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Vezetőedzői nyilatkozat

[Itt az ideje, hogy legyőzzük őket!

Bár az utóbbi időben nem sok sikerélményünk volt a Békéscsaba
ellen, Pintér Attila szerint most itt a lehetőség, hogy törlesszünk a
viharsarkiaknak.
Csak gratulálni tudok a csapatomnak,
felőröltük a soproniakat – összegezte
vezetőedzőnk a vasárnap délutáni, 2–0s győzelemmel végződő soproni mérkőzést. – Ha az első félidőben kihasználjuk
a lehetőségeinket, két góllal vezethettünk volna. A szünetben elmondtam a
fiúknak, mit kellene tenni ahhoz, hogy ez
a meccs meglegyen. Tudjuk, hogy ellenünk minden csapat kétszáz százalékot
akar nyújtani, le a kalappal a fiúk előtt,
nagyon fegyelmezetten és jól játszottak.
Minden összecsapásunkon sok lehetőséget alakítunk ki, csak még nem a legjobb arányban használjuk ki őket. Ami
nagyon örvendetes, hogy három egymást követő mérkőzésen nem kaptunk
gólt, ez mutatja, hogy jól mozog együtt
a gárda. Egy ilyen fegyelmezett csapat
ellen, mint a Sopron, nagyon nagy fegyvertény idegenben megszerezni a három pontot.

[A Békéscsaba ellen meglehetősen
ijesztő a mutatónk az utóbbi időben, a
legutóbbi négy meccsünkből négyszer
kaptunk ki tőlük.
Épp itt az ideje, hogy véget vessünk
ennek a sorozatnak. Ugyanakkor azt
gondolom, hogy a saját játékunkkal kell
foglalkozni. Nemcsak azért, mert itthon
játszunk, hanem azért is, mert eddig is
mi erőltettük rá az akaratunkat az ellenfelekre. Ugyanezt várom el most is, tudva,
hogy nagyon rapszodikus a Békéscsaba, és nagyon nagy meglepetésekre is
képes. Szokásunk szerint megpróbá-

lunk minél jobban felkészülni belőlük,
mindenképpen győznünk kell – ennek
szellemében fogunk pályára lépni.

[Ellenfelünk három meccs óta nyeretlen, a legutóbbi két találkozóját elvesztette – az ilyen csapatok nagyon veszélyesek tudnak lenni…
Ez így van. Bennük van a veszély,
hiszen ők is bizonyítani szeretnének.
Ha jobban megnézzük, az őszi szezon
elején is így indultak, az első néhány
meccsen nem nyertek, majd éppen ellenünk arattak egy
nagyarányú győzelmet. Nagyon
szervezett,
a
labdát agres�szívan támadó
csapatról
van
szó, ennek is
megvannak
az előnyei
és a hátrányai is. Nekünk az a
dolgunk,
hogy feltérképezzük
a sebezhető
pontjaikat,
és legyőzzük
őket.
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Vezetőedzői nyilatkozat

Puskás-légió

[Ez egy másik Puskás!

[Gólpasszt adott a szülinapos

Bár erőt meríthetnek az eddigi eredményeikből, az ellenünk
a legutolsó négy meccsét megnyerő Zoran Szpisljak tudja:
csapatunk most lényegesen erősebb, mint ősszel.

Bár ilyenkor inkább kapni szokás, Gyurcsó Ádám
születésnapján egyenlítést érő assziszttal ajándékozta
meg csapatát a Wisla Plock ellen 1–1-re végződő
lengyel bajnokin.

a játékosaimat, tíz emberrel is támadtunk,
gólokat szerezhettünk volna, ha kihasználjuk a helyzeteinket.

-

Zoran Szpisljak

[Nem a legjobb formában van az együt-

tese, a két legutóbbi meccsét elveszítette,
és tavasszal még nem sikerült nyerni.
Szerintem legutóbb a Szolnok ellen
jól futballoztunk, de sajnos nem tudtuk
kihasználni a helyzeteinket. A vendégek
csak kontrázni tudtak, egy ellentámadás
végén sikerült gólt szerezniük. Ezután is
mindent megtettünk, nyomtunk, irányítottuk a játékot, de nem tudtunk élni a
lehetőségeinkkel. Nem tudom hibáztatni
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[A Békéscsaba mumusnak számít Felcsúton, a legutóbbi négy összecsapás az
Önök győzelmét hozta. Jelenthet-e ez lélektani előnyt?
Természetesen bátorságot meríthetünk
az elmúlt találkozók sikereiből, de az már
a múlt, ami legfeljebb csak egy jó kiindulási pont lehet. A hétvégi meccsre készülve a játékosok és a szakmai stáb is
tökéletesen tisztában van azzal, hogy egy
teljesen új mérkőzés következik, ráadásul
a Puskás Akadémia most sokkal jobb
állapotban van, mint tavaly. A legutóbbi
három meccsét megnyerte, sok pontot
gyűjtött, nekünk viszont arra kell koncentrálnunk, hogy játsszuk a saját játékunkat.
Nem hagyatkozhatunk arra, mi történt a
korábbiakban, nekünk most kell helytállnunk.
[Mi kell ahhoz, hogy legyőzzék a Puskás
Akadémiát?
A korábbiakhoz képest sokkal körültekintőbben kell játszanunk, különösen
igaz ez a helyzetkihasználásunkra. A Puskás Akadémia tele van kitűnő játékosokkal, az első osztályba készülnek, ezért ha
pozitív eredményt akarunk elérni, a kevés
adódó lehetőségünkkel élnünk kell.
[Kiegyezne egy döntetlennel?
A jelenlegi helyzetben igen.

Hétfőn mérkőzésünk volt, így szinte egész nap a szállodában voltam,
aztán jött a meccs. Este kaptam egy
meglepetésvacsorát, úgyhogy nyugodtan mondhatom, összességében jól sikerült a nap. Persze az örömöm akkor lett
volna teljes, ha nyerünk – idézte fel a jeles
napot a Pogon Szczecin szélsője.

[Mindent megtettél a sikerért, hiszen a
te szabadrúgásod után egyenlítettetek, s
volt még egy veszélyes beívelésed. Tervezett dolog volt, hogy csak negyvenöt percet kapsz?
Nem igazán tudom, miért nem kezdtem, de az edző dönti el, hogy ki játszik
és ki nem. Beálltam, és gólpasszt adtam,
így azt hiszem, sikerült igazolnom, hogy a
kezdőben van a helyem.
[Nyertetek egy pontot vagy inkább vesztettetek kettőt?
Sajnos vesztettünk, ez egyértelmű, még
akkor is, ha az ellenfél vezetett. Mindenfé-

leképpen győznünk kellett volna. Véleményem szerint egy nálunk gyengébb csapattal játszottunk, ráadásul hazai pályán
is volt a meccs. Sok szurkolónk távol maradt az elmúlt időben, mert a bajnokságban nem jöttek az eredmények, és a kupában is elég kevés esélyünk maradt, de
erre sem foghatjuk a döntetlent. A hazai
mérkőzéseinket hoznunk kellene, pláne
a tabellán mögöttünk álló csapatok ellen.
Győzelemmel kezdtük a tavaszi szezont,
az idegenbeli Cracovia elleni döntetlen
sem számít rossz eredménynek, de aztán
kikaptunk a bajnokságban 3–0-ra a Poznantól, majd ugyanennyire veszítettünk
ellenük a kupában is. Most megint egy
papíron gyengébb csapattal, a Lecznával
játszunk, de biztos, hogy nehéz lesz, talán
még nehezebb, mint a Plock elleni. Azonban muszáj lesz nyernünk, ha már otthon
nem tudtunk.

[A saját születésnapi produktumoddal
mennyire voltál elégedett?
Most pontrúgásokból voltam igazán
veszélyes, ezzel tudtam hozzátenni a
játékhoz. Jó lett volna, hogyha több labdát kapok, és esetleg többet tudok egyegyezni, de erre sajnos nemigen volt példa. Ha többet lett volna nálam a labda,
biztosan többet is tudtam volna segíteni.
A válogatott szünet után jön a Jagellonia,
majd megyünk a Legiához, mindkettő
nagyon kemény lesz. De ha meg akarjuk
valósítani a terveinket, már nem nagyon
hibázhatunk.
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Játékosportré

[„Nincs nap, hogy ne érjek labdába”
Rétyi Tamás akadémiánk növendéke, aki hatéves korában
kezdett el focizni. Kezdetben nem igazán szerette ezt
a játékot, mostanra viszont már a labdarúgás az élete.
Nemrég beválasztották NB II-es csapatunk keretébe.

Természetesen nagyon örülök neki, megtiszteltetés számomra, hogy bekerülhettem
az első csapat keretébe. Mivel az elmúlt
héten sokat edzettem együtt az NB II-es játékosokkal, s mindkét edzőtáborban részt
vehettem, voltaképp számítottam rá, hogy
beválasztanak. Bízom benne, hogy benn
maradhatok, s kapok majd játéklehetőséget a bajnoki mérkőzéseken.

[Miért éppen a 90-es mezszámot választottad?
Nem azért szemeltem ki ezt a számot,
mert bármihez is kötődik az életemben.
Úgy gondolom, hogy ez egy egyszerű,
átlagos, szerény szám. Szerénykedni szerettem volna ezzel a mezzel.
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[Elmeséled, hogyan kerültél a labdarúgás közelébe?
Hatéves koromban kezdtem el
focizni a lakhelyemen, Gyálon. Az
akkori legjobb barátom is ott játszott,
és apukám is focizott, így a szüleim
arra gondoltak: mi
lenne, ha megpróbálnám én is. Bevallom férfiasan, az
első
edzésemen
sírtam. Nem értettem, mit keresek ott,
mi ez az egész. Nagyon nehezen illeszkedtem be, aztán persze nagyon megkedveltem ezt a játékot. Emlékszem,
hogy eleinte sohasem passzoltam, mindig csak magamnál akartam tartani a
labdát. Egyébként ez néha még most
is megtörténik: pusztán megszokásból
elkezdek szólózni. Hiába, szeretem, ha
nálam van a labda.
[Te és a posztod hogyan találtatok egy-

másra?
Csatárként kezdtem, nyolc évig játszottam ebben a pozícióban. Egykori
csapatomnál Gyálon megfigyelték a játékomat egy válogató alkalmával, és elhívtak a Monorhoz. Ott próbáltak ki elő-

ször jobb hátvédként, mondván, hogy
fürge vagyok. Tetszettem nekik ezen a
poszton, jobban, mint támadóként, ezért
ettől kezdve tehát bekként szerepeltem.
Kezdetben ez nagyon nem volt ínyemre, mert hát mindig gólt szerettem volna
rúgni. Majdnem abbahagytam a labdarúgást emiatt, de most már jól érzem
magam a posztomon, főleg azért, mert
jobb hátvédként kerültem be a korosztályos válogatottba, illetve a nagycsapatba.
Mondhatom, hogy mostanra ez lett a
kedvenc posztom.

[Vannak példaképeid a védőjátékosok
között?
Nagyon tetszett, amit Kádár Tamás a
2016-os labdarúgó-Eb-n mutatott, s kimondottan kedvelem Jordi Alba játékát,
azt, hogy jóformán fáradhatatlan s rendkívül gyors. A bal védők közül kettejüket
emelném ki, a jobb védők között pedig
egyértelműen Dani Alvest tekintem ikonnak. Játékstílusban elsősorban az övéhez
hasonlítanám magam, illetve afelé törekszem, és a beadásokra építek. De az igazi
példaképem, a kedvenc játékosom egy
középpályás, Xavi.

[Megosztanád velünk a terveidet, a
céljaidat?
A legfőbb célom természetesen az,
hogy véglegesen is felkerüljek az első
csapathoz, s NB II-es játékosként lépjek
a pályára. Ha a csapat bejutna az NB
I-be, s ott bizonyíthatnék, egyszerűen
leírhatatlan lenne. Persze tudom, hogy
ez nem megy csak úgy, még rengeteg
munka vár rám.
[Minden bizonnyal nagy segítség, hogy
az ország egyik legjobb vezetőedzőjével dolgozhatsz. Milyen tanácsokkal lát
el Pintér Attila?
Olyan edzőről van szó, aki a meccset
sem csupán a kispadról szemléli, hanem
a pálya széléről folyamatosan irányítja a
játékot, útmutatást ad a játékosoknak.
Kiváló szakember, ezért érdemes megfogadni a tanácsát. Mivel én olyan játékos vagyok, aki mindig be akarja vinni
a labdát a kapu torkába, rendszerint azt
a javaslatot kapom tőle – s az utánpótlásedzőktől is –, hogy inkább adjam be,
bátran játsszak előre. Mindig gyakorlom
a beadásokat, és persze mindazt, amit
egy szélső védőnek gyakorolnia kell.

[Emlékszel eddigi pályád legjobb mér- [Most
kőzésére?
Akkor már itt voltam a Puskás Akadémiánál, az U16-os csapatban, épp nyár volt,
és egy szlovákiai csapattal játszottunk felkészülési meccset, amit sohasem felejtek
el. Bal védőként szerepeltem, s nem tudom, mi volt velem, talán valamiféle isteni
áldás ért, de nagyon jól ment a játék, s
olyan felszabadultan még sohasem éreztem magam a pályán, mint akkor. Egyetlen eladott labdám sem volt. De persze
U15-ösként az első válogatott meccsem
is hasonlóan szép emlék.

már tudjuk, hogy milyen Rétyi
Tamás a pályán. De vajon milyen azon
kívül?
Általában hétvégén van egy kis szabadidőm, ilyenkor főként a családommal
vagyok. Kirándulunk, sétálunk, anyával
együtt elmegyek edzeni, vagy egy-egy
meccs után jól esik csak úgy relaxálni,
pihenni. Voltaképp minden a fociért van,
az egész életemet a játék szolgálatába
állítottam, hogy egyre jobb és jobb legyek. Nincs nap, hogy ne érjek labdába.
Ha volna, akkor az már elvesztegetett idő
lenne.
7

Edzőportré

[A nélkülözhetetlen láncszem
Ami Don Quijoténak Sancho Panza vagy Sherlock Holmesnak
Watson, az Pintér Attilának a futballberkekben „Bringa” becenéven
ismert Farkas József. Portréinterjú-sorozatunkban nagycsapatunk
pályaedzőjét szólaltattuk meg.
Szinte az egész családom futballozott,
édesapám és nagyapám is, így természetes volt, hogy folytatom a hagyományt.
Hamar megfertőzött a foci, hétéves koromtól harminckét éves koromig igazolt
labdarúgó voltam. Lehúztam pár évet a
futballban, megfordultam az NB I-ben, az
NB II-ben, sőt, katonakoromban az NB
III-ban is – idézte fel röviden a múltat a
szakember.

[Hol történtek meg az első szárnypróbálgatások?
Akkoriban olyan csapatnevek voltak,
amelyekre a mai srácok már nem emlé-

kezhetnek, én a Fősped Szállítókban lettem először igazolt labdarúgó. Kilencéves
kortól lehetett igazolást kapni, én csak
hét voltam, így egy kamupapír segítségével sikerült a csapatba kerülnöm.

[Az NB I-ben mikor és hol mutatkoztál be?
Kétszázhúsz NB I-es mérkőzésem van,
az első osztályban a Volán színeiben szerepeltem először, majd miután 1991-ben
kiestünk az NB I-ből, a megszűnés szélére került a klub, bár végül nem szűnt
meg, mert a REAC átvette. Ekkor hívott
a Vasas és a BVSC is – végül a vasutasokkal sikerült megegyezni. Egyébként
sosem voltam vándormadár típus, kilenc
évet húztam le a BVSC-nél.
[A fiatalabb szurkolók már aligha láttak
téged játszani. Milyen labdarúgó volt
Farkas József?
Ezt inkább az
edzőimtől, volt
játékostársaimtól
kellene megkérdezni – például
Pintér Attilától vagy
Vezér Ádámtól, akikkel együtt játszottunk a BVSC-ben. Normális, megbízható
futballista voltam, sosem voltak allűrjeim,
tettem, amit az edzőim kértek.
[A
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szakmában szinte mindenki „Bringa” néven ismer. A futballpályán
szerezted a becenevedet?

Semmi köze nincs a labdarúgáshoz.
A tizenötödik kerületben lakom, ott sok
Farkas nevű volt, édesapámat nevezték
„Brindzának” – énrám is rám ragadt. A
Volánban Bálint Laci volt az edzőm, ő
nem Brindzát mondott, hanem Bringát –
így kaptam a becenevem. Szóval semmi
köze nincs a biciklicselhez, amely ugyan
annak idején szerepelt a repertoáromban, de nem azért hívnak így.

[Említetted, hogy Pintér Attila a BVSCnél volt a játékostársad. Onnan datálható az ismeretségetek?
Igen, együtt játszottunk a vasutasoknál,
és ott is jóban voltunk. Később Sopronban Simon Tibor segítője voltam, amikor ő eltávozott közülünk, a helyére jött
Attila. Megkért, hogy én legyek mellette a pályaedző, én pedig rábólintottam.
Azóta, azaz durván tizenöt éve vagyunk
együtt jóban-rosszban – a szó legszorosabb értelmében.
Amikor
elküldték
valahonnan, én is
mentem vele, nem
voltam olyan, mint
a pályaedzők többsége, akik akkor is
maradnak, ha elküldik a vezetőedzőt.
Úgy vélem, az a tisztességes, hogy ha
kitelik a vezetőedző
ideje, én is együtt
menjek vele.
[Tizenöt év – különösen manapság –
rengetegnek tűnik. Mitől működik ilyen
jól a munkakapcsolatotok?
Nyilván vannak mindenkinek rigolyái,
ez rám ugyanúgy igaz, mint Attilára, meg
akár rád is. Ezeken át kell lépnünk és

kész. Amit rám bíz, megpróbálom a legjobb tudásom szerint megcsinálni, ez
is sokat számít, mint ahogy az is, hogy
játékosként a pályán is jól kijöttünk egymással. Így amikor együtt kezdtünk dolgozni, egyikünk sem az ismeretlenbe
csöppent bele.

[Említetted, hogy harminckét évesen

hagytad abba a futballt. Tudatosan készültél az edzői pályára?
Annyiban készültem tudatosan, hogy
a BVSC-ben elhatároztam, hogy továbbra is a labdarúgásban szeretnék dolgozni, de soha nem akartam vezetőedző
lenni. Mindenki azt mondja, hogy „egyszer úgyis vezetőedző akarsz majd lenni”. Nos, az én esetemben ez nem igaz.
Dolgoztam vezetőedzőként az utánpótlásban és az NB III-ban is, de sokkal szívesebben járok meccsekre, szeretem
feltérképezni az ellenfeleket, mindig is

feküdtek nekem az ilyenfajta feladatok.
Attila mindig kiosztotta, mi a teendőm, s
akár ellenfélnézőbe kell menni, akár az
edzéseken kell helytállni, én mindmáig
igyekszem a kérését maximálisan, profi
módon teljesíteni.
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Puskás Akadémia FC

SÁNDOR György, Tischler Patrik, Tóth Bence, spandler Csaba, hegedüs Lajos, gundel-takács Bence, pogacsics Krisztián, hegedűs János,
tar Zsolt, szakály Péter, vanczák Vilmos
Középső sor: Zsidai László, Tóth Keve, Kiss István masszőr, Szabó Ottó rehabilitációs és erőnléti edző, Vezér Ádám kapusedző, Pintér Attila vezetőedző,
Farkas József pályaedző, Pető Zoltán technikai vezető, Hajnal Imre masszőr, Szatmári Lóránd, Heffler Tibor
Első sor:
Rétyi Tamás, Csilus Ádám, Pekár László, Gyömbér Gábor, Polonkai Attila, Lencse László, Nagy Zsolt, Márkvárt Dávid, Prosser Dániel,
Forró Gyula, Óvári Zsolt
Hátsó sor:

Válogatottak

[Bencék Bohémiában
Két akadémistánkat, Szabó Bencét és Tóth Bencét hívta be Michael
Boris szövetségi edző a csehországi U19-es Európa-bajnoki
selejtezőtornára készülő magyar válogatottba.

Mint ismeretes, az ősszel az U17-esek
mellett az U19-es válogatott is bejutott a
korosztályos Európa-bajnoki selejtezősorozat elitkörébe. Az örményországi tornán
két akadémistánk, Szabó Bence és Tóth
Bence vett részt, előbbi az olaszok elleni
nyitómeccsen megsérült, utóbbi viszont a
svájciak ellen 2–1-re megnyert sorsdöntő
összecsapáson két gólt szerezve alaposan kivette a részét a továbbjutásból. Középhátvédünk az örmények ellen 4–0-ra
megnyert zárómeccsen is végig a pályán
volt, s remek védőmunkájával járult hozzá a
továbbjutás kiharcolásához.
Michael Boris szövetségi edző nem felejtette el a két puskásos szolgálatait, és mindkettejüket meghívta a március 19. és 28.
között Csehországban zajló elitkörös selejtezőtornára készülő keretbe. A selejtezőn
a mieinken és a hazaiakon kívül Ausztria
és Skócia korosztályos legjobbjai vesznek
12

részt. Nemzeti csapatunk
elsőként 22-én 17 órakor a
csehekkel méri össze erejét Uherské Hradistében,
két nappal később délelőtt
11-kor ugyanott az osztrákokkal ütközünk meg, utolsóként 27-én este 19 órakor
Zlínben a skótok várnak a
mieinkre.
A nyolccsapatos Eb-t július 2. és 15. között Grúziában rendezik, a házigazdák
mellett az elitkör csoportelsői váltanak jegyet a viadalra. A válogatott felkészülése
március 13-án, Telkiben kezdődik.
„Remélem, ezúttal nem akadályoz sérülés, mindhárom találkozón szeretnék ott
lenni a pályán, és szeretném segíteni a csapatot. Három igen jó csapattal mérkőzünk
meg, ugyanakkor félnivalónk nincsen, hiszen az első körben Svájc és Olaszország
ellen már bizonyítottuk, hogy a legjobbakkal
is fel tudjuk venni a versenyt. A svájciakat
megérdemelten vertük, és az olaszokkal
szemben is teljesen egyenrangú partnernek bizonyultunk. Azon a meccsen nekik
volt nagyobb szerencséjük, de ugyanúgy
mi is nyerhettünk volna, megvoltak hozzá a
lehetőségeink. A csehek, az osztrákok és a
skótok is hasonlóan erősek, és legalább két
mérkőzést kell nyernünk a továbbjutáshoz,
úgyhogy nagyon nehéz dolgunk lesz” – vélekedett Szabó Bence.
„Úgy gondolom, a selejtezők során nyújtott teljesítményemmel stabil helyet vívtam

ki magamnak. Elég nehéz dolgunk lesz,
mivel csak egy csapat jut tovább, de a többi
csoportot elnézve sokkal nehezebb ellenfeleket is kaphattunk volna. Mindhárom ellenfelünkkel játszottunk már, szerintem már
csak házigazda mivoltukból adódóan is a
csehek a legveszélyesebbek, de ha sikerül

rendesen felkészülnünk, tovább fogunk jutni. Lesznek új játékosok is, akik nem voltak
ott az örményországi tornán, remélem, ők is
jól be tudnak illeszkedni, és akkor egyben
lesz a csapat” – jelezte Tóth Bence, hogy a
csapat előtt álló feladat nehézsége ellenére
is optimistán tekint a grúziai torna elé.
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Válogatottak

[A cél: Horvátország!
Március 19. és 28. között Magyarországon rendezik a nyári, horvátországi
U17-es Európa-bajnokság selejtezőjének elitkörét. A négycsapatos tornára
készülő csapatba a Puskás Akadémiáról Ásványi Balázst, Timári Normant és
Major Gergőt hívta meg Szélesi Zoltán szövetségi edző.
Az őszi első körös minitorna után ismét
hazánkra esett az UEFA választása az
U17-es korosztály Európa-bajnoki selejtezőjében, az akkor a hollandok mögött
az elitkörbe továbbjutó magyar csapat így
hazai pályán mérheti össze erejét Izrael,
Oroszország és Norvégia legjobbjaival.
A magyar válogatott csoportmásodikként kvalifikált az elitkörbe, az első ös�szecsapáson 3–0-ra vertük a liechtensteinieket, majd 0–1-ről 3–1-re fordítottunk
Dánia ellen. A továbbjutás tudatában a
harmadik meccsen alaposan felforgatott
összeállításban léptek pályára a mieink,
és sima, 4–0-s vereséget szenvedtek a
hollandoktól.
Szélesi Zoltán együttese március 21én Telkiben lép pályára az izraeliek ellen,
majd két nap múlva az oroszokkal mérkőzik meg az MTK-stadionban. A sort 26án a Norvégia elleni csata zárja, amelyre
ismét Telkiben kerül sor, mindhárom ös�szecsapás 15.30-kor kezdődik. A nyolc
csoportgyőztes mellett a hét legjobb
második kvalifikálja magát a május 3. és
19. között Horvátországban rendezendő
Európa-bajnokságra. A Puskás Akadémia színeit kapusunk, Ásványi Balázs, védőnk, Major Gergő és csatárunk, Timári
Norman képviseli.
Az első körben az ifjú hálóőr remek védésekkel, támadónk pedig a dánok ellen
szerzett góljával járult hozzá ahhoz, hogy
a nemzeti tizenegy most az elitkörben
bizonyíthassa rátermettségét. Növendékeink egybehangzó véleménye szerint a
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csapat képes arra, hogy megváltsa a jegyet Horvátországba.
„Nehéz csoportba kerültünk, de nem
kell félnünk senkitől, hiszen nagyon jó
keretünk van. Mind egyénileg, mind csapatszinten erősek vagyunk. Az előző selejtezőkörhöz képest az egyes játékosok
is fejlődtek nálunk, és a csapatjátékban is
előreléptünk. Oroszországot tartom a legerősebb ellenfélnek, fizikálisan nagyon
erősek, és taktikailag is rendkívül képzettek, de az izraeliek és a norvégok is kiváló
játékerőt képviselnek. Nagy valószínűséggel az első két csapat továbbmegy, így kifejezetten bizakodó vagyok” – kezdte az
esélylatolgatást Timári.
„Mind a három mérkőzésünk nagyon
kemény lesz, ki-ki meccseket kell játszanunk, de szerintem ezzel a játékoskerettel,
és azzal a teljesítménnyel, amit nyújtani tudunk, elérhető cél a kijutás az Európa-bajnokságra” – csatlakozott társához a tavalyi évben korosztálya legjobb kapusának
választott Ásványi Balázs.
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Búcsú

[Kirepülnek az utolsó fecskék
Puskás-mezes farsangi produkcióval búcsúztatták a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium tanárai az utolsó náluk érettségiző
akadémistáinkat.

Egy korszak véget ért: a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumból
kirepülnek az „utolsó fecskék”, utoljára
érettségiznek Puskás-akadémisták a
tanintézményben. Az iskolai farsangon a
tanárok szép gesztust gyakorolva csapatunk mezében előadott produkciójukkal
búcsúztatták a fiúkat, mintegy szimbolikusan lezárva ezzel a tízéves együttműködést.
A fészket utolsóként elhagyó puskásosok közé tartozik Tóth Keve, aki már
bajnoki mérkőzésen is magára ölthette a
nagycsapat mezét.
„Nem állítom, hogy könnyű volt beilleszkedni az osztályba, hiszen csak hétfőn és
pénteken voltunk iskolában – emlékszik
vissza a kezdetekre középpályásunk. –
De idővel sikerült, amiben nagy szerepet
játszottak a jól sikerült osztálykirándulá16

sok is. Azért is jó volt oda járni, mert az
akadémistatársainkon túl másokkal is
tudtunk találkozni minden héten. A sok
edzés miatt nehéz volt követni a tanmenetet, amit a Premontreiben előírtak, de
a tanulmányi eredményünkkel nem volt
baj. Tanáraink mindenben támogattak
minket, többször előfordult, hogy kijöttek
a meccseinkre, hogy a helyszínen szurkoljanak nekünk – ez mindnyájunknak
nagyon jólesett.”
Keve és osztálytársa, a 2016-ban az
akadémia legjobb hálóőrének megválasztott Gundel-Takács Bence nem csak
a futballpályán tűnik fel tehetségével, a
két ígéretes fiatal tanulmányi eredménye
is kitűnő. Bence elmondta: sokszor előfordult, nem mindig tudtak részt venni a
közös programokon, de idővel az osztálytársak is elfogadták, hogy az élsportolók
más ritmus szerint élnek.
„Amikor volt időnk, akkor próbáltunk
minél többet hozzátenni a közösségi élethez. Persze ez nem volt könnyű, hiszen
sokszor volt iskola utáni program, ilyenkor
nekünk már edzésünk volt, és nem tudtunk ott lenni, vagy például az osztálykirándulásról hamarabb el kellett jönnünk.
A végére viszont már nagyszerűen összekovácsolódtunk a többiekkel. A farsangi
ünnepség ideje alatt is edzésünk volt, így
személyesen nem tudtunk ott lenni, de
hallottunk, milyen kedves gesztussal búcsúztatták az akadémistákat a premotreis
tanárok. Rendkívül hálásak vagyunk nekik, mindent köszönünk” – mondta búcsúzóul a tizennyolc éves hálóőr.
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Program

PAFC

[Győzelem itt, győzelem ott

A Kozármisleny ellen szerezte meg első győzelmét Pintér Attila a Puskás Akadémia FC
vezetőedzőjeként, s a sikert újabb két diadal
követte. A 23. fordulóban az idegenben
mindenkire veszélyes Kisvárda látogatott
Felcsútra, s távozott üres kézzel.
Az első félidőben nem tudtuk feltörni az otthonuktól távol is bátran futballozó szabolcsiak védelmét, ám egy remekül időzített csere
eldöntötte a találkozót. Tíz perccel a fordulás
után Lencse László helyett másik gólzsákunk, Tischler Patrik érkezett. Az edzői húzás
nagyszerűnek bizonyult: újdonsült centerünk alig hét perce volt még a pályán, amikor remek ütemű szöktetést kapott Márkvárt
Dávidtól, a lesre játszó bekkek közül Izing
Martin beragadt, Tischler pedig higgadtan
helyezett a kapu közepébe (1–0).

A folytatásban már egyértelműen
a mi akaratunk érvényesült, s a 75.
minutumban végleg lezárhattuk volna az összecsapást, amikor Sándor
György labdájával Márkvárt lépett
ki középen, de egy leheletnyivel
hosszabban tolta meg a kifutó kapus mellett a labdát. Így maradt az
1–0-s végeredmény, ám ami mindennél fontosabb: rendkívül értékes
és megérdemelt sikert szereztünk
egyik komoly riválisunk ellen.
A 24. körben mesterünk egykori klubja, a Sopron otthonába látogattunk, ahol
sokáig nem tudtunk a kapuba találni, sőt,
a házigazdák az első félidőben tizenegyest
rontottak. Az ellenfelet kitartóan futtató-fárasztó együttesünk taktikája a hajrában
hozta meg eredményét. A 82. percben
Csilus Ádám passzolt jobbról középre
Márkvártnak, aki ballal remekül lőtte ki a
bal sarkot (0–1).
A hátrányba került Sopron mindent egy
lapra feltéve kezdett támadni, s labdájuk is
volt az egyenlítéshez, ám a slusszpoén a
mienk volt: az utolsó hazai szögletnél előrehúzódott Heinrich kapus, a beívelést a
gólvonalról mentettük, majd indítottuk Szakály Pétert, aki higgadt labdavezetés után
az üresen maradt kapuba gurított (0–2).

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. 17.00 PAFC – BÉKÉSCSABA
03. 19. 15.00 SZEOL – PAFC
04. 02.18.00 PAFC – CIGÁND
04. 09. 18.00 CSÁKVÁR – PAFC
04. 12. 18.00 PAFC – VÁC FC
04. 16. 18.00 ZTE – PAFC
04. 23.18.00 PAFC – MOSONMAGYARÓVÁR
04. 30.18.00 SIÓFOK – PAFC
05. 03 18.00 PAFC – NYÍREGYHÁZA
05. 07. 17.30 DOROG – PAFC
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 SOROKSÁR SC
24 14 6 4 45–21 48
2 PUSKÁS AFC
24 14 6 4 42–29 48
3 BALMAZújváros	 23 14 4 5 29–18 46
4 VÁC FC
24 12 5 7 29–21 41
5 KISVÁRDA
23 11 5 7 33–20 38
6 SZEGED 2011
24 10 8 6 31–15 38
7 MOSONMAGYARÓVÁR 24 11 4 9 35–26 37
8 BÉKÉSCSABA
23 11 4 8 31–24 37
9 ZTE FC
24 9 9 6 35–29 36
10 NYÍREGYHÁZA
24 10 5 9 29–29 35
11 SZOLNOKI MÁV
23 10 4 9 28–28 34
12 SOPRONI VSE
24 7 10 7 25–26 31
13 DOROGI FC
24 8 6 10 26–27 30
14 SIÓFOK
24 8 3 13 25–33 27
15 BUDAÖRS
24 8 3 13 22–37 27
16 CSÁKVÁR
24 6 9 9 28–37 27
17 KOZÁRMISLENY 24 7 4 13 20–31 25
18 CEGLÉDI VSE
24 6 3 15 29–40 21
19 CIGÁND SE*
24 5 6 13 16–38 18
20 SZEOL SC
24 4 2 18 12–41 14
*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. 15.00 KOMÁROM – PAFC II.
03. 26. 11.00 PAFC II. – CSORNAI SE
04. 02. 11.00 PAFC II. – DIÓSD
04. 09.16.30 FC AJKA – PAFC II.
04. 16. 11.00 PAFC II. – GYIRMÓT FC II.
04. 23. 17.00 ETO FC – PAFC II.
04. 30.13.00 PAFC II. – SÁRVÁR FC
05. 07. 17.30 CSEPEL FC – PAFC II.
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
22 18 – 4 56–11 54
2 ÉRDI VSE
22 17 – 5 49–21 51
3 KAPOSVÁR
22 14 3 5 48–16 45
4 FC AJKA
22 12 5 5 44–28 41
5 III. KER. TVE
22 12 3 7 41–28 39
6 CSORNAI SE
22 11 3 8 34–28 36
7 HONVÉD-MFA II.
22 10 4 8 46–35 34
8 PUSKÁS AFC II.
22 10 2 10 32–27 32
9 GYIRMÓT FC II.
22 8 8 6 30–26 32
10 VIDEOTON FC II. 22 9 2 11 33–41 29
11 ANDRÁSHIDA SC 22 8 4 10 26–33 28
12 CSEPEL FC
21 7 4 10 19–26 25
13 TATABÁNYA FC
20 6 7 7 21–35 25
14 HÉVÍZ SK
22 6 4 12 19–29 22
15 VLS VESZPRÉM
22 5 6 11 17–33 21
16 DIÓSD
22 5 2 15 10–58 17
17 SÁRVÁR FC
21 3 5 13 9–32 14
18 KOMÁROM VSE
22 2 4 16 16–43 10

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. 03. 13.
www.puskasakademia.hu
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HOL?
MIKOR?
MI?
# volgyize

Kitalálod, hogy melyik eseményről van szó?
Keresd és használd a #volgyize hashtag-et,
csinálj egy képet hirdetésről, majd töltsd fel
facebookra vagy instagramra és nyerj!
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Ha ügyes voltál, minden további részletet megtalálsz a facebook oldalunkon.

