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Vezetőedzői nyilatkozat

[Mindenkire sor kerül

Pintér Attila szerint együttesünk sikere az elvégzett munkán
túl annak is köszönhető, hogy a játékosok megértik: céljaink
eléréséhez mindenki hozzáteszi a magáét, akár csereként,
akár kezdőként lép pályára.

[A legutóbbi két fordulóban nagyszerűen futballoztunk, ráadásul a kétpontos
előnyünk hét egységnyire hízott. Felszabadultabban készülünk így, hogy a
riválisok egyre inkább leszakadnak?
Ugyanúgy tesszük a dolgunkat, ahogy
idáig is tettük, hiszen messze még a baj-

nokság vége. Eddig is meccsről meccsre készültünk, s ez most sincs másképp.

[Jó látni, hogy hétről hétre egy nagyon
motivált, remek morálú Puskás Akadémia lép pályára. Hogy sikerül mindenkit tűzben tartani?
Érkezésemkor
elmondtam,
hogy
előbb-utóbb mindenkire sor kerül,
ugyanis egy csapat kerete nem a pályára
lépő tizenegy főből áll, hanem – klubtól
függően – huszonkét-huszonöt játékosból. Mindenkire szükség van, hiszen
közbejöhetnek sérülések, formaingadozások vagy eltiltások. Ezért azoknak,
akik az adott mérkőzésen nem a kezdő
tizenegyben kapnak helyet, kulcsszerepük van, mivel ők lendíthetnek az együttes játékán, vagy stabilizálhatják azt – a
fiúk ezt megértették. Kizárólag olyanok
vannak itt, akik ezt elfogadják, és örülök,
hogy ez így van, mert csak így tudunk
egy irányba haladni, így tudjuk elérni a
céljainkat.
[A hétvégén a Mosonmagyaróvár lesz
az ellenfelünk, velük szemben van elszámolnivalónk, ősszel alaposan megtréfáltak minket. Mit kell tennünk, hogy
most ne okozzanak meglepetést?
Igen rapszodikus csapat a mosonmagyaróvári, képes bárkit megverni, de bárkitől ki is tud kapni. A legjobb tudásunk
szerint felkészülünk belőlük, és a pályán
is mindent el fogunk követni, hogy mi
szerezzük meg a három pontot.
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[Töretlen a bizalom

[A feljutásért játszhatnak

Az őszi győzelemből merítene erőt a vasárnapi mérkőzésre
Király József, az MTE trénere, aki elárulta, csapatának
egészen biztosan nem lesznek motivációs problémái a Pancho
Arénában.

Tajti Mátyás csapata, a spanyol Tercera Divisiónban (negyedosztály)
szereplő Atlético Malagueno négy fordulóval a vége előtt megnyerte
csoportját, így oda-visszavágós párharcban juthat fel a Segunda B-be.

Az NB II legerősebb játékoskeretével
rendelkező csapatához látogatunk, ezt
vendéglátónk tabellán elfoglalt helye
is alátámasztja. Taktikus, fegyelmezett
és látványos játékra képes Pintér Attila
csapata. Az ellenfeleik dolgát nehezíti,
hogy egy mérkőzésen belül képesek
szerkezetet, illetve játékrendszert váltani, ehhez nem könnyű alkalmazkodni –
mondta a találkozó előtt Király József.

[Az ősszel hátrányból fordítva, agres�-

szívan és kifejezetten jól futballozva
sikerült legyőzniük minket. Most is hasonló stílusú Mosonmagyaróvárt láthatunk majd a pályán?
Szeretném, ha így lenne, de sajnos
mostanában kicsit hullámzó a csapatunk teljesítménye. A Soroksár ellen sikerült egy küzdelmes,
harcos meccsen
végig motivált, fegyelmezett játékkal
győznünk, vártuk a hasonló folytatást a
Szolnok elleni hazai meccsen. Ott egykét helyzet kimaradt az elején, ez megfogta a társaságot. Nekünk kellett volna vezetnünk, ehelyett az ellenfél jutott
előnyhöz, futnunk kellett az eredmény
után, de még ikszre sem sikerült hoznunk a mérkőzést. Ez mindenképpen
negatívum a Puskás Akadémia elleni

ö s s ze c s a p á s
előtt, de dolgozunk rajta,
hogy sikerüljön rendet tenni a fejekben.
Te r m é s z e t e sen továbbra
is
töretlenül
bízom a játékosaimban, és
abban, hogy a
magunk elé kitűzött célokat
el tudjuk érni.

Király József

[A

motivációval ellenünk általában
nincs baja az ellenfeleknek, ez nyilván
az MTE-re is igaz.
Mint már említettem, csapatunk eddigi tavaszi szereplése elmarad attól,
amit elterveztünk, sok problémával
kell megküzdenünk hétről hétre, de
nem adjuk fel, hiszen mindig van előre. Bízom benne, hogy a gyönyörű felcsúti arénában a jó pálya, a jó ellenfél
és a tévéközvetítés pozitív hatással
lesz a játékosainkra, és egy jó mérkőzésen meg tudjuk nehezíteni ellenfelünk dolgát.

[Játékvezetők
A PAFC – Mosonmagyaróvár mérkőzést Nagy Róbert vezeti.
Asszisztensek: Varga Zsolt és Márkus Tamás. Tartalék játékvezető: Kátai Gábor.
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„A rivális térfelének közepén hárman támadtuk le a középpályásukat, én elhoztam a játékszert, egy ellenfelet kicseleztem, utána már csak a két belső védő
maradt, rájuk vezettem a labdát, a kilépő
bekk helyére passzoltam, a csatárunk,
Santi pedig jól érkezett” – adott rövid leírást a CD Huétor Vega elleni 3–0-ra megnyert, bajnoki címet jelentő összecsapás
második góljáról Tajti Mátyás.
A fölényes siker egyben azt is jelentette, hogy négy körrel a zárás előtt, az első
osztályú Málaga B csapata, az Atlético
Malagueno behozhatatlan előnyre tett
szert a Tercera División IX. csoportjában,
így Tajtiék a legjobb esetben már csak
hatmeccsnyire vannak a harmadosztályba jutástól.
„Mivel elsők lettünk a csoportunkban,
a hátralévő négy találkozónkat követően
egy oda-visszavágós párharcot játszhatunk a Segunda B-be kerülésért, s ha azt
elveszítetnénk, még mindig megvan az
esélyünk, igaz, akkor már három riválison
kell átverekednünk magunkat a rájátszásban” – segített eligazodni a spanyol
bajnoki rendszer útvesztőjében az ifjú
középpályás, aki azt is elárulta, a sikert
követően egyből Magyarország felé vette
az irányt. – A vezetők azt mondták, hogy
ha a hétvégén bajnokok leszünk, kapunk
egy hét szabadságot. A mérkőzés után
gyorsan még megvacsorázott a csapat,
utána azonban sokan eljöttünk, nekem
este kilenckor indult haza a gépem.”
Bár a szezon talán legizgalmasabb része, a feljutásról döntő rájátszás még hát-

ravan, volt növendékünk úgy véli, jó „vásárt” csinált azzal, hogy a nyáron kilépett
az FC Barcelona kötelékéből.
„Cseppet sem bántam meg, hogy eljöttem Barcelonából, nagyon jó a csapat, jók a
játékosok, és az itt folyó szakmai munka is.
Az idényben húsz mérkőzésen játszottam,
ebből tizennégyszer kezdtem. Karácsonyig
nagyon jól ment a futball, szinte mindig kezdő voltam. Utána volt egy kis visszaesésem,
ami abból is adódhatott, hogy a Barcában
nem játszottam folyamatosan, így meccshiányom volt. Málagában hirtelen nagyon
sok találkozón léptem pályára, és eléggé fáradt lettem, s ez az edzéseken is érződött. A
végére aztán megint belelendültem, ismét
jól megy a játék. Összességében elégedett
vagyok az évemmel, sokat fejlődtem, fizikailag is erősödtem, sokkal jobban bírom a
meccsterhelést.”
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[A felsőházért játszanak
A lengyel bajnokság alapszakaszának utolsó
mérkőzésére készül a legutóbbi két meccsét megnyerő
Pogon Szczecinnel Gyurcsó Ádám, aki mindkét áprilisi
összecsapáson gólpasszal járult hozzá együttese
sikeréhez.

Nehéz márciuson vagyok túl, hiszen klubszinten gödörbe kerültünk, és a válogatottal
sem sikerült jó eredményt elérni Portugália
ellen. Szerencsére áprilisban már más a
helyzet: a Pogonnal sikerült megnyernünk a
két meccsünket, így most a saját kezünkben
van a sorsunk, ha megnyerjük az alapszakasz utolsó mérkőzését, bekerülünk a felsőházi rájátszásba – vázolta fel a sorsdöntő találkozó előtti helyzetet egykori akadémistánk.

[Valóban úgy tűnik, ismét elkaptátok a fo-

nalat. Mi változott?
Igazából ezt nehéz lenne megmondani,
mert a játékunk hellyel-közzel akkor is rendben volt. Most az Arka Gdynia elleni 5–1-es
hazai meccsünkön minden összejött, mind
egyénileg, mind csapatszinten jól játszottunk, mindenki hozzá tudott tenni a sikerhez.
Az elmúlt fordulóban a Ruch Chorzówval
szemben az volt az érzésem, hogy nem játszottunk igazán jól, bár a második félidőben
több lehetőségünk volt. Biztos vagyok benne, hogy egy hónappal ezelőtt ezt a meccset
elvesztettük volna, most nyertünk 2–1-re.
Nem tudom megmondani, mi változhatott,
hiszen eddig is átéreztük a tét nagyságát,
és nem akartuk az utolsó pillanatra hagyni a
döntést.

[Tehát

ugyanúgy tettétek a dolgotokat,
mint azelőtt?
Igen. Van úgy, hogy a játék nem megy úgy,
mégis nyer a csapat, máskor pedig sziporkázunk, és mégsem jön be semmi. A legfontosabb az, hogy így vagy úgy, de ezen a két
nagyon fontos összecsapáson behúztuk a
három pontot.

[Mindkétszer gólpasszt adtál. A saját teljesítményeden érzel javulást, vagy te is
ugyanazt a szintet hozod, mint eddig, csak
most valamiért sikerülnek a dolgok?
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Eddig is próbáltam a legjobbamat nyújtani,
hiszen minden találkozóhoz úgy állok hozzá,
hogy minél többet tudjak segíteni a csapatnak. Elég fontos pillanatokban jöttek a gólpasszok, egyedül a gól az, ami hiányzik, de
úgy érzem, ahhoz is egyre közelebb vagyok,
hogy betaláljak. A Gdynia ellen volt egy nagy
ziccerem, amelynél nagyot védett a kapus,
legutóbb pedig két kapufát is rúgtam. Azt
hiszem, ebből a szempontból is fordul majd
a szerencse, jó lenne, ha következő fordulóban sikerülne betalálnom.

[A két siker minden bizonnyal a szurkoló-

kat is újra lázba hozta, ők pedig sokat segíthetnek a sorsdöntő rangadón.
Nyilván, hiszen a focihoz tartozik, hogy ha
megy a szekér, akkor többen szurkolnak a
csapatnak, ha kevésbé, akkor nem jönnek
ki annyian. Bízom benne, hogy ez a két siker
elég volt ahhoz, hogy az alapszakasz utolsó
fordulójában még többen kilátogassanak, és
belehajszoljanak minket a győzelembe.

[Ahhoz, hogy biztosan bejussatok a fel-

sőházi rájátszásba, mindenképpen győznötök kell a harmadik helyezett Lechia
Gdansk ellen.
Úgy vélem, teljesen mindegy, ki az ellenfél,
hazai pályán bárki ellen mi vagyunk az esélyesek. Nyilván nem lesz egyszerű dolgunk,
tisztában vagyunk az ő képességeikkel is –
nem véletlenül állnak ilyen előkelő helyen.
De amikor a Jagiellonia jött hozzánk, vezették a tabellát, mégis jobbak voltunk náluk,
bár a mérkőzést nem sikerült megnyernünk.
A Gdansk ellen is csak úgy állhatunk neki
a meccsnek, hogy nyernünk kell, mivel nem
szeretnénk azt, hogy mások befolyásolják a
sorsunkat. Az elmúlt két találkozónkat megnyertük, miért ne sikerülhetne most is? Folytatni akarjuk a jó sorozatunkat, és ott akarunk
lenni a rájátszásban!
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[A tölgyfától és a hintától az NB I-ig
A Puskás Akadémiában mutatkozott be az első osztályban
Spandler Csaba, aki reméli, hogy lesz ünnepelnivalónk a
bajnokság végén.
Az ikertestvéremmel, Matyival együtt
kezdtünk el focizni. A házunk előtt volt
egy játszótér, az egyik kapu két tölgyfa
volt, a másik pedig egy leszerelt hinta
kerete. Igaz, nem voltak egymással szemben, s egy kicsit lejtett a pálya, így a fenti térfél mindig másnak kedvezett, de az
„alapok lefektetéséhez” megtette, rúgtuk

a labdát becsülettel – vezet vissza minket
a kezdetekhez a 21 éves hátvéd.

[Bőr- vagy gumilabdát kergettetek?

Egyből bőrrel indítottunk, a szüleinktől
kaptuk, akik látták rajtunk, hogy vevők
vagyunk a focira. Közös szülinapi ajándék volt, négy-öt évesen. Sajnos nem

igazán tartott sokáig, ugyanis az utcán
és az iskola előtti betonpályán is futballoztunk, az pedig elég hamar megette a
bőrlabdákat.

[Az egy dolog, hogy egy fiúgyerek szeret focizni, de ahhoz, hogy bekerülj egy
csapatba, azért tehetség is kell. Téged
ki fedezett fel?
Hatesztendős voltam, amikor a Videotonhoz kerültem. Az első edzőim a Videoton UEFA Kupa-döntős legendái voltak,
Szabó Józsi bácsi és Csongrádi Feri
bácsi egyengette az utamat. Akkoriban
úgy volt, hogy hattól tizenkét éves korig a
Videoton alapítványi csapatában játszottunk – akkor még kispályán. Utána kerültünk át a nagypályára, a Sóstói Stadionban öltözhettünk, és mellette a műfüves
pályákon edzettünk. Egészen nyolcadikos koromig ott fociztam, s noha eredetileg úgy volt, hogy csak a suli befejezése után jövök át a Puskás Akadémiára,
végül félévkor magántanuló lettem. Az
U15-ös korosztályban kezdtem, és egyből bajnokok lettünk. A középiskolát már
itt jártam, és azóta is a klub kötelékében
vagyok.
[Nálunk lettél NB I-es futballista. Hogy
emlékszel vissza a debütálásodra?
Itthon játszottunk 2014 augusztusában
a Pécs ellen, ott mutatkoztam be. Fél órát
kaptam Benczés Miklóstól, 2–2 lett a
végeredmény, én 2–1-es vendégvezetésnél álltam be. A jelenlegi csapattársaim
közül Márkvárt Dávid és Szatmári Lóránd
is ott volt az ellenfélnél. Még három mec�cset játszottam kezdőként, aztán jött egy
talpcsonttörés, ami miatt az egész őszi
szezont ki kellett hagynom, de tavasszal
visszaverekedtem magam a kezdőcsapatba.
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[Az ősszel alapembernek számítottál, s a legutóbbi négy találkozót is
végigjátszottad. A jelenlegi szezonban szerepeltél már középhátvédben,
balbekkben, sőt védekező középpályásként is. Melyik az igazi posztod?
A középpálya nem igazán az én területem, az inkább kényszermegoldás
volt. A balhátvéd és belső védő pozíciót más-más szempontból szeretem.
Belső védőként irányítani lehet a védelmet, többet vagy játékban, rajtad folyik
át a labda a középpálya felé. Szélső
védőben pedig azért szeretek játszani,
mert több a támadófeladat. Nem tudok
választani, az igazság az, hogy ha a pályán lehetek, mindegy, milyen poszton
vetnek be.
[Szakmailag kit tartasz példaképnek?
Könnyű a választás, a belső védő
posztján itt van nálunk Vanczák Vili, akitől nagyon sokat tudunk tanulni mind
a meccseken, mind az edzéseken – a
profizmusa, az odaadása, a tudása példaértékű. Szélső védőként – bár magamat nem tudom hozzá hasonlítani – élmény nézni Marcelo játékát.
[Nyolc fordulóval a vége előtt hét
ponttal vezetjük a bajnokságot. Milyennek látod eddig a szezonunkat?
Az ősz nehezen indult, de decemberre szerencsére összerázódtunk, és
elsőként tudtunk fordulni. Januártól
teljesen megváltozott minden, ez megmutatkozik az eredményeinkben is,
valamint abban is, hogy egészen mutatósan játszunk. Egyelőre azonban nem
tekintek előrébb a következő mérkőzésünknél, a bajnokság végén szeretnék
ünnepelni.
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Így látta az objektív

[Sikermorzsák

Lencse megindul a kapu felé...

...és emelése az egerszegi hálóban
landol

Pont a ficakba! – Heffler Tibor szabadrúgásgólja

Lencse László a labda bűvöletében

Zsidai László visszatért, keménysége
maradt a régi

Tischler is betalált a Vácnak

Jobbhátvédünk joggal örül a bombagólnak

Csapatszintű öröm Szakály Péter csodagólja után

Légi balett Spandler-módra

Interjú

[Szikla a védelemben
Az őszi, mosonmagyaróvári mérkőzésen állt fel utoljára
Vanczák Vilmos nélkül a Puskás Akadémia FC védelme.
A vasárnapi összecsapás előtt hetvenkilencszeres
válogatott hátvédünkkel beszélgettünk.

ilyesmit nem tudná senki véghezvinni, így
inkább azt mondanám: ez közös érdem. Az
első védők ugyanis a csatárok, ők kezdik
meg a védekezést, így nekik is nagy szerepük van abban, hogy kevés gólt kapunk.

[A változás azért szembetűnő, és szük-

ség is volt egy ilyen tapasztalt harcosra
a védelemben. Te vagy a vezér a hátsó
alakzatban?
Rangidősként természetesen próbálok
irányítani, de nem mondanám egyértelműen, hogy én vagyok a főnök, hiszen adott
esetben mindenkinek vezérré kell válnia.
Nyilván szeretném összetartani a csapatrészt – ha így vesszük, akkor mondhatjuk:
igen, van némi vezérszerepem.

[Olyannyira, hogy Spandler Csaba téged nevezett meg egyik példaképeként.
Örömteli ilyesmit hallani, hiszen azért
is jöttem ide, hogy a fiataloknak segítsek
– nemcsak neki, hanem a többieknek
is. Ha ilyen alázattal, ennyire keményen
dolgoznak tovább, fényes jövő áll előttük.
Ennek is köszönhető, hogy az utóbbi időben összeállt a védelem, és persze Pintér
Attilának is, aki nagyon precízen össze
tudja rakni a védekezést. A tavalyi évvégéhez képest is előreléptünk, még jobban
együtt van a társaság.
[Tizenkét

meccs, huszonnégy kapott
gól, tizennyolc meccs, nyolc kapott gól.
Mondanak neked valamit ezek az adatok?
Gondolom, arra próbálsz utalni, hogy
mi volt, mielőtt elkezdtem játszani a bajnokságban, illetve mi volt azóta.

[Nagyszerű megfejtés, telitalálat. Komolyra fordítva a szót: neked is nagyban
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köszönhető, hogy ekkorát javult a védekezésünk az őszi mosonmagyaróvári
meccs óta.
Nyilván számomra is az a legfontosabb,
hogy minél kevesebb kapott góllal hozzuk le
a mérkőzéseket, úgyhogy örömteli az idézett
statisztika. Ugyanakkor el kell mondanom,
hogy leginkább csapatvédekezésben javultunk, úgyhogy a többieknek ugyanúgy van
szerepe ebben, mint nekem. Egyedül az

[Ezek szerint jó úton haladnak a fiatalok?
Egyértelműen igen. Hajlandók tanulni,
ez nagyon fontos, elfogadják az idősebbek véleményét. Lényeges, hogy megmaradjanak olyan szerénynek, amilyenek
most, és ne elégedjenek meg azzal, ami
van. A modern világban nagyon szeretnek mindenkiben egy új Puskást látni, ez
nem szerencsés, mert megzavarhatja a
srácok gondolkodását.

[Lehet közülük valaki hetvenkilencszeres válogatott?
Persze. Ha én lehettem, akkor nekik miért ne sikerülhetne?
[Éppen a mosonmagyaróvári vereség
után játszottál először a bajnokságban,
a Siófok ellen egy nagyon nehéz mec�csen rögtön győztes góllal.
Álomdebütálás volt, mindenki ilyen kezdésre vágyik. Nagyon örültem neki, bár
ebben az évben keveslem a góljaim számát, az eddigi kettővel nem vagyok maradéktalanul elégedett.
[Tudjuk, hogy a pontrúgásoknál a fejed
aranyat ér, mindenki emlékszik még a
válogatottban a románok ellen szerzett
találatodra.
Szeretem visszanézni, nagyon közel
áll a szívemhez. Nemzeti mezben nem
szereztem sok gólt, a klubcsapataimban
azért jóval többször voltam eredményes.
A Puskás Akadémiánál is szeretnék minél gyakrabban a kapuba találni, agres�szívabban kell támadnom a labdát, ezen
próbálok javítani. Bízom benne, hogy a
hétvégén, a Mosonmagyaróvár ellen lesz
esélyem gólt szerezni.
[Ha már itt tartunk, az MTE igencsak kiszámíthatatlan csapat. Szerinted melyik
arcukat mutatják a Pancho Arénában?
Zárt védekezésből jól kontráznak, de
véleményem szerint, ha kezdeményezni
kell, az már nem fekszik nekik annyira. Kikaptak otthon, biztos, hogy kettőzött erővel fognak harcolni. Nekünk ezt a mec�cset meg kell nyernünk, s személy szerint
nekem az is fontos, hogy ne kapjunk gólt.
Előrébb még nem szabad tekintenünk,
mindig csak a következő lépésben kell
gondolkodnunk.
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Edzőportré

[A futball tudós szerelmese
A labdarúgás látszólag egyszerű dolog, ám rengeteg fizikai, mentális
és egyéb tényező befolyásolja egy futballista karrierjét. Csáki
István akadémiánkon a tudományos háttér biztosításán fáradozik,
s szilárdan hiszi, hogy egyre több nemzetközi szintű labdarúgó fog
kikerülni az intézményből.
Amióta az eszemet tudom, a labdarúgásért élek, a legelső emlékem, hogy otthon
az udvaron édesapámmal – aki szintén
labdarúgó volt – egy-egyeztünk két kapura – mondja akadémiánk tudományos
csoportjának vezetője. – Hétéves koromban kezdtem el komolyabban a futballal
foglalkozni, tizenhárom évesen kerültem a
nyíregyházi utánpótlás korosztályos csapataiba. Tizennégy-tizenöt éves koromtól

tizennyolc éves koromig szerepeltem a
korosztályos válogatottakban, tizenhárom
hivatalos nemzetközi mérkőzés van a hátam mögött. A profi karrierem különböző
okok miatt nem sikerült, de négy éven keresztül játszottam az NB III-ban, 2011-ben
bajnoki címet nyertünk a Nagyecseddel.

[ Futball

ide vagy oda, a tanulást
sem hanyagoltad el, ilyen szempont-

ból is példakép lehetsz akadémistáink előtt. Mikor érett meg benned,
hogy a foci tudományos oldalával is
foglalkozni akarsz?
Tizenkilenc-húsz évesen fogalmazódott
meg bennem, hogy ez lesz az utam. Elvégeztem a nyíregyházi főiskola testnevelés–matematika szakát, ösztöndíjjal fél
évig Freiburgban sporttudományt tanultam az ottani főiskolán. Ezt követően két
évig általános iskolában tanítottam, majd
felvettek a Testnevelési Egyetem sporttudományi doktorképzésére, ahol ösztöndíjas PhD-hallgatóként 2011-től 2014-ig tevékenykedtem. Itt az elitképzésben részt
vevő sportolók különböző tulajdonságainak mérési lehetőségeivel kapcsolatos
kutatásaim mellett tanítottam a sportelméletet, tehetséggondozást és pedagógiát, illetve 2014-től óraadóként a mai napig
statisztikát oktatok.

[ Közel áll a matematikához, s ráadásul a Puskás Akadémián végzett
munkád során is hasznát veszed…
A labdarúgásban a tehetséggondozás
egy hosszú és igen komplex folyamat.
Ebben a folyamatban a sikerhez vezető
úton nagyon sok olyan befolyásoló tényező van, ami eldönti, hogy kiből válik majd
sikeres profi labdarúgó, és kiből nem, ennek mérésében, illetve a kapott adatok
értelmezésében segíthet a statisztika.
[ Ezeket a faktorokat vizsgálva megmondható, mitől lesz valaki nemzetközi szinten is elismert futballista?
Erre a kérdésre nincs egyszerű válasz.
Ha az illető jól teljesít, a labdával jó a viszonya és megfelelő a játékintelligenciája, jó motoros és sportágspecifikus
képességekkel rendelkezik, pszichésen
is megüti az élsportolókra jellemző szin14

tet, és emellett olyan minőségű az edzősportoló kapcsolata, ami a fejlődési folyamatot felgyorsítja, akkor beszélhetünk
sikerről. Persze lehet valaki kiemelkedő
az összes mutatóban, de ha nincs meg
hozzá a megfelelő karaktere és belső
motivációja, nem tud igazán naggyá válni. Vegyük például Cristiano Ronaldót,
Ibrahimovicot, Lewandowskit vagy éppen
Puyolt. Vannak olyan játékosok, akik futnak annyit, mint Puyol, ugranak akkorát,
mint Ronaldo, még sincs meg bennük az
egyéniség, ami olyanná teszi őket, mint az
említetteket.

[ Itt az akadémián látsz-e olyan gyerekeket, akik akár a legmagasabb
szintre is eljuthatnak?
A felméréseink azt mutatják: minden
korosztályban van két-három olyan játékos, akik nemzetközi szintű teszteredményeket produkálnak. Bennük megvan az
a lehetőség, hogy igazán nagyok lehessenek. Tulajdonképpen muszáj is minél
több nemzetközi szintű játékost kinevelnünk, mert csak akkor tehetjük meg azt,
hogy hasonló akadémiai hálózatot alakíthassunk ki, mint a nagy európai klubok.
[ Deklaráltan az a cél, hogy világszínvonalú utánpótlásbázist építsünk itt Felcsúton. Menni fog?
Úgy gondolom, az elmúlt néhány évben nagyon komoly és előremutató
változáson ment keresztül a magyar futball, csakúgy, mint az akadémiák. Itt, a
Puskás Akadémián is mind a szakmai,
mind a felső vezetés, valamint az itt folyó
szakmai munkát kiszolgáló infrastruktúra
olyan szintre fejlődött, hogy alkalmasak
vagyunk profi szintű labdarúgók kinevelésére. Meggyőződésem, hogy meg fogjuk
valósítani a terveinket.
15

Kiállítás

[Puskás-relikviák Aradon
A kis Öcsi születési anyakönyvi kivonata, a legenda 1952-es helsinki
olimpiai aranyérme vagy épp a Real Madriddal nyert megannyi trófeája
– csupán néhány a világ valaha volt egyik legnagyobb labdarúgójának
relikviáit bemutató tárlat darabjai közül. Ezúttal Aradra érkezett a
„Puskás Ferenc 10” vándorkiállítás.
Akadémiánk életében a 2016/2017-es szezon különleges, ebben az évadban ugyanis több kerek évfordulót is ünneplünk: épp
kilencven éve, 1927-ben jött világra a kis
Öcsi, tíz éve, 2007-ben lett akadémiánk
„keresztapja” a legnagyobb magyar futballista, s 2006-ban csatlakozott a „mennyei
válogatotthoz” az Aranycsapat legendás
kapitánya. A többszörös jubileum alkalmából – névadónkról megemlékezve – a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia „Puskás
Ferenc 10” címmel vándorkiállítást indított
útjára, hogy Öcsi bácsi történetét és hagyatékának legkivételesebb darabjait minél
többekkel megismertesse.
A Maros folyó partján fekvő városban
megrendezett Puskás-kiállítást Faragó Pé-
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ter, az RMDSZ Arad megyei szervezetének
elnöke, Bognár Levente, Arad város alpolgármestere és Balogh Balázs, a Puskás
Intézet igazgatója április 13-án nyitotta meg.
„Hittem is, meg nem is, hogy ez a tárlat itt
megvalósulhat, ám ahogy teltek a hetek, s a
szervezés egyre inkább előrehaladt, megbizonyosodhattunk róla, hogy az itteni magyarok, esetleg románok, minden sportrajongó
ember megcsodálhatja ezt a rengeteg
kincset – fogalmazott beszédében Faragó
Péter elnök. – Nincs az a magyar, aki ne
hallotta volna még a legenda nevét, s akit
ne érintett volna meg Puskás sportolói és
emberi nagysága. Ez a tárlat sokat megmutat az emberből és a sportolóból egyaránt.”
Bognár Levente, a város alpolgármestere

Arad futballmúltjának felidézésével köszöntötte a kiállítás első látogatóit: „A labdarúgás
voltaképp otthon van Aradon, s Öcsi bácsi
és a 6:3 mindannyiunk emlékezetében ott
él. Puskás nemcsak a magyar, de a világfutball szimbóluma is.” Balogh Balázs pedig a Puskás Intézet küldetéséről beszélt
az RMDSZ Arad megyei szervezetének
székházában összegyűlt magyaroknak: „A
legkiválóbb labdarúgók ereklyéit gyűjtjük
össze, hozzánk kerültek Öcsi bácsi hagyatékának darabjai mellett Grosics Gyula és
Buzánszky Jenő vagy éppen Kubala László
és Deák Bamba egyes emlékei is. Szeretnénk egy múzeumot építeni, hogy állandó
kiállítás keretében mutathassuk be a legnagyobbak relikviáit” – árulta el az intézet
igazgatója, s hangsúlyozta: „Külföldön talán
még mindig többen ismerik Puskást, mint
idehaza, így azzal, hogy minél több helyre
elvisszük a kiállítást, azt szeretnénk, ha a
magyarok határon innen és túl megismerjék a leghíresebb magyart.”
A Puskás Intézet jóvoltából az aradi kiállításon olyan ritkaságokat is láthatnak az érdek-

lődők, mint a kis Öcsi születési anyakönyvi kivonata és keresztlevele, a Budapest Honvéd
1950-es bajnoki zászlója, a legenda 1952-es
helsinki olimpiai aranyérme és 1954-es világbajnoki ezüstérme, a Real Madriddal nyert
megannyi kupa, gólkirályi és BEK-serlegek,
vagy éppen a 100. osztrák–magyar mérkőzés labdája. A kiállításnak sajátos aradi
kötődése is van, az Aranycsapat kőkemény
hátvédje, Lóránt Gyula ugyanis az aradi ITA
játékosa volt. Az egyesületet 1945. április
18-án alapította a textiliparos Neumann báró
Întreprinderii Textile Arad (ITA) néven. Lóránt
leigazolásával a csapat már az 1946/47-es
idényben bajnoki aranyat nyert a román
bajnokságban. A kiállításon látható többek
között a játékos 1953-as Európa-kupán szerzett aranyérme, továbbá számos személyes
tárgya, igazolványa, kitűzője. Kuriózumként
pedig az Aradi Atlétikai Klub zászlaja 1931ből. A tárlatot április 28-ig tekinthetik meg az
érdeklődők az RMDSZ Arad megyei szervezetének gyűléstermében, az Episcopiei utca
32. szám alatt. A következő helyszín május
elején Nagyvárad lesz.
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[Parádé és taktikus siker

A 29. fordulóban, a Vác elleni hazai mec�csünkön a vendégek harminchét percig
állták rohamainkat: ekkor Lencse Lászlót
húzták vissza a tizenhatos előtt, pont a kapuval szemben. Heffler Tibor állt a labda mögé,
és a sorfal fölött mesterien pókhálózta ki a
bal felső sarkot (1–0). Az 51. percben furcsa
góllal növeltük előnyünket. Prosser laposan
adott középre jobb oldalról a tizenegyes pont
magasságából, a labda elsuhant a játékosok
orra előtt és lába alatt, Szentpéteri nem vette
komolyan a veszélyt, így a játékszer megpihent a jobb alsó sarokban (2–0). Bár Heffler
szabadrúgása is tanítani való volt, az igazi
csodát a 73. perc hozta: Szakály vette észre,
hogy Szentpéteri kint áll a kapujából, és a
felezővonalról mesterien ívelt a váci hálóba
(3–0). A Puskás-díjat érdemlő találat érthetően megzavarta a vendégeket – szinte azonnal

jött a következő gólunk. Tischler kapott tisztán
labdát Prossertől a balösszekötő helyén, higgadtan levette, egyet lépett befelé, megnézte
magának a bal alsó sarkot, majd ki is lőtte
(4–0). A 88. percben egykori akadémistánk
révén szépített a Vác: Nagy Sándor jobb oldalról az alapvonal közeléből adott középre, a
labda Hegedűs kezét érintve kötött ki a rövid
sarokban (4–1).
A 30. körben a mindenkire veszélyes
ZTE otthonában vizitáltunk, s alig valamivel
fél óra eltelte után megszereztük a vezetést
Csató Sándor együttese ellen. Lencse László
két kihagyott lehetőség után harmadszor már
nem kegyelmezett: remekül tört előre a balösszekötő helyén, és Szappanos kapus fölött
pazarul emelt a vendéglátók kapujának jobb
oldalába (1–0). Csapatunk a mérkőzés legvégéig magabiztosan őrizte előnyét, de hiába
alakítottunk ki több kisebb-nagyobb helyzetet,
a hajrába „csak” 1–0-s előnnyel érkeztünk. A
hosszabbításban aztán akadt néhány meleg
pillanat Hegedüs Lajos kapuja előtt, a lefújás
után mégis úgy érezhettük, hogy taktikus
futballal, teljesen megérdemelten szereztünk
három pontot a zalai megyeszékhelyen. Mivel
legnagyobb riválisaink közül a Soroksár és a
Balmazújváros is kikapott, a Kisvárda pedig
ikszelt, immár hétpontos előnnyel várhatjuk a
Mosonmagyaróvár látogatását.

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

18

A PAFC 2017-es tavaszi mérkőzései az NB II-ben
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

02. 19.		 SZOLNOKI MÁV – PAFC 1–0
02. 26. 		 PAFC – KOZÁRMISLENY 2–0
03. 05. 		 PAFC – KISVÁRDA
1–0
03. 12. 		 SOPRON – PAFC
0–2
03. 16. 		 PAFC – BÉKÉSCSABA 3–0
03. 19.		 SZEOL – PAFC
1–1
04. 02.		 PAFC – CIGÁND
4–0
04. 09. 		 CSÁKVÁR – PAFC
1–1
04. 12. 		 PAFC – VÁC FC
4–1
04. 16.		 ZTE – PAFC
0–1
04. 23.18.00 PAFC – MOSONMAGYARÓVÁR
04. 30.18.00 SIÓFOK – PAFC
05. 03 18.00 PAFC – NYÍREGYHÁZA
05. 07. 17.30 DOROG – PAFC
05. 14. 18.00 PAFC – SZEGED 2011
05. 21. 18.00 CEGLÉD – PAFC
05. 28.18.00 PAFC – BALMAZÚJVÁROS
06. 04.18.00 BUDAÖRS – PAFC

		m	gy	d	v	g	pt
1 PUSKÁS AFC
30 18 8 4 56–32 62
2 KISVÁRDA
30 16 7 7 43–24 55
3 SOROKSÁR SC
30 15 9 6 51–28 54
4 BÉKÉSCSABA
30 16 5 9 45–28 53
5 BALMAZújváros	 30 16 5 9 36–29 53
6 VÁC FC
30 13 8 9 38–33 47
7 SZEGED
30 12 11 7 36–18 47
8 SZOLNOKI MÁV
30 13 7 10 40–37 46
9 DOROGI FC
30 12 8 10 32–27 44
10 MOSONMAGYARÓVÁR 30 12 6 12 39–33 42
11 ZTE FC
30 10 11 9 46–41 41
12 BFC SIÓFOK
30 11 6 13 34–38 39
13 SOPRONI VSE
30 8 13 9 29–32 37
14 NYÍREGYHÁZA
30 10 6 14 32–37 36
15 CEGLÉDI VSE
30 9 6 15 36–44 33
16 BUDAÖRS
30 9 6 15 31–46 33
17 CSÁKVÁR
30 6 13 11 33–46 31
18 KOZÁRMISLENY 30 8 6 16 24–42 30
19 CIGÁND SE*
30 5 9 16 17–50 21
20 SZEOL SC
30 4 4 22 16–49 16
*3 pont levonva

A PAFC II 2017-es tavaszi mérkőzései az NB III-ban
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

02. 19.		 HÉVÍZ SK – PAFC II.
2–1
02. 26.		 PAFC II. – HONVÉD-MFA II. 0–1
03. 05.		 III. KER. TVE – PAFC II. 3–2
03. 12.		 PAFC II. – VIDEOTON FC II. 2–0
03. 19.		 KOMÁROM – PAFC II. 0–5
03. 26.		 PAFC II. – CSORNAI SE 1–2
04. 02.		 PAFC II. – DIÓSD
6–1
04. 09.		 FC AJKA – PAFC II.
0–1
04. 16.		 PAFC II. – GYIRMÓT FC II. 2–1
04. 23. 17.00 ETO FC – PAFC II.
04. 30.13.00 PAFC II. – SÁRVÁR FC
05. 07. 17.30 CSEPEL FC – PAFC II.
05. 14. 13.00 PAFC II. – KAPOSVÁR
05. 21. 18.00 ANDRÁSHIDA – PAFC II.
05. 28. 11.00 PAFC II. – TATABÁNYA FC
06. 04.18.00 ÉRDI VSE – PAFC II.

Impresszum

		m	gy	d	v	g	pt
1 ETO FC GYŐR
25 21 – 4 66–15 63
2 ÉRDI VSE
25 19 1 5 55–25 58
3 FC AJKA
25 14 5 6 45–29 47
4 KAPOSVÁR
25 14 4 7 45–21 46
5 CSORNAI SE
25 14 3 8 38–28 45
6 PUSKÁS AFC II.
26 14 2 10 45–28 44
7 HONVÉD-MFA II.
26 12 5 9 52–40 41
8 III. KER. TVE
26 12 3 11 43–34 39
9 GYIRMÓT FC II.
25 9 8 8 32–29 35
10 VIDEOTON FC II. 26 10 4 12 35–44 34
11 ANDRÁSHIDA SC 25 9 3 13 29–38 30
12 CSEPEL FC
25 8 6 11 26–31 30
13 VESZPRÉM
25 7 7 11 23–37 28
14 HÉVÍZ SK
26 7 5 14 24–37 26
15 SÁRVÁR FC
25 4 8 13 14–36 20
16 DIÓSD
26 5 1 20 13–75 16
17 KOMÁROM VSE
26 3 3 20 19–57 12
18 TATABÁNYA FC (Kizárva)

Partnerek és támogatók:

Készítette a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
Lapzárta: 2017. 04. 20.
www.puskasakademia.hu
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www.puskashotel.hu
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A MEGÚJULT KALANDPARKBA!
A felejthetetlen élmények mellett,
állandó kedvezményekkel és folyamatos akciókkal várja látogatóit!

#élmény

#szabadido

Naprakész információkért
keress minket elérhetoségeinken:

III.
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#kirándulás

/alcsutikalandpark

#kaland

www.alcsutikalandpark.hu

06-20/387-4613

