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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

TOVÁBB KELL JAVULNUNK

Mesterünk, 
Hornyák Zsolt 
szerint a Fehérvár 
elleni eredményes 
szerepléshez a 
közel tökéletes 
csapatmunkán 
kívül az is kell, 
hogy tanuljunk az 
előző fordulóban 
elkövetett 
hibákból, s ne 
tévesszen meg 
minket ellenfelünk 
kupakudarca. 

– Az eredmény szempontjából ideáli-
san kezdtük a bajnokságot az Újpest elle-
ni 3–1-es idegenbeli sikerrel. Pár nap táv-
latából visszatekintve hogyan értékeled a 
múlt szombati meccset?

– Természetesen pozitívan gondolok vissza a 
találkozóra, hiszen jó eredményt értünk el, de most 
már nem foglalkozunk azzal, mi történt egy héttel 
ezelőtt. Reálisan gondolkodom, tisztában vagyok 
azzal, hogy sok olyan negatívuma volt a játékunk-
nak, amelyet ki szeretnénk küszöbölni. Mostantól 
a Fehérvár elleni mérkőzéssel foglalkozunk, és sze-
retnénk kijavítani az említett hibákat. Ha ez sikerül, 
még erősebbek leszünk, és jobb játékot tudunk 
nyújtani a fehérváriak ellen.

– Milyen következtetéseket sikerült 
levonnod a piros-kékek vaduzi kupamecs-
cséből, illetve a Kaposvár elleni győzel-
méből?

– Ellenfelünk jó csapat, igen bő kerettel, így sze-
rintem teljesen más összeállításban fognak felállni, 
mint legutóbb a Kaposvár ellen.  Arra számítunk, 
hogy kiváló együttes érkezik hozzánk, de azt is re-
mélem, hogy az ilyenkor szokásos elemzést elvé-
gezve nekünk is megfelelően sikerül felkészülnünk 
ellenük. Tudjuk, hogy a kupában becsúszott nekik 
ez a baki, de azzal is tisztában vagyunk, hogy meg 
fogják rázni magukat, és hosszú távon kiegyensú-
lyozott teljesítményre lesznek képesek.

– Valószínűleg igencsak motivált el-
lenféllel találkozunk, főleg mivel a leg-
utóbbi négy alkalommal egyszer sem si-
került legyőzniük minket…

– Az ilyesmivel nem annyira foglalkozom, persze 
jó lenne, ha tovább tudnánk nyújtani a sorozatot. 
A legfontosabb az, hogy most hogyan játszunk, és 
hogy örömet tudjunk okozni a szurkolóknak. Akkor 
leszek elégedett, ha a már említett hiányosságokat 
kijavítjuk, és igazi csapatként működünk – ebben az 
esetben pontot, pontokat tudunk szerezni.A részvétel regisztrációhoz kötött, ha nem akarsz lemaradni jelentkezz az esport@pfla.hu e-mail címen, ahol minden 

információt elküldünk neked! A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken!A részvétel regisztrációhoz kötött, ha nem akarsz lemaradni jelentkezz az esport@pfla.hu e-mail címen, ahol minden 

információt elküldünk neked! A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken!
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ROVATCÍM

– Jól kezdték a bajnoki szezont, csapata 4–2-re 
győzött a Kaposvár ellen a nyitófordulóban. Hogyan 
értékeli az ott mutatott teljesítményt?

– Ahogyan a Kaposvár elleni mérkőzést követő sajtótájé-
koztatón fogalmaztam, a vasárnapi játékkal összességében elé-
gedett vagyok. Jól álltunk hozzá a mérkőzéshez, a négy szerzett 
gólon kívül is volt több százszázalékos lehetőségünk is, igaz, a 
másik oldalon azt is meg kell említeni, hogy egy olyan időszaka 
van a csapatnak, amelyben az ellenfél, amikor helyzetbe kerül, 
gólt is szerez. Bízom benne, hogy ezt a periódust viszont a mai 
mérkőzésen lezárjuk, és nem adunk könnyű gólokat a Puskás 
Akadémiának.

– A Puskás Akadémia is győzelemmel kezdett 
Újpesten. Mi a véleménye a mieink első fordulóbeli 
teljesítményéről?

VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

LEZÁRNÁK A ROSSZ SOROZATOT
Fegyelmezett és 
okos játék kell a 
Puskás Akadémia 
legyőzéséhez 
– vallja a Mol 
Fehérvár FC 
vezetőedzője, 
Marko Nikolics, 
aki szerint csapata 
tanult a mieink 
ellen győzelem 
nélkül megvívott 
utolsó négy 
találkozóból.

MARKO NIKOLICS

STABIL HÁTTÉR A MAGYAR SIKEREKHEZ! 

– Nem tartom szerencsésnek, ha nyilvánosan az ellenfél 
játékáról vagy egy kollégáról értekezik az ember, hiszen min-
den ellenfelünket tisztelni kell. Természetesen láttuk a Puskás 
Akadémia mérkőzését, illetve a szokásoknak megfelelően kiele-
meztük, és felkészültünk ellenfelünk játékából. Az biztos, hogy 
nehéz találkozó áll előttünk, taktikailag fegyelmezett és okos 
játékra lesz a csapatomtól szükség ahhoz, hogy győzelemmel 
térhessünk haza vasárnap este.

– A legutóbbi négy találkozójukon nyeretlenek 
maradtak a Puskás Akadémia ellen. Jelent-e ez 
plusz motivációt az önök számára a mérkőzés előtt?

– Minden találkozó egy új futballtörténet, így, ahogyan a 
sikereken sem szabad sokáig lovagolni, úgy a vesztes mérkőzé-
seket is le kell zárni a megfelelő tanulságok levonásával. Termé-
szetesen nyerni szeretnénk vasárnap este Felcsúton, hogy hat 
ponttal álljunk két forduló után a tabellán.
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Mer nagyot 
álmodni holland 
középpályásunk, 
Yoell van Nieff, aki 
akkor lenne igazán 
boldog a szezon 
végén, ha sikerülne 
megszereznünk a 
nemzetközi kupa-
indulás jogát.

Yoell van Nieff
Születési idő: 1993. június 17.
Születési hely: Groningen
Poszt: középpályás
Mezszám: 6
NB I-es mérkőzés/gól: 1/0

NÉVJEGY

EURÓPAI PORONDHOZ SEGÍTENÉ A CSAPATOT

– Egészen kicsi voltam még, egy-kétéves legfeljebb. 
Apámnak még fognia kellett mindkét kezemet, de már pró-
bálkoztam, hogyan rúgjak labdába. Aztán négyévesen gya-
korlatilag már játszottam a futballt, most pedig huszonhat 
vagyok, szóval huszonkét éve tart már a szerelem – mesélt 
indíttatásáról holland fedezetünk.

– Volt példaképed Hollandiában?
– Mindig is Rafael Van der Vaart volt a kedvencem, de 

tetszett Wesley Snejder játéka is – ők is középpályások. Arjen 
Robben pedig Groningenből indult, akárcsak én, rá ezért te-
kintek példaként. 

– És nemzetközi szinten?
– Andrés Iniesta játékáról csak az elismerés hangján 

tudok szólni, de Modric vagy Busquets alakításait is szere-
tem nézni. Nagy figyelemmel követem azt is, hogyan alakul 
Frenkie De Jong pályája a Barcelonánál. 

– Ki a legjobb labdarúgó, aki ellen játszottál 
korábban? 

– Dusan Tadics az Ajaxból – rövid ideig csapattársak is 

voltunk a Groningenben. Ő az egyik legjobb, aki ellen futbal-
loztam.

– Azt se rejtsük véka alá, hogy holland kupa-
győztessel beszélgetünk…

– Nagyon jó szezonunk volt a Groningennel 2015-ben. 
Előtte soha nem sikerült trófeákat nyernie a klubnak, úgy-
hogy történelmi tettet hajtottunk végre. Nekem is nagyon jól 
sikerült a szezon: huszonhat meccsen játszottam balhátvéd-
ként, és öt gólt lőttem. A kupadöntőn sajnos nem léptem pá-
lyára, de az élmény így is fantasztikus volt, remélem, a Puskás 
Akadémia tagjaként átélhetek hasonlót.

– Több poszton is feltalálod magad a pályán. 
Melyik szerepkör áll hozzád legközelebb?

– Leginkább a középpályán érzem jól magam, mert ott tá-
madásban és védekezésben is egyformán lehet érvényesülni, 
de balhátvédként és középhátvédként is bevethető vagyok. 

– A holland futball sokkal magasabban jegy-
zett, mint a magyar. Mit tudsz nekünk átadni hazád 
labdarúgásából?

– Ez jó kérdés! Hollandiában szeretjük, ha a saját csapa-
tunk diktálja a játékot. Igyekszünk a földön járatni a labdát, 
kevésbé alkalmazunk hosszú indításokat, inkább nyomás alá 
helyezzük az ellenfelet. Ezt az egyes posztokon külön-külön 
és csapatként is előszeretettel csináljuk. Ez jellemző a hol-
land focira. Persze ezt mindenhol, így Magyarországon is al-
kalmazzák, de azt hiszem, ebben mi még jobbak vagyunk.

– Ez az első alkalom, hogy külföldi csapathoz 
igazoltál. Milyenek az első benyomásaid?

– Nem sokat tudtam az országról, gyorsan történt min-
den, a reptérről egyből Felcsútra vittek, szinte a stadion volt 
az első, amit láttam. A Pancho Aréna  igazán gyönyörű, ahogy 
az egyéb létesítmények is teljesen rendben vannak. Minden 
szebb, mint amire számítottam. Eddig nagyon élvezem, hogy 
itt lehetek, de a legelégedettebb akkor leszek, ha a szezon is 
jól sikerül majd. A társakkal jól kijövünk, játékban pedig még 
jobbak is leszünk. Egyre letisztultabbak a játékkapcsolatok, 
tudjuk, ki merre mozog, úgyhogy jó úton járunk.

– Hogyan jellemeznéd a csapatot? Mire lehe-
tünk képesek az előttünk álló évadban?

– Technikás csapat vagyunk, jól kép-
zett játékosokkal. Hogy mire lehetünk 
képesek, azt még nehéz megjósolni, hisz 
nem ismerem a teljes mezőnyt. De amit 
eddig láttam, az alapján kijelenthetem, 
hogy van sebességünk, van technikánk, 
van taktikánk, egyszóval jó csapatunk 
van. Ha el akarsz érni valamit, komoly 
célokat kell kitűznöd, száz százalékot be-
leadnod és akkor bármit elérhetsz. Ha nem 
álmodsz a sikerről, akkor mit akarsz igazán? 
Mindig lehet fejlődni, de ha bajnok akarsz 
lenni, hinned kell benne. Ami a szezont illeti, 
még csak most kezdődött el, szám-
talan kihívás vár még ránk, de ettől 
szép a futball. Az álom beteljesülé-
se az lenne, ha nemzetközi kupás 
helyen végeznénk.
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– Tizennyolc évesen, sérülés miatt fejeztem be a labdarú-
gó-pályafutásomat, így nem volt alkalmam arra, hogy a legma-
gasabb szinten futballozhassam. Ekkor jöttem rá, hogy örömet 
okoz, ha másoknak segíthetek abban, hogy fittebbek, egészsége-
sebbek legyenek. Így a prágai testnevelési egyetemen folytattam 
a tanulmányaimat – visszatekintve jó döntést hoztam.

– Mindig is a futballban akartál dolgozni?
–  Úgy emlékszem, igen. Gyermekkoromban minden cseh 

kissrácnak az volt az álma, hogy olyan legyen, mint Pavel Ned-
ved vagy éppen Patrik Berger, azaz az 1996-os Európa-bajnoki 
ezüstérmes generáció. Én 1991-ben születtem, és akárcsak a töb-
biek számára, nekem is óriási motiváció volt, hogy olyan híres 
futballista legyek, mint mondjuk, Vladimir Smicer. Éjjel-nappal 
futballoztunk az utcán, és ugyanazt a szintet akartuk elérni, mint 
ők – persze ez nem mindenkinek sikerült.

– Említetted Nedvedet, Bergert és Smicert. Ne-
ked is ők voltak a kedvenceid?

– Főleg Smicer és Berger, akik mindketten a Slaviában 
játszottak, aztán pedig a Liverpoolban, amely ak-
koriban a kedvenc klubom volt. A bálványaim 
voltak, és egyben irányadók is számomra, de 
mint már említettem, nem jöhet össze min-
denkinek, hogy elérjen az ő szintjükre…

– Ezért aztán edzősködésre 
adtad a fejed. Mikor és hol kezd-
tél el erőnléti tréningeket tarta-
ni?

– Az első vagy a második fél-
évemben lehettem az egyetemen, 
amikor elkezdtem a Slavia tizen-
két éven aluli növendékeivel 
foglalkozni. Ez a 2000-es ge-
neráció volt – ma már tizenki-
lenc évesek –, az ő munkáju-
kat segítettem az edzéseken 
és a tornákon egyaránt. 
Egyidejűleg személyi edző-
ként is tevékenykedtem az 
egyik jó nevű prágai edző-
teremben. 

– Hornyák Zsolttal együtt érkeztél a csa-
pathoz. Mióta dolgoztok együtt?

– A közös munka Liberecben kezdődött, másfél sze-
zon óta vagyok az erőnléti edzője. Remekül kijövünk 
egymással, nagyszerűen együtt tudunk működni, na-
gyon tetszik a játékról alkotott elképzelése – ezért is 
döntöttem úgy, hogy vele tartok a Puskás Akadémiára. 

Új arc NB I-es 
gárdánk stábjában 
erőnléti edzőnk, 
Egon Kunzmann. A 
fiatal cseh szakem-
ber bemutatkozó 
interjújában beszélt 
itteni céljairól, vala-
mint arról, hogyan 
érte kellemes meg-
lepetés már az első 
napokban a Puskás 
Akadémián.

– Melyek az 
erőnléti edzői 

szakma legfon-
tosabb aspek-
tusai egy fut-
ballcsapatnál?

– A legnyilván-
valóbb cél, hogy 
a játékosok fizika-
ilag is százszáza-
lékos állapotban 
legyenek, valamint 

hogy megelőzzük 
a sérüléseket. Az első 
periódus már a felké-

szülési időszak előtt 
megkezdődött , 

hiszen a 
j á té -

AZ ERŐ FELELŐSE kosok egyéni edzésprogramot kaptak, amelyet elődömmel, 
Csáki Istvánnal egyeztetve állítottunk össze – ő rengeteg 
információval ellátott. Megosztotta velem a GPS-es méré-
sek adatait, minden játékossal kapcsolatban megvitattuk 
a teendőket. Általában véve, amikor a közös munka meg-
kezdődik a fiúkkal, a mikrociklusok változásával a hangsú-
lyok is hétről hétre változnak, s a terhelés játékosonként is 
különböző az illető korának, illetve edzettségi állapotának 
függvényében.

– Ha már az edzettségi állapotnál tartunk: elé-
gedett vagy a nálunk tapasztaltakkal?

– Azt kell mondanom, meglepődtem, amikor idejöttünk. 
Volt egyfajta elképzelésem a játékosok szezon eleji edzett-
ségi állapotáról, és nyugodtan mondhatom, hogy elégedett 
vagyok a látottakkal, mind az edzőtáborban, mind pedig az 
azóta elvégzett munkával. 

– Személy szerint mit vársz az előttünk álló 
szezontól?

– Természetesen nagyok az elvárások mindnyájunkkal 
szemben, a cél a lehető legjobb eredmény elérése, az, hogy 
felvegyük a versenyt a legjobbakkal. Ehhez minden edzésen 
és minden mérkőzésen a maximumot kell nyújtanunk, aztán 
meglátjuk, ez pontosan mire lesz elég. Pozitívan gondolko-
dom, hiszek benne, hogy szép eredményeket fogunk elérni.

– Először dolgozol Magyarországon. Hogy 
megy a beilleszkedés?

– Itt mindenki rendkívül barátságos és segítőkész. Kiváló 
hangulatban dolgozunk, lelkesek vagyunk, jó látni a fiúkon, 
hogy akarnak dolgozni és fejlődni, ami nagyon fontos, ha el 
akarsz érni a legjobbak szintjére. A családom is itt van ve-
lem, így ilyen szempontból is biztosítva van a háttér ahhoz, 
hogy igazán minőségi munkát végezzek.
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SZÓ SEM LEHET SÜNDISZNÓÁLLÁSRÓL!
Noha a 
Fehérvárnak 
remek támadói 
vannak, nem 
szabad beásni 
magunkat a 
kapunk elé – 
véli Sós Bence. 
A nyáron a 
fehérváriaktól 
végleg 
megvásárolt 
szélső bizonyítani 
szeretne, de nem 
az ellenfélnek.

– Te is alaposan kivetted a részed az Újpest elleni 
3–1-es sikerből, hiszen Ezekiel Henty a te lövésed 
utáni kipattanóból szerezte a második gólt.

– Nagyon örülünk, hogy nyertünk a bajnoki nyitányon, de 
úgy gondolom, azért ebből a sikerből kár lenne messzemenő kö-
vetkeztetéseket levonni, hiszen ez volt az első meccsünk. Persze 
nagyszerű, hogy jó csapatmunkával sikerült elhoznunk a három 
pontot – talán ha jobban koncentrálunk, még több gólt is szerez-
hettünk volna. Kielemeztük, és ezzel le is zártuk azt a mérkőzést, 
innentől kezdve csak a Fehérvárra koncentrálunk.

– Egykori csapatod következik a sorban: pikáns 
összecsapás lesz?

– Szép félévet töltöttem Fehérváron, hiszen a csapat beju-
tott az Európa-ligába. Sajnos nem kaptam annyi játéklehetősé-
get, amennyit szerettem volna, de harag azért nincs bennem. 
Nagyon várom a mérkőzést, szeretnék bizonyítani, de nem az 
ellenfélnek, hanem magamnak, illetve a csapatnak, a stábnak és 
a szurkolóknak, és nagyon szép lenne, ha meg tudnánk szerezni a 
második győzelmet is, és ehhez jó játékkal járulnék hozzá.

– Számít-e bármit is, hogy az utóbbi időben jól 
megy a csapatnak a fehérváriak ellen?

– Úgy vélem, nekünk ezzel nem szabad foglalkoznunk, hiszen 
minden meccs más. Az tény, hogy az előző héten a nemzetközi 
kupában nagy pofont kaptak, de az erejüket mutatja, hogy a Ka-
posvár ellen győzelemmel tudtak kezdeni. Biztos vagyok benne, 
hogy mindent megtesznek majd, hogy legyőzzenek minket, de mi 
is három pontot akarunk szerezni – győzzön a jobb! Ellenfelünket 
ismerve kijelenthető, hogy a védőmunkára nagyon oda kell majd 
figyelnünk, hiszen remek támadóik vannak. Hátrálnunk viszont 
semmiképpen nem szabad, ugyanis gólt kell szereznünk – ezért 
mindent meg is fogunk tenni.

MOST IS JÓ ÓMEN VOLT A VASAS-PÁLYA
Nem mindennapi megtiszteltetés érte Komjáti Andrást. A csaknem teljes aktív 
labdarúgó-pályafutását a Vasasnál töltő szakembert arról kérdeztük, milyen 
érzések kavarogtak benne, amikor megtudta, hogy az új Illovszky Rudolf 
Stadionban szektort neveztek el róla.

– Valóban hatalmas megtiszteltetés, hogy szektor viseli a ne-
vemet Angyalföldön – mondta klubunk tulajdonosi tanácsadója. 
– Köztudott, hogy a Vasas nagy tradíciókkal rendelkező egyesü-
let, a történelem során a magyar labdarúgás kiválóságai fordul-
tak meg ott, ez még jobban felértékeli, hogy a névadásnál rám 
is esett a választás. Az öltözőfolyosón sétálva pedig jóleső érzés 
volt olvasgatni a falon a régi, híres játékosok, edzők sztorijait.

– A Komjáti András-szektor pont a Várady Béla-
szektor mellett helyezkedik el. A véletlen műve?

– Nagyon örülök, hiszen Várady Béla jó barátom volt. Isme-
retségünk még az ifiválogatottban kezdődött, majd egy év múlva 
Ózdról felkerült a Vasashoz, s csapattársak lettünk.  Legényko-
runkban sülve-főve együtt voltunk – rettentően sajnálom, hogy 
nem élhette meg, hogy róla is szektort nevezzenek el ebben a 
szép stadionban. 

– Nemrég a PAFC is „felavatta” az Illovszky Ru-
dolf Stadiont, hiszen múlt szombaton 3–1-re vertük 
az Újpestet a Fáy utcában. Mit szólt ehhez a szép 
győzelemhez?

– Sem Vasas-játékosként, sem Vasas-edzőként nem sok 
vereségben volt részem a Fáy utcában… Éppen ezért bizakodó 
voltam a nyitófordulóval kapcsolatban, hittem, hogy jelenlegi 
csapatommal, a Puskás Akadémiával is folytatom a hagyományt 
– hála Istennek, sikerült. Talán minden meccset itt kellene játsza-
nunk… (Nevet. ) A viccet félretéve: tetszett a csapatunk játéka, a 
kapunk nem sűrűn forgott veszélyben. Nem is igazán szeretnék 
senkit kiemelni, mert úgy néz ki, már a szezon elején úgy tűnik, 
kezdünk igazi csapattá formálódni. Reméljük, hosszú távon is 
megmarad ez a jó hangulat, és az egymásért való küzdeni akarás 
a gárdánál.

– A hétvégén a Mol Fehérvár FC ellen hazai pá-
lyán is bizonyíthatunk – tavaly saját közönségünk 
előtt rendre jól szerepeltünk. Lehet ez jó ómen va-
sárnapra?

– Az Újpest elleni mérkőzés eredményének ismeretében ki-
fejezetten bizakodó vagyok, úgy érzem, a Pancho Arénában is jól 
helytáll majd a csapat.



Felső sor:  Poór Patrik, Ján Vlasko, Urblík József, Kamen Hadzsiev, David Vanecek, Laky László, Hegedüs Lajos, Thomas Meissner, Spandler Csaba, Josip Knezevic, 
 Golgol Mebrahtu, Ezekiel Henty
Középső sor:  Hajnal Imre (masszőr), Lőrincz Ábel (videoelemző), Egon Kunzmann (erőnléti edző), Polonkai Attila (asszisztensedző), Hornyák Zsolt (vezetőedző), 
 Vanczák Vilmos (asszisztensedző), Vezér Ádám (kapusedző), Kiss István (masszőr), Feszthammer Réka (gyógytornász, manuálterapeuta)
Alsó sor:  Tamás Nándor, Radics Márton, Skribek Alen, Kiss Tamás, Szolnoki Roland, Nagy Zsolt, Bokros Szilárd, Fülöp Lóránd, Yoell van Nieff, Sós Bence, Hegedűs János



14 15

BAJNOKOKPAFC I I

DEBÜTÁLÓ DUÓ TAROLTUNK A TOPOLYAI TORNÁN
Múlt vasárnap az NB III Nyugati csoportjában is 
elstartolt a bajnokság. A mieink a nyitókörben az 
újonc Bicskei TC otthonába látogattak, ahol 2–2-es 
döntetlent értek el. A szomszédvári rangadó pus-
kásos kezdőcsapatában két olyan játékos is helyet 
kapott, akik korábban nem léptek még pályára fel-
nőtt mérkőzésen.

Ominger Gergő két éve csatlakozott hozzánk, 
a 16 esztendős középpályás az U16-os és az U17-es 
kiemelt bajnokságban is ezüstérmes lett akadé-
miánkkal, az idei Puskás–Suzuki-kupán ott volt az 
ezüstérmet szerző csapatban. Az ifjú fedezet tagja 
volt az U17-es nemzeti csapatnak, amely májusban 
kvalifikálta magát a brazíliai vb-re, az Eb-negyed-
döntőben emlékezetes gólt lőtt Spanyolország 
ellen.

 Posztobányi Patrik hatodik szezonját kezdte 
meg akadémiánkon. 2017-ben U15-ös bajnokságot 
nyert korosztályos együttesünkkel, majd egy évvel 
később – fiatalabbként – már tagja volt a Puskás–
Suzuki-kupán döntőig menetelő csapatunknak. Az 
idei PSK-n már ő viselte a csapatkapitányi karsza-
lagot, ismét ezüstérmes lett, illetve beválasztották 
a torna álomcsapatába. Patrik szintén csapatkapi-
tánya volt az U17-es magyar válogatottnak, amely 
ötödik lett az írországi Európa-bajnokságon, s kiju-
tott az őszi világbajnokságra.

A Bicske elleni bajnokit Ominger végigjátszot-
ta, Posztobányinak egy félidő jutott. A találkozó 
krónikájához tartozik, hogy a harmadosztályú baj-
nokságban korábban már bemutatkozott szélső, 
az U17-es vb-részvételre szintén esélyes Komáromi 
György első felnőtt gólját szerezte.

NB III NYUGATI CSOPORT, 1. FORDULÓ
BICSKEI TC – PAFC II 2–2 (1–2)

PAFC II: Laky – Posztobányi (Papp K., 46.), Papp M., Koch A., Papp L. (Körmendi, 60.) – Magyar, Ominger – Skribek, 
Komáromi – Kiszely (Ganbajar, 60.), Tamás N.

G.: Varga Z. (16.), Tornyai (58.), ill. Komáromi (32.), Skribek (45.)

Vezette: Leél-Őssy (Hofbauer, Varga G.)

JEGYZŐKÖNYV

NB III-as gárdánk 
két játékosa, 
Ominger Gergő és 
Posztobányi Patrik 
első felnőtt mérkő-
zését játszotta 
a Bicske elleni, 
2–2-re végződött 
idénynyitón.

A vajdasági TSC-kupán U15-ös csapatunk mind a négy talál-
kozóját megnyerte, a döntőben a belgrádi Partizan fiataljait 
felülmúlva hódította el a serleget.

Fóris Róbert együttese Topolyára utazott, ahol nyolc-
csapatos nemzetközi tornán vett részt. A mieink az A-cso-
portba kerültek a házigazda Topolya, a Munkács és az Eszék 
társaságában, a „B” jelű kvartettben a Ferencváros, az FK 
Csíkszereda, a Dunaszerdahely és a Partizan Belgrád kapott 
helyet.

U15-ös akadémistáink három győzelemmel megnyerték 
csoportjukat Topolyán, s bejutottak a torna döntőjébe, ahol 
a Partizan Belgrád volt az ellenfelük. Fóris Róbert vezető-
edző megjegyezte: a csoportmeccsek során fokozatosan 
javult a fiúk teljesítménye, akik a TSC-t 2–1-re, a Munkácsot 
és az Eszéket 1–0-ra verték, így a Partizan fiataljaival dön-
tőzhettek.

Taktikus, nehéz mérkőzés várt csapatunkra a fináléban 
az agresszívan és gyorsan futballozó fekete-fehérek ellen. 
Fóris mester és stábja azonban tökéletesen feltérképezte 
az ellenfelet, így az utolsó akadályt is sikerrel vették a fiúk, 
akik a gól nélküli első félidőt követően Retter Szilárd talá-
latával 1–0 arányban verték a belgrádiakat. A csapat remek 
sikere mellett egyéni elismerésben részesültünk: a torna 
legjobb játékosa címet Major Marcell kapta meg.

„Nagyszerű csapatok ellen mérettettük meg magunkat 
a tornán. Sajnos az együttesem több sebből is vérzett a hi-
ányzók miatt, akik betegség következtében maradtak távol. 
Köszönjük a fiatalabbaknak a segítséget, akik szintén jól tel-
jesítettek. A srácok nagyot küzdöttek az elmúlt két napban, 
gratulálok a tornagyőzelemhez!” – értékelt Fóris Róbert.
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A Puskás Intézet által szervezett Arany Pillanatok elnevezésű beszélgetések is színe-
sítették a szabadegyetem programjait Tusnádfürdőn. A vendégek között volt Takács 
Mihály, a Puskás Akadémia igazgatója, Diószegi László, a Sepsi OSK tulajdonosa és 
Szondy Zoltán, a Csíkszeredai Akadémia igazgatója is.

démia nagyon hálás a Puskás Akadémia szakmai segítségéért, s fon-
tos, hogy a kapcsolatunkra ne hivataliként, sokkal inkább családias, 
baráti együttműködésként tekintsenek az emberek. A határon túli 
klubnál a következő szezonban szeretnénk bent maradni a másod-
osztályban, s arra törekszünk, hogy minél több tehetség mutatkoz-
hasson be a felnőtt futballban.”

Diószegi László, a Sepsiszentgyörgy tulajdonosa rámutatott 
a Csíkszeredai Akadémia és a Sepsi OSK közötti különbségekre is: 
„Amíg náluk az első csapatra helyezték a hangsúlyt, addig Csíksze-
redán az utánpótlásból nőtte ki magát a felnőtt együttes.” Szerinte 
kiváló munka folyik a Székelyföldi Akadémián, s pár éven belül ők is 
fel akarnak zárkózni a csíkszeredaiak mögé az utánpótlásképzésben. 

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a magyar labdarúgás 
jövője csak akkor lehet sikeres, ha mindannyian összefogunk.

FELELŐSSÉGGEL TARTOZUNK 
A FIATALOKÉRT 

Takács Mihálytól, a Puskás Akadémia igaz-
gatójától megtudhatták a hallgatók, hogy 
a Puskás Akadémia az összes Kárpát-me-
dencei akadémiát segíti szakmailag, így 
a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiát is: 
„Intézményünk a partnerakadémiákkal 
karöltve együtt próbál tenni az egész ma-
gyar labdarúgás fejlődéséért. Akadémiánk 
a segítségnyújtással nem irányítani akarja 
ezen egyesületeket, hanem lehetőséget 
biztosítani számukra a fejlődésre, hogy mi-
nél több tehetséges labdarúgót tudjanak 
kinevelni.” Az igazgató elmondásából kide-
rült, hogy a mai futballban nagyon fontos 
az utánpótlásképzés megfelelő szakmai háttere, s ezen feltételek 
a Puskás Akadémián az elmúlt évtizedben folyamatosan valósultak 
meg. „Növendékeink nagyszerű körülmények között készülhetnek 
nap mint nap, ifjú labdarúgóink teljesítményét folyamatosan mérik 
szakembereink, ezáltal is segítve a jövő csillagainak fejlődését.” Ta-
kács Mihály továbbá hangsúlyozta: „Egy korosztályos csapatból az 
átlag alapján két élvonalbeli játékos lesz, ám a többiek kezét sem 
engedheti el a Puskás Akadémia, hiszen felelőséggel tartozunk 
ezen fiatalokért is. Azon ifjak számára, akik egyesületünk jövőjét 
biztosíthatják, a Testnevelési Egyetemmel kötött életpályamodell 
segít.”

Szondy Zoltán, a Csíkszeredai Akadémia igazgatója nagyon büsz-
ke az utánpótlásban elért sikerekre, illetve hogy az FK Csíkszereda 
feljutott a román másodosztályba. „A Székelyföldi Labdarúgó Aka-

MÚLTIDÉZŐ

A Puskás Intézet 
Aranycsapat-
vándorkiállítása 
ezúttal az erdélyi 
Tusnádfürdőn, 
a 30. Bálványosi 
Szabadegyetem 
keretein belül nyi-
totta meg kapuit, 
immáron második 
alkalommal. 

amikor az Aranycsapat 1954-ben kikapott. Ugyanakkor mégis 
felemelő érzés volt a világbajnokságon második helyen zárni, 
vagy éppen megnyerni az olimpiát. Ezek a kimagasló eredmé-
nyek tartották egyben azt a magyar népet, amely a világon 
többfelé van szakadva.”

A Temesvár melletti Lugosról származó Szondy Zoltán, az 
FC Csíkszereda elnöke megosztott egy anekdotát a jelenlé-
vőkkel: „Egy időben két gyermek rúgta a labdát a lugosi grun-
dokon: Czibor Zoltán és Josef Prosipal. A II. világháború után 
Prosipal családjával az NSZK-ba menekült, s ott lett válogatott. 
A két régi játszótárs az 1954-es a világbajnokság döntőjében 
ismét találkozott, sajnos tudjuk, hogy mi történt. A mi kisvá-
rosunkban a finálé idején elmagyarosodott svábok laktak, akik 
rádiókon hallgatták Szepesi György közvetítését. A döntő után 
az elkeseredett tömeg odament a Prosipal család elhagyatott 
házához, és betörték az ablakokat.”

Az 1954-es világbajnoki ezüstérem hatvanötödik évforduló-
ja alkalmából rendezett tárlaton a székelyföldi látogatók olyan 
ereklyéket is megtekinthettek, mint Grosics Gyula és Buzánszky 
Jenő világbajnoki érme, vagy akadémiánk névadójának, Puskás 
Ferencnek a futballcipője.

A PUSKÁS AKADÉMIA 
A SZABADEGYETEMEN

A kiállítást Bozsik Péter volt szövetségi kapitány, Albert Tibor, 
Tusnádfürdő polgármestere és Balogh Balázs, a Puskás Intézet 
igazgatója nyitotta meg. „Ez a csapat, ennek a históriája és 
eredményei a magyar kultúra része. Amikor róluk beszélünk 
és velük foglalkozunk, és egy ilyen kiállítást elhozunk ide, akkor 
talán a magyarságérzést is tudjuk fokozni. Hiszen mindig jó egy 
eredményről beszélni, egy olyan csapatról, olyan sportolókról 
vagy egyénekről beszélni, akik az egész magyarságnak örömet 
szereztek” – mondta Bozsik Péter, a korábbi Aranycsapat-tag, 
Bozsik József fia.

„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, test-
vér ne légy hűtlen soha” – ezzel a székely kapukon található 
gondolattal nyitotta meg a kiállítást Tusnádfürdő polgármes-
tere a Városháza dísztermében. Albert István beszédében 
hangsúlyozta: „Őseinket tiszteljük, és mi is átadjuk azt a ma-
gyar tiszteletet, becsületet a következő nemzedéknek. Ha kör-
benézünk, ezek a játékosok hősök voltak, akik nagyon sokat 
tettek a magyarságért, a nemzetért.” Továbbá megemlékezett 
az egy éve elhunyt kiváló sportriporterről, az „Aranycsapat ti-
zenkettedik játékosáról”, Szepesi Györgyről is: „Szepesi Gyuri 
bácsi szellemisége, közvetíteni tudása akkor is a helyén volt, 
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Bozsik Péter, 
Mocsai Lajos, 
Mocsai Tamás, 
Feczkó Tamás és 
Nagy László is 
Balogh Balázs be-
szélgetőpartnere 
volt Tusnádfürdő 
sportos program-
jainak sorában.

ARANY PILLANATOK ERDÉLYBŐL

Az egyik napon az Aranycsapat 101-szeres magyar vá-
logatott Bozsik József fiával, Bozsik Péterrel beszélge-
tett a Puskás Intézet igazgatója, Balogh Balázs. A 2002-
ben a Zalaegerszeggel magyar bajnokságot nyerő és a 
Manchester Unitedet legyőző szakember csodálattal 
mesélt édesapjáról és csapattársairól, akiknek a lab-
da jelentette az életet. Bozsik József sosem emelt ki 
igazán egy sikert az Aranycsapat eredményeiből, neki 
csupán az számított, hogy futballozhatott. „Cucu” so-
káig gondolkozott az emigrációról, de mivel féltette 
családját, a maradás mellett döntött. Fia sajnálatát 
fejezte ki, hogy édesapja korai halála miatt elmaradtak 
az igazán „nagy beszélgetések”. 

Másnap a programsorozat Mocsai Lajos, Mocsai 
Tamás és Feczkó Tamás szereplésével folytatódott. A 
délelőtti kerekasztal-beszélgetésen Mocsai Lajos, a 
Testnevelési Egyetem rektora nagyon sajnálatosnak 
tartotta, hogy korábban nem valósult meg a megfe-
lelő szakemberképzés, amit a magyar élsport sínylett 

meg. A Testnevelési Egyetem éppen ezért új szako-
kat indított az elmúlt években: sportmenedzser-és 
sportmédiaképzés is indult, és újra életre hívták az 
edzőképzést. 

Mocsai Tamás, a Nemzeti Kézilabda Akadémia 
ügyvezetője az intézmény működéséről mesélt a hall-
gatóknak.

A délután folyamán a Puskás Intézet vendége a 
Balmazújvárost és az MTK-t az NB I-be vezető Feczkó 
Tamás volt. A jelenleg csapat nélküli labdarúgóedzőt 
tavasszal a fővárosiak menesztették, akik a szezon 
végén aztán kiestek az élvonalból. Feczkó Tamás jó 
szívvel gondolt vissza a balmazújvárosi időszakára, 
de az MTK megkeresését nem tudta visszautasítani. A 
kék-fehérekkel azért volt nehéz dolga, mert mindenki 
elvárta tőlük az NB II-es bajnoki címet, amelyet aztán a 
Feczkó-legények be is húztak. 

A zárónapon „Lacika”, vagyis Nagy László, kétszeres 
Bajnokok Ligája-győztes volt kézilabdázó felelt Balogh 

Balázs kérdéseire. A székesfehérvári születésű korábbi 
jobbátlövő idén hagyta abba a játékot, s nyártól a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség alelnökeként és a Veszprém 
sportigazgatójaként dolgozik. Alelnökként már tevé-
keny részese volt annak, hogy Gulyás István lett a ma-
gyar férfiválogatott új szövetségi kapitánya. Szeretné, 
ha a válogatottunk minél hamarabb felzárkózna a világ 
élmezőnyéhez. Nagy László az elmúlt heteket sem töl-
tötte tétlenül, Spanyolországban végzi az edzői kurzust. 
Idén nyáron már tizenegyedik alkalommal tartotta meg 
a Nagy László Kézilabda Tábort, amely olyan nagy érdek-
lődésre tart számot, hogy nem tud mindenkit fogadni. 
A kérdésre válaszolva elmondta, még nem hiányzik 
neki a kézilabda, de azért hetente háromszor szokott 
mozogni.

A teltházas közönség nagy szeretettel vette kö-
rül „Lacikát”, a beszélgetés után még egy órával is 
fényképezkedtek vele és autogramot kértek tőle a 
rajongók.
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OTP BANK LIGA, 1. FORDULÓ
ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–3 (0–2)

Gól: Balázs B. (46.), ill. Henty (13., 31.), Knezevic (69.)

Sárga lap: Zsótér (26.), ill. Hadzsiev (46.), Nagy Zs. (53.), Kiss T. (92.)

Újpest: Pajovics – Pauljevics, Litauszki, Risztevszki, Burekovic (Balázs B., 32.) – Onovo, Nwobodo, Szankovics – Simon 
K. (Mészáros K., 84.), Koszta, Zsótér (Bjarnason, 73.)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Radics, Van Nieff (Spandler, 72.), Sós B. (Kiss T., 84.)– 
Knezevic – Vanecek, Henty (Golgol, 61.)

JEGYZŐKÖNYV
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Hornyák Zsolt csapata 3–1-re győ-
zött az Újpest ellen az OTP Bank Liga 
első fordulójában. Óriási Puskás-helyzet 
adta meg az összecsapás alaphangját: a 7. percben 
Yoell van Nieff végezhetett el szabadrúgást a bal ol-
dalról, a tökéletes beívelésre tökéletesen érkezett 
Kamen Hadzsiev, ám gólba tartó fejesét bravúrral, 
lábbal védte Filip Pajovics. A 13. percben már nem 
volt pardon: egy bal oldali akció végén Nagy Zsolt 
beadása találta meg középen Ezekiel Henty fejét, 
ahonnan védhetetlenül vágódott a felső léc alá a 
labda.

Újabb pontrúgás, újabb veszély: a 16. percben 
ismét Van Nieff ívelt középre szabadrúgásból, a túl-

oldalon ezúttal Nagy Zsolt bólinthatott, ám földre fejelt labdája kevéssel a keresztléc fölött hagyta el a játékteret. A 31. percben már 
két góllal vezettünk: Nagy Zsolt passzára Sós Bence robbant be az újpesti tizenhatosra, az ő lövését még védte Pajovics, a kipattanó 
azonban Henty elé került, aki közelről nem hibázott.

A 40. percben alakította ki első igazi helyzeteit az Újpest, Szolnoki Rolandnak a kapu torkából kellett becsúszva szögletre men-
tenie Nwobodo elől, a sarokrúgás után pedig Hegedüs Lajos védte Simon Krisztián lövését. A félidőt így is mi zárhattuk volna góllal, 
ám Henty jobb oldali beadása után David Vanecek fejesét óriási bravúrral védte Pajovics.

Az Újpest a második félidőt lendületesebben kezdte, s egy Zsótér Donát-szögletet követően szépített: egykori akadémistánk 
jobbról tekerte középre a kornert, középen Balázs Benjámin érkezett üresen, és az öt és felesről Hegedüs kapujába perdített.

A gólra sokáig nem volt válaszunk, ám a játékrész első negyedórájának végére a lila rohamok intenzitása is alábbhagyott valame-
lyest. A 69. percben ismét villantunk: egy Golgol Mebrahtu által megcsúsztatott labdát Vanecek készített le szépen Josip Knezevicnek, 
aki pár lépés után kilőtte a bal felső sarkot.

A 83. percben Hegedüs minden tudására szükségünk volt: előbb Vincent Onovo lövését kellett bravúrral védenie, majd Simon 
ismétlésére kellett rávetődnie. Ez újabb fordulópontot jelentett, a végén az újpestiek már nem túl nagy meggyőződéssel mentek 
előre, így könnyedén hárítottuk a próbálkozásokat, és teljesen megérdemelt sikert arattunk a bajnoki nyitányon.

IDEÁLIS IDÉNYKEZDÉS

TABELLA

GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 MOL FEHÉRVÁR FC 1 1 — — 4—2 3
  2 PUSKÁS AKADÉMIA FC 1 1 — — 3—1 3
  3 DVTK 1 1 — — 2—1 3
  4 KISVÁRDA MASTER GOOD 1 1 — — 1—0 3
  5 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1 1 — — 1—0 3
  6 DVSC 0 — — — 0—0 0
  7 FERENCVÁROSI TC 0 — — — 0—0 0
  8 BUDAPEST HONVÉD 1 — — 1 1—2 0
  9 PAKSI FC 1 — — 1 0—1 0
10 ZTE FC 1 — — 1 0—1 0
11 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 1 — — 1 2—4 0
12 ÚJPEST FC 1 — — 1 1—3 0

A PUSKÁS AKADÉMIA FC 
2019–2020-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

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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A S Z F A L T
alapítva: 1989
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É P Í T Ő Z R T

  1. 08.03.  Újpest FC — Puskás Akadémia FC 1–3
  2. 08.11. 18:00 Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 
  3. 08.17.   Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 
  4. 08.24.   Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 
  5. 08.31.  Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC 
  6. 09.14.  Puskás Akadémia FC — Kaposvár 
  7. 09.28.  Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 
10. 10.05.  Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC 
11. 10.19.  Puskás Akadémia FC — Paks 
12. 10.26.  Kisvárda — Puskás Akadémia FC 
13. 11.02.  Puskás Akadémia FC — Honvéd FC 
14. 11.09.  Puskás Akadémia FC — Újpest FC 
15. 11.23.  MOL Fehérvár FC — Puskás Akadémia FC 
16. 11.30.  Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd 
17. 12.07.  Ferencvárosi TC — Puskás Akadémia FC 
18. 12.14.  Puskás Akadémia FC — Zalaegerszeg 
19. 01.25.  Kaposvár — Puskás Akadémia FC 
20. 02.s01.  Puskás Akadémia FC — Debreceni VSC 
21. 02.05.  Puskás Akadémia FC — Diósgyőri VTK 
22. 02.08.  Paks — Puskás Akadémia FC 
23. 02.15.  Puskás Akadémia FC — Kisvárda 
24. 02.22.  Honvéd FC — Puskás Akadémia FC 
25. 02.29.  Újpest FC — Puskás Akadémia FC 
26. 03.07.  Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 
27. 03.14.  Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 
28. 03.21.  Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 
29. 04.04.  Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC 
30. 04.11.  Puskás Akadémia FC — Kaposvár 
31. 04.18.  Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 
32. 04.25.  Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC 
33. 05.02.  Puskás Akadémia FC — Paks 
34. 05.09.  Kisvárda — Puskás Akadémia FC 
35. 05.16.  Puskás Akadémia FC — Honvéd FC 
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ROVATCÍM

FELNŐTT MEZ/FEHÉR
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