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Vezetőedzői nyilatkozat

[Élvezni kell a Fradi-meccs 
minden percét

Gyere el szurkolni a PAFC
hazai meccsére, 

és válassz mellé még kettő tetszőleges programot az alábbiak közül: 
 vegyél részt a Puskás Akadémia-körúton,

 utazz a Vál-völgyi Kisvasúttal, 
 kirándulj egyet az Alcsúti Arborétumban, 

 vagy fogyassz a Puskás Ferenc Sport Hotelben.

Szurkolj a Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 
mérkőzésen és válassz a korábbi PAFC játékos matricák közül!

A matricagyűjtés 2016. szeptember 14-től 2016. december 11-ig tart.
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a www.puskasakademia.hu weboldalon.

Szerezd be Te is 
a Puskás Akadémia Útlevelet! 

Elmennél egy wellness hétvégére? 
Szívesen elutaznál egy Real Madrid mérkőzésre? 

Vagy szurkolnál a válogatottunk 
egyik VB selejtező meccsén?

7matricát

70nye�emény

Gyűjts össze   

hogy megnyerhesd a
a Puskás Akadémia Útleveledbe,

Most megteheted!    

valamelyikét!

NAGY ZSOLT MÁRKVÁRT DÁVID HEGEDŰS LAJOS TÓTH BENCE HEFFLER TIBOR

[Nagyon fontos rangadót nyert a csa-
pat vasárnap a Balmazújváros ottho-
nában, az 1–0-s győzelem egyértel-
műen nagy siker.

Nagyon kemény meccs volt, úgy is 
készültünk, hogy az lesz. Az összecsa-
pás előtt hangsúlyoztam: az a csapat 
nyerhet, amelyik jobban alkalmazko-
dik a talajhoz. Mindkét gárda nagyon 
sokat tett a sikerért, hála Istennek mi 
jöttünk ki győztesen ebből a hatalmas 

csatából. Nagyon 
sok helyzetünk 

volt, a srácok 
nagyon odatet-
ték magukat, 
amit kértem 
tőlük, azt mind 
viszontláttam.  
Büszke va-

gyok a fi-
úkra, mert 

érezhető volt, 
hogy mi job-
ban akarjuk 
ezt a győ-
zelmet. 

[Sok pihenője nem lesz együtte-
sünknek, szerdán Magyar Kupa-
mérkőzésre érkezik a Ferencváros, 
az sem lesz kisebb derbi. 

Igazi ünnep lesz, tévés meccs, 
várhatóan telt ház előtt − minden 
játékosunknak felszabadultan kell 
játszania, magunkat kell adnunk. 
Egy Fradi elleni mérkőzés hatalmas 
pluszenergiákat tud felszabadítani 
a labdarúgókban. Az, hogy ők egy 
nappal többet pihenhettek, vélemé-
nyem szerint nem számít. Felkészü-
lünk belőlük, nyugodtan várjuk a ta-
lálkozót.

[Ez a meccs olyan szempontból 
biztosan kilóg majd a sorból, hogy 
az FTC nem áll be majd védekez-
ni ellenünk. A bajnokságban ritkán 
futunk össze ilyen ellenféllel…

Minden adott ahhoz, hogy remek 
mérkőzést játsszunk velük. Akár-
csak az övék, a mi keretünk is nagy-
szerű labdarúgókból áll, és nagyon 
örülök, hogy a Fradit kaptuk a ku-

pában, mer t hozzánk hasonló-
an ők is játsszák a futballt. A 
másodosztályban a bajnokikon 
nem ezt tapasztaljuk, ott jófor-
mán mindenki kettős fedezékbe 

vonul ellenünk – a zöld-fehérek 
ellen biztosan nem lesz ilyen, nyílt 

sisakos küzdelmet, színvonalas 
összecsapást várok.

a Balmazújváros ellen megnyert hatpontos rangadó után jó hangulatban 
készülhet a ferencváros vendégszereplésére csapatunk. Vezetőedzőnk 
igazi futballünnepet és felszabadult játékot vár a pancho arénában.
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Vezetőedzői nyilatkozat

[A Fradi versenyben van a bajnoki címért, 
de az idei szezonban nem megy olyan jól a 
szekér a bajnokságban, mint a tavalyi évad-
ban. Miben látja a visszafogottabb szerep-
lés okait?

Van néhány kisebb problémánk, de ezt 
mindig is tudtuk kezelni. Keményen kell dol-
goznunk az edzéseken és a hétvégi bajnoki 
meccseken is. Idén több pontot veszítettünk 
az ősz során, mint az előző szezonban, de 
tudom: képesek vagyunk arra, hogy visszatér-
jünk a győztes útra. Jelenleg nem a bajnoki 
címről kell beszélnünk, hanem arról, hogy 
mindenki maximális koncentrációval dolgoz-
zon – akkor a sikerek is újra jönnek majd.

[Az elmúlt szezonban a bajnokságon kívül a 
Magyar Kupát is megnyerték. Mondhatjuk, 
hogy kötelező feladat a címvédés?

Ami a múltban történt, az most már nem 
fontos. Minden esélyünk megvan arra, hogy 
továbbjussunk a következő fordulóba, de 
nem szabad a döntőre vagy a kupagyőzelem-
re gondolnunk. Jelenleg az a legfontosabb, 
hogy megoldjuk a problémáinkat, amelyeket 
az elmúlt néhány találkozón tapasztaltunk. A 
többi majd kiderül a pályán.

[A PAFC nem ismeretlen ellenfél az Ön szá-
mára, eddig hatszor mérkőzött meg csapa-

tunkkal. Milyen emlékekkel, érzésekkel jön 
a Pancho Arénába?

A PAFC mindig is jó csapat volt, és most is 
az, annak ellenére, hogy jelenleg a másodosz-
tályban szerepel. Remek játékosaik vannak, 
ráadásul a Fradi ellen mindenki száz százalé-
kig motiváltan lép pályára, így volt ez a korábbi 
találkozókon is, ezzel is tisztában kell lennünk. 

[Ami a Ferencváros az NB I-ben, az a Pus-
kás Akadémia az NB II-ben; az ellenfelek 
mindkét csapat ellen kettőzött erővel küzde-
nek. Most egymással mérkőzik a két együt-
tes. Milyen összecsapást vár?

A kupameccsek mindig különlegesek, 
hiszen itt minden egyetlen mérkőzésen dől 
el. Abban mindenki biztos lehet, hogy felké-
szülten érkezünk a találkozóra: elemeztük a 
Puskás jelenlegi játékát, tudjuk, mit kell ten-
nünk, hogy sikerüljön győznünk. Okosan 
kell játszanunk, 
és akkor 
nem lesz 
gond.

[Koncentrált Fradira számíthatunk [Akik beköszöntek a Fradinak

A két együttes eddig hét mér-
kőzéses közös históriája pus-
kásos szempontból igencsak 
jól indult. A legelső NB I-es 
összecsapáson, 2013 őszén 
ugyanis mindjárt megleckéz-
tettük a rekordbajnokot: Len-
cse László két és Czvitkovics 
Péter egy góljával a Sóstói 
Stadionban vertük 3−1-re az 
akkor még Ricardo Moniz irá-
nyította zöld-fehér gárdát.

„Remek mérkőzés volt, 
újoncként meg tudtuk lepni 
a Fradit, kifejezetten jó játék-
kal nyertünk. Külön öröm 
volt számomra, hogy két gólt 
is sikerült szereznem. A Ferencváros el-
len egyébként általában megy nekem a 
játék, öt csapat színeiben is be tudtam 
találni ellenük – legutóbb az újpesti köl-
csönjátékom alkalmával rezgettem meg 
a hálójukat. Most azzal is tökéletesen elé-
gedett lennék, ha nem az én gólommal 
nyernénk. Természetesen a bajnokság 
a legfontosabb, de az FTC ellen mindig 
megtiszteltetés futballozni, így a motivá-
cióval nem lesz baj” – mondta Lencse 
László, akire most is kulcsszerep várhat a 
franzstadtiak ellen.

Jelenlegi vezetőedzőjük, Thomas Doll 
kinevezése óta sajnos egyszer sem tud-
tuk legyőzni a fővárosiakat – egy döntet-
len és öt vereség a mérleg −, sőt gólt is 
2015 áprilisában szereztünk ellenük leg-
utóbb, akkor a Pancho Arénában csapat-
kapitányunk, Polonkai Attila talált be. 

„Kétgólos hátrányban, csereként álltam 
be az utolsó félórára, a tizenhatosnál egy 
labdaszerzés után sikerült mellel magam 
elé tenni a labdát, egy pattanás után el-
rúgtam, és hál’ Istennek beakadt – emlék-
szik vissza a történtekre középpályásunk, 
aki makacs sérülése miatt ezúttal csak a 
lelátóról biztathatja a többieket. – Egész 
jó sikerült beszállnom, lendületet kapott 
a csapat, sajnos az egyenlítés már nem 
jött össze. Nem vagyok egy nagy gólvá-
gó, így érthetően nagyon örültem a talá-
latnak. Vannak olyan csapatok, amelyek 
ellen különösen jó gólt rúgni − a Ferenc-
város is ilyen, főleg azért, mert édesapám 
nagy Fradi-drukker, így jólesett egy kicsit 
zrikálni. Bizonyos szempontból az egyik 
legkönnyebb meccsünk lesz, hiszen egy 
ilyen ellenféllel szemben aligha kell bárkit 
is noszogatni.”

-

Három éven belül nyolcadszor ütközünk meg a ferencvárossal, most 
a magyar kupában kerülünk szembe a zöld-fehérekkel. a szerdai 
találkozó előtt a vendégek vezetőedzőjét, Thomas dollt kérdeztük.

[Játékvezetők
A PAFC - Ferencváros mérkőzést Németh Ádám vezeti. 
Asszisztensek: Georgiou Theodoros és Király Krisztián. 
Tartalék játékvezető: Barna Gábor.

a honi futballban egy játékos számára aligha van nagyobb dicsőség, mint 
betalálni a fradi ellen. a puskás akadémia színeiben lencse lászlónak és 
polonkai attilának ez már sikerült – őket kérdeztük a nagy meccs előtt.
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A magyar válogatott idei utolsó tét-
meccsét Andorra ellen vívta, a kiscsa-
pat elleni 4–0-s sikerből Gera Zoltán 
góllal és gólpasszal vette ki a részét, 
így joggal pályázhatott a mérkőzés 

legjobbja titulusra. A West Bromwich 
Albion és a Fulham egykori légiósa 
már 37 esztendős, de minden kétsé-
get kizáróan még mindig az egyik leg-
jobb magyar labdarúgónak számít. Az 
utolsó magyarként 2010-ben európai 
kupadöntőt játszó Gera döntő sze-
repet játszott a Ferencváros bajnoki 

címében, csakúgy, mint nemzeti 
csapat remeklésében a nyári Eu-
rópa-bajnokságon, amelyet kö-
vetően a közönségszavazatok 
alapján a Portugália ellen lőtt 

gólját szavazták meg a legszebb 
találatnak.

„Az egész évet nagyon él-
veztem, minden mérkőzésen 
nagyszerűen éreztem magam. 

Az Európa-bajnokság természete-
sen egy külön történet, hihetetlen él-
mény volt részt venni egy világverse-
nyen. Mind számomra, mind a csapat 
számára, mind a szurkolóknak örök 
élmény marad, nagyon örülök, hogy 
ezt magyar labdarúgóként megélhet-
tem. 2017-ben megyünk tovább, az a 
lényeg, hogy az együttes folyamato-
san fejlődjön. Vannak jó páran, akik 
az örökömbe léphetnek majd, hiszen 
nincs pótolhatatlan játékos, így ma-
gamról sem hiszem, hogy az lennék. 
Ha valakit mondanom kellene, akkor 
Kleinheisler László vagy Nagy Ádám 
lenne az” – nevezte meg lehetséges 
utódait a veterán középpályás.

Szerdai vendégünk, a ferencváros egyik ikonikus játékosa a 37 
évesen is az egyik legkiválóbb magyar labdarúgónak számító gera 
Zoltán, aki a magyarország–andorra mérkőzés után azt mondta: a 
puskás-nevelés kleinheisler lászló lehet az egyik, aki átveheti tőle a 
marsallbotot.

[Kleinheisler lehet az FTC-ikon utóda
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puskásosok külföldön

[Kiszakadt a gólzsák

[Gratulálunk, mesternégyest lőni minden 
labdarúgónak hatalmas dicsőség. Eddig is 
húzóembere voltál a Pogonnak, de most ki-
szakadt a gólzsák…

Ideje volt már. A bajnokságban ed-
dig még nem sikerült betalálnom, de a 
mérkőzés előtti napokban, valamint a 
meccsnapon is jól éreztem magam. Vár-
ható volt, hogy egyszer meglesz az áttö-
rés, és gólt fogok lőni, ám nyilván nem 
arra számítottam, hogy egyből négyszer 
veszem be a kaput. Természetesen 
nagyon boldog vagyok, hiszen nem 
minden nap történik ilyesmi. Az egész 
meccsen domináltunk, nagyarányú győ-
zelmet arattunk, úgyhogy minden kerek 
volt.

[Bolgár csapattársad, Szpasz Delev is so-
kat tett azért, hogy te legyél a meccs hőse, a 
négyből háromszor ő volt a kiszolgáló.

Igen, hála Istennek ő is jó passzban 
van, de ez igaz szinte mindenkire a csa-
patból. Hét mérkőzés óta nem kaptunk 
ki, jó lenne ezt a formát továbbvinni a téli 
szünetig.

[Kétségkívül remek sorozatot produkáltok, 
ennek fényében változtak, illetve változhat-
nak a szezon eleji célkitűzések?

Az elsődleges cél továbbra is az, hogy 
az első nyolcban maradjunk, nyilván ha 
továbbra is ilyen jók leszünk, akár meré-
szebb álmokat is lehet majd szövögetni. 
Jó lenne kilépni az európai kupaporondra, 
de az még messze van, hosszú a bajnok-
ság. Az rendben van, hogy jó formában 

akadémiánk neveltje, gyurcsó Ádám négy gólt szerzett a Wisla kraków 
ellen 6−2-re megnyert bajnokin a pogon Szczecin színeiben. Egykori 
növendékünkkel a mérkőzés másnapján készítettünk rövid interjút.

vagyunk, de nagyon sok van még hátra. 
Dolgozunk tovább, és meglátjuk, hogy ez 
mire lesz elég. A rájátszásban felezik az 
alapszakaszban megszerzett pontokat, 
úgyhogy ott még sok minden megtörtén-
het. Mindent meg fogunk tenni, hogy a 
maximumot hozzuk ki a szezonból.

[Mérlegen légiósaink 

Végigsöpört a Wislán 
a Gyurcsó-hurrikán
Gyurcsó Ádám 16. for-
dulóbeli produktumáról 
csak szuperlatívuszokban 
lehet beszélni. Csapata, a 
Pogon Szczecin hat mecs-
cse volt veretlen, de arra 
azért nem sokan számí-
tottak, hogy a piros-kékek 
honfitársunk mesternégye-
sével gólfesztivált rendez-
nek otthon a Wisla Kraków 
ellen. Az első negyedóra 
végén honfitársunk sze-
rezte meg az előnyt, ame-
lyet a 20. és a 25. percben 
is megtoldott, majd az 51. 
percben negyedszer is 
lecsapott a 6–2-es hazai 
győzelemmel végződő ösz-
szecsapáson. A folytatás 
már nem sikerült ilyen jól, 
a következő fordulóban a 
Korona Kielce elleni 4–1-
es vereség véget vetett a 
remek szériának.

Tovább tart a Darm-
stadt rossz szériája
Az elmúlt két fordulóban 
a Leipzigtől és a Leverku-
sentől is kikapó Darmstadt 
szurkolói a tizenegyedik 
kör előtt joggal remény-
kedhettek abban, hogy 
együttesük odahaza győz 
a kieső helyen álló, nye-
retlen Ingolstadt ellen. A 
„liliomok” drukkereinek 
azonban csalódniuk kel-
lett, csapatuk ugyanis 
vesztesként hagyta el a 
pályát. A mérkőzés egyet-
len találatát Hartmann sze-
rezte, aki a 68. percben 
Hinterseer lefejelt labdáját 
vágta Esser kapujába. A 
házigazdáknál Kleinheisler 
László kezdőként kapott 
szerepet, s negyvenöt 
percet töltött a játéktéren. 
A darmstadtiak a követ-
kező körben Kleinheiser 
nélkül kaptak ki 3–1-re a 
Schalkétól.

Bolognában és otthon 
is kikaptak Sallaiék
Tovább folytatódik a Sal-
lai Rolandot foglalkoztató 
Palermo vesszőfutása a 
Serie A-ban. A rózsaszín-
feketék ezúttal a Bologna 
otthonában szenvedtek 
3–1-es vereséget. Pedig 
egészen jól indult a meccs 
a szicíliaiak számára, Ilija 
Nesztorovszki már a 9. 
percben vezetést szer-
zett a Renato Dall’Arában. 
Mattia Destro már az első 
játékrészben egyenlített, a 
másodikban pedig Blerim 
Dzemaili és Federico 
Viviani góljával megnyer-
ték az összecsapást az 
emiliaiak. Sallai kezdőként 
hatvanhat percet kapott 
Roberto De Zerbitől. A 
következő fordulóban a 
Laziótól otthon kapott ki a 
szicíliai csapat, amely így 
sereghajtó a talján pontva-
dászatban.



puskás ferenc labdarúgó akadémia u18 lánycsapat

Felső sor:  SZaBó Lajos (edző), BalÁZS Krisztina, dÁnél Bernadett, major Míra, VincZE Boglárka, jung Nicol, fErnandEZ-radicS Nicole, 
 VaS Vivien, SÁndor László (edző)
Alsó sor:  BrEcSók Regina, nyiSZTor Vivien, BaglyoS Nikolett, SZékEly Vivien, orBÁn Dorina, gElEncSér Kitt, forgÁcS Sarlott
Hiányzók:  HajagoS Fruzsina, major Dominika, Tima Ágnes
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interjú

[Nagyszerű évet zár 
a magyar Scholes 

[Csaknem napra pontosan egy év-
vel ezelőtt voltál válogatott Norvé-
gia ellen, s rögtön a bemutatkozó 
meccseden nagyon fontos gólt sze-
reztél. Éreztél-e azóta hasonló örö-
möt, mint amikor Oslóban a hálóban 
landolt a labda?

Nagyon régen tör tént… Rendkívül 
boldog voltam, amikor a szövetségi 
kapitány a meccs előtt kihirdette az 
összeállítást, és a kezdők között sze-
repelt a nevem. A mérkőzés előtt ki-
csit izgultam is, de amikor kimentünk 
a pályára, elmúlt a drukk, a többiek 
is biztattak. Gólt szerezni pedig felejt-
hetetlen érzés volt, nem tudom sza-
vakkal elmondani, mennyire boldog 
voltam.

[Azóta nagyot fordult veled a világ: 
Németországba szerződtél, Euró-

pa-bajnokságon jártál, stabil kezdő 
lettél a nemzeti tizenegyben és a 
Darmstadtban is. Hogy értékeled ezt 
az igencsak eseménydús esztendőt?

Valóban nagyon sokat változott kö-
rülöttem minden, nagyszerű érzés, 
hogy sikerült biztos helyet kiharcol-
nom a válogatottban és a klubcsa-
patomban is. A Werdernél a dolgok 
sajnos nem úgy alakultak, ahogy el-
terveztem, így a több játéklehetőség 
reményében kölcsönbe kerültem. 
Darmstadtban nagyszerűen érzem 
magam, minden mérkőzésen pályára 
lépek – ezáltal sokat tudok fejlődni. 
Összességében eddig nagyszerű 
évet tudhatok magam mögött, amiér t 
köszönettel tar tozom mindenkinek, 
aki bízott bennem, különös tekintet-
tel a Puskás Akadémiára, ahol nevel-
kedtem.

[Gratulálunk kivé-
teles válogatott pá-

lyafutásodhoz. Milyen érzés volt utoljá-
ra állni a gyepen a fantasztikus magyar 
szurkolósereg előtt?

Nagyon örültem a meghívásnak, szép 
gesztus volt az MLSZ részéről, hogy elbú-
csúzhattunk a drukkerek előtt. 

[Mindenkinek az első válogatottsága az 
egyik legemlékezetesebb. Hogyan em-
lékszel vissza a debütálásodra?

Még Lothar Matthäus hívott meg egy 
thaiföldi tornára, ott léptem pályára először. 
Mint szinte minden futballistának, nekem 
is az álmom, hogy ott lehessek a legjob-
bak közt. Sikerült, hetvenkilencszer húz-
hattam magamra a nemzeti színű mezt. 
Minden egyes mérkőzést megbecsülök, 
ezért mindegyik szereplésemre úgy ké-
szültem, mintha az utolsó lenne.

[Maradt-e benned bármilyen hiányérzet 
a válogatott karriereddel kapcsolatban?

Talán az, hogy az Európa-bajnokságon 
nem lehettem ott, de nem panaszkodom – 
mások egy szereplésért is mindent odaad-
nának, nekem hetvenkilenc adatott meg. 
Egyszóval semmi okom arra, hogy elége-
detlen legyek.

[Melyik volt kedvenc válogatott mecs-

[Igazi példakép búcsúzott 
a címeres meztől

a puskás akadémiáról indulva 
immár a Bundesligában bizonyít, 
kulcsszerepet játszott a sikeres 

Eb-pótselejtezőn, és a konti-
nensbajnokságon is helytállt 

– kleinheisler lászló elé-
gedetten tekinthet vissza 

a 2016-os esztendőre. 
Egykori akadémistánk-

kal a magyar-svéd 
barátságos váloga-
tott mérkőzés után 

beszélgettünk.

csed, ki tudnál-e emelni egyet a hetven-
kilencből?

Több ilyen is van, de számomra talán 
a legkedvesebb a románok elleni hazai 
meccs, ahol gólt fejeltem. Sajnos zárt ka-
pus mérkőzés volt, így a szurkolók csak 
a tévében, illetve a kivetítőkön élvezhet-
ték. Kuvait ellen győztes gólt is szerez-
tem, de természetesen még nagyon sok 
emlékezetes találkozót említhetnék.

[A svédek ellen öt újoncot is avatott a 
szövetségi kapitány. Nagy öregként mi 
a tanácsod a helyetekbe lépő fiatalok-
nak?

A sok munka és az alázat. A tehetség 
megvan bennük, meg fogják kapni a le-
hetőséget, amivel élni kell. Ha ott vannak 
a nemzeti csapatban, akkor mindent meg 
kell tenniük annak érdekében, hogy meg-
mutassák: méltók a meggypiros mez vise-
lésére, és érdemes velük számolni.

Vanczák Vilmost nyugodtan állíthatjuk példának 
minden fiatal labdarúgó elé. alázata, szorgalma, 
példás hozzáállása hetvenkilencszeres válogatottá 
tette. a puskás akadémia nagyszerű hátvédje a 
svédek elleni felkészülési mérkőzés előtt búcsúzott a 
nemzeti színektől.
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1953. november 25-én a legendás Arany-
csapat, többek között Puskás Ferenc 
duplájának köszönhetően, 6–3-ra győz-
te le a hazai pályán akkor már kilencven 
esztendeje veretlen angol válogatottat. A 
legendás nemzeti tizenegy legemlékezete-
sebb összecsapása előtt tisztelegve ez a 
nap a magyar labdarúgás napja. A tíz éve 
elhunyt Puskás Ferencre emlékezve meg-
hirdetett „Puskás Ferenc 10” programso-
rozat jeles állomáshoz érkezett e napon, 
hiszen Székesfehérváron, a Szent István 
Király Múzeum Megyeház utcai épületé-

ben ünnepélyesen is megnyílt a Száguldó 
Őrnagy életét és sikereit bemutató kiállítás, 
mely során a Puskás Intézet gyűjteményé-
be nyerhetnek bepillantást az érdeklődők.

A kiállító termeket érdeklődőkkel telje-
sen megtöltő megnyitón ünnepi köszöntőt 
mondott dr. Cser-Palkovics András, Székes-
fehérvár polgármestere, aki kiemelte: Pus-
kás Ferenc nem csupán a magyar, hanem 
a világ labdarúgásának alakulását, fejlődé-
sét is befolyásoló játékos volt. Ahogy fogal-
mazott, a legendás tízessel kapcsolatban 
minden magyar embernek van egy történe-

[Megnyílt a székesfehérvári 
Puskás-kiállítás
akadémiánk tíz esztendeje elhunyt névadójára emlékezve, a 
„puskás ferenc 10” programsorozat részeként nyílt emlékkiállítás 
Székesfehérváron a magyar labdarúgás napján.

puskás ferenc 10

te, ahogy a polgármester úrtól megtudtuk, 
ő személy szerint nagyszülei részletes be-
számolóiból ismerte meg Puskás Ferenc 
és az Aranycsapat történetét, mérkőzéseik 
alakulásának részletes 
beszámolóját.

„Végtelen nagy büsz-

keséggel tölt el, hogy Székesfehérvár 
egy ilyen rangos kiállítás házigazdája le-
het, biztos vagyok abban, hogy a város 
sportszerető lakosai megtöltik majd a ki-
állítótermeket” – árulta el dr. Cser-Palko-
vics András.

A kiállításon rengeteg értékes és ritka 
relikviát is megtekinthetnek az érdeklő-
dők, így Puskás Ferenc 1952-es, Helsin-
kiben nyert olimpiai aranyérmét, illetve 
azt a cipőt, melyet a fináléban viselt a ma-
gyar válogatott egyik játékosa. A kiállítás 
darabjai között helyet kapott a FIFA Ér-

demrendje, ott vannak a Real Madrid szí-
neiben nyert BEK-trófeák kicsinyített má-
sai, a spanyol gólkirályi címekért kapott 
Pichichi-trófeák, illetve látható az Arany-
csapat tagjai által dedikált korabeli válo-

gatott melegítő is. 
Puskás Ferenc 
edzői pályájának 
alakulásáról is 
képet kaphatnak 
az érdeklődők, 
ebből az időszak-
ból többek között 
Görögországhoz, 
Ausztráliához és 
Szaúd-Arábiához 
kapcsolódó relikvi-

ák is helyet kaptak a vit-
rinekben.

Balogh Balázs, a Pus-
kás Intézet igazgatója 
egy előre be nem je-
lentett meglepetéssel 
is szolgált, hiszen a ki-
állításon megtekinthető 
Puskás Ferenc eredeti, 
madridi meze is. „Ezt a 
bizonyos mezt a Real 
Madrid bocsájtotta ren-
delkezésünkre, egy 

esztendeig látható majd Puskás Ferenc 
eredeti, tízes számmal ellátott szerelése a 
kiállításainkon” – hangsúlyozta a Puskás 
Intézet vezetője.

A Puskás-kiállítás a székesfehérvári 
Szent István Király Múzeum Megyeház 
utcai épületében ingyenesen tekinthető 
meg egészen december 18-ig, hétfő ki-
vételével minden nap 10 és 18 óra kö-
zött. Mindazok, akik megtekintik, majd a 
végén helyesen kitöltik a „Puskás Ferenc 
10” kvízt, értékes ajándéktárgyak birtoko-
sai lehetnek.
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letenyey-krónika

Mácsodi Ferenc igei bevezetőjével vette 
kezdetét a Letenyey szalagavató ünnep-
sége. Az evangéliumi terméketlen fügefa 
példázatából kiindulva az iskolai lelkész 
elmondta: „Amint a fügefának, úgy nek-
tek is van még egy kis időtök, hogy gyü-
mölcsöt teremjetek, és hajrázzatok egy 
nagyot. Mi, vincellérek segítünk nektek, 
még egyszer alaposan felássuk, megtrá-
gyázzuk a földet, remélve, hogy a gyöke-
rek felszívják a hasznos tápanyagot, ám a 
termés majd a gazdáé, Istené és a fáé, a 

tiétek lesz.”
A bevezetőt követően Bányai György 

igazgató köszöntötte a végzősöket és 
hozzátartozóikat. A szalagtűzés történe-
tét, az úgynevezett valétálás – egészen 
1830-ig visszanyúló – selmeci hagyo-
mányát felelevenítve hangsúlyozta: „Ez 
a szalag jel, kiemel, megkülönböztet; azt 
jelképezi, hogy ketyeg az óra, egy fontos 
korszak éppen a végéhez közeledik, ke-
vés már az idő, de sok még a dolgunk, 
egymással is, fogjunk hát neki!”

[Maturandusok lettek ifjú labdarúgóink
„Ez a szalag azt jelképezi, hogy kevés az idő, de sok még a dolgunk, 
fogjunk hát neki!” – fogalmazott Bányai györgy, a letenyey lajos 
gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója az intézmény 
szalagavató ünnepségén, november 25-én, felcsúton. Végzős 
akadémistáinkra is feltűzték a szalagot.

Ezután az alsóbb évesek búcsúztatták 
el a végzősöket, majd az ünnepélyes 
szalagtűzés következett. Összesen negy-
venkét végzős, az A osztály huszonhá-
rom tanulója, köztük a Puskás Ferenc 
Labdarúgó Akadémia hét növendéke – 
Keményffy Máté, Kováts Zoltán, Magyari 
Szilárd, Megyesi Tamás, Mezőssy Leven-
te, Rétyi Tamás és Suscsák Máté –, illetve 
a B osztály tizenkilenc tanulója viselheti 
mától a diákévek búcsúztatását jelképező 
szalagot.

A végzősök együtt töltött éveinek leg-
szebb pillanatait bemutató kisfilm vetítése 
után az este legjobban várt részeként a 
hagyományos szalagavató táncok követ-
keztek. Az A osztály tanulói – így akadé-
mistáink is – bécsi keringőt, a B osztály 
diákjai pedig angolkeringőt táncoltak. Az 
este zárásaként a végzősök szüleiket is 
felkérték egy táncra.



18 19

program

II. ker UFC, III. ker TUE, Ajak SE; Atomerőmű SE Paks; Baja LSE, Balatonfüredi FC, Balkányi SE; Bal-
mazújváros, 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 Sportegye-
sület, 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. Me-
zőkövesd 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, Százhalom-
batta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület, Székelyföld Labdarúgó Akadémia (Csíksze-
reda), Tabáni Spartacus, Tápiószecsői FC, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE

a puskás akadémia szerződéses partneregyesületei:

Készítette a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
Lapzárta: 2016. 11. 28.
www.puskasakademia.hu
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pafc

[Otthon és idegenben is 1–0-s siker

november 20-án a cegléd látogatott 
hozzánk, és remekül kezdtük a mér-
kőzést: Lencse László Márkvárt Dávid 
beadását értékesítve már a 4. percben 
megszerezte a vezetést. A Puskás-fölény 
további helyzeteket hozott – először egy 
szöglet után Tischler Patrik lőtt fölé a 
kapu torkából, kisvártatva Márvárt bom-
bázott a kapu fölé, majd Óvári maradt le 
Lencse kiváló centerezéséről. A 40. perc-
ben jött a meccs legvitatottabb pillanata: 
Szabó Viktor kapott indítást lesgyanús 
helyzetben, és átesett az elé kirontó He-
gedüs Lajoson, a játékvezető azonban 

nem adott tizenegyest. A második félidő-
ben Lencse előtt adódott a legnagyobb 
lehetőség: tízesünk pazar kapáslövését 
Horváth Gábor nagy bravúrral kiütötte, 
így maradt a minimális arányú győzelem.
Egy héttel később a listavezető Bal-
mazújváros vendégszeretetét élveztük 
egy igazi hatpontos rangadón. A 31. 
percig a kapuk felváltva forogtak veszély-
ben, ekkor Tischler szerzett vezetést, aki 
Márkvárt Dávid beadását követően talált 
Horváth László hálójába. Középcsatárunk 
nem sokáig élvezhette a dicsőséget, négy 
perccel később ugyanis egy kakaskodás 
után az újvárosi Tamással együtt mehe-
tett zuhanyozni. Fordulás után több ziccer 
alakult ki mindkét oldalon: a mieink közül 
Lencse előtt két, Márkvárt előtt egy nagy 
sansz adódott a különbség növelésére, a 
hazaiaknál a legnagyobb helyzetet Vólent 
hagyta ki a hajrában. Így sikerült megőrizni 
a kapunkat a góltól, s rendkívül fontos há-
rom ponttal lettünk gazdagabbak.
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