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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

ÉLESBEN IS LŐJÜK BE!
Az edzői utasításokat maximálisan betartják játékosaink, 
de csak akkor győzhetünk a Mezőkövesd ellen, ha 
meccsszituációkban is sikerülnek az utolsó passzok és a 
befejezések, vallja Komjáti András, akinek decemberben 
beugróként egyszer már sikerült legyőznie a „matyókat”.

– Múlt szombaton egy gól nélküli dön-
tetlennel megszakítottuk a Paks elleni 
idegenbeli bajnoki vereségsorozatot. Mi-
lyen pozitívumokat tudunk leszűrni abból 
a találkozóból, illetve mi volt az, amiben 
feltétlenül javulnunk kell?

– A legnagyobb pozitívum az volt, hogy a játé-
kosok maximálisan próbálták teljesíteni a mérkőzés 
előtt megfogalmazott kéréseket, elvárásokat. Ha 
valami nem tetszett, az volt, hogy a kulcspillanatok-
ban, amikor el lehetett volna dönteni a találkozót, 
rendre rossz döntéseket hoztak a fiúk, pontatlanok 
voltunk olyan szituációkban, amelyekből gólt sze-
rezhettünk volna.

– A héten arra fektettünk nagy hang-
súlyt, hogy ezek a befejezések, illetve az 
utolsó passzok sikerüljenek?

– Természetesen az edzéseken próbálunk eze-
ken csiszolni, javítani, de ott azért könnyebb a 
kivitelezés, mint meccshelyzetben. Ahhoz, hogy a 

gyakorlásnak meglegyen az eredménye, éles szituációkban is be kellene találnunk. Egyébként nem lehet panaszom a srácok edzés-
munkájára, hiszen százszázalékosan odateszik magukat a tréningeken. Ennek azonban előbb-utóbb látni szeretném a gyümölcsét, ami 
az én olvasatomban azt jelenti, hogy a Mezőkövesd ellen megszerezzük a három pontot.

– Ha valaki tudja, hogyan kell legyőzni őket, az Komjáti András… Mi a recept?
– Abból nem szabad kiindulni, hogy decemberben az én vezetésemmel nyertünk ellenük. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, ha abból 

indulnánk ki, hogy akkor 2–0-ra győztünk, nagyon nagy hiba lenne, ugyanis nincs két egyforma mérkőzés. Ennek a meccsnek úgy 
kell nekivágni, mintha még az életben nem játszottunk volna a kövesdiek ellen… Természetesen igyekszünk feltérképezni az ellenfél 
erényeit, illetve gyengéit, s kialakítani a megfelelő stratégiát. 

– Ezek szerint arra sem apellálhatunk, hogy ők sincsenek éppen bombaformában.
– A középcsapatok jellemzője, hogy egy jó széria után bekövetkezhet egy olyan gyengébb sorozat, mint amilyet mostanában a 

Mezőkövesd produkál. Nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk, mert az ilyesmi a mieink fejét zavarhatja meg.



4 5

ROVATCÍM

–  A legutóbbi fordulóban nagyszerűen helytálltak 
az immár toronymagas bajnokesélyes Ferencváros 
ellen. Mennyire volt bosszús, hogy ez a teljesítmény 
nem ért pontot?

– A mérkőzés lefújása után meglehetősen dühös voltam, 
mert jó csapattal játszottunk, jó teljesítményt is nyújtottunk, és 
többet is érdemeltünk volna. Reméljük, hogy a következő mecs-
cseken eredményesebbek tudunk lenni.

 – A hatodik helyen állnak, a középmezőnyből 
önöket fenyegeti legkevésbé a kiesés réme, de az 
ötödik helytől lefelé gyakorlatilag még senki sincs 
biztonságban. Ennek tükrében elégedett lenne a 
pontszerzéssel, vagy csak a győzelem elfogadható?

VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

SENKI SINCS BIZTONSÁGBAN

Jó erőkből álló 
gárdának tartja a 
Puskás Akadémiát 
Kuttor Attila, de 
ennek ellenére 
sem érné be 
döntetlennel a 
Pancho Arénában. 
A Mezőkövesd 
vezetőedzője 
szerint együttese 
számára is a 
kiesés elkerülése 
az első számú 
cél, s reméli, 
a bajnokság 
hajrájában 
feledtetni 
tudják az utóbbi 
hetek gyengébb 
eredményeit.

KUTTOR ATTILA

STABIL HÁTTÉR A MAGYAR SIKEREKHEZ! 

– Én nem így tekintek a helyzetünkre, mert mi is a bennma-
radásért küzdünk, ezért nagyon fontos mérkőzések következnek 
számunkra, amelyeken a lehető legtöbb pontot szeretnénk be-
gyűjteni. Természetesen most is a győzelem reményében uta-
zunk el Felcsútra, mert mi mindig nyerni szeretnénk.

– A szezonban eddig lejátszott mérkőzések alap-
ján abszolút ikszre áll a párharc, Mezőkövesden 
önök nyertek 2–0-ra, a Pancho Arénában a Puskás 
Akadémia. Milyen mérkőzésre számít most?

– Minden egyes mérkőzés más, ezért azt kell mondanom, 
ezúttal is másra számítok. Hozzáteszem, abszolút nem lehet ki-
indulni az előző meccsekből, pontosan az előző gondolat miatt. 
Az biztos, hogy nehéz összecsapás vár ránk egy jó játékosokat 
felvonultató csapat otthonában, ahol szeretnénk a lehető leg-
jobb eredményt elérni.
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INTERJÚINTERJÚ

Minden pontra 
óriási szükségünk 
van, így csak a 
győzelem elfogad-
ható a Mezőkövesd 
ellen – mondja 
csapatkapitányunk, 
Szolnoki Roland, aki 
szerint a helyzetki-
használásunkon kell 
elsősorban javíta-
nunk a bajnokság 
hajrájában.

NYERNI KELL, SZÁMOLGATNI RÁÉRÜNK

– A legutóbbi, paksi mérkőzésen nem játszottál. 
Hogy nézett ki a lelátóról a csapat játéka?

– Öt sárga lap miatt nem léphettem pályára, de természete-
sen élőben tekintettem meg a találkozót. Inkább mi irányítottuk 
a játékot, ez a helyzetekben is megmutatkozott, hiszen a látot-
tak alapján, úgy gondolom, több kidolgozott helyzetünk volt, 
amelyeket sajnos nem tudtunk értékesíteni. Nagyon keményen 
edzünk, de egyelőre nincs szerencsénk olyan szituációkban, 
amelyekből gólt szerezhetnénk. Vagy mellé, vagy fölé megy, vagy 
védeni tud a kapus, de azért dolgoztunk ezen a héten is, hogy 
Fortuna most már mellénk álljon.

– A védekezésünkkel mennyire voltál elégedett?   
– Igazság szerint egy igazán veszélyes lövése volt a paksiak-

nak, de akkor sem kerültek a védősorunk mögé, hiszen egy oldal-
ról jött passz után Kesztyűs Barna tizennyolcról kapura csavarta 
a labdát. Elég veszélyes ívben szállt a kapunk felé, de szerencsére 
mellé ment… Az mindenképpen pozitívum, hogy hátul le tudtuk 
hozni a meccset nullára, hiszen az utóbbi időben elég sok gólt 
kaptunk.

– NB I-es bajnokin először sikerült Pakson pontot 
szereznünk. Javított valamelyest a hangulaton ez az 
iksz?

– Úgy vélem, mindenkiben volt egy kis hiányérzet, hiszen a 
helyzetek és a játék képe alapján ezt a mérkőzést meg kellett 
volna nyernünk. Az utóbbi hetek eredménytelensége után per-
sze örültünk az egy pontnak is, de egy kicsit mindenki csalódott 
volt, hiszen azok, akik pályára léptek, szintén úgy érezték: ebben 
a meccsben több volt.

– Komjáti András kinevezésével mennyiben válto-
zott a csapat stílusa, illetve az edzésmunka?  

– Nagyon jó edzéseket tart Bandi bácsi és a stáb, ugyanúgy 
keményen dolgozunk, mint azelőtt. A játékstílusbeli változásokat 
már csak stratégiai szempontból sem feltétlenül ecsetelném, aki 
látta a Paks elleni meccsünket, tudja, hogy nem ugyanazt játszot-
tuk, mint az előző fordulókban.

– Következő ellenfelünk a Mezőkövesd lesz, akik 
ellen a szezonban ötvenszázalékos a mérlegünk: 
Kövesden kikaptunk 2–0-ra, itthon pedig az őszi 
idény utolsó mérkőzésén 2–0-ra nyertünk, azaz a 
trend a mi sikerünket ígéri. Valóban mi vagyunk a 
favoritok?

– Láttam a Mezőkövesd Ferencváros elleni mérkőzését. 
Kuttor Attila irányítása alatt labdabirtoklásra épülő, remek tá-
madófutballt játszanak, nagyszerű képességű labdarúgók alkot-
ják a keretet. Lehet, hogy mostanában nem úgy jöttek nekik az 
eredmények, de ebből nekünk nem szabad kiindulnunk, nem 
lesz könnyű feladatunk. Rendkívül fontos, hogy hazai pályán 
ne kapjunk gólt, és a helyzeteinket pedig ezúttal használjuk ki. 
Egy győzelem ugyanis visszahozhatja az önbizalmunkat, nem 
beszélve arról, hogy az eredmények megfelelő alakulása esetén 
a tabellán is feljebb kapaszkodhatunk.

– Említetted, hogy Kuttor Attila csapata kultu-
rált támadófutballt játszik. Ha megnézzük a tavaszi 
győztes mérkőzéseinket, azt látjuk, hogy jellemző 

módon azok ellen a csapatok ellen tudtunk jobban 
teljesíteni, akik hozzánk hasonló felfogásban ját-
szottak, értem ezalatt a MOL Vidi FC, a DVSC, az 
MTK csapatát. Ez most előnyünkre válhat?

– Úgy tűnik, valóban olyan csapatok ellen tudunk eredmé-
nyesek lenni, amelyek felvállalják a nyíltsisakos játékot, nem 
kizárólag a kontrákra építenek. Ennek megvan a kellő magyará-
zata is, hiszen ilyenkor nagyobb terület nyílhat meg az ellenfél 
középpályássora és védelme között, s így mi is vezethetünk 
ellenakciókat, ami a mi gyorsléptű játékosainknak minden-
képpen kedvez. Ilyen csapat a Mezőkövesd is, ám amikor mi 
támadunk, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy labdavesztés 
után gyorsan vissza tudjunk rendeződni, ezáltal megfékezzük 
a kontráikat, hiszen kombinatívak, és villámgyorsan ki tudják 
hozni a labdát, egyszóval rendkívül veszélyes ellenfélről van 
szó. Mindazonáltal pozitív érzésekkel várom a találkozót, s még 
egyszer szeretném hangsúlyozni: nyernünk kell – egyrészt, 
mert minden pontra égető szükségünk van, másrészt mert egy 
siker nagyot tudna lendíteni a csapat szekerén az utolsó négy 
forduló előtt.

– Ahol sorrendben a Vidivel, a 
Honvéddal, az Újpesttel és a Fra-
dival mérkőzünk meg. Számsze-
rűsítve: a Kövesd elleni meccset 
is beleértve, hány pont kellene, 
hogy meghosszabbítsuk élvonal-
beli tagságunkat?

– A maximálisan megszerezhető 
pontszám tizenöt, de jelen pillanatban 
az a legfontosabb, hogy megtartsuk a he-
lyünket az NB I-ben. Ha hat pontot tudnánk 
szerezni, akkor szinte biztosan benn tudnánk 
maradni, hiszen nagyon sok olyan mérkőzés 
lesz, amelyen két hátsó régióbeli csapat 
játszik egymás ellen, így komoly kör-
beverésekre számíthatunk, ami 
a mi malmunkra is hajthatja 
a vizet. Ráadásul a hetedik 
és a tizenkettedik közt 
mindössze kilenc pont 
a különbség, így nem 
csak rajtunk nagy a 
nyomás. Ugyanak-
kor nem szeretek 
ennyire előre te-
kinteni, mindig 
csak az adott 
mérkőzés a 
l e g f o n t o -
sabb. Ezért 
úgy vélem, 
ezen a héten 
azért kell mindent meg-
tennünk, hogy a Mezőköves-
det megverjük, számolgatni 
utána is ráérünk.
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– Ha valaki, tegyük fel, tizenöt évesen 
azt mondja neked, hogy három év múlva 
hét magyar első osztályú meccsed és egy 
gólod lesz, elhitted volna?

– Nehéz ezt megválaszolni, de egy dolog biztos: 
nekem mindig is voltak céljaim, amelyekért min-
dent meg is tettem. Az, hogy be tudtam mutatkozni 
és gólt is tudtam szerezni a magyar élvonalban, az 
egyik álmom, amely valóra vált.

– A 2017-es Puskás–Suzuki-ku-
pán ismertük meg a nevedet, amikor 
Csíkszeredáról érkezve a Honvéd elleni 
helyosztón te egyenlítettél, s gyakorla-
tilag megágyaztál annak, hogy végül a 
tizenegyespárbajt követően miénk le-
gyen a bronzérem. Hogyan is kerültél 
hozzánk?

– Igazából már fél évvel azelőtt is szóba jött, 
hogy a Puskás Akadémiára kerülök, ám akkor bizo-
nyos FIFA-szabályok miatt még nem jöhetett létre 
az átigazolásom. Aztán 2017 februárjában az U17-es 
csapattal egy edzőmérkőzésen játszottam először. 
Ott jól ment a játék, gólt is tudtam szerezni, s akkor 
úgy váltunk el, hogy nyáron már csatlakozni tudok 
a Puskás Akadémia U17-es csapatához.

– Így is történt, s amikor nem sokkal ké-
sőbb az NB III-ban bemutatkozhattál, már 
volt tapasztalatod a felnőttfutballban…

– Valóban, hiszen mielőtt idekerültem, egy fél 
szezont játszottam a romániai harmadosztályban, a 
Csíkszereda felnőttcsapatában.

Profi futballistaként 
is rengeteget számít 
a játék öröme – vallja 
Tamás Nándor, aki 
akadémiánk hitval-
lásával összhangban 
a labdarúgás és hob-
bija, a labdazsong-
lőrködés mellett 
elméje pallérozására 
is komoly hangsúlyt 
fektet.

– Mi a különbség az ottani, illetve az itte-
ni harmadik vonal között?

– Ott rosszabb minőségű pályákon futballoztunk, 
ezért sokkal inkább a fizikális futball dominált, Magyar-
országon nem sok panaszunk lehet a pályák minőségé-
re, s így a futball is technikásabb-taktikusabb.

– Nemcsak a harmadosztályban, de az 
NB II-ben, a Csákvár színeiben is hamar le-
tetted a névjegyedet, harmincöt találkozón 
jutottál szóhoz, és ötször találtál az ellenfe-
lek kapujába. Ez nyitotta meg az utat a nagy-
csapatba?

– Nyugodtan állíthatom, hogy igazán ott kóstol-
tam bele a profi futballba, hiszen sok játéklehetőséget 
kaptam, úgy érzem, komoly rutinnal vértezett fel az ott 
töltött egy év.

– Januárban már a Puskás Akadémia 
FC első csapatával vonultál edzőtáborba, mi 
több, rögtön az első bajnokin meg is kaptad 
a bizalmat.

– Nehéz elmondani, mennyire jó érzés volt a Vidi 
ellen kezdőként kifutni a pályára, hiszen ezért dolgoz-
tam egész addigi pályafutásom alatt. Úgy érzem, a csa-
pattársakkal is sikerült jó viszonyt kialakítanom, különö-
sen a rutinos játékosok segítettek sokat, főleg az első 
hetekben.

– Aki ismeri Tamás Nándort, azt is tudja, 
hogy nemcsak a csapattársakkal és a labdá-
val van jó barátságban, hanem a számokkal 
is…

– Ebben nagymértékben közrejátszik az is, hogy a 
szüleim tanárok; édesapám fizika-testnevelés szakos, 
édesanyám pedig matematika-tanárnő – általános isko-
lában mindketten tanítottak engem is. Mindig is abban 
a szellemben neveltek, mely szerint a sport mellett a 
tanulás is fontos, kiskoromtól kezdve elvárás volt velem 
szemben, hogy mindkét fronton helytálljak.

– A versenysport és a tanulás mellett 
adódó kevés szabadidődet mivel töltöd?

– Van egy komoly hobbim, amely mostanában 
egy kicsit kezd háttérbe szorulni, ez pedig a freestyle 
foci. Persze ez is a labdához kapcsolódik, de magasabb 
szinten teljesen más sport, mint a hagyományos labda-
rúgás.

– Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor ép-
pen nem edzel, vagy tanulsz, fogsz egy lab-
dát, egyedül elvonulsz valahová, és zsong-

AZ ÁLMOKRÓL NEM BESZÉLNI KELL

Tamás Nándor
Születési idő: 2000. október 24.
Születési hely: Kézdivásárhely
Poszt: támadó
Mezszám: 29
NB I-es mérkőzés/gól: 7/1

NÉVJEGY

lőrködsz?
– Valahogy úgy. A freestyle futballnak pont az a lé-

nyege, hogy egyedül is lehet űzni. Éppen ezért is kezd-
tem el, mert otthon nem mindig voltak társak, akikkel 
játszhattam volna. Labdám viszont mindig volt, így ki-
mentem az udvarra vagy épp a focipályára, ahol nem 
kapura rúgtam, hanem inkább cselezgettem, dekázgat-
tam – ebből jött a freestyle „őrület”.

– Mennyire veszed ennek hasznát labda-
rúgóként?

– Noha, amint azt már említettem, komoly szinten 
a freestyle egy teljesen más sport, az alapok egyértel-
műen hozzásegítenek ahhoz, hogy jól bánj a labdával. 
Elég itt csak Ronaldinhóra gondolni, aki talán az első 
futballista volt, aki labdazsonglőri minőségében is ko-
moly elismertségre tett szert, s a pályán is bemutatott 
olykor-olykor egy-egy freestyle-ra hasonlító elemet.

– A brazil mágus futballistaként is példa-
képed?

– Természetesen focistaként is felnézek rá, ő olyan 
játékos volt, amilyen véleményem szerint több nem-
igen lesz. Ezalatt azt értem, hogy rajta látszott leginkább, 
hogy semmi másért nem űzi ezt a sportágat, mint az 
élvezetért, öröm volt nézni, hogy játszik. Látszott rajta, 
hogy bármikor pályára lépett, élvezte a játékot – márpe-
dig ez a legfontosabb.

– Tizennyolc éves vagy. Hol 
látod Tamás Nándort, mondjuk, öt 
év múlva, huszonhárom esztendő-
sen?

– Erről nem igazán szeretnék beszél-
ni, mert egyetértek Ronaldóval, aki azt 
mondta: az álmokról nem beszélni kell, ha-
nem megvalósítani őket. Öt év múlva 
meglátjuk, hol leszek, az viszont 
biztos, hogy mindent meg-
teszek majd azért, hogy 
minél sikeresebb legyen 
a karrierem. Most ah-
hoz kell hozzájárulnom, 
hogy a hátralévő öt 
fordulóban a csapat 
minél jobban teljesít-
sen, és olyan pozícióba 
kerüljön, amely jobban 
tükrözi a valós erejét, mint 
a jelenlegi helyezésünk.
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JOGOS TIZENEGYES
NB III-as 
csapatunk 
zsinórban 
negyedik 
győzelmét aratta 
a bajnokságban, s 
immáron tizenegy 
mérkőzés óta 
veretlen.

listavezető Ajka ellen két gól nélküli pontosztozkodás született 
– a bajnoki cím várományosa egyedül a mieink kapuját nem tud-
ta bevenni a pontvadászat alatt –, míg a második Érddel 3–3-as 
ikszet értek el hazai pályán. A nem mindennapi sorozat kapcsán 
Visinka Edét kérdeztük.

– Remek formában vagytok, hiszen tizenegy mér-
kőzés óta nem bírtak veletek, sőt az utolsó négy baj-
nokitokat egyaránt behúztátok. Mi a titok?

– Tehetséges játékosok alkotják a keretet, akik felismerték 
azt a lehetőséget, hogy a felnőttfutballban fejlődhetnek. Nagyon 
motivált, sikerorientált labdarúgókról van szó, ezt nemcsak a 
mérkőzéseken, hanem minden edzésen bizonyítják. Egy remekül 
felépített program szerint dolgoznak már évek óta, mi a stábbal 
csupán a kijelölt úton próbáljuk őket továbbterelgetni.

– Visszatekintve a tizenegy veretlen találkozóra, 
melyiket emelnéd ki?

– Az Ajka elleni összecsapást mindenképpen megemlíteném, 
mert a leendő bajnokról beszélünk, s nagyon nehéz ütközet volt, 
ahogyan a nagykanizsai megmérettetés is. Azt gondolom, ha az 
olyan meccseket, mint a Szabadkikötő vagy a Sárvár elleni bajno-
ki, be tudjuk húzni, az óriási fegyvertény.

– Mit gondolsz, kik voltak azok a játékosok, akik 
kulcsszerepet játszottak ebben a nagyszerű sorozat-
ban?

– Mindenkinek megvan a szerepe, ezért konkrétan nem 
tudnék külön kiemelni senkit. Az a mag, amellyel nekivágtunk 
a szezonnak – Kocsis Bence, Radics Márton, Magyar Zsolt, Sipos 
Zoltán, Körmendi Kevin, Papp Milán –, rengeteget fejlődött. A sé-
rülésből felépült Mim Gergely, Papp Kristóf és Vörös Tamás szin-
tén sokat segít az együttesnek. A kerethez folyamatosan kerültek 
fel az U19-es csapatból játékosok, akik ugyancsak bizonyították, 
hogy itt a helyük, ilyen például Ganbold Ganbajar, Kiszely Do-
minik vagy Major Gergő. Szintén dicséretet érdemel az NB I-es 
gárdából visszajátszó kapusunk, Varga Ádám, ahogyan a másik 

A PAFC II legutóbb október 28-án, Csepelen szenvedett 3–2-es ve-
reséget a bajnokság 12. fordulójában. Azóta a mieink hat győzel-
met, illetve öt döntetlent értek el, s immár tizenegy bajnoki óta 
nem találtak legyőzőre, amely a leghosszabb veretlenségi széria 
jelenleg az NB III Nyugati csoportjában. Fiaink az előző négy ösz-
szecsapásukat egyaránt megnyerték: a THSE-Szabadkikötőt 3–2-
re, a Pápai Perutz FC-t 2–1-re verték hazai pályán, majd 1–0-s győ-
zelmet arattak Nagykanizsán, végül 3–2-re nyertek a Bojan Lazics 
dirigálta Sárvár ellen. 

Visinka Ede tanítványai huszonhárom forduló után tíz siker-
rel, kilenc döntetlennel, négy vereséggel, harminckilenc ponttal 
a negyedik helyen állnak a tabellán – mindössze négy ponttal 
lemaradva a dobogós III. Kerület mögött. Érdekesség, hogy az 
első három helyezett ellen szintén veretlenek maradtak fiatal-
jaink: a III. Ker. TVE-vel oda-vissza 2–2-es döntetlent játszottak, a 

két tehetséges hálóőrünk, Ásványi Balázs, illetve Laky László is. 
Remekül illeszkedett be a közösségbe a Zalaegerszegről érkező 
Szabó Patrik, sokat ér Radó Dani keménysége hátul, csapatkapi-
tányunk, Kovács Tamás, valamint az időről időre pályára lépő NB 
I-eseink rutinja is. Folyamatosan próbáljuk forgatni ezt a nagy 
potenciállal rendelkező keretet, hogy mindenki játéklehetőség-
hez jusson.



Felső sor:  Markos Róbert, Vajda Milán, Kubicsek Levente, Barkóczy Kristóf, Kopácsi Áron, Horváth Koppány, Tóth György
Középső sor:  Hurtyák Rómeó, Mitring István (kapusedző), Kanta Szabolcs (vezetőedző), Balabás Bence
Alsó sor:  Ambach Arnold, Krupa Zsolt, Kern Martin, Sallai Dániel, Bertók Dániel, Antal Márton, Kopácsi Balázs
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ARANYOS AKADÉMISTÁK

SIKERES SELEJTEZŐ

Kanta Szabolcs 
vezette U13-as kor-
osztályos csapatunk 
két fordulóval az 
utánpótlás-baj-
nokság vége előtt 
már biztosan 
aranyérmes.

U12-es korosztá-
lyos csapatunk 
megnyerte a 
Danone Focikupa a 
Gyermekekért regi-
onális selejtezőjét, s 
bejutott az országos 
döntőbe.

2016 nyarán érkezett akadémiánkra Kanta Szabolcs, aki az elmúlt 
hétvégén második bajnoki címét ünnepelhette utánpótláscsapa-
taink élén. A mostani szezonban – hasonlóan az előzőhöz – az 
ajkai születésű szakember U13-as korosztályos gárdája hódította 
el a bajnoki serleget a dél-nyugati csoportban. A Kanta-fiúk Tata-
bányán 7–0-ra győztek, s így két fordulóval a pontvadászat vége 
előtt már biztosan aranyérmesek. A mieink tizenhat kör után 15 
győzelemmel, 1 vereséggel, a legtöbb találatot (82) szerezve, a 
legkevesebb kapott góllal (5), 45 egységgel állnak a tabella tete-
jén – hét ponttal megelőzve a MOL Vidi FC fiataljait.

Kanta Szabolcs: „Már a tatabányai mérkőzés előtt tudtuk, 
hogy ha nyerünk, akkor bajnokok leszünk. Nagyon készültünk 
erre az összecsapásra, hiszen minél hamarabb be akartuk bizto-
sítani a bajnoki címet, ezt remek játékkal meg is tettük Tatabá-
nyán. Erre a szezonra egy kiváló társaság alakult ki, nem voltunk 
sokan, de nagyon ambiciózus gyerekek alkotják a keretet, élmény 
velük a közös munka. Igaz, hogy régiós lebonyolítású, de ezek a 
tehetséges játékosok magabiztosan nyerték meg a bajnokságot. 
Gratulálok a fiúknak!”

Zinédine Zidane,  a Real Madrid legendája már több mint tíz 
éve nagykövete a Danone Focikupa a Gyermekekért elnevezésű 
U-12-es utánpótlás-futballtornának, amelynek hazai fordulóiban 
összesen 1200 fiatal focista lép pályára évente. A tavalyi viadalt 
akadémistáink nyerték, miután elsők lettek a miskolci regionális 
selejtezőn, majd az országos nagydöntő fináléjában 3–0-ra verték 
az Illés Lurkó FC-t.

A Puskás Akadémia térségi selejtezőjét idén Martonvásárban 
tartották. A kvalifikációs tornán Kanta Szabolcs tanítványai a TSC 
Tatabányával, a Siófoki Bányásszal és a székesfehérvári Főnix Gold 
FC-vel kerültek egy csoportba.

A csoportmeccsek mindegyikét megnyerték fiataljaink, a fi-
náléban büntetőkkel győztek., így akadémiánk kvalifikálta magát 
a júniusi budapesti országos döntőbe, amelynek győztese kijut a 
spanyolországi világdöntőre. A regionális selejtezős torna gól-
királya játékosunk, az ötgólos Kovács Tamás lett.

Kern Martin: „Csapatkapitányként próbáltam segíteni a tár-
saknak nehéz szituációkban. Az egyik ilyen eset a Szekszárd elle-
ni bajnokin volt, amikor gól nélküli első félidő után két találattal 
nyertünk. Az után a siker után dőlt el szerintem, hogy meg fogjuk 
nyerni a bajnokságot.” 

Krupa Zsolt: „Nagyon sajnáltam a Vidi elleni vereséget, de ott 
sem futballoztunk szerintem rosszul. Éppen ezért nem tudnék 
egy mérkőzést sem kiemelni a szezonból, mert úgy érzem, az 
összes találkozón a legjobbat próbáltuk nyújtani. A szezon elején 
alkalmazkodnunk kellett a nagypályához, teljesen új taktikát, já-
tékstílust kellett megtanulnunk.”

Vajda Milán: „Nagyon meg akartuk nyerni a tatabányai össze-
csapást, hogy ne legyen több nyitott kérdés. Ennek megfelelően 
játszottunk és arattunk magabiztos győzelmet a hétvégén. Még 
nincs vége a szezonnak: a hátralévő két meccsünket be akarjuk 
húzni, illetve én szeretnék a gólkirály lenni.”

Balabás Bence: „Remekül támadtunk, nagyon jól védekez-
tünk egész évben. Már megvan a bajnoki cím, de a szezonnak 
még nincs vége, dolgozunk tovább.”

Kádár László vezetőedző: „Ismételten alkalmazkodniuk kel-
lett a srácoknak, hiszen a megszokott nyolc plusz egyes hadrend 
helyett ezúttal a hét plusz egyes formációban játszottak kereszt-
pályán. A fiúk remekül megoldották a feladatukat, nagyszerű 
egyéni megoldásokat láthattunk, kiváló támadásokat vezettek, 
s így jutottak be a döntőbe. A finálé nagyon izgalmas párhar-
cot hozott a Vidi ellen, amelyet tizenegyesekkel nyertünk meg. 
A büntetőpárbajban kapusunk rendkívüli teljesítménye mellett 
a gyerekek mentalitása döntött. Megvizsgálva az eddigi szezo-
nunkat elégedett lehetek a játékosaimmal, mert megnyerték a 
Mózner János-emléktornát, a Puskás 10 tornát, illetve bejutot-
tunk a Danone-kupa országos döntőjébe. Ám ennél sokkal fonto-
sabb, hogy látom a fiúkon a nap mint nap végzett kemény munka 
eredményét, s ezáltal rengeteget fejlődtek már az évad elejéhez 
képest is. De most sem dőlünk hátra, dolgozunk tovább, még 
nincs vége a szezonnak.”

 CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
U12 PFLA – U12 TSC Tatabánya 2–0 G.: Mondovics Kevin
U12 PFLA – U12 Siófoki Bányász SE 6–0 G.: Kovács T. (3), Ilyés, Mondovics, Rakonczai
U12 PFLA – U12 Főnix Gold FC 3–1 G.: Kovács T., Mondovics
Kádár László tanítványai csoportgyőztesként jutottak a regionális selejtező fináléjába, ahol a MOL Vidi FC-vel találkoztak.

 DÖNTŐ:
U12 PFLA – U12 MOL Vidi FC 0–0; büntetőkkel: 3–2
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EMLÉKEZÉSEMLÉKEZÉS

Idén lenne ki-
lencvenéves az 
Aranycsapat és 
az FC Barcelona 
legendás támadó-
ja, Kocsis Sándor. 
Az egykori kiváló 
magyar játékos 
emléke előtt adóz-
va a Puskás Intézet 
közreműködésével 
rendeztek emlék-
estet a barcelonai 
királyi palotában.

bemutatta a közönségnek a „Kocsis Sándor, a levegő ura” című 
könyvet. „Kocsis Sándor valódi király volt, akit az 1954-es világ-
bajnokságon koronáztak meg. A magyar sportolók közül ő volt az 
egyik legnépszerűbb. Kétszer kellett szeretett otthonának búcsút 
mondania: először, amikor Ferencvárost kellett otthagynia, hogy 
a kommunista államhatalom kedvenc csapatában, a Budapest 
Honvédban játsszon, majd 1956-ban a kommunista diktatúra el-
leni szabadságharc bukása miatt Magyarországnak is.”

Budapest főpolgármestere, Tarlós István bejelentette: idén 
szobrot emelnek Kocsis Sándor emléke előtt tisztelegve a ma-
gyar fővárosban.

A „Kocsis 90” elnevezésű emlékév nyitóprogramján dr. Ko-
vács Barnabás főkonzul köszönetet mondott mindenkinek, aki 
segítette, hogy az emlékkiállítás létrejöjjön. A főkonzul bejelen-
tette, hogy az évforduló kapcsán Magyarországon is lesznek ren-
dezvények.

Kocsis Sándor gyermekei csodálattal nézték végig a Puskás 
Intézet birtokában lévő Kocsis-ereklyékből készült kiállítást. 
„Nagyon megható és hátborzongató, hogy édesapám negyven 
év után is képes intenzív érzelmeket kiváltani az emberekből” – 
mondta ifj. Kocsis Sándor.

Az eseményen az is napvilágot látott, hogy ősszel Barcelona 
futballiskola nyitja meg kapuit a magyar fővárosban.

KOCSIS 90

A megnyitón dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár ki-
emelte, Kocsis Sándor igazi sportember volt. „Egészen kivé-
teles tehetség volt, még azon rendkívüli labdarúgók közül is 
kiemelkedett, akik az Aranycsapatban vagy az FC Barcelonában 
futballoztak. Kocsis és társai életét a történelem is befolyásol-
ta, hiszen kénytelenek voltak elhagyni hazájukat. Ezzel Magyar-
országot hatalmas veszteség érte, viszont Barcelona lakóinak 
nagy örömöt okozott: éveken át testközelből csodálhatták 
Czibor Zoltánt, Kubala Lászlót és Kocsis Sándort.” Az állam-
titkár a magyar korona replikájával lepte meg Kocsis Sándor 
gyermekeit.

Az FC Barcelona szintén képviseltette magát az eseményen. 
Josep Maria Bartomeu, az egyesület elnöke nagyon fontosnak 
tartja, hogy ápolják a legenda emlékét. „Nagyon kedves este ez 
számunkra, amely még jobban megerősíti a szeretetünket az FC 
Barcelona iránt. Amikor Kocsis Sándor még játszott nálunk, ak-
kor nagyon kicsi voltam, de mi mindig elismertük, hogy Kocsisék 
megváltoztatták klubunk életét. Kocsis nemcsak remek labdarú-
gó, de remek ember is volt.” Egykori egyesülete „Kocsis 90” fel-
iratú mezzel kedveskedett Kocsis három gyermekének, Elizának, 
Ágnesnek és Sándornak.

Szöllősi György, a magyar futball és a Puskás-ügyek hivata-
los nagykövete, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke 
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PUSKÁS-LÉGIÓMECCSSZILÁNKOK

Kleinheisler László a pályán nyújtott re-
mek teljesítményével kivívta a szurkolók 
és a szakma elismerését is.

MÁR ESZÉKEN IS SZERETIK

Volt akadémistánk kétszeres kazah bajnokként, az 
FK Asztana történelmi álomcsapatának tagjaként 
szerződött télen Eszékre. A horvát klubnál eleinte 
sérülése hátráltatta bemutatkozását, ám a rögös 
kezdést kiváló folytatás követte. Március 10-én 
játszotta első tétmérkőzését eszéki színekben a 
Lokomotiva Zagreb elleni 1–1-re zárult horvát élvo-
nalbeli találkozón. Kleinheisler azóta az NK Osijek 
összes bajnoki mérkőzését végigjátszotta. Április 
3-án az Inter Zapresic ellen pedig már a csapatka-
pitányi karszalagot is ő viselhette, a 3–1-es eszéki 
sikert hozó találkozón kiosztotta első gólpasszát, 
miután Pusicot hozta nagyszerű helyzetbe. Öt 
nappal később a Puskás Akadémián nevelkedő 
középpályást – a Gyurcsó Ádámot is foglalkoztató– 
Hajduk Splittel játszott gól nélküli döntetlen után 
a szurkolók megválasztották a meccs legjobbjának. 
A 25. születésnapját április 8-án ünneplő magyar 
válogatott játékosról a klub hivatalos honlapján 
megjelenő cikk Laci vezérszerepét, valamint ren-
díthetetlen harci szellemét emelte ki. 

Kleinheisler László a múlt pénteken a Rudes 
elleni bajnokin zsinórban hatodszor volt az eszéki 
kezdőcsapat tagja. A találkozó 11. percében aztán 
egy pazar indítás után kilőtte a vendégkapu jobb 
alsó sarkát, s ezzel megszerezte első gólját új csa-
patában.

Az NK Osijek a HNK Rijekával és a Hajduk Split-
tel küzd a bajnoki ezüstéremért. 

FELNŐTT MEZ/FEHÉR

GYERMEK MEZ/FEHÉR
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 27. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–4 (0–2)

Gól: Gosztonyi (19.), Grozav (31.), Melnyik (55.), Horváth Z. (70. – 11-esből)

Sárga lap: Szolnoki (10.), Poór (50.), Knezevic (78.), Spandler (79.)

Kiállítva: Sós B. (18.)

PAFC: Hegedüs L. – Poór, Hadzsiev, Spandler – Sós B., Szolnoki, Urblík, Nagy Zs. – Knezevic (Arabuli, 78.), Radó A., 
Latifi (Kiss T., 60.)

Kisvárda: Felipe – Melnyik, Kravcsenko (Ene, 81.), Beriosz, Protic – Lucas, Karaszjuk – Ilics (Horváth Z., 59.), Cukalasz, 
Grozav – Gosztonyi (Negrut, 67.)

JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 28. FORDULÓ
PAKSI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–0

Sárga lap: Lenzsér (36.), Fejes (81.), ill. Hadzsiev (42.), Vega (65.), Nagy Zs (89.)

Paks: Nagy G. – Kővári, Lenzsér, Fejes, Szabó J. – Kesztyűs (Egerszegi, 78.), Windecker, Papp K., Bartha – Remili (Cseke, 
84.), Hahn

PAFC: Hegedüs L. – Poór, Hegedűs J., Hadzsiev, Nagy Zs. – Mioc, Urblík – Kiss T. (Tamás N., 60.), Vega, Szakály P. 
(Latifi, 88.) – Arabuli (Radó A., 77.)
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ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

Négy nullra kapott ki csapatunk ha-
zai pályán a Kisvárdától a 27. fordu-
lóban. A sorsunkat egy kiállítás már viszonylag 
korán megpecsételte: a 18. percben Sós Bence 
utolsó emberként szabálytalankodott Grozavval a 
tizenhatosunk előterében – Andó–Szabó játékveze-
tő azonnal kiállította – a szabadrúgásnak a Várda 
egyetlen magyarja, Gosztonyi futott neki, s Hege-
düs Lajos kapujának jobb felső sarkába tekert. Az 
emberelőnyben lévő várdaiak létszámfölényük da-
cára nem támadtak esztelenül, mégis megszerezték 
második góljukat: a 31. percben Grozav nagyszerű-

en cselezte magát lövőhelyzetbe, majd mintegy 17 méterről mesterien kilőtte a jobb alsót.
A lidércnyomás a fordulás után is folytatódott: az 55. percben Grozav passzolt a bal szélen előrenyomuló Lucashoz, az ő visszagu-

rítására belül Melnyik érkezett, és az öt és feles sarkáról behúzta a mattot. A várdaiak így már angyali nyugalommal futballozhattak, s 
egyre több helyzetet alakítottak ki – jött is a következő vendégtalálat. A 69. percben Nagy Zsolt szabálytalankodott a tizenhatosunkon 
belül, a büntetőnek Horváth Zoltán futott neki, és az elvetődő Hegedüs mellett a kapu közepébe lőtt, megadva ezzel a kegyelemdö-
fést – a gyenge szereplés Radoki János állásába került.

A 28. körnek Komjáti Andrással a kispadon futottunk neki, s történetünk során először NB I-es 
bajnokin is pontot szereztünk Pakson. A 16. percben egy hazai ziccer jelentette az első igazi veszélyt: Hahn vett át 
egy labdát a balösszekötő helyén, tisztára játszotta magát, ám egyedül Hegedüs Lajossal szemben a bal kapufa mellé lőtt. A 27. minu-
tumban újabb paksi lehetőséget jegyezhettünk fel: Kővári a jobb szélről vitte befelé a labdát, s alakított ki lövőhelyzetet Kesztyűsnek, 
aki centikkel tekert a kapu mellé. A félidő vége felé közeledve a mi lövőkedvünk is megjött, ám Vega és Urblík lövése a védőkben, 
Arabulié pedig Nagy Gergely kapusban akadt el.

Fordulás után az 54. percben veszélyeztettünk először: Vega cselezte be magát az alapvonal mellett a paksi tizenhatosra, középen 
Nagy Zsolt érkezett, az ő lövését blokkolták, a kipattanót Benedik Mioc lőtte mellé. Tíz perc múlva Hegedüs Lajosnak akadt dolga, 
amikor Remili Mohamed bal oldali szabadrúgását kellet hatástalanítania, majd az ellentámadásnál Vega csúszott el gólhelyzetben. A 
hajrában az uruguayi lódult meg középen, és tálalt a bal oldalon érkező Radó András elé, ám cserejátékosunk lövése nem talált kaput, 
a hosszabbításban Hahn szerzett érvénytelen gólt, így maradt a gól nélküli döntetlen.

ELSŐ BAJNOKI PONTSZERZÉSÜNK PAKSON

TABELLA

GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 28 20 4 4 61—20 64
  2 MOL VIDI FC 28 17 5 6 45—27 56
  3 ÚJPEST FC 28 12 10 6 36—21 46
  4 DVSC 28 12 8 8 35—31 44
  5 BUDAPEST HONVÉD 28 11 7 10 33—29 40
  6 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC  28 9 8 11 39—37 35
  7 MTK BUDAPEST 28 10 4 14 39—45 34
  8 PAKSI FC 28 7 11 10 29—40 32
  9 PUSKÁS AKADÉMIA FC 28 9 4 15 30—41 31
10 KISVÁRDA MASTER GOOD 28 7 8 13 29—43 29
11 DVTK 28 7 7 14 26—49 28
12 SZOMBATHELYI HALADÁS 28 7 4 17 26—45 25

A PUSKÁS AKADÉMIA FC 
2018–2019-ES MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

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

IMPRESSZUM

PARTNEREK ÉS TÁMOGATÓK

  1. 07. 21.  Puskás Akadémia FC — DVSC 0–1
  2. 07. 28.  DVTK — Puskás Akadémia FC 2–2
  3. 08. 04.  Puskás Akadémia FC — MTK 1–2
  4. 08. 11.  Haladás — Puskás Akadémia FC 2–1
  5. 08. 18.  Puskás Akadémia FC — Kisvárda 1–1
  6. 08. 25.  Paks — Puskás Akadémia FC 3–2
  7. 09. 01.  Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 2–0
  8. 09. 15.  Puskás Akadémia FC — MOL Vidi 2–1
  9. 09. 29.  Puskás Akadémia FC — Honvéd FC 1–0
10. 10. 06.  Újpest — Puskás Akadémia FC 2–0
11. 10. 20.  Puskás Akadémia FC — Ferencváros 1–0
12. 10. 27.  DVSC — Puskás Akadémia FC 2–1
13. 11. 03.  Puskás Akadémia FC — DVTK 2–1
14. 11. 10.  MTK — Puskás Akadémia FC 3–2
15. 11. 24.  Puskás Akadémia FC — Haladás 2–0
16. 12. 01.  Kisvárda — Puskás Akadémia FC 1–0
17. 12. 08.  Puskás Akadémia FC — Paks 1–1
18. 12. 15.  Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd   2–0
19. 02. 02.   MOL Vidi — Puskás Akadémia FC  0–3
20. 02. 09.  Honvéd FC — Puskás Akadémia FC 2–1
21. 02. 16.  Puskás Akadémia FC — Újpest 0–1
22. 02. 23.  Ferencváros — Puskás Akadémia FC 4–0
23. 03. 02.  Puskás Akadémia FC — DVSC 2–0
24. 03. 09.  DVTK — Puskás Akadémia FC 1–0
25. 03. 16.  Puskás Akadémia FC — MTK 3–2
26. 03. 30.  Haladás — Puskás Akadémia FC 3–0
27. 04. 06.  Puskás Akadémia FC — Kisvárda 0–4
28. 04. 13.  Paks — Puskás Akadémia FC 0–0
29. 04. 20. 17:00 Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd 
30. 04. 27. 17:00 MOL Vidi — Puskás Akadémia FC 
31. 05. 04.  Puskás Akadémia FC — Honvéd FC 
32. 05. 11.  Újpest — Puskás Akadémia FC 
33. 05. 19.  Puskás Akadémia FC — Ferencváros 

  1  KNEZEVIC JOSIP 9
  2  ARABULI BACHANA 5
  3  KISS TAMÁS 3
  3  RADÓ ANDRÁS 3
  5  HEGEDŰS JÁNOS KRISZTIÁN 2
  6  LATIFI LIRIDON 1
  6  NAGY ZSOLT 1
  6  TAMÁS NÁNDOR KÁROLY 1
  6  URBLÍK JOZEF 1
  6  VARGA JÓZSEF 1
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ROVATCÍM

www.valvolgyizsur.hu • fb.com/valvolgyizsur

A belépés INGYENES!

2019. JÚNIUS 7-8-9.
AZ ALCSÚTI 

ARBORÉTUMBAN

JÖJJÜNK ÖSSZE!

3 NAP, 3 SZÍNPAD, SZÁMOS KONCERT 

és CSALÁDBARÁT PROGRAM
várja a látogatókat.


