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Vezetőedzői nyilatkozat

TOVÁBBVINNI A FEJLŐDÉSI ÍVET
Ha a Diósgyőr elleni dinamizmust látjuk viszont fiainktól szombaton az MTK
vendéglátójaként, meglehet az első győzelem – vallja vezetőedzőnk, Benczés
Miklós.
A Diósgyőr elleni találkozón időnként élmény volt nézni a játékunkat, a végén mégis
meg kellett elégednünk a döntetlennel. Milyen
tanulságokkal szolgált a miskolci találkozó?
Elsősorban azt említeném, hogy vannak
olyan erősségeink, amelyekből az ilyen fontos mérkőzéseken előnyt tudunk kovácsolni
– ezeket folyamatosan szinten kell tartanunk, illetve fejlesztenünk kell. Emellett azt
is láttuk, milyen területeken kell javulnunk,
ezekkel is foglalkoznunk kell. Így a hét elején
a saját játékunk erősítése volt a középpontban, a hét második felében speciálisan az
MTK-val foglalkoztunk.
A gondjaidat szaporítja, hogy Molnár Gábor piros lapja miatt egymeccses eltiltást kapott, így kihagyja az MTK elleni összecsapást.
Gabi a hétközi edzőmérkőzésen is mutatta, hogy nagyon jó játékos, és jó formában
van, de meg tudjuk oldani a pótlását. A heti
felkészülés során adódtak nehézségeink,
több olyan játékosunk is van, aki sérülés miatt könnyített edzést végzett-végez, az majd
csak a mérkőzés előtt derül ki, hogy bevethetők lesznek-e.
A Hungária körútiak felemásan szerepeltek az első két fordulóban, az Újpest elleni 2–0-s idegenbeli siker után sima 4–1es vereséget szenvedtek otthon a Fraditól.
Milyen meccsre számítasz most?
Jól ismerem és nagyon tisztelem Feczkó
Tamást, aki ugyanabból a régióból jött, mint
én, és a karrierünk is kicsit hasonló, ugyanis
az NB II-ben mindketten két bajnoki címet

tudtunk szerezni. Ugyanakkor most leginkább magunkkal kell foglalkoznunk, azzal, hogy a saját játékunkat stabilizáljuk. A
Debrecen elleni teljesítményünkhöz képest
Diósgyőrben lényegesen dinamikusabbak,
jóval veszélyesebbek voltunk – ha ezt tudjuk tartani, hazai
pályán örömet fogunk
okozni a
szurkolóinknak.
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A játékos szemével

ÉLES MECCS LESZ
Pozitív emlékekkel érkezik a Pancho Arénába Feczkó Tamás, aki
a Balmazújváros után az MTK vezetőedzőjeként is borsot szeretne
törni az orrunk alá.
Bár már két
csapatot is feljuttattál az NB
I-be,
először
irányítasz első
osztályú gárdát.
Hogy ízlik a „magaslati levegő”
így, két forduló
Feczkó Tamás
után?
Tizennyolc
éve edzősködöm, sokat vártam arra, hogy
ez a pillanat eljöjjön. Nyugodtan mondhatom, igazolja várakozásainkat az első
osztály légköre, ráadásul rögtön két olyan
ellenfél ellen kezdtünk, mint az Újpest és a
Ferencváros. Nagyon tetszik, hogy minden
mérkőzés minden percében élesnek kell
lenni, és ha szükséges, akár tízpercenként
is újat kell húzni.
Az elmúlt két meccsen az MTK két különböző arcát láttuk az Újpest és a Fradi
ellen. Gondolom, inkább a Megyeri úton
mutatott a ti arcotok…
Egyértelműen. Hihetetlenül motiváltak
voltunk, meg akartuk mutatni, hogy visszatértünk, és számolni kell velünk – nagyon jó

JÁTÉKVEZETŐK

teljesítményt nyújtottunk egy nagyon jól játszó csapat ellen. A Fradi-meccs első negyvenöt percében olyan gondjaink voltak, amelyekre nem is gondoltunk volna, de nagyon
bízom abban, hogy több ilyen félidőt nem
fogunk engedni egyetlen csapatnak sem.
A Puskás Akadémiával még a Balmazújváros vezetőedzőjeként kétszer mérkőztél meg: először Vincze István, majd Pintér
Attila ellen meccseltél. Mit vársz a Benczés Miklós irányította csapattól?
Nagyon tisztelem Miki munkáját, sokat
köszönhetek neki. Látszik a keze nyoma az
együttesen, egy fiatal, lendületes csapatot
alakít ki Felcsúton – mindig is ez jellemezte
az ő munkásságát. Az eddigi mérkőzéseken is látszott, hogy más játékot játszanak,
mint tavaly. Szerintem jó irányba indult el a
Puskás Akadémia, ez még akkor is igaz, ha
az első két mérkőzés eredménye nem volt
éppen ideális. Biztos vagyok benne, hogy
sok örömöt szereznek még a szurkolóiknak. Most is kiélezett mérkőzésre számítok,
amelyen bármilyen eredmény előfordulhat.
Szeretnénk visszatérni az Újpest ellen látott
játékunkhoz, és megmutatni, hogy a Fradimeccs csak egy kisiklás volt.

A PAFC – MTK mérkőzést Farkas Ádám vezeti.
Asszisztensek: Kóbor Péter és Szert Balázs
Tartalék-játékvezető: Vígh-Tarsonyi Gergő
Alapvonali játékvezetők: Szőts Gergely és Nagy Róbert
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ÉLESBEN AKAR BIZONYÍTANI
Egyéves NB I-es tapasztalattal a háta mögött érkezett hozzánk az előző idényben
a Balmazújvárosban futballozó Bacsana Arabuli, aki úgy érzi, nálunk minden adott
ahhoz, hogy játéka kiteljesedjen.
Bacsana Arabuli hatéves korában kezdett
futballozni a tbiliszi Mimino akadémián,
ahonnan töretlen fejlődésének köszönhetően a főváros leghíresebb csapatához,
a Dinamóhoz vezetett az útja.
Tehetségére tizenöt éves korában figyelt fel az U17-es
válogatott szövetségi edzője, és meg is hívta a nemzeti
csapatba – elmondása szerint ekkor gondolt először arra,
hogy profi labdarúgó lesz.
A legismertebb grúz csapat, az 1981-es KEK-győztes
Dinamo Tbiliszi színeiben kétszeres
bajnok, egyszeres kupagyőztes és
szuperkupagyőztes lettél, s bemutatkoztál a válogatottban is. Mi
vonzott Magyarországra?
A Dinamóban nagyon jó csapatunk volt, új szerződést is
ajánlottak nekem, de miután
odahaza mindent megnyertem,
új fejezetet akartam nyitni a
karrieremben, s bár a csapat
egyik legjobbjának számítottam,
fejlődni szerettem volna. Több
országból is volt ajánlatom, de a
menedzserem tanácsára Magyarországot választottam, ő azt mondta, előre tudok lépni, ha ide szerződöm. Persze jómagam is utánajártam
az itteni viszonyoknak – ezek után
döntöttem úgy, hogy itt folytatom. Véleményem szerint Magyarország futball

tekintetében az
európai második
vonalba tartozik,
és évről évre fejlődik – minden
téren. Amikor megérkeztem,
nem is

kellett csalódnom,
Balmazújvárosban és a Puskás
Akadémiánál is remekül éreztem-érzem magam, a bajnokság színvonala is
jó, elégedett vagyok
az itt tapasztaltakkal.
A Balmazújvárosnál kilencszer találtál
be a bajnokságban, háromszor a Magyar Kupában, a csapat egyik
legjobbja voltál. Mi
a véleményed az első
magyarországi évedben
nyújtott produkciódról?
Bár valóban nem nyújtottam rossz teljesítményt,
tavasszal az izomsérülésem

miatt csak ötször szerepeltem a kezdőben, ráadásul a szezon végén a csapat
elbúcsúzott az első osztálytól, így jócskán van bennem hiányérzet. Úgy érzem,
nem szolgáltunk rá a kiesésre, de a futball már csak ilyen…
Milyen játékosként írnád le magad,
mi a legfőbb erősséged?
Fogós kérdés. Ha már valamit mondanom kell, talán az, hogy az agyamat is
használom, nem csak az erőmet vagy
a gyorsaságomat. De tényleg nagyon
nehéz erről beszélni, inkább a pályán, a
szezon hátralévő harmincegy meccsén,
élesben szeretném megmutatni, miben
vagyok jó.
A Puskás Akadémia FC-t ellenfélként már ismered, mi több, gólt is szereztél a Pancho Arénában. Mit vársz az
új szezonban magadtól, illetve a csapattól?
Miután a Balmazújváros kiesett, több
magyar és külföldi együttes megkeresett, s én a Puskás Akadémiát választottam, mert egy fiatal, progresszív, ambiciózus klub, amely mindig az előrelépés
lehetőségét keresi. Úgy érzem, itt jobban
kiteljesedhet a játékom, mint azokban az
együttesekben, amelyek megkerestek.
Minőségi játékosok és jó edzők vannak
nálunk, és a fegyelemmel sincs gond.
Remélem, én is megfelelően tudom majd
segíteni a gárdát, s ha csapatként jól
működünk, szép szezonunk lehet.

NÉVJEGY
Bacsana Arabuli
Születési idő: 1994. január 5.
Születési hely: Tbiliszi
Poszt: csatár
Mezszám: 7
NB I-es mérkőzés/gól: 29/9
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REMEK KÖZEGBEN
Az első csapat edzői teendőinek ellátása mellett az ellenfelek feltérképezéséért
is felelős Vincze Richárd nyíltan vall a futball iránti szerelem kezdetéről, az edzői
pályán előtte álló kihívásokról, s arról is, milyen fogadtatásban részesült klubunknál,
amelyet ellenfélként már alaposan megismert.
„Miskolci vagyok, 1991-ben édesapám elvitt
egy Diósgyőr–Szeged osztályozó mérkőzésre, azon a mérkőzésen eldőlt bennem,
mit akarok csinálni, és ez a szerelem a mai
napig tart. Három év múlva vittek le edzésre a szüleim a DVTK-hoz, akkor kezdtem a
játékos-pályafutásomat” – határozza meg
a rá jellemző pontossággal a fiatal szakember, mikor, hol és miért szeretett bele a
labdarúgásba.

gyan kellene a taktikát felépíteni, holott ez
nem is az én feladatom volt… Egyébként
az edzőim általában elfogadták a véleményemet. Onnantól kezdve, hogy 2009-ben
megszereztem az első licencet, amely
akkor még a D-licenc volt, már csak az érdekelt, hogy minél többet tudjak fejlődni,
minél hamarabb el tudjam végezni a tanfolyamokat, jött a B, aztán az A, és most,
ugye, itt vagyunk…

Utánpótlás-futballistaként volt egy találkozásod, amelyik meghatározónak bizonyult a későbbi karriered szempontjából
is…
Igen, a második edzőm. Igazából első
edzőmként gondolok rá, ő pedig nem más,
mint Benczés Miki. Tíz-tizenegy éves voltam, amikor átvette azt a korosztályunkat,
onnantól kezdve a mi kapcsolatunk mindig
élt, mindig tudtunk egymásról, akár amikor
játékosként tevékenykedtem, akár miután
elkezdtem edzősködni. Rengeteg segítséget kaptam tőle szakmailag, s mint a „mellékelt ábra” is mutatja, ez a kapcsolat a mai
napig él.

Ha jól tudom, annak idején voltak jóslataid, amelyek aztán sorban be is váltak…
Igen, amikor elkezdtem edzősködni,
gyerekekkel kezdtem el foglalkozni, de
nagyon hamar, egészen pontosan két év
után felnőtt csapatnál lettem edző huszonhat-huszonhét évesen, egy Borsod megyei
faluban, Bükkábrányban. Feljutottunk az
NB III-ba, én lettem a vezetőedző, majd Kazincbarcikára kerültem, ahol pályaedzőként
kezdtem el dolgozni. Barcikán mondtam,
hogy leszek a vezetőedző, sokan megmosolyogtak, majd miután vezetőedző lettem,
a következő célom az volt, hogy a Diósgyőr
felnőtt csapatának stábjában dolgozzak
– ezt is sikerült elérnem. A további távlati
céljaim között szerepelt az, hogy kilépve a
komfortzónámból, elkerüljek Diósgyőrből,
és még több szakmai tapasztalatot, élettapasztalatot szerezhessek – ezt a célt is
sikerült elérnem.

Mikor jött el az a pillanat, amikor úgy
határoztál, hogy edzősködésre adod a fejed?
Nyolc éve, abban az időben még játszottam megye I. osztályban, de mindig is
ez volt az, ami érdekelt, mindig az edzőim
meghosszabbított keze voltam a pályán.
Otthon mindig azon gondolkodtam, ho-

Valóban, amikor Benczés Miklós másodjára idekerült a Puskás Akadémiához,

rád esett a választása, te lettél az, akit magával hozott Diósgyőrből.
Egy hétfő reggelen csörgött a telefonom, Miki hívott, hogy van ez a lehetőség
– két másodperc alatt igent mondtam.
Említetted, hogy mindig is a futball taktikai oldala érdekelt leginkább. Edzőként
mi a filozófiád?
A saját edzői filozófiám még nem alakult ki teljesen, bár vannak edzők, akiktől
sok mindent ellestem, most úgy nyolcvan
százaléknál tarthatok… Ha egy év múlva
megkérdezel, akkor már lehet, meglesz a
száz százalék, de addig nem tudok erre a
kérdésre érdemben válaszolni.
Az általad elmondottak alapján ambiciózus embernek tűnsz. Beszélnél a távlati
terveidről?
A legközelebbi tervem, hogy ebben a
kettő plusz egy évben, amelyet remélem, ki
fogunk tölteni, sikeresek legyünk, illetve mi-

nél sikeresebb legyen a Puskás Akadémia,
valamint hogy 2020-ban jelentkezzek a pro
licences tanfolyamra, és meg is szerezzem
a bizonyítványt.
Nemrégiben kerültél a stábba, mi a véleményed a gárdáról, milyenek voltak az
első benyomásaid?
Azt azért nem mondanám, hogy nem
ismerem a csapatot, hiszen a tavalyi évben nagyon sok Puskás-meccset láttam
élőben és felvételről is, hiszen ötször
találkoztunk a szezonban – háromszor
bajnokin, kétszer a kupában. Azt eddig is
tudtam, hogy egy nagyon jó képességű
alakulatról van szó, tele kiváló játékosokkal. Az azonban azért kicsit meglepett,
hogy az öltözői hangulat ennyire pozitív,
hogy mennyire befogadó a társaság akár
velünk, akár egy új játékossal szemben.
Kitűnő játékosok, nagyszerű emberek alkotják az öltözőt, ami mindenképpen pozitív lehet a jövőre nézve.
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RÁTENNI MÉG EGY LAPÁTTAL
Labdabiztos, kombinatív futballt játszó ellenfélre számít a szombati, MTK elleni
találkozón Radó András, aki a DVTK-nak rúgott gólja után a fővárosiak kapuját is
bevenné.
A higgadtan elvégzett tizenegyesen kívül az első gólunkból is tevékeny részt vállaltál, hiszen Dejan
Trajkovskival gyönyörűen kényszerítőztetek. Ez a mi stílusunk?
Egy kicsit mindenképpen, hiszen a
szakmai stáb a rövid passzos, labdabirtokláson alapuló játékot részesíti
előnyben. Úgy gondolom, fekszik nekünk ez a stílus, ezt talán az első gólunk
is alátámasztotta. Én is visszanéztem a
találatot, tényleg szemrevaló kombináció
volt. Igaz, hogy a végén kellett egy kis szerencse, hogy Ulysse Diallo elé pattanjon a labda, de a támadás felépítése
szépre sikeredett.

A Diósgyőr ellen ott folytattad, ahol a
tavasz végén abbahagytad – gólt szereztél. Hány találatra vagy „kalibrálva” az
idén?
Nem igazán szoktam megszabni magamnak, hány gólt kell szereznem. Nyilván
csatárként az a feladatom, hogy minél többször betaláljak, illetve gólpasszokkal segítsem a csapatot. Persze belül tudom, mit várok el magamtól, de a lényeg az, hogy minél
jobban játsszak, és segítsem a csapatot.

Nincs megállás, a hétvégén az MTK érkezik a Pancho
Arénába. Mire számíthatunk a
kék-fehérektől Felcsúton, illetve mi lehet ellenük a győzelem receptje?
Nagyon jó csapatról beszélünk, amelynek már az NB II-ben is NB
I-es kerete volt. Jól is erősítettek, úgyhogy
nehéz összecsapás elé nézünk. Szereztem
már ellenük gólt, a legutóbbi négy bajnokimon háromszor találtam be – remélem,
most is sikerül. Kielemeztük a játékukat,
labdabiztos, jó játékosaik vannak a középpályán, és jó támadóik is vannak bőven. Ami
minket illet, a Diósgyőr ellen már sokkal jobbak voltunk, mint az első fordulóban – remélem, még egy lapáttal rá tudunk tenni, s ha ez
sikerül, a győzelem sem marad el.

Vezetőedzői nyilatkozat
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Felkészülési mérkőzés (U16)
PFLA–Topolya 2–0 (1–0)

MECCSDÖMPING A MÁSODIK HÉTEN

Gólszerzők: Szujó, Győri B.

Javában zajlik korosztályos csapataink felkészülése az augusztus utolsó hétvégéjén
kezdődő bajnoki küzdelmekre. Az első heti edzőmeccseken és felkészülési tornákon
jól szerepeltek fiataljaink; U19-eseink tornagyőztesként, U17-eseink ezüstérmesként
tértek haza.

Fotó: fcdac.sk

„Nagyon motivált társassággal kezdtem
el a felkészülést, négy-öt új játékos érkezett, akik igyekeznek beilleszkedni ebbe

„Nagyon agilis és motivált társaságot kaptam
Kanta Szabolcs kollégámtól. Túl vagyunk az
első felkészülési mérkőzésünkön, az idősebb
játékosokkal felálló Topolya ellen nyertünk 2–0ra. A Slavia Praha következik, ott már láthatjuk
az eddigi munkánk eredményét” – összegezte
az eddig tapasztaltakat Fóris Róbert.

Fotó: fcdac.sk

a közösségbe. Az eddig elvégzett munka
mennyiségével és minőségével elégedett
vagyok, de még sok tennivalónk van a bajnokság kezdetéig” – szólt Nagy Ádám rövid értékelése.
U19-es korosztályunk megnyerte a IV.
MOL Kukkonia Kupát, a döntőben a csíkszeredaiak ellen gól nélküli iksz után büntetőpárbajban sikerült győzniük növendékeinknek.
„A Felvidéken személyesen meggyőződhettem arról, hogy mire számíthatok a csapatomtól. Tetszett, amit láttam a srácoktól,
persze lesznek még dolgok, amelyeket ki
kell javítanunk a bajnokságig” – nyilatkozta a megmérettetést követően Kenéz Szabolcs vezetőedző.

IV. MOL Kukkonia Kupa
FC DAC 1904–PFLA 0–1 (0–0)

Gólszerző: Kiszely D.

PFLA–NK Osijek 0–0
Döntő:
PFLA–FK Csíkszereda 0–0, büntetőkkel: 4–2

U17-es csapatunk a szlovákiai Nyitrán vett
részt nemzetközi tornán, ahol fiaink a dobogó második fokára állhattak fel.
„A kupa a felkészülésünk része volt, értékes
tapasztalatokat szereztünk. Egy hosszú muka
kezdeti szakaszában vagyunk, a bajnokság
rajtjára kell olyan állapotba kerülnünk, hogy
sikeresek lehessünk” – értékelt Czinkon Szabolcs.

FC Nitra–PFLA 2–1 (1–0)

Gólszerző: Komáromi Gy.

PFLA–Budapest Honvéd 4–3 (0–1)

Gólszerzők: Fehér, Nagy L., Ominger, Kalmár

PFLA–FC Fastav Zlín 0–0

A Puskás Akadémián három csapatunk is
felkészülési mérkőzést játszott a Topolya
korosztályos labdarúgói ellen.

Felkészülési mérkőzés (U15)
PFLA–Topolya 2–2 (2–1)

Gólszerzők: Perfetto, Kocsis D.

„Első felkészülési mérkőzésünk a Topolya ellen jól sikerült, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, szépen játszottunk,
mégsem tudtunk nyerni. A második
félidőben sort cseréltem, hogy megnézhessem a próbajátékosokat is. Nagyon
tehetséges együttest örököltem, a tavalyi alapcsapat tele van olyan egyéniségekkel, akikre építhetünk a szezonban”
– mondta a korosztályt irányító Székely
Gábor.

Felkészülési mérkőzés (U14)
PFLA–Topolya 2–0 (0–0)

Gólszerzők: Szabari, Kapus

U13-as fiataljaink a MOL Summer Cup elnevezésű tornán vettek részt Révkomáromban,
ahol a 4. helyen végeztek. „Múlt hétfőn kezdtük
el a felkészülést, és már az első hétvégén egy
rangos eseményen léphettünk pályára. A csoportmeccseink pazarul sikerültek a KFC, az FTC
és az Admira Wacker ellen, sajnos az elődöntőt
és a bronzmérkőzést elbuktuk büntetőkkel, de így
sem panaszkodhatok, mert remek teljesítményt
nyújtottak a srácok” – nyilatkozta a mester, Kanta
Szabolcs.

MOL Summer Cup, csoportmérkőzések:
KFC–PFLA 0–5

Gólszerzők: Ambach, Bertók, Kern, Krupa, Vajda

PFLA–FTC 2–0

Gólszerzők: Ambach, Balabás

PFLA–Admira Wacker 1–1

Gólszerző: Balabás

Elődöntő:
PFLA–Honvéd 1–1, büntetőkkel: 2–3

Gólszerző: Balabás

A 3. helyért:
PFLA–Admira Wacker 1–1, büntetőkkel: 1–3

Gólszerzők: Ambach

Öregdiákkupa
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NB III

REMEK TÁRSASÁG VAN KIALAKULÓBAN
A nyáron harmadik szezonját kezdi meg akadémiánkon
a vajdasági származású Visinka Ede. Az előző évben az
U15-es korosztályban nyert bajnokságot, az idén az U16-os
csapattal lett ezüstérmes a kiemelt ligában – ezt az évadot
már NB III-as együttesünk kispadján tölti.

Két évet húztál le a Puskás Akadémia
utánpótlásában vezetőedzőként, most viszont
a felnőtt futballban bizonyíthatsz. Hogyan reagáltál, amikor közölték veled, hogy te követed Bojan Lazicsot az NB III-as csapat élén?
Természetesen örültem a feladatnak, hiszen a pro licenc megszerzése után nagyon
vártam, hogy felnőtt csapatot irányíthassak.
Úgy vélem, ez jó átmenet lesz, ugyanis sok
akadémista lesz a keretben, őket pedig jól
ismerem az elmúlt két évből – mondhatni, a
felkérés egybeesett az ambícióimmal.
Sokan mondják: a legtöbb edző olyan
stílusú futballt játszat a csapatával, amilyen
stílusú ő maga volt játékosként. Mint egykori védő vezetőedzőként is a biztonságot
preferálod?
Célratörő játékra törekszem; agresszív
labdaszerzés után gyors támadásbefejezés,
ha röviden össze kellene foglalni a filozófiámat. Szeretem, ha egyensúly van a csapaton
belül. A kollégák szerint az előző együttesemmel tetszetős futballt játszottunk, de
ez nemcsak az én érdemem, hanem azé a
rendkívül tehetséges társaságé, amellyel
szerencsém volt együtt dolgozni az elmúlt
két évben. Én csak próbáltam átadni az én
agresszívabb, délies mentalitásomat, amire
abszolút vevők voltak a srácok. Az első évben tömérdek gólt szereztünk, bajnokságot

nyertünk, a következő szezonban nehezebb
dolgunk volt a sérülések, betegségek miatt,
ezért „csak” az ezüstéremig jutottunk. Nagy
esélyt látok rá, hogy ezek a srácok adják a
magyar U17-es válogatott gerincét.
Miben más egy korosztályos, illetve egy
felnőtt együttest dirigálni?
Kisgyerek – kis gond, nagy gyerek – nagy
gond. Itt más típusú problémák lesznek már,
mint az utánpótlásban, ez már a profi foci, az
új fiúk más jellegű hatásoknak vannak kitéve
– ezeket a gondokat igyekszem megoldani a
felnőtt csapatoknál pályaedzőként szerzett
tapasztalatommal. De az elmúlt hetek során
végzett közös munka után azt mondhatom:
remek társaság van kialakulóban.
Mindezeket figyelembe véve mit vársz a
2018/19-es szezontól?
Sok fiatallal vágunk neki az évadnak, de
nem aggódom emiatt. A labdarúgóim vannak
olyan motiváltak és jó értelemben pimaszak,
hogy élni fognak a lehetőséggel, amit kapnak.
Helyezésről nem szeretnék beszélni, az igazi
célunk, hogy minél több tehetséget beépítsünk a felnőtt futballba. Ha megszerzik a kellő
rutint az ősz folyamán, az egészen biztosan
eredménnyel is fog párosulni. Remélem, sokan be tudnak majd mutatkozni az első csapatban is.
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Múltidéző
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A PUSKÁS AKADÉMIA A SZABADEGYETEMEN

Az Aranycsapat-kiállítás ezúttal az erdélyi Tusnádfürdőn, a Szabadegyetem keretein
belül nyitotta meg kapuit, ahol megemlékeztünk a 96 éves korában elhunyt Szepesi
Györgyről is.
A tárlat néma főhajtással kezdődött: az
Aranycsapat „tizenkettedik játékosaként”
emlegetett legendás sportriporterre emlékeztek a résztvevők. Balogh Balázs kommunikációs igazgató, akinek volt szerencséje
együtt dolgozni az ismert szakemberrel,
kiemelte: Szepesi személye és közvetítései
tették még színesebbé az Aranycsapatot.
Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere ezután elmondta: „A legendák minket
is várnak! Ezen kiállítás alkalmával is meg
tudjuk mutatni a gyerekeknek, hogy honnan
jöttünk, és hova juthatunk. A legendás játé-

kosok gyerekkorukban nem a mobiltelefonjaikkal játszottak, hanem kimentek a grundra, és fociztak.”
Bilibók Géza plébános áldását követően
Tőkés László református püspök, politikus így
fogalmazott: „A 2018-as év az Aranycsapat
emlékéve. Erdély jövőjére gondolva tekintünk
mi az Aranycsapatra, abban a szellemben,
hogy Erdély aranykora, Tótfalusi Kis Miklós
Aranyos bibliája, illetőleg az Aranycsapat
mind összefüggésben állnak egymással.”
A tárlat a tusnádfürdői városháza házasságkötő termében kapott helyet, ahol a Sze-

rencsejáték Zrt. támogatásnak köszönhetően a látogatók tizenkét vadonatúj vitrinben
tekinthették meg az Aranycsapat tagjainak
relikviagyűjteményét.
A klasszikus Aranycsapat tagjai közül többen is kötődnek Erdélyhez. Lóránt
Gyula 1943-ban Nagyváradra került, ahol
az 1940-es II. bécsi döntés következtében
a Magyarországhoz való visszacsatolás
okán, 1944-ben magyar bajnokcsapat
tagja lett. Ezt követően, rövid kitérő után
1945-ben visszatért Nagyváradra, immáron a román bajnokságba. 1946 és 1947

között Aradra szerződött, ahol az aradi
ITA játékosa lett. Lóránt leigazolásával a
csapat nagyon hamar, már az 1946/47-es
idényben román bajnoki aranyat ünnepelhetett. A csapatkapitány, Puskás Ferenc
pályafutásának egyik fontos eseménye
szintén Erdélyhez és Nagyváradhoz kötődik. A Kispest felnőtt csapatának tagjaként 1943 őszén itt játszott legelőször
a bajnokságban, miután egy influenzajárvány miatt több játékosnak is távol kellett
maradnia a nagyváradi NAC elleni mérkőzéstől.

Meccsszilánkok

jegyzőkönyv

OTP BANK LIGA, 1. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–DEBRECENI VSC 0–1 (0–0)
Gól: Calvente (77.)
Sárga lap: Haris (7.), Tőzsér (60.), Csősz (87.)
PAFC: Hegedüs L. – Osváth, Heris, Spandler, Trajkovski – Márkvárt, Balogh –
Molnár G. (Knezevic, 70.), Radó A., Latifi (Kiss T., 62.) – U. Diallo
DVSC: Nagy S. – Cikos, Kinyik, Szatmári Cs., Barna – Varga K. (Calvente, 60.),
Kusnyír (Csősz, 81.), Tőzsér, Haris, Bódi Á. – Takács T. (Avdijaj, 70.)
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Meccsszilánkok

jegyzőkönyv

OTP BANK LIGA, 2. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–2 (1–2)
Gól: Brkovics (32.), Vernes (52.), ill. U. Diallo (13.), Radó A. (19. – 11-esből)
Sárga lap: Vernes (12.), Brkovics (18.), Hasani (33.), Mazalovic (69.), Bacsa (78.), ill.
Trajkovski (45.), Diallo (78.), Spandler (83.), Szakály (90+3.)
Kiállítva: Molnár G. (69.)
DVTK: Antal – Eperjesi, Brkovic, Tamás M., Bárdos (Forgács, 29.) – Mazalovic, Busai (Tajti,
74.), Hasani, Vernes – Makrai (Ugrai, 61.), Bacsa
PAFC: Hegedüs L. – Heris, Hegedűs J. (Osváth, 65.), Spandler, Trajkovski – Márkvárt (Molnár G., 57.), Balogh B. – Kiss T. (Latifi, 89.), Szakály P., Radó A. – U. Diallo
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VERESÉG A LOKITÓL, IKSZ DIÓSGYŐRBEN

A debreceniek örülhettek a Pancho Arénában, miután cserejátékosuk, Ezequiel
Calvente fejesével 1–0-ra nyerték az OTP
Bank Liga nyitófordulójának első mérkőzését. A találkozót a Loki kezdte jobban, az
első negyedórában háromszor is helyzetbe
kerültek, de sem Takács Tamás, sem Haris Attila nem tudta bevenni a kapunkat. A
meccs képe aztán az első tizenöt perc elteltével megváltozott, a mieink kerültek fölénybe, de Ulysse Diallo csak érvénytelen gólig
jutott, Liridon Latifi távoli lövését pedig védte Nagy Sándor.
A második játékrészben szinte alig láttunk helyzetet, így némileg meglepő volt,
hogy a 77. percben vezetést szerzett a Debrecen: Kinyik Ákos kanyarított a jobb kapufánál érkező Calvente elé, aki a kapunkba
bólintott, s ezzel a végeredményt is beállította.
Bár együttesünk korán kétgólos vezetést szerzett, egy puskásos kiállítást és

Program

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

kihagyott diósgyőri büntetőt hozó
meccsen 2–2-es
döntetlent játszottunk a DVTK otthonában. Az első húsz
perc álomszerű volt:
előbb egy mesteri
kényszerítő utáni
Dejan Trajkovskilövést követő kipattanóra érkezett
tökéletesen Diallo,
majd az elalvó diósgyőri védők között
kilépő
Jonathan
Herisszel szembeni
szabálytalanságért
járó büntetőt értékesített Radó András. A
Fraditól tavaly nyáron érkezett csatár a harmadik gólunkat is megszerezhette volna, ha
nem állítják meg tévesen lesen, ám ehelyett
a következő akcióból gólt kaptunk: egy jobb
oldali szöglet után Dusan Brkovics fejelt a
kapunkba. A félidő végén Szakály Péter állíthatta volna vissza a kétgólos különbséget,
ám a nagy kedvvel játszó Kiss Tamás remek
ütempasszát centikkel a hosszú sarok mellé lőtte.
A fordulás után hét perccel Vernes Richárd egy távoli lövés után kipattanó labdából, majd a mieink közül Molnár Gábor volt
kénytelen idő előtt elhagyni a pályát, miután
két kézzel mellbe lökte a róla a mezt sikerrel letépni próbáló Tomislav Mazalovicot.
Az utolsó negyedórában előbb a Diósgyőr,
majd mi dönthettük volna el a meccset, de
Ugrai Roland egy abszolút jogtalan büntetőt, Diallo pedig egy ziccert hagyott ki, így
maradt az iksz.
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.		
07. 28.		
08. 04. 17:00
08. 11. 19:30
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.		

PUSKÁS AFC — DVSC
0—1
DVTK — PUSKÁS AFC
2–2
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

Partnerek és támogatók:

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

GY
2
2
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—

D
—
—
1
1
1
—
1
1
1
1
1
—

V
—
—
—
—
—
1
1
1
1
1
1
2

G PT
8—2 6
7—2 6
5—1 4
4—2 4
2—1 4
3—4 3
4—5 1
2—3 1
2—4 1
2—4 1
3—6 1
0—8 0

GÓLLÖVÖLISTA
1 RADÓ ANDRÁS
1 ULYSSE DIALLO

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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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

