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A SAJÁT JÁTÉKUNKAT KELL TÖKÉLETESÍTENI
Bár jól ismeri Diósgyőrt, és fel is készülünk a piros-fehérekből, Benczés
Miklós szerint elsősorban a támadások befejezésének és a rögzített helyzetek
kivédekezésének erősítésével tehetünk a legtöbbet a győzelemért.
A Fradi elleni siker után Debrecenben
nem sikerült az újabb bravúr. Min kell változtatnunk, illetve miben kell javulnunk,
hogy a Diósgyőr ellen visszatérjünk a
győztes útra?
A Loki ellen mindkét gólt pontrúgásból
kaptuk, tehát a rögzített játékhelyzetek
kivédekezésében még mindenképpen fejlődnünk kell. A Nagyerdei Stadionban Kiss
Tamás gólján kívül is akadtak helyzeteink
– fontos, racionalizálni tudjuk a végjátékot
annak érdekében, hogy jobb arányban
tudjuk kihasználni a lehetőségeinket.
Az első körben Miskolcon 2–0s vezetésünk után 2–2-es döntetlen
született. Milyen tanulságot vonhatunk le abból a találkozóból,
melyek azok a hibák, amelyeket most nem szabad elkövetnünk?
Itt is a pontrúgásokat tudnám kiemelni, hiszen Dusan
Brkovics ott is egy szöglet
után szerezte az első gólt.
Az igazsághoz ugyanakkor
hozzátartozik, hogy 2–0nál két kiugratási kísérletünket is tévesen állították
meg lesen, ráadásul Molnár
Gabi véleményes kiállítása
miatt emberhátrányban voltunk kénytelenek futballozni.
A DVTK a legutóbbi öt mec�csét elvesztette, mi viszont há-

rom meccs óta hibátlanok vagyunk hazai
pályán, ráadásul, ha nyerünk, jócskán elléphetünk a veszélyzónától, hiszen a számunkra ideális esetben a Diósgyőriekkel
szemben nyolc, a Haladással szemben kilenc pont előnyre tennénk szert.
Valóban ez a találkozó legnagyobb tétje, egy győzelemmel stabilizálhatnánk a
helyünket a középmezőnyben. Rendkívül
fontos összecsapás előtt állunk, hiszen úgy
vélem, nekünk sokkal inkább a táblázat közepén van a helyünk.
Fernando Fernández játékosod
volt Diósgyőrben, és a csapatot is
jól ismered. Nyitott könyv a DVTK
játéka számodra?
Hértől hétre készülünk
az ellenfelekből, de a
mi játékunk nyitott
könyv az ő számukra, hiszen tőlünk
kapják az ellenfeleket, az aktuális
vetélytárs elemzése
közben
g ya k o r l a t i l a g
újra és újra „terítékre kerülünk”.
Természetesen
most kielemezzük
ellenfelünk játékát,
de ahhoz, hogy újra
győzzünk a Pancho
Arénában, a sajátunkat
kell tökéletesíteni.
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KIEMELTEN FONTOS LENNE A SIKER
Bár csapata az eredményeket tekintve nincs jó passzban, Fernando
Fernández látja az előrelépést, s a Pancho Arénában sem lenne
elégedett egy ponttal.
Kiegyezne-e most egy pontosztozkodással?
Nem egyeznék ki. Mi minden mérkőzésen három pontot akarunk szerezni, hiszen
a tabellán elfoglalt helyezésünk miatt csak
így lépkedhetünk előre. Most kiemelten fontos, hogy győzzünk.

Fernando Fernández
Együttese elvesztette a legutóbbi öt találkozóját. Látja-e, hogyan mászhatnak ki
ebből az igencsak mélynek tűnő gödörből,
illetve lát-e olyan pozitív jeleket, amelyek
arra utalnak, hogy a közeljövőben megszakadhat ez a rossz sorozat?
Nyár óta tudtuk, hogy ez a szezon nehéz
lesz, főleg az első néhány mérkőzésünk. De
úgy érzem, hogy – bár az eredményekkel
még adósak vagyunk – a csapat mérkőzésről mérkőzésre fejlődik, és sokkal jobban
nézünk ki, mint néhány meccsel ezelőtt. Korábban sok problémánk akadt a támadások
felépítésével, amiben sikerült fejlődni, azonban a befejezés terén még mindig gondjaink vannak.
A Puskás Akadémia elleni legutóbbi
mérkőzés 2–2-es döntetlenre végződött.

Benczés Miklóshoz közismerten jó barátság fűzi. Mennyiben segíthet a felkészülésben, hogy jól ismeri kollégája észjárását?
Ebben a bajnokságban mindenki ismer
mindenkit, így ez nem számít. Az ellenfél
feltérképezésére már minden csapatnak
számtalan eszköz van a kezében. A kiváló
kapcsolatunk az eredménytől függetlenül
meg fog maradni, a lefújás után csak jókat
fogok neki kívánni.
Mire kell a leginkább odafigyelniük a
Puskás Akadémia ellen ahhoz, hogy az ön
által elvárt eredménnyel távozhassanak
Felcsútról?
Teljesen más mérkőzés lesz, mint amit
az első körben játszottunk a PAFC ellen. A
felcsútiak utolsó két hazai mérkőzése nagy
győzelmet hozott, így biztosan megjött a
játékosok önbizalma. Ugyanakkor hasonló
helyzetben van a két csapat, hiszen sok új
játékos érkezett az átigazolási időszakban.
Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon kiegyenlített mérkőzés lesz. Azt a teljesítményt kell bemutatnunk idegenben is, amit
hazai pályán, csak így lehetünk eredményesek.
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CSODAGÓL UTÁN IS SZERÉNYEN
Középhátvédünk, Hegedűs János 60,8 méterről célozta meg szabadrúgásból Dibusz
Dénes kapuját a Fradi elleni hazai mérkőzés 20. percében – ráadásul teljes sikerrel!
A Puskás-díj-jelölés minden kritériumát teljesítő győztes gól szerzőjével a mérkőzés
lefújása után készítettünk interjút.
A futball történetében a legmagasabb osztályban csak nagyon kevesek büszkélkedhetnek
hasonló távolságról szerzett góllal, mint Hegedűs János: David Beckhamnek a Wimbledon
ellen szerzett legendás, 1996-os találata is a
félpályán túlról, de „csak” 57 yardról, azaz alig
több mint 52 méterről esett.

NÉVJEGY
Hegedűs János
Születési idő: 1996. október 4.
Születési hely: Budapest
Poszt: védő
Mezszám: 68
NB I-es mérkőzés/gól: 42/4

Sok mindent hallottunk a nézőtéren,
mondták, hogy Puskás-díjas gól, az év gólja,
és azt is, hogy Hegedűs Jani szögre akasztja a
mezét, mert ilyen gólt nem rúg még egyszer…
Egyelőre nem tervezek ilyesmit… – mosolyodott el a pazar megoldásával az internetet
is „felrobbantó” bekk. – Természetesen hihetetlenül boldog vagyok, hogy az én találatommal
nyertünk, de a legfontosabb a három pont begyűjtése és a Ferencváros legyőzése volt.
Azért idézzük fel ezt a gólt, hiszen nem
mindennap láthatunk ilyet: jóformán a fejünkhöz sem tudtunk kapni, már ott volt a labda a
kapuban.
A mérkőzés előtt kedden érkeztünk vissza
a válogatottból, és az ellenfeleket megfigyelő
asszisztens edzőnk, Vincze Richárd az első
adandó alkalommal felhívta a figyelmünket
arra, hogy meg lehet próbálni átemelni Dibusz
Dénes felett a labdát, mert kint szokott állni. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy az edzéseken
sokszor próbálkoztam, de nem jött össze –
volt, hogy a kaput sem találtam el. Persze az
ilyesminek a meccsen kell sikerülnie – sikerült
is. Ezúton szeretnék jobbulást és sok erőt kívánni két barátomnak, Spandler Csabának, aki
egyben csapattársam is, valamint Csintalan
Csabának.
A gól három pontot ért, csakúgy, mint a játékunk, hiszen nagyon szervezetten védekeztünk, a Ferencváros jóformán csak a beívelésekből tudott veszélyeztetni.
Úgy érzem, tényleg kontroll alatt tudtuk

tartani a támadóit, illetve ki tudtuk fejelni a
beadásaikat, blokkolni tudtuk a lövéseiket, és
Braniszlav Danilovics is nagyszerűen védett.
Egyben volt a csapat, remekül védekeztünk,
mindenki száz százalékot nyújtott, de úgy
érzem, vannak még tartalékaink, és előrébb
tudunk lépni.
Az idő múlásával egyre bátrabbak lettünk, és voltak további
lehetőségeink is.
Igen, a Fradi kinyílt,
és mindent megtett
azért, hogy megszerezze az egyenlítő gólt, ezáltal nekünk is voltak lehetőségeink kontrázni.
De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a Vidi és
a Honvéd után megint itthon tartottuk a három
pontot, és legyőztük a Ferencvárost.
Azt szokták mondani, a sors mindig igazságot szolgáltat; az U21-es válogatottban
Törökország ellen csak egy percet kaptál a
Pancho Arénában, ez a gól alighanem kárpótolt…
Természetesen kárpótolt, de még egyszer
mondom: itt nem rólam van szó, nem az egyénekről kell beszélni, hanem a csapatról. Együtt
dobogott a szívünk, és mindent kiadtunk magunkból azért, hogy győzni tudjunk.
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„ARANYGENERÁCIÓ”
A Puskás Akadémia egyik
legtehetségesebb korosztálya a 2002-es
évjárat: tavaly az U15-ös bajnokságban
aranyérmes, az idén az U16-os kiemelt
pontvadászatban ezüstérmes lett. Az
októberi Európa-bajnoki selejtezők során
öt akadémistánkkal a soraiban jutott be
az elitkörbe az U17-es magyar válogatott.

A jelenlegi U17-es gárdánk magja negyedik
szezonját kezdte intézményünk kötelékében.
2016-ban másodikak lettek az U14-es korosztályban, egy évvel később egy híján húsz
pontos előnnyel bajnoki aranynak örülhettek
az U15-ös pontvadászatban, idén az U16-os
kiemelt bajnokság végén ezüstérmet akasztottak a nyakukba, míg a futó szezonban az
U17-esek között ugyancsak a dobogón állnak.
Az elmúlt négy évad során két korosztályos gólkirálya is volt az együttesnek: a 2016–

2017-es idényben Kalmár Benedek harminc
góllal az U15-ösök között, a 2017–2018-as
bajnokságban Komáromi György tizennyolc
találattal az U16-osoknál lett a legjobb támadó. Utóbbi májusban még a Genk kapuját
vette be a Puskás–Suzuki-kupa fináléjában,
augusztusban az NB III-as listavezető Ajka
otthonában debütált a felnőttfutballban a
PAFC II színeiben, majd októberben az U17es magyar válogatott tagjaként gólt szerzett
Litvánia ellen az Európa-bajnoki selejtezőn.
„Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezzel a

társasággal készülhetek nap mint nap itt a
Puskás Akadémián. Élvezet minden pillanat,
amit ezzel a csapattal tölthetek. Már négy
éve, hogy egy közösséget alkotunk, ugyan
érkezett pár játékos az évek alatt, de a gárda
gerince megmaradt, s a legjobb baráttokká
váltunk az elmúlt szezonok során” – mesélt
Gyuszi az öltözői hangulatról.
Támadónk mellett akadémiánkat Hosszú
Zétény, Ominger Gergő, Posztobányi Patrik
és Vaits Marcell képviselte az U17-es Eb-selejtezők első fordulójában, ahol utánpótlásválogatottunk csoportgyőztesként, kapott
gól nélkül kvalifikálta magát az elitkörbe.
A korosztályos nemzeti együttes és intézményünk U17-es legénységének csapatkapitánya, Posztobányi Patrik szerint nemes
feladat az övé. „Óriási megtiszteltetés, de
egyben hatalmas felelősség is, hogy én viselem a karszalagot, mind a címeres mezben,
mind az egyesületnél.”
Ominger Gergő két esztendeje pallérozódik nálunk, az utánpótlás-válogatott középpályás nemrég
az Illés Akadémiának lőtt

Cristiano Ronaldót és Gareth Bale-t idéző
gólt: „A harcosságunk az egyik legnagyobb
erősségünk. Csapatként remek brigáddá
kovácsolódtunk össze, de egyénileg is vannak tehetséges labdarúgóink. Később csatlakoztam a gárdához, mint a többiek, de azóta remekül be tudtam illeszkedni.”
Visinka Ede, aki jelenleg a PAFC II vezetőedzője, az előző két évben dolgozott
együtt a társulattal. „Nagyon jól nevelt, kiváló tehetségeket tömörít ez a csapat, öröm
volt ezeket a fiúkat edzeni. Nagyszerű srácok a magánéletben és pályán is. Vagány
gyerekek, nem félnek semmitől, ezt napról
napra bebizonyítják.”
Az együttest az idei nyártól Czinkon
Szabolcs trenírozza, aki jól tudja, nagy
felelősség egy ilyen sikeres társaságot
vezetni. „Azt gondolom három hónap
után, hogy kezdjük egymást egyre jobban
megszokni, s egyre gyümölcsözőbb ez a
munka mindnyájunknak. Ennyire szorgalmas, munkamániás csapattal nem igazán
találkoztam még. Nemes feladat akadémiánk egyik aranygenerációját átsegíteni a
felnőttlabdarúgásba.”

Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont
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FÖLDBŐL KINÖVŐ FALAK,
ÉGBŐL ALÁERESZKEDŐ TETŐ
9800 m²-en terül el, kivitelezésénél 15 000 m³
betont, 1600 tonna betonacélt, 1826 m³ faanyagot,
17 300 000 kötőelemet, 8000 m² palát, 18 000 kg
rezet használtak fel – lélegzetelállító számok,
amelyek akadémiai épületegyüttesünk legújabb
darabját írják le, azt a komplexumot, amely a sport
és tudomány katedrálisává kíván lenni. Alkotójával,
Dobrosi Tamással beszélgettünk.
„A sportközpont esetében az egyik legizgalmasabb kérdés számomra az volt, hogyan
lehet az egyes funkcionális tereket úgy ös�szekapcsolni, hogy az egész építmény egy
nagy tércsoportot alkosson, s belsőépítészettel miként fűzhetjük fel ezeket a tereket úgy
egymásra, hogy az ember úgy érezze magát,
mintha egy kisváros felfedezni való utcácskáin sétálgatna – avat be az alkotás folyamatába Dobrosi Tamás. – A kis utcák fölé ráborul
az egész tetőszerkezet, és fogja teljes egységbe magát a kompozíciót. Ahogy a mesterem,
Makovecz Imre mondta: olyan épületeket tervez, ahol a falak a földből nőnek ki, s a tető az

égből ereszkedik alá, az épület maga pedig két
világ találkozásánál helyezkedik el egy olyan
vékony metszésvonalon, ahol mi, emberek
mozgunk – két lábbal a földön, de szívünket
és tekintetünket az ég felé fordítva.”
Tamás egészen egyedi módon, a szokványoson és a konvencionálison túllépve gondolta újra a sportcsarnokot mint jellemző épülettípust, és a skiccek, vázlatok, metszetek,
grafikák lassanként mind valósággá lettek.
„Nem úgy gondolok magamra, mint aki valami
nagy tettet hajtott végre, sokkal inkább úgy,
hogy mint minden embernek, nekem is az a
feladatom, hogy abból, amiben jó vagyok, pró-

báljam kihozni a lehető legtöbbet. Ha nekem
lehetőségem adódott ilyen léptékű épületek
tervezésére, akkor nekem kutyakötelességem
nem szégyent hozni a mesteremre” – vallja
Tamás, aki egyetemi évei elején találkozott
mesterével, az organikus, szerves, avagy élő
építészet legnagyobb művelőjével, Makovecz
Imrével, s öt éven át dolgozhatott a kötelékében: „Akkor értettem meg, hogy az én szívemhez az a fajta építészeti gondolkodás vagy építészeti szakralitás áll közel, amit ő képviselt,
s ebben tudom magam a legőszintébben és
legpontosabban kifejezni. Nála az építészet
sohasem volt stilisztikai kérdés, nem azt várta el a tanítványaitól, hogy ugyanazt rajzolják,
mint ő. Sőt, azokra volt a legbüszkébb, akik
átrágták magukat a mester gondolatain, koncepcióján, és a kásahegy túloldalán elindultak
a saját életük útján.”
Tamás és az építészet egészen korán találtak egymásra. „Négyéves voltam, amikor
az óvodában kezem ügyébe került egy Legokészlet, s aztán csak azzal játszottam – meséli. – Így hát az óvó néni karácsony közeledtével
megsúgta a szüleimnek, hogy ha meglepetést
akarnak szerezni nekem, s megengedhetik
magunknak, akkor ajándékozzanak nekem egy
ilyen készletet, ez a gyerek ugyanis nem fog-

lalkozik mással,
csak azzal, hogy
épít. Akkor még
öntudatlanul,
nyolcéves koromtól fogva viszont már teljesen
tudatosan készültem a hivatásomra, s már akkor tudtam, hogy építész akarok lenni.”
Tamás és mestere szerint az építészet
sorsteremtés. A föld mélyéből előbújó falak
és a vitorlaként rájuk feszített tetők rengetegében emberek születnek, élnek, halnak meg.
Ezek a teremtett terek hatnak az emberekre,
sorsokat látnak – és formálnak, inspirálnak.
„Egy Makovecz-épület, legyen szó családi
házról vagy épp középületről, valójában mindig egy templom – vallja. – Mesterem mellett
dolgozva megértettem, hogy van egy létállapota az embernek, amikor felfogja: minden
minket körülvevő történés, létező voltaképp a
szakrális megnyilvánulása, vagyis mindenhol
Isten képmásával találkozunk. Ha az ember
eljut ebbe a létállapotba, akkor már nem tudja kivonni magát a hatása alól, nem tudja azt
mondani, hogy de azért én mégis két méter
hatvan centiméter belmagassággal tervezek
egy épületet, mert az egy optimális szám. Helyette inkább azt mondja: két lábbal a földön
állunk, de arcunkat az ég felé fordítva járunk.”
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Felső sor:
Kocsis Barnabás, Koch Attila, Major Gergő, Tóth Attila, Kiszely Dominik, Csala Tibor, Nagy Zalán
Középső sor: Kocsis Marcell, Bajor Richárd (erőnléti edző), Burányi Tamás (asszisztens edző), Kenéz Szabolcs (vezetőedző), Molnár Levente (kapusedző), Ganbold Ganbayar
Alsó sor:
Tóth Bence, Fekete Olivér, Pekowski Michal Jan, Papp Zsombor, Lencsés Bállint, Kovács Dániel, Horog Ádám
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Múltidéző

KOCSIS, A FORRADALMÁR
Kocsis Sándor, az Aranycsapat legendás csatára az
1956-os forradalmat követően nem tért már haza
a Honvéd engedély nélküli dél-amerikai túrájáról.
Ötven évvel ezelőtt, 1968. október 23-án játszotta le
búcsúmeccsét a Barcelonában, emlékezve szeretett
hazájára és az ’56-os szabadságharc évfordulójára.

A Fradi-, majd Honvéd-ikon
Kocsis Sándor kimagasló
magyarországi karrierjét
1957-től külföldön folytatta. Egy évig Svájcban a Young Fellows
Zürich csapatában játszott, majd 1958 és
1966 között az FC Barcelona játékosa volt,
többek között Czibor Zoltánnal és Kubala
Lászlóval.
A katalánoknál az „Aranyfejű” becenevet viselő csatár 75 meccsen szerepelt,
és 42 gólt szerzett. Kétszer nyert bajnokságot, kétszer Spanyol Kupát, és egyszer
Vásárvárosok Kupáját. A gránátvörös-kékeknél játszott utolsó mérkőzésére, saját
kérésére, 1968. október 23-án került sor.
A pályán szereplő játékosok között természetesen szerepet kaptak a honfitársak, korábbi csapattársai, barátai: Kubala
László és Czibor Zoltán is. Amíg Spanyolországban óriási ünnepléssel búcsúztatták Kocsist, addig itthon nem lehetett szót

ejteni a külföldre ment magyarokról, így
Kocsisról, Puskásról vagy éppen az Aranycsapat többi tagjáról sem. Ugyanígy az ’56os forradalom vagy éppen az október 23-ai
dátum is tiltott fogalmaknak számítottak a
szocialista Magyarországon. Így fordulhatott elő, hogy a ’80-as években megjelent,
Kocsis Sándor életéről szóló könyvben a
búcsúmeccsének dátuma 1968. október
30-a volt.
Kocsis hiába alkotott maradandót Barcelonában is, örök honvágyával haláláig
nem tudott mit kezdeni. Még nem volt
ötvenéves, amikor 1979. július 22-én, súlyos betegen és zaklatott lelkiállapotban –
mindmáig tisztázatlan körülmények között
– lezuhant egy barcelonai kórház negyedik
emeletéről.

16

Alumni

17

MINDEN JELENTKEZŐ KAPOTT
PUSKÁS-ÖSZTÖNDÍJAT
A Puskás Akadémia Felsőoktatási Ösztöndíjára az idén negyvenegyen pályáztak,
s mindannyian el is nyerték a támogatást.

Az ösztöndíjban azok a felsőoktatásban részt
vevő volt akadémistáink részesülhetnek, akik
legalább egy évig a Puskás Akadémia növendékei voltak, és teljes idejű alapfokozatot
eredményező alapképzésben, mesterképzésben, egységes, illetve osztatlan képzésben
folytatják tanulmányaikat.
„Negyvenegy ösztöndíjasunk közül a legtöbben – tizennégyen – sport szakirányban tanulnak a felsőoktatásban, nyolcan a gazdaságtudományokat, öten a vendéglátás-turizmust, szintén
öten a műszaki tudományokat választották
életpályául, hárman nemzetközi tanulmányokat
folytatnak, három joghallgatónk van, valamint
egy-egy leendő orvos, humánerőforrás-szakember és történész színesíti a palettát. A kezdetek
óta hatvanhét volt növendékünk részesült ösztöndíjban, döntő többségük hazánkban jár-járt
egyetemre vagy főiskolára. Olyanok is akadnak
azonban, akik az Egyesült Államokban, Ausztriában, Hollandiában, illetve Szlovákiában tanulnak”
– mondta Mácsodi Ferenc, a Puskás Akadémia
Öregdiákközpontjának vezetője.

Tekintettel a jelentős érdeklődésre, a
kuratórium döntése alapján A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány az idei évben
megduplázta az ösztöndíj keretösszegét, így
lehetővé vált, hogy minden pályázó támogatásban részesülhessen. Ez részben azért is
valósulhatott meg, mert a két éve létrehozott
öregdiákközpontnak köszönhetően intézményünk nagyobb adatbázissal rendelkezik, így
könnyebben nyomon tudjuk követni volt növendékeink életútját.
„A főiskolára-egyetemre járó akadémistáinknak odaítélt összeg differenciált, számít a pályázók szociális helyzete, valamint
az, hogy nappalin vagy levelezőn végzik
tanulmányaikat. Előbbieket értelemszerűen
valamivel nagyobb összeggel tudjuk támogatni, s persze azokat is, akik azért választották a levelező képzést, hogy fenn tudják
tartani magukat. Számít továbbá, hogy valaki államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzést vesz igénybe” – tájékoztatott Mácsodi Ferenc.

STABIL HÁTT

ÉR

A MAGYAR
SIKEREKHE
Z!
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jegyzőkönyv

OTP BANK LIGA, 11. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC 1–0 (1–0)
Gól: Hegedűs J. (20.)
PAFC: Danilovics – Szolnoki, Hegedűs J., Poór – Osváth, Urblík (Zsidai 92.), Varga J., Mioc,
Balogh B. – Radó A. (Vlasko, 73.), Arabuli (Heris, 88.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Leandro, Blazic, Koch – Petrjak, Szpirovszki (Rodríguez, 74.),
Sigér, Bőle (Finnbogason, 46.), Varga R. – Böde
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jegyzőkönyv

OTP BANK LIGA, 12. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA FC (1–0)
Gól: Könyves (32.), Avdijaj (71.), ill. Kiss T. (50.)
Sárga lap: Varga K. (42.), Kinyik (65.), ill. Mioc (8.), Osváth (66.)
DVSC: Nagy S. – Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi J. – Varga K. (Jovanovics, 80.), Haris A.,
Tőzsér, Bódi Á. (Csősz, 86.) – Könyves, Takács T. (Avdijaj, 69.)
PAFC: Danilovics – Szolnoki, Hegedűs J., Poór – Osváth (Latifi, 74.), Urblík, Varga J., Mioc
(Vega, 76.), Balogh B. – Arabuli, Radó A. (Kiss T., 46.)
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mindig ott volt a levegőben, különösen a bal
oldalon vezetett akcióinkban volt benne a veszély. A félidő derekán Böde második kapufája is „megjött”, ez alkalommal Lovrencsics
jobb oldali beadását bólintotta a felső lécre.
Tíz perccel később a pazarul futballozó Mioc
lőhetett volna gólt, de megpattanó lövése
centikkel elkerülte a jobb alsó sarkot, így az
előnyünk nem nőtt ugyan, de az egygólos
előnyt meg tudtuk tartani.
Hegedűs János Puskás-díj-esélyes, hatvanméteres szabadrúgásgóljával győztünk 1–0-ra a Ferencváros ellen az OTP
Bank Liga 11. fordulójában. A legnagyobb
sanszok az első félidőben adódtak a két
csapat előtt: előbb egy visszafejelt labdát
küldött ziccerben a kapu fölé Varga Roland, később Mioc ugorhatott egyedül ki a
balösszekötő helyén, de lövését blokkolta
a bevetődő Blazic, majd Arabuli „biciklizte”
lövőhelyzetbe magát Koch mellett, és lőtte
telibe a jobb kapufát. A 19. percben Böde
fejelt a felső lécre, de ami ezután történt,
az minden képzeletet felülmúlt: Hegedűs
János végezhetett el szabadrúgást a mi
térfelünkről, a kezdőkörből, és a kint álló
Dibusz fölött gyönyörűen ívelt a kapuba.
A 33. percben megszerezhettük volna a
másodikat is: egy bal oldali labdaszerzést
követően Balogh centerezett Urblík elé, az
ő lövését blokkolták, a kipattanóból Balogh
ismételhetett, ám a kapuba tartó lövést óriási bravúrral ütötte ki Dibusz.
A második negyvenöt perc – teljesen
érthetően – Fradi-rohamokkal kezdődött,
kisebb helyzeteik voltak is a zöld-fehéreknek, de egy gyors Puskás-kontra lehetősége
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Ami a Fradi ellen ment, nem jött ös�sze Debrecenben, ahol 2–1-es vereséget
szenvedtünk. A hazai együttes volt a kezdeményezőbb a mérkőzés első fél órájában,
s a nagyobb helyzetek is a vendéglátók előtt
adódtak: az 5. percben Takács Tamás fejelt
a kapufára, majd kétszer Danilovicsnak
kellett bravúrral közbeavatkoznia; előbb Takács fejesét hatástalanította, majd Tőzsér
huszonöt méteres szabadrúgásánál kellett
nagyot mentenie. A 32. percben azonban
már ő sem segíthetett, egy szabadrúgás
után visszafejelt labdát a hosszú saroknál
Kinyik Ákos szelídített meg, ő Könyves Norbert elé játszott, a Loki tízese pedig zavartalanul passzolt a kapuba.
Először csatárposzton cserélt Benczés
Miklós, a szünetben Radó helyett Kiss Tamás állt be. Hogy milyen jó húzás volt ez
vezetőedzőnktől, az ifjonc hamarosan bizonyította: az 50. percben Arabuli löbbölt
váratlanul Kiss elé, aki igazi fiatalos pimaszsággal ívelt Nagy fölött a hálóba. Számunkra sajnálatos módon azonban Herczeg András is jól cserélt: a Takács helyére
behozott Avdijaj ugyanis szöglet után megszerezte szezonbeli első gólját, s egyben a
győzelmet is a debrecenieknek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

07. 21.		
07. 28.		
08. 04.		
08. 11.		
08. 18.		
08. 25.		
09. 01.		
09. 15.		
09. 29.		
10. 06.		
10. 20.		
10. 27.		
11. 03. 17:00
11. 10. 17:00
11. 24. 17:00
12. 01. 17:00
12. 08. 17:00
12. 15. 17:00
02. 02. 		
02. 09.		
02. 16.		
02. 23.		
03. 02.		
03. 09.		
03. 16.		
03. 30.		
04. 06.		
04. 13.		
04. 20.		
04. 27.		
05. 04.		
05. 11.		
05. 19.		

PUSKÁS AFC — DVSC
0–1
DVTK — PUSKÁS AFC
2–2
PUSKÁS AFC — MTK
1–2
HALADÁS — PUSKÁS AFC
2–1
PUSKÁS AFC — KISVÁRDA
1–1
PAKS — PUSKÁS AFC
3–2
MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC 2–0
PUSKÁS AFC — MOL VIDI
2–1
PUSKÁS AFC — HONVÉD FC 1–0
ÚJPEST — PUSKÁS AFC
2–0
PUSKÁS AFC — FERENCVÁROS 1–0
DVSC — PUSKÁS AFC
2–1
PUSKÁS AFC — DVTK
MTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HALADÁS
KISVÁRDA — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — PAKS
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
MOL VIDI — PUSKÁS AFC
HONVÉD FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — ÚJPEST
FERENCVÁROS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVSC
DVTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MTK
HALADÁS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — KISVÁRDA
PAKS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
MOL VIDI — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HONVÉD FC
ÚJPEST — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — FERENCVÁROS

Partnerek és támogatók:

		
M
1 FERENCVÁROSI TC
12
2 BUDAPEST HONVÉD 12
3 MTK BUDAPEST
12
4 DVSC
12
5 MOL VIDI FC
11
6 PAKSI FC
12
7 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC12
8 ÚJPEST FC
11
9 PUSKÁS AKADÉMIA FC 12
10 KISVÁRDA MASTER GOOD 12
11 DVTK
12
12 SZOMBATHELYI HALADÁS12

GY
8
7
6
5
5
5
5
4
3
2
1
1

D
3
2
3
5
4
4
3
4
2
3
3
2

V
1
3
3
2
2
3
4
3
7
7
8
9

G
25—10
15—8
18—16
18—15
20—12
19—14
19—15
10—9
12—18
12—25
9—22
11—24

GÓLLÖVŐLISTA
1
2
3
3
3
3
3

KNEZEVIC JOSIP
KISS TAMÁS
ARABULI BACHANA
DE JESUS PABON BRYAN ALEJANDRO
HEGEDŰS JÁNOS KRISZTIÁN
LATIFI LIRIDON
RADÓ ANDRÁS

3
2
1
1
1
1
1

Impresszum
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
PU

A S Z F A LT

alapítva: 1989

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

PU

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

www.puskashotel.hu

PU

A S Z F A LT

alapítva: 1989

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

PU

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

www.puskashotel.hu

PU

alapítva: 1989

PT
27
23
21
20
19
19
18
16
11
9
6
5

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM
www.puskashotel.hu

PU

PU

alapítva: 1989

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

www.puskashotel.hu

alapítva: 1989

PU

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

Vezetőedzői nyilatkozat

24

