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Vezetőedzői nyilatkozat

ÉLESNEK ÉS MAGABIZTOSNAK KELL LENNÜNK
A saját játékunkat kell erősítenünk, meg kell találni az egyensúlyt a gyors, agresszív
támadójáték és a magabiztos labdabirtoklás között: vezetőedzőnk, Benczés Miklós
szerint ez lehet első szezonbeli győzelmünk kulcsa.
A hétvégén az utolsó helyezett, pont és
rúgott gól nélkül álló Kisvárda látogat hozzánk. Kötelező a győzelem?
Természetesen nekünk is az az elvárásunk, hogy legyőzzük a várdaiakat, hiszen nagyon fontos lenne, hogy megszerezzük a hőn
áhított első három pontunkat. Az ellenfelünknél edzőváltás történt, ami nem könnyíti meg
a dolgunkat, ugyanis ilyenkor mindig nehéz
felkészülni az aktuális ellenfélből. A Kisvárda
eddig erőszakos, agresszív játékot képviselt,
ebben szerintem nem lesz változás, de Dajka László minden bizonnyal mást vár majd a
csapatától, mint az eddigi szakvezetés. Arra
azért számíthatunk, hogy a Várda stabil védekezésből próbál majd kontrajátékot kezdeményezni.
Mi az eddig lejátszott négy összecsapás legnagyobb tanulsága, mire kell odafigyelnünk a hétvégén, hogy megszülessen
a várva várt siker?
Nekünk ezen a héten is az az volt a feladatunk, hogy a saját játékunkat tökéletesítsük, pontosan azért, mert sok információ
nem áll rendelkezésre a szombati riválisról.
Annak ellenére, hogy legutóbb is és az azt
megelőző két találkozónkon is sikerült betalálnunk, úgy gondolom, az előrejátékunkat
kell erősítenünk, hiszen minden bizonnyal
egy masszív védelmet kell majd feltörnünk.
Meg kell találnunk az egyensúlyt a Debrecen elleni labdabirtoklás – mintegy hatszázat passzoltunk azon a találkozón – és a
Diósgyőrrel szembeni agresszív, éles támadójáték között.

A futball nemcsak taktikából, technikából, fizikai adottságokból és állóképességből áll, hanem pszichológiából is. A
pszichés gátak áttörése az eredményeket
is hozná magával?
Nyilván fontos lenne, hogy egy győzelem megerősítse: amit csinálunk, annak
van eredménye. A srácok sokszor bizonyították már, hogy minőségi játékosok, ha ez
végre eredmén�nyel is párosulna, az kétségkívül nagyobb
önbizalmat
tudna adni a
folytatáshoz.
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A játékos szemével

MEGNEHEZÍTENÉK A DOLGUNKAT
Mindig szívesen jön a Pancho Arénába Dajka László, aki szép és
eredményes két évet töltött akadémiánkon, s a Nyíregyháza után
most a Kisvárda debütáló vezetőedzőjeként kísérli meg, hogy borsot
törjön az orrunk alá.
kat, amelyekre azért lehet majd
építeni – akár már a Pancho Arénában is?
A játékosok hozzáállása az edzéseken kifogástalan, és látszik rajtuk,
hogy ők is szeretnének eredményt
elérni – ez mindenképpen segítheti
az előrelépést. A labdarúgóim eddig
is próbálták pontosan megvalósítani a taktikai elképzeléseket – ehhez
szeretnék most egy-két új dolgot
hozzátenni, hogy támadásban is hatékonyabbak legyünk.

Dajka László
Gondolom, komoly kihívás egy olyan
csapatnál átvenni a kormányrudat, amely
négy vereséggel kezdte az évet, még akkor
is, ha az a négy együttes a tavalyi bajnokság első négy helyezettje volt.
A feladat valóban nagyon nehéz, de aki
ismer, tudja, hogy nem ijedek meg a kihívásoktól. Megvan a saját elképzelésem arról,
hogyan lehet előrelépni, ezt próbálom lépésről lépésre átadni a játékosoknak – nagyon
bízom benne, hogy a keret tagjai is nyitottak
lesznek az ötleteimre.
A Ferencváros ellen 2–0-ra elvesztett
mérkőzésen látott-e olyan pozitívumo-

A gondjait szaporítja, hogy
legutóbb, a Fradi ellen két játékosát is kiállították, így rájuk sem
számíthat a Pancho Arénában.
Ennek tükrében elégedett lenne a
pontszerzéssel?
Egy pont nélkül álló csapatnak az egy
pont százszázalékos javulás, ugyanakkor olyan habitusú ember vagyok, aki
a mérkőzést meg akarja nyerni. Az ös�szecsapás esélyesei nem mi vagyunk, s
a hazai csapatnak nem is lehet más terve, mint a győzelem. Azt is elismerem,
az eredmények alapján nem tűnünk túl
acélosnak, de nekünk is nagyon jól jönne egy kis sikerélmény, s ezért mindent
meg is fogunk tenni. Ha a játék egy-két
szegmensében előre tudunk lépni, akkor
bízom benne, hogy meg tudjuk nehezíteni a Puskás Akadémia dolgát.
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Interjú

ELŐSZÖR A LEGJOBBAK KÖZT
A Haladás elleni múlt szombati találkozón életében először lépett pályára NB I-es
meccsen tizennyolc éves saját nevelésű játékosunk, Bokros Szilárd, aki a jövőben
is a rá jellemző alázattal dolgozik tovább azért, hogy szaporítsa első osztályú
fellépéseinek számát.

7
engem is apránként, szépen lassan kell felépíteni. Mindenesetre még egyszer mondom,
nagyszerű érzés volt beállni, és szokni egy
kicsit az első osztály légkörét.
Gratuláltak a csapattársak az első fellépésedhez?
Egyből a meccs után kaptam pár jókívánságot, volt, aki azt mondta: „Még vagy százszor ennyit!” – ez is nagyon jólesett.
Most, hogy bemutatkoztál az NB I-ben,
mi lenne az a meccsszám, amivel a szezon
végén elégedett lennél?
Meglátjuk, hogy alakul az őszi szezon, hiszen bármi lehetséges, de továbbra is tartom:
ha tavasszal a meccsek felén szóhoz jutnék,
akkor a saját szempontomból sikeres szezont zárnék.

Nemrégiben az edzőtáborban még arról
beszélgettünk, mennyire várod, hogy bemutatkozhass az NB I-ben. Nos, a pillanat eljött, Szombathelyen Bokros Szilárd pályára
lépett a 90. percben. Milyen érzések kavarogtak benned a partvonal mellett állva?
Nyilván nagyon izgatott voltam, amikor
hívott a mester, hiszen mintegy négyezer ember előtt mutatkozhattam be. Félsz egyáltalán nem volt bennem, inkább az villant át az
agyamon, hogy igen, régóta ezért dolgoztam,
küzdöttem; ez az a szint, amelyet el akartam
érni, hiszen nálunk mindenki azért edz minden áldott nap, hogy az első osztályban tudjon játszani. Meg persze azt is alig vártam,
hogy adják már ide a labdát, hadd csináljak
vele valamit…

Bár öt percet kaptál, és hátrányban voltunk, azt azért elmondhatod, hogy már a pályán voltál, amikor betaláltunk.
Nos, a gólhoz nem volt sok közöm, de
tény, hogy így történt. Sajnos a mérkőzés
nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de remélem, ha legközelebb beállok, kettőt fogunk
rúgni, és nyerünk is.
Azt mindenesetre érezhetted, hogy
Benczés Miklós számít rád…
Kétségtelenül jó érezni ezt a fajta bizalmat, amit az edzőnk gesztusa is sugallt.
Remélem, hogy hamarosan jobban megy
majd a csapatnak, és esetleg ennél is több
játéklehetőséget kapok. Persze nem vagyok
túlságosan „kapzsi” sem, hiszen tudom, hogy

Véleményed szerint mi kell ahhoz, hogy
az együttes is sikeres évadot zárjon?
A felkészülés során sokat dolgoztunk azért,
hogy jó szezonunk legyen – most akadnak nehézségeink, nem úgy megy a csapatnak, ahogy
szeretnénk, elhullajtottunk egy pár olyan pontot, amelyet nem kellett volna. Ugyanakkor úgy
érzem: egyetlen győzelem elég lesz ahhoz, hogy
kimásszunk ebből a gödörből, és akkor jönni
fog a többi siker is. Mint ahogy minden kezdet
nehéz, nekünk is az első győzelem megszerzése a legnehezebb.
A Kisvárda ellen meglesz az a bizonyos
első?
Bár ők kezdtek a legrosszabbul az egész
mezőnyben, nem szabad őket leírni, sok új
játékos érkezett hozzájuk, de szerintem egyáltalán nem rossz brigád. Fel kell készülnünk
belőlük, ám nekünk most elsősorban saját
magunkra kell odafigyelnünk, és mindent
megtenni azért, hogy kiszakadjon a gólzsák,
mert a jó eredmény bennünk van.

NÉVJEGY
Bokros Szilárd
Születési idő: 2000. március 20.
Születési hely: Kistarcsa
Poszt: középpályás/hátvéd
Mezszám: 4
NB I-es mérkőzés/gól: 1/0
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Edzőportré
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ÉPÍTKEZNI A HIBÁKBÓL IS LEHET
Edzőinket bemutató sorozatunkban
ezúttal Horváth Péterrel, első csapatunk
asszisztens edzőjével, akadémiánk
videoelemző csoportjának vezetőjével
beszélgettünk szakmai hitvallásáról.

Ha van valaki, akit nem kell bemutatni
senkinek a Puskás Akadémián, az te vagy,
hiszen már nyolcadik éve dolgozol itt, felsorolni is nehéz, mi mindent csináltál nálunk az
esztendők során…
Nekem azért menni fog, hiszen nagyon
tudatosan éltem-élem meg a puskásos pályafutásomat. Az első itteni évemben az
U19-es csapat vezetőedzője voltam, három
esztendeig dolgoztam Benczés Miklós mellett az NB II-ben, majd az első osztályban
is, mindeközben az utánpótlásba is besegítettem. Ezt követően az utánpótlás szakmai
igazgatója, majd Vincze István pályaedzője
lettem az NB III-as csapatnál, egészen addig, amíg Pilut öt meccsre ki nem nevezték
a nagycsapat élére – ekkor én lettem a vezetőedző. 2017 januárjában vettem át az
U19-es együttes irányítását, aztán nyártól
a videoelemző csoport vezetésével bíztak
meg. Az mostani idénytől már az NB I-es
csapat másodedzőjeként dolgozom, ahol
nagy hasznát veszem a videoelemzésben
szerzett tapasztalatomnak.

A videoelemzés a modern futballban
megkerülhetetlen. Véleményed szerint
mennyit tesz hozzá egy adott csapat eredményességéhez?
Az elemzés manapság nagyon fontos része nemcsak a labdarúgásnak, hanem a versenysportnak általában. Pillanatról pillanatra
nyomon lehet követni a sportolók, a játékosok
teljesítményét, akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken, versenyeken. A videó azért fontos,
mert objektíven mutatja meg azokat a helyzeteket, hibákat, amelyekből lehet tanulni, ezáltal
pedig előrelépni. Ráadásul ezek az elemzések
manapság már párosíthatók az élettani adatokkal – a kettőt össze lehet hozni, és egyfajta
tükröt lehet tartani az adott játékos elé. Véleményem szerint a labdarúgóknak ugyanolyan
fontos ezzel foglalkozni, mint az edzőknek,
hiszen tisztában kell lenniük azzal, mik az erényeik, mik a gyengéik: akár maguknak, akár
az ellenfélnek. Márpedig a siker nagyon apró
dolgokon múlik, olykor akár egy fejforgatáson
vagy egy testpozíción – ezeket mind-mind
megmutatják a felvételek.

A játékosok mennyire vevők az elemzésekre?
Jobban leköti a fiúk figyelmét, amikor
egyenként vagy kisebb csoportokban ülnek
le képernyő elé. Amikor nagyobb csoportban dolgozol a játékosokkal, érdemes egykét jelenetet kiragadni, és ezekről beszélni,
egyénileg pedig folyamatában értékelni a
teljesítményüket. Egyszóval: élvezik a dolgot a srácok, de csak akkor igazán hatásos,
ha bevonod őket, és aktív szerepet játszanak a tanulási folyamatban.
Az említett folyamat a stáb által preferált
építkező futball esetén nyilván hosszabb,
hiszen az építkezés mindig időigényes. Mit
kell tennünk, hogy beérjen az elvégzett munka gyümölcse?
Most arra kell odafigyelnünk, hogy a
csapatrészek közt még nagyobb legyen
az összhang, a játékosok jobban tudjanak
együtt dolgozni. Ugyanakkor tisztában
kell lennünk azzal, hogy minden csoport
egyéniségekből épül fel – rendkívül fon-

tos, hogy megteremtsük a megfelelő dinamikát és összhangot. A csapatjáték felépítése fokozatos dolog, a játékosoknak
rá kell érezniük, hogyan tudják megvalósítani mind az egyén, mind a játékkapcsolatok szintjén, mind pedig csapatszinten,
a másikkal, a többiekkel együttműködve
a szakmai elképzeléseket. Épp ezért az
is lényeges, hogy időt szánjunk az egyéni
beszélgetésekre, mert ha két ember leül
egymással, sokkal felszabadultabban
tudnak véleményt formálni. Sokat beszélgettem a fiúkkal az utóbbi időszakban – mindenkinek vannak előremutató
meglátásai. Csakhogy ezeket fel kell vállalni a cselekedetekben, a pályán is. Nem
szabad elbújni, és félni a tévedésektől: ha
nem merünk hibázni, akkor semmit nem
merünk tenni. Merjünk hibázni, mert ha
tanulunk a hibáinkból, az szüli a sikert.
Azaz Edmund Hillaryvel szólva: kockázat
nélkül nincs győzelem?
Pontosan.
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Puskás-mezben

NAGYSZOMBATBÓL ERŐSÍTETTÜNK
Kétéves szerződést írt alá klubunkhoz a szlovák bajnok támadó középpályás,
Ján Vlasko.

Vezetőedzői nyilatkozat

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

Tovább bővült a Benczés Miklós irányította alakulat kerete: a szlovák Ján Vlasko két
esztendőre kötelezte el magát egyesületünkhöz. A Slovan Liberecnél nevelkedett támadó
fedezet a Fortuna Liga bajnokától, a Spartak
Trnavától érkezett csapatunkhoz, de pályafutása során megfordult többek között az FK
Senicánál és a lengyel Zaglebie Lubinnál is.
A huszonnyolc éves, ballábas labdarúgó
az elmúlt szezonban húsz mérkőzésen szerepelt a szlovák élvonalban, két gól és egy gólpassz fűződik a nevéhez. A Fortuna Ligában
összesen száznyolc meccsen jutott szóhoz,
ezeken a találkozókon hússzor talált be, kilencszer pedig előkészítőként jeleskedett, s
szerepelt az idei Bajnokok Ligája selejtezőjében is, ahol a Legia Warszawa kapuját vette
be idegenben.

„Néhány nappal ezelőtt szereztem tudomást a Puskás Akadémia érdeklődéséről,
úgyhogy minden nagyon gyorsan történt.
Voltak ajánlataim több országból is, de a
Puskás egyből lecsapott rám, és néhány
órán belül meg is egyeztünk. Természetesen
utánanéztem az együttesnek, és nagyon tetszett, amit láttam. Gyönyörű szép a stadion,
sok edzőpálya van, egyszóval ideálisak a körülmények. Tipikus tízes vagyok, a csatárok
mögött érzem magam a legjobban, de ha alkalom adódik, szeretek kimozogni a szélekre. Mindent meg fogok tenni, hogy segítsek
a klubnak, és megmutassam, hogy jó játékos
vagyok” – nyilatkozta az aláírás után új igazolásunk.

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
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Utánpótlásportyák

Felkészülési mérkőzés (U16)
PFLA – NK Osijek 2–1 (1–1)

CSÍKSZEREDA, NIKSICS, PRÁGA
Gőzerővel folytatódik korosztályos együtteseink felkészülése a hónap utolsó
hétvégéjén kezdődő utánpótlás-bajnokságok rajtjára.
U19-es korosztályunk Budapesten a VII.
Honvéd Kupán szerepelt, ahol az ötödik
helyen végzett. „Lényegesen frissebbek
voltak a srácok a Honvéd Kupa utolsó találkozóján, mint az előző mérkőzésen. Sokkal
stabilabban nézett ki a csapatjátékunk, az
ellenfelünk próbált kontratámadásokra építeni, amelyeket remekül akadályoztunk meg.
Sokat segített, hogy már a meccs elején két
találatot szereztünk, de nem álltunk le, további gólokat akartunk rúgni. Végre sikerült jól
és eredményesen futballoznunk” – mondta a
viadal után Kenéz Szabolcs vezetőedző.

VII. Honvéd Kupa (U19)
PFLA – Brondby IF 0–1 (0–1)
PFLA – FK Partizan 0–4 (0–2)
Az V. helyért
PFLA – Molde FK 3–0 (2–0)
G.: Kiszely, Góra, Horog

Molnár Emánuel Erik-emléktorna,
Kemence (2x20 perc)
U19 PFLA – Bernecebaráti-Kemence felnőtt 6–0

Gólszerzők: Nagy Kevin, Tóth Bence, Kocsis Barnabás,
Major Gergő, Csala Tibor, Kovács Dániel

U19 PFLA– U19 Újpest FC 0–0
U17-es gárdánk Székelyföldön vett részt
utánpótlástornán, ahol akadémistáink egészen a döntőig meneteltek. „Nem teljes
kerettel érkeztünk a székelyföldi megmérettetésre, de így lehetőségünk nyílt kipróbálni
pár fiatalabb játékost. Kialakult csapatjátékról majd akkor tudunk beszélni, ha vissza-
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térnek a hiányzók, most egy részfeladatot
sikerült megoldanunk, hiszen egy soha nem
látott összeállításban másodikak lettünk
egy rangos tornán. A döntőt megérdemelten nyerték meg a házigazdák, de nekünk
sincs okunk a panaszra, büszke vagyok a
srácokra” – összegzett Czinkon Szabolcs.

II. Székelyföld OTP Bank Nemzetközi Ifjúsági
Labdarúgó Torna, Csíkszereda (U17)
PFLA – NK Osijek 1–0 (1–0)
G.: Kucsván Milán

PFLA – Kárpátaljai Akadémiák Csapata 2–0 (1–0)

Gólszerzők: Győri Benjámin, Muth Martin

U15-ös fiataljaink a Slavia Prahával és az
Eszékkel játszottak itthon felkészülési mérkőzést, Montenegróban pedig megnyerték
a Milan-Mika Zirojevic-emléktornát.
„Nagyon hosszú volt az utazás Niksicsbe,
ezért picit fáradtabban kezdtünk a tornán.
Remek mérkőzéseken léptünk pályára agresszív, kemény gárdák ellen. A srácok végig
látványos, szép futballt játszottak. Tizenöt
gólt szereztünk, ami önmagáért beszél. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, megérdemelten
hódították el a trófeát” – nyilatkozta a tornagyőzelem után a mester, Székely Gábor.

Nemzetközi felkészülési mérkőzés (U15)
PFLA – SK Slavia Praha 0–4 (0–1)

G.: Berekali (9.), Kalmár (67. – tizenegyesből)

Döntő
FK Csíkszereda – PFLA 2–1 (1–0)
G.: Kófiás Áron

Hálóőrünket, Hámori Tamást a torna legjobb kapusának választották.

Felkészülési mérkőzés (U17)
PFLA – NK Osijek 4–0
Gólszerzők: Benke Áron, Horváth Kevin, Komáromi
György, Hosszú Zétény

Milan-Mika Zirojevic-emléktorna,
Montenegró (U15)
FK Buducnost – PFLA 1–6 (0–4)
Gólszerzők: Gruber Zsombor (3), Perfetto Gabriel, Kocsis
Dominik, Sárközi Krisztofer

FK Zeljeznicar - PFLA 0–3 (0–0)
Gólszerzők: Pataki Noel, Szijjártó Ármin, Kiss Norbert

Döntő
PFLA – FK Sutjeska-Niksic 6–0 (4–0)

U16-os csapatunk Prágában edzőtáborozott,
majd akadémiánkon fogadta az Eszéket.

Gólszerzők: Gruber Zsombor (2, a második találat
tizenegyesből), Sárközi Krisztofer (2), Szijjártó Ármin,
Perfetto Gabriel

Nemzetközi felkészülési mérkőzés (U16)
SK Slavia Praha – PFLA 4–1 (1–1)

Gruber Zsombor a torna gólkirálya és legjobb játékosa lett.

Gólszerző: Bakti Balázs

Nemzetközi felkészülési mérkőzés (U16)
AC Sparta Praha – PFLA 5–0 (3–0)

Felkészülési mérkőzés (U15)
PFLA – NK Osijek 2–3 (2–2)
G.: Mitring, Szijjártó

U14-es alakulatunk is megmérkőzött a
Slavia Prahával és az Eszékkel.
„Az út elején járunk, továbbra is ismerkedem még a fiúkkal. A játékosokat megnéztük több poszton, hogy megtaláljuk a
számukra megfelelő pozíciót. Új taktikai
elemekkel kísérleteztünk, amire ezek a
felkészülési mérkőzések kiváló alkalmat
kínáltak. Folytatjuk tovább a megkezdett
munkát, az Eszék ellen már láttam is biztató jeleket” – értékelt a korosztályt irányító
Fóris Róbert.

Nemzetközi felkészülési mérkőzés (U14)
PFLA – SK Slavia Praha 0–4 (0–1)
Felkészülési mérkőzés (U14)
PFLA – NK Osijek 1–1 (1–0)
Gólszerző: Nagy Benjámin

Felkészülési mérkőzés (U13)
PFLA – FC Nitra 7–3 (5–0)
G.: Ambach (2), Vajda (2), Bertók, Kern, Sallai

Felkészülési mérkőzés (U12, 4x15 perc)
PFLA – FC Nitra 5–0
G.: Barna (2), Kovács T., Mondovics, öngól

Felkészülési mérkőzés (U12)
PFLA – NK Osijek 2–4 (2–2)
G.: Kovács, Mondovics
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SZINTET LÉPTEK
Hét akadémistánk mutatkozott be NB III-as csapatunk színeiben, ketten
megszerezték első felnőtt góljukat.
Visinka Ede hét olyan labdarúgónak szavazott bizalmat az NB III-as bajnokság
nyitófordulójában a III. kerület ellen, akik
korábban még nem játszottak felnőtt bajnokságban: Gáspár Máté, Kocsis Bence,
Körmendi Kevin, Magyar Zsolt, Radics
Márton és Sipos Zoltán kezdőként lépett
pályára, Skribek Alen a szünetben csereként beállva duplázni tudott, és pontot
mentett a mieinknek a fővárosban. Vörös
Tamás Óbudán először volt a kezdőcsapat
tagja az NB III-ban, egy héttel később a
Dunaharaszti MTK ellen megszerezte első
gólját felnőtt szinten.
Akadémistáink az előző szezonban
alapemberei voltak U17-es korosztályos
együttesünknek, amely az utánpótlás-bajnokságot tizenegy pontos előnnyel nyerte
meg, a nyolccsapatos Puskás–Suzuki-kupán pedig fináléba jutott.
„Fizikálisan, gyorsaságban és taktikailag jobbak a támadók, mint eddigi ellenfeleim. Az első félidőben meg kellett szoknom az iramot, de a második játékrészben
már nem okoztak akkora problémát a
csatáraik” – adott leírást a támadók közötti különbségről Gáspár Máté, idei PSKegyüttesünk csapatkapitánya, aki ötödik
szezonját kezdte meg intézményünkben.
„Nagy iramú mérkőzést játszottunk a
III. kerület ellen, a találkozó elején kihasználták a rutinjukat, de a folytatásban már
felvettük velük a versenyt. Gyepes Gábor
személyében egy rendkívül tapasztalt védővel néztem farkasszemet. Nehéz dolgom volt vele, ám büszkék lehetünk az

eredményre és magunkra is” – fogalmazott Kocsis Bence. Korosztályos válogatott középpályásunk hét éve pallérozódik
nálunk, ezen időszak alatt három utánpótlás-bajnoki címet nyert.
Körmendi Kevin 2016-ban érkezett akadémiánkra Zalaegerszegről. Szélső védőnk
a korosztályos bajnokságok és az NB III
közötti különbségekre hívta fel a figyelmet.
„Nagyon örülök, hogy bemutatkoztam a
felnőttek között. Fizikális erősebb bajnokságba csöppentünk, teljesen más lesz, mint
az utánpótlás-pontvadászatok. Mérkőzésről
mérkőzésre fogjuk felvenni a ritmust.”
Az idei Puskás–Suzuki-kupán a brazil CR
Flamengo ellen szabadrúgásból bombagólt
szerző középpályásunk, Magyar Zsolt elégedetten értékelt: „Ha sikerül alkalmazkodni
a bajnokság tempójához, versenyképesek
lehetünk. Nagyon jól éreztem magam szombaton, élveztem a találkozó minden percét.”
„Remekül játszottunk, áthoztunk a fiatalos lendületet a korosztályos bajnokságból, amivel az első bajnokin olykor a III. kerület fölé tudtunk nőni. Két elkerülhető gólt
kaptunk, de ezt még a zöldfülűségnek tudom be” – összegzett a tavaszi PSK álomcsapatába beválasztott Radics Márton.
Az előző hetekben a Benczés Miklós
együttesének edzéseit is látogató Sipos Zoltánnal pályafutására kiható dolgok történtek a közelmúltban. „Nem számítottam rá,
de ezen a héten az első csapattal készülhettem, ahol mindenki segítőkészen fogadott.
A nyitófordulóban debütálhattam az NB IIIban, ami szintén óriási élmény volt. Hogy

hét embernek is sikerült bemutatkoznia, az
akadémia munkáját dicséri. Nem idegeskedtünk kétgólos hátrányban sem, a félidőben vezetőedzőnk jól változtatott, s sikerült
egy bravúros pontszerzéssel távoznunk Budapestről.”
Skribek Alen három hónappal a Bayern
München-ifi kapuja után múlt szombaton a
III. kerületét vette be. „Szünetben cseréltek
be azzal az utasítással, hogy próbáljak gólt
rúgni. Hihetetlenül boldog vagyok, hogy sikerült betalálnom – nem is egyszer, hanem
kétszer – rögtön az első mérkőzésemen.
Előnyünkre fog válni a szezonban az is,
hogy együtt játszottunk korábban az utánpótláscsapatokban.”
Vörös Tamás az előző szezonban az
U19-es együttesünk tagjaként már bemutatkozhatott az NB III-ban, s most már „felnőtt-találattal” is rendelkezik. „Már nagyon
vártam, hogy megszerezzem az első gólomat az NB III-as gárdában, amit szeretnék
megköszönni a csapattársaimnak és a vezetőedzőmnek, hiszen nélkülük nem sikerülhetett volna.”
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ELMENT A HŐS MAGYAR KAPUS
Életének nyolcvankilencedik évében elhunyt Fazekas Árpád egykori kapus, aki az
Aranycsapat idején ötször védte a magyar válogatott kapuját, s aztán a Bayern
Münchennél vált legendává.
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nem
ontját! A Pancho Arénahe
zp
kö
all
tb
fu
b
eb
geit a díszpáholytól az i
sz
leg
ág
Járjátok be az orsz mutatjuk a stadion különleges és exkluzív lyisé
Puskás Ferenc olimpia
látogatóit: szívesen mtaegtó teremtől az elnökségi tárgyalóig. Megnézhetitit.ek
öltözőig, a sajtótájékoz aranyérmét, világbajnoki ezüstérmét és relikviá

SPORTFOGLALKOZÁSOK
Gyászol a magyar labdarúgás: csütörtökön
hosszan tartó, méltósággal viselt súlyos
betegség következtében, nem sokkal nyolcvannyolcadik születésnapja után örökre
itt hagyott bennünket a legendás időket
megélt kapus, Fazekas Árpád, aki olyan volt
Münchennek, mint Madridnak Puskás vagy
Barcelonának Kubala.
Fazekas Árpád a Vörös Lobogó hálóőreként az Aranycsapat idején 1955-ben ötször
állhatott a Puskás irányította magyar válogatott kapujában. 1957-ben került a Bayern
Münchenhez, ahol történelmet írt. A bajorok
a minden idők öt legjobb hálóőre közé –
Sepp Maier, Oliver Kahn, Raimond Aumann
és Jean Marie Pfaff társaságában – válasz-

tott Fazekassal a kapuban ugyanebben az
esztendőben 1–0-ra megverték a Düsseldorfot, s ezzel megnyerték a Német Kupát,
ez volt a bajorok első jelentős trófeája. A
hős kapus karrierjében a Bayern után a
Hessen Kassel következett (1961–62), egy
évvel később pedig a belga Anderlecht csapatában védett, együttesével a Bajnokcsapatok Európa-kupájában a negyeddöntőig
meneteltek, legyőzve a Puskás Ferenccel
felálló Real Madridot.
Akadémiánk közössége osztozik Fazekas Árpád szeretteinek gyászában,
emlékét kegyelettel őrizzük. A hős kapus
hagyatékának nagy része a Puskás Intézet
gyűjteményét gazdagítja.

S - KEREKASZTAL
- EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁ
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- TEQBALL
SKÁS AKADÉMIÁN
- FOOTDARTS CSAK A PUZŐ
I MÉRKŐZÉS
- PUSKÁS AKADÉMIA ED
- BOZSIK FESZTIVÁL

- SPORT MASSZÁZS ŐADÁS
- AKADÉMIA KÉPZÉS EL
- KAPUSEDZÉS
- 11-ES RÚGÓ VERSENY
- CÉLBARÚGÓ VERSENY AKTANÁCSADÁS
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- SZABAD EDZÉS A KONDZÓ VERSENY
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14 év fölött: 500 Ft

5-14 éves korig: 100 Ft

A tájékoztatás nem teljes körű, további információ a www.puskasakademia.hu és a www.futballejszakaja.hu weboldalon!
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jegyzőkönyv

OTP BANK LIGA, 3. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST 1–2 (0–1)
Gól: Kiss T. (56.), ill. Ramos (33.), Torghelle (86.)
Sárga lap: U. Diallo (67.), Trajkovski (89.), ill. Ikenne-King (43.), Gengeliczki (61.), Torghelle (79.)
Kiállítva: Spandler (50.)
PAFC: Hegedüs L. – Heris, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski – Szakály P. (Osváth, 55.),
Balogh B. – Kiss T., Radó A. (Arabuli, 89.), Latifi (Márkvárt, 46.) – U. Diallo
MTK: Kicsak – Ikenne-King, Gengeliczki, Pintér Á., Szelin (Katona, 72.) – Vass Á. – Vass P.,
Bognár I. (Farkas II B., 66.), Kanta J., Lencse – Ramos (Torghelle, 72.)
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jegyzőkönyv

OTP BANK LIGA, 4. FORDULÓ
SZOMBATHELYI HALADÁS–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–1 (0–0)
Gól: Mészáros K. (69., 87. – mindkettőt 11-esből), ill. Molnár G. (90+3.)
Sárga lap: U. Diallo (43.), Zsidai (68.), Hegedűs J. (83.), Heris (86.), Danilovics (88.)
Haladás: Király – Schimmer, Kolcák (Tamás L., 78.), Benes, Bosnjak – Grumics,
Jancsó (Halmosi, 60.) – Mészáros K., Németh Má., Németh Mi. – Rabusic (Bamgboye, 64.)
PAFC: Danilovics – Poór, Heris, Hegedűs J., Trajkovski (Bokros, 90.) – Zsidai,
Balogh B. (Arabuli, 78.) – Kiss T., Molnár G., Radó A. – U. Diallo (Knezevic, 44.)
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VERESÉG AZ MTK-TÓL ÉS A HALITÓL

Csapatunk tíz emberrel játszva is egyenlíteni tudott az MTK ellen, ám a végén egy
szerencsés Torghelle Sándor-találattal a
kék-fehérek nyertek 2–1-re. Az első gól
a 33. percben született: Lencse ment el a
jobb oldalon, középre gurított, Myke Bouard
Ramos érkezett, és védőink gyűrűjében a
hálóba pofozta a labdát. Az 50. percben
megfogyatkoztunk egy eladott labdával,
Lencse húzhatott kapura, Spandler Csaba
csak szabálytalanul tudta megállítani – hátvédünket kiállította Farkas Ádám játékvezető. Az újabb csapás felrázta együttesünket,
a labda gyakorlatilag percekig nem volt a
kék-fehéreknél, s egy szép egyéni alakítás
eredményeképpen egyenlítettünk is: Kiss
Tamás balról cselezett befelé, meglátta a
rést az MTK-s lábak közt, és mesterien tekert a jobb alsóba. A 86. percben eldőlt a

Program

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

meccs: Farkas II
Balázs kapura sem
tartó próbálkozása
Torghelle Sándoron
változtatott
irányt, s került Hegedüs kapujába.
A Haladás két
tizenegyessel 2–1re múlta felül a
mieinket Szombathelyen. Négy helyen
változtatott az MTK
elleni kezdőcsapaton Benczés Miklós
vezetőedző, aki a
kapuba Braniszlav
Danilovicsot, a jobbhátvéd posztjára
Poór Patrikot, a védekező középpályára Zsidai Lászlót állította, a támadó fedezetek
közé pedig bekerült az egymeccses eltiltását
letöltő Molnár Gábor. Az első félidőben a mieink irányították a játékot, közülük Zsidai László
került a legnagyobb helyzetbe Kiss Tamás kiugratása után, de Kolcák jó ütemben dobta be
magát, így blokkolni tudta a kísérletet. A Hali a
64. percben szerezte meg a vezetést, miután
Kolcákkal szemben szabálytalankodtunk a
tizenhatosunkon belül, a büntetőt egykori játékosunk, Mészáros Karol értékesítette. Hiába
mozgósítottunk nagy erőket az egyenlítésért,
ismét a Haladás szerzett gólt – megint tizenegyesből –, most Herist látta szabálytalannak
a játékvezető, Mészáros pedig ismét berúgta.
Együttesünk kétgólos hátrányban is ment előre, s legalább a szépítő gól összejött, mégpedig Molnár révén, aki szemfülesen csapott le
egy Hegedűs János-felívelésre.
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.		
08. 11.		
08. 18. 19:30
08. 25. 19:30
09. 01. 19:30
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
1–2
HALADÁS — PUSKÁS AFC
2–1
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
4
2 BUDAPEST HONVÉD
4
3 MTK BUDAPEST
4
4 DVSC
4
5 MOL VIDI FC
3
6 ÚJPEST FC
4
7 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 3
8 SZOMBATHELYI HALADÁS 4
9 PAKSI FC
4
10 PUSKÁS AKADÉMIA FC 4
11 DVTK
4
12 KISVÁRDA MASTER GOOD 4

GY
4
4
3
2
1
1
1
1
—
—
—
—

D
—
—
—
2
2
2
1
1
2
1
1
—

V
—
—
1
—
—
1
1
2
2
3
3
4

G PT
13—3 12
9—2 12
6—5 9
5—2 8
6—2 5
4—5 5
4—3 4
7—9 4
3—6 2
4—7 1
3—9 1
0—11 0

GÓLLÖVÖLISTA
1
1
1
1

RADÓ ANDRÁS
ULYSSE DIALLO
KISS TAMÁS
MOLNÁR GÁBOR

1
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
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