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Vezetőedzői nyilatkozat

HATÉKONYSÁG A TÁMADÁSBAN,
VASSZIGOR A VÉDŐZÓNÁBAN
Benczés Miklós szerint a kezdeményező futball és a pontos passzjáték mellett a
fegyelmezett védekezés is kulcsfontosságú lesz a kellemetlen stílusú, remekül
kontrázó vasiak ellen.
A legfontosabb, hogy hatékonyak legyünk,
hogy a góljainkat rögzített helyzetekből,
felépített akciókból vagy éppen kontrákból
szerezzük, mellékes. Az MTK ellen akciógólokat lőttünk, mégsem tudtunk pontot
vagy pontokat begyűjteni. Márpedig ha egy
mérkőzésen két gólt tudunk szerezni, annak legalább egy döntetlenre jónak kellene
lennie – beszélt a legutóbbi, MTK Budapest
elleni bajnoki találkozó tanulságairól vezetőedzőnk.
A válogatott szünetben a Kazincbarcikával játszottunk edzőmérkőzést, amelyen
4–0-ra nyertünk, s néhány kifejezetten jó
teljesítményt is láttunk. Miben szolgálta
leginkább jól a Haladás elleni felkészülést
az a találkozó?
Három játékosunkat is behívták a korosztályos, illetve felnőttválogatottba, ők
erről a meccsről hiányoztak, így azok is
lehetőséget kaptak, akik korábban csak a
kupában játszottak vagy éppen a bajnokikon kevesebbet szerepeltek. Ilyen szempontból mindenképpen hasznosnak ítélem
a barcikaiak elleni felkészülési mérkőzést.
Azt is fontosnak vélem, hogy sok támadást
tudtunk vezetni, sok helyzetet gólra tudtunk
váltani, s az sem kevésbé lényeges, hogy
nem kaptunk gólt, és ellenfelünk helyzeteket
sem igazán tudott kialakítani. Ugyanakkor
hiba lenne ebből a találkozóból messzemenő következtetéseket levonni, sokkal inkább
az elmúlt tizennégy forduló tapasztalataiból
kiindulva léphetünk folyamatosan előre.

A Haladással kapcsolatban már vannak első kézből is tapasztalataink, bár
akkor még Michal Hipp volt a vezetőedző.
Mi vezethet célra Horváth Ferenc csapata
ellen?
Horváth Ferit nagyon jól ismerem, jó szakember, aki remekül tudja motiválni a csapatát,
így azok a játékosok, akik az eltiltottjaik helyére a csapatba kerülnek, egészen biztosan
mindent megtesznek majd, hogy bizonyítsanak. Mivel mi mindenképpen nyerni akarunk
hazai pályán, sok energiát kell a támadásokba fektetni. A szombathelyiek leszűkítik a
területeket, ezért kiemelt
szerepe lesz a pontos
passzjátéknak, valamint annak, hogy mi
kezdeményezzünk, de
ugyanolyan fontos lesz
a védőzóna felügyelete. A Haladás rendkívül kellemetlen
ellenfél, gyors
kontratámadásokat tud
vezetni – ezt
nekünk meg
kell akadályoznunk.
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A játékos szemével

NEM ÍRNÁ ALÁ A DÖNTETLENT
Nagy megkönnyebbülés volt Horváth Ferencnek a Fradi legyőzése,
a Haladás vezetőedzője a Pancho Arénából is pontokkal szeretne
távozni.
Mennyire nehezíti meg a dolgát,
hogy Tamás Lászlót és Jagodics Márkot is nélkülöznie kell eltiltás miatt?
Természetesen hiányzik majd Tamás László és Jagodics Márk, hiszen
mindketten kulcspozícióban futballoznak. Nagyon régen hoztunk le egy
meccset kapott gól nélkül – az FTC elleni ilyen volt, amiben mindkettejüknek
nagy részük volt. De bízom benne, hogy
a helyükre lépő játékosok is kiválóan
teljesítik a feladatukat. Megoldjuk a pótlásukat.

Horváth Ferenc
A Ferencváros elleni bravúros győzelemmel hosszú nyeretlenségi sorozatot
szakítottak meg. Mekkora önbizalmat ad
ez csapatának a felcsúti fellépés előtt?
Remek érzés volt hosszú idő után ismét
megérezni a győzelem ízét, ez sokat jelentett a játékosok számára. Már csak azért
is jól jött a siker, mert így sokkal könnyebb
volt a válogatott meccsek miatti kéthetes
szünetet végigdolgozniuk, jobb hangulatban is teltek az edzések. A győzelem némi
kapaszkodót, önbizalmat jelent a hátralévő
őszi fordulókat illetően. Remélem, át tudjuk
menteni a Ferencváros elleni formánkat, teljesítményünket.

Tavaly a Balmazújváros edzőjeként
háromszor mérkőzött meg a Puskás
Akadémiával. Mennyire változott meg
az ellenfél stílusa Benczés Miklós irányítása alatt, milyen összecsapásra
számít?
Benczés Miklóssal Diósgyőrben dolgoztam már együtt, felkészült, jó szakembernek ismertem meg, úgy látom,
Felcsúton is remekül összerakta a csapatot.
Elégedett lenne-e egy ponttal a
Pancho Arénában?
Mindegy, hogy Szombathelyen vagy
idegenben lépünk pályára, valamennyi
mérkőzésen győzni akarunk. Ebből kifolyólag a Pancho Arénába is a három
pontért utazunk. Aztán persze alakulhat
úgy is a mérkőzés, hogy a lefújás után
elégedettek lehetünk az egy ponttal is.
De előre nem írnám alá a döntetlent.

STABIL HÁTT

ÉR

A MAGYAR
SIKEREKHE
Z!
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Játékosportré

MINDIG IS FOCISTA AKART LENNI
Bár a tollas-, tenisz- és pingpongütőt is szívesen forgatja, soha nem akart más lenni,
mint futballista. Középpályásunk, Urblík József gólokat és gólpasszokat vár magától, s reméli, idén Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhet a csapattal.
Édesapád is profi futballista volt. Tőle
örökölted a futball szeretetét, vagy nem
erőltette, hogy belőled is labdarúgó váljék?
Erőltetni nem erőltette, de mivel a családomban jószerivel mindenki focizik, automatikusan jött a dolog. Egészen kicsi gyermekkorom óta futballista akartam lenni, és
szerencsére ez sikerült is.
Kiskorodban kik voltak azok a labdarúgók, akiket csodáltál, akik nagy hatással
voltak rád?
Egyértelműen Ronaldinhót mondanám,
figyeltem minden mozdulatát, néztem a
videóit, egyszóval ő volt a legnagyobb kedvenc.
Már igen fiatalon ígéretes tehetségként
tartottak számon, folyékonyan beszélsz
magyarul – egy időben idehaza cikkeztek
arról, hogy idővel akár magyar válogatott
is lehetsz, de a szlovák korosztályos nemzeti csapatokban játszottál. Ha Marco Rossi kitalálná, hogy meghívót küld a magyar
A-válogatottba, elfogadnád?
Igazából erre most nem tudok válaszolni. Egy-két emberrel még beszélnem kellene
erről, de azt nem jelenteném ki, hogy nemet
mondanék – ez is benne van a pakliban.
A Nyitra a nevelőegyesületed, utánpótláskorú játékosként mely edzőktől, illetve
játékosoktól kaptad a legtöbbet?
Tizenkét évet játszottam Nyitrán, hathét edző keze alatt megfordultam, de azt
hiszem, nem tudnék kiemelni senkit, min-

denkinek egyformán sokat köszönhetek,
mindegyiküknek egyformán hálás vagyok.
Valóban jó munkát végezhettek, hiszen
tizenhét évesen és kilencvenhárom naposan bemutatkozhattál a szlovák élvonalban…
Nyitrán nagyon jó volt az utánpótlásnevelés, ha jól emlékszem, abban az évben
ketten debütáltunk az első osztályban a felnőttek között. Abban az évben három mec�csen léptem pályára, de a csapat sajnos
nem volt elég erős ahhoz, hogy bennmaradjon, így meglepő, de a szlovák első ligában
játszottam a legkevesebbet.
Nyitrán később mégis letetted a névjegyedet, hiszen amikor az ottani edződ,
Míchal Hipp Csehországban kapott munkát, hamar a Jihlavánál találtad magad.
Míchal Hipp akkor került Nyitrára, amikor
már másodosztályúak voltunk. Negyven-ötven találkozón játszottam az irányítása alatt,
a mai napig nagyon jó a kapcsolatunk. Éppen
sérült voltam, amikor Jihlavába ment, s már
a szerződésem is lejáróban volt, ő tanácsolta, hogy ne hosszabbítsak, mert számít rám.
Nagyon örültem a dolognak, mert a Nyitrával nem igazán volt esélyünk a feljutásra.
Persze amikor nem hosszabbítottam meg
a kontraktusomat, nehéz idők jöttek, még a
B-csapatban sem játszhattam, de megérte az
áldozat.
Idestova három hónapja játszol nálunk.
Hogyan értékeled az eddig itt töltött időt?
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Amikor idekerültem, meglepődtem,
mennyire befogadó közegbe érkeztem – ennek következtében a beilleszkedés is gyorsan ment. A cseh első liga nagyon gyors,
kemények a párharcok, a magyar bajnokság
jóval technikásabb, ami nekem mindenképpen kedvez, de úgy érzem, még korántsem
mutattam meg mindent magamból.
Ha már itt tartunk:
ha lehetne három
kívánságod az idei
szezonnal kapcsolatban, melyek lennének
azok?
Legelőször is jó
volna két-három gólt
szerezni, de ha gólpas�szokat adnék, akkor is
elégedett lennék, lényeg,
hogy segíthessem a
csapatot. A második,
hogy kapaszkodjunk
feljebb a tabellán, jó
lenne az első négyöt között végezni. A
harmadik természetesen a kupagyőzelem,
hiszen tudom, a tavaly
tizenegyesekkel elvesztett döntő után
mennyit jelentene
ez a klubnak.
A futball, a
sport minden
percedet kitölti,
vagy van egyéb
hobbid is?

A szabadidőm jelentős részét a barátnőmmel töltöm, de otthon is szoktam
edzeni. Szívesen olvasok, vagy szörfözöm
az interneten, de imádok tollaslabdázni,
teniszezni és pingpongozni, úgyhogy kikapcsolódásként is leginkább a sport jöhet szóba.

NÉVJEGY
Urblík József
Születési idő: 1996. augusztus 22.
Születési hely: Bártfa
Poszt: középpályás
Mezszám: 25
NB I-es mérkőzés/gól: 6/0
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Edzőmeccs

SIMA NÉGYES A BARCIKÁNAK
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MÜNCHENBEN

Kitekintő
Újabb fejezet nyílt a Puskás Akadémia és az FC Bayern
München szakmai együttműködésében.

Felkészülési mérkőzésen 4–0 arányban győztük le
a másodosztályú Kazincbarcikai SC-t.
A napsütéses,
ám kissé csípős időben jó
iramban kezdődött a találkozó, amelyen az
első pillanattól
a mieink domináltak. Az első
húsz
percben
jócskán
megvolt a lövőkedv
fiainkban, Josip
Knezevic, Liridon Latifi és Gonzalo Vega is
próbálkozott több-kevesebb sikerrel. Az első
gól mégsem átlövésből született: Latifi indult
meg a jobbösszekötő helyén a barcikai kapu
felé, a túloldalon érkező Radó Andráshoz játszott, tízesünk lövése felpattant egy védőn,
épp Vega elé, aki mellel a kapuba sodorta a
labdát (1–0).
Radó és Vega a második gólunkban is
főszerepet játszott: előbbi labdájával utóbbi
fordult volna kapura, ám felrúgták, a büntetőt
Knezevic magabiztosan, félmagasan rúgta
a kapu közepébe (2–0). Közvetlenül az első
félidő lefújása előtt Radó szerezhetett volna
gólt Vega nagyszerű passzából, ám a kivető-

dő Somodi Bencébe rúgta a labdát, a szögletből Hegedűs János fejelt a kapu fölé.
Nem sokkal fordulás után a harmadikat
is megszereztük: Radó labdájával a nagy
kedvvel futballozó Vega iramodott meg középen, majd jobbra tolta a labdát, Knezevic
elől röviden tisztáztak a védők, Jonathan
Heris beadására a hosszún berobbant Latifi,
és estében a hálóba lőtt (3–0).
Kevéssel a félidő közepe után jött a negyedik gólunk, a feladó ezúttal a jobbös�szekötő helyén kilépő Vega volt, a címzett
pedig a hosszún érkező Radó, aki higgadtan
továbbított Somodi kapujába (4–0), s egyben
a végeredményt is beállította.

Felkészülési mérkőzés

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KAZINCBARCIKAI SC 4–0 (2–0)
Gól: Vega (28.), Knezevic (39. – 11-esből), Latifi (50.), Radó A. (70.)

Hegedüs L. – Heris, Hegedűs J., Poór, Trajkovski – Zsidai – Vega, Knezevic, Mioc – Latifi, Radó A.
Csereként pályára lépett: Szolnoki, Urblík, Varga J., Balogh B.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Münchenbe utazott akadémiánk delegációja, hogy
U16-os korosztályos együttesünk felkészülési mérkőzést játsszon az FC Bayern München fiataljaival, illetve Jochen Sauer, a bajor
klub akadémiájának vezetőjével tárgyaljon
Takács Mihály, a Puskás Akadémia igazgatója a két egyesület még szorosabb szakmai
együttműködéséről. A tárgyalások TordaiLejkó Gábor müncheni főkonzul közreműködésével zajlottak.
„Újabb szintre emelkedett a Bayern München és a Puskás Akadémia közötti szakmai
kapcsolat, amelynek köszönhetően a mi
szakembereink a Bayern Campuson, míg a
németekéi a Puskás Akadémián dolgozhatnak együtt, és gyűjthetnek hasznos tapasztalatokat. Ezzel kapcsolatban bemutattuk
az új Sport- és Konferenciaközpontunkat,
amely teljesen lenyűgözte őket, és szívből
gratuláltak az új létesítményhez. Korosztályos képzésünkben eddig játékosaink az
NB III-ba, az NB II-be, a legtehetségesebbek
pedig az élvonalig juthattak – a Bayernnel
kötött mostani megállapodás legfontosabb
része, hogy szakembereink közös munkája
során kidolgozzuk annak részleteit, hogy a
bajor klub milyen szerepet játszhat tehet-

ségeink
fejlesztésében” – tájékoztatott
Takács Mihály, akadémiánk
igazgatója.
Nemzetközi kapcsolatokét felelős igazgatónktól, Papp Bencétől megtudtuk: egy
héttel a Real Madrid után a Bayern Münchennek is átadták a meghívót a jövő évi
Puskás–Suzuki-kupára, amelyet a német
együttes örömmel elfogadott hasonlóan a
„királyi gárdához”.
„Szívélyes fogadtatásban részesültünk,
a delegáció összes tagját egyaránt partnerként kezelték. Örömmel jelenthetjük be, hogy
a Bayern Münchennek is átadtuk a meghívót
a 2019-es Puskás–Suzuki-kupára. U16-os
utánpótláscsapatunk felkészülési mérkőzést játszott a bajorokkal, majd pedig meginvitáltak bennünket a Bayern München–AEK
Athén Bajnokok Ligája-találkozóra” – számolt be a találkozóról Papp Bence.
A tárgyalásokon a küldöttség tagjaként
részt vett dr. Lejkó Dezső és Kiss Zoltán kollégiumigazgató is.
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Kapcsolódásaink

KÁRPÁTALJAI TEHETSÉGEKET FOGADTUNK
Székelyföld és a Délvidék után ezúttal Kárpátalja talentumai mutathatták meg
magukat, s edzhettek együtt anyaországi társaikkal a Puskás Akadémián.

A topolyai és a csíkszeredai fiatalok után
ezúttal a kárpátaljai akadémiáról érkezett
egy tucatnyi ifjú labdarúgó, hogy edzőikkel
együtt megismerkedjenek az intézményünkben folyó szakmai munkával. A kárpátaljai ifjakat és mestereiket Takács Mihály igazgató,
Papp Bence nemzetközi igazgató, valamint
Varga Károly, a Kárpát-medencei Akadémiai
Program vezetője fogadta. Vendégeink előbb
stadiontúrán vettek részt, majd bekapcsolódtak a munkába; az egyhetes közös tevékenységet követően pedig részletes értékelés készült a fiatalokról.
„Három korosztályból összesen tizenkét
gyerek készülhetett a mieinkkel egy héten keresztül – tájékoztatott Papp Bence. – Ittlétük
alatt megismerték edzésmódszereinket, s mi
is első kézből származó információhoz jutottunk velük kapcsolatban. Az is nagyon fontos, hogy az edzők is betekintést nyerhettek
a nálunk folyó napi szintű szakmai munkába.
Az idén ősszel ez volt a harmadik ilyen látogatás, tavasszal folytatódik a sorozat, hiszen
rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk.”

A találkozást Varga Károly programvezető is nagy érdeklődéssel várta, főleg abból
a szempontból, milyen gyorsan képesek
felvenni a kárpátaljai fiatalok az akadémiánkon folyó edzések ritmusát.
„Leginkább arra voltunk kíváncsiak,
hogy egy részben más futballkultúrából
érkező fiatalok hogyan tudnak beilleszkedni a mi képzési rendszerünkbe. Minden, a
Kárpát-medencei Akadémiai Programhoz
csatlakozó intézmény számára egységes
követelményrendszer kialakításán dolgozunk, amelyben a Puskás Akadémia által
megszabott szakmai irányvonal alapján
képzik a labdarúgókat – természetesen a
helyi sajátosságok figyelembevételével –,
ezért is rendkívül hasznosak ezek a látogatások. Elsősorban tehát mi értékeljük
az ideérkezők munkáját, de tapasztalatcseréről lévén szó nyilvánvalóan a mi tevékenységünkkel kapcsolatos észrevételeket
is szívesen fogadjuk, akár az edzők, akár
a játékosok részéről, hiszen ebből tudunk
építkezni.”
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Felső sor:
Sipos Gábor, Alaxai Áron, Fehér Csanád, Auerbach Martin, Hámori Tamás, Vaits Marcell, Pregitzer Péter, Kalmár Benedek, Posztobányi Patrik
Középső sor: Vita Dániel, Feledy Balázs, Marczinka Tamás (asszisztens edző),Czinkon Szabolcs (vezetőedző), Deli Zoltán (kapusedző), Diós Bence (erőnléti edző), Berekail Márk, Horváth Kevin
Alsó sor:
Kucsván Milán, Hosszú Zétény, Benke Áron, Vizler László, Nagy Lorenzó, Komáromi György, Ominger Gergő, Erdenezolboo Javkhlan
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Múltidéző

A MAGYAR LABDARÚGÁS NAPJA
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Emlékezés

AHOL A KINCSED, OTT A SZÍVED IS

Immáron hatvanöt éve, 1953. november 25-én
Londonban, a Wembley Stadion gyepszőnyegén
történt meg a csoda, és a Puskás Ferenc vezette
Aranycsapat 6–3-ra legyőzte a sokkal esélyesebb
angol együttest. „Az évszázad mérkőzése” emlékére
a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban a
negyvenéves évfordulón november 25-ét a magyar
labdarúgás napjává nyilvánította. A Puskás Intézet
számos emléktárgyat őriz a jeles eseményről.
A magyar csapat az Angliába
vezető vonatúton megállt egy
edzőmeccs miatt. 1953. november 21-én Franciaországban
a CO Billancourt nevű csapatot
18–1-re verték. Azért esett erre
a kiscsapatra a választás, mert
Sebes Gusztáv, a magyar válogatott
szövetségi kapitánya még az 1920-as
években egy idényt ebben a klubban futballozott. Egy nappal később, november 22-én
a londoni Victoria vasútállomásra érkező
magyar labdarúgókat mintegy 500 fős közönség várta. Az angolok részéről hivatalosan Sir Stanley Rous nemzetközi labdarúgó-játékvezető fogadta a csapatot.
1953. november 25-én, az otthonában
akkor már kilencven éve veretlen angolokkal olyan történt, amelyre nemhogy ők, de
a világon szinte senki sem számított. Vereséget szenvedtek, ráadásul hat gólt kaptak
a Wembleyben.
Sebes Gusztáv szövetségi kapitány a
magyar csapat taktikáját az állandó mozgásra építette fel, mely a teljes körű letámadáson át a csatárok védekezésére is
kiterjedt. Továbbá a 3–5–2-es felállással
szemben 4–2–4-es felállásra álltak át, ami
teljesesen összezavarta a házigazdákat.
A több mint százezer néző előtt lejátszott

diadal történelmi jelentőségű volt. A fél tucat találaton Hidegkuti (3), Puskás (2) és
Bozsik osztoztak. A mutatott játék Angliában és a világ többi részén is forradalmat
eredményezett a labdarúgásban: az Aranycsapat taktikáját Brazíliában meghonosító
Guttmann Bélának köszönhetően például
a selecao a következő öt világbajnokságon
három aranyérmet nyert, Anglia pedig 1966ban jutott a csúcsra a magyaroktól kapott
lecke nyomán. A londoni mérkőzés kezdőcsapatát a klasszikus Aranycsapat tagjai alkották. Érdekes azonban, hogy a válogatott
ebben az összeállításban a harmincöt mérkőzésből álló veretlenségi sorozata alatt
mindössze négy alkalommal játszott. A legendás tizenegy: Grosics Gyula, Buzánszky
Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály, Bozsik
József, Zakariás József, Budai II László,
Kocsis Sándor, Hidegkuti Nándor, Puskás
Ferenc, Czibor Zoltán. A 83. percben egy
csere is történt: Grosics Gyulát Gellér Sándor váltotta fel a kapuban.
A Puskás Intézet a 2018-as Aranycsapat-emlékév kapcsán számos kiállítást
rendezett, előtérbe helyezve „Az évszázad
mérkőzését”. Ennek apropóján az Aranycsapat–vándorkiállítás jelenleg Barcelonában,
a Katalán Testnevelési Egyetem épületében
látható december 15-ig.

Tizenkét éve, 2006. november 17-én csatlakozott a „mennyei
válogatotthoz” Puskás Öcsi. Halálának évfordulóján akadémiánk
vezetői és csapatkapitányaink Budapesten, a Szent Istvánbazilikában emlékeztek névadónkra, a valaha volt legnagyobb
magyar labdarúgóra.
Korosztályos csapataink kapitányai az emlékezés koszorújával érkeztek a Szent Istvánbazilika altemplomába, ahol névadónk, Puskás Ferenc nyugszik. Szentírási gondolattal
vette kezdetét az emlékezés: „Ahol a kincsed,
ott a szíved is” (Mt 6,21). „A népmesékben
a legkisebb fiú rendre elindul kincset keresni – fejtette ki Mácsodi Ferenc, akadémiánk
lelkésze –, nekünk ez a legkisebb fiú Puskás,
aki – bár hosszú és viszontagságos útja vezetett haza – kincsekkel tért vissza: azokkal
a relikviákkal, amelyeket hátrahagyott nekünk,
azokkal a barátságokkal, amelyek útja során
köttettek, s a számunkra legfontosabb kinc�csel: akadémiánk megalapításának gondolatával. Köszönettel és hálaadással emlékezünk
hát rá.”
A Baboss Botond katolikus hitoktató vezette közös imádságot követően a futballtörténelem egyik legkiválóbb játékosának
nyughelyénél növendékeink mellett Puskás
Ferenc tisztelői és akadémiánk vezetői is lerótták kegyeletüket: elsőként Sárfalvi Péter

sportért felelős helyettes államtitkár, világ- és
Európa-bajnok öttusázó helyezte el koszorúját
névadónk sírjánál, majd Takács Mihály, akadémiánk igazgatója és vezetőink, Papp Bence
nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató,
Liszkai Dezső képzési igazgató és dr. Csáki
István, a sporttudományi részleg vezetője
tisztelgett a hős labdarúgó emléke előtt. Velük
együtt emlékezett Buzánszky Jenő fia, ifjabb
Buzánszky Jenő is.
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Tárlat
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KUBALÁÉK ISMÉT KATALÁN FÖLDÖN

A Puskás Intézet jóvoltából az Aranycsapat-vándorkiállítás – kiegészülve a Kubala-, Kocsis- és Cziborhagyaték tárgyaival – ezúttal Barcelonában, a Katalán Testnevelési Egyetemen (INEFC) nyílt meg.

„A Barçának és a katalán sportnak abban a
szerencsében volt része, hogy sorai között
játszottak a legendás Aranycsapat játékosai:
Kubala László, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán. Ők voltak az ’50-es évek FC Barcelonájának legendás játékosai, és kulcsszerepet játszottak a Barca táborának növekedésében.
Megtiszteltetés az INEFC és a katalán kormány számára, hogy ebben az intézményben adhat otthont a kiállításnak” – kezdte
beszédét Gerard M. Figueras, a katalán autonóm kormány sportért felelős főtitkára.
A mintegy 180 résztvevő előtt rövid filmkockákon felelevenedtek „Az évszázad mérkőzésének” góljai, valamint Kocsis-gólok és
az Aranycsapat néhány találata.
„A sportok közül semmi sem tud olyan
hatást kiváltani Magyarországon, mint a labdarúgás. Nekünk, magyaroknak a génünkben
van a labdarúgás szeretete, és ez jelentős
mértékben ennek a négy embernek, Kocsisnak, Kubalának, Czibornak és Puskásnak
köszönhető. Azt a szeretetet, amit a magyar
emberek éreznek a labdarúgás iránt, jelentős

már együtt játszottak Budapesten a kölyökválogatottban.” A köztük lévő barátság
azonban később, már a spanyolországi időszakban is megmaradt: „Puskásnak a Real
Madrid szerződése előtt Kubala adott segítséget az újrakezdéshez. Később Puskás
természetesen örömmel vett részt Kubala
búcsúztatásán.”
1961. augusztus 30-án került sor Kubala
László búcsúmérkőzésére a Barcelona színeiben. Ekkor azonban nem csak Kubalán,
de a rivális királyi gárda két sztárján, Puskás
Ferencen és Di Stéfanón is gránátvörös-kék
színű mez feszült. Kubala ugyanis engedélyt
kapott a klubjától, hogy szabadon válassza
meg azokat a játékosokat, akiket a csapatában szeretne tudni az utolsó mérkőzésén. Így
fordulhatott elő az a „csoda”, hogy a Stade
Reims ellen lejátszott mérkőzésen a következőképpen nézett ki a Barcelona támadósora:
Kubala, Di Stéfano, Puskás. A 4–3-as katalán győzelemmel végződött mérkőzésen Di
Stéfano két gólt szerzett, az egyiket Puskás,
a másikat Kubala gólpasszából. A nagy eseményre a Real Madrid egy díszes ezüsttálcát
küldött Kubalának, amit Puskás Ferenc nyújthatott át barátjának.
Hivatalos megnyitójában Balogh Balázs,
a Puskás Intézet igazgatója hangsúlyozta,
hogy közeleg a november 25-ei dátum, mely
a 6–3-as évfordulón túl a magyar labdarúgás napja is. „Ebben az esztendőben számos kiállítást rendeztünk, előtérbe helyezve
az évszázad mérkőzését. Ennek apropóján
érkeztünk Barcelonába is, hogy bemutassuk Önöknek az Aranycsapatot, amelynek
legnagyobb sikere a Bernben szerzett világbajnoki ezüstérem volt. Sajnos az 1956os forradalmat követően új hazát kerestek
maguknak többen is, így került Barcelonába

mértékben fokozta az, amikor e négy zseni
a pályán volt. Ők igazi győztes-típusú játékosok voltak, tudták, hogyan kell nyerni, tudták,
hogyan kell kihozni a tehetségükből a maximumot” – folytatta a méltatást Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár.
Kubala László 1950 júniusától egy évtizedet töltött el a gránátvörös-kék klubban,
s a Kubala név gyakorlatilag egybeforrt a
Barcelonával. Ami a Real Madridnak Puskás,
az a Barcelonának Kubala. „Laszi”, ahogy a
spanyolok hívták, 329 mérkőzésen 256 gólt
szerzett, négyszer nyert bajnokságot, ötször kupát, kétszer szuperkupát és kétszer
Vásárvárosok Kupáját. Nagyon szerették
őt, játékosként, sportemberként, emberként
egyaránt, és ő is nagyon szerette Barcelonát.
Szöllősi György, a magyar futball és a
Puskás-ügyek nagykövete Kubala és Puskás
ifjúkoráról mesélt: „1927-ben, Budapesten, a
8. kerületben, egymástól néhány saroknyira
kezdődött el a futballtörténet két óriásának
élete. Kubala és Puskás tizennégy évesen

Kubala László után Czibor Zoltán és Kocsis
Sándor is. Itt is bizonyítottak, csakúgy mint
akadémiánk névadója, Puskás Ferenc Madridban.”
„A hajdani magyar kiválóságok a helyi közösség emlékezetében mind a mai napig ott
élnek. Mindannyian fontos szerepet játszottak a magyar sportkultúra megőrzésében. A
Magyar Főkonzulátus és a Katalán Testnevelési Egyetem (INEFC) korábban is jó kapcsolatot ápolt egymással, és ez folytatódik a
közeljövőben is.” – zárta az ünnepi beszédek
sorát Kovács Barnabás barcelonai magyar
főkonzul.
A fent említett tálon kívül persze megan�nyi érdekességet is hozott a Puskás Intézet
a kiállításra: látható például Kubala László
többféle igazolványa, menekültútlevele, érmei, emléktárgyai, illetve Kocsis Sándor 100.
magyar–osztrák mérkőzésre kapott ezüstérme, spanyol fa díszdoboza vagy éppen
Czibor Zoltán barcelonai igazolványa is.
A kiállítás december 15-ig látogatható a
Katalán Testnevelési Egyetem épületében.
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Szalagavató
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MATURANDUSSZÁ LETTEK FUTBALLISTÁINK

Egészen másként festenek így, elegánsan, öltönyben, nem pedig a megszokott
futballistaszerelésükben. Kétség sem fér hozzá: jóvágású fiatalemberek; kész
férfiakká lettek mind. Megmutatjuk, milyen volt akadémistáink szalagavatója.

Idén először új helyszín adott otthont alapítványi iskolánk egyik legfontosabb programjának:
immár a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontjában rendezhette meg a Felcsúti
Letenyey Lajos Gimnázium, Szakgimnázium
és Szakközépiskola hagyományos szalagavató ünnepségét, amelynek keretében végzős
labdarúgóinkra is feltűzték a szalagot. Sportkomplexumunk labdajátékcsarnoka változott
át erre az estére pódiummá és táncparketté,
jobbról és balról büszke szülők, testvérek, barátok, edzők, csapattársak hada.
Mácsodi Ferenc evangéliuminspirálta gondolataival vette kezdetét az ünnepség. „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok

tökéletes!” (Mt 5,48) – idézte
az iskola lelkésze a szentírás
szavait, s hozzátette: „Azt
várja tőlünk a világ, hogy tökéletesek legyünk, ilyennek
mutatjuk magunkat a világhálón is, s csak mi magunk
tudjuk, hogy mennyire nem
így van. Hajszoljuk a tökéletességet, miközben valójában
elérhetetlen, amit a világ megkíván. Ma
beléptek a tökéletesnek látszani akaró, mégis
tökéletlen felnőttek világába. Jézus azonban
azt mondja: nem kell tökéletesnek lennünk. El
kell fogadnunk magunkat olyannak, amilyenek
vagyunk, s így a környezetünket is, méghozzá
oly módon, ahogyan Mennyei Atyánk, aki a
szívünket nézi, és aki ki akar bennünket szeretni a sebeinkből, a félelmeinkből. Ne kívülről
akarjatok tehát tökéletesek lenni, ezt üzeni ez
a szalag, hanem a szeretetben, az önmagatok
és a másik elfogadásában. Így tudjátok majd
élvezni a pillanatot, a mostot.”
A Baboss Botond katolikus hitoktató
vezette közös imádságot követően Bányai

György igazgató szólt a végzősökhöz: „Most
ti vagytok a főszereplők. S hogy mi a szerepetek? Felvonultok a színpadra, megjelölnek benneteket a szalaggal, szembenéztek
közel nyolcszáz emberrel, és megmutatjátok magatokat. Azt, hogy felnőttek lettetek,
pontosabban: hogy készen álltok arra, hogy
felnőtté legyetek. Kétségkívül eddigi életetek
legnagyobb alakítása ez.”
Az igazgatói szavak után az alsóbb évesek nevében Gáspár Máté köszönt el a végzősöktől, a búcsúzók képviseletében pedig
Dán Kitti mondott beszédet. Majd pedig az
ünnepélyes szalagtűzés következett: a hagyományokhoz híven ezúttal is az osztályfőnökök tűzték meg „gyermekeiket”. Labdarúgóink közül Fekete Leonárd, Kocsis Marcell,
Pekowski Michal Jan, Sipos Zoltán, Tamás
Nándor és Orbán Dorina, valamint Fekete
Dániel, Kiszely Dominik, Kovács Dániel, Major Gergő, Papp László és Forgács Sarlott
viselheti mától a felnőttségbe való belépést
jelképező szalagot.
A végzősök együtt töltött éveinek legszebb pillanatait bemutató képek, videók vetí-

tése után a hagyományos szalagavatótáncok
következtek: kissé újragondolva, de ezúttal is
keringőt táncoltak az egyes osztályok, s az
este zárásaként a fiúk és lányok szüleiket is
felkérték egy táncra.

Meccsszilánkok
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jegyzőkönyv
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jegyzőkönyv

OTP BANK LIGA, 13. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–DIÓSGYŐRI VTK 2–1 (0–0)

OTP BANK LIGA, 14. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–PUSKÁS AKADÉMIA FC 3–2 (1–1)

Gól: Arabuli (79.), Hegedűs J. (87.), ill. Tajti M. (81.)

Gól: Lencse (27.), Baki (65.), Torghelle (81.), ill. Arabuli (38.), Knezevic (77.)

Sárga lap: Varga J. (8.), Latifi (38.), Poór (51.), Trajkovski (90.), ill. Tamás M. (45.)

Sárga lap: Szolnoki (11.), Hegedűs J. (29.), Varga (70.), Knezevic (88.), ill. Kulcsár T. (88.), Baki (92.)

PAFC: Danilovics – Szolnoki, Hegedűs J., Poór – Osváth, Urblík, Varga J., Mioc (Kiss T., 74.),
Trajkovski – Latifi (Knezevic, 46., helyette Vega, 86.), Arabuli

MTK: Kicsak – Baki, Balogh Bé., Pintér Á., Szelin – Gera D. (Torghelle, 79.), Kanta J. (Kulcsár T., 66.), Vass Á., Bognár I., Schafer – Lencse (Vogyicska, 83.)

DVTK: Antal – Brkovics, Karan, Tamás M. – Sesztakov (Nagy T., 90.), Márkvárt, Tajti M., Szabó B., Juhar – Hasani (Vernes, 74.), Mihajlovics (Bacsa, 65.)

PAFC: Danilovics – Szolnoki, Hegedűs J., Poór – Osváth, Urblík (Knezevic, 32.), Varga J.,
Mioc, Balogh Ba. (Radó A., 70.) – Kiss T. (Latifi, 89.), Arabuli
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PAFC
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GYŐZELEM A DVTK ELLEN, VERESÉG AZ MTK-TÓL
szert a jobb alsóba. Mivel
több fordulat már nem
következett, csapatunk
megszerezte szezonbeli
negyedik győzelmét.

A végjátékban győztük le itthon a Diósgyőrt a 13. körben, a 2–1-re végződött
találkozón Hegedűs János szabadrúgásgólja döntött. Meglehetősen óvatosan és
fegyelmezetten kezdtek a csapatok, s talán
ennek volt köszönhető, hogy az első félidőben alig néhány valamire való lehetőséget
jegyezhettünk fel. A második játékrészben
valamelyest megélénkült a játék, ziccerek is
alakultak ki mindkét oldalon, ám a gólokra a
hajráig kellett várni.
A 79. percben megszereztük a vezetést: bal oldali szöglet után Hegedűs János
csúsztatta tovább a labdát, a hosszún érkező Arabuli pedig a hálóba lőtt. Sajnos nem
örülhettünk sokáig, a 82. percben egyenlített a Diósgyőr, mégpedig Tajti révén, aki
Bacsa Patrik visszafejelt labdáját tizenegy
méterről, félfordulattal küldte a kapunkba.
Ám itt még nem volt vége: a 88. percben
jó huszonöt méterre a DVTK kapujától szabadrúgást kaptunk, a labda mögé Hegedűs
János állt, aki elemi erővel zúdította a játék-

A 14. fordulóban fordulatos
mérkőzésen
3–2-es vereséget szenvedtünk az MTK vendégeként. A vezetést a
27. percben a hazaiak
szerezték meg, miután
egy gyors hazai akció
végén a jobbösszekötő
helyén előretörő egykori
játékosunk, Lencse László helyezett Danilovics kapujába. Tizenegy
perccel később egy szélvészgyors támadás
végén egyenlítettünk: Kiss Tamás száguldott végig az MTK térfelén, s bár labdát
vesztett, a játékszer Arabuli elé került, aki
megforgatta Szelint, és 16-ról kilőtte a bal
alsót, így döntetlen állásnál vonultak pihenőre a felek.
A második félidőben egy kimaradt Puskás-lehetőség után góllal büntetett az MTK:
egy kék-fehér akció végén Poór Patrik mentett szögletre, Bognár kornerére Baki Ákos
érkezett, aki közvetlen közelről a hálónkba kotorta a labdát. A 76. percben ismét
egyenlítettünk: Knezevic kényszerítőzött
a jobb oldalon Arabulival, majd a visszakapott labdát öt méterről Kicsak kapujába
lőtte, ám nem örülhettünk sokáig. A 81.
percben ugyanis két MTK-csere összehozta a harmadikat: Kulcsár Tamás ment el a
jobb oldalon, középen pedig Torghelle Sándor érkezett, és az idényben másodszor is
megnyerte ellenünk a meccset az MTK-nak.

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.		
10. 27.		
11. 03.		
11. 10.		
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
2–1
MTK — PUSKÁS AFC
3–2
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
14
2 BUDAPEST HONVÉD 14
3 MOL VIDI FC
14
4 MTK BUDAPEST
14
5 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 14
6 ÚJPEST FC
14
7 DVSC
14
8 PAKSI FC
14
9 PUSKÁS AKADÉMIA FC 14
10 DVTK
14
11 KISVÁRDA MASTER GOOD 14
12 SZOMBATHELYI HALADÁS14

GY
9
8
7
7
6
6
5
5
4
2
2
2

D
3
3
4
3
4
4
6
5
2
3
3
2

V
2
3
3
4
4
4
3
4
8
9
9
10

G
27—11
18—8
25—13
21—20
22—17
16—11
20—18
19—18
16—22
11—24
13—32
12—26

GÓLLÖVŐLISTA
1
2
3
3
5
5
5

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

4
3
2
2
1
1
1
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8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu
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