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Vezetőedzői nyilatkozat

ÖSSZESZOKOTT ELLENFÉL VÁR RÁNK
Az egyik legerősebb magyar együttesnek, a mérkőzés esélyesének
tartja a Videotont Pintér Attila. Vezetőedzőnk ugyanakkor leszögezi:
mint mindig, most is a győzelem szándékával lépünk pályára a Pancho
Arénában.
Kifejezetten jó játékkal szereztünk
pontot az első fordulóban a Ferencváros
otthonában, most egy másik nagyágyú,
a Videoton következik. Mire számíthatunk vasárnap a fehérváriak ellen?
Aligha kell mondani, milyen kerete
van a Videotonnak. Magyarországon az
egyik, ha nem a legjobb játékosállomány
az övék, ráadásul öt tétmeccsel érkeznek meg ebbe a bajnoki fordulóba. A
tavalyi csapatukat egyben tudták tartani, és még erősítettek is, így egy összeszokott, rendkívül erős ellenfél vár ránk.
Megpróbáljuk minél jobban feltérképezni
az erősségeiket és a gyengéiket – bár az
utóbbiakból magyar szinten nekik meglehetősen kevés van.

mérkőzés esélyesei, de
ez semmit nem jelent,
hiszen ahol a Puskás
Akadémia pályára lép,
ott nyerni akar, így
lesz ez vasárnap is.

A Vidi vezetőedzője, Marko Nikolics
azt nyilatkozta, ismeri a Puskás Akadémia harcmodorát. Mi az, amit mi a
magunk javára tudunk fordítani a hétvégén?
A hazai pálya előnyét biztosan nem,
hiszen az a különös szituáció állt elő,
hogy mi ebben a szezonban csak egy
edzőmérkőzést játszottunk eddig a
Pancho Arénában, míg ők már negyedszer lépnek pályára nálunk. Furcsa helyzet, de ezzel is meg kell küzdenünk.
Hétről hétre azért dolgozunk, hogy minél
erősebbek legyünk, a játékosok becsülettel teszik a dolgukat, semmilyen panaszom nem lehet rájuk. Nem mi vagyunk a
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Vezetőedzői nyilatkozat

ISMERIK A PUSKÁST
Csapatunk játéka nyitott könyv, legalábbis a Videoton
vezetőedzője, Marko Nikolics szerint. A szerb szakvezető úgy véli,
ha megfelelően koncentrálnak, megszerzik a három pontot.
Nyilván csalódott a Balmazújváros
ellen döntetlenre végződött nyitómérkőzés után, és a játékosai is bizonyítani akarnak majd a Pancho Arénában.
Ennek megfelelően „vérszomjas” Videotonra számíthatunk?
Támadólag szeretnénk fellépni, erősen hiszek benne, hogy jobban játszunk
majd a Puskás Akadémia ellen, mint múlt
héten a Balmazújvárossal szemben, és
megszerezzük a három pontot. Úgy gondolom, hogy valamilyen szinten hasonló
játékot mutat majd be a Puskás, mint a
Balmazújváros, tehát defenzíven lépnek
fel, és veszélyes kontrákra készülnek,
nekünk erre kell megoldást találni.
Csapata öt tétmeccsel a lábában lép
pályára ellenünk, míg
mi eddig csak
egyszer mérettettünk meg eddig. Előny
vagy hátrány ez az önök számára?
Nem hiszem, hogy ennek előnye
vagy hátránya lenne. Tiszteljük a Puskás Akadémia csapatát, biztos, hogy
végig koncentrálnunk kell, magabiztos
játékra lesz szükség részünkről. Meg
kell mutatnunk, hogy az elmúlt egy hónapban miket gyakoroltunk, akkor nem
lesz gond.

Bizonyára látta a Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést. Milyen riválisnak tartja Pintér Attila csapatát?
Alapvetően nem szeretek az ellenfélről
beszélni a meccsek előtt, nem tartom okos
dolognak. Azt viszont elmondhatom, hogy
jól lehet látni, hogy a Puskásnak mi a célja,
mit szeretnének játszani. Gyors szélsőik,
középen pedig erőteljes játékosaik vannak,
főleg a védelemben. Szervezetten
védekeznek, jól
kontráznak,
tiszteljük őket,
de mindennel
együtt is magabiztosan várjuk
a mec�cset.

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – Videoton mérkőzést Farkas Ádám vezeti.

CSAK A VIDIRE KONCENTRÁL

Asszisztensek: Berettyán Péter és Georgiou Theodoros. Alapvonali játékvezetők:
Erdős József és Takács János. Tartalék játékvezető: Horváth Róbert.
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Interjú
A Fradi elleni volt a kilencvenhetedik
NB I-es meccsed, hamarosan „százados”
lehetsz.
A századik mindig fontos mérföldkő,
remélem, az elkövetkezendő hetekben elérem. Egyelőre azonban
még nem ezen jár az
eszem, csak akkor
gondolok majd
rá, ha valóban
eljön az ideje.
Most a vasárnapi mérkőzés
mindennél
fontosabb.

CSAK A VIDIRE KONCENTRÁL
Mozgalmas heteken-hónapokon van túl Márkvárt Dávid.
A nyár elején címeres mezben is debütáló, a Fradi elleni idénynyitón
Szakály Péternek remekbe szabott gólpasszt adó középpályással
a vasárnapi Videoton-meccs esélyeit is latolgattuk.

Nem volt túl sok pihenője a csapatnak a
nyáron, neked pedig végképp nem, hiszen
a válogatottal készültél, sőt, átestél az
első címeres mezes fellépéseden is.
A tavalyi szezon mind a csapatnak,
mind nekem nagyon jól sikerült, hiszen
bajnokok lettünk, és visszajutottunk az
első osztályba. Nagy örömömre be tudtam
mutatkozni a válogatottban az oroszok ellen, ami kesernyés ízt adott az egésznek,
az, hogy veszítettünk. Valóban kevés volt
a pihenő, de az első héten azért kaptam
két-három napot. Így sikerült egy kicsit
kikapcsolódni, s bár az elején volt egy kis
lemaradásom, mostanra már, úgy gondolom, utolértem magam.
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Olyannyira, hogy a Ferencváros ellen kifejezetten jól játszottál, és még egy gólpasszt is sikerült kiosztanod…
Az egész csapat jól játszott, főleg az
első huszonöt-harminc percben. Utána
kissé magunkra engedtük a Fradit, ki is
egyenlítettek, de azt gondolom, hogy ös�szességében az eredménnyel és a mutatott
játékkal is elégedettek lehetünk. A gólnál
láttam, hogy Szakály Peti jó pozícióban van,
s bár a bal lábamon volt a labda, igazából
nem gondolkodtam azon, hogy mit tegyek.
Bíztam benne, hogy jó lesz a labda, szerencsére tényleg pontosra sikeredett, ő
pedig remek megoldást választott.

A Videoton ellen is jó párszor szerepeltél már, sőt…
…az első gólomat is nekik rúgtam még
a Pécs színeiben, ráadásul azt a találkozót meg is nyertük 2–1-re Fehérváron. Egy
visszapassz után beindultam mélységből, kaptam egy remek labdát Miroszlav
Grumicstól, két védő között sikerült belépnem nagyjából öt méterre a kaputól, átvettem, és jobbal elrúgtam Tomás Tujvel mellett.
A Péccsel tehát már sikerült. Mi kell
ahhoz, hogy a Puskás Akadémiával is ös�szejöjjön?
A Videotonnak nagyszerű csatárai vannak, a támadófutballt preferálják, úgyhogy
a védekezésre nagyon ügyelni kell, legalább
annyira szervezettnek kell lennünk, mint a
Fradi ellen. Az volt az első tétmeccsünk,
sok új játékos érkezett, mégis jól működtünk csapatként. Hátul elég masszívak
és agresszívak voltunk – ezt mindenképpen át kell vinnünk a Vidi elleni
összecsapásra is. Labdaszerzés után
nagyon bátran kell játszanunk, az utolsó passzoknál többször kell jó döntéseket hoznunk, mint az Üllői úton tettük.
A középpályás labdaszerzésből te
is jócskán kiveheted majd a részed.
Így van, bár a többiek nélkül senkinek sem megy, hiszen az egész
csapat együtt védekezik, és együtt
támad. Úgy vélem, ez a Fradi ellen is
jól működött, kisegítettük egymást,
amikor bármelyikünk bajba került,
mindig volt ott valaki, aki ki tudta javítani az esetleges hibákat. A Videoton
ellen is az lesz a legfontosabb, hogy
minél jobban tudjuk segíteni a másik
játékát. Ha így lesz, akár egy nagyon
szép eredményt is elérhetünk.
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Játékosportré

NAGY SIKEREKRE VÁGYIK
A kemény munkában hisz frissen igazolt középpályásunk, Balogh Balázs,
aki úgy véli: vezetőedzőnk személye és a játékosok mentalitása garancia
lehet arra, hogy együttesünk komoly eredményeket érjen el a jövőben.
A Goldball FC-nél Kovács István, Dávid
József, illetve a jelenleg a Puskás Akadémián dolgozó Szalai László egyengette az
utamat. Nagy köszönettel tartozom nekik,
mert nemcsak futballistát faragtak belőlem, hanem arra is figyeltek, hogy jó emberekké váljunk. A „Bubu” becenevet is ott
kaptam – mesél a kezdetekről az Újpesttől
igazolt középpályás.
A Ferencvároson keresztül Olaszországba vezetett az utad. Mit adtak neked
az itáliai évek?
A karrierem szempontjából két nagyon
hasznos évet töltöttem ott. Amellett, hogy
nagyon sok egyéni edzés volt, amelyeken
próbálták csiszolni gyengeségeimet, rengeteg taktikai feladat is volt – az olasz futball méltán híres arról, hogy minden apró
részletre odafigyelnek arrafelé. Ebből a
szempontból nagyon sokat fejlődtem odakint, és ott váltam igazán felnőtté. Amikor

NÉVJEGY
Balogh Balázs
Születési hely: Budapest
Születési idő: 1990. június 11.
Poszt: középpályás
Mezszám: 12
NB I-es mérkőzések/gólok: 187/18
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egy tizenhét éves gyerek kikerül egyedül
külföldre, és egyedül kell élnie, egyedül kell
megcsinálnia mindent. Ekkor érkezik el az
a pont, amikor vagy honvágya lesz, és haza
akar jönni, vagy elviseli a nehézségeket,
felnőtté, jobb emberré és jobb játékossá is
válik.
Olaszországból egyenesen Újpestre
vezetett az utad, ott teljesedett ki a pályafutásod.
Amíg élek, hálás leszek a kerületnek,
a klubnak, a szurkolóknak, mindenkinek,
akik mind-mind hozzájárultak ahhoz, lehetőséget kapjak, és majd’ kétszáz meccset
lejátsszak az első osztályban. Otthonra találtam, nagyon sok barátot szereztem ott,
rengeteg szép emlékkel gazdagodtam. Az
Újpest mindig nagyon előkelő helyet fog elfoglalni a szívemben.
Mégis váltottál, a Puskás Akadémiához
kerültél. Mi volt a fő motivációd?
Az edző személye
mindenképpen.
Nem
szoktam nagy szavakkal
dobálózni, de az ő személye azért garancia az
eredményekre, a sikerre, azt hiszem, nem kell
bemutatni, miket ért
el. Amióta megérkeztem a csapathoz, nap

mint nap látom, milyen munkát végzünk,
mit akarunk elérni. Rendkívül fontos, hogy
minden nap keményen dolgozzunk, és nem
titkolom, hogy szeretnék nagy sikert elérni
a csapattal.
A társak hamar befogadtak?
Mondhatjuk, hogy szinte azonnali és teljesen zökkenőmentes volt a beilleszkedés.
Nagyon sok játékossal találkoztam ellenfélként a gyepen, vannak olyanok,
akikkel mind a mai napig barátságot
is ápoltunk-ápolunk a pályán kívül.
Olyan is akad, akivel pár évvel ezelőtt a válogatottban szerepeltem
együtt. Az első naptól kezdve otthon
vagyok, nagyon jól érzem magam a klubnál.
Mit érhet el az együttes Pintér Attilával, Balogh Balázzsal és a többiekkel?
Amikor ezt kérdezik tőlem, azt válaszolom: napról napra keményen megdolgozunk
azért, hogy képesek legyünk arra a sikerre,
amelyre az elvégzett munka predesztinál.
Minden nap azért küzdünk, azért dolgozunk, hogy minél előrébb végezzünk. Eddig
úgy látom, a csapat olyan játékosokból és
karakterekből áll, ami szép reményekre jogosít, de újoncként természetesen legelőször is stabil NB I-es gárdává kell válnunk.

9

Edzőtábor

BAD ZELL-I PILLANATOK
Az ausztriai Bad Zellben, festői
környezetben készült az NB I-es
szezonra Pintér attila együttese.
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A PUSKÁS akadémia FC 2017-2018-as kerete
SÁNDOR György, TISCHLER Patrik, TÓTH Bence, SPANDLER Csaba, HEGEDÜS Lajos, GUNDEL-TAKÁCS Bence, POGACSICS Krisztián, HEGEDŰS János, TAR Zsolt, SZAKÁLY Péter,
VANCZÁK Vilmos
Középső sor: ZSIDAI László, TÓTH Keve, KISS István masszőr, SZABÓ Ottó rehabilitációs és erőnléti edző, VEZÉR Ádám kapusedző, PINTÉR Attila vezetőedző, FARKAS József pályaedző,
PETŐ Zoltán technikai vezető,
HAJNAL Imre masszőr, SZATMÁRI Lóránd, HEFFLER Tibor
Első sor:
RÉTYI Tamás, CSILUS Ádám, PEKÁR László, GYÖMBÉR Gábor, POLONKAI Attila, LENCSE László, NAGY Zsolt, MÁRKVÁRT Dávid, PROSSER Dániel, FORRÓ Gyula, ÓVÁRI Zsolt
Hátsó sor:
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Edzőportré

MINDEN NAPPAL JAVULNI
Harmadik éve dolgozik akadémiánknál Ivica Kulesevic, aki az elmúlt szezonban
bajnoki címig vezette U17-es csapatunkat, az idén pedig a profi futball előszobájának
számító tizenkilenc éven aluli gárda mestere lesz.
Szinte minden horvát gyerek futballista, sőt
profi futballista akar lenni, már egészen kicsi
korától kezdve, nem volt ez másképp velem
sem – beszélt pályafutása kezdetéről U19-es
együttesünk mestere. – Egy Eszéktől harmincnegyven kilométerre lévő kis faluban nőttem
fel. Már nem emlékszem pontosan hány éves
voltam – talán tíz-tizenkettő –, elmentem egy
válogatóra, ott valaki kiszúrta a tehetségemet,
végigjártam a szamárlétrát, és egyszer csak
azon kaptam magam,
hogy hivatásos labdarúgó
vagyok.
Az 1998-as franciaországi világbajnokság bronzérmes hősei, Davor
Suker, Zvonimir
Boban, Slaven Bilic
vagy éppen Robert
Prosinecki generációjához tartozol. Nem
akármilyen élmény
lehetett ellenük játszani…
Ellenük vagy éppen mellettük. Amikor az NK Osijekben
debütáltam, Davor a
csapattársam volt.
Emlékszem, már az
első percben betalált,
aztán még két gólt
szerzett. Ez még a régi
jugoszláv bajnokság-
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ban volt, én tizenhét és fél éves voltam, ő egy
esztendővel idősebb. Ők igazi csúcsfocisták
voltak, hihetetlenül tehetségesek, nagyon-nagyon nehéz volt felnőni az ő szintjükhöz, és
bekerülni a válogatottba. Egész fiatal koruktól
kezdve nemzetközi szinten játszottak, nagy klubokban futballoztak, káprázatos, amit elértek.
Horvátország most sem áll rosszul futballsztárok tekintetében, Luka Modric, Mateo
Kovacic, Ivan Rakitic egytől egyig a legmagasabb polcon lévő csapatok tagjai. Mi a titok?
Nincs különösebb titok. A horvát játékosok,
illetve maga a horvát futball húsz évvel ezelőtt
márkává vált, Magyarország pedig „lekéste a
vonatot”. A futball egyre inkább globalizálódott,
a magyarok pedig megrekedtek egy szinten,
sőt, éppen abban az időszakban leszálló ágban
voltak. De remélem – és tapasztalom is –, hogy
a magyar labdarúgás feljövőben van, és hamarosan el fogja érni azt a szintet.

ságban szólva a filozófiám a következő: jobb
akarok lenni holnap, mint amilyen ma voltam, s
nemcsak jobb edző, hanem jobb ember is. Ezt
a felfogást akarom átplántálni a játékosaimba
is. Nekik is fontos, hogy minden nappal egy
kicsit jobbá váljanak. Minden nap fontos. A futballista-pályafutás nagyon rövid, minden egyes
edzéssel jobbá, többé kell válniuk, fejlődniük
kell – ez egy végtelen történet. Ez persze, mint
mondtam, ugyanúgy igaz az edzőkre is.
Mi tartasz eddig a legnagyobb edzői sikerednek?
Először is leszögezném: a java még csak
most jön. Sok trófeát, több hazai és nemzetközi
tornát nyertem Horvátországban, sőt, kétszer
egymás után az év edzőjének is megválasztottak, de azt hiszem, a csúcs az volt, amikor
Eszéken a 94-es generációt edzettem. Öt évig
dolgoztam ugyanazzal a csapattal, és abból a
gárdából tizenhárman most is profi labdarúgók. Vannak, akik szerint szerencsém volt, de
olyanok is, akik azt mondják, jó munkát végeztünk.
Az idei U17-es bajnoki trófeát melyik polcra tennéd a képzeletbeli vitrinben?

Mind a csapat, mind a klub hatalmas erőfeszítést tett, hogy sikeresek legyünk, nagyon
büszke vagyok az elért eredményre és a játékosok fejlődésére is. Azért tartom komoly
eredménynek, mert bizony nem volt kön�nyű dolgunk. Ugyanakkor ez csak egy lépés
a srácok fejlődésében, az a feladatom, hogy
hozzásegítsem őket ahhoz, hogy a következő
szintre lépjenek.
A lehetőség meglesz, hiszen mostantól az U19-es csapatot irányítod, amelyben
a bajnokok ugyanúgy ott lesznek, mint az
előző együttesed tagjai. Lehet-e őket olyan
eleggyé gyúrni, amely újabb bajnoki címet
nyerhet?
Ezek a fiúk most lépnek az utánpótlásképzés utolsó szakaszába. Ilyenkor mindent
annak kell alárendelnünk, hogy felkészítsük
őket a felnőtt futballra, sokkal inkább erre
kell koncentrálnunk, mint arra, hogy trófeákat
nyerjünk. Persze mindig jó dolog, ha jó eredményeket érünk el, és jómagam is hiszem,
hogy a győzelem egyfajta szokássá tud válni,
és ez elősegíti a fejlődést. Mégis azt mondom,
az egyének fejlesztése a legfontosabb. Egy
biztos: izgalmas szezonnak nézünk elébe.

Mégis kíváncsi lennék: mit tanulhatunk a
horvátoktól?
Ez a harmadik évem Magyarországon, és
érdekes módon sok horvát is azt kérdezi, mi a
különbség az ottani és az itteni utánpótlás-nevelés között. Személy szerint nem igazán látok
minőségbeli differenciát a fiatal horvát, illetve
magyar utánpótlás-nevelés között. Hidd el
nekem, van elég tehetséges magyar fiatal, aki
odaérhet a legmagasabb szintre.
Most te is a magyar gyerekek fejlesztésével foglalkozol. Milyen edző Ivica Kulesevic?
Talán ez a legnehezebb kérdés. Általános-

15

Interjú
Beköltözés

MEGÉRKEZTEK!
Újra megtelt élettel akadémiánk
kollégiuma – hétfőn elfoglalták
helyüket növendékeink.
Ismét megnyitotta kapuit a Puskás Akadémia
kollégiuma, a régi és az új nebulók izgatottan
vették birtokba otthonukat.
„Az edzések nagyon tetszenek, főleg, hogy
reggel és délután is tréningezünk. Nagyon
szép az aréna és a kolesz is” – jelentette ki az
„abszolút újonc” Mitring Zsombor, aki kiemelte: örül, hogy a pihenésre és a szórakozásra is
van lehetőség.
Persze az új fiúk mellett feltűntek az ismerős arcok, köztük Kalmár Benedek is.
„Nagyon sok időt tudtam a barátaimmal
tölteni, fel tudtam töltődni. Sokat edzettem,
filmeket néztem, olvastam, és fejben már készültem az új szezonra” – summázta röviden
a vakációt az elmúlt szezon U15-ös gólkirálya,
Kalmár Benedek.
Schuszter Ronald új pólójában keltett feltűnést: a batmanes divatárut supermanesre
cserélte. A váltás oka rendkívül prózai, ugyanis kinőtte egyik kedvenc ruhadarabját. Az ifjú
labdarúgó azt is elárulta, a szünet alatti, kicsit
lazább napirend után újra bele kell rázódni az
akadémiai mindennapokba.
„Vissza kell szokni a korán kelésre. Az
edzések is kemények lesznek, az első hetet
nagyon meg fogjuk nyomni” – vázolta Ronald,
mi vár rá a közeljövőben.
„Eddig összesen négy gyerek távozott,
nyilvánvalóan a nyári időszakban ez a szám
még növekedhet, ahogy új srácok is érkezhetnek, a bentlakók száma száztíz körül lesz.
Ilyenkor nyáron még képlékeny a dolog, hiszen
vannak olyanok, akik itt laknak, ősszel viszont
bejárósok lesznek” – mondta Kiss Zoltán kollégiumigazgató.
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Edzőportré

RealTanoda

TALPRAESETTEK VAGYUNK!
Az Autonómia díjat nyerte el a RealTanoda
küldöttsége az idei Copa Almán.

Az utazó gyermekeket a 2003–2004-es korosztályból választották ki Felcsút, Bicske,
Vértesacsa, Szár és Óbarok településekről,
és egész évben részt vettek a Real Madrid
Alapítvány által működtetett RealTanoda
program edzésein. A gyerekek három tréningből álló külön felkészítésében Csordás
Tamás, Óvári Zsolt, Szabó Dániel vett részt,
rajtuk kívül Baboss Botond, a program felelőse utazott el a portugál fővárosba.
A háromnapos küzdelemsorozat alatt román, orosz, portugál, spanyol és marokkói ellenfelekkel mérkőzött meg csapatunk, amely
joggal lehet büszke négy győzelmére, két döntetlenjére és még három vereségére is.
A Copa Almán ugyanis nem csak a mérkőzések kimenetele számít: a csapatok
értékelésének csak egyharmadát teszik ki
a meccseredmények, a pontszám további
kétharmadát az a Real Madrid Alapítvány
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által fontosnak tartott értékek (tisztelet,
önbecsülés, motiváció, egészségmegőrzés,
önállóság, felelősségvállalás, tolerancia,
szolidaritás, egyenlőség és testvériesség)
gyakorlásával, illetve az ellenfelektől kapott
értékelés által lehet megszerezni.
A mieink a Lélek Kupák történetében
másodjára hozták el az Autonómia díjat,
ami arról ad visszajelzést számunka, hogy
önállóságból, talpraesettségből, a felmerülő problémák helyes és gyors megoldásából
jelesre vizsgáztunk. A gyerekek tapsának
erejéből arra következtettünk, hogy igen jól
érezték magukat az eltelt három napban,
amelyet a nyitóünnepségen és a meccseken túl többek között lisszaboni városnézés, óceánparti séta, valamint egy fergeteges, zenés-táncos záróbuli is színesített.
Köszönjük, Real, köszönjük, Puskás Akadémia!
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Meccszilánkok

Szakály Péter

megszerzi a ve

zetést...

Molnár Gábor gólöröme korai volt

... és nyakába veszi a többieket

je gyzőköny v

Kontroll alatt a középpálya

OTP BANK LIGA, 1. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (1–1)

Mevoungou
és Rui Pedro légicsatája

Vezette: Andó-Szabó (Albert, Szert)
Gól: Varga R. (42.), ill. Szakály P. (24.)
Sárga lap: Batik (14.), Rui Pedro (45.), ill. Vanczák (8.), Szakály (24.), Márkvárt (44.), Poór (50.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Batik, Leandro (Koch, 15.), Botka – Gera, Gorriarán – Varga R.
(Moutari, 60.), Rui Pedro (Hajnal, 69.), Bőle – Lovrencsics B.
PAFC: Danilovics – Poór, Vanczák, Heris, Spandler – Mevoungou, Márkvárt – Prosser (Molnár
G., 60.), Balogh B., Szakály P. (Bacelic-Grgic, 44.) – Radó (Diallo, 54.)
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Csak kilencven percig voltak ellenfelek
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PAFC

Program

IKSZ A REKORDBAJNOK OTTHONÁBAN

Szervezett, jó játékkal szereztünk pontot a
Fradi ellen a Groupama Arénában – akár
a győzelem is a miénk lehetett volna. A
Pintér-csapat a kezdő sípszótól rendkívül
szervezetten futballozva állította meg a
zöld-fehérek próbálkozásait, magabiztosan futballozó gárdánk a 24. percben meg
is szerezte a vezetést. Márkvárt pazar
passzával Szakály Péter lódult meg, faképnél hagyta a Fradi jobb oldali védelmét,

A PAFC 2017–2018-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

és higgadtan helyezett
Dibusz Dénes kapujának bal alsó sarkába
(0–1).
A gólt követően
a házigazdák alaposan ráléptek a gázra,
Lovrencsics Balázs és
Batik Bence sem sokkal
tévesztett célt, mégis
elmondható, hogy a
Pintér-fiúk jól állták a
rohamokat. A 42. percben aztán a Fradi-fölény
góllá érett, a remek rúgótechnikájú Varga Roland 17 méterről mesteri szabadrúgásgóllal
egyenlített (1–1).
A 71. percben aztán egy pillanatra úgy
tűnt, ismét megszerezzük a vezetést. Balogh Balázs beadására Dibusz Dénes meglehetősen rosszul lépett ki, Molnár Gábor
pedig szemfüles gólt szerzett – AndóSzabó Sándor megítélése szerint lesről.
A túloldalon a hosszabbításban Amadou
Moutari zörgette meg a hálónkat, de szintén lesről, így maradt az igazságosnak
mondható döntetlen.

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. 18:00
07. 30. 18:00
08. 05. 20:30
08. 12. 18:00
08. 19.		
08. 26.		
09. 09.		
09. 16.		
09. 23.		
09. 30.		
10. 14.		
10. 21.		
10. 28.		
11. 04.		
11. 18.		
11. 25.		
12. 02.		
12. 09. 		
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
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
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:

		
1. BUDAPEST HONVÉD
2. DVTK
3. MEZŐKÖVESD ZSÓRY
4. PAKSI FC
5. ÚJPEST FC
6. BALMAZÚJVÁROS
7. FERENCVÁROSI TC
8. PUSKÁS AKADÉMIA FC
9. VIDEOTON FC
10. DVSC
11. SWIETELSKY HALADÁS
12. VASAS FC

M GY D V
1 1 — —
1 1 — —
1 1 — —
1 — 1 —
1 — 1 —
1 — 1 —
1 — 1 —
1 — 1 —
1 — 1 —
1 — — 1
1 — — 1
1 — — 1

G
2—0
2—0
2—1
2—2
2—2
1—1
1—1
1—1
1—1
1—2
0—2
0—2

PT
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0

GÓLLÖVÖLISTA
1

SZAKÁLY PÉTER

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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