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CSAK A MAXIMUM LEHET ELÉG
Csakis a legjobb játékunkat produkálva érhetünk el jó eredményt a listavezető
Ferencváros ellen – vallja Benczés Miklós, aki reméli, hogy a sérültjeinket is
megfelelően sikerül majd pótolnunk a mérkőzésen.
Nem tétlenkedtünk a válogatott szünetben, a romániai hetedik helyezett Sepsi
OSK-val játszottunk. Jól szolgálta a Ferencváros elleni felkészülést az összecsapás?
Az egyik legjobb magyar csapattal nézünk farkasszemet a hétvégén, ezért nagyon jól jött a Sepsi elleni találkozó, erős
ellenféllel tudtuk összemérni az erőnket.
A múlt pénteki mérkőzésnek kettős célja volt: nemcsak a saját játékunkat
tudtuk csiszolni, hanem azok a
játékosok is szerephez jutottak,
akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Próbáltuk az Újpest
elleni összecsapáson előforduló
hibákat korrigálni, hiszen a Megyeri úton adósak maradtunk a Vidi
és a Honvéd ellen látott jó teljesítménnyel.
Nem vagy könnyű
helyzetben a kezdőcsapat
kijelölésénél,
ugyanis több sérültünk
is van, talán ilyen szempontból is hasznos volt
a székelyföldiek elleni
találkozó.
Spandler
Csabának
sajnálatos módon eltört a
szárkapocscsontja az U21-es
válogatott Törökország elleni mérkőzésén – neki ezúton
is szeretnék mielőbbi felépülést kívánni. Őt minden-

képpen pótolnunk kell, Kiss Tamás pedig
az U19-es Eb-selejtezőn szenvedett agyrázkódást – az ő játéka is kérdéses. Olyan
játékos is akadt, akinek az utóbbi időben
elmaradt a teljesítménye a várttól, így más
poszton is lehetséges, hogy változtatnunk
kell.
Te vagy eddig az egyetlen Puskásedző, akinek az irányításával le tudtuk
győzni a Fradit. Most mi lehet a recept
az éllovas ellen?
Természetesen jól emlékszem arra
a találkozóra: még Székesfehérváron
játszottunk velük, és 3–1-re nyertünk –
ezzel az eredménnyel nyilván most is nagyon elégedettek lennénk. A két csapat
helyzete akkor is hasonló volt, a Ferencváros a bajnoki címért küzdött, mi
pedig a középmezőnyhöz
próbáltunk felzárkózni.
Akkor rengeteget tettek bele a játékosok a
mérkőzésbe, s most
is ugyanez a feladatunk. Amellett, hogy
taktikusan kell futballoznunk, minden
egyes labdarúgónkon óriási felelősség van, akkor lehetünk sikeresek, ha a
tudásunk legjavát vis�szük ki a pályára – csak
ez lehet elég a Fradi ellen.
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NEM LESZ EGYSZERŰ A PUSKÁS ELLEN
Nem kényelmesíti el az ötpontos előny Szerhij Rebrovot, aki biztos
benne, hogy mentálisan tökéletesen felkészült Fradi érkezik a
Pancho Arénába.
Szerencsére a srácok figyelnek azokra a
dolgokra, amiket mondunk nekik, mindenki
próbálja a maximumot nyújtani, így sikerült
egy kényelmesnek mondható előnyt kialakítanunk. Persze nem szabad jelenleg ezzel
foglalkozni, csakis azzal, hogy megnyerjük
a meccseinket. Előrelépési lehetőség mindig, mindenben van, arra figyelünk, hogy
minden területen fejlődjünk.

Szerhij Rebrov
A mostani a hatodik találkozója a Ferencváros vezetőedzőjeként. Hogy érzi
magát Magyarországon, a rendelkezésére
álló nem túl hosszú idő alatt mennyire sikerült megismernie az itteni futballközeget?
Nagyszerűen érzem magam Magyarországon, nem sok időm volt még ugyan felfedezni a várost, de amit eddig láttam, az nagyon elnyerte a tetszésem. A futballközeg
feltérképezéséhez időre van szükség, azt
látom, hogy erős és fejlődőképes a magyar
labdarúgás, mindenki azért dolgozik, hogy
minél hamarabb régi fényében tündököljön
az itteni foci.
Csapata a mezőny egyetlen veretlen
együtteseként ötpontos előnnyel vezeti a
bajnokságot. Mennyire elégedett a Fradi
eddigi teljesítményével, illetve mely területeken lát lehetőséget az előrelépésre?

A legutóbbi fordulóban 2–2-es döntetlent játszottak a Debrecen vendéglátójaként. Szolgált-e olyan tanulságokkal az a
mérkőzés, amelyekből a Puskás Akadémia
ellen profitálhat a Ferencváros?
Nem volt egyszerű 70 percet emberhátrányban játszanunk, ennek ellenére
harcosak voltunk végig. A széleken próbáltuk járatni a labdát, a játékosok pedig azt
tették, amit kértem tőlük. Tartást, biztos,
hogy tanultunk ezen a találkozón, meglátjuk, mennyit tesz hozzá a játékunkhoz az,
hogy mentálisan nagyon rendbe tettük magunkat.
A papírforma alapján a Fradi a meccs
esélyese. Mennyire sikerült feltérképeznie
csapatunkat, illetve milyen összecsapásra
számít a Pancho Arénában?
Kielemeztük a Puskás Akadémia játékát,
megnéztük, milyen játékra lehet szükség ellenük. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz
egyszerű találkozó, de pontosan az ilyen
mérkőzések azok, amelyeket kötelezően
hoznunk kell, csak és kizárólag akkor beszélhetünk bajnokaspiráns csapatról.
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A játékos szemével
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Interjú

A PÁLYÁN NINCS PARDON
A kupadöntőig menetelne együttesünkkel a puskásos pályafutását remekül kezdő
Benedik Mioc, aki hamar feltalálta magát az öltözőben és a magyar bajnokságban
is, s azt is elárulta, hogyan ragadt rá nálunk a „Pitbull” becenév.
„Belaktad” már a Puskás Akadémiát?
Mindenki nagyon kedves volt velem, befogadó közösségbe csöppentem, sokan
érkezésem pillanatában felajánlották a segítségüket, így nem volt nehéz a beilleszkedés.

NÉVJEGY
Benedik Mioc
Születési idő: 1994. október 6.
Születési hely: Eszék
Mezszám: 5
Poszt: középpályás
NB I-es meccs/gól: 4/0

Nem érkeztél teljesen ismeretlen közegbe, hiszen többször jártál már nálunk
az NK Osijek játékosaként, ráadásul Josip
Knezevic személyében volt csapattársat is
találtál a keretben. Már Eszéken is jóban
voltatok?
Josipot már nagyon régóta, ifista koromtól kezdve ismerem, hiszen mindketten
az NK Osijeknél nevelkedtünk. Ő idősebb
nálam, ezért előbb került fel a felnőtt csapatba, ahol később együtt szerepeltünk.
Aztán a Puskáshoz került, egy évvel később pedig én is követtem. Kiváló labdarúgó, nagy szerencse és megtiszteltetés
számomra, hogy két klubban is együtt futballozhatunk.
Az mindenesetre látszott, hogy gyorsan alkalmazkodsz, hiszen gólpasszaiddal
és a Komárom ellen szerzett találatoddal
meccseket döntöttél el a javunkra…
Valóban nagyon jól sikerült az első
néhány mérkőzésem, a Vidi és a Honvéd
ellen adott két gólpassz és a kupában
szerzett gól jót tett az önbizalmamnak. Új
a csapat, és én is új vagyok itt, remélem,
ezután is jó teljesítményt nyújtok majd.
Szó mi szó, nem úgy kezdtük a bajnokságot, ahogy szerettük volna, de az idei
és a tavalyi bajnok ellen megmutattuk: jó
együttest alkotunk. Minőségi munka folyik az edzéseken, és hiszem, hogy egyre
jobbak leszünk.
Nálunk jobbára védekező középpályást
játszol, de amint a fentiek is mutatják, a
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támadóharmadban sem jössz zavarba.
Melyik a kedvenc posztod?
Az elmúlt két évben Eszéken is védekező
középpályást játszottam, de eredetileg irányító vagyok, talán ez magyarázza, hogy az ellenfél kapujához közelebb is feltalálom magam.
Már beceneved is van...
Az előző klubomnál „Terrier” voltam, itt
„Pitbull” lettem, a keresztapa pedig nem
volt más, mint vezetőedzőnk, Benczés Miklós – valószínűleg a játékstílusom miatt nevezett el így.
A gyepen kétségtelenül kemény vagy, a
pályán kívül viszont csupa mosoly.
Igen, tényleg pozitív, vidám embernek
tartom magam. A pályán valóban nincs pardon, és idő sem
viccelődésre, de amikor vége
az edzésnek vagy a meccsnek, imádom a poénokat
– szeretek tréfálkozni má-

sokkal, és azt sem veszem rossz néven, ha
az ugratás az én kontómra történik.
Egy évre kölcsönbe érkeztél a Puskás
Akadémiához. Ha minden jól megy, és te
is jól futballozol, elképzelhető, hogy hos�szabb távra elkötelezed magad hozzánk?
Valóban csak egyéves szerződésem
van, de nagyon tetszik itt minden, jól érzem
magam. A Puskás Akadémia az egyik legkomolyabb klub Magyarországon, lenyűgöző környezetben és körülmények között
készülhetünk. Remélem, ha továbbra is jól
teljesítek, és a sérülések is elkerülnek, hos�szabb távra is a klubnál maradhatok, de úgy
érzem, erről egyelőre még túl korai lenne
többet mondanom.
Három kívánság a mostani szezonra?
Legyen inkább négy – jussunk be ismét
a kupadöntőbe, kapaszkodjunk fel a tabella
első felébe, adjak sok gólpasszt, s ha lehetőségem adódik, gólokat is szerezzek.
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Utánpótlás-válogatottak
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KÉT ELSŐ HELY PUSKÁSOSOKKAL – IRÁNY AZ ELIT!

A tizenhét és a tizenkilenc éven aluli magyar válogatott is csoportelsőként jutott az Európabajnoki selejtezők elitkörébe a hazai rendezésű négyes tornán – a sikerekből a Puskás
Akadémia játékosai és növendékei is alaposan kivették a részüket.

Elsőként Preisinger Sándor U17-esei próbálták kvalifikálni magukat a tavaszi megmérettetésre; a tornán a Puskás Akadémiáról öt játékos, Hosszú Zétény, Komáromi
György, Ominger Gergő, Posztobányi Patrik, valamint kapusunk, Vaits Marcell volt
érdekelt.
A kezdés nem sikerült a legjobban, hiszen az örök rivális román válogatotton nem
sikerült felülkerekedni – gól nélküli döntetlen lett a csata vége. A litván csapat aztán
már korántsem tudott olyan hatékonysággal
ellenállni a mieinknek, mint a románok, s a
különösen elemében lévő Komáromi nagyszerű játékának is köszönhetően – „Gyuszi”
egy Robben-szerű góllal és egy kiharcolt tizenegyessel járult hozzá a 3–0-s győzelemhez – simán vertük a balti ország korosztályos legjobbjait.
A döntő összecsapásra Szerbia ellen
került sor, s egy iksz már elegendő lett volna továbbjutáshoz. Ám a magyar együttes
Posztobányival és Komáromival a kezdőben
– később Ominger és Hosszú is szerepet ka-

Timári Norman, illetve tartalékként másik kapusunk, Laky László is.
Szlovénia ellen Ásványival és Bokrossal a
sorainkban kezdtük a menetelést, s noha az
ellenfél az első félidőben vezetést szerzett, a
másodikban egy pompás Szoboszlai Dominik-szabadrúgással és Schön Szabolcs lövésével 2–1-re fordítottunk, s meg is nyertük az
összecsapást. A második találatnál a csereként beállt Kiss Tamás adta a gólpasszt, aki
saját bevallása szerint ekkor már „ösztönből”
futballozott, percekkel azelőtt egy ollózási
kísérletnél ugyanis agyrázkódást szenvedett
– végül el is kellett hagynia a pályát.
A második találkozón, Koszovó ellen akár
a továbbjutást is bebiztosíthattuk volna, ám
mindössze egy 0–0-s döntetlenre futotta a
mieink erejéből. Így az elitkörös kvalifikáció az
utolsó, Ausztria elleni randevúra maradt, s a
forgatókönyv nagyon hasonlított a szlovénok
ellenihez: délnyugati szomszédaink szereztek
vezetést – igaz, itt még az első játékrészben
jött az egyenlítés Torvund Alexander révén,
hogy aztán az utolsó pillanatban Timári meg-

pott – ragaszkodott a „ha már csinálsz valamit, tedd stílusosan” elvhez, és Baráth Péter
góljával a meccset 1–0-ra, a csoportot pedig
kapott gól nélkül nyerte meg.
„Igazi férfias küzdelem volt, egyértelműen a csoportgyőzelemért mentünk. A védelmünk szerencsére már régóta biztos lábakon áll, s nem tagadom, az is a céljaink közt
szerepelt, hogy kapott gól nélkül hozzuk le a
három mérkőzést – ezt is sikerült teljesítenünk, mondta a szerbek elleni meccs után
a válogatott csapatkapitánya, Posztobányi
Patrik.
„Az első meccsen még fel kellett vennünk
a ritmust, de aztán nagyon jól ment a játék
a tornán, nekem is, és a csapatnak is” – értékelte saját és az együttes teljesítményét
Komáromi György.
A „kicsik” után a nagyobbakon, az U19-es
válogatotton volt a sor: itt a jelenleg is klubunk kötelékébe tartozó játékosaink közül
Ásványi Balázsért, Bokros Szilárdért és Kiss
Tamásért szoríthattunk, de a keretben ott
volt a nyáron az NB II-es Ceglédhez távozó

szerezze az újabb 2–1-es sikert jelentő gólt.
Nemzeti csapatunk így a csoport élén végzett,
s várhatja a tavaszi, immár a direkt Eb-kvalifikációért zajló minitorna sorsolását.
„Úgy gondolom, hogy kijavítottuk minden
hibánkat, amelyeket a Koszovó elleni mérkőzésen elkövettünk, és megvertük az osztrákokat! Rendkívül nehéz csoportból jutottunk
tovább veretlenül, ez is mutatja csapatunk
erejét. Szavakkal leírhatatlan, milyen boldog
vagyok, a labdarúgók mindig arról álmodnak,
hogy sikeresen képviseljék hazájukat” – örvendezett a tornát követően Ásványi Balázs,
aki tavasszal az U17-es után az U19-esekkel
is kivívhatja az Eb-szereplést.
„Koszovó ellen egy kisebb betegség hátráltatott, ezért nem léptem pályára. A mai
napon nagyon stabil védekezésből tudtunk
kontratámadásokat vezetni, és két szép akció végén szereztünk gólokat. Nagyon örülök
a továbbjutásnak, amihez egy jól szervezett
magyar válogatott kellett” – nyilatkozta az
NB I-ben is bemutatkozó középpályásunk,
Bokros Szilárd.

Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont

SPORTCSARNOK
A SPORT ÉS A TUDOMÁNY KATEDRÁLISA
A fölénk tornyosuló falak sűrűjében újra és újra ihletet
adni az életnek – építészeti hitvallását fogalmazta bele
Dobrosi Tamás legújabb alkotásába, abba a gigantikus
sportkomplexumba, amely – „nővére”, a Pancho Aréna
szomszédságában – egyszerre kíván a sport és a
tudomány szolgálója lenni. Akadémiánk közössége október
13-án felavatta Sport- és Konferenciaközpontját.
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„Legnagyobb beruházásunk ez a komplexum,
melynek léptékeit még a Pancho Aréna sem
közelíti meg – fogalmazott Mészáros Lőrinc,
akadémiánk kuratóriumának elnöke a mostanra formát öltött Puskás Akadémia Sport-és
Konferenciaközpont ünnepélyes átadóján. –
12,5 milliárd forintból valósult meg, s 11 ezer
négyzetméternyi alapterületen helyezkedik el.
Köszönet a tervezőnek, aki valóságos csodát
rajzolt nekünk, s a kivitelezőnek, aki meg is
építette ezt a csodát. A mi első katedrálisunk
a Pancho Aréna, ez pedig a második. Közel állunk ahhoz, hogy megépüljön a teljes mű. Ám
az infrastruktúrához komoly szakmai munka
is társul: az elmúlt tíz évben 640 növendékünk
volt, közülük 129-en lettek válogatottak, 32-en
szerepeltek az élvonalban, s jelenleg is 134-en
játszanak az első-, másod- és
harmad-

osztályban. Nyolcvanan folytatnak felsőfokú
tanulmányokat, több mint felük ösztöndíjas. Az
elmúlt tíz esztendőben 20 arany-, 7 ezüst- és
11 bronzérmet szereztünk a bajnokságokban,
felnőtt csapatunk az elmúlt szezonban érte el
legnagyobb sikerét: döntőt játszott a Magyar
Kupában. Köszönet a támogatóknak, akik tíz
éve segítik az akadémiát. Tudunk még fejlődni,
de legyünk büszkék arra, amit elértünk.”
„A magyar történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a jövőért való küzdelmet az nyeri
meg, akinek van víziója – mondta köszöntőjében Orbán Viktor miniszterelnök, akadémiánk
alapítója. – Sokféleképp magyarítják ezt a szót:
ábránd, képzelgés, látomás. Esetünkben: van
egy határozott kép a jövőről, amelyhez határozott akcióterv társul. Mi nem csupán elképzelünk egy jobb állapotot, nem csak ábrándozunk,
hanem látjuk azt is, hogyan jutunk el odáig.
2010 óta látjuk a jövőnket, s ehhez az kellett,
hogy bízzunk magunkban. Hogy elkezdjünk
hinni abban, hogy képesek vagyunk megváltoztatni a világot, legalábbis a
sajátunkat. Hogy miként
hajlíthatjuk ma-

Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont
gunk felé a jövőt? A válasz megtalálásában az
ember a sportolókhoz is fordulhat. Én magam
gyakran gondolok Puskásra. Ahogy Zelk Zoltán róla szóló anekdotája üzeni: nem szabad
imbolyogni, csúszkálni, botladozni, csak azt
kell mondani: így kell ezt csinálni, s megy előre
a világ. A mostani átadó is bizonyíték: lassan
felnövünk névadónk mércéjéhez.”
A miniszterelnök szerint a magyarok jövője a gyermekeinkben nő, a mi víziónk bennünk
és általuk válik valósággá: „Az utánpótlás-nevelés az egyik elsőszámú nemzeti ügy, így
ez a mestermunka, ez a sportközpont nem
csupán pályaegyüttes vagy infrastruktúra, hanem legfontosabb feladata a nevelés. Mi nem
gyártjuk a futballistákat, hanem olyan erőteret
hoztunk létre, ahol hősök születnek és nőnek
fel. Szokták kérdezni, miért ilyen művésziek az
épületeink. Van egy filozófiánk: a futball sport,
tudomány és művészet egyszerre, ezért fontos,
hogy mindaz, ami körülveszi a fiatalokat, ezt
tükrözze. S ha erről benneteket, játékosokat is
sikerül meggyőznünk, akkor hamarabb előzhetitek meg társaitokat a világban – jelentette ki
Orbán Viktor. – Kiszámoltam, hogy ha az egyes
akadémiák tízévente felnevelnek csupán két
csúcsteljesítményű játékost, akkor már kész is
van egy európai szintű válogatott. Mi már megvagyunk: itt van Kleinheisler és Sallai.”
A köszöntőbeszédeket követően a Puskás Akadémia növendékei, csapataink kapitányai – az U12-esektől egészen élvonalbeli
futballistáinkig – mindahány fiatalunk nevében
szimbolikusan birtokukba vették akadémiánk
sportközpontját, majd a katolikus egyház képviseletében Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a református egyház képviseletében pedig Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke áldotta
meg a Makovecz Imre építészeti ars poeticáját
ezúttal is továbbörökítő Dobrosi Tamás tervei
alapján épült komplexumot.
Minthogy a sportközpont nem csupán a
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Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont
labdarúgóképzés „kellékeinek” tárházát bővíti,
de egyben lehetőséget teremt többek között
arra is, hogy az arra fogékony fiatalok a testnevelő tanári pálya felé is elindulhassanak, az
ünnepélyes átadó keretében együttműködési
megállapodás született a Puskás Akadémia és
a Testnevelési Egyetem között. Akadémiánk részéről Mészáros Lőrinc, a kuratórium elnöke és
Takács Mihály igazgató, az egyetem részéről
pedig Mocsai Lajos rektor és Genzwein Ferenc
kancellár írta alá a dokumentumokat, amelyek
lehetővé teszik, hogy a labdarúgó-akadémiák
közül a miénk legyen az első, ahol a növendékek ilyen jellegű képzést kaphatnak.
A Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontja 9800 m²-en terül el, kivitelezésénél
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15 000 m³ betont, 1600 tonna betonacélt, 1826
m³ faanyagot, 17 300 000 kötőelemet, 8000 m²
palát, 18 000 kg rezet használtak fel. A komplexumban 1324 lámpatest szolgáltatja a világítást,
5 kazán biztosítja a fűtést, azaz az esztétikailag
is kifogástalan épületet leíró számok is lélegzetelállítók. Az építmény grandiozitásához méltó
produkcióval készültek hát az átadóünnepségre
a Wonderland Show Company művészei, akik
előadásukban rendre a klasszikus és a modern
stílusokat ötvözik. A mostani, laza asszociációkon alapuló, a mítoszok idejétől egészen napjainkat is felölelő műsoruk tematikája a sport, a
mozgás és a művészetek találkozására épült.
Az ünnepség végeztével a résztvevők elsőként járhatták be a Sport- és Konferenciaköz-
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pontot, s az átadóünnepség részeként került
sor a szakma legjelentősebb hazai elismeréseinek, az idei építőipari mesterdíjaknak az
átadására is, mintegy felavatva a központ 250
fős konferenciatermét, ahol a későbbiekben a
sporttudományos, illetve a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó nívós események kaphatnak
helyet, s amely a jövőben tökéletes helyszínéül
szolgálhat a labdarúgással vagy más sportokkal kapcsolatos eszmecsere különböző szintű
fórumainak. Akadémiánk Sport- és Konferenciaközpontja az Építőipari Mesterdíj Alapítvány
kitüntetésében részesült. Elsőként a komplexumért járó elismerések átadása következett
a Fejér-B.Á.L. Zrt. munkatársai részére, méghozzá a földmunkáért és tereprendezésért,

a szerkezetépítési betonozási munkákért, a
szakipari munkákért, a központi tetőszerkezeti és héjalási munkákért, az építőgépészeti és
szerelőipari munkákért, az erős- és gyengeáramú megvalósítási munkákért, valamint az
épületburkolatok és berendezések munkáiért.
Majd az egyéni szakmai tevékenységek elismerésére, az egyes szakmák művelőinek díjazására került sor. A kitüntetettek között szerepel
sportközpontunk vezető tervezője, Dobrosi Tamás is, aki alkotásával kapcsolatban így fogalmazott: „Az építészet felelőssége az, hogy a közösségben, az itteni nagy labdarúgócsaládban
lezajló dramaturgiának egy olyan keretet adjon,
amely az itt élő-tanuló fiatalok testi, szellemi és
kulturális fejlődését elősegíti.”
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Világszínvonalon

ARANYOSAN CSILLOGÓ EZÜST
Akadémiánk nevelőtanára, Sipos Árpád a hétvégén rendezett franciaországi teqballvilágbajnokságon második helyen zárt egyéniben.
A szeptemberi Országos Teqball Bajnokságra, amelyet a Testnevelési Egyetemen szerveztek, huszonegy csapat és húsz egyéni
versenyző érkezett hazánk minden tájáról;
az egyéni mezőnyben az indulók között ott
volt a Puskás Akadémia nevelőtanára, Sipos
Árpád is. Pedagógusunk lábteniszben már
letette névjegyét korábban, hiszen a 2015ös Európa-bajnokságon bronzérmes lett. A
teqballban egy éve kezdett versenyezni, s
kezdésnek harmadik helyen zárt a tavalyi
országos bajnokságon. A szeptemberi viadalon egészen a döntőig menetelt, ahol Pál
Dáviddal találkozott. Árpi a finálé mindkét
szettjét megnyerte, az elsőt magabiztosan
20–15-re, a másodikat szorosabb ütközetben 20–17-re, így ő utazhatott a Reimsben
tartott II. Teqball Világbajnokságra.
A magyar játékos a negyven országot
felvonultató franciaországi versenyen a
csoportkört elsőként abszolválta, miután
sorrendben máltai, portugál, angol és kameruni ellenfelét is két vállra fektette. Az
egyenes kieséses szakaszban a nehezebb
ágra került, a nyolcaddöntőben a görög Nikola Zsivanovicsot 20–17-re és 20–13-ra
verte. Ezután következett a két freestylevilágbajnok: a japán Vassze Akinori és a lengyel Adrian Duszak. Az ázsiai teqballos elleni első játszmát 20–11-re nyerte, azonban
másodikat 20–18-ra Akinori húzta be – ez
volt Árpi első elveszített szettje a tornán –,
végül az utolsó menetben 20–12-re nevelőtanárunk diadalmaskodott. Az elődöntőben
az Adrian Duszak elleni szettekben 20–5-re,
illetve 20–15-re győzött, majd a fináléban
a román színekben induló Szécsi Barnával
nézett farkasszemet. Árpi végig remekül

játszott a döntőben, mégis kikapott Szécsitől (11–20, 15–20), s így világbajnoki ezüstéremmel tért haza Franciaországból.
„Úgy érzem, a felkészülésem jobban sikerült a világbajnokságra, mint a magyarországi versenyre, most majdnem mindent
meg tudtam csinálni az alapozás során,
amit elterveztem. Talán könnyebb csoportba kerültem, de az egyenes kieséses szakaszban már nehéz dolgom volt – japán és
lengyel ellenfelem is alaposan megizzasztott. Bevallom őszintén, a nap végére már
elfáradtam, mert hét meccset játszottam
pár óra leforgása alatt. A szombati döntőn nagy szervákkal próbáltuk kiszorítani
egymást Szécsi Barnával, neki voltak jobbak a rövid ejtései, és jobban ment neki a
leütés is. Sokat tanultam ebből a döntőből,
tudom, miben kell fejlődnöm a jövőben. Nagyon örülök az ezüstéremnek, de jövőre újra
harcba szállok a világbajnoki címért, igaz,
nem lesz könnyű dolgom, mert ez a sport
napról napra fejlődik, és a magyar versenyzők is egyre jobbak. Ezért már a következő
országos bajnokságon is többet kell nyújtanom” – mondta Sipos Árpád.
A teqball-világbajnokságon a reimsi
születésű világ- és Európa-bajnok Robert
Pires, a háromszoros angol bajnok William
Gallas, a korábbi portugál válogatott Simao
Sabrosa és a freestyle-világbajnok Sean
Garnier tartott bemutatót az egyéni és a
páros döntő között. A párosok versenyében
a Bányik Csaba–Blázsovics Ádám duó szintén ezüstérmet szerzett.
(Sipos Árpádról készült összeállításunkat október 26-án az M4 Sporton futó Puskás Magazinban tekintheti meg.)
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Összefogás a Kárpát-medencében

TOPOLYAI TEHETSÉGEK A PUSKÁS AKADÉMIÁN
Székelyföld után a Délvidék ifjú labdarúgói érkeztek egy hétre intézményünkbe, hogy edzőikkel
együtt bekapcsolódjanak az itt folyó munkába.

A látogatásra a Kárpát-medencei Akadémiai Program legújabb projektjének köszönhetően került sor. A határokon átnyúló
együttműködés keretében nemrégiben a
csíkszeredai székhelyű Székelyföldi Labdarúgó Akadémia tehetségei látogattak
Felcsútra, most pedig a délvidéki edzők és
játékosok töltöttek itt egy hetet, akik erdélyi
kollégáikhoz, illetve kortársaikhoz hasonlóan ittlétük alatt együtt dolgozhattak akadémiánk edzőivel és játékosaival.
„A szakmai célú látogatás apropóját a
topolyai akadémia nemrégiben lezajlott avatóünnepsége is szolgáltatta, ugyanis egybeesett a TSC-kupa U14-es tornával, melyen
a ma hozzánk érkező játékosok közül is jó
páran szerepeltek. Az ideérkező srácok néhánya ugyanis a mi szakmai stábunk figyelmét is felkeltette, s most az itteni közegben
is megkapják a lehetőséget tehetségük
bizonyítására” – tájékoztatott Papp Bence,
intézményünk nemzetközi igazgatója.

„Topolyán az összes alközpont vezetőjével
találkoztam, és rendkívüli örömömre szolgált
azt látni, milyen alázatos, professzionális és
értékes munka folyik mindegyik intézményben. A mostani látogatás egy sorozat második állomása; a Székelyföldi Labdarúgó
Akadémiáról rendkívül pozitív visszajelzések
érkeztek az ittlétükkel kapcsolatban” – mondta a közös munka megkezdése előtt Varga
Károly, a program szakmai vezetője.
Az intézményünkben folyó napi tevékenységbe bekapcsolódó ifjú délvidéki labdarúgók
képzése mellett edzői tapasztalatcserére is sor
került, a trénereknek Djoko Kokovics, a TSC akadémiájának szakmai vezetője tartott előadást.
„Négy kontinensen dolgozva rengeteget
tapasztaltam: ezt a tudást akarom átadni
az edzőknek, hogy még jobban értsék, mit is
jelent az utánpótlásban tevékenykedni – ös�szegezte röviden mondanivalóját a 68 éves
szakember. – Az egyik példa: engednünk kell,
hogy a gyerekek kifejezzék magukat. Brazíli-
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ában például azért teremnek a világ legjobb
játékosai, mert az edzők nem avatkoznak
közbe többször a feltétlenül szükségesnél
– engedik, hogy srácok maguk oldják meg a
helyzeteket. A másik fontos dolog: a foci rohamléptekkel fejlődik, s nekünk a jövő, nem

lusunkkal, könnyebb lesz egy közös futballnyelvet kialakítani, hiszen az a végső célunk,
hogy a határon túli akadémiákon is hasonló
munka folyjon, mint az anyaintézményben.”
Palágyi Szabolcs, a Topolyai SC vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy

pedig a ma futballjára kell felkészítenünk a
gyerekeket. A Kárpát-medencei Akadémiai
Program közelebb hozhatja egymáshoz a
különböző futballkultúrákat, és segít a fiatal
edzők képzésében is, ami komoly haszonnal
járhat minden résztvevő számára.”
Az előadás ötlete akadémiánk képzési
igazgatójától, Liszkai Dezsőtől származik, aki
kiemelte: a partnerakadémiákon folyó képzés
összehangolásában elengedhetetlen a rendszeres szakmai konzultáció, valamint a játékosok felmérése, értékelése.
„A Kárpát-medencei Akadémiai Program
fontos része, hogy a legtehetségesebbnek
ítélt játékosok megismerkedjenek a Puskás
Akadémiával, a létesítményekkel, s miközben
felmérjük őket, aktívan bekapcsolódjanak a
napi munkába. Ezzel a határon túli ifjú futballisták bekerülnek a látókörünkbe, és évekig
figyelemmel tudjuk kísérni őket. Ha a gyerekek és a szakemberek megismerkednek a mi
szakmai munkánkkal, filozófiánkkal, játékstí-

a térség futballjának fejlesztésében milyen
jelentős szerepet tölthet be az országhatárokon átívelő együttműködés:
„Örömmel fogadtuk a hírt, hogy legtehetségesebb gyerekeink együtt készülhetnek a Puskás Akadémia növendékeivel. A
közös munka a legjobb lehetőség a fejlődésre – egy másik közegben jobban kijönnek az esetleges hiányosságok, illetve
azt is látjuk, melyek azok a pozitívumok,
amelyekre építhetünk. Persze nemcsak a
gyerekeknek fontosak az effajta visszajelzések, hanem az edzőinknek is, akik rengeteg tapasztalattal, információval gazdagodnak az itt töltött pár napban, és ők is
tudnak olyan ismeretekkel szolgálni, amelyek segíthetik a szakmai munkát a Puskás
Akadémián. Rendkívül pozitívnak találom
a Kárpát-medencei Akadémiai Programot,
mert csak összefogva tudjuk elérni, hogy
a térség minden országában sikeresen fejleszthessük a labdarúgást.”
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Meccsszilánkok
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Meccsszilánkok

jegyzőkönyv

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
PUSKÁS AKADÉMIA FC–SEPSI OSK 1–1 (0–1)

STABIL HÁTT

ÉR

A MAGYAR
SIKEREKHE
Z!

Gól: Vlasko (68.), ill. Hadnagy (23.)
Sárga lap: Poór (22.), Mioc (26.), ill. Diarrassouba (73.), Draghici (79.)
PAFC: Hegedüs L. (Danilovics, 46.) – Osváth, Szolnoki, Heris (Vega, 46.), Poór, Trajkovski
(Balogh B., 46.) – Vlasko, Mioc (Zsidai, 46.), Urblík – Latifi (Radó A, 46.), Arabuli (De Jesús, 46.)
Sepsi OSK: Fejér (Stoian, 46.) – Gabriel Moura, Diarrassouba, Ursu, Jovanovic – Velev (Vasvari,
46.), Karnickij – Prosser (Draghici, 46.), Tandia, Nouvier (Hamed, 46.) – Hadnagy (Dodoi, 46.)
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PAFC
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EGYSZER TÖRTÜK FEL A SZÉKELY CATENACCIÓT

Felkészülési mérkőzésen 1–1-es döntetlent játszott Benczés Miklós együttese a
a romániai első osztályú bajnokság 7. helyén álló Sepsi OSK ellen. Az első valamirevaló helyzet a sepsiszentgyörgyiek előtt
alakult ki a 13. percben, amikor Ibrahima
Tandia fejelt a kapunk fölé egy jobboldali támadás végén. Hat perc múlva jött a mieink
válasza, amikor Latifi bombázhatott kapura
tizenhét méterről, de lövése nagyjából egy
méterrel elkerülte a székelyek kapujának
bal oldalát. Nem sokkal később Szolnoki
labdájával Dejan Trajkovski törhetett kapura
a bal oldalon, de az utolsó pillanatban szögletre tudak menteni előle a vendég bekkek.
A vezetést mégis a piros-fehérek szerezték
meg, mégpedig Hadnagy Attila révén, aki
egy gyors jobb oldali akció végén talált a
kapunkba.
Szinte azonnal egyenlíthettünk volna,
ám a Bacsana Arabulitól kapott labdát Latifi
a jobb kapufára küldte. A 33. percben újabb
helyzetet sikerült kialakítanunk: Ján Vlasko

egy remek csel után tette ki jobbra a játékszert
Latifinek, akinek élesen
középre lőtt labdájára
megint Trajkovski érkezett,
ám lövése ismét a kapu
mellé perdült egy becsúszó lábról. Az első félidő
végén a szentgyörgyieknél
kölcsönben lévő Prosser
Dániel verte meg a bal
oldalunkat, centerezését
azonban a százszázalékos
ziccerben érkező Tandia a
kapunk mellé fejelte.
A szünetben hatot cserélt Benczés Miklós, szerepet kapott Braniszlav Danilovics, Gonzalo
Vega, Balogh Balázs, Zsidai László, Radó
András és Bryan de Jesús is. Helyzetek
továbbra is inkább a mieink előtt adódtak,
hét perccel az újrakezdés után Poór csúsztatott a kapu mellé, egy óra elteltével pedig
Vlasko távoli bombája kerülte el nem sokkal
a célterületet. A 68. percben jött az egyenlítő gól: Vega tette ki a jobb szélre a labdát
Osváthnak, jobbhátvédünk centerezésére
Vlasko érkezett a balösszekötő helyén, és
tizennyolc méterről ballal, elemi erővel lőtte
ki a jobb alsó sarkot.
A 81. percben a látogatók előtt adódott
ziccer, ám Draghici hiába állt már csak
Daniloviccsal szemben, a jobb kapufa mellé lőtt. A 90. percben Balogh lekészítésére
érkezett De Jesús a tizenhatoson belül, de
fölé bombázott, így döntetlenre végződött
a találkozó. Az mindenképpen örvendetes,
hogy sikerült az, ami keleti határunkon túl
csak kevés csapatnak: feltörni a székely
catenacciót.
A S Z F A LT

Program

A PAFC 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. 19:30
10. 27. 17:00
11. 03. 17:00
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.		

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

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

D
3
1
2
4
3
3
5
4
2
2
3
2

V
—
3
3
2
2
3
2
2
6
6
6
7

G
21—8
13—7
16—15
16—11
16—10
16—12
14—13
8—7
10—16
9—21
7—16
11—21

PT
24
19
17
16
15
15
14
13
8
8
6
5

GÓLLÖVÖLISTA
1
2
2
2
2
2

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

3
1
1
1
1
1
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Készítette a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
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