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A LABDARÚGÁS ÉS TUDOMÁNY
CÍMŰ KÖNYV ELÉRHETŐ A WEBSHOPBAN!

TAPASZTALAT ÉS LENDÜLET
Több koronavírusból felgyógyult játékosára számíthat a Mezőkövesd ellen Hornyák Zsolt, aki szerint
a visszatérők és az első három fordulóban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok elegye lehet a győzelem receptje.

WWW.PFLA.HU/WEBSHOP

– Két győzelemmel kezdtük a szezont, aztán jött
a Vidi elleni idegenbeli vereség, ahol nyolcvan percig
szintén jobbak voltunk a vendéglátóknál. Hogyan értékeled az eddigi teljesítményünket?
– Kétségkívül nehéz volt összeállítani a csapatot
az elmúlt időszakban, hiszen a koronavírus miatt egy
komplett csapatra való játékos esett ki, így megváltoztak a tervek. Szerencsére a fiatalokból is versenyképes
csapatot tudtunk összeállítani, nagyon jó volt a fiúk
hozzáállása, és az utolsó mérkőzést kivéve jött az eredmény is. A játék képe alapján Fehérváron is megérdemeltük volna a döntetlent, ami szintén pozitívum, de
tudatában vagyunk annak, hogy a Mezőkövesd ellen
teljesen más mérkőzés vár ránk.
– Felgyógyultak a betegek, a legtöbben közülük
már együtt edzettek a csapattal. Mondhatjuk, hogy
most végre kellemes gondjaid vannak?
– Valamivel kellemesebbek, hiszen még nem jöhetett mindenki vissza, de már több játékos áll a rendelkezésünkre. Remélem, ismét sikerül egy ütőképes
gárdát összeállítani azokból, akik jól játszottak ezen a
három mérkőzésen, valamint a teljesen egészséges tapasztaltabb játékosokból.

LABDARÚGÁS ÉS TUDOMÁNY C. KÖNYV

12.500 FT
puskasakademia.hu
2

PuskasAkademia

puskasakademia

– Az ellenfélnél kimutatott Covid-fertőzések miatt
elmaradt a toponári kupameccsünk. Mennyiben hátráltatta ez a felkészülésünket?
– A Mezőkövesd elleni meccs előtt ez lett volna az
utolsó erőfelmérő, így mindenképpen hátrány, hogy
elhalasztották a találkozót. Ezt próbáltuk ellensúlyozni
azzal, hogy egymás közötti edzőmérkőzést játszottunk
– az ott látottak alapján fogjuk kijelölni a kezdőcsapatot.
– A Mezőkövesd a legnagyobb riválisunk volt az
elmúlt szezonban. Most is hasonlóan kiélezett csatára számítasz?
– Nem teszek különbséget ellenfél és ellenfél között, a Mezőkövesd elleni meccs éppúgy fontos számunkra, mintha a Fehérvárral vagy bárki mással játszanánk. A lényeg, hogy jó futballt mutassunk be, és jó
eredményt tudjunk elérni.

ertekesites@pfla.hu
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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

ROVATCÍM

SZÍNVONALAS ÖSSZECSAPÁS LESZ

– 8-1-es győzelemmel hangoltak a pénteki meccsre a Magyar Kupában. Hogyan szolgálta a fölényes
siker a felkészülést a bajnoki mérkőzésre?
– Ez a magabiztos győzelem sokat segített a felkészülésben, egyértelműen jó hatással volt a játékosok
hangulatára. Nagyon fontos volt, hogy a közelmúltban
igazolt Borjacsuk is pályára lépett, és láthattuk őt a csapatban játszani. Jó teljesítményt nyújtott az egész csapat, és az ukrán támadónkkal is meg vagyunk elégedve.

Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

Jó ritmusú,
magas intenzitású csatát vár a
pénteki mérkőzéstől a mezőkövesdiek szakmai
igazgatója, Tóth
László.

TÓTH LÁSZLÓ
– Négy meccsből két győzelem, egy döntetlen és
egy vereség a csapatának mérlege, ami jelenleg 3.
helyet ér a tabellán. Mennyire elégedett az eddigi
teljesítménnyel?
– Minden mérkőzésen a győzelem reményében
lépünk pályára, ez volt az elsődleges célunk az elmúlt
összecsapásoknál is. Egyelőre még korai lenne bármit
mondani, úgy gondolom, hogy a következő két mérkőzés után tudunk majd mérleget vonni arról, hogy
mennyire lehetünk elégedettek a teljesítményünkkel.

KEDVEZMÉNY
A PAFC CSAPATMEZÉRE!
GYERMEK MEZ
12.100 FT

– A legutóbbi szezonban öt igencsak szoros mérkőzést vívott egymással a két csapat. Az idei évadban is komoly rivalizálásra számít?
– A két csapat hasonló játékerőt képviselt tavaly.
Minden mérkőzés kiegyenlített volt, fej-fej mellett teljesítettünk, csak apró nüanszok döntöttek. A végén kicsit keserű volt a szánk íze, hiszen a Puskás Akadémia
nyakába akasztották a bronzérmet a szezon végén, és
a Magyar Kupa-döntőt is elveszítettük. De semmi sem
történik ok nélkül, és a tabella nem hazudik. Szeretnénk idén is a Puskás Akadémia riválisa lenni, bízunk
benne, hogy ez így is lesz.
– A nyáron mindkét együttes keretében történtek változások. Ezt figyelembe véve milyen összecsapást vár a Pancho Arénában?
– Nagyon komoly mérkőzésre számítok, véleményem szerint színvonalas összecsapást fogunk játszani.
Bízom benne, hogy meg tudjuk mutatni a mérkőzésen,
hogy mire vagyunk képesek. Nagy ritmusú mérkőzést
várok, mindkét oldalon sok helyzettel. Az dönt, hogy
a lehetőségeket melyik csapat tudja majd kihasználni.

4.800 FT

FELNŐTT MEZ
14.300 FT

5.700 FT

RENDELD MEG ONLINE WEBSHOPUNKON
VAGY VÁSÁROLD MEG A SZÉKESFEHÉRVÁRI AUCHANBAN TALÁLHATÓ PAFC SHOPBAN!

Az akció 2020.08.10-től érvényes, a készlet erejéig tart és kizárólag a megadott termékekre vonatkozik!
A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken!
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INTERJÚ

INTERJÚ
– Végül milyen játékos lett Alexandru Balutából?
– Alázatos, olyan, aki a munkára fekteti a legnagyobb hangsúlyt. Gyerekként persze fontos a tehetség,
de amikor felnősz, ahhoz, hogy bekerülj az első csapatba, már az kell, hogy hétről hétre, meccsről meccsre fejlődni akarj. Ambiciózus vagyok, ami szintén kell ahhoz,
hogy olyan karriert fussak be a futballban, amilyet gyermekkoromban elképzeltem.

AMBÍCIÓ ÉS ALÁZAT
Minden sorozatban a legmagasabb célokért
akar küzdeni
a Puskás Akadémia színeiben Alexandru
Baluta, aki
munkamoráljával a fiataloknak
is példát mutathat.

– Sokoldalú, több poszton bevethető labdarúgónak tartanak. Hol érzed magad a legjobban?
– Valóban sok szerepkörben futballoztam már. Kezdetben jobbszélső voltam, de aztán az egyik edzőm
középen játszatott, amivel nagyon jót tett velem, rengeteget fejlődtem, és ott tudtam a legtöbbet kihozni
magamból, és leginkább hasznára lenni a mindenkori
csapatomnak. Játszottam hamis kilencest is, és talán az
volt a legjobb évem, pedig először nem nagyon hittem
benne, hogy ez jó lesz nekem… Röviden összefoglalva: a
támadósorban mindenhol otthonosan érzem magam.

– A futball szeretetét a családból hoztam, hiszen
édesapám tíz évig maga is első osztályú labdarúgó volt
Romániában, majd egy esztendőn át Magyarországon,
Kecskeméten is focizott. Ezek után nem is lehetett más
célom, mint az, hogy a nyomdokaiba lépjek. Szerencsére a tehetségem is megvolt hozzá, hogy labdarúgó legyek, bár az önmagában nem lett volna elegendő. Gyerekkoromban apukám egyfolytában tanított, hatéves
koromban kezdtem el játszani, később Gica Popescu
akadémiájára kerültem, ahol nagyszerűek voltak a körülmények. A legjobb voltam a korosztályomban, én voltam a csapatkapitány, de az iskolában is jól helytálltam.
A szüleim ugyanis megtanítottak rá, bármennyire is a
futballpályán képzelem el a jövőmet, a tanulást nem hanyagolhatom el – mesélt a pályája kezdetéről a 27 éves
támadó.
– Kit választottál példaképnek a román labdarúgók közül?
– Georghe Hagi volt az egyik, aki igazi legenda Romániában – engem az a szerencse ért, hogy az edzőm
is volt, ő vetett be először az első osztályban. Két évig
a második ligában szerepeltem, az ő révén kaptam lehetőséget, hogy a Viitorul Constanta színeiben debütálhassak az élvonalban – ezért örökké hálás leszek neki,
csakúgy, mint a már említett Gheorghe Popescunak, aki
szintén minden támogatást megadott. Onnantól kezdve
már csak rajtam, illetve a munkámon múlt, mire viszem
futballistaként.
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– A sokoldalúságod mellett más is kellett hozzá,
hogy a Puskás Akadémiához kerülj – a hírek szerint
Hornyák Zsolt már régen kinézett magának…
– Amikor a Slavia Prahánál voltam, öt hónap után
azt mondták, jobb, ha kölcsönadnak, hogy megszokjam
a cseh futballt, és Hornyák Zsolt jelezte is, hogy szívesen
látna Liberecben. Mindent megpróbált, hogy nyomást
gyakoroljon a Slaviára, de végül úgy döntöttem, maradok. Ettől függetlenül kapcsolatban maradtunk, hiszen
nagyon tisztelem a mestert. Aztán felhívtak a Puskástól,
ahol folyamatosan nyomon követték a csehországi pályafutásomat. Jó érzés volt, hogy
engem akarnak, ez jót tett az önbizalmamnak is.
– Milyen volt a fogadtatásod az öltözőben, hogy érzed magad nálunk?
– Nagyon örülök, hogy ide kerültem,
nem titok, hogy két elég nehéz
évem volt Csehországban, mára
azonban már sok mindent megtanultam arról, milyen külföldiként bekerülni egy új bajnokságba. A Puskásnál ráadásul könnyű
dolgom van, a srácok nagyon barátságosak, hamar befogadtak,
sokat beszélgetnek velem. A csapat
stílusa is fekszik nekem, így a pályán is
jól érzem magam, márpedig egy futballistánál ez a legfontosabb.
Na és természetesen az eredmények: minden sorozatban
Név: Alexandru Baluta
az első helyért akarok küzdeni
Születési idő: 1993. szeptember 13.
– ehhez nagyon fontos lenne,
Születési hely: Craiova (Románia)
hogy pénteken a Mezőkövesd
Mezszám: 10
ellen is begyűjtsük a három
Poszt: támadó
pontot.
NB I-es meccs/gól: 1/-

NÉVJEGY
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TIZENEGYES

MECCSTÖRTÉNET

KÉRDEZZ-FELELEK: CORBU MARIUS
A 18 esztendős Corbu Marius év elején került akadémiánkra Csíkszeredáról. Rögtön góllal mutatkozott be az NB III-as csapatban,
nemrég pedig úgy hozta az élet, hogy nagy ugrással az Európa-liga
selejtezőjében és az OTP Bank Ligában is debütálhatott. A csángóföldi fiúnak 11 villámkérdést tettünk fel.

1. Láttál-e már vadon élő medvét?

EGYENSÚLYBAN A MÉRLEG
A KÉK-SÁRGA DERBIN

Én nem, de édesapám és a
falubeliek igen.

2. Gombaszedés vagy
pisztránghorgászat?

Jobban ízlik a pisztráng, meg pecázni
is érdekes.

3. Csíki sör vagy meggypálinka?

Soha nem iszom alkoholt.

4. Tilinkó vagy ütőgardon?

Ütőgardon, annak jobb a hangzása.

5. Egy táncfesztivál Gyimesben vagy a
Balaton Sound?

Gyimesben sok mindenkit ismerek,
úgyhogy azt választanám, de
egyszer kipróbálnám a Balaton
Soundot is.

6. A székely vagy a csángó leányok a
kacérabbak?

A csángók, de nincs nagy különbség.

7. Erdélyi vajda lettél volna régen, vagy
magyar király?

Erdélyben születtem, úgyhogy vajda.

8. Hányat tudnál fejjel dekázni a
hegyoldalon állva?

50 és 100 között.

9. Liverpool vagy Bayern München?

You’ll never walk alone (a Liverpool
himnusza – a szerk.)

10. BL-győzelem vagy gól egy
világbajnokságon a magyar
válogatottban?

Nincsenek szavak, mennyire jó
lenne vébén gólt szerezni.

11. Miről beszélgettetek legutóbb
Alexandru Balutával?

Az elmúlt szezonban a harmadik helyért folytatott versenyfutás rangadóvá nemesítette a Puskás Akadémia és a Mezőkövesd összecsapásait.

Pénteki ellenfelünkkel először 2013. augusztus 31-én
csaptunk össze az első osztályban, a mezőkövesdi
mérkőzésen 3–1-es hazai siker született. A „matyók”
részéről Petneházi Márk, Balajti Ádám és George
Menougong szerzett gól a történelmi találkozón, részünkről Lencse László talált be, a kezdőcsapatban ott
volt jelenlegi pályaedzőnk, Polonkai Attila.
A revánsra nem sokat kellett várni: 2014 tavaszán
a Sóstói Stadionban négyet gurítottunk – válasz nélkül
– az akkor még Véber György irányította vendégcsapatnak. A gólokon egyenlő arányban osztozott Lencse
László és Tischler Patrik, s pályára lépett klubigazgatónk, Tóth Balázs – a 4–0-s siker egyben a legnagyobb
arányú győzelem volt a párharc történetében.
A továbbiakban is váltakozó sikerrel folyt a párharc,
s jelenleg teljesen kiegyenlített az egymás elleni mérleg: 4 Puskás-, illetve Mezőkövesd-győzelem mellett
3 döntetlen született az eddigi 11 találkozón, a gólkülönbség 11–9 a javunkra. A párosítás gólkirálya holtversenyben Lencse László és Josip Knezevic, háromhárom találattal, rajtuk kívül Tischler Patriknak, illetve
Cseri Tamásnak és Pillár Róbertnek sikerült egynél
többször a kapuba találnia.
A két rivális jelenleg is egymás mögött helyezkedik
el a tabellán: a Mezőkövesd a 3., együttesünk a 4. helyen áll a pontvadászatban, Kuttor Attila gárdája 4 mérkőzésen 7, Hornyák Zsolt legénysége 3 összecsapáson
6 pontot zsebelt be eddig.
A mezőkövesdiek a DVTK elleni, 2–1-re elvesztett
borsodi rangadó óta magukra találtak: a 2. körben
házigazdaként 1–1-es döntetlent játszottak a ZTE-vel,
majd a Paks otthonában és a Budafok vendéglátójaként is győztek 2–1-re, illetve 1–0-ra. Szombati vendégeink eddigi legeredményesebbje a kétgólos Berecz
Zsombor.

A mieink az Újpest 3–2-es, illetve a Kisvárda 3–0-s
legyőzése után a legutóbbi fordulóban nyolcvanpercnyi kiváló játék után a hajrában kapott gólokkal 3–1-es
vereséget szenvedtek a Fehérvár otthonában. Ha ezúttal az egész mérkőzésen sikerül úgy futballoznunk,
mint azt a megyeszékhelyen tettük, aligha érhet minket komoly „baleset”. Házi góllövőlistánkat jelenleg
Komáromi György és Jakub Plsek vezeti 2-2 találattal –
szívből kívánjuk, hogy mindketten növelhessék góljaik
számát, s minél többen csatlakozzanak hozzájuk!

Latin és román mulatós zenékről.

8

9

PORTRÉ

PORTRÉ

A SPORTREHABILITÁCIÓ BŰVÖLETÉBEN
Már kislányként tudta, hogy a sport az ő világa, nagylányként
jelentkezett is a Testnevelési Egyetemre, majd gyógytornász lett
belőle. NB I-es csapatunk szakembere, Feszthammer Réka, aki
valósággal rajong a hivatásáért, úgy ismeri az emberi test felépítését, az izmok és ízületek helyzetét, szerepét, működését, akárcsak
a tenyerét. Riportunkban az ő munkájába, a sportrehabilitáció
világába pillanthatunk bele.

Első csapatunk gyógytornászának gondoskodásában
különféle sérülésekkel bajlódó labdarúgóink lábadoznak a Pancho Aréna rehabilitációs részlegén. „Amikor
megsérül egy játékos, attól függően, hogy mi a probléma, azonnal elkezdjük a kezelést, és lassanként végigjárjuk a rehabilitáció fázisait – mondja Réka. – Fontos
szempont a rehabilitációban, hogy a sérülés gyógyítása mellett – legyen szó akár műtétről is – az izomzatukat megtartsuk. Egészen addig foglalkozom velük,
amíg visszatérnek a pályára. A sportrehabilitáció világa
rendkívül izgalmas, mindennap addig kell elmennünk
a rehabilitációban, ahonnan »az eggyel több« már újra
sérülést jelentene, ugyanakkor, ha addig nem megyünk el, nincs meg a kívánt fejlődés. Ezen a vékony
pallón egyensúlyozunk.”
Labdarúgókról lévén szó leggyakrabban izom- és
ízületi problémák fordulnak elő, szakadások, húzódások, zúzódások, leginkább comb-, térd- vagy bokasérülések. „Ahány játékos, annyiféleképp reagál a sérülésre – fogalmaz gyógytornászunk. – Van, akit megvisel,
nagyon a lelkére veszi, míg más tudomásul veszi, hogy
ez történt, ezen változtatni már nem tudunk, és a felépülésre helyezi a hangsúlyt. Számomra fontos az,
hogy bevonjam a fiúkat a gyógyulási folyamatba, hogy
tudják, mi sérült pontosan, s mit tehetnek, hogy segítsék a felépülést. Azt gondolom ugyanis, hogy jelen
pillanatban a testük a »munkaeszközük«, tisztában kell
lenniük azzal, hogyan működik, mi zajlik bennük.”
Gyógytornászunk munkája során gyakran hívja
segítségül a manuálterápiát is, ahogy a különféle rehabilitációs „csodamasinákat”, így a GameReady-t, a
kriokabint vagy éppen a lökéshullám-terápiás készülé-
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ket is. Specialistája az Achilles-ín-sérülésnek – a doktori iskolában a kutatási témája is ez volt. Ám ami a
legszebb kihívást jelenti számára, az a keresztszalagszakadás gyógyítása: „Hosszú, de gyönyörű folyamat.
Mélyről, nagyon lentről kezdjük, az ijedtségtől, a műtét
utáni elkeseredéstől egészen a visszatérésig megyünk
együtt. Olyan jó ezen a nehéz és rögös úton egy-egy játékost végigkísérni. Persze Isten, őrizz, hogy bárkivel is
megtörténjen, de nekem ez a sérülés »a szívem csücske«. Látni az első térdhajlítást, s aztán ahogy a visszatérésük utáni első gólt lövik... Megdobban az ember
szíve, amikor hosszú idő után először pályára lépnek.
Jó újra ott látni őket, ahol lenniük kell. Ilyenkor ők is
kisandítanak, hogy hahó, Réku, nézd, újra itt vagyok,
megcsináltuk!”
Réka akadémiánkon immár közel tíz éve segíti a sérült játékosok felépülését, ám a sport és a rehabilitáció
iránti megszállottsága sokkal régebbre nyúlik vissza.
„Kilencéves koromban döntöttem el, hogy a Testnevelési Egyetemre jelentkezem majd – meséli. – Évekkel
később, már az egyetemen találkoztam olyan sérült
sportolókkal, akiknek akkor még a keresztszalag-szakadás miatt be kellett fejezniük a pályafutásukat. Foglalkoztatott, hogy ha jól megoperálták őket, és jó a rehabilitáció, miért nem tudják folytatni profi szinten a
sportpályafutásukat? Akkor kezdtem a sportsérülések
kérdésköre felé fordulni.” Réka ezután a gyógytornára
és a sportolók rehabilitációjára tette fel az életét: „Úgy
érzem, a helyemen vagyok, megtaláltam a hivatásomat, szeretem ezt csinálni. S remélem, hogy a hosszú
évek alatt szerzett tudást és tapasztalatot átadhatom
majd az utánam jövőknek.”
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ÉREMESŐ

KÖRKÉP

UTÁNPÓTLÁS-HELYZETJELENTÉS
Nem indult zökkenőmentesen utánpótláscsapataink számára a rajt a
bajnokságban, a koronavírus-járvány miatt több együttesünk mérkőzése
is elmaradt, játékosaink pihenőre kényszerültek, ennek tükrében megpróbáltuk összefoglalni az eddigi adatokat.

MIÉRT ÉRDEMES KILÁTOGATNI A 2020 - 2021-ES SZEZONBAN IS
A PANCHO ARÉNÁBA?
SZURKOLHATTOK a világ legszebb stadionjában;
személyesen TALÁLKOZHATTOK KEDVENCEITEKKEL;
mutassátok meg a környék iskoláinak, hogy ti vagytok a LEGAKTÍVABBAK és
NYERJÉTEK MEG A FŐDÍJAT!

HOGY MIT NYER AZ A CSAPAT, AMELY A LEGNAGYOBB LÉTSZÁMBAN
KÉPVISELTETI MAGÁT A 2020-2021-ES SZEZONBAN?*

I. HELYEZETT

II. HELYEZETT

200.000 FT

150.000 FT

ÉRTÉKŰ
INFORMATIKAI ESZKÖZÖKET

ÉRTÉKŰ
ISKOLAI BERENDEZÉSEKET

III. HELYEZETT

100.000
FT
ÉRTÉKŰ
SPORTFELSZERELÉSEKET

KÜLÖNDÍJAT KAP:
A LEGAKTÍVABB TANÁR, akinek a szezon során a programba fektetett munkáját elismerjük;
A LEGHANGULATOSABB CSOPORTKÉPET készítő iskola!

MINDEN HARMADIK MÉRKŐZÉS UTÁN MEGAJÁNDÉKOZZUK A CSOPORTOT!
Hármas blokkokat alakítunk ki, így amennyiben részt vesz az iskola az adott három mérkőzésen, külön ajándékot
biztosítunk a csoport számára. A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön az iskolai kapcsolattartónál!
* Meccsenként minimum 20 fő és legalább 3 mérkőzés látogatása esetén! A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődjön elérhetőségeinken.

www.puskasakademia.hu
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U14-es fiataljaink a 2020–2021-es idényt új vezetőedzővel, Körtvélyesi Istvánnal kezdték meg. A mérleg
nagyon biztató: három mérkőzésből három, a nyitófordulóban az Illés Akadémia–Haladás otthonában
hét találatig jutott legfiatalabb akadémia korosztályunk, a bajnokság második fordulójában a DVTK
együttesét fogadtuk, ahol újabb győzelmet ünnepelhetett alakulatunk, majd a harmadik fordulóban jött
a halasztás a Paks ellen, az elmúlt hétvégén pedig a
KTE LA csapatát láttuk vendégül, s ismét mi kerültünk
ki győztesen az összecsapásból.
U15-ös korosztályunk Fóris Róbert vezérletével
indította útjára a labdát az új szezonban. Két bajnoki mérkőzés alapján szintén százszázalékosak a
fiúk a kiemelt országos bajnokságban, azonban két
bajnoki forduló – a DVTK, valamint a Paks elleni – elmaradt. Idegenben az Illés Akadémia-Haladás ellen
diadalmaskodtott, majd hazai pályán magabiztos 4–0s sikert könyvelhetett el együttesünk a kecskemétiek
ellen.
U16-os labdarúgóink Kádár László irányítása alatt
indították az idényt. Három találkozóból két győzelem
és egy döntetlen született. Előbbieket a DVTK, valamint a Paks ellen szerezték meg U16-osaink, míg az
ETO FC Győr ellen egy pontot gyűjtött be csapatunk. A
MOL Fehérvár FC elleni mérkőzés elmaradt.
Mónos Tamás igazgatta U17-es játékosaink három
bajnokit játszhattak le (a székesfehérvári mérkőzést
elhalasztották), s gólzáporos mérkőzéseken szerezték
meg az értékes pontokat. Az első fordulóban a DVTK
ellen nyert együttesünk 9–3-ra, majd a következő állomás Paks volt, ahol 3–0-ra győzedelmeskedtek U17eseink, majd az ETO FC Győr csapatát láttuk vendégül,
ahol 3–1-es végeredménynek örülhettünk.
Székely Gábor vezette legidősebb utánpótlás-korosztályunk a három megtartott összecsapásból két
találkozón döntetlent ért el, míg egy meccsen vereséget szenvedett. A nyitányon Nyíregyházáról távoztunk pont nélkül, majd Diósgyőrből egy döntetlennel

utazhattunk haza, a harmadik fordulóban az ETO FC
Győr ellen szoros mérkőzésen tartottuk itthon az egy
pontot, a fehérváriak elleni találkozót elhalasztották.
Lánycsapataink körül is történt változás az új idényben, Halászi Kingától Mészáros Dalma vette át a „stafétabotot” az U19-eseknél, U16-osaink Krascsenics
Petra, míg U14-eseink Szalkai Kitti „szárnyai” alatt
kezdték el a bajnoki szezont. Lányaink eddigi mérlege
szinte makulátlan, legidősebb női utánpótlás-együttesünk a Kelen SC, a Kész–ST. Mihály, valamint a Vasas ellen élhette át a győzelem pillanatait, U16-osaink
szintén három mérkőzésen vannak túl, mindegyiket
sikeresen abszolválták, összesen huszonhét gólt gurítva az ellenfelek hálójába. Legkisebb lányaink két
párharcon összesen három pontot szereztek.

puskasakademia
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LABDARÚGÓ OTP BANK LIGA, 4. FORDULÓ
MOL FEHÉRVÁR FC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 3–1 (1–0)
Gól: Nikolics (29.), Petrjak (85.), Zivzivadze (91.), ill. Knezevic (57.)
Sárga: Fiola (26.), Alef (33.), Houri (51.), Musliu (54.) ill. Plsek (7.), Baluta (17.), Nagy (49.)
Fehérvár: Kovácsik – Nego, Musliu, Stopira, Fiola – Alef (Nikolov, 59.), Houri – Bamgboye, Evandro
(Hodzic, 72.), Petrjak – Nikolics (Zivzivadze, 79.)
PAFC: Tóth – Tamás N., Hadzsiev, Nagy Zs., Deutsch – Plsek, Baluta (Knezevic, 45.) – Komáromi,
Ganbajar, Corbu (Vizler, 75.) – Kiss T. (Mance, 45.)
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JEGYZŐKÖNYV

LABDARÚGÓ OTP BANK LIGA, 2. FORDULÓ (ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS)
KISVÁRDA MASTER GOOD – PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–3 (0–1)
Gól: Plsek (11-esből, 29.), Komáromi (72.), Nagy Zs. (88.)
Sárga: Datkovics, Hej, Cukalasz, ill. Radics
Kisvárda: Dombó – Hej, Datkovic, Ene, Baranyai – Lucas, Szimovics (Zlicsics, 63.) – Navratil
(Bumba, 65.), Cukalasz, Camaj (Horváth Z., 79.) – Viana
PAFC: Auerbach – Radics, Spandler, Hadzsiev, Deutsch – Szolnoki, Nagy Zs. – Komáromi (Tamás
N., 85.), Plsek, Kiss T. (Sipos G., 90.) – Corbu (Weslen Jr., 71.)
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JEGYZŐKÖNYV

LABDARÚGÓ OTP BANK LIGA, 3. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC – ÚJPEST FC 3–2 (1–1)
Gól: Komáromi (10.), Szolnoki (48.), Plsek (11-esből, 84.), ill. Simon (44.), Máté (86.)
Piros lap: Stieber (41.), Burekovic (91.)
Sárga lap: Szolnoki (68.), Komáromi (81.), Nagy (85.), ill. Burekovic (21. és 91.), Gigics (90.)
PAFC: Auerbach – Radics, Spandler, Hadzsiev, Deutsch – Szolnoki, Plsek (Vizler, 90.) – Komáromi,
Ganbayar (Corbu, 63.), Nagy Zs. – Kiss T.
Újpest: Pajovics – Pauljevics (Gigics, 79.), Máté, Csongvai (Szakály P., 84.), Burekovic – Onovo,
Nwobodo – Simon K., Mitrovics, Stieber Z. – Bacsa (Bjelos, 69.)

20

21

MECCSIDÉZŐ

ÍGY ÁLLUNK MOST

ERŐS KEZDÉS – FIATALOKKAL

Két elmaradt találkozó után a 3. fordulóban léptünk először pályára, és 3–2-re nyertünk az Újpest
vendéglátójaként. A 10. percben szereztük meg a vezetést: Nagy Zsolt remekül iramodott meg a középpálya
közepén, kitette a labdát a jobb oldalon futó Komáromi
elé, aki betört a büntetőterületre, és ballal gyönyörűen
tekert a hosszúba. A 44. percben szinte a semmiből
egyenlített az Újpest: Simon kapott tisztán egy passzt
a jobb oldalon elfutó Nwobodótól, és Auerbach lába
mellett kapuba pöckölte a labdát. A 48. percben Nagy
Zsoltot szerelték a vendégvédők, de pont Szolnoki elé
került a labda, aki igazítás nélkül, 25 méterről kegyetlenül nagy gólt zúdított a bal felső sarokba. A 83. percben eldőlni látszott a meccs: Onovo buktatta hátulról
Nagy Zoltot, a 11-est Plsek értékesítette. A 86. percben
Máté fejesgólja visszahozta a reményt a liláknak, de végül maradt a megérdemelt siker.
A válogatott szünetben a 2. fordulóból elhalasztott kisvárdai meccset pótoltuk be, s 3–0-s sikert
arattunk. A 29. percben hoztak először gyümölcsöt
erőfeszítéseink: Komáromi tört be a büntetőterületre,
buktatták, a jogos 11-es elvégzését megint Plsek vállalta el – megint berúgta, ismét roppant higgadtan. A
72. percben Kiss Tamás szép csellel csapta be az emberét, majd az akciót kísérő Nagy Zsolthoz passzolt,
aki szintén befűzte a védőjét, majd pontosan ugratta

ki a leshatáron kilépő Komáromit, aki jobb oldalról a
kapu elé tört, majd ballal szépen elrúgta a labdát a kapus mellett. Két perccel a rendes játékidő vége előtt
Nagy Zsolt állította be a végeredményt: a hazai védelem nem tudott felszabadítani egy szögletünk után a
16-oson belül, „Joe” pedig köszönte szépen, feltette a
koronát remek teljesítményére.
A 4. körben a MOL Fehérvár FC-hez utaztunk, s a
hosszabb kispad döntött: a hajrában szerzett két
góllal a házigazdák nyertek 3–1-re. A 29. percben a
Vidi szerzett vezetést, egy gyors kontrából öten hozták
a kapunkra a labdát, Nego betört a büntetőterületre a
védőink mellett, majd kihagyhatatlan helyzetbe hozta
Nikolicsot, aki könnyedén passzolt az üres kapuba. Az
56. percben szabadrúgást lőhettünk, visszatérő horvát
karmesterünk, Knezevic 24 méterről remekül csavarta el a labdát a sorfal mellett a rövid alsóba, Kovácsik
pedig csak beleérni tudott a lövésbe. A 84. percben
sajnos újra betalált a Fehérvár, szépen tették ki a jobb
szélre Negónak, aki egyből centerezett, Hodzic becsúszva lőtt, Tóth bravúrral védett, ám a kipattanót
Petrjak átvette, az ötösön tolt egyet befelé, és megtalálta a szabad folyosót. A 89. percben eldőlt a meccs,
megint egy kontra végén Nego passzolt Zivzivadzéhoz,
ő Hodzichoz játszott, a labda némi szerencsével visszakerült a grúzhoz, aki beállította a végeredményt.

A PUSKÁS AKADÉMIA FC
2020–2021-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.

		
09. 04. 		
08. 30. 		
09. 12. 		
09. 25.
20:00
10. 04.
17:30
10. 17. 		
10. 24. 		
10. 31. 		
11. 07. 		
11. 21. 		
11. 28. 		
12. 05. 		
12. 12. 		
12. 16. 		
12. 19. 		
01. 23. 		
01. 30. 		
02. 03. 		
02. 06. 		
02. 13. 		
02. 20. 		
02. 27. 		
03. 06. 		
03. 13. 		
03. 20. 		
04. 03. 		
04. 10. 		
04. 17. 		
04. 24. 		
05. 01. 		
05. 08. 		
05. 15. 		

Puskás Akadémia FC – Budapest Honvéd
Kisvárda – Puskás Akadémia FC
0–3
Puskás Akadémia FC – Újpest
3–2
MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 3–1
Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd
Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – MTK Budapest
Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Zalaegerszeg
Paksi FC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Budafoki MTE
Budapest Honvéd – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Kisvárda
Újpest – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – MOL Fehérvár FC
Mezőkövesd – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC
MTK Budapest – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK
Zalaegerszeg – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Paksi FC
Budafoki MTE – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Budapest Honvéd
Kisvárda – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Újpest
MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd
Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – MTK Budapest
Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Zalaegerszeg
Paksi FC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Budafoki MTE

Készítette
a Puskás Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu

TABELLA
		
1 MOL FEHÉRVÁR FC
2 FERENCVÁROSI TC
3 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC
4 PUSKÁS AKADÉMIA FC
5 KISVÁRDA MASTER GOOD
6 ZTE FC
7 MTK BUDAPEST
8 DVTK
9 ÚJPEST FC
10 BUDAFOKI MTE
11 BUDAPEST HONVÉD
12 PAKSI FC

M GY D
4 2 2
3 2 1
4 2 1
3 2 –
4 2 –
4 1 2
4 1 2
3 1 1
4 1 1
4 1 1
3 1 –
4 – 1

V
–
–
1
1
2
1
1
1
2
2
2
3

G
11–6
8–2
5–4
7–5
7–8
8–6
5–6
5–6
7–9
4–7
6–7
3–10

HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
1
1
3
3
3

KOMÁROMI GYÖRGY
PLSEK JAKUB
KNEZEVIC JOSIP
NAGY ZSOLT
SZOLNOKI ROLAND

2
2
1
1
1
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A K ALCSÚT I A
ADÉM

ROVATCÍM

ALCSÚTI
ARBORÉTUM
Az ország egyik legértékesebb növénygyűjteményével
rendelkező varázslatos angolparkja minden évszakban
más-más arculatát mutatja az ideérkezőknek.
A 40 hektáron található természetvédelmi terület
természetbarátok, kirándulók, túrázók, családok és
csoportok kedvelt célpontja.
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www.alcsuti-arboretum.hu

info@alcsuti-arboretum.hu

AlcsutiArboretum

