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Vezetőedzői nyilatkozat

NINCS HELYE AZ ÉRZELMEKNEK
Egykori csapata, a Mezőkövesd ellen vezeti csatába a mieinket Pintér
Attila, aki az Újpesten látotthoz hasonló fegyelmezett és taktikus
futballt vár együttesünktől.
Újpesten ültél kétszázadszor NB I-es
csapat kispadján, amihez szívből gratulálunk. A fiúktól szép ajándékot kaptál,
hiszen 3–1-re vertük a lilákat a Szusza
Ferenc Stadionban.
Megmondom őszintén, nem is tudtam
róla, nem igazán követem az ilyesmit. Egy
biztos: nagyon nagy öröm volt számomra,
hogy a hétvégi találkozót megnyertük, ráadásul nem egy könnyű ellenféllel szemben.
Rendkívül szervezett csapat ellen játszottunk, amely mindent megpróbált megtenni
annak érdekében, hogy megszerezze a három pontot. Nagyon fegyelmezetten és jól
futballoztunk, edzőként a kétszázadik mérkőzéseden nem kaphatsz szebb ajándékot
annál, hogy a játékosaid mindent megtesznek a sikerért, és még nyernek is.

Bár a Mezőkövesdnél nyáron nagy volt
a játékosmozgás, jól ismered az együttest, ahogyan a vezetőedzőjüket, Radványi Miklóst is. Mit várhatunk tőlük?
Az egy évvel ezelőtti csapat szinte
teljesen kicserélődött. Radványi Mikivel
együtt játszottunk Dunaszerdahelyen, remek embernek és nagyon jó szakembernek tartom. Biztos, hogy a Mezőkövesdtől
szervezett futballra számíthatunk, mindent
elkövetnek majd a sikerért, de ugyanezt
fogjuk tenni mi is.

A jubileum után megint egy különleges
meccs jön számodra, hiszen az a Mezőkövesd érkezik a Pancho Arénába, amelyet
feljuttattál az első osztályba, és amelynek
egy évvel ezelőtt még az edzője voltál.
Bár ezt a kérdést gyakran felteszik,
jómagam úgy gondolom, hogy egy profi
edzőnek mindig egy adott mérkőzésre, egy
adott ellenféllel szemben kell felkészítenie
a csapatát. Én most a Puskás Akadémia
sikeréért dolgozom, s noha a Ferencváros és a Mezőkövesd is nagyon közel áll
hozzám, ezekre a mérkőzésekre félre kell
tennem az érzelmeimet, s csak arra kell
koncentrálni, hogy minél eredményesebbek tudjunk lenni.
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Vezetőedzői nyilatkozat

Meccstörténet

GYŐZNI JÖNNEK MATYÓFÖLDRŐL
A barátkozás a meccs utánra marad Pintér Attilával, addig
igyekszik megkeseríteni az életünket, és három ponttal távozni
Felcsútról a Mezőkövesd vezetőedzője, Radványi Miklós.

Radványi Miklós
Igencsak fordulatos mérkőzést játszottak az előző fordulóban a Balmazújváros
ellen, ahol végül a 88. percben veszítettek
el két pontot. Nagyon csalódott volt a lefújást követően?
Természetesen nagyon nehezen éltem
meg mindezt, ugyanis ez sorozatban a harmadik meccsünk volt, amikor a hajrában
vesztettünk pontokat. Az első két fordulóban, illetve a Vasas ellen mi voltunk a pozitív oldalon, remélem, ezzel most kiegyenlítődött a számlánk. Sok pontot vesztettünk
az utóbbi meccseken, most már ideje lenne elkezdeni a pontgyűjtést.
Az Ön számára is különleges mérkő-
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zés lesz a mostani, hiszen barátja, Pintér
Attila együttese ellen készíti fel csapatát,
aki egy éve még a Mezőkövesdet irányította. A csapatunkat is olyan jól ismeri,
mint a vezetőedzőnket?
Nagyon jó barátom Pintér Attila, rengeteg közös élményünk van. A barátság
a meccs után is megmarad majd, együtt
beszéljük meg az eseményeket. Attila kiváló edző, aki csak az elvégzett munkában
hisz, ez a rengeteg befektetett energia pedig mindig meghozza az eredményeket az
esetében. Természetesen Attilát jobban ismerem, mint a csapatát, ahonnan BacelicGrgic, Molnár Gábor és Diallo nemrég még
a játékosom volt. Bizony jó lenne, ha ők
még mindig minket erősítenének.
A Puskás Akadémia zsinórban három
meccset nyert, ráadásul legutóbb egy
komoly skalpot gyűjtött be, az Újpestét.
A Pintér-csapat formáját tekintve milyen
eredménnyel lenne elégedett a Pancho
Arénában?
Nagyon erős, jó csapathoz látogatunk,
amely harcban lehet idén a dobogós helyekért. Természetesen igyekszünk felkészülni a Puskás játékából, kielemezzük őket, és
próbálunk nyerő taktikát kidolgozni. Ahogyan eddig is minden meccsen, most is a
győzelemért szállunk harcba, három pontot szeretnénk elhozni Felcsútról. Mindkét
csapat nagy változáson ment keresztül a
nyáron, sokan távoztak, sokan érkeztek,
kíváncsi vagyok, hogy ebből mi fog kisülni.
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Interjú

ISMERŐSÖK ELLEN KÉSZÜL
Az elmúlt szezonban a Puskás Akadémia kölcsönjátékosaként a
Mezőkövesdet erősítette Stipe Bacelic-Grgic. Horvát középpályásunk
beszélt a borsodiakról, és arról is, szerinte mi kell ahhoz, hogy szombaton
folytathassuk hárommeccses győzelmi sorozatunkat.
Négy mérkőzés óta veretlenek vagyunk, az utolsó három találkozónkat
pedig megnyertük. Véleményed szerint
mi játssza-játszotta a legfőbb szerepet
abban, hogy ilyen látványosan javultak az
eredményeink?
Engem is beleértve sok új játékos érkezett a csapathoz, ezért szükség volt
némi időre, hogy mindenki beilleszkedjen,
hogy megismerjük egymás képességeit,
egymás mozgását a pályán. Mostanra ös�szekovácsolódtunk, nagyon jó a hangulat
az öltözőben, ez mind-mind pluszt ad számunkra, ettől is leszünk edzésről edzésre, meccsről meccsre jobbak és jobbak.
A mesternek sikerül belénk plántálnia a
győztes mentalitást, csak a sikerre gondolunk. Akár itthon játszunk, akár idegenben,
teljesen mindegy, ki az ellenfél, úgy kell futballoznunk, mintha mi lennénk otthon, és
úgy látom, képesek is vagyunk erre.

6

A hétvégén a Mezőkövesd érkezik a
Pancho Arénába, s te egyike vagy azoknak, akiknek nem kell megmutatni, hol
található a város a térképen…
Valóban, hiszen egy évet töltöttem náluk, jó pár játékosukat nagyon jól ismerem,
most szombaton ők látogatnak az otthonunkba. Nyugodtan állíthatom, nagyon jó
csapatról van szó, tele nagyszerű, tapasztalt futballistákkal, és az edzőjük is kiváló szakember. Biztos vagyok benne, hogy
nem lesz könnyű dolgunk, de ha kilencven
percig koncentráltan focizunk, megszerezhetjük a három pontot.

lálkozó előtt azonban szünetet tartunk,
nem keressük egymást, ennek nincs itt az
ideje. Most az a fontos, hogy mindenki a
mérkőzésre koncentráljon, ők is erre fókuszálnak, remélem, nekik kell inkább velünk
foglalkozniuk, mint nekünk velük. A lefújás
után aztán persze majd ismét beszélgethetünk.
Csereként játszottál a Haladás ellen, legutóbb az Újpesttel szemben már
ott voltál a kezdőben. Számodra és a
csapat számára mennyit érhet a matyóföldi tapasztalat, ha ismét lehetőséget
kapsz?
Igen, természetesen úgy érzem, tudok
majd segíteni, hiszen azon kívül, hogy jól
ismerem az ellenfelet, hétről hétre keményen dolgozom. Hogy játszom-e, azt persze a mester dönti el, de akár a kezdőcsapatba nevez, akár tíz vagy húsz percre állok

be, mindent meg fogok tenni azért, hogy
hozzásegítsem a csapatot a sikerhez.
Amint arra már utaltunk, a gárdából
nem te vagy az egyetlen, aki jól ismeri az
ellenfelet, hiszen Ulysse Diallo és Molnár
Gábor is a csapattársad volt tavaly, utóbbi ráadásul Mezőkövesden lett igazán ismert játékos. Szóba került köztetek, milyen lesz ellenük játszani?
Azt hiszem, Gabi ebben a pillanatban úgy
gondolja, nem lesz nehéz pályára lépni a volt
klubja ellen, de mert én is voltam már hasonló
helyzetben, úgy vélem, a szombati találkozó
nagyon különleges lesz számára. De mivel
mindannyian egy csapatot alkotunk, ha szükség lesz rá, segíteni fogunk neki, mint ahogy
ő is mindent megtesz az együttesért a pályán
és az edzéseken. A lényeg, hogy csapatként
kell nagyot alkotnunk, küzdenünk kell egymásért, és akkor minden rendben lesz.

Bár csak kölcsönben játszottál szombati ellenfelünknél, gondolom, az ott töltött év alatt kötöttél barátságokat.
Valóban vannak ott barátaim, néha beszélünk is egymással, de általában csak
vicces dolgok kerülnek szóba. Most a ta-
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Játékosportré

ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A ROBBANÉKONY CENTER
Kemény munka, sebesség és gólok – ezt
várhatjuk az Eszékről frissen igazolt horvát
középcsatárunktól. Antonio Perosevic első
interjújában elmondta: a körülményeket látva és
az edzéseken tapasztaltak alapján bizakodva vág
bele a magyarországi kalandba.

A horvát bajnokság előző szezonjában harmadik helyen végzett NK Osijek csapatától igazoltál hozzánk. Miért váltottál?
Háromszor játszottam a
Puskás Akadémia ellen, kétszer
a Pancho Arénában, egyszer
pedig a spanyolországi edzőtáborban, úgyhogy testközelből ismertem a csapatot.
Láttam, hogy nagyszerű körülmények között edzenek a játékosok, vonzónak találtam a klub céljait,
és megtetszett az itt folyó szakmai munka is. Új kihívásra, új impulzusokra volt
szükségem, és úgy éreztem, itt mindezt
megkaphatom. Remélem, mihamarabb
sikerül beilleszkednem, és hasonlóan jó
eredményeket fogunk elérni, mint Eszéken.
Milyen stílusú csatárként jellemeznéd magad?
Amikor az Osijek utánpótlásában elkezdtem futballozni, szélsőt játszottam,
azaz a gyorsaságomra is lehet építeni. Nem vagyok az a típusú játékos,
aki a kapunak háttal állva tartja meg
a labdát, sokkal inkább szeretek be-
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Nagyon remélem, hogy ha jól játszom, és jó eredményeket érünk el a bajnokságban, ismét bekerülök a nemzeti
csapat keretébe, de nem titok: óriási a
konkurencia.
A csapatban is lesz vetélytársad, hiszen Ulysse Diallo jelenleg négy találattal büszkélkedhet, ezzel előkelő helyet
foglal el az első osztály góllövőlistáján.
Mint minden poszton, köztünk is
egészséges rivalizálás lesz, biztos vagyok benne, hogy mindketten mindent
megteszünk majd az edzéseken és a pályán azért, hogy ránk essen Pintér Attila
választása. Komoly kihívás lesz, állok
elébe, a végső szót természetesen a vezetőedző mondja ki majd.

mozogni az üres
területekre.
Az
utóbbi két-három
évben a középcsatár posztján szerepeltem,
összesen
harmincnyolc
gólt
szereztem. Úgy érzem, illeszkedni fogok a
Puskás Akadémia játékába, és ki tudom használni a
robbanékonyságomat.
Chile és Kína ellen a horvát válogatottban is szerepeltél. Továbbra is számítasz
a behívóra?

Mint már említettem, ideális körülmények között készülhetünk, és mind egyénileg, mind csapatként erősek vagyunk.
Azért jöttem, hogy keményen dolgozzam
a sikerért, és jó teljesítménnyel szolgáljam meg a bizalmat. Nincsenek beható
ismereteim a
magyar bajnokságról,
de
azok
alapján,
amit
tapasztaltam,
remélem, a
táblázat első
felében fogunk
végezni.

A beilleszkedés viszont aligha lesz
nehéz, hiszen Stipe Bacelic-Grgic és
Josip Knezevic személyében már van
két horvát futballistánk.
A fogadtatásom rendkívül pozitív volt,
s néha máris úgy tűnik, mintha régóta itt
játszanék. Kétségkívül sokat segít, hogy
két honfitársam is van a csapatban, ők
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy minél hamarabb otthon érezzem magam.
Milyen benyomásokat szereztél az
első edzéseken?

NÉVJEGY
Antonio Perosevic
Születési idő: 1992. március 6.
Születési hely: Split
Poszt: középcsatár
Mezszám: 77
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Puskás-légió

Válogatottak

SALLAI ÁLOMHETE

BRAVÚR ÉS KÖTELEZŐ

Álomszerűen, góllal mutatkozott be a bajnokságban, majd szerdán a
Bernabéuban a Real Madrid ellen élete első Bajnokok Ligája-meccsét
játszotta az immár a ciprusi APOEL színeiben szereplő Sallai Roland.

Barátságos meccsen az Eb-címvédő Németországot, a kontinenstorna
selejtezőjében Máltát verte 2–1-re a magyar U21-es válogatott, melynek
keretében NB I-es gárdánkból Spandler Csaba és Hegedűs János, volt
akadémistáink közül Tóth Bence, Szabó Bence, Óvári Zsolt, Makrai Gábor és
Zsótér Donát is helyet kapott.

Sallai Roland nem vacakolt sokat a ciprusi
bajnokságban, már a Nea Szalamina ellen
4–1-re megnyert debütáló meccsén megszerezte első találatát az APOEL színeiben,
s egy tizenegyest is kiharcolt. A Puskás
Akadémiától klubrekordért eligazoló húszéves támadónak mindössze huszonhét
perc kellett ahhoz, hogy letegye névjegyét a
ciprusi pontvadászatban: a Nea Szalamina
elleni idegenbeli találkozón ekkor szerezte
első gólját egykori akadémistánk, aki éles
szögből parádésan lőtt a rövid felsőbe. Az
összecsapás krónikájához hozzátartozik,
hogy a találat 1–0-s hazai vezetésnél esett,
azaz Sallai „ágyazott meg” a később fölényessé váló sikernek.
„Sala” a második félidőben sem állt le: a
vendégek második góljánál ő harcolta ki a
tizenegyest az 56. percben, amelyet végül
De Camargo értékesített. A belga-brazil aztán egy fejessel újra beköszönt a 72. minutumban, majd a Sallai helyére negyedórával
a rendes játékidő vége előtt beállt benini
Mikael Pote állította be a 4–1-es végeredményt a 86. percben.
Roland szerda este talán élete legnagyobb élményét élhette át, ugyanis a Bajnokok Ligájában, a Real Madrid otthonában
léphetett pályára. „Nincs bennem félsz,
nagyon várom a meccset, olyan az egész,
mintha az álmaimat valósítanám meg”
– nyilatkozta a mérkőzés előtt az ex-puskásos játékos, aki életében eddig egyszer,
nézőként jutott el a Bernabéuba.
Az összecsapás az előre megjósolt
forgatókönyv szerint alakult, a 12. perc-
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ben Cristiano Ronaldo egy bal oldali beadás után az ötös sarkáról továbbított a
ciprusiak kapujába. A második félidőben
hat percet kellett várni arra, hogy növelje
előnyét a BL-címvédő. A találat szerzője
ezúttal is a portugál szupersztár volt, aki
egy kezezésért megítélt büntetőt váltott
gólra. A kegyelemdöfést a szigetlakóknak
egy óra elteltével Sergio Ramos adta meg,
ő Gareth Bale megpattanó fejesét ollózta Waterman kapujába, s ezzel egyben a
3–0-s végeredményt is beállította. Sallai
a találkozón csapatával együtt nem meglepő módon leginkább védekezésre kényszerült, egy sárga lapot is összeszedett, és
a 60. percben átadta a helyét az argentin
Agustín Faríasnak.

Nem sikerülhetett volna jobban U21-es válogatottunk főpróbája az Európa-bajnoki
selejtezősorozat előtt. Michael Boris együttese ugyanis a kontinenstorna címvédőjét,
a német válogatottat győzte le 2–1-re a
Paderbornban rendezett nemzetközi felkészülési mérkőzésen. A kezdeti német
rohamokat átvészelő magyar csapat a 15.
percben szerezte meg a vezetést: egy jobb
oldali akció végén Zsótér kapott labdát
jobbösszekötőben, majd egy igazítás után
20 méterről kilőtte a jobb felső sarkot.
A zárt védekezésből hatékonyan kontrázó, a germánok kapuja előtt több helyzetet
is kidolgozó magyar csapat a 60. percben
növelte előnyét, amikor Vida Máté 24 méterről, szabadrúgásból csavart a bal felső
sarokba. Bár a németek öt perccel később
Johannes Eggenstein révén szépítettek, a
hajrában hiába szorították a kapuja elé a
magyar válogatottat, rendkívül szervezetten és önfeláldozóan védekező együttesünk
megóvta kapuját a góltól, és bravúros, 2–1es győzelmet aratott.
A Málta elleni gyirmóti Eb-selejtező első
negyedórája magyar mezőnyfölényt és egy
Zsótér Donát-lövést hozott, a 16. percben
pedig megzörrent a vendégek hálója. Egy bal
oldali Szalai Attila-beadás után Makrai Gábor lefejelt labdájára érkezett Bíró Bence, és
megszerezte a vezetést a mieinknek. Sokáig
azonban nem örülhettünk az előnynek: három
perccel később a szélről befelé cselező Myles
Beerman 12 méterről tekert Demjén Patrik

kapujának bal oldalába. A félidő krónikájához
hozzátartozik, hogy Bíró és Makrai is megszerezhette volna a vezetést, de előbbi fejesénél
és utóbbi lövésénél is a keresztléc hárított.
Fordulás után is tűz alatt tartottuk a
máltai kaput, ám először Bírónak az ötös
sarkáról leadott lövését védte nagy bravúrral Jake Galea kapus, majd a tizenhatosra
betörő Zsótér próbálkozását és Szoboszlai Dominik bombáját is hatástalanította.
Amikor már úgy látszott, Málta az égiek
hathatós közreműködésével pontot szerez
az Alcufer Stadionban, a 91. percben egy
baloldali Zsótér-szabadrúgás után Lenzsér
Bence közelről bevette a szigetországiak
kapuját, így válogatottunk végül 2–1-es sikerrel vette az első akadályt.
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A Puskás Akadémia szakmai stábja 2017–2018
VISINKA Ede edző, Ivica KULESEVIC edző, NAGY Norbert erőnléti edző, SZÉKELY Gábor technikai edző, BERNDT András edző, KOVÁCS Tamás videoelemző,
PAPP Róbert erőnléti edző, MITRING István kapusedző
Középső sor: DELI Zoltán kapusedző, HORVÁTH Péter videoelemző, FÓRIS Róbert edző, NAGY Ádám edző, SZALAI László szakmai igazgató, LISZKAI Dezső képzési igazgató,
HAVAS Máté irodavezető, CZINKON Szabolcs edző, SOMOGYI Krisztián egyéniképzés-vezető, DIÓS Bence erőnléti edző
Első sor:
KÁDÁR László edző, CSÁKI István tudományoscsoport-vezető, MÉSZÁROS Dalma edző, SZABÓ Zsuzsanna titkárságvezető, HALÁSZI Kinga edző, KANTA Szabolcs edző,
BUDAI Gergely videoelemző
Hátsó sor:
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Edzőportré

LÉPÉSELŐNYBEN KELL LENNI
Egyetlen lépcsőfokot sem akar átugrani U12-es csapatunk trénere, Berndt András,
aki hangsúlyozza, a gondjaira bízott korosztályban az egyéni képzés a legfontosabb
ahhoz, hogy piacképes, karakteres labdarúgókat nevelhessünk a magyar futballnak.
Elég korán kiderült, hogy a labda és én szoros kapcsolatban vagyunk egymással, amikor
valamilyen ajándékot kérhettem, mindig vagy
labda, vagy focicsuka volt a kívánságom.
A futball mellett az MTK igazolt sakkozója
voltam, és versenyszerűen kézilabdáztam
és asztaliteniszeztem is. Ami a futballt illeti,
sajnos annak idején nem kerültem be egy jó
utánpótlásműhelybe vagy egy akadémiára,
így nem kaptam olyan képzést, amely lehetővé tette volna, hogy magasabb szinten
futballozzak, nem volt arra reális esélyem,
hogy első osztályú játékos legyek. Bár ez az
álmom meghiúsult, jelenleg is aktív labdarúgó
vagyok, a Gárdonyi VSC színeiben lövöm a
gólokat – indítja a beszélgetést a szemtelenül
fiatal, mindössze huszonöt éves edző.
Említetted, hogy tíz-tizenegy éves korodban nem kaptad meg a kellő képzést. Éppen
ebből az indíttatásból választottad ezt a hivatást?
Valóban, szeretném megadni a játékosaimnak, amit én nem kaptam meg annak
idején. Ezeket az éveket „arany tanulókornak”
is nevezzük, ebben az időszakban nagyon
fontos, hogy a gyerekek minden technikai
elemet elsajátítsanak, és ezek úgynevezett
dinamikus sztereotípiává válhassanak. Úgy
gondolom, hogy a legfontosabb feladatom
az, hogy a gyerekek egyéni képességeit a lehető legmagasabb szintre fejlesszem – akár
még a csapatjáték rovására is. Épp ezért az
edzéseken óriási hangsúlyt kap az egyéni
képességfejlesztés, hogy a jó adottságokat
képességgé, majd készséggé fejlesszük. Ha
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mindezt elmulasztjuk, utána már nagyon nehéz fejleszteni ezeket, inkább csak korrigálni,
lyukakat tömködni lehet.
Milyen speciális felkészítési célok, módszerek, stratégiák vannak ennek a korosztálynak a felkészítésénél?
Az a hitvallásom, hogy egy nyelvet is annál
jobban beszélsz, minél nagyobb a szókincsed,
és így van ez a futballal is – minél nagyobb
a technikai repertoárod, annál nagyobb az
esélyed, hogy felülkerekedj az ellenfeleden.
Ezért nagyon fontos, hogy minél több egy az
egy elleni párharcot nyerj meg, amihez a technikai képzettség elengedhetetlen. A lényeg,
hogy olyan kreatív játékot tudj bemutatni,
amellyel nem neked kell alkalmazkodnod az
ellenfélhez, hanem te vagy lépéselőnyben. Az
a célunk, hogy az akadémiai korosztályokban
az edzők olyan játékosokat kapjanak, akikhez
bátran lehet nyúlni, mert már készség szintjén tudják mindazt, amit mi végigiskoláztunk
velük. Sokan gondolják, hogy már ebben a
korban is mindig nyerni kell, és csapatot kell
építeni. Nos, ez a szemlélet okozza azt, hogy
aztán az U16-os, U17-es, U19-es edzők délelőttönként mást sem csinálnak, mint egyéni
képzést tartanak a játékosaiknak, azért, mert
öt-hat-hét évvel azelőtt a pre-akadémiai képzésben az eredménykényszer miatt súlyos
deficitet szedtek össze.
Ezek szerint ebben a korban a jó értelemben vett egoizmusra kell és lehet építeni?
Igen. Nagyon sokszor hallom azt, hogy
az ilyen korú srácokat „passzoltatni” akarják,

hogy jó legyen a csapatjáték, és gyakorolják
a labdatartást. Később ez is fontos persze,
de ha nem hagyjuk őket kibontakozni, akkor
nem lesznek egyéniségek, nem lesz olyan,
hogy idejön egy játékosmegfigyelő, és rábök
egy futballistára, és azt mondja: nekem ő kell.
Ez egyértelműen oda vezethető vissza, hogy
ebben a korosztályban sok klubnál nem kap
elég hangsúlyt az egyéni képzés.
Az eddig elmondottak alapján nem véletlen, hogy Szalai László megkeresett…
Egyáltalán nem, ugyanis ezelőtt is dolgoztunk már együtt. Laci annak idején látta bennem az ambíciót, az égető vágyat, hogy jó labdarúgóedző legyek, s nagyszerű mentornak
bizonyult, rendkívül hálás vagyok neki, hogy
edzőként nem kallódtam el. Hatalmas élmény
volt, hogy önkéntesként részt tudtam venni
a Szalai-féle edzőképzésben, s amit akkor a
C- és B-licences tanfolyamokon elméletben
megtanultam, most a gyakorlatban is kamatoztathatom. Úgy gondolom, a testnevelési
egyetemen végezve, spanyol felső- és angol
középfokú nyelvvizsgával és fiatal korom
ellenére már hétéves edzői tapasztalattal a
hátam mögött elérhetem azt, ami játékosként
nem sikerült, azaz a legjobbak közé kerülni.
Mit is jelent ez pontosan?
A célom egyelőre az, hogy tizenöt-húsz
év alatt olyan tudásra tegyek szert, amelyet a magyar futball szolgálatába tudok
állítani. Később valóban szeretnék felnőtt csapat trénere lenni, de nincs mese,
előtte végig kell járnom a szamárlétrát,
ugyanis véleményem szerint a tanulási
fázisokat nem szabad átugrani, és meg kell
találnom azt a feladatkört a stábon belül,
amelyben a szakterületem legjobbja lehetek.
Ilyen szempontból is úgy érzem, jó úton járok,
és a legjobb helyen vagyok ahhoz, hogy idővel
szorgos inasból mesterré váljak.
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Interjú
Arcvonás

TENGÓ AZ ÚR DICSŐSÉGÉRE
Református lelkész fiaként bibliai igéket is felhasznál a lábtenisz oktatásakor
a sportág Európa-bajnoki harmadik helyezettje, Sípos Árpád, aki Isten
dicsőségére tanítja a nebulókat a felcsúti víztorony mellett található
tornacsarnokban.
Kevesen tudják, hogy a Puskás Akadémián
belül létezik egy másik, méreteiben persze
sokkal kisebb akadémia, méghozzá a lábtenisz szerelmesei számára. Annak idején
amolyan egyszemélyes kezdeményezésként
indult a történet. Az ötletgazda nem más,
mint Sípos Árpád, a Puskás Akadémia tanára, aki a nebulók terelgetése mellett néhány
éve létrehozta az SDG lábtenisz-akadémiát,
ahol egymás után neveli ki az ifjú tehetségeket, jelenleg három lánnyal és egy fiúval
dolgozik. A lábtenisz fortélyai mellett nyilván
sokan kíváncsiak arra, miért éppen az SDG
nevet kapta a suli. Nos, Árpi ezt is készséggel elmagyarázza – az SDG rövidítés, amely
annyit tesz: Soli Deo Gloria, azaz: egyedül
Istené a dicsőség.
„Az emberek sokkal közelebb álltak az
Istenhez korábban, s bár valamilyen szinten most is megvan ez a dolog, nagyon sok
sportolónál már nem látni azt az igazi alázatot, ami korábban megvolt. Ott vannak például a sztárallűrök: ilyenkor az ember magát
akarja isteníteni. Számunkra nem feltétlenül
az eredmény számít – persze az is számít
–, én az első helyre azt tettem, hogy Istené
egyedül a dicsőség, és ezt a sportágat, a
lábteniszt az ő nevével szeretném hirdetni.
Amikor tanítványaim motiválására ezeket
a bibliai idézeteket választottam, olyanokat
igyekeztem találni, amelyek az emberhez
kapcsolódnak – édesapám véleményét is
kikértem, ajánlott is még néhány igét.”
Az idézetek ott virítanak az edzésen részt
vevő három tanítvány, Anna, Betti és Enikő
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pólóin is, előbbién például „Az értelmes ember türelmes (Péld, 19:11)” felirat szerepel. „Ne
lobbanjon a lelked hirtelen haragra, mert a harag a bolondok szívében nyugszik (Préd. 7:9)”
– olvasható Betti szerelésén az ige, utalva az
az ifjú hölgy kissé lobbanékony természetére.
A névválasztásra adott magyarázat és
a lelki felkészítés után jöhet a „szakmázás”.
Árpád természetesen erről is nagy élvezettel
mesél, először a játék különböző formáiba
avat be minket.
„Az aftát és a tengót korábban háló nélkül játszották, most már mindez hálóval történik. Többféle szakág van: egyéni, páros,
hármas – mindhárom kicsit más technikát
igényel. Az edzések általános bemelegítéssel kezdődnek, utána nyújtás következik, csinálunk pár technikai gyakorlatot, majd jöhet
a labdás edzés. Rengetegféle technikai elem
van itt is, az ellenfél megtévesztése a lényeg. Az nagyon kevés, hogy valaki csak erőset tud lábbal ütni, a labdabiztosság sokkal
fontosabb. A lábteniszhez finomabb bőrből
készült labdát használunk, mint a futballhoz:
a focilabdával nagyokat lehet ütni, de a finomabb dolgokat nem igazán lehet vele megcsinálni” – avat be a kulisszatitkokba cikkünk
ihletője, aki 2015-ben Európa-bajnoki bronzérmet szerzett az egyéni szakágban.
Ez hatalmas sikernek számít, így kijelenthető, hogy a gyerekek a szakma mesterétől
sajátíthatják el a fogásokat, illetve esetünkben: rúgásokat. A lábteniszben megannyi
figura létezik, ezek egyike Árpi egyik specialitása: a „kalapács”.

„Ha nincsen blokkoló láb – hiszen párosban blokk is van –, akkor a háló fölött átnyúlva rúgják vissza a hálóba, vagy pedig oldalra
rúgjuk ki úgy, hogy nagyon nehéz legyen elérni. A hálóba azonban semmiképpen nem
szabad beleérni, még a támaszkodó lábbal
sem. Az elem gyakorlásához alaposan be
kell melegíteni, mert nem könnyű mozdulat”
– magyarázza a szabályt és a mozdulatsort Árpi.
Házigazdánk azt is elmeséli: a futballhoz képest egy edzésen sokkal több
a labdaérintés, mert rengeteg technikai
elemet kell begyakorolni, például a feladómozdulatokat, amelyeknek a pontos
végrehajtása igencsak fontos, hiszen
az ütőnek akkor van igazán lehetősége a
pontszerzésre, ha a lehető legprecízebben
kiszolgálják.
„Nagyon örülök annak is, hogy a tanítványok, a lányok, illetve az egy
szem fiú is, meg tudják
becsülni, amit kapnak.
A csarnokot, ahol tréningezünk, lassan lebontják, de minden
olyan lehetőséget
megragadunk,
amikor
tudunk
edzeni. Bár a
fé ny v is zo ny o k
nem a legjobbak, a parketta
is csúszik, ezek
mind eltörpülnek, a lényeg,
hogy tudunk
edzeni,
sok
mindent meg
tudunk csinálni,
abból, amit kitaláltam, és ami a legfontosabb:
élvezzük a játékot.”

Árpi nemrég saját pénzén a lábtenisz
fellegvárába, Csehországba vitte edzőtáborozni tanítványait, ahol egyebek mellett
egy tornán is részt vettek, ráadásul a férfiak között. Az SDG lábtenisz-akadémia szép
jövő előtt állhat, tehetségekből és elhatározásból legalábbis nincs hiány.
Árpiék pedig remélik, hogy
egyszer anyagilag is
felkarolják őket, ami
hatalmas lökést adna
ennek a rendkívül élvezetes sportágnak.

17

Sport-tudás

Meccsszilánkok

j e g yző kö ny v

OTP BANK LIGA, 6. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC – BALMAZ KAMILLA FC 2–1 (2–0)
Gól: Molnár G. (9.), Knezevic (45.), ill. Arabuli (64. – 11-esből)
Sárga lap: Diallo (38.), Hegedűs L. (63.), Mevoungou (67.), Knezevic (80.), ill. Arabuli (38.), Sigér
(52.), Kovács Á. (93.)
PAFC: Hegedüs L. – Osváth, Heris, Hegedűs J., Balogh B. – Márkvárt, Mevoungou – Molnár
(Szécsi M., 73.), Knezevic, Szakály P. (Sallai, 64.) – Diallo (Vanczák, 85.)
Balmazújváros: Horváth L. – Habovda, Tamás, Rus, Uzoma – Vajda S., Sigér (Maisuradze, 82.),
Haris, Andrics (Rácz, 69.) – Arabuli, Zsiga (Kovács A, 69.)

18

19

Meccsszilánkok

Meccsszilánkok

je gyzőköny v

j e g yző kö ny v

OTP BANK LIGA, 7. FORDULÓ
SWIETELSKY-HALADÁS – PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–5 (1–1)

OTP BANK LIGA, 8. FORDULÓ
ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–3 (0–1)

Gól: Kovács L. (16.), ill. Molnár G. (40.), Knezevic (53. – 11-esből, 66.), Diallo (81., 90.)

Gól: Novothny (71.), ill. Diallo (22.), Knezevic (49. – 11-esből, 52.)

Sárga lap: Németh (10.), Mészáros (33., Kovács L. (54.), Király (58.) ill. Márkvárt (11.), Balogh
(35.), Szakály (44.), Diallo (62.), Osváth (65.)

Sárga lap: Zsótér (61.), ill. Osváth (29.), Knezevic (86.)

Haladás: Király – Jancsó, Jagodics, Németh M. (Rácz B., 61.) – Mészáros K., Kiss B.
(Bamgboye, 76.), Simon Á., Bosnjak – Kovács L. (Petró, 76.) – Williams, Ramos
PAFC: Hegedüs L. – Osváth, Heris, Hegedűs J., Spandler – Mevoungou – Molnár G., Márkvárt
(Diallo, 46.), Balogh B. (Bacelic-Grgic, 46.), Szakály – Knezevic
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Újpest FC: Pajovics – Bojovic, Litauszki, Mohl – Pauljevic, Nagy D., Windecker, Salétros – Zsótér (Simon K., 62.), Tischler (Selmani, 72.), Nwobodo (Novothny, 62.)
PAFC: Hegedüs L. – Osváth, Heris, Vanczák, Balogh B. – Bacelic-Grgic (Márkvárt, 46.),
Mevoungou – Molnár G. (Prosser, 62.), Knezevic, Szakály P. (Latifi, 83.) – Diallo
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PAFC

Program

HÁROMBÓL HÁROM!
A 6. fordulóban azt a Balmazújvárost fogadtuk, amely a felcsúti bajnokavatón
aratott 2–1-es győzelmével igencsak kellemetlen meglepetést szerzett nekünk
májusban. Molnár góljával indítottuk az ös�szecsapást a 9. percben, aki Knezevic pas�szából púpozta ki a hálót. Hogy nyugodtan
mehessünk a szünetre, arról az első találat
„feladója” gondoskodott, aki az első félidő
hosszabbításában Horváth kapus ügyetlenkedése után lőtt az árván maradt balmazi
kapuba. A 64. percben a látogatók szereztek gólt, mégpedig Arabuli révén, aki a Haris
felborításért megítélt büntetőt értékesítette.
A grúz támadó az utolsó pillanatban ki is
egyenlíthetett volna, próbálkozását azonban
Hegedüs nagy bravúrral védte, így maradt a
2–1 ide, ami azt jelentette, hogy megszereztük idei első NB I-es sikerünket.
A 7. körben a Haladás ideiglenes otthonában, Sopronban vendégeskedtünk, s noha
Kovács góljával a hazaiak szereztek vezetést, Pintér Attila szerkezetváltásának és
Molnár fejesének köszönhetően már döntetlennel tértünk pihenőre. A második félidőben
aztán nem volt pardon, négyet rámoltunk be
a végére teljesen széteső vasiaknak. Előbb
Király Gáborral szemben Knezevic harcolt ki
és értékesített egy tizenegyest, majd ugyanő

A PAFC 2017–2018-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
növelte az előnyt egy élményszámba menő
löbböléssel. A hajrában Diallo előbb a sziporkázó Knezevic, majd Szakály önzetlen
passzát váltotta gólra, így 5–1 lett a vége
a javunkra – egy remek edzői húzásnak, a
nagyszerű csapatmunkának és több kitűnő
egyéni teljesítménynek is köszönhetően.
A 8. fordulóban, Újpesten az MLSZ döntésének értelmében zárt kapuk fogadták
a meccsre kilátogatni vágyókat. Ha a nézőknek nem is, nekünk a 22. percben kinyílt
a porta, amikor Diallo Balogh parádés bal
oldali beadását Pajovics kapujába bólintotta. A szünetig már csak lesről sikerült betalálnunk, a második félidő elején viszont már
ismét érvényes gólokat szereztünk. A 48.
percben Márkvárt lábát találta el egyik újpesti exünk, Branko Pauljevics a tizenhatoson
belül, így jöhetett a magabiztos ítéletvégrehajtó Knezevic, aki a mackónadrágos után a
rögbisapkásnak sem kegyelmezett. Horvát
középpályásunk nem állt le: az 52. percben
Hegedüs Lajos tért ölelő indítását vette át
szépen a nem éppen az élete meccsét játszó
Pauljevics mellett, és 20 méterről pazarul
emelt a lilák kapujába. Bár az újpestieknek
Novothny góljával még sikerült szépíteniük,
többre már nem futotta az erejükből, így 3–1es győzelmünkkel feljöttünk a hatodik helyre.

A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:
II. ker UFC, III. ker TUE, Ajak SE; Atomerőmű SE Paks; Baja LSE, Balatonfüredi FC, Balkányi SE; Balmazújváros,
Békéscsabai UFC, Bicskei TC, Bőcs Sport Kft., Budafoki LC, Budakalászi MSE, Budaörsi LC, FC Budapesti
Sólymok, Budatétény Sportegyesület, Ceglédi Vasutas Sport Egyesület, Csepel Hungary Club, Dunaújvárosi
Sportiskola, Egri FC, Ercsi Kinizsi SE, Etyek SE, Érdi Városi Sportegyesület, FC Keszthely, Genbao Akadémia
(Sanghaj) Gyermely–Szomor LE, Gyöngyösi Atlétikai Klub, Hajduböszörmény SE, Hódmezővásárhelyi FC,
Jászberényi Vasas SE, Kunhegyesi Általános Iskola Dózsa Tagintézménye, Maros–menti UFC, Makói FC, Mátészalkai MTK, Méhecskék SE Kalocsa, Mezőkövesd SE, Mogyoródi FC, Mohács TE, Monori Sportegyesület,
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Nagyecsed Rákóczi SE, Nagykanizsa TE, Nyírlugosi
SE, Orosháza OMTK–ULE 1913, PÉCSi Vasutas Sportkör, Perkáta SE, REAC, RTK, Sajóvölgye Focisuli SE,
SBTC, Százhalombatta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület, Székelyföld Labdarúgó Akadémia
(Csíkszereda), Tabáni Spartacus, Tápiószecsői FC, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE
A S Z F A LT
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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. 16.		
07. 23.		
07. 30.		
08. 05.		
08. 12.		
08. 19.		
08. 26.		
09. 09.		
09. 16. 18:00
09. 23. 18:00
09. 30. 18:00
10. 14. 19:30
10. 21. 15:30
10. 28. 17:45
11. 04. 19:30
11. 18. 15:30
11. 25. 15:30
12. 02. 15:30
12. 09. 15:30
02. 10.		
02. 17.		
02. 24.		
03. 03.		
03. 10.		
03. 17.		
03. 31.		
04. 07.		
04. 14.		
04. 21.		
04. 28.		
05. 05.		
05. 12.		
05. 19.		

FTC — PUSKÁS AFC
1—1
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
1—3
VASAS FC — PUSKÁS AFC
2—0
PUSKÁS AFC — HONVÉD
0—2
DVTK — PUSKÁS AFC
2—2
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
2—1
HALADÁS — PUSKÁS AFC
1—5
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
1—3
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
DVSC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC – PAKSI FC
PUSKÁS AFC — FTC
VIDEOTON — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — VASAS FC
HONVÉD — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVTK
BALMAZ. — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HALADÁS
PUSKÁS AFC — ÚJPEST FC
MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVSC
PAKSI FC – PUSKÁS AFC
FTC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
VASAS FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HONVÉD
DVTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
HALADÁS — PUSKÁS AFC
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
DVSC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — PAKSI FC

Partnerek és támogatók:

		
M GY D V
G
PT
1 VIDEOTON FC
8 6 2 — 19—7 20
2 BUDAPEST HONVÉD
8 4 3 1 15—11 15
3 FERENCVÁROSI TC
8 3 4 1 17—9 13
4 DVTK
8 3 3 2 13—13 12
5 DVSC
8 3 2 3 12—8 11
6 PUSKÁS AKADÉMIA FC 8 3 2 3 14—13 11
7 VASAS FC
8 3 1 4 10—14 10
8 ÚJPEST FC
8 2 4 2 11—12 10
9 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 8 2 2 4 10—17 8
10 PAKSI FC
8 1 4 3 12—16 7
11 SWIETELSKY HALADÁS 8 2 0 6 6—18 6
12 BALMAZÚJBÁROS
8 1 3 4 11—12 6

GÓLLÖVÖLISTA
1
2
3
4
4
4

KNEZEVIC JOSIP
ULYSSE DIALLO
MOLNÁR GÁBOR
HERIS JONATHAN STEVE
PROSSER DÁNIEL BÁLINT
SZAKÁLY PÉTER

5
4
2
1
1
1

Impresszum
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
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