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Vezetőedzői nyilatkozat

[Fókuszban a helyzetkihasználás

Az NB II legjobban záró védelmével nézünk farkasszemet vasárnap,
ezért Pintér Attila úgy véli, akkor szerezhetjük meg a feljutáshoz szükséges győzelmet a Pancho Arénában, ha jól sáfárkodunk adódó gólszerzési lehetőségeinkkel a Szeged 2011 ellen.

[Kemény, férfias csatában nagyon fon-

tos három pontot szereztünk Dorogon
Tóth Bence fejesgóljának köszönhetően.
Minden mérkőzés, amit idáig lejátszottunk, nagyon-nagyon fontos volt, hiszen
ahhoz, hogy idáig eljutottunk, az előző
mérkőzéseket is meg kellett nyernünk,
rendkívül koncentráltan és fegyelmezetten kellett futballoznunk. Minden ös�szecsapásunkon megpróbáltuk a maximumot kihozni eredményességben is,
Dorogon nagyon jól tudtuk, hogy egy
igen fegyelmezett, a kapuja elé sokszor
ötös védelmi vonalat húzó ellenfél vár
ránk. Azt is tudtuk: az ilyen ellenfelek ellen
nem adódik sok lehetőség, így nagyon
fontos szerepe van a pontrúgásoknak.
Mint minden mérkőzés előtt, ezekre most
is felkészültünk. Nagyon örülök, hogy Totya szép fejesével miénk lett a győzelem.

[A kapott gólok tekintetében a szegedieké a liga legjobb védelme. Mit kell
tennünk, hogy feltörjük a Klausz-féle reteszt?
Biztos vagyok benne, hogy ez nem lesz
könnyű feladat, fel fogjuk készíteni a srácokat arra, mire számítsanak, és mik azok
a hibái a Szegednek, amiket a magunk
javára fordíthatunk. Minél jobb arányban
kellene a helyzeteinkkel élni, ugyanis
nem biztos, hogy olyan sok lehetőség
nyílik előttünk. Az, hogy a legkevesebb
gólt kapták, jól mutatja, hogy zártan védekeznek, és ebből próbálnak meg indulni. Nekünk az a dolgunk, hogy minél
nagyobb nyomást helyezzünk rájuk, és
hibára kényszerítsük őket, és minél több
gólhelyzetet alakítsunk ki.

[Jön a Szeged elleni találkozó, amelyen
ha győzünk, megszerezzük az áhított
NB I-es tagságot. Kell ilyenkor külön
motiválni a játékosokat?
A megfelelő motiváció minden mérkőzés előtt nagyon fontos annak érdekében, hogy a fiúk a lehető legtöbbet
hozzák ki magukból. Akárcsak
az elmúlt mérkőzéseken, most
is megpróbáljuk minél jobban
felkészíteni őket, és természetesen minél jobban motiválni
annak érdekében, hogy már
ezen a hétvégén el tudjuk
dönteni a feljutást.
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Puskás-légió

[Elnapolnák az ünnepet

[Már a feljutásra koncentrál

Nagy küzdelemre és szoros eredményre számít
vasárnapi ellenfelünk, a Szeged 2011-Grosics
Akadémia vezetőedzője, Klausz László, aki szívesen
elhalasztaná egy héttel a Pintér-csapat feljutását.

Tajti Mátyás nemrégiben ezüstérmet nyert a Málagával a spanyol
ifjúsági bajnokságban, de nincs megállás, immár az Atlético
Malaguenót szeretné hozzásegíteni, hogy felkerüljön a Segunda B-be,
azaz a hispán harmadosztályba.

[Az
ősszel
meglehetősen
e s e m é ny d ú s
meccsen 2–2es
döntetlen
született Gyulán. Most is hasonlóra számíthatunk?
Természetesen jó lenne,
ha fel tudnánk
venni a versenyt
a
Puskással.
Nagyon szép
Klausz László
környezetben,
rendkívül jó játékosállománnyal rendelkező csapat ellen fogunk játszani, szoros eredményre számítok.

[Jelentett némi pluszmotivációt, hogy az

[A Szeged 2011 stabil középcsapat, ki
-

nem eshet, fel nem juthat, de a szavai
alapján nem lesz gond a lelkesedéssel.
A magyar játékosok talán legnagyobb
problémája a motiváció, de ehhez természetesen az adott mérkőzés hangulata is hozzá szokott járulni. Magyarország egyik legszebb stadionjában
játszunk vasárnap, nem hiszem, hogy

most különösebben nagy energiát kell
fordítanom arra, hogy a játékosaimat feltüzeljem.

[Motivációban nálunk sem lesz hiány…
Milyen lesz olyan csapat ellen futballozni, amely hazai pályán játszik, és egy
győzelemre van a feljutástól?
Biztos, hogy lenyűgöző a Puskás Akadémia eredménysora, de úgy vélem, nagyon jó nálunk a csapategység, így megpróbálunk úgy játszani, hogy lehetőleg
még ne most jusson fel az ellenfelünk.
[Mire kell leginkább odafigyelniük,
hogy együttese számára pozitív legyen
a találkozó végkimenetele?
Személy szerint nem emelnék ki senkit
az ellenfélből, de mind a játékosok egyéni
képességei, mind a csapatmunkájuk arra
figyelmeztet minket, hogy csak maximális
koncentrációval lehetünk eredményesek.
Tekintélyt parancsoló a Puskás Akadémia
rúgott góljainak száma, nagyon fontos
lesz, hogy fegyelmezetten védekezzünk,
és ebből kiindulva a kontratámadásokat
vagy a labdabirtoklást úgy tudjuk alakítani, hogy számunkra megfelelő eredmény
szülessen. Bízom benne, hogy a játékosaim fel fognak nőni a feladathoz.

[Játékvezetők
A PAFC – Szeged 2011 mérkőzést Andó-Szabó Sándor vezeti.
Asszisztensek: Kóbor Péter és Kepe Arnold. Tartalék játékvezető: Barna Gábor.
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U19-es bajnokságban az előző csapatod,
a Barcelona ellen is pályára léphettél?
Az igazat megvallva nem ilyen szemmel
néztem a dolgokat, nem volt bennem olyan
érzés, hogy „hú, a Barca ellen mindenáron
bizonyítani akarok”. Úgy álltam hozzá, mint
minden normális meccshez, ahol egy nehéz ellenfél ellen játszunk. Nem volt bennem több drukk vagy éppen motiváció,
mint amikor a Celta Vigóval vagy a Real
Madriddal néztünk farkasszemet. A győzni akarás dolgozott bennem, semmi több.

[Ezután jött az elődöntő a Vigo, majd a

finálé a Real Madrid ellen.
A Celta-meccsen egy kicsit fáradtabb
voltam, ugyanis előtte a Barca ellen nagyon kemény kilencven percet melóztunk végig. Nem volt idő pihenni, hiszen
két nappal utána ismét pályára léptünk,
s ez mind a csapat, mind az én játékomon meglátszott. Az első félidőben
olyan hibákat vétettünk, amilyeneket
nem szoktunk, de a második játékrészre
összekaptuk magunkat, és sikerült megnyernünk a mérkőzést. A Real ellen meg
akartuk védeni a címünket, vissza akartuk hozni Málagába a kupát, de sajnos
ez most nem sikerült.

[Melyik összecsapáson ment a legjobban a játék?
A Barca és a Real ellen is nagyon jól
ment a futball, bár az utóbbi találkozón a
félidőben le kellett cserélni, mert már volt

egy sárga lapom, és egy kicsit meleg volt
a helyzet, félő volt, hogy kiállítanak.

[Az Atlético Malaguenóban nem is
edzettél az utóbbi két hétben?
Nem, az U19-es korosztály tagjai közül
mindenki a juvenillel [az ifjúsági csapat
– a szerk.] készült, most kezdtem el ismét velük edzeni, készülünk a bajnoki
rájátszásra.
[Milyen esélyekkel vágtok neki a ráadásnak?
Egy meccsünk még hátravan az alapszakaszból, amelyet már megnyertünk.
Bajnokok lettünk, jó a csapatunk, fel
akarunk kerülni, és szerintem sikerülni is
fog. Persze nem akarok semmit elkiabálni, de most már illene feljutni a Segunda
B-be. Ez a legjobb esetben már az első
oda-visszavágós párharc után megtörténhet.
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[Csatár és apuka
A csapat sikere mindenek előtt – vallja házi gólkirályjelöltünk,
Tischler Patrik, akinek mostanában nemcsak a kapu előtt, hanem
újszülött kislánya, Míra mellett is akadnak teendői.

Most is a saját játékunkra kell koncentrálnunk, és legfőképp arra, hogy
nyerjünk, mert ha így lesz, akkor nem
számít, mit játszanak a vetélytársak. Az
pedig, hogy ezen a héten vagy a jövő

[Nyilván nagy lesz az öröm, ha a csapat feljut az első osztályba, de a Tischler
családban a közelmúltban szintén nagy
volt a boldogság. Hogy van a kislányod,
Míra?

ván jó lenne gólkirálynak lenni, de ha a
csapat megnyeri a bajnokságot, az mindenért kárpótol.

[Figyelembe véve, hogy Lencse Lászlóval gyakorlatilag rotációban játszotok,
elégedett vagy a négy tavaszi góloddal?
Maximalista emberként és csatárként
nyilván meglepő lenne, ha megelégednék ennyivel. Voltak olyan meccseim, ahol
meg is volt a lehetőségem, hogy növeljem
a találataim számát, de nem sikerült élnem
vele, de volt azért olyan is, ahol fontos gólt
szereztem. Remélem, a hátralévő időben
minél több időt tudok a pályán tölteni, és
minél több találatot szerzek, hiszen ha én
betalálok, abból a csapat is profitál.
[Az első NB I-es év, 2013 nyara óta itt

vagy Felcsúton, már-már leltári darabnak számítasz…
Örülök, hogy ilyen régóta itt lehetek,
remélem, hogy a jövőben is számítanak
rám. Szeretnék még sok meccset játszani
és sok gólt szerezni a Puskás Akadémia
mezében.

[Igyekezned kell, a soroksári Lovrencsics Balázs meglépett tőled a góllövőlistán…
Kezdőként vagy csereként mindig úgy
megyek fel a pályára, hogy a csapat sikere a legfontosabb, a feljutás és a bajnoki cím az elsődleges. Ugyanakkor csatárként nyilván az lebeg a szemem előtt,
hogy bevegyem az ellenfél kapuját. Nyil6

[A szezon egyik legfontosabb gólját is
te szerezted, idegenben a Balmazújváros ellen.
Az is győztes találat volt, és tavasszal a
Kisvárda ellen is az én gólommal dőlt el
a rangadó. Az igazán fontos gólt akkor
szerzed, ha a csapat is nyer. Volt ugyanis
arra is példa, hogy hiába köszöntem be,
kikaptunk, például az NB I-ben az Újpest
ellen, amikor négyet szereztem, mégsem
értünk vele semmit, hiszen 5–4-re az ellenfél győzött, így én sem tudtam örülni
a végén.
[Sokat halljuk a futballistáktól, hogy
csak a következő meccsre koncentrálnak. Most eljött az a pillanat, amikor az
a bizonyos következő meccs már a feljutást is jelentheti.

héten leszünk bajnokok, gyakorlatilag
mindegy.

[Te akkor is a csapat kötelékébe tartoztál, amikor a PAFC kiesett az NB I-ből.
Mondhatjuk, hogy téged duplán motivál, hogy egy meccsre vagyunk a feljutástól?
Abban az idényben félévkor kölcsönadtak a Videotonnak, de minden meccset
megnéztem, és szurkoltam a többieknek, hogy ez ne történjen meg. Amikor
visszajöttem, csak arra koncentráltam,
hogy segítsek visszajuttatni az együttest,
mert a Puskás Akadémiának mindenféle szempontból az NB I-ben van a helye,
gondolok itt akár a játékoskeretre, akár az
infrastruktúrára.

Április 21-én született, és hála Istennek
minden rendben van vele és az anyukájával is. Egy újszülött gyermekkel nyilván
azért akadnak teendők rendesen, ezekből
én is próbálom kivenni a részem, a fürdetés
mellett a böfiztetésbe és az altatásba is besegítek. A párom persze azon van, hogy ne
legyek túl fáradt a meccseken és az edzéseken, úgyhogy ő végzi a „munka” nyolcvankilencven százalékát. Sokat köszönhetek
neki és a családomnak is, csakúgy, mint az
ő szüleinek, akik szintén a rendelkezésünkre
állnak, ha kell. Óriási öröm, hogy egy picurkával bővült az én családom és a Puskás
család is. Gyömbér Gabi és Zsidai Laci is
friss apuka, Szakály Petiéknél és Pogacsics
Krisztiánéknál is jön a baba, úgyhogy gyarapodunk szépen, folyamatos az utánpótlás.
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[Az őszinteség visz előre
Vezetőedzőnk, Pintér Attila nem kedveli a mismásolást sem a
pályán, sem azon kívül. Az ötvenegyedik életévét nemrégiben
betöltő szakemberrel beszélgettünk eddigi pályafutásáról és
edzői alapelveiről.

[A magyar futballszeretők körében talán nincs is olyan, aki ne ismerné Pintér
Attila nevét. Arról viszont talán kevesebben tudnak, hogyan szerettél bele a fociba.
A családomban komoly hagyománya volt a labdarúgásnak, édesapám is
űzte ezt a játékot, nagyszerű kapus volt.
A bátyám szintén futballozott, úgyhogy
én sem maradhattam ki a sorból. Édesapámnak nagyon sokat köszönhetek,
rengeteget foglalkozott velem, és azt
gondolom, nélküle nem lettem volna futballista. Édesanyám pedig, aki maga is
nagyon szereti a labdarúgást, mindent
megtett azért, hogy a család azon tagjai,
akik ezt a sportágat művelni tudták, sikeresek legyenek benne.
[Soha nem akartál más lenni, mint labdarúgó?
Mivel tizenöt-húsz méterre laktunk a síküveggyár labdarúgópályájától, édesapám
és édesanyám is ott dolgozott, mindig is a
futball vett körül. Ebben a közegben nőttem fel, nem nagyon gondolkodtam azon,
hogy mást is csinálhatnék. Erre tettem fel
az életemet, és hála Istennek, sikerült.
[Már a Salgótarjáni Síküveggyár futballistájaként egy ország megjegyezte a nevedet, hiszen onnan kerültél be
az 1984-es Európa-bajnok ifi válogatottba. Azt a sikert hol helyeznéd el a
játékoskarrieredben?
Nemcsak az én pályafutásomban, ha8

nem a magyar labdarúgás történetében
is hatalmas dolog volt. Úgy megnyerni
egy Európa-bajnokságot Moszkvában,
százötezer ember előtt, hogy a szovjetekkel játszottuk a döntőt, óriási élmény volt
nekem is és a magyar futballt szerető embereknek is. A futballunk utolsó igazán
nagy sikere.

[Menjünk tovább az időben. Ha azt
mondom, 1984. szeptember elseje?
Az volt az első mérkőzésem a Ferencvárosban, a SZEOL ellen. A második mec�csemen pedig egy parádés gólt rúgtam
Szombathelyen, úgyhogy úgy gondolom,
nagyon jól sikerült a bemutatkozásom.
[A Fradinál szinte azonnal közönségkedvenc lettél. Mivel loptad be ilyen
hamar magad az egyébként roppant kritikus Üllői úti publikum szívébe?
Ezt leginkább tőlük kellene megkérdezni, de talán a mindenáron való győzni akarásom, és az, hogy nem érdekelt semmi
más, csak a Fradi sikere. Én a Ferencvárosban lettem Pintér Attila, gyerekkorom
óta nekik szurkoltam, és nagyon sokat
köszönhetek a klubnak. Az első percben,
amikor beléptem a kapun, olyan emberekkel találkoztam, mint Ebedli Zoli, akinek ugyancsak köszönetet mondhatok,
hiszen amikor a csapathoz kerültem,
mind a futballban, mind pedig emberileg rengeteget kaptam tőle – ezért
a mai napig roppant hálás vagyok
neki. Amikor odakerültem, Zoliék
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tanították meg nekem, mit is jelent valójában a Ferencváros játékosának lenni –
erről addig csak hallomásból értesültem.
Olyan volt, mint egy nagy család, teljesen
más, mint bármely másik egyesület, ahol
megfordultam. A közönség volt a tizenkettedik ember, mindent megtett érted,
s ezért neked is mindent meg kellett tenned érte. Rendszeresen tizenöt-húszezer
ember látogatta a meccseinket, s én minden egyes mérkőzésen úgy futottam ki a
gyepre, hogy mindent megtegyek azért,
hogy a végén győztesként hagyhassuk
el a pályát, és ezzel örömet szerezzünk a
klubnak és a szurkolótábornak.

[Az

első nagyválogatott mérkőzéseden összefutottál a holland Simon
Tahamatával, akivel később klubtársak
lettetek.
Az embernek labdarúgóként nem
lehet más álma, mint hogy a magyar
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nemzetért küzdhessen. Ami Simont
illeti, rajta kívül azért ott volt még a pályán Gullit, Van Basten és Rijkaard is,
akik mind-mind óriási játékosok voltak. Annak ellenére, hogy azt a mérkőzést elvesztettük 1–0-ra, nagyon nagy
élmény volt, hogy tizenkilenc évesen
ilyen csillagok ellen futballozhattam.

[ A spanyoloknak lőtt két gólodat az-

óta is emlegetik szurkolók…
Azon a meccsen is fantasztikus játékosok ellen futballozhattam – azt
hiszem, elég itt csak Julio Salinas,
Sanchís vagy Míchel nevét említeni
–, és centerhalfként rúgtam két akciógólt. Ez, azt hiszem, a magyar futball
történetében is egyedülálló, nagyon
büszke vagyok arra, hogy egy ilyen
csapat ellen az én két találatommal
tudtunk pontot szerezni. Elképesztő
érzés volt.

[Igazi edzőlegendákkal dolgoztál
együtt, elég itt Dalnoki Jenőt, Bicskei
Bertalant, Nyilasi Tibort vagy éppen
Verebes Józsefet említeni. Ki volt a legnagyobb hatással rád, illetve az edzői
stílusodra?
Nem emelnék ki közülük senkit, hiszen
Dalnokitól Nyilasi Tibiig mindegyikük
nagy egyéniség volt a maga nemében.
Büszkeséggel tölt el, hogy velük dolgozhattam, hiszen azok a jó edzők, akiknek
van kisugárzásuk, akiknek van egyéniségük, és a felsoroltakra ez mind jellemző.
Ha valakit mégis meg kellene említeni,
az Verebes József, akinek a hívására a
pályafutásom vége felé Győrben futballoztam. Amikor vége volt az edzéseknek, különböző mérkőzéseket néztünk
a tévében. Ilyenkor mindig megkérdezte: „Látod?” Én visszakérdeztem: „Mit,
mester?” Erre azt mondta: „Figyelj ide,
fiam! Te jó játékos vagy, te vagy a jobb
kezem a pályán. Ott az történik, amit én
mondok neked, te irányítod a csapatot,
kezdd el másképp figyelni a meccseket,
hiszen belőled jó edző is válhat.” Eltelt
egy jó hónap, elkezdtem úgy nézni a találkozókat, ahogy ő mondta, azaz nem
csak a játékos szemével. Aztán egyszer
azt mondtam: „Látja, mester?” Ő visszakérdezett: „Mit?” Elmondtam neki, amit
megfigyeltem, erre így felelt: „A mindenségedet, te aztán gyorsan tanulsz!” Ez
rendkívül jó érzés volt. Úgy gondolom, ő
indított el igazán az edzői pályán, ezért
örökké hálás leszek neki.
[ A munkásságodat ő is nagyra tartotta,

pedig a Mágus nem dicsért ok nélkül
senkit...
Az, hogy Magyarország egyik legeredményesebb trénere pozitívan beszélt az
én edzői munkámról, igencsak hízelgő.

[ Te magad milyen edzőként jellemeznéd Pintér Attilát?
Olyannak, akivel játékosként szívesen
dolgoztam volna. Őszinte ember vagyok,
aki nem hátulról támad, hanem szemtől
szemben elmondja bármelyik játékosnak,
amivel elégedetlen, és amit másképp
kellene tenni mind az edzésen, mind a
mérkőzésen, vagy bármelyik vezetőnek,
amivel nem ért egyet. Engem édesanyámék mindig arra tanítottak, hogy őszinte legyek, mert az visz előre. Ezt meg is
fogadtam. Tudom, hogy ez sokáig nem
volt kifizetődő, de azt gondolom, hogy az
eredményeim engem igazolnak. Persze a
játékosaim és a klubvezetők nélkül mindezt nem tudtam volna elérni, hiszen a sikerekhez mindenkinek a tudása és munkája szükséges. A futballistáknak is az a jó,
ha szemtől szembe megmondom nekik
az igazat, és nem azért kell jópofáskodni
velük, hogy minél tovább tudjak maradni
az adott klubnál. Azért kell őszintén elmondani nekik, ami nem tetszik, hogy abból tanuljunk, csak így tudunk előrelépni.
[ Nagyon úgy tűnik, itt a Puskás Akadémián is vevők a stílusodra a játékosok.
Ezt tőlük kellene megkérdezni, én annak örülök, hogy mindent elkövetnek
annak érdekében, hogy megnyerjük a
meccset. Amit az edzésen kérünk tőlük,
azt megpróbálják a lehető legjobban végrehajtani – ez az edző szempontjából a
legjobb érzés.
[ Tudjuk, hogy szinte minden gondolatod a foci körül forog, de mit csinálsz,
amikor éppen nem a labdarúgáson jár
az agyad?
Szeretek teniszezni és horgászni, valamint zenét hallgatni, de az utóbbi két-három évben ezekre nem nagyon volt időm.
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Évforduló

[A XX. század elfeledett „Messije”
Kilencven éves lenne június 10-én Kubala László, a Barcelona
történetének egyik legnagyobb játékosa, aki még ma is rendkívüli
népszerűségnek örvend a katalán fővárosban. Olyan ő Barcelonának,
mint Puskás Madridnak, ám a magyarok legtöbbje még csak nem
is tudja, ki volt Kubala. Egykori klubjánál is megemlékeztek a
legendáról, a Puskás Intézet pedig – halálának napján, május 17-én –
hagyatékának legkülönlegesebb darabjait mutatja be az akadémián.

Kubala László, avagy
Kuksi
1927-ben,
ugyanabban az évben
született, mint Puskás,
s ugyancsak Budapest egyik peremkerületében nevelkedett.
Szegény családból származó kőbányai
kisfiú volt, akinek arra sem volt pénze,
hogy labdát vegyen. Pályáját a Ganznál
kezdve – mint labdaszedő. Az edző aztán
segítette őt, adott neki cipőt, s egy nap
odaszólt neki az edzésen: „Kellene még
egy ember. Akarsz játszani egy meccset?”
Ekkor kezdődött minden.
Első csapata a Ganz TE volt, ahol már
11 évesen a 14-16 évesek között bizonyított, majd a Ferencvároshoz került. Még 18
éves sem volt, amikor 1945-ben az első élvonalbeli meccsén pályára lépett. Első gólját a negyedik fellépésén szerezte – rögtön
14

kettőt rúgott a Kispest ellen. A Fradit követően – szlovák gyökerei miatt – az SK Bratislavához igazolt, s az itt
töltött csaknem két szezon alatt hatszor tűnt fel
a szlovák válogatott színeiben. Aztán visszatért
Magyarországra,
ezúttal a Vasashoz, ahol 1948
karácsonyáig
játszott, s ezalatt
háromszor viselte a magyar címeres mezt, a következő
év elején azonban elköszönt hazájától.
Mivel Olaszországba szökött, az MLSZ
két és fél éves eltiltást harcolt ki a FIFAnál, így nem igazolhatott sehova. Ám
1949–50-ben sem tétlenkedett: emigráns anyaországi és határon túli magyar
futballistákkal létrehozta a Hungária elnevezésű csapatot, s a legnagyobb spanyol
klubokkal mérettettek meg. Az Espanyol
elleni találkozón figyeltek fel rá a Barcelonánál, és 1950-ben az Osasuna elleni
felkészülési meccsen már a gránátvöröskék mezben játszott. Itt, a katalánoknál
töltött több mint tíz év alatt lett belőle valóságos futball-legenda, akiért rajongtak
a szurkolók. Kubala csodás játékának is

köszönhető, hogy miután a 60 ezres Les Corts
aréna szűkösnek bizonyult, 1954-ben
elkezdték építeni a 90 ezres Camp Nou
stadiont, amelynek lábánál 2009 óta ott
áll a hős magyar életnagyságú szobra.
Kubala vezérletével a gránátvörös-kékek négy bajnoki címhez és öt kupagyőzelemhez jutottak, illetve két VVK-t
nyertek, és 1961-ben a BEK-döntőig
meneteltek. „Lászi” közben a magyarokról sem feledkezett meg. Az ő közbenjárásával igazolták le többek között Kocsis
Sándort és Czibor Zoltánt is. Sokszor
mondta: „A Barcelona több mint egy

klub…” 345 meccsen szerzett 274 góljáért a Barcelona
történetének 100. évfordulóján a drukkerek 1999-ben őt
választották a klub legjobb XX.
századi játékosának, sportújságírók pedig – Di Stéfano után – a második legjobb
spanyol futballista címet adományozták
neki. Kubala a magyar és a csehszlovák
mellett a spanyol válogatottban is megfordult, s 1969 és 1980 között ő irányította
a spanyol nemzeti tizenegyet, az olimpiai
csapattal pedig edzőként huszonöt éve,
1992-ben aranyérmet szerzett a barcelonai játékokon.
Kubala László 2002-ben ment el.
Nicolau Casaus tiszteletbeli elnök, aki az
egyik legjobb barátja volt, így fogalmazott:
„Kubala nemcsak a Barcelona első sztárja
volt, hanem ő maga volt a Barcelona.”
15

U17-es Európa-bajnokság

[Öngól miatt úszott el az elődöntő
Franciaországot is legyőzve, csoportgyőztesként kvalifikált U17-es
válogatottunk a negyeddöntőbe, ahol Törökország megálljt parancsolt
Ásványi Balázséknak.
A szakavatott feröreri utánpótlásfutball-szakértő, Jakup Storustovu szerint minden idők talán legjobb magyar
ificsapata formálódik Szélesi Zoltán
kezei alatt, tele kiválóbbnál kiválóbb
képességű labdarúgókkal, kezdve akadémiánk kapusával, Ásványi Balázzsal,
folytatva Csoboth Kevinnel vagy Szoboszlai Dominikkel, de Schön Szabolcs
és Majnovics Martin nevét is hamar
megtanulták a külföldi újságírók – hogy
Szerető Krisztoferről már ne is beszéljünk. Szívet melengető érzés volt látni
tizenhét éveseink kreatív, harcos játékát, fejlődését, és azt a mentalitást, ami
mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb formába lendítette őket.
Szélesi Zoltán fiai az elitkörből való
bravúros kvalifikáció után az Eb-n
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először a világ egyik legjobb utánpótláscsapatát, a franciát kapták ellenfélként. Kicsit féltettük a mieinket, hiszen
Szoboszlai kisebb bokasérülést szenvedett a felkészülés során, így rá – és
góljaira – ezúttal nem számíthattunk.
Az első félidő végén a kék mezesek
nagy nehezen meg is szerezték a vezetést, Csoboth azonban egy perccel
később egyenlített, majd a második
játékrész elején ismét beköszönt, nem
is akárhogy... Bencze Márk pár perc
múlva megduplázta az előnyt, és már
3–1 volt ide. Persze a franciákat sem
kellett félteni, volt jó pár helyzetük, a
végén pedig lőttek egy tizenegyes
gólt, a magyar válogatottnak viszont
volt egy Ásványi Balázs nevű hálóőre,
aki Pazar védéseivel eldöntötte a mérkőzés és a három pont sorsát.
A következő ellenfél Skócia volt.
Nem a szép futballról vált emlékezetessé ez az összecsapás, inkább a
kvázi továbbjutást jelentő döntetlenről, és arról, hogy ismét hátrányból si-

került felállnunk. Bár végig uraltuk a
játékot, a skótok egy szerencsés góllal vezetést szereztek, majd Szerető a
második félidőben egy szabadrúgásból visszaállította a status quót.
Utolsó csoportmeccsünket a Feröer-szigetek ellen vívtuk, és mindenképpen nyernünk kellett ahhoz, hogy
a középdöntőben elkerüljük a másik
ágon csoportelső spanyolokat. Nem
is volt kétséges, hogy sikerülni fog-e
a kötelező feladat: a magyar csapat
higgadt játékkal, helyzetek sokaságát
kidolgozva nyert 4–0-ra. Visszatérő
csapatkapitányunk, Szoboszlai duplázott, ugyanígy frissen honosított
ígéretünk: Torvund Alexander is.
A biztos világbajnoki részvételért
is vívott negyeddöntőben aztán a
törökök jöttek, s noha együttesünk
semmivel sem nyújtott rosszabb teljesítményt a félholdasoknál, egy szerencsétlen öngólnak köszönhetően
lemaradtunk az egyenes ági kvalifikációról.
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Ballagás

[Legyetek férfiak, erősek
A Letenyeyben és a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban
is búcsút intettek végzős akadémistáink a középiskolának – utóbbi
intézményben utoljára ballagtak Puskás-akadémisták.

Kicsengettek a felcsúti Letenyeyben is
– néhány tanulónak utoljára. Összesen
negyvenkét végzős, az A osztály huszonhárom tanulója, köztük a Puskás
Akadémia hét növendéke – Keményffy
Máté, Kováts Zoltán, Magyari Szilárd,
Megyesi Tamás, Mezőssy Levente,
Rétyi Tamás és Suscsák Máté –, illetve
a B osztály tizenkilenc tanulója ballagott
el az iskolából. Az ünnepségen akadémiánkat Takács Mihály főigazgató, Kiss
Zoltán kollégiumigazgató, Szalai László
utánpótlás szakmai igazgató és Bojan
Lazics, NB III-as csapatunk vezetőedzője képviselte.
Cseh Kornél katolikus hitoktató igei
bevezetőjével vette kezdetét az ünnepség. Az evangéliumi szőlőtő példázatából kiindulva a hitoktató elmondta:
„Minden ember arra hivatott, hogy gyümölcsöt hozzon, s az iskola ebben volt
segítségetekre.” Mácsodi Ferenc református lelkész áldással indította útnak
az iskolától elköszönő diákokat: „Legyetek férfiak, erősek, s minden dolgotokat
szeretettel tegyétek!”
A köszöntő után Bányai György igazgató ünnepi beszédében ekképp bú-

csúzott a végzősöktől: „Az ember legfőbb dolga az, hogy a nemzedékek
tudását továbbörökítse. Láncszemek
vagytok, nem kell újrakezdenetek, csupán tovább kell adnotok mindazt, amit
itt kaptatok, hozzátéve persze a magatokét is. Úgy hiszem, most már készen
vagytok.”
Ezután a ballagók is elköszöntek iskolájuktól. Az A osztály nevében növendékünk, Keményffy Máté mondott beszédet. „Évről évre egyre szorosabbá vált a
kapocs, amely összekötött bennünket
– fogalmazott. – Ez a kapocs örökre
megmarad, az itt szerzett élmények egy
életre szólnak. Köszönet a tanároknak,
hogy bíztak bennünk, és hála a szülőknek, hogy gondoskodtak rólunk.”
Akadémistánk egy filmből vett idézettel
zárta gondolatait: az igazság az, hogy
egyszer minden véget ér, ám vannak,
akik örökké az életünk részei lesznek.
Utoljára ballagtak akadémistáink a
„Premiből” – Gundel-Takács Bence,
Oroszi Dániel, Radó Dániel és Tóth
Keve az utolsó puskásosok, akik a gödöllői premontrei gimnáziumban teszik
le az érettségit.

Egy dekád a „Premiben”
A gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium elődje 1923-as megalapításakor
menedékül szolgált a Trianon után határon kívül rekedt és bezárásra ítélt rendi
gimnáziumok szerzetes tanárainak. A nagy államférfi, Klebelsberg Kunó akkori
kultuszminiszter közbenjárására az intézmény megkapta a gödöllői Fácánoserdőt,
így tovább folytatódhatott a nagy múltú oktatási tevékenység egészen napjainkig.
A Puskás Akadémia tízéves együttműködési ciklust zár most le a gödöllői intézménnyel, ez idő alatt harmincöt akadémistánk – Bencét, a két Danit és Kevét is
beleértve – érettségizett le a gimnázium falai között. Ez a korszak zárult most le
négy növendékünk ballagásával, akik közül Gundel-Takács Bence és Tóth Keve
példás szorgalma, magatartása, tanulmányi és sporteredményei miatt iskolai emlékéremben részesült.
18
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Kiállítás

[Futballcsillag a „Kőrös-parti Párizsban”
Újabb szép fejezettel bővült a Szent László alapította Nagyvárad
színes krónikája: a lovagkirály emlékének szentelt esztendőben, a
Festum Varadinum kulturális fesztivál programsorozatának keretében
a legnagyobb magyar labdarúgó, Puskás Ferenc relikviáit is láthatják a
Körös-parti városban.
„Nagyon szeretem a focit. Egyszer majd
olyan játékos szeretnék lenni, mint amilyen
Puskás volt. Ő az én példaképem” – árulja
el egy kilencéves kisfiú, Dávid, miközben
a Puskás-kiállítás darabjait szemléli. Megakad a szeme egy régi füzeten, s ahogy a

A kiállítás az elmúlt több mint két évtized során az egész Kárpát-medencei
magyarság legjelentősebb kulturális fesztiváljának keretében valósult meg, vagyis
– a városalapító király szentté avatásának
825. évfordulója alkalmából meghirdetett

kézzel írt sorokat betűzi, elmosolyodik. Ezt
olvassa ugyanis a kissé már megkopott
kockás papíron: „Állítólag jó gyerek voltam
és jó tanuló a negyedik osztály befejezéséig.” Puskás Ferenc önéletírásának kezdősorai ezek, s a füzet, amelybe Öcsi bácsi
az emlékeit feljegyezte, sok más különleges darabbal együtt annak a vándorkiállításnak a része, amely a világ valaha volt
egyik legnagyobb labdarúgójának relikviáit mutatja be – Arad után ezúttal ismét a
határon túl, a Partiumban, Nagyváradon.

Szent László-emlékévhez kapcsolódó –
Festum Varadinum megannyi programjának egyike. „Az aranylabdás labdarúgó,
Albert Flórián, az olimpiai és világbajnok
ökölvívó, Kovács Kokó István, valamint
az olimpiai bajnok vízilabdázó, Faragó
Tamás után ebben az évben egy újabb
sportlegendát mutatunk be, ezúttal Puskást – mondta el a kiállítás megnyitóján
Botházy Nándor, a Bihar megyei RMDSZ
sportért felelős ügyvezetője. – A helyszín
korántsem véletlen, a legnagyobb ma-
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A
gyar futballista pályafutásának egyik kisebb állomása ugyanis Nagyvárad. Alig tizenhat esztendősen, a Honvéd színeiben
itt mutatkozott be a kis Öcsi a Nagyváradi
Atlétikai Club csapata ellen.”
A kiállítás megnyitóján jelen volt valaki,
aki még személyesen ismerhette Puskást,
a 80. születésnapját a közelmúltban ünneplő Jenei Imre, aki a magyar és a román
válogatott szövetségi kapitánya is volt, s a
Steauát 1986-ban BEK-győzelemre vezette. „Egy évig dolgoztunk együtt Magyarországon, és sokat beszélgettünk a futballról – meséli a mesteredző. – Azt mondta
nekem egyszer: te, Imre, a játékosok csak
úgy tanulnak meg jól focizni, ha mind jobbakkal játszanak, de vigyázzunk, mert tudom, hogy milyen az, ha kikapnak… Erre
nagyon érzékeny volt. Élmény volt beszélgetni vele, egyáltalán: ismerni őt. Mondták
róla: hadd vigye a labdát, úgyis ballábas,
erre én: igen ám, de úgy rúg ballal, mintha
legalábbis három lába volna!”
„Puskás kétségkívül fenomén volt, olyasvalaki, aki az egész nemzetet képviselte. Ő
a példa: még egy oly kicsiny nemzet, mint
a miénk, is tud adni olyan nagy embereket,
mint amilyen ő maga volt” – fogalmazott
Derzsi Ákos, a Varadinum Kulturális Alapítvány képviselője. – Remélem, visszatérnek
a magyar futballban az arany idők.”
„Oh, Nagyvárad, még megíratlan, talán
soha meg sem írható regényem édes,
régi városa, te kis Magyarország!” – írta
1910-ben Ady Endre, aki 1900 elején hírlapíróként került a „Kőrös-parti Párizsba”.
A város ma bővelkedik az Ady-emlékhelyekben. A Puskás-kiállításnak is épp egy
ilyen hely, az Ady Endre Emlékmúzeum
ad otthont. „Minthogy ez egy irodalmi
múzeum, talán furcsállhatjuk, hogy itt nyílt
meg a kiállítás – mondta Imre Zoltán, a
múzeum igazgatója. – Viccesen valahogy

így magyaráznám meg: Adynak is volt
egy Bölönije.” Bölöni György a költő egyik
legjobb barátja volt, Bölöni László pedig
az egyetlen magyar nemzetiségű futballista Puskáson kívül, aki BEK-et nyert,
éppen Jeneivel, a Steaua Bukarest játékosaként. „Örülök, hogy ide kerülhettek
Puskás ereklyéi, mert miért ne férne meg
egy csillag egy másik mellett? – mondta
a múzeumigazgató. – Ady és Puskás egyaránt csillagok voltak: öregbítették a magyarság hírnevét.”
A nagyváradi Puskás-kiállítás május 21ig látogatható.
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Program

PAFC

[Remek rangadó a Panchóban,
brusztos siker Dorogon

Fordulatos, remek színvonalú mec�cset hozott a 33. fordulóban a Nyíregyháza felcsúti vendégjátéka. Az
első ütést a vendégek vitték be, már a 3.
percben Hegedüs Lajos hálójában volt a
labda. Formás nyíregyházi akció végén
Rudolf Gergely tálalt Takács Tamás elé,
aki balról, éles szögből kilőtte a hos�szú sarkot. Aki azt hitte, megzavarta Pintér Attila csapatát a korán bekapott gól,
súlyosan tévedett: a középkezdés után
Spandler Csaba ívellését Tischler Patriknak, aki továbbcsúsztatta, Prosser Dániel
pedig ballal, kapásból zúdította a bőrt a
jobb sarokba.
A hajrára elfogyó ellenfélre ugyanis
két csereember mérte a megsemmisítő

csapást. A 82. percben Heffler beadása
után a Nagy Zsoltot váltó Szakály Péter
zúdított csodálatos mozdulattal bődületes gólt Megyeri kapujába, majd tíz
minutummal később Lencse lépett ki, s
gyakorlatilag mindenkit kicselezett, mielőtt pimaszul a hosszú sarokba helyezett, kialakítva a 3–1-es végeredményt.
A 34. körben Dorogon nyertünk hatalmas csatában 1–0-ra. A szervezetten és veszélyesen futballozó hazaiak
ellen az első tíz perc után szerkezetet
váltottunk, és uralni tudtuk a találkozót,
már az első félidőben sikerült komoly
lehetőségeket kialakítanunk.
A szünet után aztán nagyon gyorsan
megszereztük a vezetést: a 48. percben jobbról végezhettünk el szögletet,
a beívelésre Tóth Bence remekül emelkedett, és Demjén kapujába bólintott. A
hajrában mindent egy lapra feltéve támadtak a piros-feketék, kifejezetten veszélyesen futballoztak, Hegedüs Lajos
nagy védései is kellettek az eredmény
tartásához. A 86. percben Berkó fejese
a kapufán csattant, de betalálniuk nem
sikerült, így egy nagyon szervezett ellenfél ellen arattunk rendkívül értékes
sikert.

A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:
II. ker UFC, III. ker TUE, Ajak SE; Atomerőmű SE Paks; Baja LSE, Balatonfüredi FC, Balkányi SE; Balmazújváros, Békéscsabai UFC, Bicskei TC, Bőcs Sport Kft., Budafoki LC, Budakalászi MSE, Budaörsi
LC, FC Budapesti Sólymok, Budatétény Sportegyesület, Ceglédi Vasutas Sport Egyesület, Csepel
Hungary Club, Dunaújvárosi Sportiskola, Egri FC, Ercsi Kinizsi SE, Etyek SE, Érdi Városi Sportegyesület, FC Keszthely, Genbao Akadémia (Sanghaj) Gyermely–Szomor LE, Gyöngyösi Atlétikai Klub,
Hajduböszörmény SE, Hódmezővásárhelyi FC, Jászberényi Vasas SE, Kunhegyesi Általános Iskola
Dózsa Tagintézménye, Maros–menti UFC, Makói FC, Mátészalkai MTK, Méhecskék SE Kalocsa, Mezőkövesd SE, Mogyoródi FC, Mohács TE, Monori Sportegyesület, Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség, Nagyecsed Rákóczi SE, Nagykanizsa TE, Nyírlugosi SE, Orosháza OMTK–ULE
1913, PÉCSi Vasutas Sportkör, Perkáta SE, REAC, RTK, Sajóvölgye Focisuli SE, SBTC, Százhalombatta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület, Székelyföld Labdarúgó Akadémia (Csíkszereda), Tabáni Spartacus, Tápiószecsői FC, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE
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A PAFC 2017-es tavaszi mérkőzései az NB II-ben
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

02. 19.		 SZOLNOKI MÁV – PAFC 1–0
02. 26. 		 PAFC – KOZÁRMISLENY 2–0
03. 05. 		 PAFC – KISVÁRDA
1–0
03. 12. 		 SOPRON – PAFC
0–2
03. 16. 		 PAFC – BÉKÉSCSABA 3–0
03. 19.		 SZEOL – PAFC
1–1
04. 02.		 PAFC – CIGÁND
4–0
04. 09. 		 CSÁKVÁR – PAFC
1–1
04. 12. 		 PAFC – VÁC FC
4–1
04. 16.		 ZTE – PAFC
0–1
04. 23.		 PAFC – MTE
1–1
04. 30.		 SIÓFOK – PAFC
1–2
05. 03 		 PAFC – NYÍREGYHÁZA 3–1
05. 07.		 DOROG – PAFC
0–1
05. 14. 18.00 PAFC – SZEGED 2011
05. 21. 18.00 CEGLÉD – PAFC
05. 28.18.00 PAFC – BALMAZÚJVÁROS
06. 04.18.00 BUDAÖRS – PAFC

		m	gy	d	v	g	pt
1 PUSKÁS AFC
34 21 9 4 63–35 72
2 BALMAZújváros	 34 19 6 9 44–32 63
3 KISVÁRDA
34 18 8 8 49–27 62
4 SOROKSÁR SC
33 17 9 7 55–31 60
5 BÉKÉSCSABA
34 17 6 11 46–31 57
6 VÁC FC
34 15 10 9 41–33 55
7 SZEGED 2011
33 12 13 8 36–19 49
8 DOROGI FC
34 13 8 13 37–33 47
9 SZOLNOKI MÁV
34 13 8 13 45–46 47
10 ZTE FC
34 12 11 11 49–45 47
11 MOSONMAGYARÓVÁR 34 12 10 12 42–36 46
12 NYÍREGYHÁZA
34 13 6 15 40–43 45
13 SIÓFOK
34 12 7 15 37–43 43
14 SOPRONI VSE
34 9 16 9 32–34 43
15 BUDAÖRS
34 11 7 16 35–50 40
16 KOZÁRMISLENY 34 10 6 18 30–50 36
17 CSÁKVÁR
34 7 14 13 37–50 35
18 CEGLÉDI VSE
34 9 7 18 40–51 34
19 CIGÁND SE*
34 7 10 17 22–54 28
20 SZEOL SC
34 4 5 25 16–53 17
*3 pont levonva

A PAFC II 2017-es tavaszi mérkőzései az NB III-ban
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

02. 19.		 HÉVÍZ SK – PAFC II.
2–1
02. 26.		 PAFC II. – HONVÉD-MFA II. 0–1
03. 05.		 III. KER. TVE – PAFC II. 3–2
03. 12.		 PAFC II. – VIDEOTON FC II. 2–0
03. 19.		 KOMÁROM – PAFC II. 0–5
03. 26.		 PAFC II. – CSORNAI SE 1–2
04. 02.		 PAFC II. – DIÓSD
6–1
04. 09.		 FC AJKA – PAFC II.
0–1
04. 16.		 PAFC II. – GYIRMÓT FC II. 2–1
04. 23.		 ETO FC – PAFC II.
2–1
04. 30.		 PAFC II. – SÁRVÁR FC 1–2
05. 07.		 CSEPEL FC – PAFC II. 1–2
05. 14. 13.00 PAFC II. – KAPOSVÁR
05. 21. 18.00 ANDRÁSHIDA – PAFC II.
05. 28. 11.00 PAFC II. – TATABÁNYA FC
06. 04.18.00 ÉRDI VSE – PAFC II.

Impresszum

		m	gy	d	v	g	pt
1 ETO FC GYŐR
28 24 – 4 77–18 72
2 ÉRDI VSE
28 21 2 5 60–28 65
3 KAPOSVÁR
28 17 4 7 53–22 55
4 FC AJKA
28 16 5 7 51–33 53
5 CSORNAI SE
28 15 4 9 39–30 49
6 PUSKÁS AFC II.
29 15 2 12 49–33 47
7 HONVÉD-MFA II.
28 12 5 11 54–44 41
8 III. KER. TVE
28 12 3 13 44–40 39
9 GYIRMÓT FC II.
28 10 9 9 34–32 39
10 ANDRÁSHIDA SC 28 11 4 13 35–41 37
11 VIDEOTON FC II. 29 10 5 14 38–50 35
12 CSEPEL FC
28 9 7 12 29–34 34
13 VESZPRÉM
28 8 7 13 25–40 31
14 HÉVÍZ SK
28 7 6 15 24–38 27
15 SÁRVÁR FC
28 6 8 14 18–39 26
16 DIÓSD
29 5 1 23 15–84 16
17 KOMÁROM VSE
29 4 4 21 21–60 16
18 TATABÁNYA FC (Kizárva)

Partnerek és támogatók:

Készítette a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
Lapzárta: 2017. 05. 12.
www.puskasakademia.hu
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www.puskashotel.hu
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LÁTOGASS EL

A

A MEGÚJULT KALANDPARKBA!
A felejthetetlen élmények mellett,
állandó kedvezményekkel és folyamatos akciókkal várja látogatóit!

#élmény

#szabadido

Naprakész információkért
keress minket elérhetoségeinken:

III.
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#kirándulás

/alcsutikalandpark

#kaland

www.alcsutikalandpark.hu

06-20/387-4613

