
A PUSKÁS akadémia FC 
hivatalos műsorfüzete
OT P  BA N K  L I G A ,  24.  FO R D U LÓ,  2 0 1 8.  0 3.  3 1 .

www.puskasakademia.hu, facebook.com/pfla.hu

PUSKÁS AKADÉMIA FC – VIDEOTON FC



az akaratunkat a Videotonra, és mi hagy-
juk el győztesen a pályát. Van eltiltottunk, 
vannak sérültjeink, de azokkal kell megol-
danunk az előttünk álló feladatot, akik ren-
delkezésre állnak.

Mi volt a legfontosabb feladat az el-
múlt csaknem két hétben?

Természetesen az, hogy a Videoton 
elleni meccsre felkészítsük a csapatot. 
Ezenkívül kiemelt szerepet kapott az is, 
hogy felhívjuk a játékosok figyelmét arra, 
hogy a pályán és azon kívül még nagyobb 
egységre van szükség ahhoz, hogy az 
eredmények meg tudjanak fordulni.

A szokásosnál kevesebb játékosnak 
volt jelenése a nemzeti csapatnál, talán 
most nem voltál boldogtalan emiatt.

Spandler Csaba, Tóth Balázs és Liridon 
Latifi így is csak később kapcsolódott be 
a munkába, de úgy vélem, minden klubnak 
és minden vezetőedzőnek megtisztelte-
tés, ha a játékosait beválogatják. Abból a 
szempontból persze jól jött a szünet, hogy 
nyugodtabban tudtunk készülni az előt-
tünk álló feladatokra.

Múlt szombaton az Újpest ellen ját-
szottunk felkészülési találkozót, amelyet 
1–0-ra meg is nyertünk. Milyen tanulsá-
gokat vontál le az ott tapasztaltakból?

Az mindenképp pozitívum, hogy végre 
nyertünk, remélem, ez a bajnoki meccsen 
is így lesz.

Vezetőedzői nyilatkozat

EGYSÉGBEN AZ ERŐ
Presztízscsata az egyik legnehezebb ellenféllel – ez vár csapatunkra a 
Videoton ellen. Vezetőedzőnk, Pintér Attila szerint a fehérváriakkal szemben 
a csapategység lehet a siker záloga.

A válogatott szünet után egy jó formá-
ban lévő Videoton vár ránk. Milyen remé-
nyekkel futunk neki az összecsapásnak?

Mi mindenhol nyerni szeretnénk, bárki 
is legyen az ellenfél. Most az ország egyik, 
ha nem a legjobb csapata ellen lépünk 
pályára. Ismerjük a Videoton erősségeit, 
pontrúgásból például nagyon jók, hiszen 
több mérkőzést is így fordítottak a maguk 

javára. A támadásaikat a szé-
leken remekül támogatja a 

jobb-, 
i l letve 

a bal-
bekk, és van 

egy Lazovicsuk, 
aki a rutinjával mérkőzé-
seket képes eldönteni, és 
még sorolhatnám… Ami 
minket illet, nehéz soro-
zatban vagyunk, hiszen 
a bajnoki és a kupa-
meccsek miatt forgat-
ni kellett a csapatot, 
de így is mindenhol 

megvolt az esélyünk a 
győzelemre vagy a pont-
szerzésre, sajnos a fordu-
lópontokból nem jól jöt-

tünk ki. Az eredményekben 
nekünk is megvan a magunk 

felelőssége, de ha megkapjuk, 
ami jár, másképp is alakulhattak 

volna a meccsek. Remélem, a 
hétvégén rá tudjuk erőltetni 
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nagyon nehéz mérkőzés lesz. Mi harco-
lunk továbbra is a bajnoki címért, a Pus-
kás pedig nehéz helyzetbe került, szóval 
a motiváció mindkét oldalon száz szá-
zalékos lesz. Ahogyan arra számítani 
lehetett, a bajnokság hajrája felé köze-
ledve minden NB I-es együttes harcol 
valamiért az utolsó tíz fordulóban, szó-
val nincsenek könnyű mérkőzések. Nem 
foglalkozunk azzal, hogy mi volt tavaly, 
ez egy teljesen új mérkőzés lesz.

Kit tudna kiemelni a Puskás Akadé-
mia keretéből?

Egy jó csapatról van szó, remek légió-
sokkal és hazai játékosokkal a keretben. 
Úgy gondolom, hogy a játékosminőség 
topszinten van a magyar bajnokságot 
tekintve, szóval jó kihívás lesz számunk-
ra a szombati meccs. Minden posztra 
vannak jó játékosaik, nem emelnék ki 
senkit, tiszteljük őket.

Nem törte meg a felkészülést az, 
hogy a válogatott elfoglaltságok miatt 
kilenc játékos nem tudott végig a csa-
pattal készülni a mai bajnokira?

Játszottunk egy jó felkészülési 
mérkőzést a DVTK ellen, az pedig nem 
újdonság, hogy ilyenkor hiányoznak 
páran. Szerdán tért vissza mindenki 
a csapathoz, de ez nem lehet kifogás, 
hiszen erős a keretünk, és az a célunk, 
hogy megnyerjük a bajnokságot.

Ősszel mindkét mérkőzésen sike-
rült legyőzniük csapatunkat, valamint 
a 2018-as naptári évet is remekül 
kezdte a csapat. Feltételezem, mindkét 
sorozatot meg szeretné hosszabbítani 
a Vidi.

Igen, de ez mindkét csapat számára 

Vezetőedzői nyilatkozat

A BAJNOKI CÍMÉRT HAJTANAK 
NÁLUNK IS
Motivált csapatokat és kiélezett összecsapást vár csapata PAFC 
elleni idei harmadik mérkőzésétől a Videoton vezetőedzője, 
Marko Nikolics.

Marko Nikolics
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BEPILLANTÁS A VIDEOELEMZŐK VILÁGÁBA
Alighogy véget ér egy mérkőzés, minden egyes játékosunk szinte 
azonnali visszajelzést kaphat a pályán nyújtott aktuális teljesítményéről 
– hála azon szakemberek munkájának, akik a legjobb, legmodernebb 
programok segítségével vizsgálják őket. Meghatározott szempontok 
szerint, személyre szabottan válogatják ki a jeleneteiket, amelyeket 
értékelve játékosaink mintegy külső szemlélőként tekinthetik saját 
játékukat. 

Az európai normáknak megfelelően aka-
démiánkon is működik a videoelemzők 
csoportja. A komoly eszköztárt és szakmai 
szempontokat igénylő munkafolyamatok 
megszervezése nem egyszerű feladat, rá-
adásul az elemzésekkel, illetve az elemzők-

kel szemben támasz-
tott követelmények is 
változtak az évek során.

„Régebben az edzők 
megkérték az elem-
zőket, hogy bizonyos 
szempontok alapján 
segítsék kielemezni a 
mérkőzéseket, egyéni 
elemzésről akkoriban 
még nem volt szó. 
Amikor Szalai Lászlóék 
átvették a szakmai ve-
zetést, arra kértek, hogy 
próbáljam az egyéni 
elemzést a középpont-
ba helyezni” – tájékoz-
tat a háromfős csapat 
vezetője, Horváth Péter.

A személyre sza-
bott analízis első szá-
mú célja egyértelmű, a 
nemrégiben bevezetett 
módszer segítségével 
ifjú akadémistáink át-

fogóbb, részletesebb képet kaphatnak saját 
magukról, ami nagyban segíti fejlődésüket.

 „Sokkal hasznosabb és értékesebb munkát 
tudunk végezni, ha az egyéni elemzésre kon-
centrálunk” – állítja Kovács Tamás, aki maga 
is a Puskás Akadémián nevelkedett, és mind a 

mai napig tagja NB III-as együttesünknek.
Mivel az ifjú labdarúgók képzésében 

minden apró mozzanat szerepet játszik, 
szakembereink nem maradhatnak le sem-
miről: minden edzésen és mérkőzésen ott 
vannak, hogy élőben rögzíthessék fiatal-
jaink megmozdulásait, és a kapott adatok 
alapján segítsék fejlődésüket. 

„Fel tudjuk venni és fel is vesszük az 
összes edzést az elemezni kívánt korosz-
tályok számára. A hazai mérkőzéseket is 
rögzítjük; ha túl sok meccs van egy időpont-
ban, akkor vannak kézi kameráink, és azzal 
is kiegészítjük a felvételeket. A miénkhez 
hasonló telepített rendszer, amely az ösz-
szes pályára rálátást biztosít, nem sok van 
az országban. A kamerák háromszázhatvan 
fokban forgathatók, hatalmas optikai zoom-
mal rendelkeznek” – ad rövid leírást kame-
rarendszerünkről Tamás.

Elemzőink számára a minőséget tehát 
a technika biztosítja, de természetesen a 
mennyiségről is szerettünk volna valamit 
megtudni, például hogy hozzávetőleg hány 
felvételt kell készíteni a futballistapalánták-
ról a sikeres elemzéshez.

„Kiemelten figyeljük azokat a játékoso-
kat, akikről az edzők kérnek anyagot, csak-
úgy, mint az adott korosztály legjobbjait. 
Egy labdarúgónkról egy félévben csak baj-
noki mérkőzéseken körülbelül három-négy-

órányi anyag készül. Mindenki másképpen 
reagál, amikor a felvételen viszontlátja ma-
gát, de általában elmondható, hogy szeretik 
visszanézni, hogyan teljesítettek, milyen jó 
megmozdulásaik voltak, vagy esetleg mi-
lyen hibákat vétettek” – tájékoztat Budai 
Gergely, aki tavaly nyáron csatlakozott a 
teamhez.

Látogatásunk során azt is megtudtuk: 
a felvételek nemcsak a mozdulatok-moz-
dulatsorok vagy éppen a begyakorlandó 
technikai-taktikai elemek tökéletesítésére, 
nemcsak értékelésre jók, hanem motiváci-
ós, pedagógiai célzattal is használhatók. 

„Kifejezett célunk, hogy a játékosok egy-
fajta belső késztetést érezzenek arra, hogy 
saját magukat is elemezzék” – lebbentette 
fel a fátylat egy újabb apró műhelytitokról 
Kovács Tamás.

Horváth Péter zárásként hozzátette: a 
mindennapi akadémiai munkában nyújtott 
hathatós segítségen túl természetesen 
videoelemzőinknél is minden a jövő irányá-
ba mutat.

„Azt szeretnénk elérni az év végéig, hogy 
mindenkiről kialakuljon egy játékosprofil, 
mely alapján pontosan tudjuk, az adott lab-
darúgó miben jó, milyen erényei vannak. Fon-
tosnak tartom, hogy ne csak mi használjuk 
ezeket az adatokat, hanem az akadémia más 
részlegei is, ahol a játékosok jövője fut majd.”

Horváth Péter Budai Gergely Kovács Tamás
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Kazahsztán és Skócia legyőzése is megoldhatatlan feladat elé állította az immár 
Georges Leekens irányította magyar válogatottat.

ÜRES KÉZZEL

A skótok ellen a kezdeti tapogatózás után a 11. 
percben Lovrencsics Gergő próbálkozott lö-
véssel, de a kísérlete elkerülte a „Tartan Army” 
kapuját, majd egy Dzsudzsák Balázs-szabad-
rúgást hárított bravúrral Allan McGregor. A 40. 
percben a Ryan Fraser buktatása miatt meg-
ítélt büntetőt Charlie Mulgrew hagyta ki a ven-
dégektől. A mieinktől a legközelebb a gólhoz 
Guzmics Richárd járt, de fejesét a gólvonalról 
kivágták a „felföldiek”. A gól nélküli első játék-
részt követően a skótok szinte azonnal meg-
szerezték a vezetést Matt Phillips révén, aki 
egy védelmi megingást használt ki. Negyed 
órát kellett várni a második félidő első hazai 
helyzetére, amikor Varga Roland pazar lövé-
sét csak nehezen tudta védeni a kapus. A 71. 
percben Szalai Ádám szerzett remekül labdát 
Mulgrewtól, ám centerünk a kapuval szem-
ben a hálóőrbe lőtt. A találkozó utolsó negye-
de már nem tartogatott túl sok izgalmat, így 
Georges Leekens együttese a Kazahsztán 
elleni fiaskó után 1–0-ra kikapott Skóciától is.

Aki egy kicsit késett az Üllői úti mérkőzés-
ről, feltehetően hitetlenkedve dörzsölte a 
szemeit, tíz perc után ugyanis kétgólos 
kazah vezetést mutatott a kijelző: először 
egy szöglet után továbbcsúsztatott lab-
dára Roman Murtazajev csapott le (0–1), 
majd Baktyor Zajnutgyinov vette be 11 
méterről Gulácsi kapuját (0–2). Tizenegy 
perc kellett, hogy a sokkból felébredjen a 
magyar csapat, ekkor Kleinheisler László 
passzát Szalai Ádám értékesítette (1–2). 
A szépítés után magyar helyzetek követ-
keztek, de az egyenlítés helyett jött az 
újabb hidegzuhany: Botka Endre határo-
zatlansága után egy sakk-mattra kiját-
szott akció végén Erkebulan Szeidahmet 
is mattolta Gulácsit (1–3). A második 
félidő egyetlen igazán említésre méltó 
momentumát Németh Krisztiántól láttuk, 
aki remekül talált el egy kazah védőről ki-
pattant labdát (2–3), de a vereség elkerü-
léséhez ez kevés volt.

Öt puskásos, Ásványi Balázs, Posztobányi 
Patrik, Papp László, Kocsis Bence és 
Skribek Alen került be az U17-es Eb-selej-
tező minitornára készülő keretébe. Nemzeti 
együttesünk a szlovének ellen kezdte a küz-
delemsorozatot a III. ker. TVE sporttelepén 
– a kezdő sípszót három növendékünk várta 
a gyepen. Az első félidő csak nagy küzdel-
met hozott, gólt nem, a másodikban Svetlin 
révén tizenegyesből jutottak vezetéshez 
a délszlávok. A hátrányba került magyar 
együttes egyre nagyobb erőket mozgósí-
tott az egyenlítés érdekében, ám Tóth-Gá-
bor Kristóf előbb egy kavarodás után az 
oldalhálóba lőtt, majd ziccerben kilépve 
sem tudta Gril kapujába préselni a labdát. 
Már-már úgy tűnt, vereséggel kezdjük az 

SZERTEFOSZLOTT EB-ÁLMOK
Idén a magyar válogatott nélkül rendezik meg 
az U17-es Európa-bajnokságot.

elitkört, amikor a rendes 
játékidő utolsó percé-
ben a csereként beállt 
Beke Péter hagyott min-
denkit a jobb oldalon, a 
hosszún érkező Tóth-
Gábor pedig az árván 
maradt szlovén hálóba 
passzolt, így egy pontot 
sikerült megmentenünk.

A románok ellen már 
az meccs elején ma-
gunkhoz ragadtuk az 
irányítást, és a találkozó 
végéig nem is engedtük 
el a gyeplőt. A magyar 
fölény a 28. percben 
érett góllá, amikor Papp 
Marcell tört be a jobb 
oldalról a büntetőterü-

letre, szabálytalan szereléséért a megítélt 
büntetőt Beke vágta a kapuba. A második 
félidőben megdupláztuk előnyünket: a 49. 
minutumban a román kapu előtti kavaro-
dást követően Serban nem tudta megfogni 
a magasból érkező labdát, ami Tóth-Gábor 
elé pattant, aki közelről bepofozta azt, ezzel 
ki is alakította a 2–0-s végeredményt, így 
abban a tudatban várhattuk az Izrael elleni 
mérkőzést, hogy egy döntetlen is elég az 
Eb-re jutáshoz.

Az említett iksz azonban nem szüle-
tett meg, a közel-keletiektől ugyanis egy 
öngólnak köszönhetően 1–0-s vereséget 
szenvedtünk, így a tavalyi évvel ellentétben 
Szélesi Zoltánnak nem sikerült a kontinens-
tornára vezetnie fiait.
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NEM SIKERÜLT A KIJUTÁS

Az U19-es nemzeti csapat még tavaly 
októberben a második helyen jutott be 
csoportjából a hollandok mögött az Euró-
pa-bajnokság előtti utolsó próbatételre, a 
macedóniai elitkörbe. Elitkörös csoportel-
lenfeleink a címvédő Anglia, Lettország és 
a házigazda Macedónia voltak. A tornára 
készülő szűkített keretbe meghívást kapott 
hálóőrünk, Varga Ádám és a Puskás Akadé-
mián is megforduló Bévárdi Zsombor.

Az első mérkőzésen a későbbi győze-
lemre is esélyesnek tartott angolok ellen 
kezdtek a mieink. Az első félidőben Bévárdi 
Zsombor góljával a magyar csapat került 
előnybe, de a fordulást követően a címvé-
dők négyszer vették be kapunkat. Az angol 
válogatottban olyan neves játékos is szere-
pet kapott, mint az Arsenalban tétmérkő-

A címvédő Anglia, Lettország és Macedónia társaságából nem sikerült az 
U19-es magyar válogatottnak kvalifikálnia magát az elitkörből a 2018. július 
16. és 29. között sorra kerülő finnországi korosztályos Európa-bajnokságra.

zésen bemutatkozó 
Eddie Nketiah.

Az elitkör má-
sodik találkozóján 
Macedóniát sikerült 
legyőzni 4–3-ra. A 4. 
percben Lustyik Le-
vente kapufája után 
az érkező Mocsi At-
tila szerezte meg a 
vezetést mieinknek, 
az 12. percben azon-
ban egyenlíteni tud-
tak a házigazdák. A 
36. percben egy bal 
oldali beadást köve-
tően Schön Szabolcs 
lövésével ismét 

előnybe kerültünk, de az első félidő hosz-
szabbításában újból kiegyenlítették a mace-
dónok, sőt a 64. percben már a gólelőny is 
az övék volt. A 64. percben Lustyik Levente 
értékesített egy jogosan megítélt büntetőt, 
a hétgólos mérkőzés végeredményét a 82. 
percben Bévárdi Zsombor állította be.

Az utolsó összecsapáson a lettek ellen 
kapusunk, Varga Ádám a kezdőcsapatban 
kapott helyet. A 15. percben a baltiak sze-
rezték a mérkőzés első gólját, szűk három-
negyed órával később Kundrák Norbert és 
Bévárdi Zsombor találataival fordítottunk, 
de a mérkőzés hajrájában bekapott két gól 
miatt 3–2-es vereséget szenvedtünk. Né-
meth Antal csapata a harmadik helyen vég-
zett elitkörös csoportjában, így nem jutott 
tovább.
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Négy mérkőzés után veretlenül, nyolc pont-
tal várta a márciusi Eb-selejtezőket a ma-
gyar U21-es válogatott. A Ciprus és Belgium 
ellen készülő keretbe első csapatunk két 
játékosa, Spandler Csaba és Tóth Balázs is 
meghívást kapott. Rajtuk kívül három volt 
akadémistánkat nevezték a közelgő meg-
mérettetésekre: a Videotonban futballozó 
Tóth Bencét, a Dorogban szereplő Zima 
Ádámot és az Újpestből Zsótér Donátot.

Michael Boris csapata az új Hidegkuti 
Nándor Stadionban fogadta Ciprust, a talál-
kozón Tóth Bence a kezdőcsapatban kapott 
helyet. Válogatottunk gyorsan magához 
ragadta a kezdeményezést, a 8. percben 
egy baloldalról induló akció során Szobosz-
lai Dominik passzolt Gazdag Dánielnek, 

EGY GYŐZELEM, EGY VERESÉG
Két mérkőzést játszott márciusban U21-es válogatottunk: a ciprusiak 
elleni hazai Eb-selejtezőn magabiztos, 4–0-s sikert könyvelhettünk el, ám 
Louvainben, emberhátrányban 3–0-s vereséget szenvedtünk a belgáktól.

aki remekül tette 
tovább az üres 
területre befutó 
Bíró Bencének, a 
Portugáliában pal-
lérozódó támadó 
a hálóőr mellett 
higgadtan a kapu-
ba gurított. A 23. 
percben Sallói Dá-
niel beadása után 
Szalai Attila feje-
sével dupláztuk 
meg előnyünket. A 
gólgyártás a má-
sodik félidőben is 
folytatódott: a 48. 
percben a mente-

ni igyekvő ciprusi védő öt méterről a saját 
kapujába lőtt. A 75. percben a csereként be-
álló Zsótér Donát húsz méterről eleresztett 
lövésével állította be a 4–0-s végeredményt.

A belgiumi összecsapáson a 10. percben 
Tóth Bence kiállítását követően nehéz hely-
zetbe kerültek a Boris-fiúk. A Wolfsburg tá-
madója, Landry Dimata ugrott ki ziccerben, 
akit egykori akadémistánk visszarántott. A 
nyolcvan percig emberelőnyben futballozó 
belgák ki is használták az így kialakult me-
zőnyfölényüket, és három gólt szereztek a 
mieink ellen. A mérkőzés 18. percében cse-
reként lépett pályára játékosunk, Spandler 
Csaba. A vereség után U21-es válogatot-
tunk tizenegy ponttal a harmadik helyen áll 
Eb-selejtezős csoportjában.
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RealTanoda

KOSARASAINK A KIRÁLYIAKNÁL

Míg a RealTanoda labdarúgói – a szociális 
és sportiskolák hagyományos nemzetközi 
seregszemléjének, a Copa Almának, avagy 
a Lélek Kupának is hála – már eljuthattak 
Madridba, addig a kosaras lányok most 
először vehették nyakukba a spanyol fővá-
rost. A tizenkét leányzó és három kísérője 
március 19-éig tartó madridi kalandozásuk 
során ismerkedtek a Fundación Real Mad-
rid és a Puskás Akadémia együttműködé-
séből 2010-ben idehaza is megszületett 
RealTanoda spanyol megfelelőjének saját-
ságaival. Amellett, hogy megmérettettek 
a helyi szociális és sportiskola kosarasai 
ellen, egy igazi kosárlabda-mérkőzést is 
szemügyre vehettek, s persze a városnézés 
és a kalandparkozás sem maradhatott ki a 
programjaik közül, ahogyan az sem, hogy 
bejárják Valdebebast, a királyiak főhadi-
szállását és a Santiago Bernabéu Stadion 
mindahány szegletét, mi több, testközelből 
szurkolhatták végig a Girona elleni spanyol 

bajnoki mérkőzést. Miközben ők képet kap-
hattak arról, hogyan működik a spanyol 
„RealTanoda”, edzőjük, Sipos Árpád elmé-
leti és gyakorlati oktatáson sajátíthatta el 
a Real Madrid Alapítvány kosarasképzésre 
kidolgozott sajátos metodológiáját.

„Rendkívül hálásak vagyunk mind az 
akadémiának, mind a Real Madrid Ala-
pítványnak a színvonalas kirándulásért, 
melynek során a spanyol főváros és Toledo 
szinte minden kincsével megismerkedhet-
tünk. A gyerekeknek a legnagyobb élményt 
a Bernabéu-túra nyújtotta, melynek során 
számukra is világossá vált, ki is volt való-
jában Puskás Ferenc, és hogy milyen tisz-
teletnek örvend Madridban. A Real Mad-
rid–Girona bajnoki labdarúgó-mérkőzés is 
élmény volt, a kispad mögött ülve, testkö-
zelből tapasztalhattuk a meccs és a stadi-
on fantasztikus atmoszféráját” – számolt 
be röviden a kirándulásról Baboss Botond, 
a projekt vezetője.

Madridban vendégszerepeltek a RealTanoda kosárlabdázói – számukra most 
először adatott meg a lehetőség, hogy a Real Madrid Alapítvány által életre 
hívott szociális program szülőhazájába, a spanyol fővárosba látogassanak.
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 Múltidéző

„A legendák téged is várnak!” – ezzel a mottóval 
nyílt meg március 21-én a Puskás Intézet kiál-
lítása Nyíregyházán, a Continental Arénában. 
Igazi ritkaságokat láthatnak a futballkedvelők 
az egészen április 10-éig megtekinthető tárla-
ton – az egykori kiváló labdarúgók hagyatéká-
nak legkülönlegesebb darabjait, az Aranycsa-
pat legendáinak emlékeit. A tárlat kiemelten 
foglalkozik a 6:3-mal: az ereklyék között ott van 
többek között Sebes Gusztáv szövetségi kapi-
tány 1953-ban kézzel írt taktikai elképzelése, 
az évszázad mérkőzésének nevezett rangadó 
meccsfüzete – néhány belépőjegy, korabeli fotó 
és sajtócikk mellett. Bozsik József életműve 

NYÍREGYHÁZÁN 
AZ ARANYCSAPAT FEDEZETE

ugyancsak kiemelt szerepet kap a kiállításon: 
a család által a Puskás Intézet rendelkezésére 
bocsátott különleges relikviák között látható az 
Aranycsapat fedezetének eredeti meggypiros 
válogatott meze, 1952-es olimpiai aranyérme, 
1959-es Közép-Európa-kupa-aranyérme vagy 
éppen edzésnaplója és edzői bizonyítványa is.

„Nagy öröm számomra, hogy három hé-
ten át megtekinthetők az Aranycsapat ereklyéi 
Nyíregyházán, valódi ritkaságok ezek, s bemu-
tatásukkal – így, az Aranycsapat emlékévében 
– szeretnénk közelebb hozni, megőrizni és 
továbbadni a jelen és a jövő generációjának 
azokat az emlékeket, amelyeket nagyapáink 

meséltek – 
fogalmazott 
a kiállítás 
megnyitóján 
Szabó Tünde 
sportért fele-
lős államtitkár. 
– Olyan hitük 

és alázatuk volt ezeknek a játékosoknak, ami 
mindannyiunk számára példa lehet.” „Az Arany-
csapat történelmi tettet hajtott végre, tagjai itt 
vannak a szívünkben” – mondta Vinnai Győző 
országgyűlési képviselő, aki egy egészen sze-
mélyes anekdotát is elmesélt: „A kilencvenes 

évek elején Manchesterben jártam, s kimentem 
a piacra, ahol szóba elegyedtem egy bácsival. 
Honnan jöttél? – tette fel a kérdést, s mikor 
elárultam, hogy Magyarországról, így kiáltott: 
Á, Puskás, 6:3! Akkor és ott megéreztem az 
Aranycsapat és a futball erejét, azt, hogy mek-
kora csodát hajtottak végre ezek a legendává 
vált játékosok.” „Célunk, hogy összegyűjtsük a 
legkiválóbb labdarúgók ereklyéit, s méltó emlé-
ket állítsunk nekik – beszélt a Puskás Intézet 
küldetéséről Balogh Balázs kommunikációs ve-
zető. – Szeretnénk létrehozni egy múzeumot, 
de addig is vándorkiállítás keretében mutatjuk 
be a legnagyobbak relikviáit.”

Hatvanöt éve annak, hogy a magyar válogatott a londoni Wembley 
Stadionban 6:3-ra legyőzte a hazai pályán kilencven éve veretlen angol 
válogatottat. 2018 már csupán ezért is jubileumi év – a legendás 
Aranycsapat éve. A Puskás Intézet az emlékévben „Arany pillanatok” 
címmel kiállítást szervezett Nyíregyházán – bemutatva Puskás, Bozsik és 
társaik legnagyobb pillanatait. 

Bozsik József fia és unokája a kiállításon
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Meccsszilánkok

j e g y z ő k ö n y v

MAGYAR KUPA, 10. FORDULÓ:
PUSKÁS AKADÉMIA FC–DIÓSGYŐRI VTK 0–1 (0–1)
Gól: Joannidisz (34.)

Sárga lap: Klinar (28.), Zsidai (85.), ill. Ugrai (38.), Tóth B. (45.), Brkovics (51.), Bacsa (94.)

PAFC: Hegedüs L. – Klinar, Hegedűs J., Spandler – Márkvárt, Zsidai – Molnár G. (Radó, 72.), 
Madarász (Perosevic, 62.), Prosser (Knezevic, 46.) – Henty

DVTK: Antal – Forgács, Brkovics, Lipták, Eperjesi – Busai, Tóth B., Kocsis G. (Hasani, 23.) – 
Joannidisz (Bacsa, 81.), Szarka, Ugrai (Vela, 46.)
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 Meccsszilánkok

j e g y z ő k ö n y v

OTP BANK LIGA, 23. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 3–1 (1–1)
Gól: Otigba (39.), Blazic (90.), Böde (93.), ill. Henty (24.)

Sárga lap: Moutari (33.), Paintsil (34., 37.), Böde (73.), Nagy D. (79.), ill. Knezevic (34.), Zsidai 
(35.), Henty (71., 81.), Radó (75.), Perosevic (84.)

Kiállítva: Paintsil (37.), ill. Henty (81.)

FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Otigba, Blazic, Marcos Pedroso – Leandro, Gorriarán (Nagy D., 
71.) – Varga R. (Spirovski, 46.), Paintsil, Moutari (Lovrencsics B., 85.) – Böde

PAFC: Hegedüs L. – Klinar, Heris, Hegedűs J., Trajkovski – Márkvárt, Zsidai (Mevoungou, 52.) 
– Molnár G. (Perosevic, 63.), Knezevic, Radó (Latifi, 79.) – Henty
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Első csapatunk itthon szenvedett vere-
séget a DVTK-tól a Magyar Kupa-negyed-
döntő első mérkőzésén. Az első lehetőség 
a 13. minutumban alakult ki, amikor Ugrai 
beadásából Joannidisz fejjel késztette nagy 
védésre Hegedüst. Helyzetre helyzettel vá-
laszoltunk a 19. percben, amikor Zsidai pa-
rádés labdájával Henty lépett ki ziccerben, 
ám a jó ütemben kimozduló Antalba lőtte a 
labdát. Az első félóra végén Márkvárt indí-
totta Molnárt a jobb oldalon, ám szélsőnk 
bal lábas lövését bravúrral ütötte ki a di-
ósgyőri kapus. Négy perc múlva vezetést 
szerzett Diósgyőr, egy lecsorgó labdára 
Joannidisz csapott le, és kilőtte a jobb sar-
kot. A második félidő első felében a legjobb 
megmozdulás Márkvárt nevéhez fűződött, 
aki tizenhat méterről vette célba Antal ka-
puját, ám az életerős löket centikkel a jobb 
kapufa mellett zúgott el. Később gólt is sze-
reztünk Radó révén, ám a játékvezető ér-

vénytelenítette a 
találatot. A haj-
rában egy szög-
letet követően 
Hegedűs János 
s z e r e z h e t e t t 
volna gólt, de fe-
jese nem találta 
el a kaput – a 
vendégek 1–0-s 
előnnyel várják 
a mezőkövesdi 
visszavágót.

A hajrában kap-
tunk ki a Fraditól 
a bajnokság 22. 
fordulójában. 
Sokáig úgy tűnt, 

ponttal-pontokkal távozhatunk az Üllői 
útról, ugyanis Henty a 24. percben meg-
szerezte a vezetést, majd a házigazdáknál 
Paintsilt második sárgával leküldte a játék-
vezető. A zöld-fehérek négy perccel az első 
félidő vége előtt egy szögletet követően 
egyenlítettek, miután a játékvezető nem 
vette észre, hogy Böde a gól előtt ippont 
dobott Márkvárton. A második félidőben a 
Ferencváros emberhátrányban is veszélye-
sen támadott, ám éppen amikor enyhülni 
látszottak az FTC-rohamok, s leginkább 
csak távolról próbálkoztak a zöld-fehérek, 
Hentyt is leküldték. Egyenlő létszámnál 
a Fradi nagyoffenzívába kezdett, s a 90. 
percben előbb Lovrencsics szögletét fejelte 
Hegedüs kapujába Blazic, majd a hosszab-
bításban Böde szabadrúgásból bombázta 
a kapunkba a labdát. Ezzel 3–1 lett a vége 
a franzstadtiak javára, s a 10. pozícióba 
csúsztunk le a tabellán.
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Program

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

GÓLLÖVÖLISTA

Partnerek és támogatók:

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 23 15 5 3 52—22 50
  2 VIDEOTON FC 22 14 5 3 48—24 47
  3 ÚJPEST FC 23 8 9 6 31—29 33
  4 DVSC 23 9 5 9 37—30 32
  5 PAKSI FC 23 8 8 7 32—32 32
  6 BUDAPEST HONVÉD 22 9 4 9 36—38 31
  7 DVTK 23 8 5 10 37—38 29
  8 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 23 6 8 9 28—41 26
  9 VASAS FC 23 7 4 12 28—44 25
10 PUSKÁS AKADÉMIA FC 23 6 7 10 28—37 25
11 SWIETELSKY HALADÁS 23 7 2 14 24—38 23
12 BALMAZÚJVÁROS 23 5 8 10 26—34 23

PAFC

VERESÉG A KUPÁBAN ÉS A BAJNOKSÁGBAN A PAFC 2017–2018-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
  1. 07. 16.  FTC — PUSKÁS AFC 1—1
  2. 07. 23.  PUSKÁS AFC — VIDEOTON 1—3
  3. 07. 30.  VASAS FC — PUSKÁS AFC 2—0
  4. 08. 05.  PUSKÁS AFC — HONVÉD 0—2
  5. 08. 12.  DVTK — PUSKÁS AFC 2—2
  6. 08. 19.  PUSKÁS AFC — BALMAZ. 2—1
  7. 08. 26.  HALADÁS — PUSKÁS AFC 1—5
  8. 09. 09.  ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC 1—3
  9. 09. 16.  PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 1—0
10. 09. 23.  DVSC — PUSKÁS AFC 3—0
11. 09. 30.  PUSKÁS AFC  – PAKSI FC 1—2
12. 10. 14.  PUSKÁS AFC — FTC 1—1
13. 10. 21.  VIDEOTON — PUSKÁS AFC 2—0
14. 10. 28.  PUSKÁS AFC — VASAS FC 0—0
15. 11. 04.  HONVÉD — PUSKÁS AFC 4—3
16. 11. 18.  PUSKÁS AFC — DVTK 1—0
17. 11. 25.  BALMAZ. — PUSKÁS AFC 2—2
18. 12. 02.  PUSKÁS AFC — HALADÁS 1—3
19. 12. 09.   PUSKÁS AFC — ÚJPEST FC 2—1
20. 02. 24.  MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC 0—0
21. 03. 03.  PUSKÁS AFC — DVSC 0—0
22. 03. 10.  PAKSI FC  – PUSKÁS AFC 3—1
23. 03. 17.  FTC — PUSKÁS AFC 3—1
24. 03. 31. 17:00 PUSKÁS AFC — VIDEOTON 
25. 04. 07. 17:00 VASAS FC — PUSKÁS AFC 
26. 04. 14. 17:00 PUSKÁS AFC — HONVÉD 
27. 04. 21. 17:00 DVTK — PUSKÁS AFC 
28. 04. 28. 17:00 PUSKÁS AFC — BALMAZ. 
29. 05. 05. 17:00 HALADÁS — PUSKÁS AFC 
30. 05. 12. 17:00 ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC 
31. 05. 19. 17:00 PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 
32. 05. 27. 17:00 DVSC — PUSKÁS AFC 
33. 06. 02. 19:00 PUSKÁS AFC — PAKSI FC 
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  1  KNEZEVIC JOSIP 10
  2  ULYSSE DIALLO 6
  3  SZAKÁLY PÉTER 4
  4  MOLNÁR GÁBOR 2
  4  PEROSEVIC ANTONIO 2
  6  HERIS JONATHAN STEVE 1
  6  PROSSER DÁNIEL BÁLINT 1
  6  TRAJKOVSKI DEJAN 1
  6  HENTY EZEKIEL ISOKEN 1
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FELNŐTT HAZAI MEZ

LÉGY TE IS EGYEDI!

FELNŐTT IDEGENBELI MEZ

PAFC SHOP ELÉRHETŐSÉGE

CÍM: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HOLLAND FASOR 2.
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 10:00-20:00, VASÁRNAP 10:00-16:00

11.700 FT

14.000 FT

Vásárold meg a   PA FC  2 0 1 7/2 0 1 8   -as csapatmezét a

Pancho Aréna büféiben és a székesfehér vári

Auchanban található PAFC Shopban!


