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3 NAP, 3 SZÍNPAD
AZ ALCSÚTI ARBORÉTUMBAN

2019. JÚNIUS 7-8-9.

Idén 3 napon keresztül, 3 helyszínen hozzuk el nektek
a külföldi és hazai előadók koncertjeit. Tarts velünk te is június
első hétvégéjén és légy részese jubileumi rendezvényünknek.

CSALÁDBARÁT program

EDDA • FENYO’’ MIKLÓS • KOZMIX • LOU BEGA • MAGNA CUM LAUDE

2019. JÚN
IUS 8.
22:00

– A szezon utolsó mérkőzése a mostani, a bajnoki címet már korábban begyűjtő Ferencváros következik a sorban. Az,
hogy a Fradi az ellenfél, már önmagában
elég motiváció lesz a zárómeccsre?

– Legelőször is szeretnék gratulálni a zöld-fehéreknek a harmincadik bajnoki címükhöz, és sok
sikert kívánok nekik a nemzetközi porondon. Véleményem szerint az, hogy hazai pályán fejezzük be
a szezonunkat a Ferencváros ellen, mindenképpen
pluszt ad majd labdarúgóinknak, hiszen a bajnok
esetleges legyőzése óriási pozitívum lenne, és szép
lezárása lehetne a szezonnak.

– Nyilván a hangulat is remek lesz,
hiszen teher nélkül, és minden bizonnyal
telt ház előtt lépünk pályára. Mennyiben
segíthet ez nekünk?

Annak, hogy
a friss bajnok
ellen vívhatjuk
utolsó szezonbeli
mérkőzésünket,
komoly motivációt
kell jelentenie
– vallja Komjáti
András, aki
megbízott
vezetőedzőként
utoljára vezényli
csapatát a
Ferencváros elleni
találkozón.

– Tapasztalatból tudom, hogy a tömött lelátó
mindenképpen jobb teljesítményre sarkallja a futballistákat, még akkor is, ha az ellenfél szurkolótábora esetleg hangosabb. A pályán lévők lelkesedését mindig megsokszorozza a szurkolók buzdítása, és biztos vagyok benne, hogy ez
a mi játékosaink esetében is így lesz majd.

– Ha legalább döntetlenre végzünk az FTC ellen, elmondhatja magáról, hogy összesen hét mérkőzést
számláló beugrása alatt nem szenvedtünk vereséget.

– Az az igazság, hogy ezzel nem igazán foglalkozom – mint mindig, most is csak az előttünk álló feladatra koncentrálok. A téli, Mezőkövesd elleni mérkőzés, illetve az eddigi öt tavaszi találkozó kimenetele örvendetes mindnyájunk számára, örülünk, hogy kivívtuk
a bennmaradást, most az a lényeg, hogy egy jó meccset játsszunk a Ferencvárossal – természetesen a lehető legjobb eredménnyel.

Idén újra elhozzuk az ezredforduló legnagyobb slágereit.
Gyere el az ország egyik kedvenc emlékidéző partysorozatára,
a #VVZS After – Emlékek Éjszakája – We Love 2000’s bulijára!
Részletekért kattints:
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fb.com/valvolgyizsur
fb.com/emlekekejszakaja
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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

ROVATCÍM

GYŐZELEMMEL ZÁRNÁNAK
Motivált ellenfélre
számít a Pancho
Arénában a
Ferencváros
vezetőedzője,
Szerhij Rebrov, aki
szerint a csapaton
belüli egészséges
versenyszellem
is hozzájárulhat
ahhoz, hogy az
újdonsült bajnok
mind a hazai,
mind a nemzetközi
porondon jól
tudjon teljesíteni
a következő
szezonban.

SZERHIJ REBROV
– Gratulálunk a Ferencváros bajnoki címéhez.
Melyek voltak az idény legnehezebb, illetve a legfelemelőbb pillanatai az ön számára?

– A vereségekre senki sem emlékszik vissza szívesen, de azok
is olyan tanulságokkal jártak együtt, amelyek segítettek abban,
hogy több szép győzelmet arassunk. Szívesen emlékszem vissza
mindkét győztes Újpest elleni derbire, fantasztikus hangulat uralkodott a stadionban a szurkolóknak köszönhetően, de persze
maradandó emlék a DVTK elleni 7–0-s győzelem is. A MOL Vidi
legyőzése hazai pályán az, amit ki tudnék emelni, hiszen nemcsak
a közvetlen riválisunkat győztük le telt ház előtt, hanem ennek
is nagyban köszönhettük azt, hogy már fordulókkal a bajnokság
vége előtt bebiztosítottuk az első helyet.

– Csapata nyártól a Bajnokok Ligája selejtezőjében indul. Miben kell változnia, fejlődnie a Fradinak,
hogy a nemzetközi porondon is sikerrel vegye az
akadályokat?

– Van egy biztos magja a csapatnak, akik pontosan tudják,
mire lesz szükség nemzetközi porondon. Persze várhatók erősítések, hiszen fontos, hogy minden játékosnak meglegyen a konkurenciája, ez csak jobb teljesítményre sarkall mindenkit.

– Amikor biztossá vált a bajnoki cím, azt nyilatkozta, a hátralévő meccsek már tulajdonképpen
felkészülési találkozók lesznek a BL-kvalifikációra.
A Puskás Akadémia elleni összecsapás mennyire illeszkedik ebbe a „programba”?

– Minden találkozó egyaránt fontos, ami még hátravan a
bajnokságból. A Puskás Akadémia elleni összecsapáson mindent
meg kell tennünk azért, hogy szép búcsút vehessünk a szezontól,
ez lélektanilag is sokat számíthat, mielőtt megkezdenénk a felkészülést a ránk váró kihívásokra.

– Az ősszel a Pancho Arénában 1–0-s vereséget
szenvedtek, tavasszal sima, 4–0-s sikert arattak ellenünk. Most milyen mérkőzésre számít?

– Különösebb téttel már egyik csapat számára sem bír a
meccs, de mint említettem, fontos, egy csapat hogyan zárja a
szezont. Mellettük szól a hazai pálya előnye, biztosan minden
erejükkel a győzelmen lesznek, nekünk meg az lesz a dolgunk,
hogy erre a legjobban reagáljunk.

STABIL HÁT

TÉR

A MAGYAR
SIKEREKHE
Z

!
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INTERJÚ

INTERJÚ

LESZÁLLNI A HULLÁMVASÚTRÓL

– Kicsit előretekintve: az utolsó néhány találkozón kulcsszereplőként számításba vett játékosokra a jövőben mekkora szerep hárulhat, illetve
kialakult-e már egy kép a leendő vezetőedző „paramétereit” illetően?

Edzőként örül a
pozitív végkifejletnek, ám klubigazgatóként a minimálisra szeretné
szorítani a hibák
számát Komjáti András, aki a
közeljövő legfontosabb feladatának
egy olyan stabil
gerinc kialakítását
tartja, amelyre az
elkövetkezendő három évben sikeres
együttest építhetünk.

– Mivel az elmúlt időszakban meglehetősen bizonytalan
volt a sorsunk, nem igazán foglalkoztunk személyi kérdésekkel. Annyit tudok mondani, hogy olyan trénerre van szükségünk, aki képes a csapatból olyan stabil gárdát faragni, amelynek nem a kiesés elleni küzdelem emészti fel az energiáit. A
játékosokra vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondhatom:
vannak elképzeléseink, egy-két hét múlva minden bizonnyal
erre is választ tudunk adni, de ez természetesen leginkább az
új vezetőedző koncepciójától függ. Mindenestre szeretnénk
egy olyan gerincet kialakítani, amelyre hosszabb távon lehet
építeni.

– A mai futballban általában jellemző, hogy rendkívül magas a fluktuáció,
a játékosok ide-oda vándorolnak.
Mennyi idő alatt lehet manapság
egy efféle csapatmagot kialakítani,
s megvalósítani egy jó értelemben
vett állandóságot?

– Mekkora volt az a kő, amely leesett a szívéről
az Újpest-meccs lefújásának pillanatában?

– Természetesen felszabadultak bennem az érzelmek,
hiszen elég nehéz helyzetből jöttünk ki végül pozitívan. Ez
leginkább játékosaink hozzáállásának köszönhető, akik rendkívül motiváltan léptek pályára, és a taktikával kapcsolatban
megfogalmazott kéréseinket is maximálisan betartották.

– A Paks elleni találkozó előtt vette át az
együttes irányítását, s már az első meccsen látszott, hogy egy másmilyen felfogású csapat jött ki
a pályára, egységesebbnek, erősebbnek tűntünk.
Mennyi energiát fordított arra, hogy ez így legyen?

– Nem volt könnyű helyzetben a csapat, az tény. Engem
elsődlegesen az vezérelt, hogy az előző fordulókban sikertelenül megvívott mérkőzéseket „kimossam” a játékosok fejéből, és próbáljam beléjük szuggerálni a pozitív gondolkodást,
szerencsére ebben ők is maximálisan partnereim voltak, ezt
az eredményeink is igazolják. Örülök, hogy már az utolsó forduló előtt megkönnyebbülten sóhajthattunk fel.

– Bár az elmúlt öt mérkőzésen tényleg szervezetten, fegyelmezetten és sokszor jól is futballoz-
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kapta a bizalmat, mert nagy szükségünk volt egy rutinos,
labdabiztos játékosra. Centerposzton is voltak problémáink,
ott Josip Knezevicre voksoltam – úgy érzem, ezek a húzások
valóban „ültek”, mindannyian jól oldották meg a feladatukat.

tunk, voltak-e olyan pillanatok, amikor úgy érezte,
hogy bajba kerülhetünk?

– Talán egy mérkőzésen volt bennem ez az érzés, mégpedig a Budapest Honvéd elleni hazai döntetlen után, ugyanis
egy, már markunkban lévő mérkőzést engedtünk kicsúszni a
kezünkből, ráadásul abban a fordulóban igencsak váratlan és
számunkra meglehetősen kedvezőtlen eredmények születtek.
Ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy az Újpest és a Ferencváros ellen kell megszerezni a bennmaradáshoz szükséges pontokat,
ami nem tűnt egyszerűnek, de hála Istennek, már az első találkozón sikerült.

– Azt is elmondta a kinevezése után tartott
sajtótájékoztatón, hogy a tapasztalt játékosok nagyobb szerepet kapnak majd az elkövetkezendő
időszakban. Ez egyben akár bátor húzásnak is tekinthető, hiszen olyanoknak is adott lehetőséget,
akik addig csak epizódszerephez jutottak a szezonban…

– Elődömhöz képest más felfogású, óvatosabb játékot
kértem a fiúktól, mégis minden mérkőzésen megvoltak a
helyzeteink. Valóban történt egy-két személycsere, például
Gonzalo Vega alapemberré vált, Szakály Péter is újra meg-

– Még játékos-pályafutásom alatt volt
rá példa, hogy három év alatt összejött
egy olyan gárda, amely a középmezőnyből az aranyéremig el tudott jutni
– annak idején Illovszky Rudi bácsi
ennyi idő alatt faragott bajnokot
a Vasasból. Mi sem a csúcsról
indultunk, akkor is voltak szenvedős időszakok, de úgy érzem,
hogy átgondolt, jól megszervezett csapatépítéssel három éven
belül szép eredményeket lehet
elérni.

– Visszatérve az idei,
meglehetősen hektikus szezonra. Hogyan értékeli a szereplésünket?

– Ez a szezon egy igazi hullámvasút volt. Visszagondolva egy-egy mérkőzésre, az egyenletesebb teljesítményhez, illetve a jobb helyezéshez gyakran a nagyobb koncentráció hiányzott. Voltak olyan pillanatok,
amelyekben, ha az adott játékos, legyen az csatár vagy
éppen védő, a megfelelő döntést hozza, előbbre is végezhettünk volna – az ilyen szituációkból szeretnénk minél
jobban kijönni a jövőben. Most örüljünk a bennmaradásnak, vonjuk le a megfelelő konzekvenciát, keressük meg
a hibáinkat, és a nyáron javítsuk ki azokat.
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PSK

PSK

KIK LESZNEK A JÖVŐ FOCILEGENDÁI? – JÖN A 12. PUSKÁS–SUZUKI-KUPA!

Tizenkettedszer is
parádés mezőny
jött össze az immár
másodízben nyolc
együttest felvonultató Puskás–Suzukikupán. Az U17-esek
seregszemléje a
tavalyihoz hasonlóan interkontinentális
lesz, az európai
szuperklubok mellett a tengerentúliak
legénysége ezúttal is
harcba száll a győzelemért – pünkösdkor
ismét futballünnep a
Puskás Akadémián!
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Folytatja világhódító útját az U17-esek hagyománnyá vált
viadala: június 6. és 10. között a korábbi hat helyett immár
másodjára mérheti össze tudását nyolc csapat a tizenkettedik Puskás–Suzuki-kupán. Ismét vendégünk lesz a brazil
Flamengo korosztályos gárdája, a bajor sztárklub, a Bayern
München harmadszor adta le nevezését az eseményre, két
év után tér vissza a valaha volt legjobb román labdarúgó
által alapított Hagi Akadémia, s első ízben üdvözölhetjük a
résztvevők között horvát partnercsapatunk, az Eszék tizenhét
éven aluli reménységeit. „Alanyi jogon” vesznek részt a tornán azok a klubok, amelyeknek színeiben névadónk, Puskás
Ferenc a legnagyobb sikereit érte el: a Honvéd, a Real Madrid és a Panathinaikosz U17-es csapatai a kezdetek óta velünk
együtt mérettetnek meg a pünkösdi futballtornán.
Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémia elnöke, Takács Mihály igazgató és Urbán László, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese május 15-én, a Puskás Akadémia Sport- és
Konferenciaközpontjában, sajtótájékoztatón számolt be az
idei torna részleteiről.
A tavalyi – számunkra ezüstérmet hozó – kupa legszebb
pillanatainak felelevenítése után Mészáros Lőrinc köszöntötte a résztvevőket: „Európa legkomolyabb labdarúgótornáját
rendezhetjük meg immár több mint egy évtizede, hála támogatónknak, a Magyar Suzuki Zrt.-nek, amely a kezdetektől
mindent megtesz azért, hogy a torna sikeres legyen. Rengeteg munkát beletettünk már a Puskás–Suzuki-kupa szervezésébe, fejlesztésébe, de tudjuk, hogy még mindig van hova
fejlődnünk. Tehetséges fiatalok játszottak itt, olyanok, akik
aztán kiemelkedő felnőttfutballisták lettek. Célunk továbbra
is az, hogy segítsük az utánpótlás fejlődését, hogy kiváló játékosokat neveljünk – ezért működik maga a Puskás Akadémia.
Nagy öröm számunkra, hogy labdarúgóink nemzetközi szin-

ten is egyre inkább helytállnak, jelenleg öt játékost adunk az
U17-es válogatottba. Visszatérve a mostani tornára: a részt
vevő remek csapatok a biztosítékai annak, hogy idén is kiváló
mérkőzéseket láthatunk majd.”
A sajtótájékoztatón NB I-es csapatunk azon játékosai is
megjelentek – így Bokros Szilárd, Spandler Csaba, Szolnoki Roland, Tamás Nándor és Varga Ádám –, akik az elmúlt
években, hajdani U17-esként maguk is játszottak a Puskás–
Suzuki-kupán, Gyurcsó Ádám, a Hajduk Split játékosa pedig
videoüzenetben csatlakozott hozzájuk, s idézte fel PSK-s emlékeit.
„A Magyar Suzuki már több mint egy évtizede támogatja
a Puskás Akadémiával karöltve a világ legnépszerűbb sportjának hazai utánpótlás-nevelését, a magyar foci megújulását,
az innovációt – fogalmazott beszédében Urbán László. – Tes�szük ezt azért, mert kollégáimmal együtt jól tudjuk, hogy az
innováció minden téren a jövő záloga. Gyárunk filozófiája
is hasonló: a japán kultúra része az innovatív gondolkodás,
törekszünk a kreatív megoldásokra, s csapatszellemben gondolkodunk. Alapelveink párhuzamba állíthatók a futball, az
akadémia alapelveivel. Olyan értékeket képvisel a torna is,
amelyek cégünk ars poeticájának részei, nem véletlenül találtunk hát egymásra a Puskás Akadémiával. Hisszük, hogy a
kemény munkán, a kihívásokon, a folyamatos megújuláson
át visz az út a sikerhez, legyen szó piacképes autók gyártásáról vagy éppen kiváló labdarúgók pallérozásáról. Tizenkét
éve álmodtunk egy nagyot, és közösen elértük a célunkat: a
PSK neves nemzetközi kupává nőtte ki magát, számos leendő
világklasszis labdarúgó villantotta már meg tehetségét az elmúlt jó egy évtized alatt. Meggyőződésem, hogy a jövő focilegendái most is ott lesznek majd Felcsúton, én pedig örülök,
hogy első szurkolóik egyike lehetek.”

12.
A A1

Puskás–Suzuki-kupa
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI LABDARÚGÓTORNA

CSOPORT

A2
A3
A4

B B1

Puskás Akadémia
Bayern München
NK Osijek
Panathinaikosz

CSOPORT

B2
B3
B4

Budapest Honvéd
Real Madrid
Hagi Akadémia
CR Flamengo

PROGRAM

2019.
június

6-10.

JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK
12:30 BAYERN MÜNCHEN
14:15
REAL MADRID
15:45 PANATHINAIKOSZ

VS.
VS.
VS.

PUSKÁS AKADÉMIA (PANCHO ARÉNA)
BUDAPEST HONVÉD (PUSKÁS-PÁLYA)
NK OSIJEK (PUSKÁS-PÁLYA)

JÚNIUS 7., PÉNTEK
13:30 BUDAPEST HONVÉD
15:15
CR FLAMENGO
17:00 PUSKÁS AKADÉMIA

VS.
VS.
VS.

HAGI AKADÉMIA (PUSKÁS-PÁLYA)
REAL MADRID (PUSKÁS-PÁLYA)
NK OSIJEK (PANCHO ARÉNA)

JÚNIUS 8., SZOMBAT
13:30
HAGI AKADÉMIA
15:15 BUDAPESTHONVÉD
17:00 BAYERN MÜNCHEN

VS.
VS.
VS.

REAL MADRID (IV. PÁLYA)
CR FLAMENGO (PUSKÁS-PÁLYA)
PANATHINAIKOSZ (IV. PÁLYA)

JÚNIUS 9., VASÁRNAP
13:30 BAYERN MÜNCHEN
15:15
CR FLAMENGO
17:00 PUSKÁS AKADÉMIA

VS.
VS.
VS.

NK OSIJEK (IV. PÁLYA)
HAGI AKADÉMIA (IV. PÁLYA)
PANATHINAIKOSZ (PANCHO ARÉNA)

JÚNIUS 10., HÉTFŐ
13:00 MÉRKŐZÉS A 7. HELYÉRT (PUSKÁS-PÁLYA)
14:30 MÉRKŐZÉS AZ 5. HELYÉRT (PUSKÁS-PÁLYA)
16:30 BRONZMECCS (PANCHO ARÉNA , M4 SPORT)
18:00 DÖNTŐ (PANCHO ARÉNA , M4 SPORT)
19:30 DÍJÁTADÓ (PANCHO ARÉNA , M4 SPORT)
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BAJNOKCSAPAT

U12

Már három
fordulóval a vége
előtt megszerezte
a bajnoki címet az
U15-ös csapatunk.

AZ ORSZÁG LEGJOBBJAI
27 meccs, 23 győzelem, 91 rúgott és mindössze 19 kapott gól. U15-ös
csapatunk az egész szezonban meggyőző fölénnyel utasított mindenkit maga mögé, és a hétvégi, Kaposvár elleni győzelmével matematikailag is bebiztosította bajnoki címét. Méghozzá a Pancho
Arénában. Székely Gábor együttese elsőként nyert aranyérmet
korosztályos csapataink közül, amelyek országos bajnokságban
szerepelnek. A veretlenségi sorozat ugyan nemrég megszakadt, de
ez mit sem von le a fiúk öröméből, hiszen elsőségükhöz nem fért
kétség. Pedig a Kaposvár elleni mérkőzés előtti napok balszerencsésen alakultak, a stabil kezdők közül Kocsis Dominik és Szijjártó

Ármin is megsérült, utóbbi sajnos súlyosabban. Elkerülte viszont a
„balsors” a góllövőlista éllovasát, Gruber Zsombort, aki előbb szabadrúgásból belőtte 27. gólját, majd Farkas Bence fejére is „rajzolt”
egy gólpasszt. Farkas középhátvéd létére duplázhatott is volna, de
nem sokkal korábban a kapufát találta el, bár úgy is fogalmazhatunk, hogy „rúgatott” egy gólt csapattársával, Szücs Hubával, aki
a kipattanóból megszerezhette első találatát a szezonban. A végén
még szépített a Kaposvár, de csapatunk magabiztosan győzött, és
három fordulóval a pontvadászat zárása előtt tízpontos, behozhatatlan előnyre tett szert a Honvéd előtt.

JEGYZŐKÖNYV

U15 I. OSZTÁLY, 27. FORDULÓ, PANCHO ARÉNA
PUSKÁS AKADÉMIA – KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA 3–1 (1–0)
G.: Gruber (17.), Szücs H. (43.), Farkas B. (68.), ill. Csonka P. (75.)
PFLA: Pécsi (Szekeres, 63.) – Babós, Farkas B., Csáki A. (Szalai Sz., 73.), Koch A. (Geiger, 73.) – Kiss N., Pataki
– Szücs H. (Sárközi, 67.), Bakti – Gruber, Perfetto (Szabó N., 73.)
Gruber Zsombor: „Mindent megtettünk, hogy bajnokok legyünk. Most kicsit ünneplünk, de aztán folytatjuk a munkát. Az utolsó három mérkőzésen is teljes
erőbedobással játszunk majd.”
Pécsi Ármin: „Sokáig esélyünk volt, hogy veretlenül nyerjük meg a bajnokságot, ez sajnos elúszott, de így is nagyon kitartóan küzdöttünk egész évben.”
Farkas Bence: „Sokan leszóltak minket, hogy a távozó játékosok hiányában nem leszünk képesek megnyerni a bajnokságot. Most bebizonyítottuk, hogy nélkülük is megy.”
Székely Gábor vezetőedző: „Talán abban voltunk mi a legjobbak, hogy az olyan nehéz mérkőzéseket is be tudtuk húzni, amelyeket a riválisaink elbuktak. Boldog vagyok, még nem nyertem országos bajnokságot, és köszönöm mindenkinek, aki segítette a munkánkat. Külön hozzájárult ehhez a gyönyörű naphoz,
hogy az Arénában játszhattunk.

10

11

Felső sor:

Szolnoki Roland, Poór Patrik, Urblík József, Bacsana Arabuli, Kamen Hadzsiev, Braniszlav Danilovics, Hegedüs Lajos, Varga Ádám, Krizan Richárd,
Spandler Csaba, Josip Knezevic, Jonathan Heris, Hegedűs János
Középső sor: Héring Erzsébet (szertáros), dr. Csáki István (sporttudományi szakember), Polonkai Attila (erőnléti edző), Pető Zoltán (technikai vezető),
Hajnal Imre (masszőr), Komjáti András (vezetőedző), Vezér Ádám (kapusedző), Vanczák Vilmos (játékosmegfigyelő), Horváth Péter (asszisztensedző),
Feszthammer Réka (gyógytornász, manuálterapeuta), Kiss István (masszőr), Weizengruber Istvánné (szertáros)
Alsó sor:
Antonio Taylor, Tamás Nándor, Liridon Latifi, Gonzalo Vega, Benedik Mioc, Balogh Balázs, Radó András, Varga József, Nagy Zsolt, Bokros Szilárd,
Kiss Tamás, Sós Bence, Szakály Péter

BAJNOKAINK

NŐI FUTBALL

A JÖVŐ REMÉNYSÉGEI
U14-es korosztályos leánycsapatunk 5–2-re nyert
Szombathelyen,
s ezzel egy körrel
a bajnokság vége
előtt már biztosan
aranyérmes.

Akadémiánk legfiatalabb hölgyei a Haladás-Viktória elleni rangadón biztosították be bajnoki elsőségüket. Az 5–2-es Puskás-sikert hozó szombathelyi
mérkőzésen Sipőcz Virág mesterhármasig, Vicz Lara
pedig dupláig jutott. A nyolccsapatos északnyugati
csoportban lányaink mind a tizenhárom mérkőzésüket megnyerték, a legtöbb gólt (105) szerezték, és
a legkevesebbet (15) kapták. A 105 találatunkból a
góllövőlistát toronymagasan vezető Sipőcz Virág
49-et, Nagy Lili 29-et, Vicz Lara 21-et vállalt. A női

futsalválogatott Krascsenics Petra vezette akadémistáink május 25-én, hazai pályán zárják a bajnokságot. Szintén U14-es leánycsapatunkhoz kapcsolódó hír: Jánoska Mirella, Kálló Evelin, Nagy Lili, Sipőcz
Virág, Steyer Emese és Vicz Lara is meghívást kapott
az UEFA és az MLSZ fejlesztési programjának keretei
között elindult új női korosztályos válogatott regionális összetartására. A nyugati régió szűkített keretének tagjai a Puskás Akadémián találkoztak május
16-án.

JEGYZŐKÖNYV

LEÁNY U-14 ÉSZAK-NYUGATI CSOPORT, 13. FORDULÓ
HALADÁS-VIKTÓRIA – PFLA 2–5 (1–1)

FELNŐTT MEZ/FEHÉR

G.: Németh A. (31.), Novák (49.), ill. Sipőcz (10., 52., 66.), Vicz (42., 61.)

GYERMEK MEZ/FEHÉR
14

PFLA: Borsiczky – Kálló, Steyer, Juhász E., Sipos R. – Jánoska, Vicz, Nagy L. – Sipőcz
Csereként pályára lépett: Schneider E., Herczeg, Bozó
Krascsenics Petra vezetőedző: „Az első félidőben nem futballoztunk jól, nem tudtuk megvalósítani, amit elterveztünk. A szünetben próbáltuk feltüzelni a
játékosokat, hogy megnyerjük az összecsapást. A lányok a fordulást követően már jobban teljesítettek, és szép találatokat szerezve nyertek. Egész évben
nagyon stabilan teljesítettünk, minden meccsen győztünk, megérdemelten lettünk bajnokok. Az utolsó mérkőzésen, a Pápa ellen természetesen meg akarjuk
őrizni hibátlan mérlegünket. Hatalmas gratuláció a lányoknak a bajnoki címhez, ügyesek voltak!”
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VÁLOGATOTT

MÚLTIDÉZŐ

IRÁNY BRAZÍLIA!!!
Az U17-es magyar
labdarúgó-válogatott öt akadémistánkkal a
fedélzeten csoportgyőztesként
jutott tovább, és
az ötödik helyen végzett az
írországi Európabajnokságon, ezzel
kiharcolta a részvételt a brazíliai
vébére.

Az őszi selejtezőkhöz és a tavaszi elitkörhöz hasonlóan az írországi kontinenstornára is öt akadémistánkat hívták meg a
magyar válogatott keretébe: Kalmár Benedeket, az NB I-es gárdánk színeiben bemutatkozó Komáromi Györgyöt, Posztobányi
Patrikot, Ominger Gergőt és Vaits Marcellt. A Preisinger Sándor vezette gárda a C csoportba került Portugália, Izland és
Oroszország társaságába.
A portugálok elleni nyitómérkőzésen három akadémistánk is a kezdőcsapatban kapott helyet, így Komáromi György,
Ominger Gergő és a csapatkapitány, Posztobányi Patrik, míg
Kalmár Benedek a 85. percben állt be csereként. Az első ütközetünkön Kosznovszky Márk 80. percben esett találatával 1–0val vertük a luzitánokat.
A második csoportmeccsen Posztobányi ismét a kezdő
sípszótól a lefújásig vezette társait Izland ellen. A Komáromi–
Ominger-duó a 77. percben jutott lehetőséghez 1–1-es állásnál.
A 90. percben Komáromi szabadrúgása után megítélt büntetőt
Németh András értékesítette, s ezzel 2–1-re győzött utánpótlásválogatottunk.
A kvartett utolsó összecsapásán, több helyen is változtatott a szövetségi edző. Kalmár Benedek először kezdett az Európa-bajnokságon, szintén a kezdőcsapat tagja volt Ominger
Gergő, aki megörökölte a csapatkapitányi karszalagot, Komáromi Györgynek harmincöt perc játékidő jutott. Sapovalov góljával kerültek előnybe az oroszok, ám Németh András egalizált,
majd Major Sámuel büntetőjével meg is fordítottuk a meccset
– a tizenegyest megint Komáromi harcolta ki. A találkozó 87.
minutumában Bekker öngóljával már úgy tűnt, az oroszok el-
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könyvelik első pontszerzésüket, amikor a 94. percben Komáromi húzott el a jobb oldalon, félmagas beadása után Némethről
jutott a kapuba a labda.
A csoportgyőztesként hibátlanul a legjobb nyolc közé jutó
válogatottunk Spanyolországgal került össze a negyeddöntőben. A hispánok hamar gólt lőttek, de a térfélcserét követően
nemzeti együttesünk egy puskásos összjátéknak köszönhetően egyenlített: Posztobányi szerzett labdát, majd passzolt
Omingerhez, középpályásunk húsz méterről a bal alsóba tekert.
Az 1–1-re végződő meccsen Komáromi a 65. percben kapott lehetőséget. A rendes játékidő után következett a büntetőpárbaj,
ahol akadémistáink értékesítették a saját tizenegyesüket, ám
végül a hibátlanul rúgó spanyolok nyertek 5–4-re.
Az elbukott negyeddöntő után hála csoportelsőségünknek
a belgákkal játszhattunk az Eb ötödik helyéért, ami világbajnoki szereplést ért. A „vörös ördögök” ellen eltiltás miatt sem
Ominger, sem Posztobányi nem állhatott Preisinger Sándor
rendelkezésére.
A helyosztón az 56. percig kellett várni az első találatra,
ekkor egy begyakorolt szabadrúgás-figurát követően Kalulika
talált a kapunkba. A belgák nem örülhettek sokáig az előnynek, ugyanis öt perccel később Buna beadásából Komáromi fejjel megszerezte a torna másosdik „puskásos” gólját,
s mivel több találat nem esett, ismét jöhettek a büntetők. A
tizenegyespárbajban De Wolf elhibázta a belgák harmadik rúgását, mi viszont nem tévesztettünk – Komáromi is berúgta a
maga büntetőjét –, s ezzel kijutottunk Brazíliába!

Hatvanöt éve annak, hogy az akkor négy éve veretlen magyar válogatott a svájci világbajnokságon ezüstérmet szerzett, miután a németek elleni fináléban 3–2-es vereséget
szenvedett. Ezúttal ebből az apropóból indult útjára a Puskás Intézet „Arany pillanatok” című vándorkiállítása, amelynek a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház adott otthont.
A zalai megyeszékhelyen egészen június 12-éig tekinthetők meg a legendás labdarúgók különleges ereklyéi,
amelyek között helyet kaptak a rúgótechnikájáról híressé
vált, Zalaegerszegen az 1980-as évek elején edzőként szolgált Lantos Mihály hagyatékának darabjai. Az Aranycsapat
kiemelkedő balhátvédje 53 válogatott mérkőzésen öt gólt
rúgott, játszott a londoni Wembley-ben és a berni vb-döntőben, s tagja volt a helsinki olimpiai bajnok csapatnak, bajnok lett az MTK-val, csapatával megnyerte a Közép-Európai
Kupát is. A vitrinekben megbúvik például kiváló sportolói
bizonyítványa vagy épp az MTK-tól kapott aranygyűrűje is.
„A legendák téged is várnak!” mottóval megrendezett
tárlat középpontjában ezúttal az 1954 júniusában megkezdődött svájci világbajnokság áll. A különleges relikviák között
ott rejtezik az ezüstérem, amelyet a Puskás vezette nemzeti
tizenegy tagjai kaptak – a plakett mellett, amely a cseréknek
járt. Az egyes mérkőzésekre megváltott jegyek, korabeli fotók mesélnek az emlékezetes futballeseményről, amelynek
döntőjében a Sebes Gusztáv dirigálta magyar válogatott kikapott az NSZK csapatától.
Ugyancsak kiemelt szerepet kaptak a zalai tárlaton az
egykori zalaegerszegi kosárlabda-sikeredző, Gellér Sándor
édesapjának emlékei is: Gellér Sándor,
az Aranycsapat egyik kapusa 1950 és
1956 között nyolc alkalommal védte a
magyar válogatott kapuját, az évszázad
mérkőzésének is nevezett rangadón
Grosicsot váltotta, s az 1954-es 7–1-es
visszavágón csereként szintén beállhatott a kapuba. Relikviái között látható
a 6:3 negyvenedik évfordulójára kapott
Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai II, Kocsis, Hidegkuti,
aranygyűrűje és megannyi hajdani fotó,
Puskás, Czibor – az Aranycsapat klasszikus összeállítása. A legendás tízes és cimboígy az is, amelyen Puskás, Gellér és Seráinak útja ezúttal a kiváló hátvéd edzősködésének egyik színhelyére, Zalaegerszegre
bes Gusztáv épp edzőtáborból hazajövezetett: különleges „road show-nknak” hála a Hevesi Sándor Színházban nyílt meg a
vet a vonat mellett sétál, s az, amelyen
Puskás Intézet Aranycsapatot bemutató tárlata.
az Aranycsapat egy-egy játékosának felesége – közöttük Gellér neje – rádión
a 6:3 közvetítését hallgatja.
„Nincs város, ahol ne találnánk kötődést az Aranycsa- mindennapjait, 1996-ban elnyertük a nemzet sportvárosa
pathoz, így volt ez a zalai megyeszékhely esetében is, öröm- kitüntetést. A 2001/2002-es idényben Bozsik vezényletével
mel jöttünk Zalaegerszegre, ahol nagy futball-láz tombol, megnyertük a nemzeti bajnokságot, s nemrégiben Puskás
hiszen a csapat feljutott az NB I-be – mondta köszöntőjé- közt neveztünk el városunkban. S most, hét ínséges év után
ben Balogh Balázs, a Puskás Intézet igazgatója. – Intézetünk ismét élvonalbeli klubunk van. Missziónk, hogy a jelenben
2011-ben azzal a küldetéssel jött léte, hogy az Aranycsapat odafigyeljünk a múltra, s így megkaphatjuk a lehetőséget,
játékosainak relikviáit összegyűjtse, s határon innen és túl, hogy építsük a jövőt. Hiánypótló hát ez a tárlat városunk
magyarlakta területeken, valamint Európa városaiban – fő- számára is, köszönettel tartozunk érte.”
ként azokban, amelyekben Puskás is játszott – bemutassa.”
A köszöntőket követően az első látogatók – közöttük
„Nagy öröm számunkra, hogy sportélettel teli időszak- Gellér Sándor fia, a ZTE első kosárlabda-bajnokcsapatának
ban kerülhetett ide ez a kiállítás – fogalmazott a tárlat meg- edzője, ifjabb Gellér Sándor, valamint Lantos Mihály unokányitóján Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere. – Vá- ja, az ugyancsak labdarúgóvá lett Ködmön Kinga is – megrosunknak kiemelten fontos a sport, negyven sportágban tekintették a kiváló labdarúgók hagyatékának darabjait feltöbb mint hetven egyesület alakítja Zalaegerszeg sportos vonultató tárlatot.

PUSKÁSÉK A SZÍNHÁZBAN
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JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 31. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–BUDAPEST HONVÉD FC 2–2 (2–1)
Gól: Nagy Zs. (9.), Knezevic (39. – 11-esből), ill. Holender (40.), Lovric (59.)
Sárga lap: Vega (29.), Hegedűs J. (77.)
PAFC: Hegedüs L. – Poór, Hegedűs J., Hadzsiev, Nagy Zs. – Szolnoki, Mioc – Sós B. (Radó A, 81.), Vega, Szakály P. (Kiss
T., 63.) – Knezevic
Honvéd: Gróf – Batik, Kamber, Lovric – Heffler T., Bamba (Gazdag, 46.), Nagy G., Ben-Hatira, Uzoma (Kukoc, 46.) –
Danilo (Tischler, 85.), Holender
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MECCSSZILÁNKOK
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JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 32. FORDULÓ
ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)
Gól: Knezevic (57.)
Sárga lap: Sankovic (61.), Solomon (71.), ill. Poór (5.)
Újpest: Banai – Pauljevics, Litauszki, Risztevszki, Burekovic – Onovo – Simon K., Rácz B. (Nagy D., 61.), Kovács L.
(Szankovics, 54.), Beridze (Solomon, 68.) – Traoré
PAFC: Hegedüs L. – Poór, Hadzsiev, Spandler, Nagy Zs. – Szolnoki, Mioc – Sós B., Vega (Balogh B., 78.), Szakály P.
(Heris, 73.) – Knezevic (Radó A., 91.)
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MECCSIDÉZŐ

ÍGY ÁLLUNK MOST

BENNMARADÁST ÉRŐ GYŐZELEM ÚJPESTEN

2–2-es döntetlent játszott együttesünk a Budapest Honvéd vendéglátójaként az OTP Bank Liga 31. fordulójában. A mieink nem vacakoltak sokat, már a
2. percben megszerezhették volna a vezetést, ám
Nagy Zsolt balösszekötőből kioldott bombája a bal
kapufán csattant. A helyzet után is nyomás alatt
tartottuk a Honvédot, s a 9. percben már gólt ünnepelhettünk: Szolnoki beadását egykori játékosunk,
Heffler Tibor fejelte ki röviden, éppen a hatalmas
kedvvel futballozó Nagy Zsolt elé, aki egyből lőtt,
a labda egy védőn irányt változtatva Gróf kapujában kötött ki. A 38. percben jött a második gólunk:
Knezevic adott be balról, a hosszún ziccerben érkező Vega elsőre Grófba fejelte a labdát, ám harcosan visszaszerezte a játékszert, Ben-Hatira pedig felrúgta a tizenhatoson belül. A büntetőnek Knezevic futott neki, és nem hibázott. A viszonylag kényelmes előnynek sajnos nem sokáig örülhettünk, a fordulók óta nagyszerűen futballozó Hegedűs János most röviden fejelt haza, egyenesen Holender elé, aki Hegedüs Lajos mellett a kapuba gurított.
A fordulás után négy perccel megvolt a lehetőségünk, hogy helyreállítsuk a kétgólos különbséget: Vega néhány elegáns tánclépés
után szinte kihagyhatatlan helyzetbe hozta Knezevicet, ám a horvát támadó lövésére Kukoc valahogy odaért, és kirúgta a gólba tartó
labdát. A kihagyott lehetőség megbosszulta magát: az 59. percben Kukoc bal oldali beadásából Lovric gyakorlatilag zavartalanul fejelt
a kapunkba.
A 32. körben 1–0-ra vertük idegenben az Újpest FC-t, ezzel bebiztosítottuk helyünket az első
osztályban. Bár a mérkőzés újpesti fölénnyel kezdődött, a 21. percben mi szerezhettünk volna vezetést: Vega tört előre középen,
remekül passzolt a jobb oldalon kilépő Sós elé, aki visszafelé cselezve lőtt, Banai csak kiütni tudta a labdát, az érkező Szakály Péter
pedig az oldalhálóba bombázott. A 30. percben ismét Sós szerezhetett volna gólt, aki nagyszerű indítást kapott Szolnoki Rolandtól,
ám ziccerben kilépve nem tudta átpörgetni a labdát Banai fölött. A 44. percben egy jobb oldali újpesti támadásnál Spandler kézzel ért
a labdába a tizenhatosunkon belül – a tizenegyesnek Traoré futott neki, Hegedüs Lajos simán megfogta a flegmán elvégzett büntetőt.
A második félidő első tizenkét perce gyakorlatilag eseménytelenül zajlott, hogy aztán a tizenharmadikban megszerezzük a vezetést: Vega indította a leshatáron Sóst, aki elé Banai még ki tudott futni, ám a labda az érkező Knezevic elé került, aki betört a büntetőterületre, és tizennégy méterről az üres kapuba lőtt. A 77. percben gólszerzőnk eldönthette volna a mérkőzést: Vega szöktette
pazar labdával a horvát gólvadászt, aki a felezővonalon túlról indulva nem lehetett lesen, ám hiába vitte egy az egyben Banaira a
labdát, az újpesti kapus ölébe lőtt. Mivel az Újpest a büntetőn kívül egyetlen helyzetet sem tudott felmutatni a találkozón, teljesen
megérdemelten nyertünk.

A PUSKÁS AKADÉMIA FC
2018–2019-ES MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
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.		
11. 10.		
11. 24.		
12. 01.		
12. 08.		
12. 15.		
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.
17:00

Puskás Akadémia FC — DVSC
DVTK — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — MTK
Haladás — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Kisvárda
Paks — Puskás Akadémia FC
Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — MOL Vidi
Puskás Akadémia FC — Honvéd FC
Újpest — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Ferencváros
DVSC — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — DVTK
MTK — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Haladás
Kisvárda — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Paks
Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd
MOL Vidi — Puskás Akadémia FC
Honvéd FC — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Újpest
Ferencváros — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — DVSC
DVTK — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — MTK
Haladás — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Kisvárda
Paks — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd
MOL Vidi — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Honvéd FC
Újpest — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Ferencváros

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

0–1
2–2
1–2
2–1
1–1
3–2
2–0
2–1
1–0
2–0
1–0
2–1
2–1
3–2
2–0
1–0
1–1
2–0
0–3
2–1
0–1
4–0
2–0
1–0
3–2
3–0
0–4
0–0
1–0
1–1
2–2
0–1

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

M
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

GY
23
18
13
12
12
12
11
9
9
9
10
8

D
4
6
9
12
10
8
6
12
8
8
4
5

V
5
8
10
8
10
12
15
11
15
15
18
19

G
71—26
52—36
40—38
38—25
42—37
44—38
35—44
32—42
34—47
33—57
41—52
30—50

PT
73
60
48
48
46
44
39
39
35
35
34
29

GÓLLÖVŐLISTA
1
2
3
3
5
5
6
6
6
6

KNEZEVIC JOSIP
ARABULI BACHANA
KISS TAMÁS
RADÓ ANDRÁS
NAGY ZSOLT
HEGEDŰS JÁNOS KRISZTIÁN
LATIFI LIRIDON
TAMÁS NÁNDOR KÁROLY
URBLÍK JOZEF
VARGA JÓZSEF

12
5
3
3
2
2
1
1
1
1
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JÖJJÜNK
ÖSSZE!
ROVATCÍM

AZ ALCSÚTI ARBORÉTUMBAN

2019. JÚNIUS 7-8-9.
A belépés INGYENES.

FENY’’O MIKLÓS

EDDA

•

MAGNA CUM LAUDE

LOU BEGA

•
Médiapartnerünk:
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