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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

JÓL JÁTSZANI ÉS GYŐZNI!
A Kaposvár elleni idegenbeli döntetlen után látványos futballal és győztes 
meccsel szeretne visszatérni a Pancho Arénába Hornyák Zsolt.

– A legutóbbi, Kaposvár elleni mérkőzés után 
meglehetősen elégedetlennek tűntél, az eredmény 
vagy a mutatott játék bosszantott jobban?

– Jól kezdtünk az első húsz percben, jól támadtunk 
le, jól mozogtunk, jól egyszerűsítettük le a játékunkat, 
gyorsak voltunk, és elöl többször helyzetbe is kerül-
tünk, ez a meccs végén nagyon hiányzott. A meccs-
nek ezzel a részével elégedett voltam, ha sikerült vol-
na még egy gólt szerezni, valószínűleg megnyerjük a 
mérkőzést. Aztán sajnos jött az a rész, amikor gyere-
kes hibákat követtünk el, és ennek köszönhetően ösz-
szehoztuk a hazaiaknak az egyenlítő gólt. A második 
félidőben az akaraterő megvolt, aktívak voltunk, csak 
éppen nagyon nehezen kerültünk helyzetbe. Ekkor jött 
a kiállítás, amellyel nem számoltunk – ráadásul a mi 
hibánkból. Még így is meg akartuk nyerni a mérkőzést, 
ha Sós Bence helyzete bemegy, talán sikerült is volna. 
Ugyanakkor azt is meg kell mondanunk, hogy a végén, 
emberhátrányban nagyon veszélyes volt az ellenfél.

– Lassacskán már külön készülhetünk az edzése-
ken a tíz a tizenegy elleni játékra, ugyanis az utóbbi 
időben szinte mindig kevesebben fejeztük be a mecs-
cset…

– A legutóbbi kiállításunk jogos volt, ez egy feles-
leges hibából történt, erre jobban oda kell figyelnünk, 
fegyelmezettebbnek kell lennünk. Korábban volt egy 
olyan kiállításunk még a Zalaegerszeg ellen, amelynél 
szerintem a játékvezető tévedett, sajnos ezek azok a 
pillanatok, amelyek meg tudják változtatni az ered-
ményt, az utóbbi időben számunkra negatívan változ-
tatták meg. Nagyon nehéz emberhátrányból feljönni, 
főleg idegenben, ahogy Kaposvár elleni mérkőzésen 
is látszott. Példásan küzdöttünk, ez a pozitívuma az 
egésznek, a negatívuma pedig, hogy nem tudtunk 
nyerni, amit nagyon szerettünk volna.

– Most a téli szünetben edzőváltáson áteső DVSC 
érkezik a Pancho Arénába, akik 4-0-s győzelemmel 
kezdtek az Újpest ellen.

A részvétel regisztrációhoz kötött, ha nem akarsz lemaradni jelentkezz az esport@pfla.hu e-mail címen, ahol minden 

információt elküldünk neked! A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken!A részvétel regisztrációhoz kötött, ha nem akarsz lemaradni jelentkezz az esport@pfla.hu e-mail címen, ahol minden 

információt elküldünk neked! A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken!

– Saját tapasztalatomból tudom, hogy a győze-
lem magabiztossá tesz, ilyenkor könnyebbek a lábak. 
Biztosan teher nélkül jönnek, pszichikailag nekik lesz 
könnyebb dolguk, hiszen mi itthon nyilván nem veszít-
hetünk. Ennek ellenére jó lenne, ha tudnánk magun-
kat hozni, és helyre tudnánk állítani a tekintélyünket, 
hiszen az utóbbi néhány meccsünkön nem tudtunk 
nyerni. Szeretnénk jól bemutatkozni és bemutatni az 
új fiúkat a saját közönségünknek, akkor lennék elége-
dett, ha a jó játék győzelemmel párosulna.
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ROVATCÍM

– Az ősz nem úgy sikerült a Lokinak, mint azt sze-
rették volna. Mi volt a legfontosabb feladata, amikor 
munkához látott?

– Azon kívül, hogy megismerjük a társaságot, tisz-
tázni azokat az elveket, amelyeket akár edzésen, 
akár mérkőzésen szeretnénk látni. Agresszív, intenzív 
edzésmunkát és maximális koncentrációt vártunk és 
kértünk. Szerencsére a játékosokban maximális part-
nerre találtunk ezekkel a tényezőkkel kapcsolatban.

 
– Debütáló meccsén 4–0-ra gázolták le az Újpes-

tet, erre mindenki felkapta a fejét. Mekkora lökést 
adhat ez csapatának a továbbiakban?

– A lefújást követően úgy éreztem, hogy a játéko-
sokról leesett a teher egy része. Örülünk persze a jó 
kezdésnek, de a folytatás még fontosabb lesz.

 

VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

IDEGENBEN IS GYŐZELEMRE TÖRNEK

VITELKI ZOLTÁN

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 

– Nyilván megnézte már az őszi Puskás Akadémia 
elleni meccset. Mire kell kiemelten odafigyelniük a 
Pancho Arénában?

– Elsősorban a saját magunk játékára. Kielemez-
zük a Puskás játékát is természetesen. Ellenfelünknél 
vannak változások, de az a legfontosabb, hogy mint 
említettem, a saját játékunkat tudjuk játszani. Az lesz 
a döntő, ezt mennyire tudjuk ráerőltetni a hazaiakra.

 
– Hornyák Zsolt deklaráltan a támadófutball el-

kötelezettje, ráadásul a PAFC otthon játszik. Milyen 
találkozóra számít szombaton?

– Jó meccsre számítok, mert mi is a támadófutball 
hívei vagyunk. Amikor két ilyen csapat találkozik, álta-
lában remek mérkőzés szokott születni. Minden szi-
tuációt meg kell becsülnünk, és azt ígérhetem, hogy 
a Puskás Akadémiánál is győzelemre próbálunk majd 
játszani.

Komoly lökést adott lelkileg a Debrecen futballistáinak az Újpest elleni 
4–0-s győzelem, de vezetőedzőjük, Vitelki Zoltán reméli, ez csak a kezdet. 
A debreceniek mestere azt is elmondta: két támadó szellemű csapat 
mérkőzésén színvonalas csatát láthatnak majd a szurkolók a Pancho 
Arénában.
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JÁTÉKOSPORTRÉ

Január elején igazolt klubunkhoz a világhírű Dinamo Kijev aka-
démiáján nevelkedett Artem Favorov. Ukrán középpályásunk 
interjúnkban beszélt dániai légióskodása idején szerzett tapasz-
talatairól, valamint arról, milyen elvárásokat támaszt önmagá-
val, illetve a csapattal szemben.

JÓ TAVASZ REMÉNYÉBEN

Név: Artem Favorov
Születési idő: 1994. március 19.
Születési hely: Kijev
Mezszám: 14
Poszt: középpályás
NB I-es meccs/gól 1/-

NÉVJEGY

– Már négy-ötévesen aktívan kergettem a labdát a 
testvéremmel együtt, aki szintén labdarúgó. A szüle-
ink vittek el minket a Kijevbe, a Dinamo akadémiájára, 
eleinte csak néztem, ahogy ő edz, aztán az ő példáján 
felbuzdulva én is elkezdtem a tréningeket. Lépésről lé-
pésre, korosztályról korosztályra haladtam előre, míg 
első osztályú labdarúgó vált belőlem – mesélt dióhéj-
ban a kezdetekről ukrán középpályásunk.

– A Dinamo Kijev az egyik óriásklub Ukrajnában, 
s annak idején Európában is komoly tényezőnek szá-
mított. Milyennek kell elképzelnünk tizenötszörös 
ukrán, tizenháromszoros szovjet bajnok, kétszeres 
KEK-győztes akadémiáját?

– Nagyon jónak. Nagyszerű akadémia, remek lehe-
tőségekkel és infrastruktúrával, jó edzőkkel – egyszó-
val ott is minden adott, hogy az emberből jó futballis-
ta váljon. Számomra kiváló lehetőséget adott ahhoz, 
hogy megtegyem a következő lépést, hiszen renge-
teget kaptam a trénerektől, akikkel dolgoztam. Fiatal 
korban rendkívül fontos, milyen edzők keze közé kerül 
az ember, mert ha megkapod a megfelelő alapokat, 
később sokkal könnyebb dolgod lesz.

– Több csapatban is szerepeltél, sőt kül-
földön, Dániában is megfordultál, így külföldi 
tapasztalattal is rendelkezel. A Vejle BK-nál töl-
tött időszakban milyen tapasztalatokkal gaz-
dagodtál?

– Mind a ligáról, mind a csapatról jókat mond-
hatok, más típusú futballt játszanak arrafelé, mint 
a hazámban. Nagyobb hangsúly van a játék fizikai 

részén, mifelénk azért techni-
kásabb a foci. Mindazonáltal 
rengeteg hasznos tapasztalat-
tal szolgált számomra a Dáni-
ában töltött idő, s noha haza 
kellett mennem, nyugodtan 
mondhatom, hogy a pályafu-
tásomban egyértelműen elő-
relépés volt, hogy ott is kipró-
bálhattam magam.

JÁTÉKOSPORTRÉ

– A következő ilyen komoly lépés a Puskás Aka-
démia lehet…

– Nagyon remélem, mindent megteszek azért, hogy 
így legyen. Szeretnék segíteni abban, hogy a Puskás 
Akadémia lépésről lépésre odakerüljön a legnagyobb 
magyar klubok közé.

– Lassan egy hónapja készülsz velünk. Milyen be-
nyomásokat szereztél a csapatról, illetve az edzések-
ről?

– Az edzőtáborban jó munkát végeztünk, de a lé-
nyeg mindig a mérkőzéseken derül ki. Jó futballisták al-
kotják az együttest, jó az edzői stáb, és akárcsak Kijev-
ben, itt is minden feltételt megteremtettek számunkra 
a minőségi munkához – gondolok itt a stadionra, az 
edzőpályákra, az edzőtermekre. Nekünk, játékosoknak 
csak annyi dolgunk maradt, hogy futballozzunk, és hét-
ről hétre a lehető legjobb teljesítményünket mutassuk 
a pályán – a magam részéről mindent meg is fogok 
tenni, hogy minél eredményesebbek legyünk.

– Sikerült-e már barátokat szerezned nálunk?
– Joka Knezevicet már régebb óta ismerem, ő nagy-

szerű labdarúgó, és nagyon sokat segít nekem. Az 
egész csapatra jellemző, hogy támogatjuk egymást, 
amit ezúton is köszönök. Az is nagyon sokat számít, 
hogy Hornyák Zsolt jártas az orosz nyelvben, de a töb-
biekkel is sikerül megértetnem magam, hiszen angolul 
is beszélek. A nyelvtudás terén persze mindig van hova 
javulni, de ezen a téren is igyekszem tökéletesíteni a 
tudásomat, ami által még jobban tudok majd kommu-
nikálni a többiekkel.

– A szezon végén mivel lennél elégedett egyéni, 
illetve csapatszinten?

– A magam részéről meghatározó játékossá akarok 
válni az együttesben. Csapatként kötelességünk a legjob-
bunkat nyújtani, minőségi futballt játszani, és természe-
tesen minden meccsen nyerni akarunk. Ha ezzel a men-
talitással állunk a mérkőzésekhez, jó tavaszi szezonunk 
lesz, azt majd meglátjuk, ez milyen helyezéshez lesz elég.
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TIZENEGYESINTERJÚ

SOK MELÓ, SOK GOL-GÓLÉRT!

– Megszerezted az első gólodat csapatunk színe-
iben. Milyen érzés volt először betalálni a magyar 
első osztályban?

– Természetesen pozitívan érintett, nagyszerű pilla-
nat volt számomra és a csapat számára is, hiszen ezzel 
korán előnybe kerültünk. Remélem, a következő össze-
csapásokon is segíteni tudom a csapatot.

– Sokáig vártál erre a találatra…
– Kétségkívül. Az első hat hónap afféle hullámvasút 

volt a számomra. Több sérülésem volt, így sokáig nem 
voltam bevethető, de most már úgy érzem, fizikailag 
és mentálisan is készen állok, egészséges vagyok, már 
csak az kellene, hogy minél többször bevegyem az el-
lenfelek kapuját – ez elsősorban rajtam múlik.

– Azért a mérkőzés végén lehetett egy kis hiány-
érzeted.

– Valóban, hiszen mindnyájan jobb eredményre 
számítottunk. Sajnos a végén nem úgy alakultak a dol-
gok, ahogy szerettük volna, de úgy vélem, azért voltak 
olyan pozitívumok, amelyeket továbbvihetünk. A kö-
vetkező két meccsünket itthon játsszuk, és őszintén re-
mélem, hogy ezekből a találkozókból sikerül kihoznunk 
a maximumot.

– Mit vársz magadtól, illetve a csapattól tavasszal?
– A marbellai edzőtábor jól sikerült számomra, de 

továbbra is intenzíven kell dolgoznom, hiszen amint 
már említettem, ki akarom venni a részemet abból, 
hogy a csapat elérje a kitűzött célokat. Pozitívak az 
érzéseim az előttünk álló félszezonnal kapcsolatban, 
nincs más dolgunk, mint megalkuvás nélkül dolgozni 
tovább – biztos vagyok benne, hogy ha így teszünk, az 
eredmények is jönni fognak.

– Következő ellenfelünk a Debrecen, amely na-
gyon magabiztosan győzte le az Újpestet az előző 
fordulóban. Mit vársz a szombati meccstől?

– Erős csapatról beszélünk, amelynek a játékoske-
rete is jó. Nagyon fontos összecsapás lesz mindkét fél 
számára, épp ezért egészen biztosan nem lesz könnyű 
dolgunk. Azért persze nem kell megijednünk, ha olyan 
jó teljesítménnyel rukkolunk elő, mint a szezonban 
már többször is, akkor nem érhet minket kellemetlen 
meglepetés. Hogy ismét kezdő leszek-e, nem tudom, 
ez a vezetőedző döntése, de az edzéseken mindent 
megteszek azért, hogy ez így legyen.

Múlt nyáron a Sparta Prahától érkezett klubunk-
hoz Golgol Mebrahtu. Az eritreai-ausztrál támadó 
őszét sérülések tarkították, de már egészséges, s 
a Kaposvár ellen első NB I-es gólját is megszerez-
te. A több poszton is bevethető labdarúgó reméli, 
sikerül bekerülnie a Debrecen elleni kezdőcsapat-
ba, s tavasz folyamán még több góllal örvendezte-
ti meg a szurkolókat.
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MECCSTÖRTÉNELEMTIZENEGYES

  puskasakademia.hu        PanchoArena        puskasakademia        ertekesites@pfla.hu

KERESD TERMÉKEINKET A PANCHO ARÉNA BÜFÉIBEN VAGY 
RENDELD MEG A HIVATALOS WEBSHOP OLDALUNKON!

SELYEMSÁL

2.800 Ft

SPIRÁL FÜZET

1.200 Ft

ÜLŐPÁRNA

2.000 Ft

FOCIS LABDA

270 Ft

BÖGRE

920 Ft

FELNŐTT MEZ / FEHÉR

14.300 Ft

GYERMEK MEZ / FEHÉR

12.100 Ft

WWW.PFLA.HU/WEBSHOP

KÉRDEZZ-FELELEK – HEGEDÜS LAJOSSAL
Hegedüs Lajos 2016-ban igazolt együttesünkbe, kapusunk azóta is biztos pont 
a gólvonalon. A harminckét éves hálóőrnek tizenegy plusz egy – nem kizárólag 
szakmai jellegű – villámkérdést tettünk fel, lássuk a reakciókat!

1. A csatár, aki a pályafutásod során a legtöbb 
gondot okozta?
Böde Dani és az ő erőszakossága.

2. A legnagyobb védésed?
Az Újpest elleni Magyar Kupa-döntőben Zsótér 
Donát rövid sarokba visszahúzott lövésénél 
nagy bravúrra volt szükségem.

3. A legjobb játékos, akivel valaha együtt játszottál?
A volt MTK-s csapattársam, Kanta József.

4. Életed legfelemelőbb pillanata?
Nem kell sokáig visszamennem, hiszen 
decemberben házasodtam…

5. A legkellemetlenebb helyzet, amelybe kerültél?
Csapatkapitányként a vesztes kupadöntő.

6. A legjobb barátod a csapatban, illetve azon kívül?
A csapatban Spandler Csaba, egyébként a 
bátyámat mondanám.

7. Bajnoki dobogó vagy kupagyőzelem?
Nehéz kérdés, talán a kupagyőzelmet 
mondanám, mert ott biztosan aranyérmet 
kapunk.

8. A kupadöntőben 5–0-s siker, vagy győzelem 
tizenegyespárbajban a te védéseddel?
Az 5–0-ra szavazok, utálok gólt kapni.

9. Túlélőtúra a Kalahári-sivatagban vagy gyalogtúra 
az amazóniai őserdőben?
Inkább az őserdei klíma, mint a száraz sivatagi 
forróság.

10. Két jegy Tankcsapda-koncertre vagy két jegy a 
legújabb Star Wars-filmre?
Egyértelműen a Tankcsapda-koncert.

11. Töltött káposzta vagy Rossini-bélszín?
Édesanyám töltött káposztája.

+1. Válogatottság vagy szerződés az FC Liverpoollal?
Nehéz kérdés, de az utóbbi valószínűleg hozná 
az előbbit…





14 15

ANKÉTDEBÜTÁNS

Saját nevelésű 
védőnk, De-
utsch László a 
Kaposvár ellen 
mutatkozott be 
a magyar élvo-
nalban.

ELSŐ OSZTÁLYOS EGYÜTT A SZURKOLÓKKAL

A Kaposvár 
elleni mérkőzés 
előtt tartottuk 
meg első 
szurkolói 
ankétunkat 
a Pancho 
Arénában.

Nagy érdeklődés övezte a Puskás Akadémia első szur-
kolói ankétját. Szurkolóink kérdéseire ma délután tulaj-
donosi tanácsadónk, Komjáti András, klubigazgatónk, 
Tóth Balázs, vezetőedzőnk, Hornyák Zsolt, csapatkapi-
tányunk, Szolnoki Roland, valamint három új igazolá-
sunk: Artem Favorov, Jakub Plsek és Luciano Slagveer 
válaszolt. – Az új fiúk közül mindhárom pályára léptek 
az első tavaszi fordulóban.

Komjáti András megosztotta a drukkerekkel, hogy 
a fiatal akadémistákat itthon szeretnénk felépíteni, 
beépíteni az NB I-be, majd úgy továbbengedni őket a 
nyugat-európai bajnokságokba.

Tóth Balázs elmesélte: az új igazolásokat alaposan 
feltérképezték mielőtt szerződtettük őket, és jól sike-
rült erősíteni. Klubigazgatónk arról is szólt, hogy sérült-
jeink; Nagy Zsolt, Urblík József és Varga József is hama-
ros csatlakoznak a kerethez, valamint azt is kiemelte: 
bár célunk az első öt hely valamelyikének megszerzé-
se, reméli, odaérünk a nemzetközi kupaindulást érő 
helyek egyikére.

Mesterünk, Hornyák Zsolt elmondta, hogy a táma-
dófutball híve, s szeretné, hogy egyszer csak magyar 
játékos, minél több saját nevelésű labdarúgó alkossa 
a keretet.

Szolnoki Roland az egész csapat nevében megkö-
szönte a szurkolóknak, hogy az idegenbeli mérkőzé-
sekre is elkísérik őket, s nagyon reméli ez a tavasszal 
is így lesz, hiszen sokat számít nekik a drukkerek tá-
mogatása.

Deutsch László 2015-ben érkezett akadémiánkra, s a 
korosztályos ranglétrát végigjárva 2017 júniusában az 
Érd elleni bajnokin debütált NB III-as csapatunkban, 
ahol összesen 26-szor lépett pályára. 2018 januárjá-
ban a felkészülést – a később Magyar Kupa-fináléig 
menetelő – NB I-es gárdákkal kezdte meg. 2018 nyarán 
került másfél évre kölcsönbe Csákvárra. A másodosz-
tályban 34-szer ölthette magára partnerklubunk me-
zét.  A mostani szezonban alapembere volt a Visinka 
Ede vezette „sikercsapatnak”, amely a negyedik helyen 
tölti a Merkantil Bank Liga téli szünetét.

20 esztendős játékosunk teljesítményével a ma-
gyar U21-es válogatott szövetségi 
edzőjének, Gera Zoltánnak a fi-
gyelmét is felkeltette, aki a Norvé-
gia elleni felkészülési mérkőzésen 
pályára küldte őt. Deutsch László 
edzőmérkőzéseken már többször 
lehetőséget kapott NB I-es gár-
dánkban, de az „igazi” bemutat-
kozás ideje múlt szombaton, Ka-
posváron érkezett el az OTP Bank 
Liga 17. fordulójában. Az 1999-es 
születésű védő végigjátszotta 
somogyországi vendégszerep-
lésünket, s ezzel Radics Márton, 
Tóth Balázs, Skribek Alen, Magyar 
Zsolt után ő lett az ötödik saját 
nevelésű játékosunk, aki szonban 
tétmérkőzésen debütált NB I-es 
csapatunkban.

„Örülök, mert bemutatkoz-
tam az NB I-ben, de az eredmény 
miatt csalódott vagyok, az volt a 

célunk, hogy megnyerjük a meccset.  Három nappal 
a mérkőzés előtt tudtam meg, hogy a kezdőcsapatba 
jelölt a vezetőedző, amit nagyon szeretnék neki meg-
köszönni. Mesterünk, Hornyák Zsolt stabilvédekezésre 
kért tőlem, s hogy a támadásokat csak akkor kísérjem, 
ha megfelelő magabiztos a védekezésem. A találkozó 
után a csapattársak gratuláltak és megdicsérték a játé-
komat is” – fogalmazott Deutsch László.
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Akadémiánk U17-es csapata 1–1-es döntetlent játszott az olasz 
rekordbajnok, Juventus FC korosztályos együttesével. 

Az elmúlt években immár hagyománynak számít, hogy 
a Bayern München és a Real Madrid otthonában is 
pályára lépnek felkészülési mérkőzéseken különböző 
korosztályos gárdáink. Tavaly februárban U19-es csa-
patunk 1–0-ra verte a Raúl Gonzalez Blanco vezette 
Real Madridot, U16-os együttesünk pedig november-
ben 4–2-re nyert a bajor fővárosban.

Most újabb sztáralakulattal bővült „edzőpartnere-

VENDÉGSÉGBEN AZ ÖREG HÖLGYNÉL

Nagy Ádám vezetőedző: „Nagyon intenzív mérkő-
zésen léptünk pályára Európa egyik legjobb utánpót-
láscsapata ellen. Az első félidőben jók voltunk, hibá-
ra tudtuk kényszeríteni az olaszokat, s a vezetést is 
megszereztük.  A folytatásban mélyebbre szorultunk 
a saját térfelünkön, de kontratámadásokból voltak 
helyzeteink, egyszer a kapufát is eltaláltuk, sajnálom, 
hogy ezeket a lehetőségeket nem értékesítettük. Ez a 
találkozó megmutatta, hogy a becsülettel elvégzett ke-

U17-ES NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, TORINO
JUVENTUS FC – PUSKÁS AKADÉMIA 1–1 (0–1)

G.: Rabi Dániel 

Pataki M. – Szín, Szujó, Alaxai, Rabi – Mayer – Horbanyov, Berzsenyi – Sós M. – Gruber, Szabó V.

Csereként pályára lépett: Nagy Sz., Lőrinc, Krpics, Bika, Szijjártó

JEGYZŐKÖNYV

mény munka mindig meghozza a gyümölcsét. Szerin-
tem ez az eredmény, s a mutatott játék jó alapja lehet 
az előttünk álló fontos félévnek.”

Rabi Dániel: „Szöglet utáni kavarodás után került elém 
a labda, amelyet átvettem, majd a hosszúba lőttem. 
Nagyon intenzív találkozót játszottunk, teljesen más, 
mint a magyar bajnokik. A Juventus nagyon gyorsan já-
ratta a labdát, illetve fizikálisan keményen voltak.”

ink” listája. A már a 13. Puskás–Suzuki-kupára is ké-
szülő U17-es gárdánk Olaszországba utazott, ahol idei 
első felkészülési mérkőzését az olasz rekordbajnok, a 
Juventus FC korosztályos csapatával játszotta.

A „zebrák” edzőközpontjában rendezett találko-
zón Rabi Dániel góljával 1–0-ra vezettünk a szünetben, 
azonban az olaszok a második félidőben egyenlíteni 
tudtak, s így 1–1-es döntetlen született.
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ERDEI  ERŐPRÓBASÍELTÜNK!

Sítáborban 
voltak 
akadémistáink

TÚLÉLTÉK!
Idén sem szakadt meg a többéves hagyomány, s növendékeink – ezúttal is 
az U16-osok – egy hosszú hétvégét töltöttek el a budai hegyekben, ahol egy 
túlélőtábor válogatott próbáit kellett kiállniuk.

Az akadémia hagyományainak megfelelően idén is sor 
került egy hosszú hétvégényi csúszásra Alsó-Ausztriá-
ban, a Hochkar síközpontban. Az utazó csapatot ezúttal 
az U14-es és U15-ös korosztály alkotta. 36 játékos és 9 
felnőtt élt a lehetőséggel, hogy az aktív kikapcsolódás e 
remek válfaját válassza. Akik már gyakorlottabbak voltak, 
kísérettel körbecsúszhatták a hat beülős felvonóval ren-
delkező sícentrumot, a kezdők pedig a nekik kialakított 
pályán gyakorolhattak. Öten a hódeszkázást választották, 
velük külön foglalkozott egy oktató. A legelső tanácsok 
között szerepelt az oktatók részéről az, hogy a srácok 
képzeljék azt, mintha 143-as lenne a lábuk, és úgy kellene 
megállniuk és fordulniuk. A kezdeti félelem hamar tova-
szállt az első sikerélményeknek köszönhetően, a három 
teljes napnyi csúszás után tehát élményekkel gazdagod-
va térhettek haza a fiatalok.  Az edzők, Fóris Róbert és 

LECSÚSZTUNK, MOST MÉGSEM BÁNJUK

Kádár László, vagy éppen Horváth Péter videoelemző és 
Baboss Botond kollégiumi nevelő is kiemelte, hogy fon-
tos hozadéka volt a tábornak, hogy az akadémistáknak 
le kellett vetkőzniük a félelmeiket és meg kellett felelniük 
ennek az új kihívásnak. Egyfajta csapatépítő összetartás-
nak is felfoghatták a hétvégét, hiszen számos élménnyel 
gazdagodtak, ráadásul kicsit megtörhették a fizikai felké-
szítés okozta monotóniát. Sérülés idén sem történt, min-
denki vigyázott magára és a másikra. A jól sikerült három 
nap után tettre készen várta mindenki az edzéseket, nem 
feledve: nem baj, ha elesel, csak tudni kell felállni belőle. 

Embert próbáló három nap, különleges csapatépítő 
program elé néztek U16-os labdarúgóink. Székely Gá-
bor „fiai” egy igazi túlélőtáborban, extrém élethelyze-
tekben mutathatták meg rátermettségüket: azt, hogy 
vajon miként birkóznak meg a természet erőivel – na és 
persze a táborvezetők cselszövéseivel. Erre a néhány 
napra a pilisi parkerdő vadászházának környéke való-
ságos akadálypályává változott, a fiúkra pedig újabb 
és újabb erőpróba várt. Az egyik állomáson a rettegett 
Alcatraz elevenedett meg a szemük előtt, s a felada-
tuk az volt, hogy kiszabadítsák egymást a kötelekből, 
farönkökből épített falak közül. Egy másik állomáson 
egymás hátára pakolt ládákon kapaszkodtak felfelé – 
tizenegy, tizenkettő, tizenhárom, sorra döntötték meg 
a társak rekordjait. „Ez a tábor azért érdekes, mert itt 
teljesen más élethelyzetekben láthatjuk a srácokat, 
mint az edzőik vagy a szüleik – mondja Vigassy Ádám, 
a tábor vezetője. – Úgy látom, nagyon összeszedett 
társaságról van szó, amely képes egy csapatként mű-
ködni, ügyesen oldják meg a feladatokat a játékosok, s 
az erőnlétükben sincs kivetnivaló.” Miközben próbáról 
próbára haladtak, a távolból, a faágak közül árgus sze-
mekkel nézte a fiúkat valaki – rendhagyó módon ezút-
tal az edzőjük is kilátogatott hozzájuk. „Rendkívül profi 
csapat áll a tábor mögött, amelynek célja korántsem 
az, hogy a gyerekek játsszanak egy jót, hanem itt egy 
csoportdinamikai felmérés zajlik, más eszköztárral, 
mint amilyennel az akadémián rendelkezünk – fogal-
maz Székely Gábor vezetőedző. – Ennek alapján ka-
punk majd egy komoly jellemzést róluk, amely segíthet 
nekünk a pályán és az öltözőben is, egyénileg és csa-
patszinten egyaránt.”
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 17. FORDULÓ
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (1–1)

Gól: Nagy R. (20.), ill. Golgol (15.)

Sárga lap: Tarasovs (69.), ill. Van Nieff (36.), Spandler (76.)

Kiállítva: Van Nieff (70.)

Kaposvár: Pogacsics – Vachtler, Tarasovs, Hegedűs D., Fodor M. – Jakimiv (Nagy K., 87.), Nagy J. – 
Csiki (Zsiga, 79.), Szakály A. (Beliczky, 87.) Nagy R. – Balázs Zs.

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Spandler, Deutsch – Van Nieff – Plsek (Slagveer, 66.), 
Favorov – Golgol – Gyurcsó (Sós B., 89.), Vanecek (72.).

JEGYZŐKÖNYV
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ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

NB I-es gárdánk egy pontot szerzett a sereghajtó 
Kaposvár otthonában az OTP Bank Liga 17. fordu-
lójában. Óriási nyomást helyezett a hazaiakra az első 
negyedórában együttesünk, melynek eredményekép-
pen sorra alakítottuk ki a kisebb-nagyobb gólszerzési 
lehetőségeket, ám Artem Favorov, Golgol Mebrahtu 
és Gyurcsó Ádám is rosszul állította be az irányzékot, 
illetve egy ízben Pogacsics Krisztiánnak kellett nagyot 
védenie ukrán középpályásunk 17 méteres lövésénél. 
Az ellenoldalon Thomas Meissner rövid hazaadásánál 
kellett aggódunk, ám Balázs Zsolt óriási helyzetben a 
jobb kapufa mellé gurított.

A 15. percben aztán megszereztük a vezetést: 
az első NB I-es meccsét játszó Deutsch László pasz-
szolt szépen Gyurcsóhoz, aki remekül készítette le 
Golgolnak, ausztrál-eritreai csatárunk pedig tizenegy 
méterről nem tévesztette el a célt (0–1) – ez volt az első 
gólja a magyar élvonalban. A vezetésnek sajnos csak öt 

percig örülhettünk: ekkor Balázs játszotta tisztára magát, és nagyszerűen tálalt Nagy Richárd elé, aki 8 méterről, 
a kifutó Hegedüs Lajos mellett a hálóba továbbított (1–1).

A viszonylag gyors gólváltást követően jó ideig nem forogtak igazi veszélyben a kapuk, 35. percben azonban 
ismét vezetést szerezhettünk volna: Gyurcsó gyönyörű szólóval, befelé cselezve játszotta tisztára magát a bal 
oldalon, ám lövését Pogacsics megfogta. Kisvártatva Golgol vette célba a kaposvári kaput, de lövése jócskán 
elkerülte a bal alsó sarkot.

A második félidőben egészen a 60. percig kellett várni az első igazán tetszetős megmozdulásra, ekkor Gyurcsó 
tüzelt félfordulatból, ám a látványos lövéséből nem lett gól, ugyanis Pogacsics ismét a helyén volt. Tíz perccel 
később aztán megfogyatkoztunk, Yoell Van Nieff ugyanis megkapta a második sárga lapját – lassan külön gyako-
rolnunk kell az emberhátrányos játékot.

A 74. percben nagy ziccerbe kerültek a hazaiak, de szerencsénkre az egyedül kilépő Balázs Zsolt emelésébe 
óriási bravúrral bele tudott kapni Hegedüs. A hazaiak, hiába játszottak emberelőnyben, így is inkább a gyors 
ellencsapásokban bíztak, s bizony sikerült is olykor veszélyt okozniuk a kapunk előtt, de Hegedüs mindannyiszor 
tisztázni tudott. 

A mi oldalunkon a csereként beáll Urblík József próbálkozott távoli lövéssel, de löketét ki tudta ütni Pogacsics. 
A 93. percben a csereként beállt Sós Bence egy kontratámadás végén a tizenhatoson kívülről próbálkozhatott, 
ám lövését a hazai kapus szögletre ütötte, így maradt a döntetlen.

KORAI VEZETÉS UTÁN DÖNTETLEN 
KAPOSVÁRON

TABELLA

GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 16 12 3 1 33—14 39
  2 MOL FEHÉRVÁR FC 17 10 3 4 31—17 33
  3 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 17 9 4 4 21—13 31
  4 PUSKÁS AKADÉMIA FC 17 7 5 5 27—21 26
  5 BUDAPEST HONVÉD 17 7 4 6 19—20 25
  6 ÚJPEST FC 17 7 3 7 23—26 24
  7 DVSC 16 7 1 8 29—30 22
  8 DVTK 17 7 1 9 19—25 22
  9 KISVÁRDA MASTER GOOD 17 6 2 9 18—23 20
10 PAKSI FC 17 5 2 10 20—33 17
11 ZTE FC 17 4 5 8 24—25 17
12 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 17 3 1 13 16—33 10

A PUSKÁS AKADÉMIA FC 
2019–2020-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

Készítette 
a Puskás Akadémia 
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu
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É P Í T Ő Z R T

  1. 08.03.  Újpest FC — Puskás Akadémia FC 1–3
  2. 08.11.  Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 0–2
  3. 08.17.   Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 1–0
  4. 08.25.   Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 4–1
  5. 08.31.  Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC 1–1
  6. 09.14.  Puskás Akadémia FC — Kaposvár 2–0
  7. 09.28.  Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 1–2
  8. 10.05.  Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC 1–1
  9. 10.19.  Puskás Akadémia FC — Paks 4–2
10. 10.26.  Kisvárda — Puskás Akadémia FC 0–1
11. 11.02.  Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd 1–2
12. 11.09.  Puskás Akadémia FC — Újpest FC 1–3
13. 11.23.  MOL Fehérvár FC — Puskás Akadémia FC 1–3
14. 11.30.  Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd 1–1
15. 12.08.  Ferencvárosi TC — Puskás Akadémia FC 2–2
16. 12.14.  Puskás Akadémia FC — Zalaegerszeg 0–1
17. 01.25.  Kaposvár — Puskás Akadémia FC 1–1
18. 02.01. 17:00 Puskás Akadémia FC — Debreceni VSC 
19. 02.05. 18:00 Puskás Akadémia FC — Diósgyőri VTK 
20. 02.08. 17:00 Paks — Puskás Akadémia FC 
21. 02.15. 17:00 Puskás Akadémia FC — Kisvárda 
22. 02.22. 17:00 Bp. Honvéd — Puskás Akadémia FC 
23. 02.29. 17:00 Újpest FC — Puskás Akadémia FC 
24. 03.07. 17:00 Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 
25. 03.14. 17:00 Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 
26. 03.21.  Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 
27. 04.04.  Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC 
28. 04.11.  Puskás Akadémia FC — Kaposvár 
29. 04.18.  Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 
30. 04.25.  Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC 
31. 05.02.  Puskás Akadémia FC — Paks 
32. 05.09.  Kisvárda — Puskás Akadémia FC 
33. 05.16.  Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd 
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