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ROVATCÍM

VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

SZÁMVETÉS CSAK A VÉGÉN
Vezetőedzőnk szerint a 2–1-es diósgyőri siker csak az első lépés volt a bronzéremért folytatott versenyfutás hajrájában. Hornyák Zsolt a Paksi FC ellen is nagyon
nehéz mérkőzést vár, amelyen ugyanolyan céltudatosan kell futballoznunk,
ahogy azt Miskolcon tettük.

– A debreceni találkozóhoz hasonlóan Diósgyőrben is hátrányba kerültünk az mérkőzés elején, de
ezúttal nemcsak fordítani sikerült, hanem a vezetést
is megtartottuk a végéig…
– Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen a Diósgyőr közvetlenül mögöttünk volt a tabellán.
Arra készültünk, hogy ellenfelünk stabil védekezésből
gyors ellentámadásokat fog vezetni – ez történt a hazaiak vezető góljánál. Ott hibáztunk, a csapat azonban
nem ijedt meg, példásan küzdött, a bekapott találat
után végig domináltunk, nagyon sok gólhelyzetünk
volt, mindent elmond a mérkőzésről, hogy Braniszlav
Danilovics volt a hazaiak legjobb játékosa. Dinamikusan futballoztunk, a lehetőségeink közül kettőt ki is
használtunk. Nagyon akartuk a sikert, tudtuk, hogy egy
győzelemmel felzárkózhatunk a Mezőkövesdhez – szerencsére ez sikerült is.
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– Nagy megkönnyebbülést jelentett a győzelem?
– Kétségkívül pozitív érzés volt, de a teher azért
még nem került le a vállunkról, hiszen sikerült ugyan
győznünk, ám ezzel csak egy lépést tettünk a céljaink
elérése felé. Örülünk a győzelemnek, de nem szállhatunk el ettől, három nagyon kemény ellenfél vár ránk a
Paks, a Kisvárda, illetve a Honvéd személyében, hiszen
a bajnokság hajrájában mindenkinek van miért futballoznia. Így aztán számvetést csak akkor készíthetünk,
ha ezeket a találkozókat lejátszottuk. Ha komolyan
gondoljuk, hogy meg akarjuk szerezni a bronzérmet,
minden mérkőzésen az utolsó pillanatig küzdenünk
kell.
– A Paks ellen eddig kettőből kétszer sikerült
nyernünk. Jelenthet-e bármilyen kiindulási pontot az
a két összecsapás?
– Aligha. A Paks még nincs teljesen biztonságban,
úgyhogy úgyszintén nagyon nehéz ellenfél lesz, amelynek nagy szüksége van a pontokra. A Diósgyőr ellenihez hasonló, céltudatos játékot várok, s természetesen
azt, hogy hazai pályán is megszerezzük a győzelmet.
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VETETŐEDZŐI NYILATKOZAT

ROVATCÍM

ROVATCÍM

REVANSVÁGYTÓL FŰTVE
Jó formában érkezik a Pancho Arénába a Paksi FC, amely a Ferencváros és a Zalaegerszeg ellen is a hosszabbításban egalizált – mindkét meccs 3–3-ra végződött –, legutóbbi találkozóján
pedig fölényesen győzött a már kiesett Kaposvár vendéglátójaként. Hétvégi riválisunk vezetőedzője, Osztermájer Gábor szerint nagy csatában dől majd el a három pont sorsa.

KERESD TERMÉKEINKET A PANCHO ARÉNA BÜFÉIBEN VAGY
RENDELD MEG A HIVATALOS WEBSHOP OLDALUNKON!
WWW.PFLA.HU/WEBSHOP

– Három nullás győzelmet arattak a Kaposvár ellen, ezzel öt pontra eltávolodtak a kiesőzónától. Jelentett ez az eredmény némi megnyugvást az önök
számára?
– Szerdai győzelmünkkel semmi teher nem került
le a vállunkról, sőt, még nagyobb került rá! A további
mérkőzéseken is meg kell szakadnunk.

FELNŐTT MEZ / FEHÉR
BÖGRE

14.300 Ft

SPIRÁL FÜZET

920 Ft

– A szezonban eddig mindkét egymás elleni ös�szecsapáson a Puskás Akadémia győzött. Ott van a
motiváló tényezők közt a visszavágás vágya?
– Fűt minket a revansvágy, mindenképpen szeretnénk pontot, pontokat szerezni Felcsúton. A két csapat
első meccsén még nem én vezettem a srácokat, így arról a találkozóról nem tudok nyilatkozni, a második pedig igen érdekesre sikeredett, hiszen egy félidőt kettős
emberhátrányban játszottunk.

1.200 Ft
ÜLŐPÁRNA

2.000 Ft

– A PAFC a dobogóért hajt, a Paks igyekszik megszilárdítani a helyzetét. Milyen összecsapást várhatunk szombaton?
– Most mind a két fél részéről kulturált játékra számítok, a végeredményt illetően pedig a helyzetkihasználás fog dönteni.

FOCIS LABDA

270 Ft
SELYEMSÁL

2.800 Ft
OSZTERMÁJER GÁBOR

GYERMEK MEZ / FEHÉR

12.100 Ft
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PanchoArena
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INTERJÚ

INTERJÚ

CSAK A GYŐZELEM SZÁMÍT
Az NB I-ben
januárban bemutatkozó Deutsch
László örül, hogy
eddig jól alakul
első osztályú
pályafutása, de
most mindent a
dobogós helyezés
elérésének rendel
alá.

– Az ősszel Csákváron jó teljesítményt nyújtottál,
ennek eredményeképp aztán januárban már a Puskás Akadémia első csapatával készültél. Rögtön az
első bajnokin megkaptad a bizalmat Hornyák Zsolttól,
és egyből kulcspasszal mutatkoztál be…
– Kicsit meglepett, hogy felkerültem az első csapathoz, mint ahogy az is, hogy az első meccsen bedobtak a
mély vízbe. Végigjátszottam a Kaposvár elleni találkozót,
s valóban enyém volt az utolsó előtti passz a gól előtt,
így mondhatjuk, hogy valóban jól sikerült a bemutatkozásom – a csapat számára sajnos nem volt ilyen pozitív
az meccs, hiszen csak egy pontot szereztünk.
– Akkor sokaknak feltűnt, hogy debütánsként
meglepően higgadtan futballoztál. Mennyire érezted
ezt így belülről?
– Azért volt bennem egy kis izgalom, hiszen mégiscsak az volt életem első NB I-es bajnokija, de akik kívülről nézték a találkozót, valóban azt mondták, nem
látszódott rajtam a megilletődöttség. Egyébként olyan
természetű gyerek vagyok, aki próbálja jó értelemben
lazán venni a dolgokat – ez a hétköznapi életben is jellemző rám. A meccseken is igyekszem görcs nélkül, felszabadultan játszani.
– Úgy néz ki, egyelőre bejön a Deutsch-féle recept,
hiszen eddig nem lehet panasz a teljesítményedre.
Amikor szerepet kaptál, szinte mindig hoztad magad.
– A gól előtti passzaim mostanában valóban jól sülnek el, több alkalommal előfordult, hogy tőlem indult
a gólt eredményező támadás. Örülök, hogy megy a játék, igyekszem így folytatni, és meccsről meccsre többet
vállalni. Ugyanakkor tisztában vagyok a hiányosságaimmal, például folyamatosan azon vagyok, hogy a gyengébbik lábamat fejlesszem, illetve szélső védőként sok
beadást várnak tőlem, azaz a pontosságon is sokat kell
dolgoznom. Mostanság egyszer-kétszer a labdaátvételekbe is becsúsztak hibák, azon is munkálkodom, hogy
úgy vegyem át a labdát, hogy egyből előnybe tudjak kerülni – ezek az első számú céljaim.
– A csapat első számú célja pedig az, hogy a harmadik helyre odaérjen – hogyan látod az esélyeinket?
– Meccsről meccsre, edzésről edzésre azért küzdünk, hogy meglegyen a dobogó. Mostanában minden
úgy alakul, hogy nekünk csak hozni kell a mérkőzéseinket. Még van három találkozónk, mindhármat szeretnénk megnyerni, ha így lesz, odaérhetünk a nemzetközi
indulást jelentő pozícióba.
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– Most az életéért küzdő Paks következik, a legutóbbi ellenük vívott összecsapást sárga lapjaid miatt
kénytelen voltál kihagyni. Milyen mérkőzésre számítasz?
– A paksiak most elég jó formában vannak, kétszer is
a hosszabbításban sikerült egyenlíteniük, legutóbb pedig
fölényesen nyertek. Nagy csatára számítok, hiszen mindkét csapatnak van még célja, nekik a kiesés elkerülése,
nekünk pedig a harmadik hely. Nagyon nehéz lesz, de
számunkra csak a három pont elfogadható, ha azt akarjuk, hogy ott legyünk az első háromban a végelszámolásnál. Alapjában véve szimpatikus a játékfelfogásuk, hiszen
próbálnak támadni, most ráadásul dupla annyira kell jönniük, mert minden pontra nagy szükségük van. Nekünk
az a dolgunk, hogy hatástalanítsuk az akcióikat, és gólokat szerezzünk – ha ez sikerül, meglesz a győzelem.
– Ha ismét lehetőséget kapsz, volt csapattársakkal
is találkozhatsz a pályán. Készülsz-e rájuk külön?
– Nem különösebben, hiszen más csapatokban is
vannak barátaim, illetve olyanok, akikkel együtt játszottam. Nyerni akarunk, most csak ez számít.
– Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy
Diósgyőrben megszerezted első NB I-es gólodat…
– Nem tudom szavakba önteni, hihetetlen érzés,
erre vártam már három éve. Azonban az a legfontosabb, hogy a csapat megnyerte a mérkőzést, és nagyon
fontos három pontot szereztünk.

NÉVJEGY

Deutsch László
Születési idő: 1999. március 9.
Születési hely: Budapest
Mezszám: 99
Poszt: balhátvéd
Bajnoki mérkőzés/gól: 8/1
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TIZENEGYES

TIZENEGYES

KÉRDEZZ-FELELEK: TAMÁS NÁNDOR
Saját nevelésű támadónk, Tamás Nándor a kispadról
beszállva, a rendes játékidő utolsó percében döntötte
el a Kaposvár elleni hazai találkozót. A tizenkilenc éves,
kézdivásárhelyi születésű fiatalembernek tizenegy plusz
egy – nem feltétlenül szakmai jellegű – villámkérdést
tettünk fel. Lássuk Nándi válaszait!

1. A legnagyobb gól, amelyet valaha rúgtál?

Még Csíkszeredában, egy U17-es országos
kupa elődöntőjében az alapvonalról csavartam
a kapuba.

2. A leghasznosabb tanács, amelyet kaptál?

Édesapámtól, mégpedig az, hogy élvezzem a
játékot.

3. A legjobb barátod a csapatban?

Deutsch Laci.

4. A legkeményebb erőpróba életedben?

Nehéz kérdés, de biztosan nem a
matekérettségi.

5. A legjobb autó, amelyet vezettél?

Eddig szinte csak a sajátomat vezettem.

6. A kedvenc ételed?

Az anyukám készítette baconbe tekert
csirkemáj.

7. Egy gól vagy két gólpassz?

Egy gól, csak győztes legyen!

8. Futóedzés vagy konditerem?

Egyértelműen a futóedzésre szavazok.

9. Neymar vagy Eden Hazard?

Hazard, mert vele találkoztam négy éve
Londonban.

10. Nyaralás a tengerparton, vagy kalandtúra a
dzsungelben?

„Nagy kő esett le a szívemről, nagy megkönnyebbülés volt, hiszen
rég szereztem már gólt az első osztályban, több mint egy éve, tavaly
márciusban. Akkor is hasonló volt a szituáció, csereként beálltam
a meccs végére, és a hosszabbításban lőttem a gólt. Nyilván a
csapatnak és nekem is nagyon-nagyon fontos volt ez a gól. Minden
mérkőzésen, ha lehetőséget kapok, az első dolog, ami a fejemben
jár, hogy segítsem a támadásokat, és gólt rúgjak, szerencsére
ez most összejött. Már azelőtt is, úgy érzem, jól szálltam bele a
meccsbe, jól ment a játék, úgyhogy ez hab volt a tortán. Nagyon
remélem, nem kell újra egy évet várnom a következő találatomra” –
mondta a Kaposvár elleni meccs hőse a lefújás után.

Nyaralás a tengerparton.

11. Lady Gaga vagy Nicki Minaj?

Nicki Minaj. A rapzene közelebb áll hozzám.

+1. Bronzérem idén, vagy bajnoki cím jövőre?

Mindkettő, ha kérhetném…
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MECSSTÖRTÉNET

ISKOLAI ÉVZÁRÓ

PAFC–PAKS: JÖHET A HARMADIK FELVONÁS

Iskolánk, a felcsúti Letenyey
közösségi
terében gyűltek
össze a végzős
diákok, hogy átvehessék tanáraiktól érettségi
bizonyítványukat, valamint a
kimagasló tanulmányi eredményekért járó
elismeréseket
– na és persze
ballagás híján a
tarisznyájukat.

NB I-es csapatunk ebben a
szezonban már
kétszer legyőzte
a tolnaiakat, legutóbb Gyurcsó
Ádám vezérletével 4–2-re nyertünk a Pancho
Arénában.

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS A LETENYEYBEN
Klubunk első mérkőzését a Paks ellen 2013. augusztus
10-én játszotta. Az „atomvárosi” bajnokin a 6. percben
Kovács Gábor révén szereztek vezetést a hazaiak, majd
az 54. percben Tischler Patrik egyenlített büntetőből – s
ezzel az ő nevéhez fűződik együttesünk első gólja a tolnaiak ellen. Azonban a 64. percben Vaszicsku Gergő kiállítása miatt emberhátrányban kellett befejeznünk a mérkőzést, s így a paksiak 4–1-re győzni tudtak.
Az első hazai bajnokinkat még 2014. február 28án a székesfehérvári Sóstói Stadionban vívtuk az
atomvárosiakkal. A mérkőzést mostani klubigazgatónk,
Tóth Balázs döntötte el a 80. percben, amikor majdnem
harminc méterről vette be az ellenfél kapuját. A nyerőember végigjátszotta az összecsapást, ahogyan saját nevelésű védőnk, Nagy Zsolt is.
A Pancho Arénában 2014 augusztusában találkozott
először a két gárda. Az első gólt stadionunkban klubigazgatónk, Tóth Balázs lőtte egy remek támadás végén a 7.
percben, ezt a 79. percben Könyves Norbert egalizálta,
így 1–1-es döntetlen született.
A Paks ellen tizenöt bajnokin, illetve két Magyar Kupamérkőzésen léptünk pályára. A bajnokságban kiegyenlített a mérleg, hiszen hat puskásos siker mellett hat paksi
győzelem, illetve három döntetlen született, a gólarány
23–21 a tolnai gárda javára.
A kupában a 2018–2019-es kiírásban adott egymásnak randevút a két együttes. A kétfelvonásos
nyolcaddöntő első meccsén a Paks győzött 2–1-re a
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Pancho Arénában, de a visszavágón az atomvárosban
Liridon Latifi mesterhármasával 3–1-re nyertünk, s ezzel
sikerült kiharcolnunk a továbbjutást.
A futó szezonban már kétszer játszottunk a Pakssal.
Az első összecsapáson, hazai pályán 4–2-re diadalmaskodtunk – a mieinktől Gyurcsó Ádám duplázott, illetve
David Vaneceket és Urblík Józsefet ünnepelték a társak,
a vendégektől Könyves Norbert és Papp Kristóf volt eredményes.
A második mérkőzésen Pakson a 12. percben Artem
Favorov első puskásos találatával kerültünk előnybe. Az
első félidő hajrájában a játékvezető előbb Könyves Norbertet, majd Böde Dánielt állította ki második sárga lappal. A találkozó a 90. minutumban dőlt el, miután David
Vanecek az évad során másodszor is mattolta a zöldek
védelmét.
A kiesés elől menekülő Paks mostani keretét több
korábbi játékosunk is erősíti, így például Balogh Balázs,
Bertus Lajos, Hahn János, Haraszti Zsolt, Osváth Attila,
Poór Patrik vagy éppen Szakály Dénes.
Érdekesség, hogy a Paksban, valamint nálunk is futballozott a négy éve az Európa-bajnokságon a magyar
válogatott tagjaként pályára lépő, jelenleg a MOL Fehérvár FC-t erősítő Fiola Attila. A jobbhátvéd klubunk játékosaként kapott meghívást a kontinensviadalra, ahol az
Ausztria elleni 2–0-s magyar győzelemmel végződő csoportmérkőzést végigjátszotta, ám sérülés miatt a további
találkozókról lemaradt.

„Minden jó, ha a vége jó – mondta Shakespeare után szabadon Bányai György, alapítványi iskolánk igazgatója a hosszú hetekig
üresen álló intézmény aulájában egybesereglett végzősöknek, közöttük akadémiánk
növendékeinek. – Ki gondolta volna, hogy
személyesen is találkozhatunk még ebben a
tanévben, s nem csupán a virtuális térben.
Értékelni, elbúcsúzni jöttünk most össze.
Mi, tanárok örülünk az eredményeiteknek,
voltaképp azt kaptuk, amit vártunk tőletek.
Számotokra ez a nap egy új kezdet.”
Mielőtt még a diákok átvehették volna
bizonyítványukat és könyvjutalmukat, mindazok, akik a vizsgák során kiemelkedően
teljesítettek, külön dicséretben részesültek.
Növendékeink közül többen is kimagaslót
nyújtottak, így a Dél-Karolinai Egyetem leendő hallgatója, Nagy Lorenzó, aki minden
tantárgyból kitűnő lett, Kocsis Bence, aki
emelt szintű matematika érettségit tett, valamint Papp Zsombor, aki angol nyelvből és
testnevelésből is emelt szinten vizsgázott, s
az utóbbiból 98 százalékot kapott. Volt, akit
humoráért, akadt, akit segítőkészségéért
emeltek ki. A bizonyítványosztás után következhetett hát az elmaradt búcsúbankett és
a szerenád.
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AKADÉMIAI ÉVZÁRÓ

AKADÉMIAI ÉVZÁRÓ

„AMIT HITTEL KÉRTEK, MEGKAPJÁTOK”
Habár a rendkívüli helyzet miatt
csonka bajnokságot zártunk, s a
Magyar Labdarúgó Szövetség idén
nem hirdetett bajnokokat, akadémiánk vezetősége fontosnak tartotta,
hogy labdarúgóink ezúttal is megkapják jól megérdemelt elismerésüket.
Végzőseink pedig ebben az évben is
csokornyakkendős tizenegyesekkel
búcsúztak az akadémiától – így zártuk
a kurtán-furcsán véget ért bajnoki
szezont.
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Noha a Magyar Labdarúgó Szövetség döntésének értelmében a 2019/2020-as idényben a koronavírus-járvány miatt az NB I és
a Magyar Kupa kivételével minden kiírást
befejezettnek nyilvánítottak, bajnokokat
nem hirdettek, és kiesők sem voltak, korosztályos csapataink játékosai az akadémiai hagyományoknak megfelelően egytől
egyig felvonultak a Pancho Aréna gyepén,
hogy a rendkívüli helyzetben végzett példás edzésmunkájukért, illetve a bajnokságban való kiemelkedő szereplésükért elismerésben részesüljenek, s a félbemaradt
bajnokság aktuális állásának megfelelően
megkapják arany-, ezüst- és bronzérmüket.
Elsőként Takács Mihály köszöntötte
a fiatalokat, s Máté evangéliumának szavaiból kiindulva értékelte az elmúlt évet:
„Mindazt, amit imádságban hittel kértek,
megkapjátok.” „Te Deumot tartunk, hálát
adunk, s megköszönjük az egész éves munkáját mindenkinek, edzőknek, nevelőknek,
pályamunkásoknak, konyhás néniknek –
fogalmazott akadémiánk igazgatója. – Furcsa szezont zártunk, az egész világ számára
furcsa évet, hiszen a járvány időszakát senki nem kalkulálta bele az életébe. Új helyzetet hozott mindenki számára ez az időszak,
csapatmunkában dolgoztunk, idővel megteremtettük a lehetőségét annak, hogy ismét visszatérhessetek, s edzhessetek – ez
korántsem természetes. Ha a mindennapjaitokat ennek szellemében élitek, ha tudjátok, nem minden adatik meg magától, ha
hittel kértek, akkor megkapjátok, amit szeretnétek.” Akadémiánk igazgatója ezután
külön is megköszönte a Puskás Akadémia

egészségügyi személyzetének azt az áldozatos munkát, amely lehetővé tette játékosaink számára a biztonságos edzéseket.
Következett aztán a díjátadás. Takács
Mihály igazgató, Liszkai Dezső szakmai és
képzési igazgató, valamint Kiss Zoltán kollégiumigazgató akasztotta az élen végzett
csapatok játékosainak nyakába a jól megérdemelt érmeket. U14-es és U19-es lánycsapatunk egyaránt a harmadik helyen állt
a bajnokság kényszerű lezárásakor, U15ös, U16-os és U17-es fiaink a második helyen zártak, U16-os lányaink, U14-es fiaink
pedig az első helyen végeztek a pontvadászatban.
Az éremátadást követően végzőseinktől köszöntünk el. Idén tizenöt akadémistánk, Ásványi Balázs, Gáspár Máté, Horog
Ádám, Koch Attila, Kocsis Bence, Komáromi György, Körmendi Kevin, Kucsván Milán,
Magyar Zsolt, Nagy Lorenzó, Nagy Zalán,
Papp Milán, Papp Zsombor, Pregitzer Péter és Vaits Marcell számára érnek véget az
akadémiai évek. Vezetőink tanúsítvánnyal
és a tablójukkal búcsúztak el a fiúktól, s azzal a jellegzetes siltes sapkával, amely rögvest a levegőbe is repülhetett. Ugyancsak
hagyomány, amolyan rituálé, hogy végzőseink így, elegánsan-öltönyösen büntetőt
rúgnak a kapusedzőknek: növendékeink
parádés próbálkozásaival Mitring Istvánnak, Deli Zoltánnak és Molnár Leventének
kellett megbirkóznia.
Az évzárót követően jöhet egy kis pihenés, hogy aztán július közepén elkezdődhessen a felkészülés a 2020/2021-es bajnoki idényre.
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 28. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 2–1 (1–1)
Gól: Knezevic (8. – 11-esből), Tamás (90.), ill. Szakály A. (23.)
Sárga lap: Radics (39.), Van Nieff (62.), ill. Nagy T. (10.), Ádám M. (33.). Fodor M. (49.)
PAFC: Tóth B. – Szolnoki (Radics, 29.), Meissner, Hadzsiev, Deutsch L. – Van Nieff – Slagveer (Tamás N., 75.), Knezevic, Favorov (Urblík, 60.), Gyurcsó (Nagy Zs., 75.) – Vanecek (Golgol, 60.)
Kaposvár: Pogacsics – Vachtler (Nagy J., 74.), Szabó A., Ur, Hadaró (Fodor M., 30.) – Nagy T. (Csiki.,
61.) – Pintér Á., Szakály A., Trebotic, Palic (Balázs, 60.) – Ádám M.
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 29. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–2 (1–1)
Gól: Adeniji (6., 62.), ill. Knezevic (33.), Van Nieff (57.)
Sárga lap: Habovda (30.), Garba (68.), Szatmári (90.), ill. Van Nieff (65.)
DVSC: Kosicky – Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi (Barna Sz., 79.) – Habovda (Kundrák, 61.),
Kusnyír, Bódi, Tőzsér (Garba, 61.), Varga K. (Szécsi M., 79.) – Adeniji (Milunovic, 88.)
PAFC: Tóth B. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Deutsch L. – Van Nieff – Slagveer (Tamás N., 67., h.
Nagy Zs.,75.), Urblík, Knezevic, Gyurcsó (Sós B., 88.) – Vanecek
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 30. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–2 (1–1)
Gól: Ivanovszki (3.), ill. Deutsch (21.), Vanecek (48.)
Sárga lap: Iszlai (28.), ill. Gyurcsó (32.), Szolnoki (40., 88.), Knezevic (74.), Meissner (80.)
Kiállítva: Szolnoki (88.)
DVTK: Danilovics – Orosz D., Polgár, Brkovics, Vági – Márkvárt (Egerszegi, 84.), Iszlai – Hasani,
Molnár G. (Rui Pedro, 71.), Kiss T. (Makrai, 77.) – Ivanovszki (Tabakovic, 71.)
PAFC: Tóth B. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Deutsch – Van Nieff – Slagveer (Sós B., 67.), Urblík,
Knezevic (Spandler, 90.), Gyurcsó (Plsek, 84.) – Vanecek (Nagy Zs., 84.)
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MECCSIDÉZŐ

ÍGY ÁLLUNK MOST

HÁROMSZOR KÉT GÓL, HÉT PONT
A 28. fordulóban a Pancho
Arénában 2–1-re nyertünk a
Kaposvár ellen. Nagy lendülettel kezdtük a találkozót, és
a 8. percben már vezettünk:
egykori növendékünk, Vachtler
buktatta Gyurcsót a kaposvári
tizenhatoson belül, az ítéletvégrehajtó Knezevic volt, és
nem hibázott. Az előnyünk,
ahogyan januárban, most sem
volt hosszú életű: a 23. percben egy jobb oldali szögletnél
a túlvégen egyedül maradt Szakály, és három méterről Tóth
kapujába lőtt. A kaposváriak
egyenlítő találata után is nagy
fölényben futballoztunk, ám
hiába dolgoztunk ki sok helyzetet, sokáig képtelenek voltunk
bevenni Pogacsics kapuját. A
rendes játékidő utolsó percében aztán két cserejátékos
összehozta a győztes gólunkat:
Urblík balról középre adott labdája a jobb oldalon érkező Tamás Nándor elé került,
aki tizenegy méterről, kapásból a hálóba továbbított.
A 29. körben Debrecenbe látogattunk, és fordulatos mérkőzésen 2–2-t játszottunk a DVSC-vel. Finoman szólva sem indult jól számunkra az összecsapás, a
Loki ugyanis már a 6. percben vezetést szerzett: Bódi jó
ütemű passzával Adeniji lépett ki a leshatáron, és nyolc
méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Együttesünk nagy
erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, s ennek
a 33. percben meg is lett az eredménye, jött a teljesen
megérdemelt egyenlítés: Gyurcsó ment el a jobb szélen, beadását Habovda középre bólintotta, pontosan
Knezevic elé, aki tizenhárom méterről, jobbal, kapásból kilőtte a bal alsót. Az 57. minutumban pazar góllal
szereztük meg a vezetést: Vanecek birkózott ki egy szabadrúgást a hazai tizenhatos előterében, a labda mögé
Van Nieff állt, és huszonhárom méterről a bal sarokba
tekert. Ám ezzel sajnos nem volt vége. A 62. percben
ugyanis Ferenczi ívelt be a bal szélről, középen ismét
Adeniji érkezett, és három méterről a kapunkba fejelt.

A 30. fordulóban közvetlen riválisunkhoz, a
DVTK-hoz utaztunk, és hátrányból fordítva nyertünk 2–1-re. Ha Debrecenben nem kezdődött jól
az összecsapás, Diósgyőrben egyenesen rémálomszerűen indult a rangadó, a 3. percben ugyanis már
túl voltunk egy DVTK-találaton, amely a középcsatár
Ivanovszki nevéhez fűződött, aki a bal szélen megiramodó Kiss Tamás labdáját passzolta hat méterről
a kapuba.
A gyorsan beszedett gól után átvettük a játék irányítását, és a 21. percben egyenlítettünk: Danilovics
egy bal oldali szögletet középre ütött ki, a labdát Deutsch huszonhárom méterről, kapásból, laposan, bal
külsővel a bal alsó sarokba küldte – ez volt saját nevelésű játékosunk első találata az élvonalban.
A győzelmet jelentő gólt a második félidő elején
szereztük meg: a 48. percben Knezevic pazar indításával Gyurcsó lépett meg bal szélen, pontosan adott középre, ahol Vanecek érkezett, és a vetődő Danilovics
kezét érintve a hálóba lőtt. Sikerünkkel pontszámban
beértük a harmadik helyezett Mezőkövesdet.

A PUSKÁS AKADÉMIA FC
2019–2020-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.

08.03.		
08.11.		
08.17. 		
08.25. 		
08.31.		
09.14.		
09.28.		
10.05.		
10.19.		
10.26.		
11.02.		
11.09.		
11.23.		
11.30.		
12.08.		
12.14.		
01.25.		
02.01.		
02.05.		
02.08.		
02.15.		
02.22.		
02.29.		
03.07.		
03.14.		
05.31.		
06.07.		
06.10.		
06.13.		
06.17.		
06.20.
19:00
06.24.
19:00
06.27.		

Újpest FC — Puskás Akadémia FC
1–3
Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 0–2
Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC
1–0
Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 4–1
Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Kaposvár
2–0
Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 1–2
Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Paks
4–2
Kisvárda — Puskás Akadémia FC
0–1
Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd
1–2
Puskás Akadémia FC — Újpest FC
1–3
MOL Fehérvár FC — Puskás Akadémia FC 1–3
Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd
1–1
Ferencvárosi TC — Puskás Akadémia FC 2–2
Puskás Akadémia FC — Zalaegerszeg
0–1
Kaposvár — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Debreceni VSC 0–0
Puskás Akadémia FC — Diósgyőri VTK
2–2
Paks — Puskás Akadémia FC
0–2
Puskás Akadémia FC — Kisvárda
3–1
Bp. Honvéd — Puskás Akadémia FC
1–1
Újpest FC — Puskás Akadémia FC
2–3
Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 1–4
Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC
0–0
Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 1–1
Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC
2–0
Puskás Akadémia FC — Kaposvár
2–1
Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 2–2
Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC
1–2
Puskás Akadémia FC — Paks
Kisvárda — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd

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

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

M
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

GY
21
17
13
12
12
11
10
10
10
10
9
4

D
7
8
8
11
5
8
9
7
7
5
5
2

V
2
5
9
7
13
11
11
13
13
15
16
24

G
56—23
53—26
40—28
46—38
38—42
31—38
47—41
38—43
40—47
37—41
42—56
24—69

GÓLLÖVŐLISTA
1.
2.
2.
2.
5.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

VANECEK DAVID
GYURCSÓ ÁDÁM
HENTY EZEKIEL ISOKEN
KNEZEVIC JOSIP
URBLÍK JÓZSEF
VAN NIEFF YOELL
FAVOROV ARTEM
HEGEDÜS LAJOS
MEBRAHTU GOLGOL TEDROS
SÓS BENCE
VLASKO JÁN
SZOLNOKI ROLAND
DEUTSCH LÁSZLÓ

9
7
7
7
4
2
1
1
1
1
1
1
1
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A K ALCSÚT I A
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ROVATCÍM

˝
˝
AZ ÉJ SÖTÉTJÉBEN EZERNYI FÉNYLO-REPKEDO
LÁMPÁSKÉNT VILÁGÍTJÁK BE AZ ARBORÉTUMOT.

VÁRHATÓAN 2020 JÚNIUSÁBAN!
SZAKVEZETÉS IDŐPONTOK: 20:15, 20:30, 20:45
A rajzás ideje alatt mindennap, hétköznap is indulnak szakvezetések.
A szakvezetés hossza körülbelül 1-1,5 óra.

RÁCIÓ
T
Z
S
I
REG NINCS

IDŐPONT

Előreláthatólag 2020 júniusában körülbelül
két héten keresztül várjuk az idelátogatókat.
Az időpont bogár- és időjárásfüggő,
aktuális információkat mindig keresse elérhetőségeink valamelyikén!

JEGYÁRAK
Felnőtt: 2.400 Ft/fő

Nyugdíjas, diák*: 1.300 Ft/fő

*Nappali tagozatos és nemzetközi diákigazolvány felmutatása esetén.
A belépés 3 éves kor alatt ingyenes.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!
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www.alcsuti-arboretum.hu
info@alcsuti-arboretum.hu
www.facebook.com/arboretumalcsut/
+36 22 353 219

