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Vezetőedzői nyilatkozat

AGRESSZÍVNAK KELL LENNÜNK
Szombaton a Vasassal csapunk össze a Pancho Arénában, Pintér Attila
szerint a legfontosabb, hogy a saját játékunkat játszva, agresszívan
futballozva a saját akaratunkat érvényesítsük kellemetlen stílusú
ellenfelünkkel szemben.
Edzőként és játékosként is jó párszor
megmérkőztél már a Vasassal, sőt, irányítottad is az angyalföldieket, bőven
vannak emlékeid az angyalföldiekről…
Nagyon jó szívvel gondolok mindig a Vasasra, korrekt embereket ismertem meg a
Fáy utcában.
Az idei szezonban egyszer már találkoztunk a piros-kékekkel, milyen tanulságokkal szolgált számunkra az akkori
találkozó?
Tudni kell róluk, hogy a Vasas az egyedüli csapat, amely folyamatosan 3-4-3-at
játszik, ez nagyon biztossá teszi a védekezésüket, ebből kiindulva próbálnak kontrákat indítani, és ezt általában jól is teszik,
mert az eredményeik ezt mutatják.

Jós nem vagyok, meglátjuk, hogy a Vasas milyen stratégiát választ, de nekünk
sokkal inkább a saját játékunkra kell odafigyelnünk, agres�szívan kell futballoznunk mind
támadásban,
mind védekezésben,
és
még egyszer
hangsúlyozom: a mi akaratunknak kell
érvényesülnie a
mérkőzésen.

Ellenfelünk meglehetősen rapszodikus
gárda, amely képes kikapni otthon az utolsó helyezett Balmazújvárostól, de le tudta
győzni a listavezető Videotont is. Mennyire nehéz egy ilyen szeszélyes csapat ellen
készülni?
Rendkívül nehéz, fel kell készülnünk arra,
hogy nagyon gyorsan mennek át védekezésből támadásba, ezt kell majd megakadályoznunk szombaton. Nekünk sokkal
hatékonyabbnak kell lennünk a saját
támadásainkban, s minél jobban rá kell
erőltetnünk az akaratunkat ellenfelünkre.
Most a Pancho Arénában miben
különbözhet a mérkőzés a júliusitól?
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Vezetőedzői nyilatkozat

„A LEGJOBBAT KELL NYÚJTANUNK”
Nehéz mérkőzésre, motivált vendéglátóra, nagy taktikai csatára számít a
Pancho Arénában a Vasas német vezetőedzője, Michael Oenning.
A Haladás legyőzése után az elmúlt
fordulóban 2–1-re kikaptak a Balmazújvárostól, s eléggé rapszodikusan szerepelnek az idei bajnokságban, súlyos és
váratlan vereségek mellett bravúrgyőzelmekre is képesek. Most melyik arcát
láthatjuk a Vasasnak?
Minden mérkőzésnek úgy indulunk neki, hogy meg akarjuk nyerni. A felcsúti stadionban játszani
amúgy is egy különleges motivációt jelent, a közelmúltban pedig
szép eredményeket értünk el ott.
Reméljük, most sem lesz ez másképp.
A harmadik fordulóban 2–0-ra
legyőzték Pintér Attila csapatát.
Mennyire lehet az a siker kiindulópont
a mostani Puskás Akadémia ellen?
A Puskás Akadémia ellen jó és szoros
meccseket játszottunk. Tisztában vagyunk vele, hogy mostani ellenfelünk egy
jól felkészített csapat, amely az edző taktikai utasításait pontosan követi. Nem lesz
egyszerű dolgunk, a legjobbat kell majd
nyújtanunk.

Michael Oenning
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Pintér Attila csapata házigazdaként
győzelemmel szeretne bizonyítani, ez
megkönnyítheti vagy inkább megnehezítheti az Önök dolgát szombaton?
Szerintem nehezebb dolgunk lesz, mivel nyomás alatt játszik majd a hazai csapat, így motiváltabban készül, bárki legyen
is az ellenfél.
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Egymásért

LÉGY TE IS EGYEDI!

GYÓGYÍTÓ POLIPOKKAL A LEGKISEBBEKÉRT
A székesfehérvári Szent György Kórház gyermekosztályán apró horgolt
polipocskák segítik elő a koraszülöttek komfortérzetét, illetve a
nagyobbak gyógyulását. NB I-es csapatunk úgy döntött, az apró, színes
állatkák készítéséhez használt fonál megvételével, illetve
dedikált ajándéktárgyakkal járul hozzá a gyermekek
közérzetének javításához, az együttes képviseletében
Radó András, Ulysse Diallo és Szécsi Márk el is
beszélgetett a gyermekekkel és szüleikkel.
Egyedi módszerekkel segíti a koraszülötteket, illetve a beteg gyermekek gyógyulását a székesfehérvári Szent György Kórház
gyermekosztálya: az újszülöttek barátságos,
színes, horgolt polipocskákhoz bújhatnak az
inkubátorban, de az apró állatkák a nagyobbacskák gyógyulását is elősegítik a gyermekosztályon. A játékállatok készítését a
csecsemőosztályon 25 éve dolgozó Kovácsné Hippelle Bernadett kezdte, s ma már egy
országos hálózatban sokan „gyártják” őket, a
gyermekükkel otthon lévő kismamáktól egészen a nyugdíjas nagymamákig.
„Eredetileg csak a koraszülöttek részére
kezdtünk horgolni egy dán kezdeményezést
követve, mely szerint a horgolt polipok csápjai a köldökzsinórra emlékeztetik a babákat,
a kis állatokat tapintva, közelségüket érezve
megnyugszanak, légzésük, pulzusuk egyenletesebb lesz. Tapasztalataim és kolléganőim tapasztalata szerint azonban a nagyobb
babák, gyerkőcök is nagyon szeretik ezeket
a kis figurákat, könnyítik nekik a kórházban
töltött időt. Elképesztő látni, hogy egy kisgyermek 39 fokos lázzal kacagva dobálja
a polipot” – mondja Bernadett, aki arról is
felvilágosít minket, hogy az apró játékszerek készítésének szigorú szabályai vannak,
és csak speciális anyagból készülhetnek.
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„Keményre
és megfelelő
méretűre kell
őket tömni, nehogy a gyermekek
lenyelhessék – folytatja Bernadett. – A
gyermekek, babák kórházi tartózkodásuk
után hazavihetik őket, hiszen mellettük
voltak a nehéz időszakban is. Száz százalék mercerizált pamut fonalból készülnek, mely bírja a mosást, fertőtlenítést is.
Igaz, több horgoló is van a csoportban,
akik fonallal is segítenek, de sokan vannak, akik „csak” munkájukat tudják felajánlani, minden felajánlást szívesen veszünk, már egy-két gombóc fonal is nagy
segítség. Szeretnénk csapatommal ezt a
kezdeményezést folytatni, ameddig csak
lehet.”
Nos, a Puskás Akadémia FC ajándékából jó pár polipocska készülhet, csapatunk képviseletében Pető Zoltán technikai vezető, Radó András, Ulysse Diallo
és Szécsi Márk ugyanis 200 gombolyag
fonallal ajándékozta meg a kórházat, s
ezenkívül dedikált ülő-, illetve díszpárnákat is átadtak a gyerekeknek, akik kérdezhettek is labdarúgóinktól, és közös fényképeket is készíthettek velük.

Vásárold meg a PAFC 2017/2018 -as csapatmezét a
Pancho Aréna büféiben és a székesfehérvári
Auchanban található PAFC Shopban!

FELNŐTT HAZAI MEZ

11.700 FT

FELNŐTT IDEGENBELI MEZ

14.000 FT
PAFC SHOP ELÉRHETŐSÉGE
CÍM: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HOLLAND FASOR 2.
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 10:00-20:00, VASÁRNAP 10:00-16:00

7

Együttműködés

SZOROS SZAKMAI KAPCSOLAT A BAYERNNEL
Október 18-án délelőtt Jan-Christian Dreesen, az FC Bayern München
alelnöke tavaly őszi felcsúti látogatása alkalmával tett meghívására
érkezett a nemrégiben megnyitott FC Bayern Campusra a Puskás Akadémia
delegációja.

A Tordai-Lejkó Gábor müncheni főkonzul
közreműködésével létrejött találkozón
akadémiánk Takács Mihály főigazgató vezette delegációját Jochen Sauer, a bajor
klub akadémiájának vezetője fogadta. A
Németországban dolgozó magyar szakemberekről elismerően nyilatkozó Sauer
úr betekintést engedett küldöttségünknek
az akadémián folyó munkába, majd bemutatta a 2017 nyarán átadott FC Bayern
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Campust a Puskás Akadémia delegációjának.
Megköszönve Dreesen úr meghívását, főigazgatónk örömét fejezte ki, hogy
Németország és a világ egyik legsikeresebb klubja szakmai partnerként tekint a
Puskás Akadémiára, s nyitott az együttműködésre. Takács Mihály kiemelte: a
Münchenben tapasztaltak alapján kijelenthető, hogy intézményünkben európai

elit színvonalú szakmai munka folyik, hiszen képzési és nevelési szempontból is
komoly hasonlóság van a Bayernnél és
az akadémiánkon végzett tevékenység
között – szavait az is alátámasztja, hogy
U16-os együttesünk jó tempójú, színvonalas mérkőzésen 3–1-re legyőzte vendéglátónk hasonló korú csapatát.
Ezt követően Takács Mihály átadta a
Puskás Akadémia hivatalos meghívólevelét a jövő évi, 11. Puskás–Suzuki-kupára,
melyet vendéglátónk nagy örömmel fogadott. Sauer úr elismerően nyilatkozott
a nyár eleji jubileumi tornáról, melyet a
Bayern München szakmai vezetése is kiemelkedő fontosságúként értékelt, s véleménye szerint az FC Bayern Campus átadása lehetővé teszi, hogy a két egyesület
a jövőben még szorosabb, mindkét fél
számára gyümölcsöző szakmai együttműködést folytathasson.
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Válogatottak

HIBÁTLANUL AZ ELITKÖRBEN
AZ U17-ES VÁLOGATOTT
Öt Puskás-akadémistánk; Ásványi Balázs, Kocsis Bence, Körmendi Kevin,
Papp László és Posztobányi Patrik is alaposan kivette a részét az U17-es
válogatott Eb-selejtezős sikeréből – nemzeti csapatunk sorrendben Wales,
Hollandia és Koszovó legyőzésével hibátlanul masírozott be az elitkörbe.

A nyitómeccsen Wales ellen léptünk pályára, s a 21. percben megszereztük a vezetést: egy bedobás után Papp László tört
előre a bal oldalon a megszerzett labdával, nagyszerűen vette észre másik növendékünket, Kocsis Bencét, aki olyan remek
ütemben vette át a labdát a walesi tizenhatoson belül, hogy már csak szabálytalanul tudták szerelni. Jöhetett a büntető,
amit Cipf Dominik higgadtan váltott gólra.
A britek a 36. percben jóformán a semmiből egyenlítettek, amikor egy rossz hátsó
passzra Joshua Hosie lecsapott, és Ásványi Balázs kapujának bal alsó sarkába lőtt.
A négy Puskás-akadémistát felvonultató
magyar válogatottnak a fordulás után valamivel több mint három percre volt szük-
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sége, hogy újra előnyhöz jusson. Ekkor
Cipf bal oldali szögletére érkezett Varju
Benedek, és a léc alá bólintott – 2–1-es
győzelmünkkel bizakodva várhattuk a folytatást.
A hollandokkal szemben már teljes volt
a Puskás-kontingens, az Ásványi Balázs,
Posztobányi Patrik, Papp László, Kocsis
Bence kvartetten kívül ezúttal Körmendi
Kevin is ott volt a pályán a kezdő sípszónál.
Noha válogatottunk az első félidőben is
fölényben volt az előzetesen esélyesebbnek vélt „tulipánosokkal” szemben, csak a
fordulás után tudtuk megszerezni a vezetést. Ekkor egy indítással Burai Erik lépett
ki a védők között, és egy az egyben vihette
volna kapura a labdát, ha nem rúgják fejbe

a tizenhatos vonalánál – a megítélt szabadrúgást Beke Péter a sorfal mellett lőtte
a hosszú alsóba. A folytatásban a hollandok beszorították a mieinket, és még egy
kapufára is futotta nekik, de többre nem,
mert a magyar csapat minden próbálkozásukat hárítani tudta, így megérdemelt
1–0-s győzelmet aratva, csoportelsőként
jutott az Eb-selejtező elitkörébe.
A Koszovó elleni összecsapás afféle
jutalomjátéknak számított, ám az első
félidőben inkább a balkániak akartak futballozni, és Florian Hysenaj szépen helyezett lövésével meg is szerezték a vezetést.
Szélesi Zoltán alapos fejmosást tarthatott
a szünetben, a második félidőre ugyanis
egy jóval motiváltabb, harapósabb magyar

válogatott jött ki. Az eredmény mindössze
egy perc elteltével meg is mutatkozott: egy
jobbról keresztbe ívelt labdát Bukta Csaba
tett le Tóth-Gábor Kristófnak, aki tizenhét
méterről, középről lőtt a kapuba. Ettől
kezdve már egyértelműen a magyar csapat akarata érvényesült, a játékrész vége
felé pedig egyértelmű fölénybe kerültünk,
és jött a második gól is, ismét Tóth-Gábor
révén. Hogy a harmadik győzelmünk már
egygólosnál nagyobb különbségű legyen,
arról a legvégén a Székelyföldről beválogatott Csala Tibor gondoskodott, aki Beke
jobbról középre lőtt labdájából szerzett
gólt, így 3–1-es sikerével csapatunk százszázalékos teljesítménnyel került az elitkörbe.
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Puskás Akadémia U14 2017–2018
Hátsó sor: NÉMETH Kristóf, PEKÁR István, FARKAS Bendegúz, BABÓS Levente, KISS Norbert, KOCSIS Dominik, CSÁKI Armand
Középső sor: PÉCSI Ármin, CSERNUS Richárd, GRUBER Zsombor, BAKTI Balázs, NAGY Norbert (erőnléti edző), NAGY Ádám (vezetőedző), DELI Zoltán (kapusedző), GYŐRI Ábel,
KOCH Levente, PERFETTO Gábriel, SEBESTYÉN Zalán
Első sor:
SZABÓ Norbert, MITRING Zsombor, TARCSON Ákos, SZÜCS Huba, MARSA Áron, PATAKI Noel, GEIGER Bálint, POLÁK Kevin
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Edzőportré

MARADANDÓT ALKOTNI
A futball szeretetét szinte az anyatejjel szívta magába U14-es együttesünk trénere,
Nagy Ádám, aki élni akar a lehetőséggel, hogy nagyszerű körülmények közt
dolgozhat-fejlődhet akadémiánkon.
Igazi sportcsaládból származom, több családtagomnak is volt köze a futballhoz, illetve
egy klubhoz, a Győri ETO-hoz. Nagypapám,
Tamás László tagja volt az ETO 1963-as bajnokcsapatának többek között Palotai Karcsi
bácsival és Keglovich Laci bácsival együtt,
nagybátyám pedig ifistaként Verebes József
alatt volt tagja az együttes keretének. Abból
a generációból többen is voltak edzőim, elég
itt Hajszán Gyula vagy Szabó Ottó nevét említeni. Hat-hétéves koromban kezdtem focizni
az ETO-ban – Fazakas József volt a nevelőedzőm –, aztán annak rendje s módja szerint
lépegettem felfelé a szamárlétrán – vázolta
fel pályafutása kezdeti szakaszát Nagy Ádám.
Tizennyolc éves voltál, amikor Itáliába,
a Lecce Primavera-csapatához kerültél. Hogyan sikerült beilleszkedned az olasz futballkultúrába?
Itthon még jóformán gyerekként kezeltek, ott viszont már kész futballistaként tekintettek ránk. Épp ezért el kellett telnie egy
kis időnek, hogy felvegyem a ritmust. Teljesen más futballkultúra az ottani, nagyon
precíz – lehet, hogy van, akinek túl monotonok az ottani edzések, de nagyon következetes munkát végeztek velünk. A taktikai
fegyelemmel sosem volt különösebb gondom, inkább az volt a nehéz, hogy senki
nem beszélt hozzám angolul, így kénytelen
voltam megtanulni olaszul – utólag persze
ez is hasznomra vált.
Elmondásod szerint élvezted az olaszországi tartózkodást, mégis hazatértél.
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A Leccével nem született megállapodás a maradásomról. Győrben akkoriban
Pintér Attila volt a vezetőedző, a második
csapattal készültem, az NB II-ben szerepeltem, bajnokin nem kaptam lehetőséget az NB I-ben, viszont Magyar Kupa-,
illetve ligakupameccseken rendszeresen
játszhattam. Ezután – szintén kölcsönben – az akkor másodosztályú Veszprém
következett, majd az NB III-as Mosonmagyaróvárhoz igazoltam. Ott négy évet
töltöttem el, 2016-ban sikerült feljutni a
másodosztályba, és a labdarúgás mellett
megkaptam a lehetőséget, hogy gyerekekkel foglalkozzam a Bozsik-program
keretében, edzettem az U9-et, az U11-et,
s végül az U13-at is, majd fél évig az NB IIes csapatnál is lehetőséget kaptam Király
József mellett másodedzőként, ami szintén nagyban hozzájárult a fejlődésemhez.
Aztán jött a Puskás Akadémia. Hogyan kerültél hozzánk?
Januárban jött a telefonhívás Szalai
Lászlótól, Liszkai Dezsőtől és Csáki Istvántól – ők már ismertek az edzőképzésből, illetve Győrből, így kerültem az
akadémiára, ahol az U16-os korosztály
másodedzőjeként kezdtem, nyártól pedig
az U14-esek vezetőedzője vagyok. Hamar
sikerült olyan helyre kerülnöm, ahol adott
a szakmai háttér, adottak az eszközök,
hogy minél több tapasztalattal tudjam
magam felvértezni. Most azon dolgozom,
hogy maradandót tudjak alkotni az akadémián.

Melyek a legfontosabb sajátosságai
az általad irányított korosztálynak, illetve
képzésének?
Itt már megvannak azok az elemek,
amelyek a profi, nagypályás futball felé
visznek, hiszen ez az első nagypályás
évük. Ezért komoly feladatot jelent, hogy
hozzászoktassuk őket a megnövekedett
térhez, időhöz, nyomáshoz, a bajnoki
versenyzéshez. Nagyon kemény
munkát követelek meg tőlük, szerencsére nincs probléma a hozzáállásukkal. Az persze előfordul,
hogy szellemileg kicsit elfáradnak, ezért komoly hangsúlyt fektetek arra, hogy elbeszélgessek a
srácokkal. Nézeteim szerint nem
elég, hogy az edzéseken utasításokat adok nekik, mentálisan is fel
kell készíteni őket. Próbálok
mindenkit egyenlőként kezelni, de ez nem jelenti azt,
hogy mindenki játszik, mint
a Bozsik-programban. Itt
már megkezdődik a felkészítés a felnőtt futballra,
ugyanis a versenyhelyzethez hozzá kell szokni,
mert a megfelelő mentalitás nélkül lehet valaki
bármilyen ügyes, ha nem
győztes típus, nincs keresnivalója a futballpályán.
Korábban
említettük Olaszországot. Te
ebben a korban men�nyire követeled meg
a srácoktól a taktikai fegyelmet, illetve
mennyire fontos, hogy a
tabella elején végezzenek?

Erre valók heti két alkalommal a köredzések, amikor két korosztály – esetünkben az U14 és az U15 – együtt edz, a
heti célnak megfelelően játékhelyzeteket
oldunk meg, illetve játékelemeket gyakorlunk, így tudjuk a tizennégy éves korban megkövetelendő taktikai-technikai
elemeket elsajátíttatni a fiúkkal. Mivel a
technikai rész hangsúlyos ebben a körben, arra is oda kell figyelnünk, hogy
a taktikai gyakorlatokat is megfelelő nyomás alatt, kellő terhelés
mellett, meccshelyzeteket szimulálva hajtsák végre a gyerekek. A
Puskás Akadémia edzőjeként az
a véleményem, el kell várnunk azt,
hogy minél jobban szerepeljünk,
hiszen egy utánpótlásképző
intézmény
megítélése
abban is rejlik, hogy
a korosztályos csapatai hogyan szerepelnek. Ha az adott
akadémia csapatai
ott vannak az első
háromban, akkor az
azt jelenti, hogy ott
jó szakmai munka folyik. Emellett azért is
kell jól kell teljesíteni,
mert nem mindegy
az, hogy sikerélmény
nélkül lépsz be az
akadémiai korosztályba, vagy megvan a kellő
önbizalmad. A fiúknak is
mindig mondom: győzelemre kell játszani, mert
a sikerek segítenek a
fentebb említett győztes mentalitás kialakításában.
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Játékosportré

FOCISTA TAJTIK SORÁBAN A HATODIK
Mindkét nagypapája futballozott, sőt, az apukája is, édesanyja pedig tornász
volt, ám a sor még nem ért véget, hiszen három bátyja ugyancsak labdarúgó
– U17-es játékosunk, Tajti Balázs valósággal beleszületett a futballba, s
amellett, hogy nap mint nap bizonyít a pályán, akadémistatársai trendi
frizurájáról is ő gondoskodik.
„A fodrászkodás úgy indult, hogy egyszer az egyik fiú megkért, hogy vágjam
le a haját, jól sikerült, és jött a következő, a következő, a következő – meséli
Balázs. – Volt, aki ilyen frizurát szeretett
volna, volt, aki olyat, és mostanra ez az
egész egy szép rendszerré alakult. Megvannak az állandó emberek, akik mindig
valami extrát, újat akarnak. Próbálgatnak engem is, és magukat is.” Balázs
közel száz társának kanyarintott már
különleges hajkölteményt. De vajon ilyen
jól bánik a labdával is?
„Jobb szélső védőt játszom a csapatban – árulja el. – Szerintem a gyorsaságom illik leginkább a posztomhoz, nem
vagyok annyira technikás játékos, inkább
a sebességemet tudom kihasználni a
széleken, esetleg mögékerülésekkel, illetve mindenféle kombinációkkal a szélső támadóban.” „Balázs erénye a szorgalma – teszi hozzá Czinkon Szabolcs,
az U17-es csapat vezetőedzője. – Nagy
munkabírású játékosról van szó, akinek
az edzésmunkája átlagon felüli. Minden
edzésen a maximumot próbálja magából kihozni, s számára a legfontosabb,
hogy azt a teljesítményt, amelyet az
edzéseken napról napra kitesz a pályára,
megtanulja átmenteni a mérkőzésekre
is.”„Balázs érdekes típus: néha nagyon
jó teljesítményt nyújt, néha gyengébben
játszik – állapítja meg Balázs édesapja,
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Tajti József. – Azt látom, hogy ha valaki hisz benne, és megerősíti, akkor sok
mindent ki lehet hozni belőle. De ennek
az ellenkezője is igaz: ha nem érzi a bizalmat, akkor gyengébb teljesítményre
képes. Saját magát kell megerősítenie
abban, hogy ne csak a külső megerősítéstől függjön.”
Balázs többgenerációs sportolócsaládba született bele. „A feleségem első osztályú tornász volt, az édesapja pedig kapus,
és tanár a Testnevelési Egyetemen – meséli József. – Az én édesapám ugyancsak
első osztályú futballista volt, én magam
ugyan nem, de végigfutballoztam az életemet. Így természetes volt, hogy az ös�szes gyermekünket a sport szeretetére
neveljük.” Mind a négy Tajti-fiú futballista
lett, közöttük Balázs, a legkisebb, háromévesen kezdett ismerkedni a labdarúgással. „Akkor még egyáltalán nem akartam
– meséli. – Apukám szinte berángatott a
pályára, ám már az első edzés után megtetszett a dolog, és aztán alig vártam, hogy
mehessek a következőre. Szóval hamar a
szívemhez nőtt a futball.”
Saját bevallása szerint Balázs sohasem volt rossz gyerek, ám a futballban
– bátyjaival egyetemben – mindig csibészkedett. „Odahaza folyton csak azt
lehetett hallani, hogy futkosunk, rúgjuk
a labdát, törik a lámpa, törik a cserép,
így aztán egy idő után betiltották a szü-

leink a játékot, ám megvolt a
taktikánk, hogyan járjunk túl
az eszükön – tudjuk meg Balázstól. – Ha elmentek otthonról, már vettük is elő a labdát,
és játszottunk, amíg csak tudtunk. Nagyon jó gyermekkorom volt.” „Még éjjel is a bőrt
rúgták – mondja játékosunk
apukája –, és sokszor sírásig
menő csaták voltak közöttük,
ám utólag nézve mindez nagyon
hasznos volt a focistakarrierjük
szempontjából. Ma már nem rivalizálnak, inkább támogatják
egymást, s úgy vélem,
büszkék a másik sikereire.”
Balázs
egyik
bátyját alighanem
senkinek sem kell
bemutatni: a korábban a Barcelona utánpótlásában
edződő,
s
most a Málagánál légióskodó Tajti Mátyás
ugyancsak
a
Puskás
Akadémián nevelkedett.
„Leginkább példaként tekintek rá, hiszen nagyon
sok munka van abban,
hogy ő oda kikerült –
fogalmaz Balázs. – Itt,
az akadémián nap
mint nap hallok róla
olyan történeteket,
hogy állandóan kint
volt a pályán, gyako-

rolta a jobb lábát, a balt, ezt-azt,
amazt, és beért a munkája. Az
ő példáját próbálom követni.”
S vajon édesapja – egykori futballistaként – milyen
tanácsokkal látja el gyermekét? „Nagyon nehéz egy ilyen
korú fiúnak tanácsot adni,
ugyanis épp abban a korban
van, amikor majdnem mindent
jobban tudnak a gyerekek, mint
a szülők – mondja József nevetve. – Óvatosan bánok
hát a tanácsokkal,
inkább, ha tehetem,
lemegyek focizni vele,
gyakorolgatunk együtt.
Úgy gondolom, az otthoni szerepem
inkább az apai,
nem pedig az
edzőszerep.
Nem annyira a
futballban próbálok tanácsot adni
neki, hanem abban,
hogyan igazodhat el
az élet dolgaiban.” S
hogy mit jelent a legifjabb Tajti számára a
labdarúgás? „Ha csak
tehetem, lemegyek a
pályára, ha épp sérült
vagyok, akkor is legalább labdázgatok
kicsit. Számomra a
futball kikapcsolódást jelent, nekem
ez a szerelem.”
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Ünnep

EMLÉKEZZÜNK!
A szabadságharc
kirobbanásával 1956.
október 23-án itthon sok
minden megváltozott.
Az utcára
vonuló hősök akkor
még nem
sejthették,
hogy ez a változás milyen
hatással lesz a
későbbi életükre, illetve a magyar sportéletre.
A Puskás Intézet
több relikviát is őriz,
melyek egykori kiváló sportolóinkhoz
köthetők az ünnep
apropóján. Most ezekből a tárgyakból mutatunk be néhányat.
Minden idők egyik legjobb labdarúgócsapata, az Aranycsapat kilenc nappal a
szabadságharc kitörése előtt, 1956. október
14-én játszotta utolsó mérkőzését Bécsben.
A 2–0-ra megnyert meccsen Puskás Ferenc
és Sándor Károly találatával vertük meg az
osztrákokat. Akkor még senki sem tudta,
hogy abból a híres csapatból három meghatározó játékos az októberi események miatt
nem tér vissza Magyarországra.
A Budapest Honvéd az Athletic Bilbao
elleni BEK-párharcra készülve, a forradalom
utolsó napjaiban hagyta el az országot. Tagjai az itthoni bizonytalanság miatt elvállaltak
egy dél-amerikai túrát is, és csak 1957 elején
tértek vissza Európába. A szabadságharc le-
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verése és a kommunista visszarendeződés miatt a csapat
tagjai közül hárman,
Puskás Ferenc, Kocsis
Sándor és Czibor Zoltán
nem tért haza.
Hogy a három labdarúgó távozása mekkora
veszteséget jelentett a magyar futballnak, arra jó példa
a pályafutásuk további alakulása, illetve új csapataik szereplése. Czibor Zoltán és Kocsis
Sándor a Barcelona játékosa lett.
A katalán gárda – a már korábban
disszidált Kubala László vezérletével
– spanyol bajnoki címmel, két VVKgyőzelemmel és egy BEK-döntővel
vétette magát észre. Puskás Ferenc
a Real Madrid labdarúgójaként háromszor BEK-et nyert, BEK-gólkirály
volt, valamint többszörös spanyol bajnok
és spanyol gólkirály lett. A három magyar
játékos érkezését követően a Barcelona és
a Real Madrid lett a kontinens két legjobb
klubcsapata, javarészt a magyar légiósok
teljesítménye miatt. Puskás Ferenc emléktárgyai között két 1956-hoz köthető csapatzászló található, amelyeket Öcsi bácsi egész
életében nagy becsben tartott, madridi dolgozószobája falára voltak kiakasztva.
Kocsis Sándor mindvégig szomorúan
gondolt arra, hogy itt kellett hagynia szeretett hazáját, Magyarországot. A barcelonai

sikereket követően
a búcsúmeccsére
1968 őszén került
sor. Itt ismét megmutatkozott hazaszeretete, ugyanis
a Barcelona–Hamburg-mérkőzésre,
nyilván saját kérésére, éppen október
23-án került sor. A
forradalomra emlékezve így inthetett
búcsút végleg a
„kinti” közönségnek
és az ő Magyarországának egyaránt. A Kocsis-ereklyék közül itt láthatók a búcsúmeccsére
kapott tárgyai, egy plakát a mérkőzésről
és egy ezüst tálka.
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Meccsszilánkok
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OTP BANK LIGA, 12. FORDULÓ:
PUSKÁS AKADÉMIA FC – FERENCVÁROSI TC 1–1 (0–1)

OTP BANK LIGA, 13. FORDULÓ:
VIDEOTON FC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–0 (0–0)

Gól: Knezevic (84.), ill. Paintsil (39.)

Gól: Juhász (88.), Henty (90+2.)

Sárga lap: Vanczák (59.), Latifi (68.), Knezevic (79.), ill. Leandro (74.), Blazic (74.), Otigba (79.),
Botka (90.)

Sárga lap: Vinícius (50.), Fiola (51.), Henty (83.), Lazovics (90+2.), ill. Perosevic (29.), Balogh
B. (56.), Mevoungou (91.)

PAFC: Hegedüs L. – Osváth (Latifi, 46.), Heris, Vanczák, Poór, Balogh – Márkvárt (Bacelic-Grgic,
46.), Mevoungou, Szakály (Prosser, 75.) – Knezevic, Perosevic

Videoton: Kovácsik – Fiola (Nego, 79.), Vinícius, Juhász, Stopira – Varga J. (Suljic, 34.),
Hadzic, Pátkai – Géresi (Scsepovics, 64.), Lazovics, Henty

FTC: Dibusz – Botka, Otigba, Blazic, Pedroso – Gorriarán (Moutari, 69.), Szpirovszki (Koch,
76.), Leandro – Lovrencsics (Sternberg, 82.), Böde, Paintsil

PAFC: Hegedüs L. – Poór, Heris, Vanczák, Balogh B. – Bacelic-Grgic (Márkvárt, 54.),
Mevoungou – Latifi (Molnár G., 54.), Knezevic, Szakály P. – Perosevic (Prosser, 69.)
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PAFC

Program

IKSZ A FRADI ELLEN, VERESÉG A LISTAVEZETŐTŐL

A 12. fordulóban a Ferencvárost fogadtuk.
Az első félidőben együttesünk tudatosan átengedte a területet a vendégeknek, és gyors
ellencsapásokkal igyekezett a fővárosiak
védelme mögé kerülni. Fél óra elteltével
Knezevic Márkvárt passzából vezetést szerezhetett volna, ám 18 méteres lövését védte Dibusz. A 39. percben vezetést szerzett a
Fradi: Lovrencsics jobb oldali beadását többen is elvétették, így a labda végül lejutott
Paintsilhez, aki Osváth mellett átvette, és ballal a jobb alsóba lőtt.
A szünetben formációt váltottunk, s át is
vettük az irányítást: Szakály például hét percen belül két ígéretes lövést is megeresztett,
ám Dibusz mindkétszer bravúrral ütötte ki a
labdát a bal alsó sarok elől. A 79. percben talán a meccs legnagyobb helyzetét hagyta ki
a Fradi, amikor Böde tálalt Koch elé, a német
lövését Hegedüs lábbal védte. Az elrontott
ziccer, mint annyiszor, most is megbosszulta magát, s ennek most mi örülhettünk: a 84.
percben Balogh Balázs passza után Latifit
lökte fel a tizenhatoson belül Otigba, a megítélt büntetőt Knezevic ballal magabiztosan
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lőtte a jobb sarokba, beállítva ezzel
az 1–1-es végeredményt.
Egy körrel később
Budapesten, az
MTK-stadionban
léptünk
pályára a listavezető
Videoton vendégeként. Az első
félidőben sikerült
minimalizálni
a
bajnokaspiráns
okozta veszélyt,
ellenfelünk igazából csak távoli lövésekkel
próbálkozott, azon kevés alkalommal pedig,
amikor sikerült helyzetbe kerülniük, Hegedüs mindig a legjobb helyen volt. Természetesen nem csak a piros-kékek veszélyeztettek, a játékrész közepe táján a mieinknél
Latifi és Bacelic-Grgic is betalálhatott volna,
és Knezevic középre tekert szabadrúgása
sem sokkal kerülte el a kaput.
A második etapban is a vendéglátók
voltak kezdeményezőbbek, ám így sem sorjáztak a Videoton-helyzetek, igaz a mi megindulásaink is elakadtak pontatlanságok
miatt. Úgy tűnt, a játék képének megfelelő
gólnélküli döntetlennel ér véget a meccs,
ám a 88. percben egy szögletnél bántóan
egyedül maradt Juhász Roland, aki így zavartalanul fejelhetett a kapunkba. Három
minutummal később a kegyelemdöfést is
megkaptuk: egy Vidi-kontra végén Suljic
adott be jobbról, a középen érkező Henty
kapásból a kapunkba vágta a labdát – a
2–0-s végeredmény azt jelenti, hogy csapatunk a 8. helyről várja a Vasas elleni hazai
mérkőzést.
A S Z F A LT

A PAFC 2017–2018-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.

07. 16.		
07. 23.		
07. 30.		
08. 05.		
08. 12.		
08. 19.		
08. 26.		
09. 09.		
09. 16.		
09. 23.		
09. 30.		
10. 14.		
10. 21.		
10. 28. 17:45
11. 04. 19:30
11. 18. 15:30
11. 25. 15:30
12. 02. 15:30
12. 09. 15:30
02. 10.		
02. 17.		
02. 24.		
03. 03.		
03. 10.		
03. 17.		
03. 31.		
04. 07.		
04. 14.		
04. 21.		
04. 28.		
05. 05.		
05. 12.		
05. 19.		

FTC — PUSKÁS AFC
1—1
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
1—3
VASAS FC — PUSKÁS AFC
2—0
PUSKÁS AFC — HONVÉD
0—2
DVTK — PUSKÁS AFC
2—2
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
2—1
HALADÁS — PUSKÁS AFC
1—5
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
1—3
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 1—0
DVSC — PUSKÁS AFC
3—0
PUSKÁS AFC – PAKSI FC
1—2
PUSKÁS AFC — FTC
1—1
VIDEOTON — PUSKÁS AFC
2—0
PUSKÁS AFC — VASAS FC
HONVÉD — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVTK
BALMAZ. — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HALADÁS
PUSKÁS AFC — ÚJPEST FC
MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVSC
PAKSI FC – PUSKÁS AFC
FTC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
VASAS FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HONVÉD
DVTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
HALADÁS — PUSKÁS AFC
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
DVSC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — PAKSI FC

Partnerek és támogatók:

		
M GY D
1 VIDEOTON FC
13 8 4
2 FERENCVÁROSI TC
13 7 5
3 DVSC
13 6 4
4 VASAS FC
13 6 1
5 BUDAPEST HONVÉD
13 5 4
6 DVTK
13 5 3
7 PAKSI FC
13 4 6
8 PUSKÁS AKADÉMIA FC 13 4 3
9 ÚJPEST FC
13 3 6
10 SWIETELSKY HALADÁS 13 3 2
11 BALMAZÚJVÁROS
13 2 4
12 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 13 2 4

V
1
1
3
6
4
5
3
6
4
8
7
7

G
27—14
27—13
20—10
19—23
21—22
24—23
20—20
17—21
16—17
11—24
16—19
15—27

PT
28
26
22
19
19
18
18
15
15
11
10
10

GÓLLÖVÖLISTA
1
2
3
4
4
4

KNEZEVIC JOSIP
ULYSSE DIALLO
MOLNÁR GÁBOR
HERIS JONATHAN STEVE
PROSSER DÁNIEL BÁLINT
SZAKÁLY PÉTER

7
5
2
1
1
1

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