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Vezetőedzői nyilatkozat

TARTALOMMAL MEGTÖLTENI A TAKTIKÁT
Bár a Vidi a meccs esélyese, pontot, pontokat akar szerezni a bajnok ellen Benczés
Miklós, aki szerint csak százszázalékos koncentrációval érhetünk célt szombaton.
Edzői vérmérséklettől, illetve a csapat
helyzetétől függően a válogatott szünet
olykor áldás, olykor átok. Nekünk most
melyik volt inkább ez a két hét?
Erre a kérdésre leginkább a következő
mérkőzés eredménye fogja megadni a választ, mindenesetre igyekeztünk hasznosan
eltölteni a szünetet. Az átigazolási időszak
végén mi is erősítettünk, ám az újak közül is
van, aki ennek ellenére kevés időt tölthetett
nálunk, mert a korosztályos válogatottal készült. A keret nagy részével viszont komoly
érdemi munkát tudtunk végezni, más játékrendszert, illetve felállási formát is tudtunk
gyakorolni, és az új játékosokat is jobban
megismerhette a szakmai stáb.
Az új felállást a Dunaszerdahely elleni felkészülési találkozón ki is próbáltuk.
Hogy tetszett, amit láttál?
Úgy gondolom, nagyon jó meccset játszottunk kint, mindkét oldalon sok helyzet
alakult ki. Dinamikusan futballoztunk, és
négy akadémistánk is be tudott mutatkozni, de ami talán a legfontosabb, hogy egy jó
ellenfél ellen értünk el döntetlent, és amint
említettem, sok lehetőséget tudtunk kidolgozni.
Hétvégén az eddigi legnehezebb ellenfél következik, hiszen a bajnok Vidi érkezik
a Pancho Arénába. Milyen előjelekkel, illetve reményekkel vágunk neki az összecsapásnak?
A papírforma alapján nem mi vagyunk
a mérkőzés esélyesei, ennek ellenére eredményesek szeretnénk lenni. Nagyon fontos,

hogy mindenki a legjobbat hozza ki magából, a legnagyobb önbizalommal játsszon,
hiszen a Vidi ellen a tudásunk legjavára és
maximális koncentrációra lesz szükség ahhoz, hogy pontot, pontokat tudjunk szerezni.
Hasznos lehet-e az ellenfél feltérképezésében, hogy ebben az átigazolási időszakban két játékosunk, jelesül Szolnoki
Roland és Varga József is épp a mostani
ellenféltől érkezett?
Van olyan szakemberünk, aki a riválisok
felderítésével foglalkozik, de a játékosok
mindig tudnak olyan adalékokkal szolgálni, amelyek hasznunkra lehetnek. Sokkal
fontosabb
kérdés
azonban, hogy az
így nyert információ a pályán nyújtott teljesítményben megjelenik-e.
Az ellenfél feltérképezése
és a kidolgozott
taktika
ugyanis egy
dolog,
a lényeg
az, hogy
mindezt a
játékunkban
mennyire tudjuk tartalommal megtölteni.
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MAXIMÁLIS KONCENTRÁCIÓVAL
KÉSZÜL A VIDI
Marko Nikolics büszke csapata eddigi eredményeire, és a két együttes
tabellán elfoglalt pozíciója ellenére nehéz mérkőzést vár a Pancho
Arénában.
A nemzetközi válogatott találkozók
fontos részei a futballnak, ezzel együtt
kell élnünk. Büszkék vagyunk arra, hogy
voltak játékosaink a magyar U19-es, U21es és felnőtt válogatottban, Macedónia és
a Zöld-foki szigetek válogatottjában is. A
keret többi része kapott egy rövid pihenőt,
majd szokás szerint készültünk a további
meccsekre.

Marko Nikolics
A Ferencváros elleni rangadón 2–0-s
hátrányból állt fel csapata, amely nagyszerűen teljesített a Bajnokok Ligája selejtezőjében, s kivívta az El-csoportkörös
szereplés jogát. Elégedett az eddigi produktummal?
Büszkék lehetünk arra, amit nyáron elértünk Európában, és mindent megteszünk
azért, hogy sikeresen képviseljük a klubot
és a magyar focit az EL-csoportkörben. A
bajnokságban is veretlenek vagyunk, viszont néhány pontot elveszítettünk, most
el kell kezdenünk gyűjtenünk a három pontokat, hiszen meg szeretnénk védeni a címünket.
Hasznosnak érzi a válogatott szünetet, vagy ez a két hét inkább kizökkentette
a játékosait a ritmusból?

Fontos mérkőzésre készülnek a Puskás Akadémia ellen, de jön a BATE elleni
megmérettetés is. Elképzelhető, hogy rotálja az együttest?
Ahogyan eddig, úgy most sem kívánok részletekbe bocsátkozni a találkozó
előtt, de mindenki biztos lehet abban, hogy
olyan csapat lép majd pályára, amelyet
képesnek tartunk arra, hogy három pontot
szerezzen.
A Puskás Akadémia még nyeretlen az
az idén. Kijelenthetjük, hogy önök a mérkőzés abszolút esélyesei?
A nyári BL-selejtezők során sokszor
megkaptam ezt a kérdést, akkor mi nem
voltunk kiemeltek, két párharcot mégis
megnyertünk. Akkor is azt mondtam, hogy
50-50 százalék van a győzelemre, bárki is
az ellenfél. Tisztelni kell minden ellenfelet, nem szabad lebecsülni senkit, de aggódni sem kell akkor sem, amikor papíron
erősebb csapat ellen lépsz pályára. Ma is,
ahogy mindig, maximális koncentrációt és
jó hozzáállást várok a csapattól a pályán.
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A játékos szemével
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Interjú

ELSZÁNTSÁGBAN NEM LESZ HIÁNY
Új fejezetet nyitna pályafutásában újonnan érkezett középpályásunk, Varga József,
aki bizonyítási vágytól fűtve érkezett a Viditől klubunkhoz. A harmincnégyszeres
válogatott szűrő arról is beszélt: tapasztalt játékosként kötelességének érzi, hogy
együttesünk húzóembere legyen.

Hogy „ízlett” az első edzés a Puskás
Akadémián?
Jó hangulatú regeneráló edzésen vettünk részt, nagyon pozitívak az első benyomásaim, úgy látom, jó társaságba csöppentem, mindenki szeretettel fogadott. Pozitív
a közeg, ami számomra nagyon fontos,
úgyhogy azt hiszem, nem lesz hosszú a beilleszkedésem.
Harmincnégy válogatottsággal, kétszáz NB I-es szerepléssel nem nagyon kell
bemutatkoznod senkinek a magyar futballban, nálunk pedig akad pár olyan labdarúgó, akiknek nagyon nem…
Valóban, Szakály Petivel évekig együtt
futballoztam Debrecenben, jó barátom,

de említhetném Zsidai Lacit és Braniszlav
Danilovicsot is, ők is
csapattársaim
voltak
a Lokinál. Szolnoki Rolandot a Videotonból
ismerem, s persze sok
mostani csapattársammal találkoztam a pályán
is. A válogatottból szerepeltem együtt Balogh
Balázzsal és Vanczák
Vilmossal, bár ő már
edzőként tevékenykedik
a Puskás Akadémiánál.
Egyszóval tényleg nem
ismeretlen számomra a
közeg, ami szintén a beilleszkedést könnyíti. A fehérvári korszakomat lezártam, örülök, hogy
itt lehetek. Új energiát merítettem a váltásból, felszabadultan futballozva szeretnék
visszatalálni önmagamhoz, és minél több
játéklehetőséghez szeretnék jutni.
Hogy a házasság, illetve az udvarlás témaköréből vett kifejezéssel éljek: látszik,
hogy komolyak a szándékaid, hiszen három évre írtál alá.
Így van. Talán ez is jelzi azt, hogy nem
csak azért jöttem, hogy beugróként fél vagy
egy évig futballozzam itt, s aztán továbbálljak. Úgy gondolom, ha egy csapat akar
engem és kitartó – ilyen volt annak idején
a Videoton és most a Puskás Akadémia is
–, akkor én is teljes bizalommal fordulok a
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klub felé, és igyekszem a legjobb tudásomat nyújtva segíteni – jelen esetben abban,
hogy az együttes meginduljon felfelé, és az
őt megillető helyre kerüljön. Az elvégzett
munkát és a játékoskeretet tekintve ugyanis
sokkal több van a gárdában – ezt a pályán
is meg akarjuk mutatni.
A tapasztalatoddal és a személyiségeddel is hozzájárulhatsz az előrelépéshez, hiszen harmincéves korodra tekintélyt
parancsoló eredménysort mutathatsz fel,
a csapat egyik vezére lehetsz. Általában
mennyire vagy hangadó az öltözőben?
Bár alapvetően nem vagyok konfrontatív
típus, azért a véleményem mellett ki szoktam állni, nem hunyászkodom meg. Szeretnék bizonyítani a Puskásnál, s ha arról van
szó, a rutinos játékosokkal együtt a csapat
élére tudok állni, hogy segítsek a legjobb
irányba terelni a dolgokat. Motivált vagyok,
látom magamban annak lehetőségét, hogy
vezéregyéniséggé váljak. Nem vagyok tipikus gólvágó, aki meccseket dönt el, de
azt hiszem, tudok olyan stabilitást hozni a
középpályára, amely hozzájárulhat ahhoz,
hogy előrelépjünk – mind játékban, mind
eredményekben.
Említetted, hogy nem tartozol gólvadászok közé, de azért láttunk már egy-két
emlékezetes Varga-találatot…
Bár csakugyan nem sokszor találtam
be, pályafutásom során a góljaim általában
fontosak voltak. A Vidiben is a középpálya
stabilizálása volt a feladatom, amit – úgy
gondolom – sikerült is maradéktalanul teljesítenem. Ebben a szerepben kevesebbszer
kerültem a kapu elé, de ha lesznek olyan
társaim, akikkel ezt felváltva tudjuk megoldani, akkor természetesen igyekszem én is
a kapu elé kerülni, hiszen gólt szerezni leírhatatlan érzés.

Georges Leekens kapitánysága alatt
szerepeltél utoljára a válogatottban, most
nem kaptál meghívót, de ha nálunk jól teljesítesz, Marco Rossi noteszébe is bekerülhetsz.
Nem titkolt célom ez is, úgy vélem, harmincévesen tapasztalt játékosnak számítok,
de öregnek semmiképp, s elég motiváltnak
is érzem magam ahhoz, hogy újra a nemzeti
csapatban szerepeljek. Amikor a Vidibe igazoltam, akkor sem voltam tagja a keretnek.
Akkor is célom volt, hogy újra válogatott
legyek, s ezt sikerült is elérnem. Most a kevesebb játéklehetőség miatt nem számoltak
velem, de ez csak arra sarkall, hogy még
többet és még jobban dolgozzam. Új közegben
vagyok, ami szintén
inspirál, de elsősorban azért vagyok itt,
hogy a csapat eredményes legyen. Ha ez
teljesül, és jól is megy a
játék, remélem,
újra szóba
kerülök a
válogatottnál is.

NÉVJEGY
Név: Varga József
Születési idő: 1988. június 6.
Születési hely: Debrecen
Poszt: középpályás
Mezszám: 33
NB I-es mérkőzés/gól: 200/5
Válogatottság/gól: 34/–
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IKSZ SZERDAHELYEN –
NÉGY AKADÉMISTÁNK DEBÜTÁLT
Nemzetközi felkészülési
mérkőzésen 1–1-et
játszottunk a DAC-cal;
Körmendi Kevin, Papp
Milán, Radics Márton
és Sipos Zoltán először
lépett pályára hivatalos
mérkőzésen az első
csapatban.

Puskásos labdabirtoklási fölénnyel kezdődött a találkozó a MOL Akadémián, ahol
az első kapura lövést új szerzeményünktől,
Benedik Mioctól láttuk a 3. percben, majd
Jonathan Heris fejelt a kapu mellé, nem
sokkal később Liridon Latifi lövését védte a
szlovák kapus.
Az első félidő második felét kevesebb
esemény és több mezőnyjáték jellemezte,
ám a legfontosabb, hogy vezetést szereztünk, mégpedig Ján Vlasko révén, aki Osváth Attila alapvonaltól szépen visszapas�szolt labdáját értékesítette.
A szünetben beállt cserék közt ott volt
a saját nevelésű Radics Márton, rajta kívül
akadémistáink közül Körmendi Kevin, Papp
Milán és Sipos Zoltán is most játszotta
első hivatalos meccsét a felnőttek között.
Fordulás után először egy szerdahelyi kapufát, majd egy hazai gólt láttunk, utóbbit
a középhátvéd Spiriak szerezte, aki egy le-

csorgó labdából helyezett Hegedüs Lajos
kapujának bal alsó sarkába.
A folytatásban aztán inkább a mieink
előtt adódtak helyzetek, előbb Bryan de
Jesús lekészített labdájából Gonzalo Vega
szerezhetett volna gólt, majd Latifi beadását az ecuadori center fejelte fölé-mellé.
Zárásként albán szélsőnk révén még a kapufát is megdöngettük, de betalálnunk nem
sikerült, így maradt az 1–1-es döntetlen.
A találkozó lefújása után NB III-as
„elsőbálozóink” érthetően örömmel nyilatkoztak első hivatalos bevetésükről a nagycsapatban.
„Szavakkal leírhatatlan, mennyire boldog vagyok. Nagy lépés volt ez az NB III-hoz
képest, ezen a szinten sokkal több a párharc, gyorsabb a játék és erősebbek az ellenfelek. Kellett egy kis idő, amíg megszoktam az iramot, de azt mondták a többiek,
hogy jó teljesítményt tettem le az asztalra”

– mondta Körmendi Kevin, aki edzésen már
többször készült a Benczés-csapattal, s a
DAC ellen kapott huszonöt percben remek
teljesítményt nyújtott.
„Óriási élmény, hogy bemutatkozhattam
a nagyok között. Jobbhátvédként vett számításba a vezetőedző, ami nem az első számú
posztom, ezért kicsit szokatlan volt az elején,
viszont a társak segítségével megoldottam
ezt a kihívást is” – mesélt első nagycsapatbeli
negyvenöt percéről a szünetben Osváth Attilát
váltó tizenhat éves Radics Márton, aki Győrből
érkezett akadémiánkra, és tavasszal a Puskás–Suzuki-kupa álomcsapatában is helyet
kapott.
Sipos Zoltán hatodik szezonját kezdte meg
akadémiánkon, ezen időszak alatt két utánpótlás-bajnokságot nyert. Radicshoz hasonlóan
májusban ő is bekerült a Puskás–Suzuki-kupa
álomcsapatába, s a csütörtöki tesztmérkőzésen húsz perc jutott neki a felnőttek között.

„Hatalmas megtiszteltetés számomra,
hogy magamra ölthettem a Puskás Akadémia
első csapatának mezét a Dunaszerdahely elleni találkozón. Az ellenfelünk nagyon agresszív
volt, s rendkívül masszívan futballozott, nagyon
örülök, hogy ezt megtapasztalhattam, mert a
fejlődésem szempontjából szükségem van az
ilyen mérkőzésekre. Nagyon jó tanulópénz volt
számomra ez lehetőség, mert kiderült, a játék
mely területein kell pótolnom hiányosságaimat”
– árulta el a göndör középpályás, aki az ifik közül
elsőként edzhetett együtt Szakály Péterékkel.
„Nemrég debütáltam az NB III-ban, most
pedig az első gárdában léptem pályára – ezek
már a négy közül a legifjabb »muskétás«, Papp
Milán szavai, aki 2014 óta pallérozódik intézményünkben, s ezúttal tíz percet kapott Benczés
Miklóstól. – Ebben a pár percben, amit kaptam,
igyekeztem mindent kiadni magamból – remélem, lesz még lehetőségem az NB I-esek között
játszani.”
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Edzőportré

KELL A NYOMÁS ÉS A MOTIVÁCIÓ
Akadémiánk egyik legtehetségesebb
korosztályos csapatát irányíthatja az
idei szezontól Székely Gábor.U15-ös
együttesünk új fiatal vezetőedzőjével
beszélgettünk a játékkoncepciókról,
a felelősségről és a célokról.

„Más sportot űztem a labdarúgás előtt, ezért
viszonylag későn, 14 éves koromban kezdtem
le focizni Kőbányán. Sajnos rengeteg lemaradásom volt emiatt, amit szorgalommal és sok
munkával igyekeztem pótolni. Vecsésen az
NB II-es keret közelében voltam, de a másodosztályban nem mutatkozhattam be. Aztán
felvettek egyetemre, amit nem lehetett már
összeegyeztetni a napi két edzéssel, ezért
felhagytam a profi karrierrel. Az egyetemen
elvégeztem a sportszervező szakot, majd szereztem erőnléti, személyi edzői képesítéseket,
és természetesen végigjártam az UEFA-licences tanfolyamokat is, jelenleg A-licences edző
vagyok” – mesél indíttatásáról U15-ös csapatunk mestere.

sokkal közelebb van a lakóhelyemhez, ezért
odaigazoltam. Nyugodtan mondhatom, ez
sorsfordító volt az életemben.

Folytattad a játékoskarriered a tanulás
mellett?
A labdarúgással nem hagytam fel: előbb
Diósdon rúgtam a bőrt megyei első osztályban, később megkerestek Gödöllőről, ami

Hogyan kerültél hozzánk?
Gödöllőről a megyei másodosztályú Kistarcsára igazoltam, ahol egy év után kineveztek vezetőedzőnek a felnőtt együttes élére
– közben felhagytam az aktív labdarúgással

Mikor kezdtél edzősködni?
Már
Gödöllőre
érkezésem
előtt
trénerkedtem a Baráti Bőrlabda FC-nél, de nem
volt előrelépési lehetőség. 2012-ben rám bízták
a nagyon tehetséges U10-es csapat irányítását
Gödöllőn, és ez indított el a vezetőedzővé válás
útján. Kiváló szakmai munka folyik ott, ezt is
bizonyítja, hogy fiatal korom ellenére én már itt
vagyok a Puskás Akadémián, korábbi kollégám
pedig az MTK-nál dolgozik. Az általam dirigált
fiatalok közül ma már sokan első osztályú gárdák utánpótlásában pallérozódnak.
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amatőr szinten is a családi vállalkozás beindulása miatt. A Puskás Akadémiára Liszkai
Dezső invitálására kerültem, aki oktatóm volt
az edzői tanfolyamon.
Milyen pozícióban segítetted eddig akadémistáink fejlődését?
Az első Puskás Akadémián eltöltött évem
alatt még dolgoztam párhuzamosan Gödöllőn,
ahol végigvittem az előbb említett tehetséges
korosztályos együttesemet. Itt az akadémián
én tartottam az egyéni képzést az U12-es az
U15-ös közötti korosztályos gárdáinknak. Az
akadémiai szekcióban a futballkondiban segítettem kollégáimat, de mindig próbáltam
mindenki segítségére lenni. Tavaly én lettem
az U11-esek vezetőedzője, azt a csapatot én
építettem fel. Elkezdtünk egy programot, azzal
a céllal, hogy a már bajnokságban induló U12es korosztályban elindíthassuk az egy évvel
korábban felfedezett tehetséges garnitúrát. A
12 éves kor alatti együttesekkel még kiemelt
Bozsik-tornára jártunk, ahol olyan ellenfelekkel találtuk magunkat szembe, amelyek
sokkal nagyobb tömegbázissal rendelkeztek
a kiskorosztályos képzés terén. Eleinte nem
voltak jó eredményeink, de a szezon végére
ütőképes brigáddá alakultunk. Úgy érzem, az
utódom remek kis társaságot örököl tőlem,
csakúgy, mint én Nagy Ádámtól.
Van-e olyan tréner, akinek a munkássága
követendő példáként lebeg szemeid előtt?
Nagyon sokat olvasok, gyűjtök minden
edzőről készült önéletrajzi, szakmai könyvet,
valóságos könyvtárat halmoztam már fel.
Mindenkitől lehet tanulni, de aki rám a legnagyobb hatással van: Marcelo Bielsa. Az argentin és chilei válogatott egykori szövetségi kapitánya nem a sikerei miatt vált ismertté, hanem
az általa megálmodott filozófia miatt, amelyre
később a Guardiola-féle előrelátó, kezdeményező, letámadó futball épült. Ezt szeretném

összeegyeztetni az akadémia játékkoncepciójával, és továbbadni a játékosaimnak.
Mély vízbe dobtak, hiszen vezetőedzőként első versenyző utánpótláscsapatod
akadémiánk egyik legtehetségesebb generációja, a Berlinben Nike Premier-kupát nyerő
társaság. Érzel bármilyen nyomást emiatt?
Ezeknek a gyerekeknek előttem két kiváló
edzője volt Czinkon Szabolcs és Nagy Ádám
személyében. Két ilyen tréner után átvenni
a munkát nagyon hálás feladat, de roppant
nagy felelősséggel is jár. Azonban már nem
egyszer voltam ilyen helyzetben, hogy ügyes
játékosokat vettem át remek trénerektől, akiket mind a szakmai vezetés, mind a szülők
nagyon magasztaltak. Szeretem az efféle
kihívásokat, persze érzek némi nyomást a
rám váró feladatok miatt, de ez inkább a saját magammal szembeni elvárások miatt van.
Azt mondom: az edzők, csakúgy, mint a játékosok, motiváció és nyomás nélkül nem tudják a legtöbbet kihozni magukból. Mindennap
fejlődni akarok, hogy legjobb tudásom szerint
segítsem ezeket a tehetségeket.
Mik a tervek a szezonban?
A Puskás Akadémián magas a mérce, az
előző szezon fantasztikusan sikerült, az ös�szes csapatunk dobogón végzett. Azt gondolom, ha elértél valamit, akkor abból nem
szabad leadni. Reálisan akarom nézni a dolgokat, és azt mondom, a mostani játékosállománnyal a dobogó elérhető, de a futballistáim
és én is maximalista vagyok, ezért bajnokok
szeretnénk lenni. Ezzel a brigáddal szerintem
minden esélyünk megvan erre, de a szezon
alakulása majd eldönti. A Budapest Honvéd,
az MTK és Debrecen is erősödött, izgalmas
bajnokság elé nézünk. Ezen kívül nagyon
elégedett lennék, ha minél több fiatal labdarúgóm bemutatkozhatna az idősebb korosztályokban és a válogatottban.

Utánpótlásportyák
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Felső sor:
Lipcsei Ádám, Parázs Botond, Sipos Zoltán, Papp Milán, Laky László, Papp Kristóf, Radó Dániel, Keszi Erik, Ayrton de Oliveira
Középső sor: Vörös Tamás, Radics Márton, Vidics János (masszőr), Berndt András (asszisztens edző), Visinka Ede (vezetőedző), Molnár Levente (kapusedző), Papp Róbert (erőnléti edző), Skribek Alen, Papp László
Alsó sor:
Gáspár Máté, Koch Attila, Körmendi Kevin, Kocsis Bence, Szabó Máté, Magyar Zsolt, Mim Gergely, László Noel

Fotó: Mirkó István (Magyar Idők)

Válogatott
Akadémiánk két
„csúcsterméke",
Sallai Roland
és Kleinheisler
László gólokkal
bizonyított a
görögök ellen a
válogatottban,
előbbi a vezető,
utóbbi a győztes
gólt szerezte
a Groupama
Arénában.
Sallai Roland 12 éves korában került intézményünkbe, s 2014 augusztusában mutatkozott
be a magyar élvonalban; első gólját két héttel
később a Ferencváros ellen szerezte. Első csapatunk mezét ötvenhat tétmérkőzésen viselte,
melyeken négyszer volt eredményes.
A 2016/2017-es szezont kölcsönben az
olasz első osztályú Palermónál töltötte, ahol
huszonkétszer jutott lehetőséghez, és ekkor volt
először eredményes légiósként.
Ezután a ciprusi bajnok APOEL Nicosiához
igazolt, a nicosiai klubbal a Bajnokok Ligájában
olyan sztáralakulatok ellen lépett pályára, mint a
Real Madrid, a Tottenham vagy a Borussia Dortmund. Az idényben harminchat összecsapáson
kilenc gólt szerzett, és kiosztott öt gólpasszt, valamint a szezon végén bajnoki elsőséget ünnepelhetett az APOEL játékosaként. A ciprusiaktól
az idén nyáron szerződött a német Bundesligában szereplő Freiburghoz.
Sallai 2016-ban, Elefántcsontpart ellen debütálhatott nemzeti színekben., és azóta összesen
tízszer ölthette magára a címeres mezt; a Görögországgal vívott Nemzetek Ligája-meccsen
talált be először.
A 2016-os kontinenstorna selejtezője egy
másik Puskás Akadémia-növendék, Kleinheisler
László nagy ugrását jelentette. A hajszíne és já-
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BRAVÓ, SCHOLES,
BRAVÓ, SALA!

tékstílusa miatt a „Scholes" becenévre hallgató
fiatalember a görögök elleni mérkőzéssel immár
tizenkilencszeres válogatottnak mondhatja magát. A Norvégia elleni Eb-kvalifikációs párharc
első mérkőzésén vetette be a szövetségi kapitány, s egyből góllal hálálta meg a bizalmat.
Kleinheisler 2008-ban a III. Kerülettől került
akadémiánkra, onnan 2013-ban a Videotonhoz,
az NB I-ben az év júliusában debütált a Haladás ellen – természetesen góllal. A hatalmas
tehetséggel megáldott játékos a fehérváriaktól
kölcsönbe visszatért az anyaegyasülethez, a
Puskás Akadémia FC-hez, összesen harminckilencszer húzta magára a kék-sárga mezt, nyolc
találata mellett kilenc gólpasszt jegyzett. A világ
számára a „norvég" meccsen felfedezett középpályás útja a Vidiből a Bundesligába, a Werder
Bremenhez, illetve onnan kölcsönben a Darmstadthoz vezetett.
Az ekkorra már stabil válogatottnak számító
„Scholes" egy rövid ferencvárosi kitérőt követően
előbb kölcsönbe, majd végleg a FK Asztanához
került, amelyben szintén egyből alapemberré
vált, szerepelt az Európa-ligában, BL-selejtezőn,
s a kazah bajnoki címet is elhódította. A mi szíveinket pedig a görögök elleni bombájával sokadszorra is meghódította.
Bravó, Sala, bravó, Scholes, csak így tovább!

FELFELÉ VEZETŐ ÚTON
A görög válogatott elleni 2–1-es
Nemzetek Ligája-siker alkalmával
szerezte első gólját nemzeti színekben
Sallai Roland. Volt akadémistánk a
Kleinheisler-gólt is hozó mérkőzés
után adott interjút.

Szinte tegnap volt, hogy a Puskás
Akadémia színeiben megszerezted az
első NB I-es gólodat, s most meglett az
első válogatottbeli találat is – igen jól
sikerült kis kapáslövés volt…
Boldog vagyok, hogy megszereztem
az első gólomat, de a csapat az első,
nem pedig az egyén – én is eszerint
gondolkozom. Szerintem ma megmutattuk, hogy csapatként mennyire jók
vagyunk, és ha ezen az úton megyünk
tovább, nagyon sikeres lesz ez a válogatott.
A finnek elleni mérkőzés nem sikerült túl jól, nagyrészt a balszerencsének is „köszönhetően”. Most, hogy
a görögök ellen sikerült javítanunk,
milyenek lehetnek az esélyeink a csoportban?
Új szakmai stáb van a válogatottnál,
új elképzelésekkel, össze kell állnia az
együttesnek. Követjük az utasításaikat,
látjuk, hogy jó úton vagyunk, és újra
szeretném hangsúlyozni: hiszem, hogy
ez a csapat a jövőben még nagy dolgokra lesz képes.

A mai gólod azért Freiburgban sem
lesz túl rossz ajánlólevél…
Bizonyára Németországban is látják vagy tudják ezt, de az már a történet másik része. Itt a válogatottra
kell koncentrálnom, a hazámat képviselem, ott pedig a klubomat. Biztos,
hogy jól jött ez a gól az ottani karrierem szempontjából is, de Freiburgban
is sokat kell majd letennem az asztalra ahhoz, hogy a kezdő tizenegyben
számítsanak rám.
Egy másik expuskásos, Kleinheisler
Laci is betalált, s láttuk, hogy együtt
ünnepeltetek. Szándékosan történt így,
vagy csak úgy spontán jött a dolog?
Az igazat megvallva nemigen lehet
előre megtervezni az ilyesmit, hiszen
nem tudni előre, ki fog gólt lőni, ez egyszerűen így jött. Egy biztos: óriási volt
az öröm, nagyon fontos volt a győzelem
a válogatott és egész Magyarország
számára, mert az utóbbi időben nem
igazán voltunk sikeresek. De azt mondom, ez volt a fordulópont – innen már
felfelé vezet az út.
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EGY ÉJSZAKA A FUTBALLÉRT

Míg egy helyütt „erőskezű” gyúróink mutatják be tudományukat, addig másutt erőnléti edzőink
osztják meg praktikáikat, megint másutt kapusedzőink adják át tudásukat – hogy csupán
néhányat említsünk programjaink közül. Ezúttal éjjel is a futballé a főszerep akadémiánkon.
A Múzeumok Éjszakája vagy épp a Kutatók
Éjszakája ihletésében – amolyan formálódó hagyományként – elstartolt A Futball
Éjszakája programsorozata is szerte az országban: több NB I-es és NB II-es alakulat,
valamint számos alacsonyabb osztályú csapat nyitotta meg kapuját, hogy a szurkolókfutballkedvelők-kíváncsiskodók testközelből
pillanthassanak bele a labdarúgás világába.
Akadémiánk is csatlakozott az elsőízben
megrendezett „futballéjhez”: kicsik, avagy a
Bozsik-program apróságai és nagyok, vagyis
akadémiánk edzői stábjának tagjai is együtt
futballoztak, s megannyi más programmal
vártuk a fociért lelkesedőket.
Egyre-másra indult hagyományos akadémiai körutunk, így látogatóink – összesen mintegy kétszázötvenen – képzeletbeli
játékosokként járhatták be a Pancho Aréna
mindahány, a szurkolók szeme elől rejtett

zegzugát. Liszkai Dezső képzési igazgató az
akadémiai képzés rejtelmeibe vezette be az
érdeklődőket, akik így megtudhatták: voltaképp hogyan is működik egy labdarúgó-akadémia, mi a küldetése, s miként pallérozódnak
játékosaink. Miközben erőnléti edzőink akadémiánk konditermében a különféle gépek
megfelelő használatának elsajátításában és
a szabadsúlyos gyakorlatok helyes kivitelezésének megtanulásában segítették az erősödni vágyókat, gyúróink sem tétlenkedtek:
aki csak akarta, igazi sportmasszázsban
részesülhetett. Kapusedzőink, Mitring István
és Deli Zoltán különféle hálóőrtrükköket tanítottak a legkisebbeknek, akik büntetőt is
rúghattak a hajdani kapusoknak. De volt ám
tizenegyesrúgó-verseny is, ahogyan kapufarúgó- és dekázómegmérettetés is. A sportolni vágyók kipróbálhatták a Puskás Akadémia
kondiparkját és futópályáját, de akár a foci és

a darts találkozásából született footdartsot
(nem mellesleg ez a hatalmas felfújható játék
bizonyult a legnépszerűbbnek az összes között), a teqballt vagy épp a célbarúgást is. Dietetikusaink kerekasztal-beszélgetésre várták
azokat, akik többet szerettek volna megtudni
a manapság olyannyira trendi egészséges
táplálkozásról, mentálhigiénés szakembereink pedig azokat hívták, akiknek a gyermekük
a sportolói hivatást szeretné választani, hogy
a szülőkkel a lehetőségekről és felelősségről
beszélgessenek.
„Célunk A Futball Éjszakája akadémiai
programegyüttesével az volt, hogy valóban
mindenki előtt megnyissuk a Puskás Akadémia
kapuját – fogalmaz Buda Márton, az esemény
szervezője. – Bízunk benne, hogy ezáltal is közelebb tudtuk vinni a labdarúgást az emberekhez, s a későbbiekben akár szurkolóink között
is viszontláthatjuk a futball iránt érdeklődőket.”

Utánpótlás

CRUYFF NYOMDOKÁBAN

Az Ajaxnál vett részt szakmai úton
akadémiánk küldöttsége.
Míg a tavaszi szezonban szakmai utak
keretein belül a Bayern München korosztályos együtteseinél járt több labdarúgónk, most az Ajax Amszterdam szakmai
munkájába pillanthatott bele az akadémia
vezetése által kiválasztott Kocsis Domin
ik, U15-ös gárdánk játékosa. Fiatal középpályásunk tavaly óta pallérozódik akadémiánkon: az előző idényben tagja volt
U14-es csapatunknak, amely megnyerte a
Nike Premier-kupa Európa-döntőjét, második helyen végzett a korosztályos magyar
bajnokságban, és a rangos prágai Slaviakupán ezüstérmes lett. Hétvégén Dominik
még a Győr ellen szerzett győztes gólt,
majd vasárnap elrepült Hollandiába.
„Nagyon örültem, és megtiszteltetésként éltem meg, amikor megtudtam, hogy
elutazhatok az Ajaxhoz. Segítőkészen és
kedvesen fogadtak a holland társak, hamar
sikerült beilleszkednem. A tréningek hasonlók voltak az otthoniakhoz, de az edzések
intenzitása nagyobb volt, mint amit eddig
megszoktam. Az itteni játékosoknak más
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a felfogásuk, sokkal erőszakosabbak, és
nagyon élvezik a versenyzést. Rendkívüli
élményekkel és hasznos tapasztalatokkal
gazdagodtam” – fogalmazott Dominik.
Ifjú labdarúgó-palántánkat dr. Csáki István, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
sporttudományi területekért felelős vezetője, Papp Bence nemzetközi kapcsolatokért
felelős igazgató és Székely Gábor U15-ös
vezetőedző kísérte el Németalföldre.
„Egyhetes szakmai úton vettünk részt
Hollandiában, ahol az Ajax Amszterdam
akadémiájának működésébe kaptunk betekintést. Ezenkívül figyelemmel kísértük
Dominik edzésmunkáját az Ajax korosztályos csapatának edzésein, játékosunkat kiemelkedő teljesítménye alapján az
akadémiánk vezetősége választotta erre
a szakmai útra. Ifjú tehetségünk az U15ös korosztály tagja, bizonyított Berlinben
a Nike-kupán, Prágában a Slavia-kupán,
majd a niksicsi tornagyőzelem alkalmával is. Elégedettek voltunk akadémistánk
teljesítményével, de számunkra is komoly
tapasztalatokkal teli volt ez a szakmai út,
vagyis elérte a célját. Az Ajax Amszterdam
nagy hagyományokkal rendelkező, a világ
egyik legjobb utánpótlásbázisával büszkélkedhető klubja, melynek mindennapi
működésébe, struktúrájába, filozofiájába
kaphattunk betekintést. A 2016/17-es Európa Liga-kiírásban a sorozat történetének
egyik legfiatalabb csapatával jutottak döntőbe, ahol saját nevelésű játékosaik a Manchester Uniteddel szemben maradtak alul.
A világ labdarúgásának olyan kiváló játékosokat adtak, mint Johann Cruyff, Van
Basten, Denis Bergkamp vagy Edwin van
der Saar, akivel személyesen is találkoztunk. A jövőre vonatkozóan is folytattunk
egyeztetéseket, melyek mindkét fél részéről pozitív visszajelzésekkel zajlottak” –
osztotta meg velünk Papp Bence nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató.
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Gyász

BÚCSÚ FAZEKAS ÁRPÁDTÓL
Szeptember 10-én a Fiumei úti temetőben eltemették
Fazekas Árpádot, a nyolcvannyolc éves korában
elhunyt kapuslegendát.

Fazekas Árpád 1930. június 23-án született
a Szombathely melletti Kámon nevű településen. Pályafutását a Szombathelyi Pamutban kezdte, majd a Szombathelyi MTE-ben
folytatta. Ezt követően kisebb pécsi kitérőt
követően a Bp. Dózsába (1953–1954) igazolt. 1955-től a Vörös Lobogó következett
egy évig, amelynek színeiben válogatott
labdarúgó lett. 1955-ben, Grosics Gyula
eltiltása miatt, ötször szerepelt a nemzeti
tizenegyben, így tágabb értelemben Aranycsapat-tagnak tekinthető. 1955. október
16-án, a 100. magyar–osztrák mérkőzésen
a Fazekas – Buzánszky, Kárpáti, Lantos
– Bozsik, Szojka, Kertész – Kocsis, Tichy,
Puskás, Czibor összeállítású tizenegy futott
ki a pályára, és végül fölényes, 6–1-es győ-

zelmet aratott a „sógorok” felett. Az 1956-os
forradalom leverését követően elhagyta az
országot, és a Bayern München kapusaként
védett 1957-től 1961-ig. Itt kulcsszerepet
játszott a müncheniek történetének második világháború utáni első trófeája, az 1957es Német Kupa megnyerésében. A bajor
klub részéről Fazekas Árpádot egész életén
át nagy tisztelet övezte. A Bayern München
2005-ös szurkolói szavazásán a kapusok
közötti rangsorban az ötödik helyen végzett
Sepp Maier, Oliver Kahn, Raimond Aumann
és Jean-Marie Pfaff mögött.
A Bayern után a Hessen Kasselban
(1961–1962) és a belga Anderlechtben
(1962–1963) játszott még. A belga csapattal a Bajnokcsapatok Európa-kupájában a
negyeddöntőig meneteltek, legyőzve a Puskás Ferenccel felálló Real Madridot.
Fazekas Árpád hagyatékának egy része a
Puskás Intézet gyűjteményét gazdagítja.

Meccsszilánkok
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NB III

VERETLENÜL, TÖRETLENÜL
Továbbra is „hasít” saját nevelésű fiataljainkra épülő
csapatunk az NB III Nyugati csoportjában.

jegyzőkönyv

NB III NYUGATI CSOPORT, 6. FORDULÓ
PÁPAI PERUTZ FC – PAFC II 1–1 (0–1)
jegyzőkönyv

OTP BANK LIGA 7. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–0 (1–0)
Gól: Drazsics (17.), Pillár (78.)
Sárga lap: Vadnai (24.), Cseri (34.), ill. Zsidai (38.)
Mezőkövesd: Dombó – Vadnai, Pillár, Katanec, Silye (Meszhi, 77.) – Szeles, Mevoungou –
Cseri (Tóth M., 81.), Vajda, Tóth B. (Szakály D., 46.) – Drazsics
PAFC: Danilovics – Osváth, Heris, Spandler, Trajkovski – Zsidai (Mioc, 82.), Balogh B. – Latifi
(Szakály P., 76.), Vlasko, Radó A. – Arabuli (Kiss T., 61.)

G.: Iványi (61.), ill. Kocsis B. (42.)
Sárga lap: Dóczi (33.), Szénási (66.), ill. Gáspár (37.), Körmendi (58.)
Varga Á. – Gáspár, Kovács T., Radó D., Körmendi – Radics, Magyar (Mim, 71.) – Skribek,
Sipos, Kocsis B. (Papp M., 82.) – Vörös T.
Visinka Ede együttese a szezon eddig öt mérkőzésén két győzelmet és három döntetlent
mutathatott fel, majd hatodik bajnokiján Pápára, a Perutz FC-hez látogatott. A mérkőzésen a
kezdőcsapatban kapott helyet a Dunaszerdahely
ellen NB I-es gárdánk színeiben bemutatkozó
Körmendi Kevin, Radics Márton és Sipos Zoltán.
Az első félidő végén Kocsis Bence találatával
szereztünk vezetést, majd a térfélcserét követően a hazaiak Iványi Martin találatával tudtak
egyenlíteni. Az összecsapás 82. percében a DAC
ellen Benczés Miklós csapatában debütáló Papp
Milán a gólszerző Kocsis Bencét váltotta. A pont-

szerzés után a mieink az ötödik helyen állnak a
tabellán, s továbbra is veretlenek a bajnokságban.
„Az első félidőben főleg a mezőnyben folyt
a játék, majd egy nagyszerű támadás végén Kocsis Bence révén mi kerültünk előnybe. Sajnos a
fordulás után egy elkerülhető góllal egyenlítettek
a hazaiak, de így sem panaszkodhatunk. A srácok végig küzdöttek a három pontért, ez most
nem sikerült, viszont Pápáról ponttal távozni
nagy fegyvertény. Büszke vagyok a játékosaimra: kiváló mentalitással futballoztak ezen a napon” – mondta vezetőedzőnk, Visinka Ede.
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Program

A PAFC 2018–2019-ES 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.

STABIL HÁTT

ÉR

A MAGYAR
SIKEREKHE
Z!

07. 21.		
07. 28.		
08. 04.		
08. 11.		
08. 18.		
08. 25.		
09. 01.		
09. 15. 17:00
09. 29.		
10. 06.		
10. 20.		
10. 27.		
11. 03.		
11. 10.		
11. 24.		
12. 01.		
12. 08.		
12. 15.		
02. 02. 		
02. 09.		
02. 16.		
02. 23.		
03. 02.		
03. 09.		
03. 16.		
03. 30.		
04. 06.		
04. 13.		
04. 20.		
04. 27.		
05. 04.		
05. 11.		
05. 19.		

PUSKÁS AFC — DVSC
0–1
DVTK — PUSKÁS AFC
2–2
PUSKÁS AFC — MTK
1–2
HALADÁS — PUSKÁS AFC
2–1
PUSKÁS AFC — KISVÁRDA
1–1
PAKS — PUSKÁS AFC
3–2
MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC 2–0
PUSKÁS AFC — MOL VIDI
PUSKÁS AFC — HONVÉD FC
ÚJPEST — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — FERENCVÁROS
DVSC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVTK
MTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HALADÁS
KISVÁRDA — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — PAKS
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
MOL VIDI — PUSKÁS AFC
HONVÉD FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — ÚJPEST
FERENCVÁROS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVSC
DVTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MTK
HALADÁS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — KISVÁRDA
PAKS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
MOL VIDI — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HONVÉD FC
ÚJPEST — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — FERENCVÁROS

Partnerek és támogatók:

		
M
1 FERENCVÁROSI TC
7
2 BUDAPEST HONVÉD
7
3 MTK BUDAPEST
7
4 DVSC
7
5 MOL VIDI FC
5
6 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 6
7 ÚJPEST FC
6
8 PAKSI FC
7
9 DVTK
7
10 SZOMBATHELYI HALADÁS 7
11 KISVÁRDA MASTER GOOD 7
12 PUSKÁS AKADÉMIA FC 7

GY
5
5
4
2
2
2
1
1
1
1
1
—

D
2
1
1
4
3
2
4
4
3
2
2
2

V
—
1
2
1
—
2
1
2
3
4
4
5

G
17—6
12—5
11—10
9—9
11—4
7—5
5—6
7—9
5—10
9—13
3—13
7—13

GÓLLÖVÖLISTA
1
1
1
1
1
1
1

ARABULI BACHANA
KISS TAMÁS
KNEZEVIC JOSIP
LATIFI LIRIDON
MOLNÁR GÁBOR
RADÓ ANDRÁS
ULYSSE DIALLO

1
1
1
1
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

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

A S Z F A LT

PU

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

www.puskashotel.hu

PU

A S Z F A LT

PT
17
16
13
10
9
8
7
7
6
5
5
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Vezetőedzői nyilatkozat
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