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SIKERES KEZDÉS REMÉNYÉBEN
Stabil teljesítménnyel az idei szezonban is versenyben lehetünk a dobogós helyekért, vallja vezetőedzőnk, aki az utóbbi hetek nehézségei
dacára is győztes meccsel indítaná a bajnoki évadot.
– Több kulcsjátékost voltunk kénytelenek nélkülözni a Hammarby ellen 3–0-ra elvesztett Európa-ligaselejtezőn. Ennek tudatában hogyan értékeled svédországi szereplésünket?
– Sajnos nem tudtunk felállni olyan összeállításban,
amelynek reális esélye lett volna a Hammarby ellen.
Ugyanakkor büszke vagyok a csapatomra, mert becsülettel végigküzdötték a meccset. Voltak olyan játékosok,
akik nemhogy az Európa-ligában, hanem még az NB
I-ben sem léptek pályára. Persze ezzel nem szeretném
kisebbíteni a hazai csapat győzelmének értékét, de úgy
érzem, hogyha a legjobb tizenegyet tudtam volna pályára
küldeni, biztosan más lett volna a mérkőzés képe.
– Vasárnap már új kihívás vár csapatunkra, hiszen
két elhalasztott meccs után az Újpest ellen megkezdjük a bajnoki szereplést, s a hiányzók miatt várhatóan
a Pancho Arénában sem lesz könnyű dolgunk…
– Az Újpest jó csapat, komoly hagyományokkal, erős
játékoskerettel, amely veretlenül teljesítette az első két
fordulót. Nagyon tiszteljük a lila-fehéreket, de ugyanúgy
kezeljük őket, mint bármely más ellenfelet. Bármilyen
összeállításban kezdjünk is, mi mindig győzni akarunk, és
ez most sem lesz másképp.
– Az elmúlt bajnokságban a harmadik helyen végeztünk, azaz teljesítettük az elvárásokat. Milyen célokat
tűzhetünk ki magunk elé a 2020/21-es szezonban?
– A célok alapvetően ugyanazok: minél jobban szerepelni a bajnokságban, minél tovább jutni a Magyar Kupában. Ismét ki akarjuk vívni az európai kupaindulás jogát,
azaz a harmadik pozíciót meg szeretnénk tartani. Persze
minél előrébb végzünk, annál jobb, reménykedünk benne, hogy ha stabil lesz a teljesítményünk, akár a még
előkelőbb helyeket is ostromolni tudjuk. Persze tudom,
hogy minden az eredményektől függ, de bízom benne,
hogy versenyben leszünk az első helyekért.

Az akció 2020.08.10-től érvényes, a készlet erejéig tart és kizárólag a megadott termékekre vonatkozik!
A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken!
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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

ROVATCÍM

EGYENLŐ ESÉLYEKKEL
Ellenfelünk
szakvezetője,
Predrag Rogan
szerint kiváló
játékosaink
vannak, őket
viszont csak a
győzelem hajtja.
Az újpesti mez
viselése erre
kötelezi őket,
bárki is legyen
az ellenfél.

PREDRAG ROGAN
– Négy pontot gyűjtött az Újpest az elmúlt két
mérkőzésen. Mennyire elégedett ezzel a kezdéssel?
– Miután jól sikerült a nyitány, és egy nehéz mec�csen megszereztük a három pontot Pakson, mindenki
azt várta, hogy az újonc Budafok elleni hazai meccsen,
a szurkolók támogatását élvezve újra nyerni tudunk.
Megvolt bennünk a győzelem iránti vágy, de játékban
már nem a megfelelő szinten teljesítettünk, így a Budafok megérdemelten vitt el tőlünk egy pontot. Két
meccsen négy pontot szerezni ugyan nem rossz teljesítmény, de mindig a lehető legjobb eredményt kell
megcélozni. Igyekszünk tovább javulni, mert nagyratörő terveink vannak.
– A Puskás Akadémia még nem játszott bajnokit,
ez lesz az első az Európa-liga-találkozónk után. Ez a
tény növelheti az Önök esélyeit?
– Én nem innen közelíteném meg a dolgot. A Puskás egy jól szervezett klub, jó pár kivételes tudású játékosuk van, nagyon tiszteljük őket. Másfelől viszont mi
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minden meccsnek úgy vágunk neki, hogy nyerni szeretnénk, az Újpest-mez erre kötelez minket. Nehéz jóslatokba bocsátkozni, egyenlőnek látom az esélyeket.
– Milyen játékot vár a vasárnapi találkozón?
– A szezon épp csak elkezdődött, nincs előre lefutott meccs, és a csapatok még nem érték el a legjobb
formájukat. Muszáj változtatnunk, meg kell újulni az
előző két fordulóhoz képest. A Puskás sem az a csapat
már, amelyet a múlt szezonban láthattunk. Számukra
csak most kezdődik a pontvadászat, a dolgukat pedig
nehezíti, hogy játékosaik egy része elkapta a fertőzést.
Kívánom nekik, hogy minél hamarabb felépüljenek, és
visszatérhessenek a pályára. Egyelőre nem is tudjuk,
kik léphetnek pályára ellenünk. Igyekszünk a körülményekhez képest a legjobban feltérképezni az ellenfelet.
Ahogy említettem, ellenfelünknek sok jó játékosa van,
de az esélyek egyenlők. A játékosaim így állnak hozzá,
mint ahogy minden mérkőzéshez. Győzni akarunk,
ezért mindent bele fogunk adni a pályán.
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INTERJÚ

INTERJÚ

„HA ÉLVEZED A FUTBALLT, A SIKER IS JÖN”
segítőkészek a csapattársak, ami igencsak megkönnyíti
a beilleszkedésemet az öltözőben és az edzőpályán is.
Thomas Meissner, Yoell van Nieff vagy épp a csapatkapitányunk, Szolnoki Roland is nagyon sokat segít, de
a fiatalabbakkal is hamar jó viszony alakult ki. Mindez
arról árulkodik, hogy remek a közösség, a csapat nagyon nyitott az újonnan érkezők irányába – mesélt első
benyomásairól a portugál U19-es válogatottal éppen
Magyarországon Európa-bajnoki ezüstérmet szerző
játékos.
– A csapat az előző évadban kivívta az Európa-ligás szereplés jogát. Szerepet játszott ez abban, hogy
hozzánk igazoltál?
– Természetesen, kár lenne tagadni, hogy ez minden klubot váltó játékos számára nagy vonzerő, hiszen
komoly motivációt jelent, hogy nemzetközi szinten is
megmérettetheted magad.

Máris otthon
érzi magát a
Puskás Akadémiánál Joao
Nunes: a legeredményesebb
portugál klubnál, a Benficánál
nevelkedett,
több poszton is
bevethető védő
az előszezon
kezdete óta készül csapatunkkal, de máris
megtalálta a
közös hangot az
új társakkal.

Ahogy nagyon sokan, Joao is a barátokkal, iskolatársakkal az utcán játszva ismerkedett meg a futballal, s
mivel ügyesnek bizonyult, csakhamar a kétszeres BEKgyőztes portugál óriás, a Benfica kölyökcsapatában találta magát.
– Sokat nyaggattam édesanyámat, hogy hadd futballozzam, s ebben nagypapám is partner volt, segített
rábeszélni a szüleimet, hogy focizhassak. A kissrácok
nem mindig hallgatják szívesen a nagyszülők történeteit, de nagypapa sztorijai a futballról lebilincselők
voltak – régen maga is űzte ezt a sportot. Setúbalban,
egy kis klubban tettem meg az első lépéseket, aztán
nyolcesztendősen kerültem a Benficához, mégpedig a
klub legendás csatára, Nené révén. Hatalmas hatással
volt a pályafutásomra, hiszen nemcsak felfedezett, de
támogatott is akadémistakoromban. Tizenhat évesen
írtam alá az első profi szerződésemet, akkor kezdett
komolyra fordulni minden. Addig azt gondoltam, szeretek edzeni, meccseket játszani, élvezem, amit csinálok, onnantól viszont hivatásommá vált a futball – mesélt a kezdetekről új szerzeményünk, aki ifista korában
klubcsapatával a Barcelona ellen UEFA Youth League-,
a válogatottal a németek ellen Eb-döntőt játszhatott –
éppen Magyarországon.
– Azt tudjuk, hogy a Pancho Aréna nem ismeretlen számodra, hiszen az U19-es Eb nyolcas döntőjében kétszer is pályára léptél stadionunkban, ám a
társakat még nem ismerted. Sikerült beilleszkedned?
– Mindenki nagyon pozitívan fogadott, rendkívül
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– Portugáliában váltál profi labdarúgóvá, játszottál Lengyelországban és Görögországban is, és a magyar futballról is vannak ismereteid. Hogyan hasonlítanád össze az említett futballkultúrákat?
– Odahaza elsősorban a technika, illetve a taktika a
legfontosabb, a fizikai rész kevésbé hangsúlyos – ami
persze nem jelenti azt, hogy ezt a részt elhanyagolnánk,
hiszen utóbbi nélkül a modern futball nem elképzelhető. Lengyelországban gyorsabb a játék. Persze ott is
vannak csapatok, amelyek a labdabirtoklásra törekszenek, de jellemzőbb a magas intenzitás, az, hogy a labda
megszerzése után minél előbb igyekszenek az ellenfél
kapuja elé kerülni. Görögországban hasonló a felfogás, mint Portugáliában. A magyar foci – már amennyit
láttam belőle – az említettek keverékének tűnik, itt is
szeretnek nyomást helyezni az ellenfélre, ugyanakkor
a technika is fontos.
– Ha már az elemzéseknél tartunk: milyen játékos
Joao Nunes?
– Szeretek úgy gondolni magamra, mint olyan futballistára, aki játssza a futballt, részt vesz a támadásépítésben. Kedvelem a labdatartáson alapuló játékot,
de természetesen védőként nagyon fontos, hogy a
párharcoknál se jöjjek zavarba. Remélem, ezzel jól illeszkedem majd a csapatba.
– Vezetőedzőnk, Hornyák Zsolt többször hangsúlyozta: amellett, hogy az eredményesség fontos, a
futball arról szól, hogy a közönség élvezze, amit lát…
– Ezzel a filozófiával maximálisan egyetértek. Ter-

mészetesen mindenki nyerni akar, de úgy vélem, a pozitív felfogás több örömet okoz a játékosoknak, és az
ilyen stílusú focival a győzelemhez is közelebb kerülsz.
Nincs kétségem afelől, hogy a védekezésre építő csapatok is eredményesek lehetnek, de ne felejtsük el: ha
szinte kizárólag a bekkelésre koncentrálsz, sokkal nagyobb az esély arra, hogy előbb-utóbb gólt kapsz. Véleményem szerint a labdarúgásban az a legfontosabb,
hogy kreatív legyél, és élvezd, amit csinálsz.
– Kétéves szerződést írtál a alá a klubhoz – mi kellene ahhoz, hogy jövő ilyenkor azt mondhasd: elégedett vagy az első szezonoddal?
– Amint az imént is mondtam: élvezni szeretném,
amit csinálok. Mert bár tekinthetünk a labdarúgásra
szakmaként, a foci elsősorban szerelem, szenvedély –
épp ezért szeretnék minél többet játszani. Persze nem
akarok hazudni, hiszen az eredmények, mint minden
sportolónak, nekem is fontosak, szeretném, ha megnyernénk a Magyar Kupát, és legalább olyan jó helyen
végeznénk a bajnokságban, mint legutóbb.
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TIZENEGYES

TIZENEGYES

KÉRDEZZ-FELELEK: DEUTSCH LÁSZLÓ
Saját nevelésű balbekkünk, Deutsch László januárban, a Kaposvár ellen mutatkozott be az élvonalban, azóta tizenegy találkozón kapott szerepet, s megszerezte első NB I-es gólját is. A huszonegy éves fiatalembernek tizenegy plusz egy – nem feltétlenül
szakmai jellegű – villámkérdést tettünk fel. Lássuk Laci válaszait!
1. Akinek a legtöbbet köszönheted eddigi
pályafutásod során?

A szüleimnek, akik sok mindenre megtanítottak,
mindenhová elkísértek, és rengeteget segítettek
abban, hogy most itt tartok.

2. A legboldogabb pillanatod a futballpályán?

Egyértelmű: amikor megszereztem az első NB
I-es gólomat a Diósgyőr ellen.

3. A legjobb barátod a csapatban?

Tamás Nándi.

4. A legjobb futballista a világon?

Cristiano Ronaldo. Ő dolgozott a legtöbbet
azért, hogy ilyen jó legyen.

5. A kedvenc könyved?

Michael van Gerwen önéletrajza.

6. Melyik hírességgel vacsoráznál legszívesebben?

Megan Foxszal. Szép nő, és nagyon tetszik a
stílusa.

7. Brazil foci vagy német foci?

Brazil. Jobban szeretem az improvizatív játékot.

8. Passz vagy csel?

Passz. Sokkal többet kell passzolnom a pályán,
és jobb is vagyok benne, mint a cselezésben.

9. Jordi Alba vagy Marcelo?

Marcelo. Kevesebbet védekezik, mint támad,
de a technikája lenyűgöz.

10. Lefutni egy ultramaratont, vagy megmászni a
Mount Everestet?

Ultramaraton. Inkább futok…

11. Drake vagy Eminem?

Drake.

+1. Bajnoki cím vagy Magyar Kupa-győzelem?

Mindkettő, természetesen.
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EDZŐPORTRÉ

EDZŐPORTRÉ
ahogy gyorsult az egész játék, úgy ő is. Az utóbbi években a kapusoknak a lábbal való játéka előtérbe került,
ő tudott ebben fejlődni. Mentalitása, hozzáállása miatt
emelném ki őt mint példakép.

FRISSEN, LENDÜLETTEL
Pörgős, változatos edzések, rengeteg munka és alázat –
ez Balajcza Szabolcs hitvallása. Kapusedzőnk örül, hogy
jó „anyaggal” dolgozhat, s úgy véli, a csapat is képes
lehet megismételni tavalyi produktumát.

– A grundon általában senki nem akar kapus lenni,
ezért régen a legügyetlenebbeket állították a kapufák
közé. Te mindig is kapus akartál lenni?
– Kapusként indult a pályafutásom, emlékszem, édesanyámék is mesélték, hogy már az óvodában szerettem
védeni, és a kapuban állni, egyszóval: mindig is kapus akartam lenni. Mit mondjak, elég rögös volt az NB I-be vezető
út. Tizenkét évesen egy sportiskolába kerültem, ahol egy
focis osztály volt, a Kaposvári Rákóczinak ez volt a legfiatalabb serdülőcsapata. Érdekesség, hogy az ifiben és a
serdülőben második, harmadik számú kapus voltam mindig. Talán 16-17 éves lehettem, amikor jött a fordulópont
a pályafutásomban: odaadtak egy megyei I. osztályú csapatnak, amely a Kaposvár fiókcsapata lett, és ott kezdtem
el védeni a felnőttek között. Ez nagy dolognak számított,
hiszen a „megye” régebben sokkal színvonalasabb volt.
– Úgy tűnik, bejött a „váltás”, hiszen 357 bajnoki NB
I-es mérkőzést játszottál a Kaposvár és az Újpest színeiben…
– Igen, 56 mérkőzést a Kaposváron, a másodosztályra
nem emlékszem pontosan, de ott is volt legalább 100-150
találkozó. Újpesten volt 351 bajnoki meccsem, a végén pedig Siófokon 30 másodosztályú mérkőzés, utána még két
évet a megye I-ben védtem.
– Vissza a gyökerekhez?
– Egy nagyon jó kis társaságnál védhettem, nagyon
szerettem, tiszta, őszinte futballt játszottunk.
– Mikor döntöttél úgy, hogy kipróbálod magad kapusedzőként?
– Tudatosan készültem erre, mindig is nagyon érdekelt
az edzői szakma. Két évvel ezelőtt, amikor Siófokról eljöttem, és befejeztem a profi pályafutásomat, az UTE segítő
kezet nyújtott. Elbert András tíz év után hazajött Kuvaitból,
és ő lett az UTE utánpótlásának szekcióvezetője a kapusedzőknél. Sanda Tamással együtt ő kért fel a kapusedzői
posztra az utánpótlásban, mellette pedig elkezdtem a kapusedzői képzést, amely nagy álmom volt. Mindig is az volt
a fő célom, hogy első osztályú felnőtt csapatnál tudjak dol-
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gozni, hiszen ez a szakma csúcsa. Volt egy kapusiskolám,
és sikerült ott is, illetve az UTE-ban is úgy dolgozni, hogy a
Puskás Akadémia felfigyeljen rám.
– Visszatérve a 357 bajnoki mérkőzésre, melyek voltak a legkiemelkedőbbek akár kapusként, akár az eredmény szempontjából?
– A Fradi elleni 6–0 nyilván kiemelkedő volt, de volt talán 2008-ban vagy 2009-ben a Vasas ellen 1–0-ra megnyert
meccs, ott rengeteg lövést kaptam kapura, mégis sikerült
megőriznem a hálómat a góltól. Aztán ott egy másik mérkőzés a piros-kékek ellen, mégpedig 2012-ben: ha azon a
mérkőzésen nem nyerünk, akkor lehet, hogy mi estünk
volna ki. 1–0-nál sikerült tizenegyest fognom, talán nem
kell ecsetelnem, mekkora dolog volt. Amúgy az összes
derbit ide sorolnám, körülbelül húsz mérkőzésen védtem,
mi voltunk az első magyar csapat, amely nyerni tudott a
Groupama Arénában. Hogy nemzetközi meccset is említsek: 2009-ben a Steaua Bukarest ellen nemcsak Újpest,
hanem az egész ország mögöttünk volt. Kint harmincezer
néző előtt játszottunk, nagyon döntetlen körüli volt, sajnos azonban mégis kikaptunk 2–0-ra egy olyan csapattól,
amely előtte BL-csoportkörös volt. Bár a Steaua jutott tovább, itthon is megálltuk a helyünket, felemelő volt, hogy
képviselhettük az országot.
– Voltak-e, vannak-e példaképeid, akár kapusként,
akár kapusedzőként?
– Az edzőim közül három olyan nevet említenék,
akik meghatározók voltak számomra: Házy Lászlót, aki
most a Ferencváros utánpótlásának szekcióvezetője, ő
Kaposváron volt kapusedzőm, sőt az utánpótlás-válogatottaknál is volt kapusedző, valamint Pálinkás Bandi
bácsit, aki tizenegy évig volt a kapusedzőm. Nagyon jó
irányvonalú szakemberek voltak, rengeteget tanultam
tőlük. Rajtuk kívül ott van még a már említett Elbert
Andris is, akitől szintén nagyon sokat tanultam, és kollégaként belevont az ő saját munkájába is. Példaképként
Gianluigi Buffont említeném, nagyon hosszú, nagyon
színes az ő karrierje. Ez a szakma nagyon sokat változott, gyorsult, szerintem Buffon az, aki haladt a korral,

– Milyen tervekkel vágtál bele az új kalandba, milyen
újdonságokat tervezel megvalósítani a kapusedzésben
nálunk?
– Ez a szakma is olyan, amelyben folyamatosan fejleszteni kell magunkat. Magyarországon ebben az évben
elindult egy olyan kapusedzőképzés, amely UEFA A, B, C
minősítést ad. Jelenleg a B licencre járok, amelyet a koronavírus-járvány megszakított ugyan, de nagyon jó színvonalúnak tartom, összeszedi a kapusszakmában azokat
az embereket, akik szeretnék magukat képezni. Mellette
egy évben egyszer ki szoktam menni kapusedző-konferenciákra Horvátországba vagy Lengyelországba, ahol az
ember nagyon sokat tanulhat. Olyan előadókat hallgathatunk, akik Európa élcsapataiban kapusedzők, különböző stílusú kapusedzéseket tartanak, így nagyon sokat
lehet tanulni ezeken az eseményeken. Az én filozófiám,
ha lehet azt mondani, hogy minden kapusedzés erőnléti
edzés, gyorsan, dinamikusan, robbanékonyan kell csinálni, persze a megfelelő lábjátékkal, ami nagyon fontos a
hálóőröknél, tudom az utánpótlásból, hogy a felnőtt kapusok is igénylik, hogy változatos legyen az edzés, folyamatosan fenn kell tartani a figyelmüket – ennek az irányvonalnak a mentén próbálok haladni.
– Most már jó ideje edzed a kapusainkat, mi a véleményed a fiúkról?
– Fiatalok, lelkesek, tehetségesek, szeretnek dolgozni, szenvedéllyel végzik, amit csinálnak. Ketten ráadásul
a Puskás Akadémián nevelkedtek, ami nagyon fontos,
ugyanis hiszem és vallom, hogy Magyarországra nem kell
külföldi kapusokat hozni, hanem igenis ki lehet olyanokat nevelni, akik megütik a válogatottszintet. Tóth Balázs
például óriási pozitív meglepetés volt nekem az előző
szezonban, hiszen a koronavírus-szünet után nagyszerűen megállta a helyét az első osztályban. Ha ugyanilyen
érdeklődéssel, szenvedéllyel fog dolgozni továbbra is, nagyon sokra viheti. Sokat lehet a srácokból kihozni, s noha
biztosan lesznek hullámvölgyek, lesznek hibák, nem erre
készülünk, hanem a védésekre, arra, hogy minél jobb
eredményhez segítsük a csapatot.
– Az előző bajnoki évben elég magasra tettük a mércét, mit vársz a mostanitól?
– Mindenképpen azt, hogy a csapat a tabella első harmadában végezzen. Nézve a csapat összetételét, gondolok itt a fiatal magyarokra, a rutinos játékosokra, illetve a
külföldiekre, ez abszolút reális. Tippelni a tizenkét csapatos NB I-ben szinte lehetetlen, ahogy a kiesőket nem lehet megjósolni, úgy a dobogósokat vagy az első öt helyezettet sem lehet megmondani. Mindenki tudja, hogy van
két kiemelkedő költségvetésű csapat, az FTC és a MOL
Fehérvár FC, remélem, hogy mögéjük oda lehet érni, és
akkor megint meg lehet ismételni ezt a szép eredményt.
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Felső sor:
		
Középső sor:
		
Alsó sor:

Jakub Plsek, Kamen Hadzsiev, Urblík József, Deutsch László, Thomas Meissner, Auerbach Martin, Tóth Balázs, Kiss Ágoston, David Vanecek, Josip Knezevic, Antonio Mance,
Spandler Csaba, Joao Nunes
Hajnal Imre (masszőr), Balajcza Szabolcs (kapusedző), Pető Zoltán (technikai vezető), Vanczák Vilmos (asszisztens edző), Hornyák Zsolt (vezetőedző), Polonkai Attila (asszisztens edző),
Egon Kunzmann (erőnléti edző), Feszthammer Réka (fizioterapueta), Lőrincz Ábel (videoelemző), Kiss István (masszőr)
Alexandru Baluta, Tamás Nándor, Radics Márton, Kiss Tamás, Yoell Van Nieff, Szolnoki Roland, Nagy Zsolt, Komáromi György, Luciano Slagveer, Weslen Júnior

2020-21

ÉREMESŐ

VEDD MEG A BÉRLETED

AZ ÚJ SZEZONRA!

MECCSTÖRTÉNET

PAFC – ÚJPEST: FELÉNK BILLEN
A MÉRLEG NYELVE
A két csapat eddig tizenhat mérkőzést játszott egymás ellen az NB I-ben, egyet pedig a
Magyar Kupában.

16+1 ALKALOMRA
SZÓLÓ BÉRLETÁR

16+1 ALKALOMRA
SZÓLÓ BÉRLET

10 000 Ft

20201.- 2021
U14:
HELY
SKÁ
PU S

AK ALCSÚTIA
ADÉM

ÉVES BÉRLETÁRAK
ÉVES BÉRLET
2020 - 2021
U15: 2. HELY
SKÁ
PU S

AK ALCSÚTIA
ADÉM

Felnőtt
Vál-völgyi lakos
Nyugdíjas
Mozgáskorlátozott
Diák (14 év felett)
Gyermek (14 év alatt)

13 000 Ft
10 000 Ft
6 000 Ft
6 000 Ft
6 000 Ft
1 000 Ft

Az árak forintban értendőek és tartalmazzák a 21,26%-os ÁFA-t.
A 16+1 alkalomra szóló bérlet csak névre, helyre nem szól, mindig foglalnia kell helyet online vagy a jegypénztárainkban, mert önmagában belépésre nem jogosít,
kizárólag a mérkőzésre szóló kiváltott jeggyel léphet be!
Az éves bérlet belépést biztosít az összes hazai OTP BANK Liga és Magyar Kupa-mérkőzésre, a bérlet névre és helyre szól.
A tájékoztatás nem teljes körű, további információért érdeklődj a Pancho Aréna 1-es jegypénztárában, illetve a megadott elérhetőségek egyikén!
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puskasakademia.hu
U16: 2. HELY

PuskasAkademia

puskasakademia

Együttesünk első mérkőzését a bajnokságban 2013.
augusztus 8-án játszotta a fővárosiak ellen még Székesfehérváron, ahol a párharc első találatát Tischler
Patrik fejelte – a végén mégis a vendégek örülhettek,
mert Kabát Péter és Jarmo Ahjupera góljaival 2–1-re
győztek. A királyok városában még NB I-es gárdánk
jelenlegi asszisztens edzője, Polonkai Attila és csapatunk játékosmegfigyelője, Tóth Balázs is pályára lépett.
A visszavágón gólgazdag, 3–3-as végeredményt hozó
meccs után egy ponttal térhettünk haza a Szusza Ferenc Stadionból.
A két csapatnak mégsem az első újpesti ütközete
volt a leggólgazdagabb, hanem az első Pancho Arénában rendezett bajnoki: elképesztően fordulatos összecsapáson Tischler Patrik mesternégyese ellenére 5–4re győztek a lilák.
Eddig 16 alkalommal csaptunk össze az Újpesttel az
élvonalban. A mérlegnek – leheletnyit csupán – a mieink felé billen a nyelve: hat puskásos győzelem mellett
öt döntetlen és öt fővárosi siker született, csapatunk
28-szor mattolta az újpesti védelmet, míg a budapesti játékosok 22-szer ünnepelhettek. Az előző bajnokság nyitófordulójában az új Illovszky Rudolf Stadionban csapatunk győzött 3–1-re, majd novemberben, a
Pancho Arénában az Újpest nyert 3–1-re. A szezon harmadik csatája előtt a fővárosi együttesnek hitelesítési
problémái adódtak a Szusza Ferenc Stadionnal, ezért a
zalaegerszegi ZTE Arénában fogadta a mieinket. A zalai
mérkőzésen tőlünk David Vanecek, Josip Knezevic és
Yoell Van Nieff volt eredményes.
A klubok a 2018–2019-es szezonban a Magyar Kupa
fináléjában is összekerültek, ahol a 2–2-s rendes játékidőt követően a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a
felek, aztán a szétlövésben sajnos az újpestiek nyertek
5–4-re. A párharcok legeredményesebb játékosa Josip
Knezevic, aki hatszor vette be a negyedik kerületiek kapuját.
Saját nevelésű válogatott balhátvédünk, Nagy Zsolt
a lila-fehérek ellen szerezte első NB I-es találatát, amelyet új kapusedzőnknek, Balajcza Szabolcsnak lőtt. A
korábbi hálóőr játékosként hétszer védett ellenünk,

összesen tizennégyszer kellett a hálóból kiszednie támadóink pontos befejezése után a labdát.
Az Újpest FC az NB I 2019–2020-as kiírásában csupán az utolsó körben biztosította be élvonalbeli tagságát az új szezonra. Ezt már a kétszeres Magyar Kupagyőztes Nebojsa Vignjevicset váltó Predrag Rogannal a
kispadon érte el a fővárosi alakulat. Az új vezetőedzővel eddig kilenc bajnokit vívott a budapesti csapat: öt
győzelem, három döntetlen és egy vereség a mérlege
– egyedül az akkor már bajnok FTC-től szenvedett vereséget a Groupama Arénában.
Vasárnapi vendégeink az új évad első fordulójában
Simon Krisztián duplájával 2–1-re nyertek Pakson, ám
az előző körben nem bírtak hazai pályán az újonc Budafokkal (1–1). A találkozó nem az újpesti botlásról marad emlékezetes, hanem a meccsvégi affér miatt. Kire
Risztevszki alattomosan belerúgott a budafoki egyenlítőgólt jegyző Zsóri Dánielbe, aki „viszonzásul” rátaposott ellenfelére. A játékvezető mindenkettejüket azonnal kiállította. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
fegyelmi bizottsága később a Puskás-díjas játékost
négy, az északmacedón válogatott védőt pedig három
meccsre tiltotta el.
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TALÁLKOZÁS

A PUSKÁS AKADÉMIA
A „MÁSIK” SZENVEDÉLYE
Akadémiánk
felügyelőbizottsági elnöke, Jakab
János az NB I-be
frissen feljutó
Budafok tiszteletbeli elnökeként is
dolgozik. Közelgő hetvenedik
születésnapja
apropóján beszélgettünk.

TALÁLKOZÁS
– Pár nap múlva kerek évfordulóhoz érkezik. Csapata, a Budafok pedig 74 év után ismét visszatérhet az
első osztályba. Várja már?
– Az utóbbit mindenképpen, az előbbit kevésbé. De
eljött ez a nap is, tudomásul kell venni. Próbálom fiatalon
tartani magam, hol a futballpályán vagyok, hol az uszodában. Sajnos hamarosan térdprotézisre lesz szükségem,
de muszáj, mert szeretnék még meccsekre járni. Ami a
Budafokot illeti, nem gondoltam volna egy évvel ezelőtt,
hogy ennek a csapatnak máris sikerül feljutnia. Még kéthárom évet adtam volna magunknak, de aztán – némileg
váratlanul – összejött, amit boldogan fogadtunk.
– Születésnapjára azért kívánna valamit?
– Mit is kívánhatnék? Tízgyerekes családból származom, én vagyok a legfiatalabb. Sajnos már sokan nem
élnek a testvéreim közül. Három fantasztikus gyerekem
van, mind sportoló. A lányom NB I-es röplabdás volt, az
idősebb fiam az NB II-ben futballozott, a fiatalabb pedig
hét éve vízilabdázik a KSI-ben. Kerek az életem. A budafoki munka is nagyon kellemes légkörben zajlik. A szívem
másik csücske Felcsút. Az első pillanattól kezdve, 1998
óta járok oda. Az egy másik szenvedély. Nem akarom
összehasonlítani a kettőt. A Budafoktól tisztes helytállást
várok, a Puskás Akadémiától kicsit többet. A szakmai stáb
– kiegészítve Tóth Balázzsal, Komjáti Bandival és Hegedűs Bélával – jobban össze van hangolva, mint eddig bármelyik. Nagyon együtt van a brigád. A vezérkarról nem is
beszélve. A tulajdonos az életét adná a klubért, az alapító
is mindenre odafigyel. Ez az egység messzire repítheti a
csapatot.
– November végén Puskás Akadémia–Budafok
mérkőzést rendeznek a bajnokságban. Nem lesz furcsa, hogy a vendégdelegáció tagjaként látogat majd a
Pancho Arénába?
– Érdekes lesz. Nem is tudom, hogy szurkolhatok-e
egyáltalán. Lehet, hogy ki sem megyek a meccsre…Viccelek. Természetesen mindkét csapatnak drukkolok.

– Játékosunk, Skribek Alen kölcsönben szerepel a
Budafok együttesében, mit várnak tőle az első osztályban?
– Nagyon ügyes fiatalember, szép jövő áll előtte. Kezdi belátni, hogy az ő érdeke nem az, hogy állandóan kötényeket osztogasson. Hallgat az idősebbekre. Oláh Lóránt
sportigazgató és Csizmadia Csaba edző ért a játékosok
nyelvén. Alen nem sokáig lesz Budafokon. Ennek valahol
nem örülök, de az ő élete. Még sokra viheti. Ez elmondható egyébként a szakvezetőinkről is.
– Öt éve fogott bele a budafoki projektbe, mostanra pedig NB I-es klubot vezethet. Ez nyilván nagy lépés.
Elég, ha a költségek megugrására gondolunk.
– Nem szeretek a „biztos bennmaradásról” beszélni.
Szeretnénk a képességeinkhez mérten jól szerepelni.
Sose fogom azt mondani, hogy nekünk le kell győznünk
a Ferencvárost, a Fehérvárt vagy a Puskást. De szeretném, ha megnehezítenénk a dolgukat. A mi esetünkben
is a nyugalmat tudom kiemelni. A tulajdonos mellett
az MLSZ is támogat minket. Ebben az osztályban nem
számítunk tehetősnek, de nem is kell több pénz, úgy
vélem. Hogy hol végzünk, nem akarom megjósolni. Az
infrastruktúrát folyamatosan fejlesztjük, hamarosan
mindenki láthatja.
– Akadnak irigyeik a jelenlegi másodosztályban?
– Rég volt ilyen erős az NB II mezőnye. Sok a néző, pozitív a sajtó is. Minden csapatnak szurkolok a másodosztályban. A Vasasért is szorítok, közel áll a szívemhez, még
ha nem is örülnek most annak, hogy mi jutottunk fel.
– Jövőre lesz 40 éve, hogy egykori csapata, a Tatabánya legyőzte a Real Madridot. Szeretne még ahhoz
hasonló sikert átélni?
– Persze. Az elmúlt években sok kupameccsen ott voltam, elsősorban a fehérváriakon. A nemzetközi tapasztalat terén van lemaradás, még kelet-európai szinten is.
Sok csapat évről évre főtáblás. Azért a Fradi és a Fehérvár
már átérzi, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni. Remélhetőleg a Puskás Akadémia is elmondhatja ezt magáról hamarosan.
– Eszébe jutnak néha azok az évek, amikor még játékos volt? Például amikor a Budafokkal kis híján feljutottak az első osztályba a hetvenes években.
– Nem szeretem azt hangoztatni, hogy mi volt az én
időmben. Nagyon sok jó futballista volt, és más volt a futballt övező légkör is. Több volt a néző, fontos lenne, hogy
visszatérjenek. Gyönyörűek a stadionok a kormánynak
köszönhetően. Ha elmegyek Mórahalomra, ötszáz fős
lelátó fogad, gyönyörű füves pálya. De mondhatnám
Dabast, Gyirmótot, Szombathelyt is. Nem beszélve a legszebbről, a Panchó Arénáról vagy a Puskás Stadionról, de
akár Szegedet is említhetném, vagy a fehérvári stadiont,
vagy a Fradiét. Öröm elmenni ezekbe a stadionokba, és
ha a nézők visszatérnek, az hatással lesz a csapatok teljesítményére is.
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NŐI FUTBALL

KIVÁLASZTÓ

MEGALAKULT NŐI NB II-ES
FELNŐTTCSAPATUNK

Ismét eljött
hagyományos
kiválasztónk
ideje – ezúttal is
az ország minden
szegletéből érkeztek futballistaálmokat szövögető
gyerekek, hogy
különféle próbák
során bizonyítsák
rátermettségüket, s azt, hogy itt
a helyük a Puskás
Akadémián.

A következő szezontól három korosztályos leánycsapatunk mellett újabb női
együttese lesz egyesületünknek. Felnőttgárdánk az NB II nyugati csoportjában
szerepel. A másodosztály küzdelmei augusztus 29-én kezdődnek, hölgyeink az
első fordulóban hazai pályán a Sopronnal játszanak.

A „PUSKÁSOSSÁ” VÁLÁS ÚTJÁN
A női Magyar Kupa már augusztus közepén elrajtolt. Csapatunk az első kört idegenben teljesítette: Újpesten 2–2-es döntetlen után 4–2-re nyert
tizenegyespárbajban, s bejutott a következő fordulóba – góljainkat Krascsenics Petra és Tamók Rebeka
lőtték.
Együttesünk a második fordulóban a Magyar Labdarúgó Egyletet fogadta. Janosütz Evelin találatával
sokáig vezettek hölgyeink, de a vendéggárda egyenlített a hajrában, s így ismét büntetőpárbajra kényszerültek női labdarúgóink. A maratoni hosszúságú idegek csatáját a mieink bírták jobban, 10–9-re nyerték a
tizenegyespárbajt. Női NB II-es csapatunk így készülhet a Magyar Kupa harmadik körére.
„A kiemelt bajnokságban harmadikként zárt U19-es
csapatunk magja alkotja az NB II-es keret vázát. Hozzájuk igazoltunk idősebb, élvonalbeli rutinnal is rendelkező játékosokat. Az utóbbi években az volt a célunk,
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hogy kialakítsuk utánpótlásbázisunkat, amely sikeres
női labdarúgókat fog kinevelni. Ennek a következő lépcsőfoka, hogy megalakult felnőttcsapatunk. Örülök,
mert így nálunk léphetnek be a felnőttfutballba az U19es gárdából „kiöregedő” lányok. A legfontosabb, hogy
a következő szezonban a fiatalok értékes tapasztalatot
gyűjtsenek az NB II-ben, de persze sikeresen akarunk a
ligában is teljesíteni. Remélem, sokan bemutatkoznak
majd szezon közben az U19-es vagy akár az U16-os lányok közül. Izgatottak vagyunk, nagyon várjuk, hogyan
alakul a bajnokság” – mondta NB II-es női csapatunk
vezetőedzője, Halászi Kinga.
Szakvezetőnk munkáját Szalkai Kitti asszisztens
edzőként, Büi Deborah gyógytornászként, Bajcsy
Krisztina pedig erőnléti edzőként segíti.
Az utánpótlásban Mészáros Dalma az U19-es,
Krascsenics Petra az U16-os, míg Szalkai Kitti az U14es gárdát irányítja.

Közel hatvan ifjú futballista gyűlt össze a Pancho Aréna
mögötti pályák egyikén, amely most valóságos hadszíntérré változott számukra: két óra állt rendelkezésükre,
hogy teljesítsék a szakembereink által számukra kigondolt próbákat, s meggyőzzék edzőinket arról, hogy
akár belőlük is válhatnak igazi „puskásosok”. Idén is
megszervezte akadémiánk szokásos kiválasztónapját,
amelyen ezúttal a 2005-ös, a 2006-os, a 2007-es és a
2008-as születésű gyerekek mutathatták meg tehetségüket. Volt, aki a környező települések valamelyikéről,
s akadt, aki az ország másik részéből, Szombathelyről,
Kecskemétről vagy épp Békéscsabáról indult útnak.
„Ezúttal is rendkívül hasznosnak találtuk
kiválasztónapunkat, hiszen megismerhettünk olyan,
kisebb települések csapatában vagy kisebb klubokban
szereplő fiatalokat, akiket egyébként nemigen láthatnánk játszani – fogalmazott Havas Máté, akadémiánk
utánpótlás-menedzsere, a kiválasztónap főszervezője.
– Szerettünk volna számukra lehetőséget adni, hogy
megmutathassák magukat, s persze a magunk számára is szerettünk volna lehetőséget teremteni, hogy
kiemelhessük közülük azokat, akiket akadémiánkon
képezhetünk majd.”

Potenciális növendékeinknek összesen hat próbát
kellett kiállniuk, edzőink hat állomáson várták őket:
elsőként a motorikus képességeket vizsgálták szakembereink 5, 10 és 30 méteres sprintteszt során, majd
egy labdavezetéses gyakorlat következett, aztán a
robbanékonyságot és a gyorsaságot felmérő helyből
távolugrás. Ezt követően a kapu előtti szituációkban
helytállásról tanúskodó kapura lövéses játékra került
sor, következett aztán az egyéni védekező és támadó
technikáról-taktikáról képet adó egy az egy elleni játék,
végül a csapatszintű egymás elleni játék.
„A felmérésnek köszönhetően objektív adatokat
kaphatunk a gyerekek tudásáról, teljesítményéről,
képességeiről, de akár még a személyiségükről is,
különösképpen, ha összevetjük ezeket az adatokat a
korábbi kiválasztók eredményeivel – mondta Máté. –
Ahogyan az elmúlt kiválasztókon, úgy most is feltűntek
olyan tehetséges, a futball alapjait ismerő gyerekek, főként a legkisebb korosztályokban, akiket biztosan vis�szahívunk majd, hogy kipróbáljuk őket a csapatedzéseken is. Mostani akadémistáink között is akadnak
olyanok, akiket éppen egy hasonló kiválasztónapon
fedeztünk fel.”
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

LABDARÚGÓ EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
HAMMARBY (SVÉD) – PUSKÁS AKADÉMIA FC 3–0 (2–0)
Gól: Khalili (14.), Bojanics (31.), Paulinho (84.)
PAFC: Auerbach – Deutsch, Hadzsiev, Spandler, Radics – Szolnoki, Nagy Zs. – Latifi (Komáromi
61.), Plsek, Kiss (Kalmár 81.) – Weslen Jr. (Corbu 69.)
Sárga lap: Rodics (88.), illetve Kiss (30.), Nagy Zs. (33.), Latifi (48.)
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MECCSIDÉZŐ

ÍGY ÁLLUNK MOST

BECSÜLETES BÚCSÚ

Kilenc fontos
játékost nélkülözve, tisztes
helytállással,
de kikaptunk a
Hammarbytól
történetünk első
Európa Liga-mérkőzésén.

A számos hiányzó (Tóth Balázs kapus, Knezevic, Vanecek,
Meissner, Van Nieff, Slagveer, Urblík, Baluta, Nunes) miatt alaposan felforgatott kerettel utaztunk Stockholmba.
A 17 éves kapus, Auerbach Martin például hamarabb debütált így az Európa-ligában, mint az NB I-ben. Bekerült a
kezdőbe a nemrég még sérült Radics, illetve Szolnoki is.
Az NB III-as csapatból magunkkal vittük az albán Latifit,
aki rögtön a kezdőbe került, továbbá a cserepadon öt, az
NB III-ban is épphogy bemutatkozó játékos (Nagy Zalán,
Sipos Gábor, Hosszú Zétény, Corbu Marius, Kalmár Benedek) kapott helyet Kiss Ágoston és Komáromi György
mellett, így csupa 20 éven aluli cserével kezdtünk neki
történelmünk első nemzetközi kupameccsének. A brazil Weslen Junior pedig első meccsét játszotta csapatunk
mezében.
Az első percben máris mi vezethettünk támadást,
amit Nagy Zsolt távolról lövéssel fejezett be, majd pár
perccel később a svédek Auerbachot is „bemelegítették”
egy lapos próbálkozással. A 12. percben Weslen Júnior is
lövéssel próbálkozott távolról és némileg éles szögből, de
célt tévesztett. A svédek átvették az irányítást, és a második lehetőségüket sajnos gólra váltották. A 14. percben
egy bal oldali beívelés után Auerbach továbbpaskolta a
labdát, ám éppen a hosszú oldalon álló Khalilihez, aki az
ötös sarkáról egy igazítás után Deutsch lábai között laposan ellőtte a labdát, amit már Auerbach sem ért le. Ezzel
vezettek a hazaiak. Nem játszottunk alárendelt szerepet,
de folyamatos figyelmet kívánt, hogy hátul zártan védekezzünk. Sok variációra nem volt lehetősége Hornyák
Zsoltnak, aki más kényszerintézkedések mellett Szolnokit és Nagy Zsoltot a belső középpályára állította. A 31.
percben újra kapuba talált a Hammarby. Jó helyről, húszról rúghatott szabadrúgást Bojanics, aki laposan előtte
a labdát a sorfal mellett, Auerbach viszont nem tudott
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védeni, a labda pontosan a kapuvas mellé érkezett. A 36.
percben viszont sikerélményben is volt része fiatal kapusunknak, lábbal hárított egy közeli lövést. Az összjátékon
látszott, hogy nem a megszokott csapatunk játszik, sokat
voltunk úton, de próbálkoztunk, viszont az indításokat
rendre lefülelték a hazaiak. A félidő végén tehát kétgólos
hátrányban voltunk.
A mérkőzést zárt kapuk mögött rendezték, de a
Hammarby résztulajdonosa, Zlatan Ibrahimovics ott volt
a lelátón.
A második félidőben egyre több időt tölhettünk az
ellenfél térfelén, és az 54. percben kidolgoztuk az addigi
legnagyobb helyzetünket, Szolnoki passza után Plsek lőhetett jobbról, a büntetőterületre érve, de kicsivel a jobb
alsó mellé zúdította a labdát. Meg kell jegyezni, pár perccel korábban kezezésgyanús eset adódott a svédek tizenhatosán belül, de a bíró nem fújt (és a svéd tévések sem
lassították vissza...). Az is igaz, hogy nem sokkal később
meg a Hammarby rúgott kapufát. A 60. percben pedig
Auerbach védett. Éles szögből, de tiszta helyzetben lőhetett futtából Södeström, de Martin lábbal hárított. A 62.
percben a svéd kapusnak is akadt végre dolga. Ousted
Kiss távoli lövését vehette mellre, előre vetődve. A 61.
percben Komáromi állt be, aki így szintén elmondhatja
magáról, hogy hamarabb debütált az Európa-ligában,
mint a magyar bajnokságban. A 78. percben ő maga
cselezte be magát bal oldalról a büntetőterületre, majd
megpróbálta a hosszú felsőbe eltekerni a labdát, és alig
tévesztett célt. A 81. percben Kalmár Benedek is lehetőséget kapott. Neki is ez volt a harmadik (!) felnőttmeccse
életében. Több ígéretes megindulásunk is adódott még,
de gólt megint a svédek lőttek, ezúttal Paulinho révén,
aki egy lekészített labdát lőtt távolról a kapu bal oldalába. A 88. percben Nagy Zsolt is kapott egy esélyt, de húsz
méterről a kapu mellé gurított Deutsch passzából. Amit
tudtunk, megtettünk, de reális volt a különbség. Más lett
volna, ha mindenki itt van a legjobbjaink közül, de nincs
mit tenni. Szerencsétlen helyzetben utaztunk első nemzetközi megmérettetésünkre, ennél többet most nem
tehettünk – a Hammarby simán jutott a következő körbe.
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Kisvárda – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Újpest
MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC
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Puskás Akadémia FC – Zalaegerszeg
Paksi FC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Budafoki MTE
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MTK Budapest – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK
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Puskás Akadémia FC – Paksi FC
Budafoki MTE – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Budapest Honvéd
Kisvárda – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Újpest
MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd
Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – MTK Budapest
Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Zalaegerszeg
Paksi FC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Budafoki MTE
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TABELLA
		
1 MTK BUDAPEST
2 BUDAFOKI MTE
3 ÚJPEST FC
4 DVTK
5 MOL FEHÉRVÁR FC
6 ZTE FC
7 FERENCVÁROSI TC
8 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC
9 PAKSI FC
10 PUSKÁS AKADÉMIA FC
11 KISVÁRDA MASTER GOOD
12 BUDAPEST HONVÉD
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