrünknek fel sem igazán kellett ugrania a hárításhoz. A 18.
percben jött egy hatalmas Puskás-ziccer: Knezevic cselezte le magát az alapvonalig, hajszálpontos beadására
Jakub Plsek érkezett, ám fejesét óriási bravúrral védte Danilovics. Két perccel később Gyurcsó lépett meg
a bal szélen, hátratette a mélységből üresen érkező
Vaneceknek, aki ajtó-ablak helyzetben „eltörte” a labdát. A következő lehetőségünk a 33. percben érkezett:
ismét Knezevic lépett meg a jobb szélen, ismét remekül
adott középre, de a berobbanó Gyurcsó elől Vági András szögletre tudott menteni. A sors azonban igazságtalan, hiába futballoztunk sokkal jobban a vendégeknél,
a semmiből ők szereztek gólt: az 57. percben Deutsch
László – vétlenül – kézzel ért a labdához a tizenhatosunkon belül, Farkas Ádám pedig befújta a tizenegyest egy
olyan szituációnál, amelyet a túloldalon előzőleg nagyvonalúan továbbengedett... A büntetőnek Iszlai Bence
futott neki, és ő sem tévesztett célt (1–1). Ha a diósgyőriek váratlanul érkezett egyenlítése komoly érvágás volt,
ami ezután következett, az volt az igazi mélyütés: a 68.

Artem Favorov és David Vanecek találataival 2–0-ra
győztünk Pakson az OTP Bank Liga 20. fordulójában.
Igencsak botrányosra sikeredett az első félidő csapatunk paksi vendégszereplésén. Az első tíz perc egyértelműen a miénk volt, Gyurcsó Ádám kétszer is vezetést
szerezhetett volna, ám először balról befelé cselezve
fölé, majd ziccerbe kerülve a kivetődő Rácz Gergőbe
lőtte a labdát. A 11. percben ismét ő volt az egyik főszereplő: a bal szélen kevergetett, majd középre adott, labdája Artem Favorov elé került, aki hat méterről a kapuba
továbbított (0–1). Három perccel később megszerezhettük volna a második gólunkat is, ekkor egy hosszú indítással megintcsak Gyurcsó léphetett ki ziccerben, ám
Rácz ismét jó ütemben vetődött ki. Ezután Böde Dániel
perdített közvetlen közelről Hegedüs Lajos ölébe, majd
Könyves labdáját kellett kivágnia a gólvonal elől Huszti
Andrásnak. A még nagyobb izgalmak a félidő hajrájában
jöttek, amikor sajnos nem a futball játszotta a főszerepet: a 37. percben egy rossz hátrapassz után még mi aggódhattunk, hogy aztán teljesen a játékvezetőre irányuljon a figyelem, aki két percen belül négy lapot osztott ki
a paksiaknak és Könyves Norbertet, valamint Böde Dánielt is leküldte a pályáról. A paksi közönség tüntetése
sem hatotta meg Pintér Csabát, aki mintegy négyperces
hosszabbítás után lefújta a játékrészt. A második félidőben egy tizenhatoson belüli szabálytalanságot követően
mi reklamálhattunk volna büntetőt, ám a sípmester valószínűleg nem akarta tovább bőszíteni a meglehetősen
feltüzelt lelátót. Csapatunk elég óvatosan futballozott,
így a kettős emberelőny nemigen manifesztálódott komoly helyzetekben, bár a 60. percben Szélpál Norbertnek hatalmasat kellett mentenie Gyurcsó lövésénél.
Tíz perccel a rendes játékidő letelte előtt Urblík József
készítette le szépen a labdát Knezevicnek, aki tizenhat
méterről a felső léc fölé bombázott. Kisvártatva Urblík
már maga próbálkozott Huszti passza után a tizenhatoson belülről, de lövése elment a bal alsó sarok mellett.
A találkozó az utolsó percben dőlt el végleg: Knezevic
beadására David Vanecek érkezett, aki első labdaérintéséből a kapuba talált (0–2).

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.		
09.28.		
10.05.		
10.19.		
10.26.		
11.02.		
11.09.		
11.23.		
11.30.		
12.08.		
12.14.		
01.25.		
02.01.		
02.05.		
02.08.		
02.15.
17:00
02.22.
17:00
02.29.
17:00
03.07.
17:00
03.14.
17:00
03.21.		
04.04.		
04.11.		
04.18.		
04.25.		
05.02.		
05.09.		
05.16.		

Újpest FC — Puskás Akadémia FC
1–3
Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 0–2
Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC
1–0
Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 4–1
Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Kaposvár
2–0
Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 1–2
Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Paks
4–2
Kisvárda — Puskás Akadémia FC
0–1
Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd
1–2
Puskás Akadémia FC — Újpest FC
1–3
MOL Fehérvár FC — Puskás Akadémia FC 1–3
Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd
1–1
Ferencvárosi TC — Puskás Akadémia FC 2–2
Puskás Akadémia FC — Zalaegerszeg
0–1
Kaposvár — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Debreceni VSC 0–0
Puskás Akadémia FC — Diósgyőri VTK
2–2
Paks — Puskás Akadémia FC
0–2
Puskás Akadémia FC — Kisvárda
Bp. Honvéd — 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 — Bp. Honvéd

Készítette
a Puskás Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu

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