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meccsről meccsre ugyanazzal a csapattal kiáll-
ni. A kupamérkőzések miatt is forgatni kell az 
együttest, de jelen helyzetünkben nem a rotálás-
ról van szó, sokkal inkább az ilyen-olyan okokból 
kiesők pótlásáról.

Az elődöntőben vagyunk, a fináléért lépünk 
pályára, ilyenkor már óhatatlanul benne van 
a fejekben, hogy megnyerhetjük a sorozatot. 
Mennyire nehéz ilyenkor rávenni a játékosokat, 
hogy csak az előttük álló feladatra koncentrál-
janak?

Mindenkinek át kell éreznie azt, hogy mit 
jelent kupadöntőt játszani, 
illetve mit jelentene az a 
siker a Puskás Akadémia 
életében. Az, hogy melyik 
csapat kerül oda, és 
melyik nyeri meg, 
még a jövő zenéje, 
de azt érezni kell, 
hogy egy ugrásra 
vannak attól, hogy 
a klub története 
során először kilép-
hessen a nemzetközi 
porondra. Akik már ját-
szottak döntőt, tudják, 
mit jelent a fináléban 
szerepelni, akik pedig 
nem, azoknak hatal-
mas dolog lehetne, 
hogy fiatalon megmé-
rettethetnék magukat a 
nemzetközi kupában.

Vezetőedzői nyilatkozat

KILÉPHETÜNK A NEMZETKÖZI PORONDRA
Pintér Attila, mint mindig, a Debrecen elleni kupacsata első felvonásán is 
győzelmet vár, ám a szerdai mérkőzés kimenetelét illetően nem bocsátkozik 
jóslatokba, hiszen két meccsünk lesz arra a hajdúságiak ellen, hogy bejussunk a 
Magyar Kupa fináléjába.

A Fradi elleni vereség óta négy összecsapá-
son mindössze két gólt kaptunk, hatot lőttünk, 
két győzelem és két döntetlen a mérleg. Mond-
hatjuk, hogy jó passzban várjuk a Debrecen el-
leni kupameccset?

Mint ahogy a Diósgyőr elleni mérkőzés is bi-
zonyította, a kupa teljesen más, mint egy bajnoki 
forduló, itt két mérkőzés van rá, hogy a csapatok 
eldöntsék, ki jut a döntőbe, így erre kell hango-
lódnunk. A bajnokságban élet-halál harcot vív az 
első hattól lefelé mindenki, óriási a küzdelem a 
pontokért. A kupamérkőzések más tétért foly-
nak, hiszen onnan bárki kijuthat a nemzetközi 
porondra, ezért nem lehet kiindulni a bajnoki 
eredményekből. A Debrecen nagyon motivált és 
rendkívül fegyelmezett csapat, amely hozzánk 
hasonlóan mindent el fog követni azért, hogy a 
döntőbe kerüljön.

Azt azért elárulod, milyen eredménnyel len-
nél elégedett szerdán?

Már sokszor elmondtam, ahol pályára lé-
pünk, mindenütt nyerni szeretnénk. Azonban a 
DVTK ellen itthon vereséget szenvedtünk, majd 
a visszavágón simán továbbjutottunk, ezért sem 
bocsátkoznék tippelésbe. Fel kell mennünk a pá-
lyára, és mindent el kell követnünk azért már az 
első találkozón, hogy olyan eredményt érjünk el, 
ami a döntőbe jutásunkat biztosíthatja.

Herczeg András kemény csatát vár, szerinte 
szépen összeállt a Puskás Akadémia játéka.

Valószínűleg nem tudja, milyen problémák-
kal küzdünk, hiszen hetek óta mindig van olyan 
játékosunk, aki valamiért kiesik, így nem tudunk 
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Ha már itt tartunk: mik a Puskás Aka-
démia legnagyobb erényei?

Amellett, hogy vannak benne egyéni-
ségek, csapatként is nagyszerűen funkci-
onálnak, és több fajta taktikai elképzelést 
képesek megvalósítani a mérkőzéseken.

Az önök formájára sem lehet mos-
tanában panasz: a kupában legyőzték a 
Honvédot, ötöt rúgtak a Paksnak, és a 
bajnokesélyes Ferencváros is csak egy 
ponttal távozott a Nagyerdőről. Most mi-
lyen Lokira számíthatunk, illetve milyen 
összecsapást vár?

Csapatunk értelmes, intelligens em-
berekből álló gárda, tudják, hogy az elő-
döntőben mind a négy résztvevő ugyan-
azt szeretné: megnyerni a kupát. Tudom, 
hogy közhelyszerűen hangzik, de én is 
úgy gondolom, és a fiúk is tudják, hogy 
a következő meccsre kell fókuszálni. Azt 
szeretném, ha a Pancho Aréna közönsé-
ge is egy jó Debrecent látna, de nyilván 
nagyon nehéz összecsapás lesz, a pályán 
derül majd ki, hogyan sikerül teljesíte-
nünk.

Immár har-
madszor ütközik 
meg a két csa-
pat a szezon-
ban, legutóbb 
Felcsúton gól 
nélküli döntet-
len született. 
Milyen benyo-
másokkal állt fel 
a kispadról a ta-
lálkozó után?

Nagyon jó 
mérkőzés volt, 

a Puskás Akadémia többet birtokolta a 
labdát, úgy érzem, kitűnő teljesítményt 
nyújtott Pintér Attila csapata, nagy volt 
a küzdelem, mi inkább a védekezésre he-
lyeztük a hangsúlyt. A Puskás azóta ki-
váló formába lendült, nagyszerű eredmé-
nyeket értek el, a kupában például egy 
hazai vereség után magabiztos játékkal 
jutottak tovább, s azóta a bajnokságban 
is figyelemre méló eredményeket értek 
el – ez mutatja, hogy nagyon komoly és 
jó csapatról van szó.

Vezetőedzői nyilatkozat

KOMOLY CSAPAT A PUSKÁS
A Debreceni VSC vezetőedzője, Herczeg András reményei szerint 
jól futballozó Lokit láthat majd a közönség a Pancho Arénában, de a 
mieinket is kiváló együttesnek tartja, és rendkívül kiélezett párharcra 
számít a Magyar Kupa elődöntőjében.

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – DVSC mérkőzést Erdős József vezeti.
Asszisztensek: Szert Balázs és Szécsényi István
Tartalék-játékvezető: Georgiou Theodoros
Alapvonali játékvezetők: Berke Balázs és Karakó Ferenc

Herczeg András
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KÉT NEHÉZ LÉPÉS A FINÁLÉIG
A legjobb négy között már mindenki gondol arra, hogy 
kupagyőztes lehet – vallja kapusunk és csapatkapitányunk, 
Hegedüs Lajos, aki figyelmeztet: a jó formában lévő Loki ellen két 
nagyon kemény csata vár ránk.

Az utóbbi időben szinte minden mér-
kőzésen volt komoly bravúrod, ez alapján 
mondhatjuk, hogy jó formában vagy?

Örülök, hogy ha mások így látják, én is 
azt gondolom, hogy szerencsére jól megy a 
védés, bár azért még mindig van hová fej-
lődnöm. Keményen dolgozom, hogy még 
jobban teljesítsek, de azt hiszem, jó úton 
járunk, én is és a csapat is.

A Fradi elleni meccs óta nem sok gólt 
kaptunk, egészen pontosan kétszer kellett 
kiszedned a labdát a hálóból. Ez azt jelen-
ti, hogy összeállt a védekezésünk?

Úgy vélem, valóban stabilizálódott a 
helyzet. Ezeken a találkozókon három bel-
ső védővel játszottunk, valószínűleg ez is 
számít, de gólokat kapni három, négy vagy 
éppen öt hátvéddel is lehet, ha a csapat 
nem rendezett, és nem csinálja jól a dolgát. 
Úgyhogy ehhez mindenkinek a munkája kel-
lett, hiszen a középpályások és a csatárok 
is sokat hozzátesznek a csapatszintű véde-
kezéshez.

Valóban, a mezőnyjátékosok közül is 
jó páran belelendültek, elég csak, mond-
juk, Hegedűs Janira vagy Balogh Balázsra 
gondolni – tényleg csak a példa kedvéért. 
Neked is könnyebb dolgod van, ha így fut-
balloznak előtted?

Természetesen, de nem csak nekem, hi-
szen mindenkinek egyszerűbb, mert érződik, 

ha egy játékos önbizalommal telve futballo-
zik – ha nem görcsölsz, jobban tudod meg-
oldani a különböző szituációkat. A bizalom 
nagyon fontos: mint látjuk, egy-két ember 
most megkapta, és éltek is vele – én 
még Zsidai Lacit is megemlíteném –, 
a csapat pedig profitált belőle.

Nincs megállás, a Honvéd-
meccs után jön a következő 
összecsapás, a kupaelő-
döntő első találkozója a 
DVSC ellen. A Loki sem 
ismeretlen ellenfél, már 
kétszer is futballoztunk 
ellenük. Mit hozhat szá-
munkra az újabb felcsúti 
vendégszereplésük?

Bizakodva várom a mérkő-
zést, bár a Debrecen jó formát 
mutat, kiverték a Honvédot a 
Magyar Kupából, rúgtak egy 
ötöst a Paksnak, és döntetlent 
játszottak a Fradival, s a gól-
jaikat elnézve a szerencse 
is mellettük van most. Két 
meccsben kell gondolkod-
nunk, a szerdai csak az 
első felvonás lesz. Bármi 
is történik, stabilnak kell 
lennünk, hogy a máso-
dik találkozó után mi 
örülhessünk.

Milyen eredménnyel lennél elégedett 
az első etap után?

Mindenképpen jó lenne kapott gól nélkül 
lehozni a mérkőzést, amivel pedig már na-
gyon elégedett lennék, az egy 2–0-s győze-

lem, de nem szeretek konkrét 
számokban gondolkodni, és 
tippelni. Ugyanakkor láttuk 
a Diósgyőr elleni párharcot, 

amelyet 0–1-ről megfor-
dítva idegenben jutottunk 
tovább, úgyhogy nehéz 

megmondani, igazából mi 
is számít jó eredménynek. A 

bajnokság is nagyon izgalmas 
és nagyon kiegyensúlyo-

zott, és mihamarabb 
szeretnénk bebizto-

sítani a bennmaradást, de ez a Magyar Ku-
pa-meccs nagyon fontos számunkra, főleg, 
hogy már az elődöntőben vagyunk.

Megfordult-e már a fejetekben az, hogy 
most már csak egy, illetve szigorúan véve 
két lépés választ el benneteket a finálétól?

Teljesen biztos vagyok benne, hogy ez 
mindenkinek megfordult már a fejében, de 
nem beszélünk róla, mert itt van még egy 
oda-visszavágós párharc, amit előbb ab-
szolválnunk kell. Nagyon kemény lesz, ez 
egészen biztos, de ha már idáig eljutottunk, 
nem lehet más célunk, mint a döntő és a 
kupagyőzelem. Ebben a szellemben kell ne-
kifutnunk a Debrecen elleni mérkőzésnek. 
Ha okosan és jól futballozunk, teljesülhet az 
álmunk. 
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A Puskás–Suzuki-kupa eddig is a kontinens egyik 
legkiemelkedőbb korosztályos futballeseményének számított, 
ám a mezőny nyolccsapatosra bővítésével, valamint a 
világhírű brazil Flamengo 
részvételével újabb szintre 
léptünk – véli akadémiánk 
főigazgatója, Takács Mihály, 
aki beszélgetésünk során 
elmondta: a rendezés és 
a torna színvonalával az 
előítéleteket is sikerült 
legyőznünk.

TÚLLÉPTÜNK EURÓPA HATÁRAIN 

– Minden egyes klub életében van egy olyan 
esemény, ahol maga az egyesület, illetve az 
ott folyó szakmai munka, mondjuk úgy, „meg-
mutathatja magát”. Amikor az ötlet felmerült, 
még nagyon az út elején tartottunk, de azt tud-
tuk: noha korosztályos csapataink szinte kizá-
rólag határainkon túli együttesekkel játszanak 
felkészülési mérkőzéseket, nekünk is szüksé-
günk van egy lehetőségre, ahol külföldi, illetve 
hazai klubokkal szemben megmérettethetjük 
magunkat – beszél a torna kialakításának idő-
szakáról főigazgatónk. – A cél nyilvánvalóan 
az volt, hogy képet kapjunk arról, hol is tart a 
korosztályos képzésünk, melyek azok az eset-
leges hibák, amelyeket ki kell javítani, melyek 
azok a területek, amelyekben fejlődnünk, erő-
södnünk kell, illetve az is lényeges volt, hogy 
az itt szerzett tapasztalatokat hogy tudjuk 
beilleszteni a rendszerünkbe. Ezen felül azt is 
kijelenthetjük: az évek során a Puskás–Suzu-
ki-kupa a Puskás Akadémia brandépítésében 
is nagyon komoly tényezővé vált.

Tavaly, a 10. Puskás–Suzuki-kupán a 
Bayern München és a Sporting Lisszabon 
volt itt „elsőbálozóként”, milyen visszajel-
zéseket kaptunk tőlük?

Tíz év fáradságos munkájával elértük, 
hogy mind az itt folyó szakmai munkának, 
mind a Puskás–Suzuki-kupának egyre 
komolyabb presztízse, híre van a nagyvi-
lágban. A Sportinggal és a Bayernnel már 
korábban is voltak kapcsolódási pontjaink, 
mostanra viszont kapcsolatunk lett. A bajo-
roktól Jan-Christian Dreesen alelnök úr ke-
resett meg engem, amikor elkezdték építeni 
a Bayern Campust, hogy tájékoztassam 
arról, hogyan tagoltuk, építettük fel, illetve 
valósítottuk meg egy időben, egy térben azt 
oktatást, nevelést, illetve a labdarúgókép-
zést, miért és hogyan épülnek egymásra 
a folyamatok. A Sporting elnöke, Bruno de 
Carvalho is látogatást tett nálunk, így került 
képbe a német és a portugál csapat, ame-
lyektől a tavalyi tornát követően nagyon 

komoly és rendkívül pozitív visszajelzése-
ket kaptunk. Ezt azért fontos hangsúlyozni, 
mert voltak kérdéseik, de ezeket felülírta a 
rendezés, a lebonyolítás, illetve maga a tor-
na minősége, s már várták, hogy ebben az 
évben is meghívjuk őket.

A KRC Genk tavaly ugyan nem volt itt, 
de 2016-ban igen, és ők is visszatértek…

A genki kapcsolatot a nemzetközi kap-
csolatokért felelős szekcióvezetőnknek, 
egykori kiváló játékosunknak, Tóth Balázs-
nak köszönhetjük, aki 2007 és 2011 között 
futballozott a belga klubnál – akárcsak a 
Bayern Münchennel és a Sportinggal, velük 
is folytatunk szakmai együttműködést, van, 
amikor a mi edzőink és játékosaink mennek 
ki hozzájuk tanulmányi útra, van, amikor ők 
jönnek hozzánk. Balázs hitelessége a mi 
egyesületünk hitelességét is garantálta 
számukra, és tőlük is nagyon jó visszajel-
zéseket kaptunk.

Ha tavaly azt mondtuk – teljes joggal 
–, hogy az volt minden idők legerősebb 
mezőnye, most „emeltük a tétet”, hiszen 
idén már nyolc csapat méretteti meg ma-
gát. Lesz újonc is, mégpedig nem is akár-
milyen.

Igen, a Flamengo is itt lesz az idei Pus-
kás–Suzuki-kupán, ami azt jelenti, hogy 
Dél-Amerikába is eljutott a hírünk. Ez alapí-
tónknak, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak 
köszönhető, hiszen amikor ellátogatott a 
riói olimpiára, tárgyalásokat is folytatott, 
ahol a nem kis hagyományokkal rendel-
kező Flamengo képviselői is ott voltak. Az 
ottani beszélgetés során szóba került, hogy 
alapított Magyarországon egy akadémiát, 
ezután a nagykövetségen keresztül megke-
resett bennünket a klub, én pedig megkér-
tem őket, nézzenek körül nálunk. Komoly 
prezentációban mutattuk be nekik az itt 
folyó munkát, az elképzeléseinket, illetve 
azt, hogy a nemzetközi tapasztalatokat és 
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FELNŐTTEK KÖZÖTT
A közelmúltban három fiatal akadémistánk: Laky László, Varga Balázs 
és Major Gergely is bemutatkozhatott az NB III-ban.

Laky László a kezdőcsapatban kapott he-
lyet a III. Ker. TVE elleni NB III-as bajnokin. 
Tizennyolc esztendős kapusunk először 
lépett pályára a felnőtt mezőnyben tétmér-
kőzésen. László négy éve van akadémián-
kon, és végigjárta a különböző korosztályos 
csapatainkat. A 2014/2015-ös szezonban 
megnyerte U15-ös együttesünkkel az első 
osztály nyugati csoportját, tavaly az U17-
es bajnoki címet ünneplő gárda tagja volt. 
Hálóőrünk így értékelte első tétmeccsét a 
„nagyok” közt: „Érződött, hogy ez már egy 
felnőttmérkőzés, egy felnőttbajnokság. Itt 
a játékosok is teljesen más iramban játsza-
nak. Nagy különbség van a korosztályos 
bajnokságok és a felnőtt mezőny között. 
Egy példát kiragadva: a játékosok távolabb-
ról és sokkal erősebbeket tudnak lőni. A tá-
madók jobb felépítésűek, és nehezebbek az 
ütközések. Szeretnék stabilan bekerülni az 
NB III-as csapatba.”

Szintén a III. Ker. TVE elleni találkozón 
debütált – csereként – Varga Balázs. Fi-
atal növendékünk 2014-ben érkezett aka-
démiánkra, a 2015/2016-os szezonban 
pályára lépett az U19-es bajnokságot nye-
rő korosztályos csapatban. Támadónk így 

látta a felnőttek mezőnyét: „Nagyon jó 
mérkőzésen sikerült debütálnom, ahol saj-
nos nem sikerült nyernünk. Agresszívabb 
és gyorsabb volt a meccs az utánpótlás-
bajnokságokhoz képest. Hatalmas élményt 
jelentett számomra a bemutatkozás, és re-
mélem, minél többször léphetek pályára a 
felnőttek között.” 

A Gyirmót FC Győr II. ellen ölhette magá-
ra először NB III-as csapatunk mezét Major 
Gergely. Tizenhét éves védőnk 2013 óta pal-
lérozódik intézményünkben, a 2014/2015-ös 
szezonban alapembere volt az U15-ös első 
osztály nyugati csoportját megnyerő gárdá-
nak, a 2016/2017-es szezon végén bajnoki 
címnek örülhetett U17-es csapattársaival. 
Akadémistánk ekképpen vélekedett a tűzke-
resztségről: „Egy nappal a gyirmóti mérkőzés 
előtt tudtam meg, hogy játszani fogok – na-
gyon örültem, amikor kiderült, hogy lehető-
séget fogok kapni az NB III-as csapatban. 
Ezen a szinten már sokkal gyorsabb a játék, 
többet kell futni, és fizikálisan is erősebbek a 
játékosok, mint a korosztályos bajnokságok-
ban. Nem vagyok teljesen elégedett a de-
bütálásommal, mert voltak hibáim, de azon 
leszek, hogy kijavítsam őket.”

mintákat hogyan építjük be az életünkbe. 
Mauricio Roberto Gomes de Mattos, a klub 
elnökhelyettese el is jött a tavalyi Puskás–
Suzuki-kupára, ahol a miniszterelnök úrral 
meghívtuk az idei rendezvényre a csapatot, 
és legnagyobb örömünkre el is fogadták az 
invitálást. Ezzel túlléptünk Európa határain, 
azaz a torna szinte világeseménnyé nőtte ki 
magát.

A Flamengo részvétele igazi egzotikum 
lesz, hiszen a piros-feketék első dél-ame-
rikai együttesként teszik tiszteletüket ná-
lunk.

Dél-amerikai csapat még valóban nem 
volt itt, a kultúrájukat viszont ismerjük: ve-
zető scoutunk, Papp Bence már járt szak-
mai úton Dél-Amerikában, legutóbb például 
az első csapat sportigazgatójával, Komjáti 
Andrással utaztak ki. Van tehát személyes 
tapasztalatunk a szubkontinensről, nem 
kizárólag a híradásokból vagy egyéb tudó-
sításokból ismerjük az ottani miliőt. Az in-
terneten persze minden elérhető, a szakmai 
elemzőink jóvoltából már jómagam is lát-

tam felnőtt- és korosz-
tályos meccseiket is, 
de nagy érdeklődéssel 
várjuk, vajon az ottani 
U17-esek mire képesek 
az európai futballkultú-
rából érkező kortársa-
ik ellen – főleg annak 
ismeretében, hogy a 
Flamengo mögött ha-
zájában negyvenmilli-
ós szurkolói bázis áll.

Az idei Puskás–
Suzuki-kupán milyen 
újdonságok várhatók, 
illetve mely területeken 
lehet még előrébb lépni?

Akadémiánk mindennapjait a fejlődés 
igénye határozza meg, nincs ez másképp 
a Puskás–Suzuki-kupával sem. Épp hogy 
befejezzük az adott évi tornát, már kezd-
jük is szervezni a következőt: nagyjából 
egy-másfél hónappal a torna után készí-
tünk egy elemzést, mindenkit meghallga-
tunk, aki részt vett a szervezésben, illetve 
a lebonyolításban, és megkeressük, miben 
léphetünk előre. Ezek sokszor csak nüán-
szok, de mindig akadnak olyan kis terüle-
tek akár a mérkőzések lebonyolításában, 
akár az azt megelőző előkészületekben, 
amelyeken változtatnunk, javítanunk kell, 
és persze mindig vannak új ötletek. Most 
például a nyolccsapatos torna ugyanúgy 
négy és fél nap alatt zajlik le, mint ami-
kor hat résztvevő volt. Csütörtökön már 
12.30-kor elkezdődnek a mérkőzések, de 
a megnyitóra sok más ilyen tornához ha-
sonlóan az első meccsek után kerül sor. 
Mivel több csapat van, a változások több 
pluszmunkát hoznak magukkal, több se-
gítő kell majd, de idén sem fogunk csaló-
dást okozni.
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Felső sor:  Timári Norman, Papp Kristóf, Kovács Tamás, Vanczák Vilmos, Oroszi Dániel, Radó Dániel, Deutsch László, Keszi Erik, Komódi Kevin

Középső sor:  Ásványi Balázs, Tóth Keve, Gál Tamás, Kiss István (masszőr), Szalai László (utánpótlás szakmai igazgató), Bojan Lazic (vezetőedző),

   Deli Zoltán (kapusedző), Nándori Botond, Erdei András, Varga Ádám

Alsó sor:  Daróczi Zoltán, Mim Gergely, Zsigmond Bence, Péter Bence, De Oliveira Ayrton, Szabó Máté, Mezőssy Levente
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Bajnokok Múltidéző 

DEÁK FERENCRE EMLÉKEZÜNK
Húsz éve, 1998. április 18-án 76 éves korában hunyt el minden idők egyik 
legnagyszerűbb góllövője, Deák „Bamba” Ferenc. 

Az elsőre 
nem túl hí-
zelgőnek 
tűnő bece-
név erede-

tét az egykori gólzsák így idézte 
fel később: „Még Lőrincen neveztek el így, 
mert jó szokásom szerint a középkör táján, 
a felezővonalnál helyezkedtem el, látszólag 
úgy, mintha semmi dolgom nem lenne ott. 
Bambultam, de amikor jött a labda, mindig 
gyorsan és váratlanul mozdultam meg. Hi-
ába, támadni és gólt lőni, ez a legszebb a 
futballban! Még ilyen bambásan is...” 

Deák Ferenc 1940-ben a Szentlőrinci 
AC (SZAC) együttesében kezdte pályafu-
tását, ahol hét évig szerepelt. Kiváló for-
máját bizonyítja, hogy az 1945–46-os, az 
1946–47-es és az 1948–49-es szezonban 
is ő szerezte a legtöbb gólt Európában. 
Ráadásul 1945–46-ban 34 mérkőzésen 

66 találatot jegyzett, ami a mai napig Eu-
rópa-csúcs. Elképesztő teljesítményének 
elismeréseképpen 1997-ben Münchenben 
az IFFHS gáláján megkapta „az évszázad 
gólkirálya” címet.

1947-ben került az FTC-hez. Itt 111 
mérkőzésén 155-ször volt eredményes. 
Az 1948/49-es idényben bajnok lett a 
zöld-fehér csapattal, és 59 találattal ő lett 
a gólkirály is. 1950-ben kénytelen volt át-
igazolni a rivális Bp. Dózsához. A lila-fe-
héreknél töltött négy éve alatt azonban itt 
sem hagyta abba a gólgyártást, 77 fellépé-
sén 53 gólt szerzett. Játékoskarrierjének 
utolsó éveit a VM Egyetértésnél, a Bp. 
Spartacusnál, illetve a Siófoknál töltötte. 
A válogatottban kevés lehetőséget kapott, 
mindössze 20-szor ölthette magára a cí-
meres mezt. Ám ha játszott, akkor álta-
lában eredményes volt: összesen 29-szer 
zörgette meg az ellenfelek hálóját.
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Arany pillanatok Arany pillanatok

FUTBALLCSILLAGOK 
A TISZA-PARTI VÁROSBAN
Puskás, Grosics, Buzánszky és cimboráik útja – Nyíregyházát követően – 
Szegedre vezetett: ezúttal a Tisza-parti városban láthatók az Aranycsapat 
ereklyéi.

Alighogy véget ért Nyíregyházán a Pus-
kás Intézet „Arany pillanatok” című kiál-
lítása, a futball-legendák emlékei máris 
továbbvándoroltak az országban – ezút-
tal Szegedre látogatott a Puskás Intézet 
Aranycsapatot bemutató különleges tár-
lata a 6:3 jubileumi évében. Április 13-án, 
egy igazán különleges napon nyílt meg a 
kiállítás a Szegedi Dóm Látogatóközpont-
ban: 1955-ben ugyanis épp ezen a napon 
lépett pályára a világverő magyar válo-
gatott a Szegedi Haladás csapata ellen. 
Mintegy húszezren szurkolták végig a Ha-
ladás pályáján megrendezett rendhagyó 
mérkőzést, amelyen – Kocsis és Szojka 

góljával – az Aranycsapat győzedelmes-
kedett 2–0-ra.

Ám annak, hogy ezúttal éppen Szeged-
re „költöztek” a legendák, más apropója 
is van: a szűkebb és tágabb értelemben 
vett Aranycsapat-játékosok közül ugyanis 
többen is kötődnek a városhoz. Kispéter 
Mihály válogatott hátvéd a Tisza-parti vá-
rosban született, ahogyan Sándor Károly, 
avagy „Csikar”, a szélsebes jobbszélső is. 
Lakat Károly, a legendás „tanár úr”, a győri 
születésű fedezet 1941 és 1943 között a 
Szegedi AK játékosa volt, majd 1956-ban a 
Szegedi Haladás vezetőedzőjeként ismét a 
Tisza-parti városba került. Az Aranycsapat 
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kiváló balfedezete, Zakariás József ugyan-
csak köthető a városhoz: a kispestiek mel-
lett a Szegedi AK mindenáron le akarta iga-
zolni őt. „Minden vágyunk az, hogy téged a 
SZAK csapatának megszerezzünk” – sze-
repel a Szegedi Atlétikai Klub Zakariásnak 
írt levelében. A szerződésajánlat mellett a 
szegedi vitrinekben rejtezik többek között 
a balfedezet anyakönyvi kivonata, iskolai 
értesítője, az ’54-es világbajnokságról kül-
dött képeslapja, öngyújtója vagy épp 1951-
ben az MTK-val nyert bajnoki aranyérme is. 
S persze ott vannak a nagyváradi Magyar 
Imre szegedi sportjelvényei és zászlói is.

A szegedi tárlatot Kiss-Rigó László 
szeged-csanádi megyéspüspök nyitotta 
meg. „Köszöntöm a tárlat díszvendégeit, 
az Aranycsapat tagjait – fogalmazott a 
püspök. – A futball több mint sport, s az 
Aranycsapat játéka több mint labdarúgás: 
a nemzeti identitás és büszkeség, az ösz-
szetartozás kifejezője is egyben, s elsegít 
bennünket a jövő felé. Merthogy a jövőt 
építeni a múlt nélkül nem lehet. Kívánom, 
hogy mindazok az értékeket, amelye-
ket az Aranycsapat legendás labdarúgói 
képviseltek, a tárlat által is továbbörökí-

tődjenek.” Balogh Balázs kommunikációs 
igazgató a kiállítás megnyitóján a Puskás 
Intézet küldetéséről beszélt: „Immár 2011 
óta gyűjtjük a nagy labdarúgók ereklyéit, 
hogy elvigyük a legendák történetét az or-
szág minden szegletébe, s így a magyar 
futball hírnevét öregbítsük.” A szegedi tár-
lat egészen május 6-áig tekinthető meg a 
Szegedi Dóm Látogatóközpontban, s az-
tán Gyulára visz majd a legendák útja.

(Riportunkat a szegedi Aranycsapat-ki-
állításról az április 25-én az M4 Sporton lát-
ható Puskás Magazinban tekinthetik meg.)



 Meccsszilánkok

j e g y z ő k ö n y v

MAGYAR KUPA NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
DIÓSGYŐRI VTK–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–3 (0–1)
Gól: Perosevic (41.), Knezevic (49.), Henty (85.)

Sárga lap: Nagy T. (24.), Joannidisz (45.), Szarka (50.), Brkovics (55.), Ugrai (77.)

DVTK: Antal – Nagy T. (Bacsa, 54.), Lipták, Brkovics, Tamás M. – Sesztakov (Óvári, 82.), 
Hasani, Busai (Vela, 69.), Ugrai – Joannidisz, Szarka

PAFC: Hegedüs L. – Poór, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski – Zsidai, Balogh B. – Molnár G., 
Knezevic (U. Diallo, 84.), Perosevic (Radó, 88.) – Henty (Prosser, 87.)

Továbbjutott: a Puskás Akadémia, 3–1-es összesítéssel

1918
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 Meccsszilánkok

j e g y z ő k ö n y v

OTP BANK LIGA, 26. FORDULÓ:
PUSKÁS AKADÉMIA FC – BUDAPEST HONVÉD FC 1–1 (1–0)
Gól: Hegedűs J. (34.), ill. Danilo (86.)

Sárga lap: Hegedüs L. (76.), Szakály P. (92.), ill. Danilo (28.), Kukoc (93.)

PAFC: Hegedüs L. – Osváth, Poór, Hegedűs J., Spandler, Trajkovski – Szakály P., Knezevic 
(Latifi, 57.), Balogh B. – Radó (U. Diallo, 66.), Perosevic

Bp. Honvéd: Gróf – Heffler T. (Ikenne-King, 46.), Bobál D., Kamber, Baráth, Holender (Kukoc, 
57.) – Gazdag, Nagy G., Banó-Szabó (Májer, 72.) – Eppel, Danilo
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A Magyar Kupa negyeddöntőjének vissza-
vágóján 3–0-ra vertük Mezőköveseden 
a DVTK-t, és 3–1-es összesítéssel jutot-
tunk a legjobb négy közé. Mivel a diósgyő-
ri együttes az első találkozón 1–0-s előnyt 
szerzett a Pancho Arénában, a mieinknek 
nem volt más választásuk, mint támadni 
a mezőkövesdi arénában. Az első félidő 
egészében mi irányítottuk a játékot, ehhez 
persze az is kellett, hogy védelmünk reme-
kül semlegesítse a hazai próbálkozásokat.  
A 40. percben megszereztük a vezetést: 
Balogh nagyszerűen emelt a jobbösszekö-
tőben kilépő Perosevic elé, aki hat méterről 
higgadtan lőtte ki a hosszút. 

A fordulás után Knezevic növelte az 
előnyünket, aki Antal rossz felszabadítását 
követően Molnár passzát juttatta a kapuba. 
Ezután Hegedüs Lajos percei következtek, 
aki előbb Bacsa, majd Tamás kísérleténél 
mentett óriásit. A kitámadó Diósgyőrnek az-
tán a 85. percben Henty vitte be a kegyelem-
döfést, miután egy jobb oldali szóló végén 

hajszálpontosan 
lőtte ki Antal 
kapujának jobb 
alsó sarkát. Ez-
zel együttesünk 
története során 
először került 
a Magyar Kupa 
e lődöntő jébe , 
ahol a DVSC lesz 
az ellenfelünk.

Hiába futballoz-
tunk végig job-
ban a Honvéd-
nál, hiába volt 
több helyzetünk 

a 26. fordulóban, a hajrában megint jött 
egy rövidzárlat, így 1–1-es döntetlent ját-
szottunk a kispestiekkel. A meccs legele-
jén már gólt szerezhettünk volna, Knezevic 
tört előre a félpályától, de 22 méteres lövé-
se kevéssel a bal kapufa mellett ment el. Az 
első félidő hátralévő részében is a mieink 
akarata érvényesült, Perosevic fejjel a felső 
lécet is eltalálta. A 33. percben az ő lövé-
se utáni szögletből Knezevic ívelt középre, 
ahol Hegedűs János megelőzte emberét, és 
a kapu bal oldalába fejelt.

A második félidőre egy jóval papriká-
sabb Honvéd jött ki, Hegedüs Lajosnak kel-
lett bravúrral hárítania egy méteres Banó-
Szabó-lövést. Mi is veszélyeztettünk, előbb 
Radó lövését blokkolták, majd Latifi fejelt 
a jobb kapufa mellé. A játék képe a hajrára 
fordulva sem változott, Diallo és Osváth is 
növelhette volna az előnyt. Ám hiába volt 
a kezünkben a találkozó, egy bal oldali kis-
pesti beadásra Danilo érkezett jól, és fejjel 
egyenlített. 
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Program

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

Impresszum

GÓLLÖVÖLISTA

Partnerek és támogatók:

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 26 16 7 3 56—23 55
  2 VIDEOTON FC 26 16 7 3 55—25 55
  3 DVSC 26 10 7 9 44—34 37
  4 ÚJPEST FC 26 9 10 7 35—34 37
  5 BUDAPEST HONVÉD 26 10 6 10 41—44 36
  6 PAKSI FC 26 9 8 9 38—41 35
  7 SWIETELSKY HALADÁS 26 9 3 14 29—41 30
  8 DVTK 26 8 6 12 40—43 30
  9 PUSKÁS AKADÉMIA FC 26 7 9 10 31—39 30
10 BALMAZÚJVÁROS 26 6 9 11 29—38 27
11 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 26 6 9 11 30—47 27
12 VASAS FC 26 7 5 14 32—51 26

PAFC

KUPASIKER ÉS IKSZ A RANGADÓN A PAFC 2017–2018-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
  1. 07. 16.  FTC — PUSKÁS AFC 1—1
  2. 07. 23.  PUSKÁS AFC — VIDEOTON 1—3
  3. 07. 30.  VASAS FC — PUSKÁS AFC 2—0
  4. 08. 05.  PUSKÁS AFC — HONVÉD 0—2
  5. 08. 12.  DVTK — PUSKÁS AFC 2—2
  6. 08. 19.  PUSKÁS AFC — BALMAZ. 2—1
  7. 08. 26.  HALADÁS — PUSKÁS AFC 1—5
  8. 09. 09.  ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC 1—3
  9. 09. 16.  PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 1—0
10. 09. 23.  DVSC — PUSKÁS AFC 3—0
11. 09. 30.  PUSKÁS AFC  – PAKSI FC 1—2
12. 10. 14.  PUSKÁS AFC — FTC 1—1
13. 10. 21.  VIDEOTON — PUSKÁS AFC 2—0
14. 10. 28.  PUSKÁS AFC — VASAS FC 0—0
15. 11. 04.  HONVÉD — PUSKÁS AFC 4—3
16. 11. 18.  PUSKÁS AFC — DVTK 1—0
17. 11. 25.  BALMAZ. — PUSKÁS AFC 2—2
18. 12. 02.  PUSKÁS AFC — HALADÁS 1—3
19. 12. 09.   PUSKÁS AFC — ÚJPEST FC 2—1
20. 02. 24.  MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC 0—0
21. 03. 03.  PUSKÁS AFC — DVSC 0—0
22. 03. 10.  PAKSI FC  – PUSKÁS AFC 3—1
23. 03. 17.  FTC — PUSKÁS AFC 3—1
24. 03. 31.  PUSKÁS AFC — VIDEOTON 0—0
25. 04. 07.  VASAS FC — PUSKÁS AFC 1—2
26. 04. 14.  PUSKÁS AFC — HONVÉD 1—1
27. 04. 21. 17:00 DVTK — PUSKÁS AFC 
28. 04. 28. 17:00 PUSKÁS AFC — BALMAZ. 
29. 05. 05. 17:00 HALADÁS — PUSKÁS AFC 
30. 05. 12. 17:00 ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC 
31. 05. 19. 17:00 PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 
32. 05. 27. 17:00 DVSC — PUSKÁS AFC 
33. 06. 02. 19:00 PUSKÁS AFC — PAKSI FC 
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  1  KNEZEVIC JOSIP 10
  2  ULYSSE DIALLO 6
  3  SZAKÁLY PÉTER 4
  4  MOLNÁR GÁBOR 2
  4  PEROSEVIC ANTONIO 2
  6  HERIS JONATHAN STEVE 1
  6  PROSSER DÁNIEL BÁLINT 1
  6  RADÓ ANDRÁS 1
  6  HENTY EZEKIEL ISOKEN 1
  6  SPANDLER CSABA 1
  6  TRAJKOVSKI DEJAN 1
  6  HEGEDŰS JÁNOS KRISZTIÁN 1
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FELNŐTT HAZAI MEZ

LÉGY TE IS EGYEDI!

FELNŐTT IDEGENBELI MEZ

PAFC SHOP ELÉRHETŐSÉGE

CÍM: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HOLLAND FASOR 2.
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 10:00-20:00, VASÁRNAP 10:00-16:00

11.700 FT

14.000 FT

Vásárold meg a   PA FC  2 0 1 7/2 0 1 8   -as csapatmezét a

Pancho Aréna büféiben és a székesfehér vári

Auchanban található PAFC Shopban!


