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FRISSNEK ÉS PONTOSNAK KELL LENNÜNK
Összeszokott, higgadtan futballozó Újpestre 
számít vezetőedzőnk, Radoki János, aki nagyon 
örül, hogy az elmúlt két fordulóban kevesebb 
szerepet kapó játékosok az edzéseken is meg 
akarják mutatni: lehet rájuk számítani.

– A Honvéd ellen a mezőnyben 
jobban futballoztunk riválisunknál, 
mégis otthagytunk három pontot 
– gyakorlatilag ajándékba. Milyen 
tanulságokat vonhatunk le abból az 
összecsapásból?

– Leginkább azt kell tudatosítanunk ma-
gunkban, hogy mai futballban minden kiha-
gyást könyörtelenül megbüntet az ellenfél 
– kétszer hibáztunk, két gólt kaptunk. A 
mérkőzések alatt kizárólag a legmagasabb 
szintű koncentráció elfogadható, egy pilla-
natra sem hagyhat ki a figyelem. Ha pedig 
mégis betalál a rivális, nem szabad ideges-
kedni, nyugodtan tovább kell játszanunk a 
saját játékunkat.

– Többször hangsúlyoztad: ahhoz, hogy az általad elképzelt játékstílust felépítsük, időre van 
szükség. Hol tart most az építkezés, mire helyeztük a hangsúlyt a héten?

– Próbáltunk ismét továbblépni, de azt is figyelni kell, mennyit képesek a játékosok elsajátítani az elképzelése-
inkből anélkül, hogy ez zavart okozna a fejekben. Rendkívül intenzív hat hét van mögöttünk, a fiúknak rengeteg 
új dolgot kellett megtanulniuk, így most vigyázni kellett, nehogy túlterheljük őket, hiszen szombaton frissnek kell 
lenniük. A csapat erre nagyon jól reagált, s remélem, ez a pályán is megnyilvánul majd mind a gyorsaság, mind a 
pontosság, mind a labda nélküli mozgás tekintetében.

– Szombaton Jonathan Heris, Liridon Latifi és Varga József személyében három eltiltottunk is 
lesz. Hogyan tervezed megoldani a pótlásukat?

– Sajnos ők most valóban nem állhatnak rendelkezésre, de bő a keretünk, több játékos is arra vár, hogy meg-
mutathassa, mit tud – ez látszott is az edzéseken. Egy edzőnek mindig jól esik, ha ezt tapasztalja.

– Az Újpest következik, amely sokkal kevésbé defenzív a Honvédnál. Kedvezhet-e ez nekünk?
– Valóban más stílusban és rendszerben futballoznak, azt viszont meg kell említenem, hogy ők is remekül 

védekeznek, ha pedig náluk van a labda, nyugodtan játszanak, nyomás alatt sem kezdenek el kapkodni.  Nebojsa 
Vignjevics régóta dolgozik velük, és remekül érti a dolgát, de hiszem, hogy ellenük is ki tudjuk dolgozni a nyerő 
taktikát.



4 5

ROVATCÍM

– Csapata az elmúlt fordulóban 
a Ferencváros ellen a 93. percben 
egyenlített. A derbin a sírból vissza-
hozott pont adhat-e lendületet az Új-
pestnek a folytatásra?

– Igen, nagy impulzus volt a csapatnak, 
hogy így alakultak a dolgok. Ha a színvonalat 
nézzük, nem volt egy különleges mérkőzés, 
harcoltunk, nyomtunk, megérdemeltük az 
utolsó pillanatban szerzett gólt és pontot. 
Büszke vagyok a fiúkra, megmutatták mi van 
bennük, hajtottak és bíztak az utolsó pillana-
tokig. Emellett a szurkolók is tökéletesek és 
nagyon fontosak voltak nekünk szombaton, 
nem engedték a csapatnak, hogy megálljanak. 
Úgy vélem, nagy lökést kaptunk a lelátókról 
ezen a találkozón.

– Hétvégén a Puskás Akadémia 
következik, amelytől tavaly három-
szor kikaptak a bajnokságban, de 
amelyet tizenegyesekkel legyőztek a 
kupadöntőben, majd ősszel is nyer-
tek 2–0-ra. Megfordult a szerencse?

– A Puskás Akadémia FC ellen sosem me-
hetsz biztosra. Sok minőségi játékos van a 

keretükben, nyilvánvalóan a jobb csapatokkal nyújtott teljesítményük is erre mutat, mint például a Fradi, a Vidi és az 
Újpest ellen, ahol megmutatták, hogy tudnak nyerni. Ugyanakkor pontokat veszítettek olyan együttesek ellen, akik ellen 
nyerniük kellett volna.

– Radoki János ellen még nem meccselt. Az eddigi két tavaszi forduló alapján mennyire sike-
rült megismernie az ellenfelet?

– Úgy hiszem, az alapján, amit láttam az első két mérkőzésen, meglephetik az ellenfelet az egyéni képességeikkel, 
ötleteikkel. Védekezésben, főleg a Vidi ellen sokkal nagyobb nyomást gyakoroltak az ellenfélre, és sokkalta agresszíveb-
bek voltak, mint előtte. Kollégám valamelyest megváltoztatta a csapat arculatát, most sokkal fegyelmezettebben és 
rámenősebben próbálnak futballozni. Úgy vélem, támadásban mindig is tudták, mit kell csinálni, de a védekezésükben 
ez a nagy nyomásgyakorlás új elem. Nehéz mérkőzésre számítok, ahol egy nagyon elszánt csapat ellen kell küzdenünk. 

VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

NEM MEHETNEK BIZTOSRA

Elszánt, harcias 
Puskás Akadémiára 
számít a találkozón 
Nebojsa Vignjevics, 
az újpestiek 
vezetőedzője.

NEBOJSA VIGNJEVICS

STABIL HÁTTÉR A MAGYAR SIKEREKHEZ! 
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– Az utolsó mérkőzésedet 2017 nyarán a Va-
sas ellen játszottad a Puskás Akadémia mezé-
ben. Kiszámoltad, hány nap után tértél vissza?

– Ugyan pontosan nem tudom megmondani, meny-
nyi idő telt el, ám arra a meccsre jól emlékszem. Akkor 
sajnos csak egy félidőt kaptam, utána el kellett mennem 
kölcsönbe, s hogy a klubhoz közel maradjak, Csákvár lett 
a következő állomás.

– Ahol az első éved minden volt, csak za-
vartalan nem…

– Az egész szezonban a kiesés elől menekültünk, rá-
adásul egymás után jöttek a sérülések. Előbb combizom-
szakadásom volt, abból viszonylag gyorsan visszatértem, 
de a második-harmadik meccsen eltört a bordám, azzal 
is sokat ki kellett hagynom. Még szinte alig épültem fel 

„JOE” ÚJRA KÖZTÜNK

A Honvéd ellen újra 
Puskás-mezben 
futballozott 
szélsőhátvédünk, 
a bal oldali támadó 
középpályásként is 
bevethető Nagy Zsolt. 
Huszonhat éves, saját 
nevelésű játékosunk 
úgy érzi, a Radoki 
János által bevezetett 
új stílussal sikeres 
lehet együttesünk.

belőle, elszakadt a belső oldalszalagom – újabb négy hó-
napra kidőltem.

– A második csákvári szezonod első fele vi-
szont parádésan sikerült. Ennyire felszabadí-
tott, hogy végre nem a testi kínokkal kell fog-
lalkoznod?

– Bár az első visszatérésemkor is sikerült négy gólt 
rúgnom, a mostani ősz tényleg kiemelkedő volt, tizenkét 
meccsen kilencszer találtam be, ami ennyi sérülés után 
valóban komoly önbizalmat adott.

– Nemcsak az önbizalmadnak használt a 
dolog, hiszen már az ősszel hallani lehetett, 
hogy a januári felkészülést az NB I-es alaku-
latnál kezded. Miként élted meg, hogy újra le-

hetőséget kaphatsz az első osztályban?
– Annyi már a hatodik-hetedik forduló után kiderült, 

hogy az új évben valószínűleg Felcsúton kezdem meg a 
munkát, de ettől csak egy újabb löketet kaptam, ez még 
inkább arra serkentett, hogy bizonyítsam: ott a helyem a 
Puskás Akadémia FC keretében. 

– Csákváron nem balbekket játszottál, nyil-
ván ehhez az európai összevetésben sem meg-
vetendő eredményességhez ez is hozzájárult.

– Való igaz, egy sorral előrébb, a középpálya bal ol-
dalán kaptam leginkább szerepet, de azért voltak olyan 
meccsek, amelyeken Szijjártó Istvánnak úgy kellett cse-
rélnie, hogy visszakerültem a bal oldali védő pozíciójába. 
Balszélsőként közelebb voltam a kapuhoz, gyakrabban 
kerültem gólhelyzetbe, egyszóval szerettem ott játszani.

– A Honvéd ellen tértél vissza, s noha első-
sorban most balhátvédnek számítasz, megint 
bal oldali támadó középpályásként ügyködtél. 
Milyen érzés volt újra a PAFC focistájaként be-
futni a pályára?

– Először is nagyon sajnálom, hogy a Vidi elleni si-
kerből még az NB II-ben begyűjtött öt sárgám miatt ki-
maradtam. A Honvéd ellen aztán bekerültem a keretbe, 
és nagyon izgultam, alig vártam, hogy pályára léphessek. 
Amikor a meccs vége felé szóltak, hogy öltözzek át, mert 
be kell szállnom, csak azon járt az eszem, hogy mindent 
megtegyek az egyenlítésért. A rendelkezésemre álló va-
lamivel több mint tíz perc alatt volt egy szép beadásom, 
amelynek nyomán Varga Józsi ziccerben fejelhetett, 
sajnos Gróf Dávidnak sikerült védenie, illetve egy szép 
passzom is volt Radó Andrisnak, de fájdalom, a meccset 
2–1-re elveszítettük.

– A balhátvéd posztján komoly riválist kap-
tál egy másik saját nevelés, a tizennyolc éves 
Bokros Szilárd személyében. Inspirál a ver-
sengés?

– Valóban, Szilárddal meg kell küzdenünk a kezdőcsa-
patba kerülésért, de az mindenképpen jó, hogy a mester 
velem egy poszttal előrébb is számolhat – a Honvéd ellen 
így is történt, a végén mindketten befértünk a csapatba. 

– Visszatérésed egybeesett Radoki János 
érkezésével, végigcsináltad a felkészülést. A 
csapat új stílusban futballozik, mennyire fek-
szik neked ez a módi?

– Az egész felkészülést rendkívül pozitívan értéke-
lem, meggyőződésem, hogy ez az újfajta harcmodor jól 
fog elsülni – az első, Vidi elleni összecsapáson ez így is 
történt. A Honvéd ellen sajnos saját magunkat vertük 
meg, de ettől még nem fogunk változtatni az alapstílu-
sunkon, függetlenül attól, hogy otthon vagy idegenben, 
a listavezető vagy a sereghajtó ellen játszunk.

– Jön az Újpest…
– Az utolsó ellenük játszott bajnokimra élesen em-

lékszem, hazai pályán játszottunk ellenük a 2015/16-os 
szezonban, azon a találkozón szereztem az első NB I-es 
gólomat – egy pattanás után ballal bombáztam a rövid 
felsőbe –, amelyet az évad legszebb találatai közé is be-
választottak. Ami a mostani találkozót illeti, természete-
sen szeretnénk folytatni remek hazai sorozatunkat, és 
győztesen levonulni a pályáról.
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Édesapám autószerelő, de hobbiból jelenleg 
is focizik. Úgy kilenc-tízéves lehettem, amikor 
levitt az egyik meccsére, ott kaptam kedvet a 
játékhoz. Csakhamar kapcsolatba kerültem az 
akkor első osztályú Rodopa Szmoljannal, ott 
indult a karrierem. Szerencsére rövidesen a ná-
lam idősebbek közé kerültem, s az élvonalbeli 
bemutatkozásra is kevesebbet kellett várnom 
az átlagnál – mesélt a labdarúgásban tett első 
lépéseiről 27 éves hátvédünk.

– Viszonylag hamar külföldön ta-
láltad magad, a Wattenscheid és a 
Schalke 04 utánpótláscsapataiban is 
megfordultál. Hogyan kerültél Német-
országba?

– A Rodopában volt egy edzőm, akinek a 
testvére Németországban élt, neki voltak kap-
csolatai a Wattenscheidnél. Megkerestek, és 
megkérdezték, volna-e kedvem kiutazni próba-
játékra. Természetesen igent mondtam, hiszen 
a bolgár bajnokságban már kipróbáltam magam 
– tizenöt éves és nyolc hónapos voltam, ami-
kor először pályára léptem az első osztályban. 
A csapat azonban kiesett a második vonalba, 
én pedig nem kaptam lehetőséget – ekkor jött 
a megkeresés a Wattenscheidtől. Úgy voltam 
vele, csak profitálhatok egy külföldi kalandból, 
így hát belevágtam. 2009-ben aztán a Schalke 
04-hez kerültem, amely minden szempontból a 
legmagasabb szintű profizmust képviseli, renge-
teget tanultam Gelsenkirchenben mind embe-
rileg, mind játékosként. De bárhogy dicsérem a 
Schalkét, nem fejezi ki eléggé az irántuk érzett 
hálámat.

– A spanyolországi edzőtábor-
ból hazafelé jövet a repülőgépen egy 
Dimitar Berbatovról szóló könyvet lát-
tam a kezedben. Gyerekként ő volt a 
kedvenced?

Kamen Hadzsiev
Születési helye: Kocsan (Bulgária)
Születési ideje: 1991. szeptember 22.
Poszt: védő
Mezszám: 26
NB I-es meccs/gól: 2/0

ISMERŐS TEREPEN AZ ISMERETLENBEN
A MOL Vidi FC felett aratott 3–0-s győzelem 
alkalmával mutatkozott be első csapatunkban 
Kamen Hadzsiev. Interjúnkban bolgár védőnk 
beszélt első magyarországi benyomásairól, s 
arról is, miért nem volt számára idegen a Puskás 
Akadémia.

– Valóban megvan az önéletrajza, de nem 
volt kifejezetten a bálványom, főleg mivel nem 
az én posztomon játszott. De kétségtelen ő volt 
a legjobb bolgár játékos akkoriban, minden gye-
rek felnézett rá, ezért vagyok én is kíváncsi az 
életútjára, tapasztalataira, amelyekből én is ta-
nulhatok.

– Még egy picit a gyermekkornál 
maradva: szinte minden kissrác arról 
álmodozik, hogy csatár legyen, és gó-
lokat lőjön. Te mindig is védő voltál, 
vagy mint olyan sokan, te is elöl kezd-
ted?

– Emlékszem, az első edzésen az edzőnk 
mindnyájunkat megkérdezett, milyen poszton 
szeretnénk játszani. Én azt mondtam, bal oldali 
támadó középpályás vagy csatár szeretnék len-
ni. Ott is játszottam egy darabig, aztán az egyik 
egymás közti játék alkalmával a csapatom véde-
kezése nagyon rossz volt, én pedig segíteni akar-
tam, és megkérdeztem a mestert, játszhatok-e 
egy kicsit hátrébb. Ő igent mondott, s mivel 
látta, hogy jól megy a játék, kijelentette, hogy 
attól a naptól belső védőként fogok futballozni. 
Persze mivel mindig idősebbek közt játszottam, 
sok pozícióban megfordultam – többek között 
voltam balhátvéd és védekező középpályás is –, 
de legotthonosabban a védelem közepén ér-
zem magam.

– Hogyan reagáltál, amikor tudo-
mást szereztél a Puskás Akadémia ér-
deklődéséről?

– Normálisan nem gondoltam volna, hogy 
egy magyar csapat figyel engem és érdeklő-
dik irántam. Amikor elmondták, hogy a Puskás 
Akadémia engem akar, nagyon megörültem, 
ugyanis nem volt teljesen ismeretlen a klub, 
hiszen márciusban itt jártunk a bolgár váloga-
tottal. Akkor volt szerencsém látni a nagyszerű 
infrastruktúrát, a fantasztikus az edzőpályákat, 
így aztán úgy voltam vele: szintet lépek, ha ide 
szerződöm. 

– Nagyjából három hete vagy ná-
lunk, kezdesz már beilleszkedni?

– Nem könnyű a helyzetem, hiszen nem be-
szélem a nyelvet, mint ahogy angolul sem igazán 
tudok. Persze vannak páran, akikkel németül 
tudok beszélni, és a balkáni csapattársaimmal 

is meg tudom értetni magam. Ahogy mondani 
szokás: minden kezdet nehéz, de azért egyre 
otthonosabban érzem magam.

– Eddig két meccsen léptél pályára 
a magyar bajnokságban. Milyenek az 
első benyomásaid a futballunkról?

– Szépek a stadionok, jó a hangulat. Az első 
fellépésemen, bevallom, kicsit ideges voltam, 
hiszen új országban, új csapatban mutatkoztam 
be. Azt gondoltam magamban: ma jól kell ját-
szanom, meg kell mutatnom a tudásomat. Nem 
volt könnyű mérkőzés, de 3–0-ra nyertünk, az 
egész csapat egymásért küzdött, s ráadásul jól 
is játszottunk. Természetesen még nem ismerek 
minden ellenfelet Magyarorszá-
gon, de az eddigi két mér-
kőzésből kiindulva úgy ér-
zem, meglesz az esélyünk 
arra, hogy a jelenlegi 
pozíciónknál lényege-
sen előbbre végezzünk. 
Ahhoz, hogy benne le-
gyünk, mondjuk, az első 
ötben, még koncentrál-
tabb és még jobb játékra 
van szükség. Remélem, mind-
nyájunkat elkerülnek a sérülé-
sek, s hogy jó játékkal 
járulok hozzá 
c é l j a i n k 
elérésé-
hez.

NÉVJEGY
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„Visszatekintve gyorsan elszaladt ez a három és fél, 
négy hónap. A rehabilitáció alatt rengeteget dolgoz-
tam, hogy minél előbb újra a pályán lehessek, hála 
Istennek, akadálymentesen, visszaesés nélkül zajlott 
a gyógyulás. Ezúton is szeretném kifejezni köszöne-
temet fizioterapeutánknak, Feszthammer Rékának, 
aki kemény munkát írt elő számomra, ezzel elősegít-
ve, hogy mielőbb visszatérhessek” – mondta látható-
an boldogan a sérülése előtt alapembernek számító 
bekk. 

Réka gondoskodó szigorának és „páciense” akarat-
erejének köszönhetően a várva várt pillanat múlt va-
sárnap jött el: „Csicsi” újra teljes értékű edzésmunkát 
végezhetett a többiekkel.

„A spanyolországi edzőtáborban még csak futó-
munkát végeztem, a hazatérés után kezdődtek a labdás 
tréningek. Még fel kell vennem a játék ritmusát, de ez 
már csak napok kérdése, nagyon örülök, hogy már nem 
csak távolból figyelhetem a társakat.”

A gyakorlások immár aktív és teljes értékű szerep-
lőjeként Csabi azt is elárulta, hogy az edzőtáborban ta-

ISMÉT A PÁLYÁN – 
TÖRETLEN LENDÜLETTEL

Spandler Csaba október 16-án, a Törökország 
elleni U21-es Európa-bajnoki selejtezőn szenve-
dett szárkapocscsonttörést a Pancho Arénában. 
A nemcsak tehetséges, de remek humorérzékkel 
is megáldott hátvéd elmondta, már a műtét más-
napján, a kórházi ágyon fekve azon gondolko-
dott, mikor térhet vissza az edzőpályára – múlt 
vasárnap ez a pillanat is eljött.

pasztaltakon túl miért nem lepte meg a Radoki János 
által megkövetelt munka- és játékstílus.

 „Nagyon élvezem a közös munkát, rengeteget fu-
tunk, ez az alapja a játékunknak, s én szeretek futni. A 
mester stílusa számomra nem volt ismeretlen, hiszen 
az U21-es válogatottban már dolgoztam együtt német-
országi szakemberrel. Ott is hasonló stílusban játszot-
tunk, az agresszív letámadás és a földön, kis passzokkal 
felépített játék dívott, s nem is áll távol tőlem ez a já-
tékfilozófia, amellyel véleményem szerint nagyon sike-
resek lehetünk – már a közeljövőben is.”

Apropó, közeljövő! A hétvégén igencsak jól ismert 
ellenfél, az Újpest érkezik, a lilákkal az elmúlt szezonban 
négyszer is megütköztünk tétmeccsen, ebből három-
szor Spandler Csabával a pályán.

„Az előző bajnokságban háromszor is legyőztük őket, 
s velük játszottuk a Magyar Kupa-döntőt. A finálét is csak 
büntetőkkel veszítettük el, de bármelyik bajnoki diadalt 
elcseréltem volna a kupasikerre. Most már kár ezen ke-
seregni, csak a következő feladatra fókuszálunk, s termé-
szetesen itthon akarjuk tartani a három pontot.”
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EDZŐPORTRÉEDZŐPORTRÉ

ARÁBIAI LAWRENCE
Folytatjuk 
utánpótlásedzőink 
bemutatását. Ezúttal 
NB III-as gárdánk 
kapusedzőjével, 
Molnár Leventével 
beszélgettünk a 
pályafutásáról, 
az Egyesült Arab 
Emírségekben szerzett 
tapasztalatairól, s 
természetesen ifjú 
hálóőreinkről.

„Erdélyben születtem, a Marosvásárhelyi Sportisko-
lában kezdtem el futballozni. Eleinte a mezőnyben 
játszottam, de aztán bekerültem a kapuba, s hamar 
kiderült: a gólvonalon jobban érzem magam. Tehetsé-
ges kapusnak számítottam, így a régiós központomból 
behívtak a román utánpótlás-válogatottba, amellyel 
kijutottunk a korosztályos kontinensviadalra. Az ifi Eu-
rópa-bajnokságon olyan játékos ellen is futballoztam, 
mint Luis Figo. Már a pályafutásom eleje élményekben 
gazdag volt. A marosvásárhelyiekkel aztán országos 
másodikak lettünk az utánpótlás-bajnokságban, majd 
tizenhét esztendős koromban a román másodosztály-
ban is bemutatkozhattam” – mesélt karrierje indulásá-
ról NB III-as kapusedzőnk.

– Hogyan indult a magyarországi pályafu-
tásod?

– 1990 augusztusában költöztünk Kecskemétre az 
akkori barátnőm – azóta már feleségem – családjával. A 
KTE színeiben debütáltam a magyar másodosztályban, s 
bár kiestünk a szezon végén, úgy érzem, fiatal korom el-
lenére jól ment a védés. Ezután a Vasasnál kaptam profi 
szerződést, ahol csupán a Magyar Kupában jutottam le-
hetőséghez, ezért kölcsönbe visszatértem Kecskemétre. 
Pályafutásom nagy pillanata Győrben jött el, amikor az 
1996–1997-es idényben pályára léptem az NB I-ben.

– Mennyire vagy elégedett a karriered ala-
kulásával?

– Játszottam a Győri ETO-ban, a Budapest Honvéd-
ban, a Sopronban, a Gyirmótban. Védhettem Magyar 
Kupa-döntőben, háromszor nyertem másodosztályú 
bajnokságot, s több mint száz élvonalbeli találkozón 
léphettem pályára. Ugyanakkor volt komoly sérülé-
sem: kétszer is elszakadt az Achilles-ínszalagom; ez lé-
nyegesen visszavetette a pályafutásomat, ezután már 
nem tudtam úgy teljesíteni, mint korábban. A másik 
szívfájdalmam, hogy a 1997–1998-as szezonban tizen-
egy ponttal vezettük a Győrrel a bajnokságot, én az 
őszi álomcsapatba is bekerültem, viszont az évad vé-
gén csak negyedikek lettünk, s így nem jutottunk ki a 
nemzetközi kupaporondra. A kérdésre válaszolva: van 
bennem pici hiányérzet.

– Hét évet dolgoztál az Egyesült Arab 
Emírségekben, az Al-Vahda FC-nél. Miként 
jött az emírségekbeli megkeresés?

– Pályafutásom alkonyán, már Gyirmóton elkezd-
tem a kapusedzősködést, amikor 2010 nyarán az Al-
Vahda Sopronba jött edzőtáborozni. Tíz napot töltöt-
tek a „hűség városában”, és erre az időszakra kerestek 
egy kapusedzőt az U18-as korosztályhoz. Egy kollégám 
szólt, hogy érdekelne-e a munka, én természetesen 

igent mondtam, s amikor letelt a tíz nap, az Al-Vahda 
akadémiájának vezetője azt mondta: ha kimegyek az 
Emirátusokba, szerződést kötnek velem.

– Együtt dolgozhattál az Atlético Madrid 
korábbi trénerével, a volt mexikói szövetsé-
gi kapitánnyal, Javier Aguirrével, valamint 
a magyar válogatott csapatkapitányával, 

Dzsudzsák Balázzsal is. Milyen élményekkel 
gazdagodtál velük kapcsolatban?

– 2015 februárjában kerültem fel az első csapat-
hoz, miután a korábbi kiváló osztrák hálóőr, Klaus 
Lindenberger hazája válogatottjának lett a kapusedzője. 
A felnőtt gárdánál pedig így lehetőségem nyílt együtt 
dolgozni Javier Aguirrével, akinek személyében nagyon 
profi mentalitású szakembert ismerhettem meg. Sokat 
tanultam tőle, akár a sztárjátékosok irányításával kap-
csolatban, akár a stresszhelyzetek kezelésében. Javier 
rendes, közvetlen ember, akivel sikeresen vettük az aka-
dályokat: nyertünk ligakupát, és elsők lettük az országos 
kupaküzdelmekben is. Van vele egy érdekes történe-
tem: mielőtt leigazoltuk Balázst, egy ebédnél két papírt 
nyomott a kezembe. Az egyik dokumentumon Nikolics 
Nemanja, a másikon Dzsudzsák Balázs adatai szerepel-
tek. Megkérdezte, ismerem-e őket, s ha igen, akkor me-
lyiküket ajánlom erősítés céljából. Nemanját is remek 
futballistának tartom, de én Balázst javasoltam. Utóbb 
kiderült, hogy ez „teszt” volt számomra, hiszen ő is is-
merte Balázst – már az Atletico Madridnál szerette volna 
leigazolni, de akkor nem jött össze –, csupán meg akart 
győződni viccesen, hogy van-e szemem a futballhoz. 
Balázst, amiben tudtam, segítettem, viszont nem volt 
számára teljesen idegen a közeg. Vele is jó kapcsolatot 
alakítottam ki, s a mai napig szoktunk beszélni telefonon. 

– Ha már erre terelődött a szó: milyen az 
emírségekbeli bajnokság színvonala?

– A pontvadászat első öt csapata remek játékerőt 
képvisel, lényegesebben erősebbet, mint azt hazánk-
ban gondolnák. Jó példa erre az emírségekbeli gár-
dák klubvilágbajnoki szereplése, a legutóbbi viadalon 
egészen a döntőig menetelt az Al-Ain. Meg merem 

kockáztatni, vannak klubok, amelyek Európában a 
magyar élvonalnál erősebb ligában is megállnák a he-
lyüket.

– Mi a tapasztalatod az arab ország kapu-
sairól?

– Az ottani fiatalok nagyon szeretnek dolgozni, 
nagyszerű reflexeik vannak, ám a fizikai adottságaik 

nem olyan jók, mint a magyar társaiké. Mentálisan szin-
tén kissé labilisak, képesek szenzációsan teljesíteni, de 
a leghajmeresztőbb dolgokat is el szokták követni. Ez 
utóbbi a ligára, illetve a régióra is jellemző. Talán azt 
mondanám, picit fegyelmezetlenek.

– Hogyan kerültél akadémiánkra?
– Javier Aguirre elment az Al-Vahdától, s nekem is 

lejárt a szerződésem. Az utánpótlásban tovább dolgoz-
hattam volna, végül a feleségemmel mégis úgy döntöt-
tünk, családi okok miatt, hogy hazatérünk Magyaror-
szágra. Egy évet Békéscsabán dolgoztam, majd tavaly 
megkeresett a Puskás Akadémia vezetősége. Nagyon 
örültem a lehetőségnek, nem hezitáltam – jelenleg az 
NB III-as alakulat kapusedzője vagyok. Mióta itt lehetek, 
korosztályos magyar válogatott hálóőrökkel dolgozha-
tok együtt. Azt kell mondanom, roppant tehetségesek, 
elszántak, teszik a dolgukat. Én és a kollégák azon va-
gyunk, hogy segítsünk nekik befutni. Számunkra az lesz 
az igazi elismerés, ha pályafutásuk sikeres lesz.

– Melyek a további céljaid? Szeretnél to-
vábbra is kapusedzőként ténykedni, vagy ve-
zetőedzői babérokra törsz majd?

– Egyelőre nincsenek ilyen céljaim, de nem zárkó-
zom el ettől. Szeretem ezt a pozíciót, mert köztünk és 
a kapusaink között erősebb személyes kapcsolat ala-
kulhat ki, mint a vezetőedző és a többi játékos között. 
Nekünk speciális a helyzetünk, hiszen a kapus poszt 
ezt igényli, ezért izgalmas ez a munkakör. Persze ha 
úgy alakul, egyszer szívesen dolgoznék NB I-es keret-
tel, viszont én most is nagyon boldog vagyok, hogy itt 
lehetek, s a célom – ahogyan már mondtam – a Puskás 
Akadémia fiatal portásainak segítése.
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Magyarország több különböző pontján mérték fel ha-
zánk több száz U14-es korosztályú leánylabdarúgóját, 
hogy megalakuljon a négy regionális csapat, amely 
alapja lesz a tervezett U15-ös női magyar válogatottnak. 
Veszprémbe ötven fiatalt hívtak meg a régiós összetar-
tásra, ahol akadémiánkról Jánoska Dorina, Kálló Evelin, 
Nagy Lili, Sipőcz Virág, Steyer Emese és Vicz Lara vett 
részt – Borsiczky Zsófia betegség miatt maradt le az 
eseményről.

„Tőlünk hét játékost hívtak meg Veszprémbe az 
első fordulóra. Sajnos egy labdarúgóm betegség miatt 
nem tudott velünk jönni. Az ötven lányt két csoportba 
osztották, s különböző feladatok elvégzésével felmér-
ték a képességeiket, majd az összetartás végén mér-
kőzésjáték következett – mondta a fiatalokat elkísérő 
szakágvezetőnk, Halászi Kinga. – Jól teljesítettek akadé-
mistáink a bemutatóedzésen, amelyen ott volt Markó 
Edina, a magyar női A-válogatott szövetségi kapitánya és 
az UEFA-tól Margret Kratz. A következő hetekben kiala-
kul a négy regionális válogatott, amely majd az új kor-
osztályos nemzeti együttes hátterét adja. A mi térségünk 
csapatát Rugovics Vendel, illetve Juhász Anita készíti 
fel, akik megdicsérték leányainkat, valamint Nagy Lilit 
kiemelték. A tervek szerint a régiós alakulatok keretei 
minden hónapban összetartáson vesznek részt, nyáron 
pedig egy tornán játszanak egymás ellen, ahol a győztes 
Németországba utazhat nemzetközi női utánpótlástor-
nára – mesélt a tervekről szakemberünk. – Rengeteget 

CSAK A SORFAL MÁS

A Puskás Akadémia 
is tartja a lépést a női 
labdarúgásban.

fejlődött a női labdarúgás az elmúlt tíz évben, amely an-
nak is köszönhető, hogy az UEFA belátta: a női focinak is 
van jövője. Az embereket egyre jobban érdekli a dolog: 
a hazai első osztályú találkozókról már televízió-közvetí-
tések vannak, a székesfehérvári teremtornán is teltház 
volt, illetve Budapest rendezi a női Bajnokok Ligája fi-
náléját. Itt, a Puskás Akadémián is elkezdődött két éve 
a folyamat, ugyanolyan lehetőségben részesülünk, mint 
a fiúk, ugyanúgy az akadémia kiváló edzésterveivel dol-
gozunk. Jelenleg mindhárom korosztályos csapatunk ve-
zeti a saját bajnokságát, Palakovics Laura személyében 
meghívták az első Puskás-lányt a válogatottba, minden 
bizonnyal nemsokára elindul a felnőtt női csapatunk az 
NB II-ben, tehát jó úton járunk. A hosszú távú cél egyér-
telmű, alulról építkezve, a saját nevelésű játékosainkkal 
eljutni a JET-SOL Ligába, s ott minél eredményesebben 
szerepelni.”

Mindeközben az Európa-bajnoki elitkörre készülő 
női U17-es magyar válogatott február 4. és 8. között 
Spanyolországban edzőtáborozott, ahol akadémistánk, 
Palakovics Laura is részt vett. A Schumi Dorottya ve-
zette együttes két felkészülési mérkőzésen lépett pá-
lyára, az FC Pinatar mellett az FC Lorcával játszottak 
lányaink. A második összecsapáson női korosztályos 
válogatottunk 5–1-re győzött, a harmadik magyar talá-
latot Palakovics Laura jegyezte. Ezzel Laura lett a Pus-
kás Akadémia első női válogatott játékosa, s első női 
válogatott gólszerzője!
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JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 19. FORDULÓ
MOL VIDI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–3 (0–1)

Gól: Urblík (8.), Radó A. (71.), Arabuli (88.)

Sárga lap: Stopira (14.), Milanov (34.), Fiola (54.), Futács (73.), Hodzic (84.), ill. Bokros (1.), Kiss T. (48.)

MOL Vidi FC: Kovácsik – Nego, Fiola, Juhász R., Stopira – Pátkai, Elek Á. (Hodzic, 46.), Nikolov – Milanov 
(Tamás K., 72.), Huszti (Futács, 72.) – Scsepovics

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Heris, Hadzsiev, Bokros – Tamás N. (Szakály P.), Varga J., Urblík, Kiss T. 
(Latifi, 81.) – Vega (Arabuli, 75.), Radó A.
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OTP BANK LIGA, 20. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–1 (2–0)

Gól: Holender (9., 18.), ill. Radó A. (73.)

Sárga lap: Kamber (4.), Kálnoki-Kis (66.), Gazdag (90.), ill. Heris (16., 90.), Latifi (71., 81.), Varga J. (90.)

Kiállítva: Latifi (81.), Heris (90.)

Honvéd: Gróf – Lovric, Kamber, Kálnoki-Kis – Mezghrani, Gazdag, Heffler T., Szendrei (Májer, 67.), 
Uzoma – Holender (Ngog, 83.), Danilo (Tischler, 68.)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Heris, Hadzsiev, Bokros – Tamás N. (Nagy Zs., 80.), Urblík, Varga J., Kiss T. 
(Latifi, 46.) – Vega (Arabuli, 57.), Radó A.

JEGYZŐKÖNYV
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ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

TABELLA

GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 20 13 4 3 38—16 43
  2 MOL VIDI FC 20 10 4 6 31—21 34
  3 BUDAPEST HONVÉD 20 9 5 6 23—17 32
  4 DVSC 20 8 7 5 25—22 31
  5 MTK BUDAPEST 20 9 3 8 31—29 30
  6 ÚJPEST FC 20 7 9 4 22—15 30
  7 PAKSI FC 20 6 8 6 25—27 26
  8 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 20 6 7 7 28—27 25
  9 PUSKÁS AKADÉMIA FC 20 7 3 10 25—26 24
10 KISVÁRDA MASTER GOOD 20 6 4 10 20—35 22
11 DVTK 20 5 6 9 21—31 21
12 SZOMBATHELYI HALADÁS 20 2 4 14 14—37 10

A PUSKÁS AKADÉMIA FC 
2018–2019-ES MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

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

PARTNEREK ÉS TÁMOGATÓK

  1. 07. 21.  Puskás Akadémia FC — DVSC 0–1
  2. 07. 28.  DVTK — Puskás Akadémia FC 2–2
  3. 08. 04.  Puskás Akadémia FC — MTK 1–2
  4. 08. 11.  Haladás — Puskás Akadémia FC 2–1
  5. 08. 18.  Puskás Akadémia FC — Kisvárda 1–1
  6. 08. 25.  Paks — Puskás Akadémia FC 3–2
  7. 09. 01.  Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 2–0
  8. 09. 15.  Puskás Akadémia FC — MOL Vidi 2–1
  9. 09. 29.  Puskás Akadémia FC — Honvéd FC 1–0
10. 10. 06.  Újpest — Puskás Akadémia FC 2–0
11. 10. 20.  Puskás Akadémia FC — Ferencváros 1–0
12. 10. 27.  DVSC — Puskás Akadémia FC 2–1
13. 11. 03.  Puskás Akadémia FC — DVTK 2–1
14. 11. 10.  MTK — Puskás Akadémia FC 3–2
15. 11. 24.  Puskás Akadémia FC — Haladás 2–0
16. 12. 01.  Kisvárda — Puskás Akadémia FC 1–0
17. 12. 08.  Puskás Akadémia FC — Paks 1–1
18. 12. 15.  Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd   2–0
19. 02. 02.   MOL Vidi — Puskás Akadémia FC  0–3
20. 02. 09.  Honvéd FC — Puskás Akadémia FC 2–1
21. 02. 16. 17:00 Puskás Akadémia FC — Újpest 
22. 02. 23. 17:00 Ferencváros — Puskás Akadémia FC 
23. 03. 02. 17:00 Puskás Akadémia FC — DVSC 
24. 03. 09. 17:00 DVTK — Puskás Akadémia FC 
25. 03. 16. 17:00 Puskás Akadémia FC — MTK 
26. 03. 30. 17:00 Haladás — Puskás Akadémia FC 
27. 04. 06. 17:00 Puskás Akadémia FC — Kisvárda 
28. 04. 13. 17:00 Paks — Puskás Akadémia FC 
29. 04. 20.  Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd 
30. 04. 27.  MOL Vidi — Puskás Akadémia FC 
31. 05. 04.  Puskás Akadémia FC — Honvéd FC 
32. 05. 11.  Újpest — Puskás Akadémia FC 
33. 05. 19.  Puskás Akadémia FC — Ferencváros 

  1  KNEZEVIC JOSIP 7
  2  ARABULI BACSANA 5
  3  KISS TAMÁS 3
  3  RADÓ ANDRÁS 3
  5  HEGEDŰS JÁNOS KRISZTIÁN 2
  6  LATIFI LIRIDON 1
  6  URBLÍK JÓZSEF 1

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

A S Z F A L T
alapítva: 1989

alapítva: 1989

alapítva: 1989

É P Í T Ő Z R T

A 19. fordulóban sima 3–0-s győzel-
met arattunk Radoki János debütáló 
meccsén a bajnok MOL Vidi otthoná-
ban. Intenzív letámadásunkkal már a leg-
elején megzavartuk a Vidit, s ennek eredmé-
nyeképp már a 8. percben megszereztük a 
vezetést: Urblík huszonöt méterről oldott ki 
egy sistergős bombát – a labda gyönyörű ívű 
röppályája Kovácsik kapujának bal felső sar-
kában ért véget. Még az első félidőben meg-
szerezhettük volna a másodikat, előbb Kiss, 
majd Urblík révén, de mindkettejük lövését 
sikerrel blokkolták a Vidi-védők, így maradt 
a sokkal inkább a Vidi számára hízelgő 1–0-s 
Puskás-vezetés.

Fordulás után a Vidi minden követ meg-
mozgatott az egyenlítésért, de hiába: egy 
ellenakcióból megszereztük a második gó-
lunkat: Kiss Tamás szép labdaátvétel után 

remek ütemben ugratta ki Radót, aki begyalogolt a tizenhatosra, és higgadtan a bal alsó sarokba gurított.  A 88. 
percben a kegyelemdöfést is megadtuk a bajnoknak: Bokros szöktette Latifit a bal oldalon, ő középre adott, a 
belül érkező Arabuli az ötösről a hálóba pofozta a labdát. Fiaink az idényben – és a párharc történetében – immár 
másodszor győzték le a fehérváriakat, s egyben első idegenbeli sikerüket aratták.

A 20. fordulóban 2–1-es vereséget szenvedtünk a Honvédtól az Új Hidegkuti Nándor Stadion-
ban. A Vidi-meccshez hasonlóan intenzív letámadással kezdtük a találkozót, ám Honvéd egy nagy védelmi hibából 
megszerezte a vezetést: Szolnoki passzát tétovázó középső védőink között Holender szerezte meg, s tizenhatról 
védhetetlenül lőtt Hegedüs Lajos kapujába. A bekapott gól sajnos megfogta a mieinket: a 17. percben egy jobb 
oldali, kapu közeli bedobást nézett földbe gyökerezett lábakkal a komplett védelmünk, az ötös túloldali sarkánál 
érkező Holender a hálónkba fejelt. 

A szünet után is mi irányítottuk a játékot, s a 73. percben aztán siker koronázta erőfeszítéseinket: egy jobb 
oldali támadás végén Radó András szúrta rá a labdát, amely egy védőn megpattanva Gróf kapujának jobb felső 
sarkában kötött ki. Miközben mentünk előre az egyenlítésért, a 81. percben Latifi megkapta második sárgáját, 
de Nagy Zsolt beadásából Varga még így is egyenlíthetett volna. A hosszabbításban Herist is leküldték, mi pedig 
elvesztettünk egy meccset, amelyen mi futballoztunk jobban.

PARÁDÉ A VIDI OTTHONÁBAN, 
BOSSZANTÓ VERESÉG A HONVÉDTÓL
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