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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

EGYMÁSÉRT KELL KÜZDENÜNK

– A legutóbbi találkozónkon a Mol Vidi
FC ellen, különösen a második félidőben,
pozitív arcát mutatta a csapat. Egy kis
szerencsével akár három ponttal is távozhattunk volna Fehérvárról?

– Bármilyen furcsán hangozzék is, meglátásom
szerint a Vidi vezető gólja nem befolyásolta döntően a végeredményt, hiszen nem lehet tudni, hogy
ha a játékvezető nem ad tizenegyest, hogyan alakult volna a találkozó. Én úgy értékelem, hogy megérdemelten szereztünk egy nagyon fontos bajnoki
pontot Fehérváron. A végén Kiss Tamás nagyon
szép egyéni megoldás után került helyzetbe, amelyet sajnos nem tudott értékesíteni. Az mindenesetre tényleg nagyon nagy bravúr lett volna, ha az
idényben harmadszor is legyőzzük a Vidit, de újból
hangsúlyozom: ez az egy pont is nagyon jókor jött.

A legutóbbi három
összecsapáshoz
hasonlóan
motivált,
bajtársias futballt
vár együttesünktől
Komjáti András,
aki szerint jobb,
hogy a Honvéd
számára is van
tétje a Pancho
Aréna-beli
fellépésnek.

– Komjáti András irányítása alatt három meccsen szereztünk öt pontot, és
nem kaptunk akciógólt. Mennyire tarthatjuk ezt pozitív előjelnek a Honvéd-meccs
előtt?

– Aligha lenne helyes pusztán ebből kiindulni, hiszen minden mérkőzés egy teljesen új kihívást jelent. A csapat tényleg jól teljesített az említett három találkozón, az, hogy ebből mit tudunk átmenteni a Honvéd elleni összecsapásra, csak most derül majd ki. Remélem, hogy akkor is egy olyan egymásért küzdő, motivált csapatot fogok látni a pályán, amilyet a Paks, a Mezőkövesd és a Vidi ellen.

– A Honvéd a legutóbbi fordulóban nyert a Fradi otthonában, s ezzel versenyben maradt a dobogóért folytatott küzdelemben. Így nehezebb dolgunk lesz a kispestek ellen?

– Ez megítélés kérdése, jómagam úgy vélem, jobb egy olyan csapat ellen játszani, amelynek még komoly céljai vannak a bajnokságban, mint egy olyannal, amelyik a középmezőnyben, biztos bennmaradás tudatában bunkerfutballt játszik. S mint azt a szezonbeli
példák mutatják, nekünk is jobban fekszik, ha az ellenfél felvállalja a nyíltabb játékot.

– Nekünk is lesz motivációnk, hiszen egy győzelem akár matematikai értelemben is bennmaradást érhet…

– Ezzel a gondolattal egyelőre nem foglalkozunk. A játékosoknak meg kell érteniük a találkozó fontosságát, illetve hogy egy esetleges győzelem milyen nyugalmat adhat a csapatnak. Azzal, hogy a riválisok milyen eredményt érnek el, ráérünk majd a lefújás után
foglalkozni.
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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

ROVATCÍM

ÚGY FEJEZNÉK BE,
AHOGY ELKEZDTÉK
A biztos
nemzetközi
kupaindulást
jelentő harmadik
helyért hajt a
Pancho Arénában
is a Budapest
Honvéd. Supka
Attila vezetőedző
szerint két
rendkívül motivált
csapat feszül
egymásnak a
Pancho Arénában.

SUPKA ATTILA
– Az elmúlt fordulóban kitűnő játékkal győzték le
a Ferencvárost, s versenyben maradtak a harmadik
helyért, így nyilván a Pancho Arénába is egy „éhes”
Honvéd érkezik.

– Három komoly mérkőzésünk van hátra a bajnokságból, és
ha el akarjuk érni a célunkat, azaz a harmadik helyet, akkor mindhárom találkozón jól kell szerepelnünk. A kupadöntőbe jutás
és a Fradi legyőzése lendületet adhat, ki kell használunk ezt, és
sikerrel megvívni ezt a három bajnokit. Egy-egy ilyen győzelem
azért is jelent sokat, mert visszahozza a csapat önbizalmát. Ha
a csapatjáték olyan lesz, mint amilyet az elmúlt hetek bajnoki
mérkőzésein nyújtottunk, és megfelelően használjuk ki a helyzeteinket, akkor eredményesen jöhetünk haza Felcsútról.

– Mennyire elégedett csapata eddigi szezonbeli
teljesítményével?

A körülményekhez képest igen, de ehhez az is kell, hogy a
szezon végén elérjük a célunkat, és kiharcoljuk a nemzetközi
kupaszereplés jogát. Azt gondolom, hogy a lehetőségeinkből a
maximumot hoztuk ki, az ősz folyamán voltak jobb időszakaink,
amikor megvoltak a minőségi játékosok egy-egy posztra, majd
akkor került hullámvölgybe a csapat, amikor többen is megsé-
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rültek, és nem tudtunk a megfelelő összeállításban pályára lépni. Viszont az is egyértelműen látszik, hogy a játékosok mindent
megtesznek azért, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák,
egyúttal bízom benne, hogy úgy tudjuk befejezni a bajnokságot,
ahogyan elkezdtük.

– A szezonban eddig két meccset vívott a két
gárda, mindkétszer hazai siker született. Milyen ellenfélnek tartja a Puskás Akadémiát, illetve milyen
összecsapásra számít most?

– Sokszor mondtuk már, és ezt továbbra is tartom, a Puskás az egyik legjobb gazdasági háttérrel rendelkező klub, jó játékosállománnyal, keretében minőségi futballistákkal. Azonban
úgy vélem, hogy nekünk nem is ezzel kell foglalkozni, hanem
azzal, hogy idegenben is megszerezzük a három pontot. Ebben
a bajnokságban minden meccs nehéz, hiszen az összes csapat
valamiért küzd, vagy a dobogóért, vagy a kiesés elkerüléséért,
így mindenki megfelelő motivációval lép pályára. Ősszel kikaptunk Felcsúton, aztán februárban otthon mi nyertünk, s az őszi
meccsen is megvoltak a lehetőségeink, csak akkor nem tudtunk
gólokat szerezni. Bízom benne, hogy ezúttal másként lesz, és sikerrel vívjuk meg a találkozót.

STABIL HÁT
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INTERJÚ

INTERJÚ

HIDEG FEJ ÉS CSAPATMUNKA

zavarba. Ha úgy érzetük, hogy meccs egy adott szakaszában dominál az ellenfél, és hátrébb szorultunk, akkor sem jött a pánik,
hanem türelmesek maradtuk, el tudtuk bizonytalanítani az ellenfelet, és jött egy-egy egyéni villanás, amely eldöntötte a mérkőzést, illetve meghozta az egyenlítő gólt. Most is erre lesz szükség,
azaz a hideg fejre, az alapelvek betartására és mindenekelőtt jó
csapatmunkára.

– Tavaly ilyentájt kezdtünk el igazán meggyőzően futballozni, s a bajnokság végén a hatodik helyen
végeztünk. Lehet-e párhuzamot vonni az akkori és a
mostani bajnoki szereplésünk közt?

– Nem feltétlenül lenne szerencsés összehasonlítani a két
csapatot, hiszen nagyon sok játékos érkezett, illetve távozott.
Talán az egész magyar futball általános problémája, hogy a kluboknál túl nagy a játékosmozgás a nyári átigazolási szezonban,
így nem igazán van ideje kiforrnia a vezetőség és a szakmai stáb
által elvárt játéknak. Márpedig az együtt eltöltött idő – legyen az
edzésen, mérkőzésen vagy egy pályán kívül megvalósuló közös
program alkalmával – is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kijöjjön
az a teljesítmény, amelyre lehet építeni.

Nagyszerű, jól
összerakott
együttesnek tartja
a Honvédot középpályásunk, Szakály
Péter, aki szerint
leginkább a fegyelem, a higgadtság
és a csapatszellem
lehet a siker záloga a
kispestiek ellen.

– A Honvéd ellen először léphetsz pályára ebben
a bajnoki szezonban, azelőtt viszont számtalanszor
összecsaptál már a kispestiekkel. Melyek voltak a
legemlékezetesebb meccseid, akár ilyen, akár olyan
szempontból?

– Hirtelen pozitív és negatív élmények is beugranak. A legemlékezetesebb talán a 2011/12-es szezon volt, amikor a Debrecennel veretlenül bajnoki címet nyertünk, idegenben 3–0-ra
győztünk, otthon pedig 1–1-et játszottunk velünk – utóbbi találkozón én szereztem a gólunkat. A legrosszabb emlékem a
legutóbbi szezonhoz fűződik, amikor Kispesten egy fordulatos
meccsen 0–1-nél az én találatommal egyenlítettünk, majd vezettünk 2–1-re és 3–2-re is, kezünkben volt a mérkőzés, de egy kaotikus hajrában végül 4–3-as vereséget szenvedtünk.

– Ebben a szezonban még nem láttunk Szakály
Péter-gólt. Lehet, hogy épp a Honvéd ellen érkezik
az első?

– Ideje lenne már… Komjáti Bandi bácsinál visszakerültem a
kezdőcsapatba, remélem, előbb-utóbb góllal is meg tudom hálálni
a bizalmat. Persze annak ugyanúgy örülnék, ha most ugyan nem sikerülne betalálnom, de a csapat győzelmet ünnepelhetne, hiszen
a célunk eléréséhez minden pontra égető szükségünk van.

– Olyannyira, hogy ha nyerünk a hétvégén, és a
DVTK nem nyer a Vidi ellen, már egészen biztosan
NB I-esek leszünk jövőre is.

– Ez a minimális célkitűzésünk, ennél tovább egyelőre nem is
szeretnénk gondolkodni, most a következő lépést akarjuk megtenni. Sajnos ez a szezon úgy alakult, hogy a vége felé még számolgatnunk kell, de úgy érzem, mi nem kiesőjelölt csapat vagyunk, és nagyon bízom benne, hogy ezt már most hétvégén be is bizonyítjuk.
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– Egyelőre úgy tűnik, Komjáti András újbóli szerepvállalása nemcsak a te játékperceid mennyiségének tett jót, hanem a csapat hangulatának, illetve a
védekezésünk hatékonyságának is.

– Valóban, bár nem tudnék most kiemelni egy vagy két dolgot, amely pozitívan hatott a csapatra. Ilyenkor mindig van egy
új impulzus, egy új motiváció, egy-egy új edzésmódszer, vagy
egyszerűen csak egyfajta oldottabb hangulat, s az ilyesmi képes
pozitív irányba elmozdítani a dolgokat. Nyilván nekem is jót tett,
hogy Bandi bácsi látta, hogy a tapasztaltabb játékosokra is lehet
támaszkodni, és megkaptam a bizalmat.

– A Honvéd ellen a szezonban van már győztes,
illetve vesztes meccsünk is. Az esélylatolgatáskor
melyikből érdemes inkább kiindulni?

– Talán egyikből sem, hiszen a háromfordulós rendszer mindig hoz valamilyen újdonságot. A legutóbbi mérkőzésen a mezőnyben jobban játszottunk, mint a Honvéd, mégis vereséget
szenvedtünk. Azt mindenesetre látom, hogy Supka Attila remekül összerakta a Honvédot, minden posztra megvan az az ember,
aki rendkívül fegyelmezetten betartja a taktikai utasításokat, ráadásul sikerült olyan labdarúgókat is igazolniuk, akik nemzetközi
szinten komoly karriert futottak be, David N’Gog ellen például
játszottam is a Bajnokok Ligájában, akkor ő még a Liverpool játékosa volt. Egy biztos, nagy taktikai csata lesz, hiszen a Honvédnek
még van esélye odaérni a dobogóra, nekünk pedig, amint azt
már említettük, minden pontra szükségünk van.

– Véleményed szerint mivel fogható meg a Honvéd?

– Talán azzal, amivel a Mezőkövesdet is le tudtuk győzni, és
Fehérváron is pontot tudtunk szerezni – azzal, hogy nem jöttünk
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SZÍVESEN MARADNA PUSKÁSOS
mal kapcsolatban, ami nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy NB I-es labdarúgó váljon belőlem.

– Melyek voltak ezek a döntések?

– Az első és legfontosabb természetesen az,
hogy Hódmezővásárhelyről Debrecenbe vitt. A
szülővárosomban is remek munka folyik az utánpótlásképzésben, ám azért a debreceni akadémia
szintjével nem mérhető össze. Onnantól kezdve
folyamatosan támogatott mindenben, egyengette a
karrieremet, amikor például Pintér Attilát nevezték
ki az akkor még NB II-es Mezőkövesd mesterévé,
Bandi bá’ tette lehetővé, hogy kölcsönbe odakerüljek, és folyamatos játéklehetőséghez jussak. Addigra
már bemutatkoztam az NB I-ben, sőt a Loki tagjaként
magyar bajnoknak is mondhattam magam, ám akkoriban olyan nagyszerű csapat volt Debrecenben,
hogy nagyon nehéz volt bekerülni a kezdőbe.

Gólokkal is szeretné meghálálni a
bizalmat a Viditől
érkezett kölcsönjátékosunk, Sós Bence,
aki tavasszal eddig
három gólpasszal
segítette a csapatot.
A 24 éves szélső
remekül érzi magát
nálunk, s ha úgy
adódik, ősztől is el
tudja képzelni magát
a Puskás Akadémia
mezében.

8

– Édesapám is futballozott, kapusként az NB I
B-ig vitte, védett a Kecskemét színeiben, valamint
Csongrádon is. Rengetegszer vitt le edzésre, nem
csoda hát, hogy egészen kicsi koromtól szinte csak
a labda érdekelt. A barátokkal is állandóan rúgtuk a
bőrt, apa is nagyon sokat foglalkozott velem, aztán
szülővárosomban, Hódmezővásárhelyen szervezett keretek közt is elkezdtem focizni – mesélt a
labdarúgásban tett első lépéseiről a februárban a
Mol Vidi FC-től érkezett támadó.

– A szamárlétrát is Vásárhelyen jártad
végig?

– Majdnem végig, ugyanis egy-két fokot átugrottam – tizenöt évesen felkerültem a felnőtt
csapatba, bemutatkozhattam az NB III-ban. Ekkor
még természetesen játszottam a korosztályos
együttesben is, egy évvel később azonban már
alapembernek számítottam a „nagyok” között.
Szép évek voltak, az U17-tel megnyertük a másodosztályú bajnokságot – ennek köszönhetően figyelt
fel rám a Debreceni Labdarúgó Akadémia. Herczeg
András szúrt ki, aki megnézte az egyik U17-es bajnokinkat. Berettyóújfaluban játszottunk, és 20–0ra nyertünk, én tizenkét gólt szereztem. A meccs
után odajött hozzám, és azt mondta lát, fantáziát
a játékomban, annak dacára, hogy amint azt a végeredmény is mutatja, nem a legerősebb ellenféllel
mérkőztünk meg aznap. Meghívott egy egyhetes
próbajátékra, amelynek eredményeképp fel is
vettek az akadémiára. Abban, hogy profi labdarúgó lettem, Herczeg Andrásnak óriási szerepe van,
többször is olyan döntést hozott a pályafutásom-

– Kövesden éltél is az eséllyel, az
együttes pedig feljutott az első osztályba.

– Másodikak lettünk a bajnokságban, ezzel kiharcoltuk az első osztályú tagságot, a debreceni
vezetőség pedig hozzájárult, hogy további egy évig
Mezőkövesden futballozhassak. Talán ez volt a legjelentősebb mérföldkő a pályafutásomban, ugyanis
húsz meccsen jutottam szóhoz az NB I-ben, gólt
szereztem, gólpasszokat adtam, és sikerült kiharcolnunk a bennmaradást is. Az őszi szezon végén
az ötödik helyen álltunk, három pontra a dobogótól, azaz abban az időszakban messze várakozáson
felül teljesített a csapat.

Paks ellen nem voltál kezdő – eltiltás
miatt. Érzed a bizalmat?

– Bár csak februárban érkeztem, a Debrecen
elleni 2–0-s győzelem óta sokszor kaptam lehetőséget, három gólpasszom is volt, ám a gólokkal
még adós vagyok, ezen mindenképpen szeretnék
javítani, hiszen aki régebbről ismer, tudja, hogy
a kapura sem vagyok veszélytelen. Most azonban
az a legfontosabb, hogy mielőbb bebiztosítsuk a
bennmaradást – én is mindent ennek rendelek
alá.

– Féléves kölcsönszerződésed van a
klubbal. Ha nyáron marasztalna a Puskás Akadémia, igent mondanál?

– Még három mérkőzés van hátra a szezonból,
így korai lenne a jövőmet firtatni. Az viszont biztos, hogy jól érzem magam itt, szinte azonnal befogadtak a srácok. Szakály Peti már Debrecenben
is az első volt, aki a szárnyai alá vett – a legelső
találkozásunkkor kaptam tőle hat
pár negyvenkettes futballcipőt
–, s azóta is nagyon jó a viszonyunk. Igazi mókamester
és vezér is egyben, nagyon
örülök, hogy ő is ismét élvezi a bizalmat. Józsival is
remek a kapcsolatom, ő
rövid ideig a Vidinél is volt
csapattársam. A többieket
is nagyon megkedveltem,
egyszóval, ha lehetőség nyílna rá, szívesen maradnék puskásos jövőre is.

– A Mezőkövesd bennmaradt, neked
lejárt a kölcsönszerződésed, a Debrecen
vezetőedzője pedig ismét Herczeg András
lett…

– Pintér Attila akkor már Puskás Akadémia
edzője volt, és szeretett volna szerződtetni, de én
akkor a Lokiban akartam meghálálni Bandi bácsinak, hogy mindig bízott bennem. Aztán az ötödik
fordulóban megsérültem, s mire felépültem, futott
a szekér, így sokáig nem jutottam lehetőséghez.
Tavaly tavasszal aztán újra be tudtam bizonyítani,
hogy a kezdőcsapatban a helyem – talán ezért is
keresett meg a 2017/18-as szezon végén a Vidi.

– Fél évet töltöttél Fehérváron, hogy
aztán jöjjön a Puskás Akadémia, ahol a
tavaszi idényben eddig nyolc bajnokin
három gólpassz a mérleged, Komjáti
András eddigi három meccsén csak a

NÉVJEGY

Sós Bence
Születési idő: 1994. május 10.
Születési hely: Hódmezővásárhely
Poszt: támadó
Mezszám: 9
NB I-es mérkőzés/gól: 57/5
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NB III

U12

ÚJABB ARANY!

DERBI-DIADALLAL
A DOBOGÓN
NB III-as gárdánk
3–1-re győzött
a MOL Vidi FC
II ellen, s ezzel
zsinórban hatodik
sikerét aratta a
bajnokságban.
Az immáron
tizenhárom
mérkőzés
óta veretlen
együttesünk
harmadik helyen
áll a tabellán.

Visinka Ede tanítványai egy nappal az NB I-es csapatok ütközete
után a MOL Vidi FC II-t fogadták az NB III Nyugati csoport 25.
fordulójában. A megyei rangadón már a 4. percben veszélyeztettünk: Kovács Tamás huszonöt méterről a felső lécet találta el.
Húsz perccel később Tamás Nándor remek ütemben húzott el a
jobb oldalon, s a Vidi védőinek gyűrűjében hozta kihagyhatatlan
helyzetbe Antonio Taylort, panamai támadónk nem is hibázott
(1–0). A 32. percben Mim Gergely lövésénél a vendég hálóőrt
tréfálta meg az orkán erejű szél (2–0). Öt perccel a szünet előtt
Mim szabadrúgása a felső lécről vágódott le, a kipattanót Kovács
piszkálta be a kapuba (3–0). A fordulás után Radó Dániel szabálytalankodott a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Berecz
Zsombor értékesítette (3–1). Az összecsapás végén még egyszer
eltaláltuk a lécet: Taylor kísérlete a jobb kapufán csattant. A 3–1es sikerrel a mieink immár tizenhárom mérkőzés óta veretlenek,

s zsinórban a hatodik győzelmüket aratták a bajnokságban. A
győzelemmel együttesünk fellépett a harmadik helyre. Fiataljaink
vasárnap 17 órakor a második Érdi VSE vendégekeként próbálják
csökkenteni a két gárda közötti négypontos távolságot, illetve
tovább nyújtani a veretlenségi szériát.
Visinka Ede vezetőedző: „A Vidi ellen mutatott játékunkkal nagyon elégedett lehetek. Sorozatban tizenharmadik
veretlen mérkőzésünket vívtuk, aminek nagyon örülök. Remek
játékosaim vannak, akik minden héten felszántják a pályát a
győzelemért. Próbáljuk őket úgy tüzelni, hogy élvezzék a sikersorozatot, s megtalálják mind csapat-, mind egyéni szinten
az adott találkozóra a motivációt. Kemény összecsapásaink
lesznek még a szezonban. Vasárnap például a második Érdhez
látogatunk, de ellenféltől függetlenül a szezon végig már meg
szeretnénk őrizni veretlenségüket.”

JEGYZŐKÖNYV

NB III NYUGATI CSOPORT, 25. FORDULÓ
PAFC II – MOL VIDI FC II 3–1 (3–0)
G.: Taylor (25.), Mim (31.), Kovács T. (40.), ill. Berecz (60. – tizenegyesből)
Sárga lap: Sipos Z. (38.), Radó D. (58.), Major (68.), Papp K. (90.), ill. Hadzic E. (15.), Zeke (69.)
PAFC II: Varga Á. – Radó D. (Papp K., 77.), Papp M., Kovács T. – Sipos Z. (Vörös T., 82.), Radics – Major G., Mim (László
N., 61.), Kocsis Be. – Tamás N., Taylor
MOL Vidi FC II: Németh B. – Vidal, Tamás O., Mocsi, Zeke – Berecz, Tarnóczi – Pratsler (Pápai, 72.), Hadzic E. (Major M.,
86.), Szabó B. – Galacs (Horváth B., 62.)
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Kádár László tanítványai számára nem indult kön�nyen a mérkőzés Baranya megyében. A harmadik
percben egy rövid hazagurításra a PVSK csatára lecsapott, és higgadtan a bal alsóba passzolt. Tíz percre rá szép akció végén Kovács Tamás egyenlített. A
23. percben Mondovics révén kerültünk előnybe.
A második játékrész Puskás-fölényt hozott, mind a
helyzetek, mind a gólok számában. Tizenkét perc
alatt ismét Mondovics volt eredményes, illetve Barna, majd Ilyés. A végén még a nagyot küzdő hazaiak
kozmetikázták az eredményt, megszerezve második
találatukat. Az 5–2-es sikerrel U12-es csapatunk megnyerte a bajnokságot négy ponttal a MOL Vidi FC fiataljait megelőzve. Akadémistáink a szezonban végig
magabiztosan szerepeltek: 18 forduló alatt 15 győzelmet zsebeltek be, és két döntetlen mellett mindös�sze egyszer kaptak ki, ők szerezték a legtöbb gólt a
bajnokságban (85), és kapták a legkevesebbet (9). A
házi gólkirály Mondovics Kevin lett 28 találattal, második helyen Kovács Tamás végzett, aki 25-ször volt
eredményes. U12-es akadémistáink idén a bajnokság
mellett megnyerték a Mózner János-emléktornát, a
Puskás 10 tornát, illetve kvalifikálták magukat a Danone-focikupa országos döntőjébe.
Kádár László: „Az egész idényünkre jellemző volt az összeszedett, jó játék. A szezon elején
egy vereséggel kezdtünk Pakson, de utána végig
veretlenek maradtunk. A fiúk védekező és támadójátékát is meg kell dicsérnem, hiszen elég, ha
csak a számokat nézzünk: mi lőttük a legtöbb, s mi
kaptuk a legkevesebb gólt a bajnokságban. Nem
az egyéni teljesítményeket emelném ki, hanem
a remek csapatmorált. Pécsen az utolsó bajnoki
nagyon izgalmasra sikeredett. Egy apró megingással kezdődött az összecsapás, s az ellenfél került
előnybe, ám a csapaterősségét mutatta, hogy fordítottunk, s végül 5–2-es sikerrel biztosítottuk be
a bajnoki címet.”

Legfiatalabb
korosztályos
együttesünk 5–2re győzött Pécsen,
s megnyerte
az utánpótlásbajnokságot.

JEGYZŐKÖNYV

U-12 I. OSZTÁLY, DÉL-NYUGAT, 18. FORDULÓ
U12 PVSK – U12 PFLA 2–5 (1–2)
G.: Fodor (7.), Krausz (48.), ill. Kovács T. (14.), Mondovics (25., 32.), Barna (35.), Ilyés (41.)
Radvánszki – Hosszu B., Major, Cserkuti – Hegyi, Ilyés – Mondovics – Kovács T., Barna
Csereként pályára lépett: Szarka, Dinók, Rakonczai, Mohácsi, Kőszegi, Dénes Z.
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Felső sor:
Középső sor:
Alsó sor:

Pécsi Ármin, Ásványi Domonkos, Kapus Barnabás, Braun Bálint, Orbán Kolos, Radványi Áron, Nagy Benjámin, Moharos Leó, Gazdag Merse
Bajtel Botond, Orján Roland, Saáry Andrea (fizioterapeuta), Nagy Norbert (erőnléti edző), Fóris Róbert (vezetőedző), Mitring István (kapusedző),
Nemes Marcell, Futsek Fedor
Halászi-Harsányi Medárd, Retter Szilárd, Rétfalvi Zsombor, Vékony Bence, Szabari Roland, Gonda Csanád, Tóth Marcell

BAJNOKAINK

VÁLOGATOTT

PIROS-FEHÉR-ZÖLDBEN A ZÖLD SZIGETEN

FELNŐTT MEZ/FEHÉR
GYERMEK MEZ/FEHÉR
14

Az U17-es magyar labdarúgó-válogatott öt akadémistánkkal a
soraiban az ősszel az Európa-bajnoki selejtező első körét csoportgyőztesként teljesítette – Romániát, Szerbiát és Litvániát
megelőzve. A tavaszi elitkörben szintén öt növendékünk segítette a korosztályos nemzeti csapat munkáját, amely Belgium
mögött csoportmásodik lett – Norvégia és Bosznia-Hercegovina előtt –, s ezzel kijutott az írországi Európa-bajnokságra.
A május 3. és 19. között zajló kontinenstornán a Puskás
Akadémiát ezúttal Kalmár Benedek, az NB I-es gárdánk színeiben bemutatkozó Komáromi György, a válogatott csapatkapitánya, Posztobányi Patrik, valamint Ominger Gergő és
Vaits Marcell képviseli. Az októberi selejtezőkön, illetve az
elitkörben is pályára lépő akadémistánk, Hosszú Zétény sérülés miatt sajnos kénytelen lesz kihagyni a megmérettetést.
A magyar csapat május 4-én 20 órakor Portugáliával játszik
Dublinban, majd három nappal később szintén a fővárosban
Izlanddal csap össze 13 órakor, végül május 10-én 18 órakor
Waterfordban Oroszország ellen zárja a csoportkört. A kvartettekből az első kettő jut az egyenes kieséses szakaszba, míg
az öt legjobb válogatott kijut a brazíliai korosztályos világbajnokságra.

Az U17-es magyar válogatott utazókerete az Európa bajnokságra:
Kapusok: Hegyi Krisztián (Illés Akadémia), Megyeri Gábor
(Honvéd-MFA), Vaits Marcell (Puskás Akadémia)
Védők: Buna Gábor (Honvéd-MFA), Posztobányi Patrik
(Puskás Akadémia), Balogh Botond (MTK Budapest), Orosz
Donát (DVTK), Horváth Milán (Budapest Honvéd), Dávid Zoltán
(Békéscsaba), Bekker Roland (Borussia Mönchengladbach)
Középpályások: Kata Mihály (MTK Budapest), Major Sámuel
(Salzburg), Ominger Gergő (Puskás Akadémia), Kosznovszky
Márk (MTK Budapest)
Támadók: Molnár Rajmund (Honvéd-MFA), Zuigeber Ákos
(MTK Budapest), Németh András (Genk), Komáromi György
(Puskás Akadémia), László Dávid (Honvéd-MFA), Szalay Szabolcs (Illés Akadémia), Kalmár Benedek (Puskás Akadémia)
Posztobányi Patrik: „Örülök, hogy a portugálokat kaptuk,
mert ellenük már játszottunk. Ez a torna jó alkalom, hogy megmutassuk, mit is tudunk valójában. Nagyon jó csapatok jutottak
el idáig, viszont már az Eb-selejtezőkön bizonyítottuk, hogy van
keresnivalónk közöttük. Amennyiben a selejtezőkön mutatott jó
formánkat hozzuk, továbbjuthatunk a csoportból is.”

Öt akadémistánk
utazik Írországba,
a korosztályos
Európa-bajnokságra.
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SPORT ÉS TUDOMÁNY

MÚLTIDÉZŐ

CSÚCSTECHNOLÓGIÁS
BIOMECHANIKAI LABORT ADTUNK ÁT

A Puskás Intézet
kiállítása is képviseltette magát
a Honvédkórház
megalakulásának
120. évfordulója
alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként, a
Magyar Honvédség
Egészségügyi
Központ Sport
és egészség a
honvédelemért
című tudományos
konferenciáján.

Garancia a tehetségfejlesztésre – a
futballműhelyek
közül elsőként
csúcstechnológiás eszközöknek otthont adó
biomechanikai
labort avattunk
fel a Puskás
Akadémián.

PUSKÁSÉK ISMÉT
A HONVÉD SZOLGÁLATÁBAN
„Újabb mérföldkőhöz érkeztünk el akadémiánk életében – fogalmazott Takács Mihály, akadémiánk igazgatója a labor átadóján.
– Három éve fogalmazódott meg bennünk a biomechanikai labor megvalósításának gondolata, s mostanra mi lehetünk az első
olyan akadémia, ahol ilyen labor szolgálja az egyéni képzés egyre
hatékonyabbá válását.” A Puskás Akadémia edzői máris birtokukba vették a Sport- és Konferenciaközpontban kialakított labort,
amelynek eszközeit, berendezéseit Csáki István, a sporttudományi részleg vezetője mutatta be.
„Biomechanikai laborunk négy részt foglal magába – kezdte
Csáki István. – A NASA által kifejlesztett, vákuumtechnológián
alapuló antigravitációs futópad a rehabilitáció és a fejlesztés
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során egyaránt hasznos, illetve mozgásfejlesztésre is alkalmas;
az emberi izomerő mérésére és fejlesztésére való a rendkívül
kevés helyen, többnyire csupán egyetemeken fellelhető, csúcstechnológiás izokinetikus dinamométer; az ízületi mobilitás és
stabilitás mérésének eszköze a stabilométer; az úgynevezett
Nordbord pedig kimondottan a combhajlító állapotának mérésére, illetve ennek a, futballisták esetében a leginkább sérülékeny izomnak a fejlesztésére alkalmas. Meggyőződésem, hogy ez
a biomechanikai labor, amelyet mostantól a napi munkában is
használunk majd, garancia a tehetségfejlesztésre, bizonyítéka továbbá annak, hogy akadémiánk sporttudományi részlege milyen
sokat fejlődött az elmúlt időszakban.”

Az 1950-es évek Aranycsapata szervesen kapcsolódott a Magyar
Honvédséghez, a Honvéd SE-hez, amely a kommunista diktatúra
kirakatcsapataként a magyar labdarúgó-válogatott magját adta.
A tárlaton Puskás Ferenc csapatkapitány tárgyai mellett láthatók voltak Lóránt Gyula, Bozsik József, Budai II vagy éppen a kispestiek további klasszis labdarúgóinak ereklyéi is, mint például
Kotász Antal futballcipője, illetve Bányai Nándor 1955-ös bajnoki
aranyérme. A kiállításon helyet kaptak továbbá az éppen hatvanöt éves 1954-es világbajnokság és a nekünk oly fájdalmas döntő
mérkőzés emléktárgyai, fényképei is.
A kétnapos rendezvény célja volt, hogy a nyolcvanegy évvel
korábbi I. Sportorvosi Kongresszus és Sportegészségügyi Kiállítás emlékét felelevenítve, a jelenlegi kutatások eredményeinek
bemutatásával ráirányítsa a figyelmet a sport, az egészség és a
honvédelem egymást kölcsönösen támogató területeire. A konferencián neves hazai és külföldi szakemberek, valamint fiatal
kutatók mutatták be a témához kapcsolódó kutatásaikat magyar,
illetve angol nyelven.
A rendezvény 2019. április 25–26-án az MKB Bank székházának dísztermében volt látogatható.
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 29. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–0 (0–0)
Gól: Knezevic (72.)
Sárga lap: Nagy Zs. (86.), ill. Meszhi (28.)
PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Hegedűs J., Hadzsiev, Nagy Zs. – Mioc, Urblík (Poór, 60.) – Sós B. (Spandler, 81.), Knezevic,
Szakály P. – Arabuli (Vega, 62.)
Mezőkövesd: Szappanos – Eperjesi, Katanec, Pillár, Szalai A. – Meszhi, Szeles (Vajda, 46.), Cseri (Pekár, 75.), Iszlai B.,
Moutari – Drazsics (Koszta M., 75.)
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 30. FORDULÓ
MOL VIDI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (0–0)
Gól: Milanov (54. – 11-esből), ill. Kovácsik (85. – öngól)
Sárga lap: Vinícius (91.), ill. Szolnoki (90.)
Vidi: Kovácsik – Tamás K., Vinícius, Juhász R., Stopira – Nego, Pátkai, Nikolov – Milanov (Hodzic, 88.), Kovács I. –
Futács (Scsepovics, 70.)
PAFC: Hegedüs L. – Poór (Heris, 84.), Hegedűs J., Hadzsiev, Nagy Zs. – Szolnoki, Mioc – Sós B. (Radó A., 74.), Vega,
Szakály P. (Kiss T., 61.) – Knezevic
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MECCSIDÉZŐ

ÍGY ÁLLUNK MOST

GYŐZELEM A KÖVESD ELLEN,
FONTOS PONT FEHÉRVÁRON
Komjáti András vezérletével másodszor is legyőztük a Mezőkövesd
Zsóry FC-t, így felbecsülhetetlen értékű három pontot szereztünk az
OTP Bank Liga 29. fordulójában. Az
első negyedóra izgalmasra sikeredett, Arabuli kétszer, a túloldalon Cseri egyszer veszélyeztetett, ám
hiába állandósult mezőnyfölényünk, s hiába próbáltak kontrázni a vendégek, valamirevaló lehetőség
csak a 39. percben adódott, amikor egy Knezevic–
Mioc-kényszerítő után előbbi élesen középre pas�szolt labdáját csak üggyel-bajjal tudta eltakarítani a
„matyó” elhárítás.
A második félidő mezőkövesdi ziccerrel indult: a 49. percben a csereként beállt Vajda cselezte helyzetbe magát a jobb szélről
indulva, ám éles szögből a jó ütemben kivetődő Hegedüsbe lőtt. A 72. percben aztán megszereztük a vezetést, egyben a győzelmet is:
Knezevic csapott le egy kósza labdára a kövesdi térfél közepén, pazar cselekkel helyzetbe hozta magát, és tizenkét méterről kilőtte a
rövid sarkot – a három pont kasszírozása azt is jelentette, hogy 1–0-s sikerünkkel felléptünk a 8. helyre.
A 30. fordulóban nem sokon múlott, hogy az idényben harmadszor is legyőzzük a bajnoki címvédő MOL Vidi FC-t. Legutóbbi fehérvári szereplésünkkor Urblík bombagóljával kerültünk hamar előnybe, most Vega előtt volt
az előnyszerzés lehetősége, ám uruguayi támadónk kevéssel a felső léc fölé lőtt. Az első játékrészben Juhász, illetve Vinícius szöglet
utáni fejese nyomán két Hegedüs-bravúrt is feljegyezhettünk, sőt egy Kovács-ziccert is, mégis előttünk adódott több helyzet, nálunk
ugyanis Szakály, Knezevic, Nagy és Sós is veszélyeztetett.
Az 53. percben tizenegyeshez jutottak a házigazdák, miután Nagy Kovácsot vágta fel a büntetőterületen belül – legalább is Kassai
Viktor szerint. A visszajátszásból ugyanis egyértelműen kiderült, hogy a szabálytalanság bizony még a tizenhatos vonalán kívül történt… A mészpontra letett labda mögé Georgi Milanov állt, s a balra mozduló Hegedüs mellett a jobb sarokba lőtt.
Előnye tudatában a Vidi nyugodtan vezethette a kontrákat, az egyik ilyen végén Nego beadására érkezve Futács fejelt a bal sarok
mellé. Ezt követően sokáig egyik oldalon sem akadt említésre méltó helyzet, hogy aztán a 85. percben mi találjunk be: Kiss Tamás
visszagurítása és Knezevic sarkazása után Kovácsik Ádámról került a labda a saját kapujába. Öt perccel később Kiss aztán a győzelmet
is megszerezhette volna, cserecsatárunk ugyanis pazar csellel került ziccerbe Vinícius mellett, ám nem tudta kilőni a hosszú sarkot
– az 1–1-es döntetlen nekünk fontos pontot és 7. helyet ért.

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.
17:00
05. 11.
17:00
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

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 MTK BUDAPEST
10 KISVÁRDA MASTER GOOD
11 DVTK
12 SZOMBATHELYI HALADÁS

M
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

GY D
21 4
17 6
13 9
12 12
12 8
10 8
10 5
8 11
10 4
8 8
8 7
8 4

V
5
7
8
6
10
12
15
11
16
14
15
18

G
67—24
47—32
38—33
37—22
36—31
42—38
32—42
30—41
39—47
31—45
27—52
29—48

PT
67
57
48
48
44
38
35
35
34
32
31
28

GÓLLÖVŐLISTA
1
2
3
3
5
6
6
6
6
6

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

10
5
3
3
2
1
1
1
1
1
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2019. JÚNIUS 7-8-9.
AZ ALCSÚTI
ARBORÉTUMBAN
A belépés INGYENES!
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