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Vezetőedzői nyilatkozat

ITT A LEHETŐSÉG, HOGY LEGYŐZZÜK A LOKIT
Az új bajnokság első fordulójában a Debreceni VSC-t látjuk vendégül a Pancho
Arénában. A nyitómeccs előtt a szezonban előttünk álló kihívásokról, valamint a
felkészülés során elvégzett munkáról beszélgettünk Benczés Miklóssal.
Azzal, hogy az edzőtáborból hazaérkeztünk,
lezártuk az előszezont, ezzel a héttel megkezdődött a versenyidőszak – fogalmaz vezetőedzőnk. – Nyilván ilyenkor már az a cél,
hogy a legjobb formába hozzuk a csapatot.
Bár korábban dolgoztam a klubnál, sok minden megváltozott, így a felkészülés több fázisból állt. Új szakmai stábot, illetve keretet
kellett kialakítani, meg kellett ismernünk a
játékosokat, majd próbáltuk a saját elképzelésünket a srácok fejébe ültetni.
Reményeid szerint milyen Puskás Akadémiát látunk majd a következő évadban?
Igyekszünk olyan csapattá válni, amely
dominál, uralja a játékot. Sok olyan labdarúgó van a keretünkben, akik kombinatívak
és erősek a támadófutballban, ugyanakkor
egyensúlyt is kell teremtenünk, hiszen nagyon fontos az, hogy támadásból gyorsan
és szervezetten tudjunk átmenni védekezésbe, illetve labdaszerzésből támadásba – ezt sokat gyakoroltuk. Az nyilván a
bajnokság közben, az éles mérkőzéseken
mutatkozik meg, mennyire tudunk így eredményesek lenni, és ha kell, mennyire tudunk
majd változtatni. Ugyanis azzal, hogy elkezdődik a bajnokság, nem zárul le a csapat
fejlesztésének folyamata, erre a továbbiakban is ugyanúgy hangsúlyt kell fektetnünk.
Elsőként a Debrecennel csapunk össze,
ami azért is érdekes, mert a bajnokságban még nem sikerült nyernünk ellenük.
Ugyanakkor ez már nem az a Loki, amellyel
annak idején néztetek farkasszemet. Mit
vársz a mostani találkozótól?

Nagy tisztelője vagyok Herczeg Andrásnak, hiszen azon magyar trénerek közé tartozik, akikre mindenki teljes joggal néz fel,
nemcsak az eredményessége okán, hanem
az edzői stílusa miatt is – olyan szakember, aki sok fiatal kollégának válhat példaképévé. Ismerjük a Debrecent, kielemeztük
a játékukat, ugyanakkor tudjuk, hogy náluk
is voltak változások, még ha nem is olyan
mértékűek, mint a mi klubunknál. Hazai
pályán nem lehet más célunk, mint hogy
legyőzzük a Lokit, még
akkor is, ha az említett
mérleg valóban negatív. Ez ugyanis nem azt
jelenti, hogy lehetetlen
feladat előtt állunk, inkább úgy fogalmaznék,
hogy egy újabb lehetőségünk lesz arra,
hogy a korábbi
szériát megszakítsuk.
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SZOROS MECCS LESZ
Szervezett futballt szeretne látni szombaton csapatától a Debrecen
vezetőedzője, Herczeg András, akinek több fontos játékos hiánya okozhat
fejtörést a szezonkezdetkor.
Az
elmúlt
szezonbeli ötödik helyezésük
mindenki szerint
kifejezetten jó
eredmény, s úgy
tűnik, a nyáron
jól is igazoltak.
Mire lehet képes
Herczeg András
a Debrecen ebben az idényben?
Az új érkezőknek köszönhetően valóban erősödtünk, viszont Bényei, Ferenczi,
Könyves, Jovanovics és Tabakovic jelenleg
nem áll rendelkezésünkre. Jelen pillanatban tehát ebből a szempontból felemás a
helyzetünk – ha az említettek bevethetők
lennének, én is azt mondanám, erős a keretünk. Azt, hogy milyen helyezéssel lennénk
elégedettek, nehéz megmondani. Véleményem szerint az első két helyért a Videoton
és a Ferencváros fog küzdeni, más aligha
tud majd beleszólni az ő versenyfutásukba
– rajtuk kívül is sok csapatnak az a célja,
hogy nemzetközi kupaszereplést érő helyre
odaérjen. Mi is a mezőny első felében szeretnénk végezni, de minden bizonnyal nüánszok döntenek majd a helyezésekről.

JÁTÉKVEZETŐK

Az előszezonban nem vesztettek mérkőzést. Ennek fényében hogyan értékeli a
felkészülést?
Úgy vélem, az edzőmeccsek nem mérvadók, a bajnoki találkozók mutatják meg,
hol tartunk valójában, illetve hogy mire lehetünk képesek. Azt azért remélem, hogy
a rajtra összeállunk, bár az új játékosok
később kapcsolódtak be a munkába, nehéz
pontosan megmondani, mennyire illeszkedtek be, de bízom benne, hogy egy szervezett
csapatot tudok pályára küldeni szombaton.
A Loki még sosem veszített bajnoki
mérkőzést a Puskás Akadémia ellen, amely
most új stábbal, új koncepcióval vág neki a
találkozónak. Ön milyen meccset vár?
Jó lenne, ha folytatódna a sorozatunk…
(Nevet.) Nagyon szeretnénk ponttal vagy
pontokkal távozni Felcsútról, de a mostani
Puskást nem ismerjük annyira, mint amel�lyel tavaly ötször játszottunk, hiszen új az
edzői stáb, és a keretben is voltak változások. Azt persze tudjuk, hogy jó kezekben
van a szakmai irányítás, illetve hogy ellenfelünk játékosállománya továbbra is kiváló.
Mindezeket figyelembe véve nagy küzdelmet és szoros mérkőzést várok.

A PAFC – DVSC mérkőzést Vad II. István vezeti.
Asszisztensek: Ring György és Bornemissza Norbert
Tartalék-játékvezető: Garai Péter
Alapvonali játékvezetők: Berke Balázs és Bogár Gergő
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A játékos szemével
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Játékosportré
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ÚJRA KÖZTÜNK

Az előszezon kezdete óta velünk készülsz, a most alakuló gárdáról milyenek
az első benyomásaid?
Korábban, amikor a Videotonban voltam, beszélgettünk az ellenfelekről az öltözőben, és egyöntetű volt a vélekedés, hogy
a tavalyi együttes is egy nagyon jó csapat
volt. Most már itt vagyok több hete, ismerek
mindenkit, s nem változott a véleményem:
kiváló társaság tagja lettem, ahol nagyon
sok jó játékos van. A csapaton belül mindenkinek megvan a maga erőssége, s ha
ezeket számba vesszük, bizakodók lehetünk, úgy vélem, ez a gárda képes
lesz egy jó eredményre.

A Székesfehérváron töltött rendkívüli évek után újra a Puskás Akadémia mezét
viseli Szolnoki Roland. Jobbhátvédünkkel a csapat horvátországi edzőtáborában
beszélgettünk.
Újra az „alma mater” sikereiért küzdhetsz. Milyen érzés hazatérni ennyi év
után?
Már az is jó érzéssel töltött el, hogy a
Videotonnal az elmúlt időszakban pályaválasztóként a mérkőzéseinket a Pancho
Arénában játszottuk, ami nekem duplán
hazai pálya. Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, hiszen rengeteg szép emlék köt ide. Mióta elkerültem,
nagyon sok minden megváltozott, viszont
a csapatból nagyon sok játékost ismerek, például egykori akadémistatársamat,
Spandler Csabát, és vannak olyanok is,
akikkel utánpótlás-válogatott korunkban
játszottunk együtt, így elég hamar sikerült
a beilleszkedésem.
Akadémiánk egyik első „terméke”
vagy. Emlékszel még, milyenek voltak az
első napok nálunk?
Előttem vannak ezek a pillanatok, hiszen
akkoriban kerültünk ide, ha jól emlékszem,
huszonnyolcan. Nagyon kicsi volt akkor
még a kollégium, volt egy centerpálya, egy
műfüves és egy edzőpálya, azóta, ahogy az
előbb említettem, nagyon sok minden megváltozott, de az első naptól fogva, hiába,
hogy csak huszonnyolcan voltunk, nagyon
profi munka folyt. Évről évre látni, hogy az
akadémia utánpótláscsapatai milyen jól
szerepelnek a bajnokságokban, azaz amit
az elején elkezdtünk, azt, ha lehet így fogalmazni, még nagyobb profizmussal vitték
tovább a fiúk.

Talán abból is látszik, hogy milyen
munka folyik az akadémián, hogy kineveltük Szolnoki Rolandot, aki csak az NB I-ben
132 mérkőzésen lépett pályára. Ennyi ös�szecsapásból ki tudnál-e emelni néhányat?
Talán a Kecskemét elleni volt a legjobb
meccsem, hiszen a csapat nyert 4–0-ra idegenben, ráadásul megszereztem pályafutásom első NB I-es gólját, nem csoda hát, hogy
erre a mérkőzésre nagyon jó szívvel gondolok
vissza. De természetesen minden nagyobb
derbit ki lehetne emelni, amin játszottam, akár
a Ferencváros ellen, akár az Újpest ellen, ezek
mindig nehéz és parázs ütközetek voltak.
Ha azt mondom, hogy 360 perc…
Az Európa Ligában a csoportmérkőzéseken négy meccset végig tudtam játszani,
pedig mindössze 19 éves voltam – szerencsére az akkori edzőm ilyen fiatalon is bízott bennem. Kétszer a Basel ellen bizonyíthattam, hazai pályán meg tudtuk verni őket,
itthon a KRC Genk ellen játszottam, sajnos
akkor 1–0-ra kikaptunk, idegenben az utolsó mérkőzésen pedig a Sporting Lisszabon
ellen, ami egy kicsit rendhagyóra sikeredett,
hiszen egy nappal később kellett lejátszani
a találkozót. A találkozó napján olyan nagy
esőzés volt, hogy áttették másnapra az ös�szecsapást, amelyen aztán sajnos 2–1-es
vereséget szenvedtünk. Óriási élmény volt
ezeken a mérkőzéseken pályára lépni, ezért
érdemes elkezdeni futballozni, és mindent
alárendelni annak, hogy elérjük a céljainkat.

Még bőven abban a korban vagy, hogy
ha jól teljesítesz a Puskás Akadémiánál,
esetleg a válogatott meghívó is megérkezhet.
Erre azt mondom: mindig a következő
feladatra kell koncentrálni Az elmúlt időszakban kevesebbet játszottam a klubcsapatomban, emiatt nem is kerülhetett szóba
a válogatottság, de nyilván minden egyes
labdarúgó álma, hogy odakerüljön a nemzeti csapat közelébe. Remélem, itt olyan
teljesítményt tudok nyújtani hétről hétre az
edzéseken és a mérkőzéseken, hogy felfigyelnek rám.

NÉVJEGY
Név: Szolnoki Roland
Születési hely: Mór
Születési idő: 1992. január 21.
Poszt: jobbhátvéd
Mezszám: 68
NB I-es mérkőzés/gól: 27/2
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ÚJ SZEREPBEN
Nemrégiben még csapatkapitányi
karszalaggal a karján az edzők
meghosszabbított keze volt, ma már
csapatunk erőnléti felkészítéséért felel
Polonkai Attila, aki az elmúlt szezon
végén döntött úgy, hogy szögre akasztja
a stoplist.

Az óvodát Németországban kezdtem el, mivel édesapám kint dolgozott, így az egész
család követte. Visszaemlékezve ott már
volt egy magas szárú sárga-fekete focicipőm, ez nagyon megmaradt bennem. Németországban egy évet töltöttünk el, utána
Magyarországon fejeztem be az ovit. Nagyon szerettem a westernfilmeket, cowboy
is szerettem volna lenni, kiskori fényképeken jól látható, hogy a szokásos cowboy
öltözet: a kalap, a pisztoly, a kockás ing, a
farmernadrág mellett megjelent a futballcipő. Joggal mondhatom, hogy kiskorom óta
futballista szerettem volna lenni – idézi fel a
kezdeteket nevetve a volt „cséká”.
Mikor és milyen körülmények között
realizálódott ez az álom?
Talán öt- vagy hatéves lehettem, amikor
a nagypapám vitt le Zuglóban a Telefongyár pályára, ott indult el a pályafutásom.
Később az általános iskolában – akkor
még divat volt, hogy a testnevelő tanárok
is kapcsolatban álltak a kerületi sportegyesületekkel – a tanárom összeszedett öt-hat
srácot, köztük engem is, és elvitt minket a
BVSC-hez. Ott nőttem fel, ott is mutatkoztam be az első osztályban.

Mikor jött el az a pillanat, amikor úgy
érezted, hogy ebből egy komoly karrier is
lehet?
Mindig is úgy gondoltam, hogy az NB
I-ben fogok játszani, mindig voltak céljaim,
amelyeket általában sikerült is elérni. Egyedül a külföldi játék maradt ki, kíváncsi lettem
volna, hogy mennek ott a dolgok. Magyarországon, amit akartam, mindent elértem – a
Magyar Kupa-győzelem kivételével.
Mit jelölnél meg a pályafutásod csúcspontjaként?
Igazából mindegyik klubomnál más
célok és más sikerek voltak. A BVSC-ben
nőttem fel, óriási dolog volt, hogy ott mutatkozhattam be. Utána a Vasashoz kerültem, egy nagy múlttal rendelkező klubhoz,
megint egy újabb lépcsőfok volt. Ezután
elkerültem Újpestre, amely mind a szurkolótábora, mind a múltja miatt előrelépés volt,
sikerült egy ezüstérmet elérnünk, épphogy
lemaradtunk a bajnoki címről. A következő
állomás a REAC volt, a kiesés elkerülése
jelentett kihívást, a bennmaradás felért egy
bajnoki címmel. 2008-ban jött Székesfehérvár: az ott eltöltött öt év volt a pályafutásom
legsikeresebb időszaka. Bajnoki cím, bajno-

ki ezüst, Magyar Kupa-ezüstérem, három
Ligakupa-győzelem, Szuperkupa-győzelem,
és a BL-ben is indulhattunk.
Utána kerültem a Puskás Akadémiához,
amely megint egy teljesen más kihívás volt.
Az NB II-ből rögtön az első évben feljutottunk az NB I-be, ahol két évig vitézkedtünk
ott, fiatalokkal, idősebbek együtt. Nagyszerű társaság, családias hangulat volt, sok
fiatal akadémista, úgyhogy remek volt az
első három év. Aztán megváltoztak a célok,
most teljesen máshogy nézünk ki. Jelenleg
azért küzdünk, hogy újra egy olyan csapat alakuljon ki, amely sikeres tud lenni, s
emellett fiatalok is bemutatkozhassanak –
megint nagyszerű feladat előtt állunk.
Tudatosan készültél az edzői pályára?
Szerettem volna a labdarúgás közelében
maradni. Már a Videotonnál is, és itt is volt
arra szándék, hogy szeretnének itt tartani,
de még nem tudtuk, hogy pontosan milyen
szerepben, pozícióban. Az elmúlt öt-hat

évben próbáltam minél több dolgot elsajátítani, minél több képesítést megszerezni –
végeztem menedzseri képzéseket, megvan
a B-licencem és az erőnléti edzői papírom.
Arra mindig ügyeltem, ha eljön a pillanat,
amikor befejezem a labdarúgó pályafutásomat, legyen több alternatíva.
Milyen a másik „térfélről” nézni a csapatot?
Sokat beszélgetek a srácokkal, érzem
rajtuk, hogy egy kicsit máshogy viszonyulnak hozzám. Nyilván játékosként is tiszteltük egymást, ahogyan most is, de már
edzőként gondolnak rám. Jómagam úgy beszélek velük, mintha még mindig a csapattársuk lennék. Még nem álltam át – mondjuk, teljesen nem is szeretnék, mert inkább
az a fajta ember vagyok, aki a cselekedeteivel próbál példát mutatni, mintsem azzal,
hogy szigorú, esetleg arrogáns. Mindig ilyen
voltam a pályán és az öltözőben is, ilyen is
szeretnék maradni.
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Búcsú

A DOKI ÖRÖKRE TÁVOZOTT
Gyászol a Puskás-család: nem sokkal hatvanötödik születésnapja előtt örökre
elment közülünk csapatorvosunk, dr. Kovács László.
Még mindig nehéz
felfogni a
hírt: Kovács
László,
a
mi Doki bácsink fizikai
valójában
nincs többé.
Az ember,
akit mindannyian tiszteltünk és
szerettünk,
akire emberi kvalitásai
miatt generációk néztek fel, július 14-én 19 óra 15
perckor örökre itt hagyott minket.
A seb még nagyon friss és nagyon fájó,
hiszen nem pusztán egy orvost vesztettünk el. Kovács doktorról ugyanis nem a
betegség, nem az injekciós tűk, tabletták
és a rossz ízű szirupok világa jut eszünkbe, hanem így, nagybetűvel: az EMBER.
EMBER, mégpedig minden szempontból,
pontosan úgy, mint névadónk, Puskás Ferenc.
A szakember, akinek példájától inspirálva volt akadémistánk, aki az orvosi hivatást választotta.
A sportember, aki fiatalon a medencék
világában, a vízilabdában talált rá a mozgás szenvedélyére, amelytől soha nem is
akart és nem is tudott elszakadni.
Az úriember, akinek minden megnyil-

vánulásából sugárzott a tisztelet, melyet–
tekintet nélkül korra, nemre, társadalmi
helyzetre – ugyanúgy megadott mindenkinek.
A másokért élő ember, aki ha bárkinek
segíteni kellett, nem ismert fáradságot
sem Csákváron, sem a Puskás Akadémián, sem annak idején Erdélyben, amikor lovas szánon, csikorgó téli hidegben sietett
ellátni a betegeit.
Az örökifjú, életigenlő ember, akinek
tréfáin, sztorijain a hasunkat fogva nevettünk, aki nem a korunkra oly jellemző gyanakvással, hanem barátsággal közelített
mindenkihez, akit egy pillanat alatt a szívébe zárt mindenki, aki először találkozott
vele. „Úgy élj, hogy ne kelljen megbánnod
semmit” – ez volt a mottója.
A tevékeny ember, aki súlyos betegen,
a sokadik műtétje után is a terveiről beszélt, arról, hogy visszatér közénk, abba
a közegbe, amelyet szeretett, s amelyben
annyian szerették.
Mert Kovács dokit egyszerűen nem
lehetett nem szeretni: apánk, nagyapánk,
barátunk volt egyszerre, aki nemcsak
gyógyszerrel, hanem egy jó szóval, egy
kedves megjegyzéssel vagy baráti öleléssel is gyógyítani tudott – testi és lelki kínt
egyaránt.
Az elvesztése miatt érzett fájdalmunkat már nem tudja meggyógyítani. De példás emberségének emléke örökké velünk
lesz.

Isten veled, Doki bácsi,
nyugodj békében!
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Felső sor:
		
Középső sor:
		
		
Alsó sor:
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Hajnal Imre (masszőr), Poór Patrik, Bacsana Arabuli, Szakály Péter, Ulysse Diallo, Braniszlav Danilovics, Hegedüs Lajos, Varga Ádám, Spandler Csaba, Hegedűs János, Josip Knezevic,
Osváth Attila, Pető Zoltán (technikai vezető)
Weizengruber Istvánné (szertáros), Héring Erzsébet (szertáros), Vezér Ádám (kapusedző), Csáki István (a sporrtudományos csoport vezetője), Polonkai Attila (erőnléti edző), Vincze Richárd (asszisztens edző),
Benczés Miklós (vezetőedző), Horváth Péter (asszisztens edző), Vanczák Vilmos (játékosmegfigyelő), Kiss István (masszőr), Feszthammer Réka (gyógytornász és manuálteapeuta), dr. Schandl Károly (orvos),
Rajner László (masszőr)
Molnár Gábor, Zsidai László, Liridon Latifi, Szolnoki Roland, Balogh Balázs, Radó Nadrás, Kiss Tamás, Márkvárt Dávid, Dejan Trajkovski, Bokros Szilárd, Gonzalo Vega, Jonathan Heris
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JÓT FOCIZOTT A PUSKÁS-CSALÁD
A kelet válogatottja nyerte az első ízben megrendezett öregdiákkupát a nyugatiak,
illetve az edzők csapata előtt, ám a hangsúly ezúttal nem elsősorban az
eredményeken volt.
Csak az idő volt szomorkás, amikor szombat délelőtt először felharsant a kezdő sípszó az I. Puskás Akadémia Öregdiákkupán.
Az első találkozón alumnusaink feszültek
egymásnak, s noha a felek a bemelegítéskor még kedvesen élcelődtek egymással, a
kétszer harmincperces ütközet férfias csatát hozott a Puskás Akadémia első NB I-es
gólját szerző Vaszicsku Gergő irányította
keleti, valamint a nemzetközi kapcsolatok
igazgatója, Papp Bence által dirigált nyugati
válogatott között.
A derűs hangulat azért a mérkőzés alatt
is megmaradt, amikor például a nyugatiak
mesterét a kispad mellől a taktikai felállásról kérdezték, így válaszolt: „Úgy látom, a
miénk most 3–7, mert mindenki elöl van.”
A 3–0-s keleti győzelmet hozó találkozó végén a győztes hadvezér, Vaszicsku Gergő
sem fukarkodott a humorral, amikor a siker
zálogáról kérdezték. „A két csapat közti különbséget az edző személye jelentette” – élcelődött a fehér mezes csapatot felkészítő
exakadémistánk, aki jelenleg az NB II-es
Budafok játékosa.
Csak a történeti hűség kedvéért: a
meccs egyébként pazar gólokat hozott. Volt

higgadt helyezés a balösszekötő helyéről
(Nagy Ákos), tizennyolc méteres bomba a
jobb felsőbe (Balla Tihamér), és szépen kijátszott akció végén közelről bevágott találat (Tányéros Ádám), de a lényeget mégis
a közös játék öröme jelentette. „Hálásak
vagyunk és köszönettel tartozunk az akadémia vezetőinek, hogy számukra az egykori
akadémisták is fontosak, s egy ilyen nem
mindennapi lehetőséget biztosítottak az
öregdiákok számára” – mondta a lefújást
követően Papp Bence.
A második kétszer fél órában az edzők
csapata először a keleti, majd a nyugati
együttessel csapott össze. A volt és jelenlegi trénerek képviseletében Vincze István,
Csuhay József, Dajka László, Szijjártó István, Csucsánszky Zoltán vagy éppen Vincze
Gábor személyében nem kevés válogatott,
illetve első osztályú labdarúgó futott ki a
gyepre, s nem is vallottak szégyent a fiatalabb korosztály ellen.
Az „első félidőt” például ikszre hozták:
miután Markos Kristóf passzából Gál Zoltán a keleti öregdiákoknak szerzett vezetést, U17-es bajnokcsapatunk mestere,
Czinkon Szabolcs videomegosztó után kiál-

tó, remekbe szabott emeléssel egalizált. A
keletválogatott így négy ponttal végzett, s
abban a tudatban várta a záró harminc percet, hogy mindössze egy négy- vagy annál
többgólos edzőgyőzelem esetén veszítheti
el a torna első helyét.
Az utolsó etapban a nyugatiak alaposan
összekapták magukat, s gyakorlatilag tizennégy perc alatt lerendezték a vitás kérdéseket: Rakic Stefan szerzett vezetést, Papp
Máté növelte az előnyt, Bezerédi Ádám pedig bevitte a harmadik találatot. Az edzők
számára a szépségtapaszt Harmati Tamás
találata jelentette, a 3–1-es végeredmény
pedig azt, hogy az I. Puskás Akadémia
Öregdiákkupát a kelet válogatottja nyerte
a második nyugat és a harmadik helyezett
trénercsapat előtt.

A díjkiosztón mégsem vette le senki csalódottan az érmet a nyakából, nem voltak
lógó orrok, ugyanis a szombati nap valóban
arról szólt, amiről a labdarúgásnak minden
körülmények között szólnia kellene: a játék
öröméről.
„A hagyományteremtés szándékával
megrendezett öregdiákkupa egyben akadémiai ösztöndíjasaink találkozója is, s természetesen a hálózatépítés része. Az első tornát ráadásul olyan szerencsés időpontban
tudtuk megrendezni, hogy volt diákjaink délután még a Vál-völgyi Zsúrra is ki tudnak látogatni, valószínűleg ez a jövőben is így lesz
– ez mindkét esemény számára előnyös”
– tájékoztatott a díjátadást követően a külföldi alumniprogramok mintájára létrehozott
öregdiákközpont vezetője, Mácsodi Ferenc.

Jótékonyság
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SPORTTAL ÉS SZERETETTEL A SZÍVBETEG GYERMEKEKÉRT

A Puskás Akadémia képviseletében egykori és jelenlegi válogatott labdarúgók
keresték fel a zalaszabari Gyógyító Szent Erzsébet-tábort, ahol a találkozás és a közös
sportolás élményén kívül értékes tanácsokat és ajándékokat is adtak a táborozóknak.
Az Erzsébet-táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programja. A magyarságra és honismeretre, a sportra, a tudományra, a kultúrára és a kereszténységre
mint alappillérekre épülő táborokban hátrányos helyzetű, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, sajátos nevelési igényű és
különféle betegséggel élő, speciális ellátást
igénylő gyermekek is részt vesznek.
„Az Erzsébet-táborokban nagyon fontos
a biztonság és a tartalom. Értem ez alatt
többek között a zavartalan és tartalmas
időtöltést, a különleges programokat, a
közösségi élményeket és a teljes ellátást,
amelyeket kivétel nélkül minden táborozó
megtapasztalhat, legyen szó a zánkai és
a fonyódligeti Erzsébet-táborokról, az erdélyi táborról vagy a Napközi Erzsébet-táborokról. Az Erzsébet-táborokhoz gyógyító
táborok is tartoznak, amelyek különleges

szerepet töltenek be. A speciális szakorvosi ellátást igénylő gyermekek nyaralásáról
partner táborhelyszíneken gondoskodunk: a
zalaszabari Gyógyító Szent Erzsébet-táborok kapcsán a Holnapocska Alapítvánnyal,
valamint egészségügyi intézményekkel
működünk együtt. A tábori turnusok ideje
alatt nemzetközileg ismert és elismert művészekkel, sportolókkal is találkozhatnak a
gyerekek” – mondta Hornyák Tibor, a táboroztatást szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány főtitkára.
A Puskás Akadémia nevében június
25-én volt és jelenlegi felnőtt és utánpótlás-válogatott labdarúgók látogatták meg
a zalaszabari táborban a szívproblémákkal
küzdő gyermekeket. Az eseményen Tóth
Balázs sportigazgató és Vanczák Vilmos
játékosmegfigyelő, futballistáink közül pedig Márkvárt Dávid, Szolnoki Roland, vala-

mint legifjabbként Bokros Szilárd képviselte
klubunkat.
„Gyönyörű élményparkban találkoztunk
a gyerekekkel, akiknek óriási öröm volt,
hogy egy délutánt tölthettek volt és jelenlegi válogatott labdarúgókkal. Játékosaink
amellett, hogy a kicsik futballvonatkozású
kérdéseire válaszoltak, a helyes életvitellel
kapcsolatos tanácsokkal is ellátták őket” –
mondta a küldöttség vezetője, Tóth Balázs.
Márkvárt Dávid a mintegy háromórás
látogatással kapcsolatban kiemelte: öröm
volt látni, hogy a komolyabb vagy kevésbé
komoly szívbetegséggel élő, illetve éppen
gyógyulófélben lévő gyerekek is mennyire
tudják élvezni az életet, és mennyire örülnek
annak, hogy sportolhatnak.
„Örültünk a felkérésnek, hiszen kötelességünknek érezzük, hogy segítsünk a
beteg gyerekeknek. A srácok nagy öröm-

mel fogadtak bennünket, rövid ismerkedés
után közös ebéden vettünk részt, melynek
keretében szóba került a helyes táplálkozás
fontossága is. Azt is megtudtuk, hogy az
előző nap játszottak egy másik tábor lakóival, és sajnos vereséget szenvedtek. Mivel
a következő programként fociztunk egyet a
műfüves pályán, tudtunk nekik tanácsokkal
szolgálni a visszavágón alkalmazandó taktikát illetően is – reméljük, sikerrel. Ezek
után kérdéseket tehettek fel nekünk, közös
fotókat készítettünk, és az autogramosztás sem maradt el. Természetesen nem
mentünk üres kézzel, a Puskás Akadémia
ajándéktárgyaival; szivacslabdákkal, tollakkal, radírokkal és zászlókkal kedveskedtünk
nekik – utóbbiakat mindannyian alá is írtuk
–, reméljük, látogatásunkkal hozzájárulhattunk a gyógyulásukhoz” – mondta a háromszoros válogatott középpályás.
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NYOLCVANÉVES AZ ELSŐ VB-EZÜSTÜNK
Nemrég értek véget az oroszországi
labdarúgó-világbajnokság küzdelmei,
érdemes hát emlékeznünk, hogy
nyolc évtizede, 1938. június 19-én a
franciaországi világbajnokság döntőjében
a kiválóan játszó magyar válogatott 4–2-re
kikapott az olaszoktól. A Puskás Intézet
relikviái között igazi kuriózumként ennek
a világbajnokságnak a meccsfüzetét
is megtaláljuk. Most ezt mutatjuk be
Önöknek.
Az 1954-es berni döntőhöz képest talán kissé
kevésbé ismert az 1938-as világbajnokság párizsi összecsapása, pedig az első világbajnoki
döntőnket ekkor játszottuk éppen az akkori
címvédő ellen.
A színes borítójú műsorfüzet részletesen,
mintegy harminc oldalban mutatja be a világbajnokságnak otthont adó stadionokat, létesítményeket, helyszíneket és természetesen
a főszereplőket, a részt vevő csapatokat is.
Az inkább képekkel illusztrált, reklámokkal teli
könyvecske egyik lapján, a bal felső sarokban
a magyarok csapatképét láthatjuk.
A sorban harmadik, 1938-as labdarúgóvilágbajnokságot Franciaország rendezte
június 4-e és június 19-e között. A világeseményen tizenöt csapat vett részt. A magyar
csapat a nyolcaddöntőben Holland-India csapatával került szembe, és sima 6–0-val menetelt tovább. A negyeddöntőben aztán Svájc következett. Kicsit nehezebben, de a mieink itt is
nyerni tudtak 2–0-ra Sárosi és Zsengellér góljaival. Az elődöntőben Svédország várt ránk. A
mérkőzés nehezen indult számunkra, és már
az első percében hatalmas meglepetésre ellenfelünk szerezte meg a vezetést. Nehezen
jött össze az egyenlítés, végül azonban jó já-

tékkal még négy gólt szereztünk: Zsengellér 2,
Titkos Pál és Sárosi 1-1 gólig jutott, így következhetett a döntő.
A fináléban a következő felállásban játszottunk: Szabó A. – Polgár, Bíró – Szalay,
Szűcs, Lázár – Sas, Vincze, Sárosi Zsengellér,
Titkos.
A döntő előtt a szövetségi kapitány Dietz
Károly, szokásához híven, változtatott a csapat összeállításán, a hátvédsoron és a középpályán is. A mérkőzés elején már potyogtak a
gólok: a magyar csapat a 6. percben hátrányba került, de Titkos két percre rá egalizált. Tíz
perccel később az olaszok ismét vezettek,
majd előnyüket megduplázva már 3–1 volt
az állás. A hajrában csapatunk Sárosi góljával
még visszatért a meccsbe, de ezt követően
megszületett a negyedik olasz gól is, amely

eldöntötte a párharcot. A mérkőzés után a
magyarok ugyan elismerték, hogy a jobban
játszó csapat győzött, ám a vereséget egyértelműen Dietz Károly szövetségi kapitány és a
felforgatott csapat számlájára írták.
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A MURAKÖZBEN KÉSZÜLTÜNK
Benczés Miklós által dirigált NB
I-es csapatunk július 4-től 13-ig
a horvát–szlovén határon fekvő
Muraszentmártonban edzőtáborozott,
és az összetartás alatt négy
felkészülési mérkőzést játszott.

Az utazó keretben helyet kapott három új
igazolásunk: Bacsana Arabuli, Kiss Tamás,
és a Székesfehérvárról hazatérő Puskásnevelés, Szolnoki Roland. Az új embereken
kívül a csapattal tartott a három saját nevelésű játékosunk – Bokros Szilárd, Tóth
Balázs és tavalyi alapemberünk, Spandler
Csaba. A horvátországi tréningeket új szakmai stáb vezényelte: a hálóőrökkel idén is
Vezér Ádám foglalkozik, a megfelelő kondícióért egykori játékosunk, a korábbi magyar válogatott Polonkai Attila a felelős, a
sporttudományi területet dr. Csáki István
felügyeli. Horváth Péter lett Benczés Miklós
másodedzője – a szakemberpáros már dolgozott együtt ebben a felállásban Felcsúton
–, az „abszolút újonc” Vincze Richárd pedig

a DVTK-tól érkezett akadémiánkra, ő az ellenfelek feltérképezésében és a tréningeken
segédkezik az idényben.
Határon túli tartózkodása alatt labdarúgóink négy első osztályú klubbal mérték
össze erejüket: a román FC Voluntarival,
az újvidéki FK Proleterrel, a szlovén NK
Aluminijjel, valamint a horvát másodosztály előző szezonbeli bajnokával, a HNK
Goricával. Első három felkészülési mérkőzésünket a szlovéniai Barkócon játszottuk.
Az első összecsapáson a románok ellen
1–1-es döntetlen született: Balogh Balázs
góljával sokáig vezettük, de a találkozó végén egyenlíteni tudott az FC Voluntari. A
második mérkőzésen Radó András két találatával 2–1-re vertük a szerb másodosztály

előző kiírásának győztesét, az FK Proletert.
„Irányítottuk a találkozót, több góllal is
nyerhettünk volna, de a lényeg az ilyen felkészülési meccseken inkább az, hogy ös�szerázódjon a társaság, az érkezők beilleszkedjenek, és visszaadjuk a szakmai stáb
elképzeléseit a pályán” – mondta duplája
után pápai születésű támadónk.
A harmadik barkóci tesztmeccsen hiába nőttünk minden téren ellenfelünk fölé,
Jonathan Heris öngóljával 1–0-s vereséget
szenvedtünk az NK Aluminijtől.
Az edzőtábor utolsó napján a horvátországi Varasdon léptünk pályára a horvát
élvonal újonca, a HNK Gorica ellen. Az első
félidőben Daniszlav Branilovicsnak több
bravúrt kellett bemutatnia – szerb kapu-

sunk büntetőt is hárított. A fordulást követően nekünk voltak ziccereink, de nem
tudtuk bevenni az ellenfél kapuját, s így gól
nélküli döntetlennel zártunk a világbajnoki
ezüstérmes hazájában.
„Négy remek mérkőzést játszottunk az
összetartás során. Ebben a másfél hétben
megkaptuk a megfelelő fizikai és mérkőzésterhelést, ezzel már nem lesz gond a DVSC
elleni első bajnokin, amit szeretnénk megnyerni, és három ponttal kezdeni a szezont”
– fogalmazott Spandler Csaba.
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BECSENGETTEK

A PAFC 2018–2019-ES MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

Véget ért a nyári szünet a Puskás Akadémia labdarúgó-palántáinak, hiszen
július 16-án ismét megnyitotta kapuit intézményünk – elkezdték a felkészülést
korosztályos csapataink a következő szezonra.

Egy hónappal az előző bajnoki évad után,
hétfőn délelőtt családjuk kíséretében érkeztek vissza akadémiánkra növedékeink,
a fiatalok lelkesen üdvözölték régen látott
társaikat, edzőiket és nevelőtanáraikat.
A visszatérést és az új kihívásokat egyaránt várták már akadémistáink. „Mozgalmasan telt a nyári szünet, voltam nyaralni,
de a vakáció nagy részét azzal töltöttem,
hogy készüljek a következő szezonra, ezért
mindennap edzettem, illetve próbáltam
fejben ráhangolódni az új idényre. Nagyon
örülök, hogy megint itt lehetek, alig várom,
hogy elkezdődjön az alapozás” – mondta
U16-os játékosunk, Nagy Samu.
Társához hasonlóan U14-es labdarúgónk, Szabari Roland szintén örül a vis�szatérésnek: „Remek volt a szünet, de már
hiányzott a labda, nem tudtam mindennap
focizni, viszont itt az akadémián erre természetesen lesz lehetőségünk. Hihetetlenül
várom az új évadot.”
A kollégiumi szállás elfoglalását és az
ebéd elfogyasztását követően öt korosz-

Program

tályos együttesünk játékosai jelentkeztek
tréningre, majd megismerkedtek az új
vezetőedzőkkel. Az U19-es csapatunkat
ezentúl Kenéz Szabolcs irányítja, az U17es gárdát Czinkon Szabolcs dirigálja, az
U16-os együttesért Nagy Ádám felel, az
U15-ös alakulatot Székely Gábor vezeti,
az U14-es korosztály mestere pedig Fóris
Róbert lett.
A felkészülési időszak menetrendjéről
Liszkai Dezső képzési igazgató adott tájékoztatást. „Növendékeink egyénre szabottan kaptak edzésprogramot a nyári szünetre, amit becsülettel elvégeztek, így jó
kondícióban érkeztek vissza. A felkészülési
időszakban korosztályos gárdáink nemzetközi tesztmérkőzéseket fognak játszani,
részt vesznek nemzetközi utánpótlástornákon Erdélyben, a Felvidéken, és lesz prágai
edzőtáborozás is.”
Az augusztusban induló utánpótlás-bajnokságok rajtjáig fiataljaink a hétvégéken
pihenőnapokat kapnak, így több időt tölthetnek családjukkal a szezonkezdésig.
A S Z F A LT

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. 21. 17:00
07. 28. 17:00
08. 04.		
08. 11.		
08. 18.		
08. 25.		
09. 01.		
09. 15.		
09. 29.		
10. 06.		
10. 20.		
10. 27.		
11. 03.		
11. 10.		
11. 24.		
12. 01.		
12. 08.		
12. 15.		
02.02. 		
02. 09.		
02. 16.		
02. 23.		
03. 02.		
03. 09.		
03. 16.		
03. 30.		
04. 06.		
04. 13.		
04. 20.		
04. 27.		
05. 04.		
05. 11.		
05. 19.		

		
M
1 BUDAPEST HONVÉD
0
2 DVSC
0
3 DVTK
0
4 FERENCVÁROSI TC
0
5 KISVÁRDA MASTER GOOD 0
6 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0
7 MOL VIDI FC
0
8 MTK BUDAPEST
0
9 PAKSI FC
0
10 PUSKÁS AKADÉMIA FC 0
11 SZOMBATHELYI HALADÁS 0
12 ÚJPEST FC
0

PUSKÁS AFC — DVSC
DVTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MTK
HALADÁS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — KISVÁRDA
PAKS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
MOL VIDI — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HONVÉD FC
ÚJPEST — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — FERENCVÁROS
DVSC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVTK
MTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HALADÁS
KISVÁRDA — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — PAKS
MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MOL VIDI
HONVÉD FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — ÚJPEST
FERENCVÁROS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVSC
DVTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MTK
HALADÁS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — KISVÁRDA
PAKS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
MOL VIDI — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HONVÉD FC
ÚJPEST — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — FERENCVÁROS
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Vezetőedzői nyilatkozat

#URALD
A PÁLYÁT
Hamarosan elérhető a PAFC 2018/2019 -es csapatmeze
webáruházunkban és a székesfehérvári Auchanban
található PAFC Shopban is!

FELNŐTT HAZAI MEZ

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
WEBSHOP ELÉRHETŐSÉGE
WWW.PFLA.HU/WEBSHOP

