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Vezetőedzői nyilatkozat

ÉRVÉNYESÍTENI KELL AZ ERÉNYEKET
Összeszokott, stílusos futballt játszó Paksra számít vezetőedzőnk,
Pintér Attila, aki szerint játékosaink képességeinek teljes
kiaknázásához időre és rengeteg gyakorlásra van szükség.
Tíz forduló lement a bajnokságból: eddigi szereplésünkből milyen
tanulságokat vonhatunk le, mi az,
amit még finomítani, módosítani kell
a játékunkon?
Sok új játékosunk van, még a bajnokság
közben is voltak érkezők. Egy-két hónap,
illetve hét alatt az egyes játékelemek még
nem válhattak annyira automatikussá, mint
amennyire szeretnénk, de ezeket folyamatosan gyakoroljuk az edzéseken. Remélem,
az elkövetkezendő időszakban minél többet
tudunk együtt lenni, hogy tovább fejlődjünk
mind támadásban, mind védekezésben,
mind csapatjátékban. Nagyon fontos, hogy
az egymás mellett játszók és az egyes csapatrészek is minél precízebben tudják, kinek mi a feladata labdabirtoklásnál, illetve
labdavesztésnél, ugyanis ahhoz, hogy maximálisan ki tudjuk használni a játékosok
képességeit, a futballistáinknak még jobban meg kell ismerniük egymás és a csapat
mozgását, helyezkedését. Úgy gondolom,
az idő és a sok gyakorlás ezt magával hozza majd.

Az első kör utolsó meccsén az Paks
látogat a Pancho Arénába, amely a legutóbbi két fordulóban legyőzte a DVTK-t
és a Balmazújvárost is. Mire számíthatunk Csertői Aurél együttesétől?
A Paks talán az egész NB I-ben a legrégebben együtt játszó csapat, amelynek a gerince
egyben maradt. Összeszokott együttes, jól
felépített játékkal – ez mindenképpen az erősségüknek számít. A mi feladatunk megtalálni
azokat a pontokat, ahol a saját erényeinket
tudjuk velük szemben érvényesíteni, hogy ezáltal eredményesek lehessünk.

Méltató hangokat már hallani, az
egyik edzőkolléga minapi nyilatkozata szerint a Puskás Akadémia játssza
az egyik legdinamikusabb futballt az
NB I-ben.
Dicséretet kapni mindig jó érzés, örülök, ha
mások így látják, hiszen ez azt mutatja, hogy
nem hiába dolgozunk. Remélem, ez minél
jobb eredményekben is meg fog mutatkozni.
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Vezetőedzői nyilatkozat

Meccstörténet

MEGJÖTT A PAKSIAK ÉTVÁGYA
A Diósgyőr és a Balmazújváros legyőzése után a Pancho
Arénában is bravúrra készül a Paksi FC vezetőedzője, Csertői Aurél.

Csertői Aurél
Kétségtelen tény, hogy az „atomvárosiak” az OTP Bank Liga egyik legösszeszokottabb gárdáját alkotják. A Puskás
Akadémia kerete ezzel szemben alapos vérfrissítésen esett át a nyáron,
ám Csertői Aurél úgy véli, játékosaink
egyéni kvalitásai miatt az sem jelenthet
együttese számára komoly előnyt, hogy

a paksi legénység jelentős
része évek óta együtt futballozik. A tolnaiak mestere Pintér Attila tanítványait
méltatta, ugyanakkor arról
is beszélt: hiába tartja kitűnő csapatnak a mieinket, a
legutóbbi két győztes összecsapás adott annyi önbizalmat a zöld-fehér gárdának,
hogy Felcsúton is a győzelem reményében lépjenek
pályára.
„Mindenképp nehéz mérkőzésre számítok – nyilatkozta az egykori válogatott
támadó. – A magyar élvonalban a Puskás Akadémia
rendelkezik az egyik legjobb
játékosállománnyal, olyan
futballistákat igazoltak, akik
válogatott szinten fociznak. Keretükben
sok olyan egyéniség is található, akik
egymaguk el tudnak dönteni egy-egy
mérkőzést. Ugyanakkor nekünk szükségünk van az idegenbeli bravúrokra
ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni a tabellán. Azon leszünk, hogy ez Felcsúton
is sikerüljön!

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – Paks mérkőzést Szőts Gergely vezeti.

Asszisztensek: Berettyán Péter és Georgiou Theodoros
Alapvonali játékvezetők: Berke Balázs és Gaál Gyöngyi
Tartalék játékvezető: Horváth Róbert
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Interjú

GYŐZELMET AJÁNLANA KISFIÁNAK
Immár édesapaként készül a testvéröccsét, Dénest is a keretében tudó
Paks elleni találkozóra támadó középpályásunk, Szakály Péter.

Az első szó természetesen a gratulációé, hiszen a minap született meg
kisfiad, Nolen. Most már hármas szereped van: nemcsak labdarúgó és férj
vagy, hanem édesapa is. Milyen volt
először a kezedbe venni a csöppséget?
Igazán különleges élmény, csak akkor
tudja meg az ember, milyen, amikor a saját gyermekét fogja pármásodpercesen a
kezében. Hallottam már barátoktól, ismerősöktől, milyen érzés, de ez egy olyan pozitív érzelmi „sokk”, amelyet, úgy gondolom, mindenkinek át kell élnie az életben.
Bár igencsak korai még erről gondolkodni, de a Szakály-családba születő fiúgyermeknek azért valamennyire
fel van festve a pálya, nemde?
Nem mondom, hogy nem örültem annak, hogy az első gyermekünk kisfiú lett,
de természetesen az volt a fő szempont,
hogy egészséges legyen. A tesóméknál
már hároméves a pöttöm, és szintén fiú,
úgyhogy valószínűleg tudják majd rúgni
a bőrt az unokatestvérével. Persze semmit nem fogunk erőltetni, de ha lesz a
focihoz affinitása, akkor biztosan nem
fogjuk eltiltani tőle.
Ha már a famíliánál tartunk, a hétvégén akár Dénes öcséddel is találkozhatsz a pályán, aki ráadásul szintén
viselte a PAFC mezét. Nyilván nem ez
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lenne az első eset, hogy egymás ellen játszotok, ilyenkor szóba szokott kerülni
köztetek a meccs, vagy
szigorúan tabu a téma?
A testvéremék hétfőn
beugrottak hozzánk, de érdekes módon nem került elő
a foci. Vannak ilyen napok
is, de általában szeretünk a futballról beszélgetni.
Amúgy nincs
már
külön
pikantériája
annak, hogy
összetalálkozhatunk
a pályán,
talán az
első egykét alkalommal,
amikor

egymással szembekerültünk, még érdekes volt… Annak persze nagyon örülök,
hogy Dénes is felépült már, hétvégén játszott is az NB III-ban, úgyhogy valóban
elképzelhető, hogy találkozunk a pályán.
A volt csapatod, a Debrecen elleni
vereséget követően hazai pályán elvárás a Paks legyőzése. Nyilván fel vagy
töltődve rendesen, hogyan hangolódsz
a mérkőzésre?
A múlt hétvégi mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de úgy vélem, ebből is a pozitív dolgokat kell
megfogni. A paksiak teljesen más típusú futballt játszanak, mint a Loki,
ráadásul hazai pályán játszunk, ahol
játékban eddig minden ellenfelünknek fölé tudtunk kerekedni. A
legfontosabb kérdés, hogy
az adódó helyzeteinket
milyen
százalékban
tudjuk kihasználni. Az
első gól megszerzése döntő jelentőségű
lehet, nagyon bízom
benne, hogy ezúttal
mi leszünk azok,
akik
betalálnak,
valamint
abban
is, hogy én is hozzá tudom tenni a
magam részét a
csapat játékához.
Az NB III-ban vasárnap
gólt szereztél a Csepel ellen,
tegyük fel, hogy a Paksnak is
betalálsz. Költői kérdés: kinek ajánlanád?
Akkor nem is válaszolnék
rá… (Nevet.) A viccet félretéve:
nyilván az a dolgunk – különö-

sen nekünk, ott a támadószekcióban –,
hogy gólt lőjünk, gólpasszt adjunk, vagy
éppenséggel jó mezőnymunkával vegyük
ki a részünket a sikerből. De azért nem
vagyok arra „ráfeszülve”, hogy hányszor
találok a kapuba – leginkább a győzelmet szeretném a kisfiamnak ajánlani,
hiszen ha nyerünk, akkor lesz minden
„kerek”.
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Játékosportré

VILLÁMLÉPTEKKEL KÜZD A CÉLOKÉRT
Liridon Latifi gyorsaságát és rúgótechnikáját már az
ellenfelek is tapasztalhatták, de reményeink szerint a java
még csak ezután jön. Első interjújában albán légiósunk azt
is elmondta: együttesünknél nagyszerű hangulat, családias
légkör fogadta.

Úgy tízéves lehettem, amikor elkezdtem
szülővárosom, Pristina csapatában, a
Flamurtariban futballozni. Édesapám is
labdarúgó volt, úgyhogy egészen kiskoromtól fogva a futballpályák környékén nőttem
fel, rengeteget láttam játszani, így hamar
kialakult bennem a játék iránti imádat. Az
egyik helyi edző felfedezte, hogy van érzékem a játékhoz, ő mondta, hogy menjek le
edzésre – idézi fel pályafutásának legelső
szakaszát albán szélsőnk.
A legtöbb gyereknek van játékosideálja,
te kit tekintettél példaképnek?
Egyértelműen Cristiano Ronaldót. Mindig az ő mozgását, cseleit próbáltam utánozni, olyan akartam lenni, mint ő, mind a
pályán, mind pedig azon kívül.
Az albán labdarúgók meglehetősen
kapósak szerte a kontinensen, ott vannak
a Serie A-ban, a Bundesligában és a svájci
bajnokságban is, hogy csak néhány példát
említsünk. Miért Magyarországot választottad?
Azért jöttem a Puskás Akadémiához,
mert vonzónak találtam a klub céljait. A
választásomban persze az is befolyásolt,
hogy minél több játéklehetőséget akartam
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kapni, s egy nyugat-európai nagycsapatnál
nem
biztos, hogy ez
egyből sikerült
volna.
A beilleszkedés egy új országban mindig
nehéz. Mennyire
különbözik az itteni stílus az otthon, a
Skenderbeuban megszokottól?
Úgy gondolom, van némi
hasonlóság az ottani edzőm és
Pintér Attila között, mert mindketten megkövetelik a kemény
munkát és a taktikai fegyelmet.
A társak hamar elfogadtak,
szereztél barátokat?
Nagyon jól érzem magam, és a fogadtatásom is abszolút pozitív volt. Épp

ezért nagyon gyorsan megy a beilleszkedés, és ilyen rövid idő után is állíthatom,
hogy csapattársaimban egyben barátokra
is találtam Magyarországon. A pozitív öltözői légkör nagyon fontos, nagyszerűen
kijövök a játékostársakkal és a stábbal is.
Olyan az egész társaság, mint egy család,
egyből elfogadtak, egyszóval fantasztikusan érzem magam, kifejezetten boldog
vagyok.
Vezetőedzőnk filozófiája az „egy mindenkiért, mindenki egyért”, nem csoda,
hogy így érzel.
Vele is remekül kijövök,
emberként és szakemberként is nagyon jó
benyomást tett rám.
Nekünk itt az a dolgunk, hogy keményen dolgozzunk
azért, hogy kiléphessünk a nemzetközi porondra.
Hiszem, hogy ezzel a hozzáállással és szakmai munkával sikerülni is fog.

vagy. Te magad miben látod a legnagyobb
erényedet?
Ahogy te is mondtad, a legfontosabb
erősségem talán a gyorsaságom, valamint
az, hogy szeretem egy az egyben megverni
az ellenfelemet. Természetesen ez soha
sem lehet öncélú, a futballban mindennek,
amit teszel, a csapat hasznára kell válnia.
Megvan az első gólod is, a Kaposvár
elleni Magyar Kupa-meccsen szabadrúgásból találtál be. Ez is a specialitásod?
Mi tagadás, sok gólt szereztem már
szabadrúgásokból, és még sokat is szeretnék, ezért is gyakorlom őket szorgalmasan.
Már belekóstoltál a magyar bajnokságba, a tapasztaltak alapján hova helyeznéd el a Puskás Akadémiát?
Nagyon jó a csapatunk, remek egyéni
képességekkel megáldott labdarúgókkal.
Ezek alapján véleményem szerint felfelé
kell kacsintgatnunk, mindenképpen arra
kell törekednünk, hogy a tabella első felében-harmadában végezzünk.

Az első meccseden mindjárt majdnem gólt szereztél, s
mindenki láthatta, milyen gyors

NÉVJEGY
Liridon Latifi
Születési idő: 1994. február 6.
Születési hely: Pristina
Poszt: szélső
Mezszám: 27
NB I-es mérkőzés/gól: 3/0

9

Utánpótlás

LÉGY TE IS EGYEDI!

LISSZABONBAN EDZETTEK FIAINK
Különleges kalandban lehetett része akadémiánk néhány kivételes
tehetségének: három játékosunk egy héten át a Sporting Lisszabon
korosztályos csapatával edzhetett a portugál fővárosban.

Tarcson Ákos, az U14-es csapat játékosa, valamint két U16-os fiunk, Komáromi
György és Posztobányi Patrik utazhatott
a portugál fővárosba, hogy korosztályuknak megfelelően bekapcsolódhassanak a
Sporting Lisszabon szakmai munkájába.
„Nagyon meglepődtem, és persze nagyon
örültem, amikor megtudtam, hogy elutazhatok Portugáliába – mondta Ákos még az
indulás előtt. – Így jobban megismerhetem
majd a portugál focit.” „Én is meglepődtem,
amikor Laci bá’ közölte velem: mehetek,
mert egyáltalán nem gondoltam arra, hogy
egyszer ilyen lehetőségem lesz – fogalmazott György. – Szeretnék odakint minél
több tapasztalatot gyűjteni.” „Amikor Laci
bá’ szólt, hogy szeretne beszélni velem, arra
gondoltam, mi rosszat csinálhattam már
megint – mesélte nevetve Patrik –, de aztán
persze nagyon megörültem, amikor kiderült,
miről van szó. Arra fogok fókuszálni, hogy
odakint ugyanazt a formát hozzam, mint a
magyar élvonalban, és igyekszem majd ellesni dolgokat az ottani játékosoktól.”
A fiúkat az U17-es csapat vezetőedzője, Czinkon Szabolcs, valamint nemzetközi
kapcsolatokért felelős igazgatónk, Tóth Ba-
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lázs kísérte el Lisszabonba. „Nem csupán a srácok
számára, de számomra is
nagy lehetőség ez az út,
ugyanakkor nagy felelősség is – árulta el Szabolcs.
– Az akadémia néhány
legnagyobb értékére kell vigyáznom, mentorkodnom
és talán kicsit apáskodnom is kell fölöttük.
Próbálok nyitott szemmel járni-kelni a Sporting Lisszabonnál, igyekszem belepillantani
az edzők és a játékosok mindennapjaiba,
hogy minél több tapasztalatot szerezzek,
amelyeket aztán idehaza hasznosíthatok, s
akár a kollégáimnak, akár a játékosaimnak
átadhatok. Egyszóval: ezt az utat óriási tanulási lehetőségnek tekintem.”
„Kiemelt tehetségeinket visszük el a hasonló tanulmányi utakra – fejtette ki Balázs
nem sokkal az indulást megelőzően. – Jártunk már például Belgiumban is, és most
Lisszabon következik. A világ egyik legjobb
akadémiájára megyünk, ahol rengeteg játékos nevelkedett a legnagyobbak közül. Kíváncsiak vagyunk az ottani szakmai munkára, amelybe a srácok is becsatlakozhatnak
a saját korosztályukban. Szinte rögtön meg
is kezdik az edzéseket. Úgy vélem, nagyon
hasznos tud lenni egy ilyen út a játékosok
számára, hiszen megismerhetnek egy másik futballkultúrát és játékstílust, s akár a
külföldi topjátékosokkal össze is hasonlíthatják magukat. Az efféle tapasztalatok
karrierjük alakulásában is segítségükre lehetnek.”

Vásárold meg a PAFC 2017/2018 -as csapatmezét a
Pancho Aréna büféiben és a székesfehérvári
Auchanban található PAFC Shopban!

FELNŐTT HAZAI MEZ

11.700 FT

FELNŐTT IDEGENBELI MEZ

14.000 FT
PAFC SHOP ELÉRHETŐSÉGE
CÍM: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HOLLAND FASOR 2.
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 10:00-20:00, VASÁRNAP 10:00-16:00

A Puskás Akadémia FC 2017–2018
POÓR Patrik, SZAKÁLY Péter, Ulysse DIALLO, Jonathan HERIS, Braniszlav DANILOVICS, TÓTH Balázs, HEGEDÜS Lajos, Patrick MEVOUNGOU, HEGEDŰS János,
Josip KNEZEVIC, VANCZÁK Vilmos
Középső sor: Stipe BACELIC-GRGIC, SZABÓ Tamás fizioterapeuta, HAJNAL imre masszőr, SZABÓ Ottó erőnléti és rehabilitációs edző, VEZÉR Ádám kapusedző,
PINTÉR Attila vezetőedző, FARKAS József pályaedző, DR. KOVÁCS László orvos, PETŐ Zoltán technikai vezető, KISS István masszőr, SPANDLER Csaba
Első sor:
MOLNÁR Gábor, ZSIDAI László, Liridon LATIFI, Antonio PEROSEVIC, BALOGH Balázs, RADÓ András, SZÉCSI Márk, MÁRKVÁRT Dávid, PROSSER Dániel,
MADARÁSZ Márk, CSILUS Ádám, OSVÁTH Attila
Hátsó sor:
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Edzőportré

A LÉNYEG: FEJLŐDNI ÉS FEJLESZTENI
Akik kislánykorukban a baba helyett a labdát választották: a Felcsút SE utánpótláslánycsapatainak edzőivel, Halászi Kingával és Mészáros Dalmával beszélgettünk.
Meglehetősen sztereotip kérdés, de
mégis felteszem: mitől kezd egy kislány
játékbabák pelenkázása és öltöztetése helyett egy kerek bőrgolyót kergetni?
H. K.: Nekem például édesapám labdarúgóedző, így adott volt, hogy nem babákkal, hanem a labdával fogok foglalkozni. A
BVSC-pályán nőttem fel, és nagyjából kétéves koromban úgy gondoltam, hogy beállok edzeni, és így is történt, mondhatni elég
korán kezdtem a focit, úgy is fogalmazhatunk, hogy beleszülettem a futballba.
M. D.: Túlmozgásos kisgyerek voltam, kisebb koromban apukámmal jártunk le focizni.
Szegeden születtem, édesapám nagyon jó
kapcsolatban volt az ottani csapat vezetőségével, így kezdtem el futballozni a Szegedi AKnál. Ezután a Győri ETO akadémiájára kerültem, ahol sok szép és hasznos évet töltöttem.

A női labdarúgás státusza egy-két ország kivételével nem igazán hasonlítható a
sportág férfiak által űzött verziójához, bár
kétségtelen, hogy a lányok játéka is egyre
népszerűbb világszerte. Magyarországon
érezni valamiféle pozitív elmozdulást?
H. K.: Teljes mértékben így érzem, a
szövetség komolyan támogatja a női focit,
azáltal is, hogy az NB I-es klubok számára
kötelezővé tette, hogy az utánpótlás-bajnokságban lánycsapatokat indítsanak. Jövőre már felnőtt korosztályt is kell indítani,
úgyhogy egyértelműen látható a fejlődés,
mindez annak a jele, hogy nálunk is egyre
komolyabban veszik a női labdarúgást.
Azt már tapasztaltuk, hogy ti szívesen
segítetek a férfi kollégáknak; ők mennyire
karolták fel a lányok futballját?

M. D.: Csak pozitívan tudok nyilatkozni a fiúkkal végzett közös munkáról, remekül kiegészítjük egymást. Hétfőnként
és szerdánként együtt tartunk akadémiai
edzést a gyerekeknek, ami szerintem nagyon jól működik.
A nyilvánvaló anatómiai különbségeken kívül mennyire más lányokkal foglalkozni, mint fiúkkal?
H. K: Azt nem mondanám, hogy teljesen
más, elvégre mindkét esetben futballról van
szó, de komoly különbségek vannak. Eddig
csak fiúkkal foglalkoztam, csupán fél éve
csöppentem a bele a női labdarúgásba,
de annyit elmondhatok, ugyanolyan elhivatottak, mint a fiúk. Ugyanakkor mégiscsak
lányokról van szó, akik kicsit hisztisebbek,
némely esetben viszont azt látom, hogy
még jobban akarnak fejlődni, mint a srácok,
mert vágynak az elismerésre, és arra, hogy
egyre jobbak legyenek.
M. D.: Én annyit tudnék hozzátenni a
Kinga által elmondottakhoz, hogy mivel
ők lányok, teljesen máshogy kell hozzájuk állni,

Halászi Kinga
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Mészáros Dalma

hozzájuk szólni, de a munka terén közel
hasonló elvárásokat támaszthatunk velük
szemben – veszik az akadályokat. A különbséget én leginkább az általad is említett anatómiai felépítésben látom.
Mindketten aktívan futballoztok az
Astra csapatában. Hogy egyeztethető ez
össze az akadémiai munkával?
H. K.: Nem könnyű, de természetesen
az edzősködés az első. Az Astrában az
edzőnkkel egyeztetni szoktunk a bajnoki
mérkőzések időpontjáról, és úgy alakítjuk
a programot, hogy mind a ketten ott tudjunk lenni. Természetesen ez lemondásokkal jár, mert az időnk elég kevés, de megoldható, nem volt még eddig probléma.
M.D.: Szerintem szerencsés helyzetben vagyunk, mert a csapatunk leginkább
felnőttekből áll, az edzések pedig este, az
itteni munkaidőnk lejárta után kezdődnek,
s mivel az edzőnk is rugalmas, javarészt
sikerül összeegyeztetni a feladatokat.
Végezetül: ha tíz év múlva visszatekintetek az edzői pályafutásotokra, mit
szeretnétek látni?
H. K.: Nekem elég nagy álmaim vannak az edzői pályán. Játékosként nem
sikerült az A-válogatottban bemutatkoznom nagypályán, csak futsalban, trénerként viszont mindenképpen szeretnék a
nemzeti csapat edzője lenni. Remélem,
olyan pályaívet futok be, hogy ezt meg
tudjam valósítani.
M.D.: Számomra inkább az az igazán fontos, hogy ha tíz év múlva visszanézek, akkor is elmondhassam: a fejlődésem töretlen volt, s hogy az a munka,
amit hét, nyolc, tíz vagy éppen fél év alatt
elvégeztem, jó volt, olyan, amilyet magamtól elvártam, illetve sikerült megfelelnem vele mások elvárásainak is.
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Interjú
Arcvonás

EGY CSALÁD A FUTBALL SZOLGÁLATÁBAN
Világéletében focilabdával szeretett játszani. Hamar felismerték a
tehetségét, s szülei elhatározták: mindent megtesznek annak érdekében,
hogy fiuk odaszentelhesse magát a labdarúgásnak. Olyannyira, hogy fogták
magukat, odahaza mindent hátrahagytak, s Erdélyből Magyarországra
költöztek a foci miatt. U17-es játékosunk, Kocsis Bence története következik.
„Amióta az eszemet tudom, focizok, anyáék mesélték, hogy már kiskoromban az
udvaron rúgtam a labdát – meséli Bence.
– Ötévesen kerültem be a helyi focicsapatba. Akkor még kapus voltam, ám hathétéves koromban apa azt mondta, nem
növök nagyra, vagyis a kapu nem az én
világom lesz, így kerültem mezőnybe. Úgy
gondolom, ez volt a legjobb, ami történhetett velem.” „Bence olyan családba született, ahol mindenki szerette a focit. Minkét
nagytatának focis múltja volt, sőt, a nyolcvanas években, amikor nálunk, Romániában még nem lehetett magyar televíziót
nézni, hajlandók voltak száz kilométereket
megtenni, hogy egy magyar meccset megnézhessenek a televízióban. S egészen 19
éves koromig én magam is fociztam – teszi hozzá Bence apukája, Kocsis Csaba. –
Bence a negyedik születésnapjára kapott
egy focilabdát, amit aztán mindenhova vitt
magával, s nekem és a tatáknak állandóan
játszanunk kellett vele.”
Bence Marosvásárhelyen kezdte a
pályáját, s mivel többen javasolták, hogy
érdemes volna komolyabban foglalkozni
vele, édesapja keresgélni kezdett a magyar
utánpótláscsapatok között, így talált rá a
Puskás Akadémiára. Bence aztán próbajátékokon bizonyított, s immár a hatodik éve,
tizenegy éves kora óta nevelkedik nálunk.
„Nehéz volt hátrahagyni az otthonunkat és
a munkánkat, s eljönni Magyarországra,
de úgy határoztunk: megadjuk a lehető-
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séget Bencének, hogy elkezdhesse a futballkarrierjét” – fogalmaz Csaba. Bence
számára a későbbiekben sokat jelentett,
hogy vele lehet a családja. Apukája a kezdetektől gyakori szemlélője az edzéseinek,
s egykori futballistaként nemritkán maga
is tanácsokkal látja el gyermekét. „Az első,
amit mondok neki, hogy az edzéseken
mindig száz százalékra teljesítsen, s az
edzők tanácsát hallgassa meg – mondja
Csaba. – Bizonyos, általa negatívként kezelt impulzusok feldolgozásában odahaza
sok beszélgetéssel segítünk neki.” Csaba
szerint a fiúk karrierjét nagyban meghatározza a szülők hozzáállása, támogatása,
életpéldája. „Azok a történetek, amelyeket mások meséltek apáról, számomra
példaértékűek voltak – árulja el Bence. –
Nagybátyám mondta, hogy amikor kellett,
ő odament, és szögletből betekerte. Belső
védőt játszott, úgynevezett sepregetőt.
Motiváló volt hallani a róla szóló történeteket.”
Bence jelenleg támadó középpályásként játszik az U17-es legénységben. „Ezt
a posztot szeretem a legjobban, mert úgy
gondolom, hogy az, aki ott játszik, fejben,
avagy játékintelligenciában is ott kell, legyen – fejti ki növendékünk. – Előre kell
látni a helyzeteket, előre kell döntéseket
hozni, s úgy hiszem, okosnak kell lenni
ezen a poszton.” „Bence rendkívül szorgalmas és alázatos játékos – mondja edzője,
Czinkon Szabolcs. – Sokszor az edzések

után is kint marad, és gyakorol. A kreativitása és a technikai tudása a legnagyobb
erőssége, s nagyon jó a bal lába. Nem
sablonjátékos, hanem olyasvalaki, aki tud
váratlan megoldást hozni a pályán, ami
aztán segítheti a csapatot. Nem az a
nagyhangú, szerepelni akaró játékos,
inkább a szerényebb erőt képviseli.
Tehát nem szájjal játssza ezt a játékot,
hanem valóban tettekkel bizonyít a pályán.”
S amellett, hogy a pályán ügyes, remekel az iskolapadban is. „Nem könnyű,
mert iskola után egyből edzés van, utána
már nagyon nehéz rávennem magam a tanulásra, de persze anya nem enged belőle,
ha kell, odaáll fölém, így kénytelen vagyok
tanulni – mondja huncutul nevetve. – Ő tanár és sportpszichológus, és azt szeretné,
ha nemcsak jó futballista, de intelligens,
céltudatos ember lennék.” „Egyébként
sincs baj a tanulással – teszi
hozzá Csaba. – De többször
említettük már neki, hogy
fókuszáljon rá még jobban,
s inkább hagyja a focit, de
hallani sem akart róla.”
„Mint minden focistának,
úgy nekem is: a játék
az életet jelenti – így
Bence. – Nagyon
szeretem minden
egyes percét, amikor lent vagyok a
pályán. Amikor
bánatom
van,
akkor is lejövök,
mert itt szabadságot érzek, elfelejtem minden
gondomat. Egyszerűen szeretek
itt lenni.”
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Sport-tudás

Meccsszilánkok

j e g yző kö ny v

OTP BANKI LIGA, 9. FORDULÓ:
PUSKÁS AKADÉMIA FC – MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–0 (0–0)
Gól: Diallo (57.)
Sárga lap: Prosser (50.), Mevoungou (83.), ill. Hudák D. (14.), Veszelinovics (25.), Szeles (65.),
Baracskai (85.)
PAFC: Hegedüs L. – Osváth, Heris, Vanczák, Balogh B. – Márkvárt (Zsidai, 89.), Mevoungou –
Molnár G. (Prosser, 46.), Knezevic, Szakály P. (Latifi, 54.) – Diallo
Mezőkövesd: Tujvel – Lázár (Baracskai, 74.), Hudák D., Szeles, Fótyik – Mlinar (Majtán, 82.),
Tóth B., – Farkas D., Strestík (Koszta M., 62.), Cseri – Veszelinovics
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Meccsszilánkok

je gyzőköny v

j e g yző kö ny v

MAGYAR KUPA, 6. FORDULÓ:
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–3 (0–1)

OTP BANK LIGA, 10. FORDULÓ:
DEBRECENI VSC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 3–0 (1–0)

Gól: Lakatos G. (55.), ill. Prosser (26.), Perosevic (51.), Latifi (74.)

Gól: Varga K. (45.), Könyves (82.), Tőzsér (86.)

Kiállítva: Ur (74.)

Sárga lap: Varga K. (59.), ill. Osváth (37.), Diallo (90+2.)

Kaposvár: Slakta – Nagy J., Szabó A. (Kollega, 63.), Lakatos G., Fodor M. – Ur, Szakály A. –
Nagy K., Ivancsics (Vachtler, 75.), Böjte P. (Sóron, 63.) – Andorka

DVSC: Nagy S. – Bényei, Kinyik, Szatmári Cs., Ferenczi J. – Tőzsér – Varga K. (Tisza, 90.),
Jovanovic (Csősz, 90+1.), Bódi Á., Könyves – Tabakovic (Takács T., 78.)

PAFC: Danilovics – Osváth, Poór, Vanczák, Spandler – Zsidai, Bacelic-Grgic – Prosser (Szécsi,
56.), Madarász (Knezevic, 60.), Latifi (Diallo, 79.) – Perosevic

PAFC: Hegedüs L. – Osváth, Heris, Vanczák, Balogh B. – Mevoungou – Prosser (Zsidai, 65.),
Márkvárt (Molnár G., 83.), Knezevic, Latifi (Szécsi, 74.) – Diallo
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PAFC

Program

SIKER ITTHON ÉS KAPOSVÁRON, VERESÉG DEBRECENBEN

Küzdelmes mérkőzésen középcsatárunk,
Ulysse Diallo idénybeli ötödik találatával
1–0-ra győztük le a szívós Mezőkövesdet
a Pancho Arénában a bajnokság 9. fordulójában, s ezzel zsinórban a negyedik sikerünket jegyeztük. Az első félidő türelmes
labdajáratását követően nekitámadtunk a
matyóföldieknek. Az egyre nyomasztóbbá
váló Puskás-fölény és az egyre veszélyesebb támadások az 57. percben meghozták gyümölcsüket: Knezevic kényszerítőzött
Márkvárttal a kövesdi tizenhatos sarkánál,
horvát középpályásunk éles szögből a kapufát találta el, de a kipattanót Diallo a hálóba
pofozta, s mivel ellenfelünk csak az utolsó
pillanatban jutott el igazán veszélyes helyzetig, megérdemelten győztünk.
Csapatunk ezután Kaposváron, a Magyar
Kupa 6. körében lépett pályára, s 3–1-re

verte harmadosztályú ellenfelét. A 25.
percben szereztünk vezetést, amikor BacelicGrgic passzából Prosser lőtte ki a bal alsó
sarkot. Az 51. minutumban Zsidai előreívelt
labdája találta meg Perosevic fejét, aki szép
mozdulattal csúsztatott a kaposvári kapuba.
Bár a házigazdák Lakatos fejesével közelebb
tudtak kerülni, a 74. percben helyreállítottuk
a kétgólos különbséget. Ekkor a csereként
beállt Knezevic lépett meg Urtól, aki utolsó
emberként rántotta le a gólhelyzetben kiugró
támadó fedezetet, Szilasi játékvezető pedig
kiállította a kaposvári védekező középpályást. A megítélt szabadrúgást Latifi végezte
el, s lövése Slakta kapujában kötött ki.
Zsinórban a hatodik tétmeccsen aratott
győzelmünkre készültünk Debrecenben, ám
a meccs Herczeg András alakulatának 3–0s sikerével végződött. A kiegyenlített első
félidő végén már szinte mindenki a szünetet
várta, amikor előnyt szerzett a házigazda.
Bódi Ádám középről tálalt Varga elé, aki a
balösszekötő helyén kilépve kilőtte Hegedüs
Lajos kapujának hosszú sarkát. Csapatunk
a második félidőben mindent megtett, hogy
eltüntesse a hátrányt, de a hajrában előbb
egy szöglet után Könyves, majd egy 27 méteres szabadrúgásból Tőzsér talált be, véget
vetve ezzel nyerő szériánknak.

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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A PAFC 2017–2018-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

07. 16.		
07. 23.		
07. 30.		
08. 05.		
08. 12.		
08. 19.		
08. 26.		
09. 09.		
09. 16.		
09. 23.		
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 1—0
DVSC — PUSKÁS AFC
3—0
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
10 6 3 1 21—11 21
2 FERENCVÁROSI TC
10 5 4 1 22—10 19
3 DVSC
10 5 2 3 16—8 17
4 BUDAPEST HONVÉD
10 4 4 2 17—15 16
5 PUSKÁS AKADÉMIA FC 10 4 2 4 15—16 14
6 VASAS FC
9 4 1 4 13—15 13
7 ÚJPEST FC
10 3 4 3 15—15 13
8 PAKSI FC
10 3 4 3 17—18 13
9 DVTK
10 3 3 4 15—19 12
10 SWIETELSKY HALADÁS 9 3 — 6 7—18 9
11 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 10 2 2 6 12—22 8
12 BALMAZÚJVÁROS
10 1 3 6 11—14 6

GÓLLÖVÖLISTA
1
1
3
4
4
4

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

5
5
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
PU
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