A PUSKÁS akadémia FC
hivatalos műsorfüzete
MAGYAR KUPA, 9. FORDULÓ, 2018. 02. 28.

PUSKÁS AKADÉMIA FC – ZALAEGERSZEGI TE

www.puskasakademia.hu, facebook.com/pfla.hu

Vezetőedzői nyilatkozat

A HATÉKONYSÁG LEHET A KULCS
Egygólos előnnyel érkezik a Pancho Arénába
a Magyar Kupa-nyolcaddöntő visszavágójára
a Zalaegerszegi TE. Vezetőedzőnk, Pintér
Attila szerint a továbbjutás elsősorban
azon múlik majd, hogy tanítványai
mennyire sáfárkodnak jól az előttük adódó
lehetőségekkel.

A Zalaegerszeg elleni első találkozón
nem sikerült a kapuba találnunk. Miben
kell előrelépnünk ahhoz, hogy ezúttal ös�szejöjjön a gól, ráadásul lehetőleg kétszer
is?
A ZTE a területeket jól leszűkítve védekezett az első mérkőzésen, de azon az
összecsapáson is megvoltak a lehetőségeink, hogy gólt szerezzünk. A szerdai
visszavágón minden idegszálunkkal arra
kell koncentrálnunk, hogy ezeket a helyzeteket a lehető legjobb arányban használjuk ki, illetve arra, hogy meg tudjuk állítani
a Zalaegerszeg zárt védekezésből indított
ellentámadásait. A párharc két meccsből
áll, megvan az esélyünk a továbbjutásra, és
mindent el kell követünk, hogy ez sikerüljön
is – ezt minden pályára lépő játékosomnak
át kell éreznie.
Olyan edzőként vagy ismert, aki minden részletre odafigyel. A tizenegyesrúgásokat is gyakoroljátok?
Természetesen, hiszen minden eshetőségre felkészülünk.
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Vezetőedzői nyilatkozat

SZÍVVEL-LÉLEKKEL A TOVÁBBJUTÁSÉRT
A visszavágóra is elszánt, fegyelmezett, becsvágyó Zetét
ígér Artner Tamás.
A múlt keddi, ellenünk
aratott 1–0s kupasiker
után vasárnap az NB
II-ben
is
nagy skalpot szerzett
a Zalaegerszegi TE, hiszen a ZTE
Arénában
Artner Tamás
legyőzte
a feljutás
egyik legnagyobb esélyesének tartott
Kisvárda együttesét. A mérkőzés lefújása után Artner Tamással, az egerszegiek
vezetőedzőjével beszélgettünk – nyilván
már a mostani kupavisszavágóval a középpontban.
A Kisvárda elleni győzelemmel zsinórban a második bravúrotokat arattátok – ezt nevezik erős kezdésnek.
Eddig két dolgot sikerült elérnünk:
az egyik, hogy taktikailag nagyon fegyelmezett a csapat, a másik pedig,
hogy mind mentálisan, mind fizikálisan jó állapotban vannak a fiúk. A

Puskás Akadémia és a Kisvárda elleni
sikerünket is elsősorban ennek a fegyelemnek köszönhetjük.
Egyszer viccesen megjegyezted,
hogy ha le tudod győzni Pintér Attila
csapatát, akár vissza is vonulhatsz az
edzősködéstől, de éppen ez a két eredmény mutatja, hogy talán még nincs itt
ennek az ideje…
Most nem is áll ilyesmi a szándékomban, de egyszer eljön majd az idő,
amikor visszatérek az utánpótlásba,
hogy nyugodtabb életem legyen (nevet).
Következik a kupacsata második
felvonása. Anélkül, hogy bármilyen
taktikai titkot elárulnál, milyen ZTE-t
láthatunk a Pancho Arénában?
Az első meccs eredménye ismeretében is azt mondom: a továbbjutás
esélyese továbbra is a Puskás Akadémia, hiszen lényegesen nagyobb
játékerőt képvisel nálunk. Ugyanakkor az is biztos, hogy a játékosaim a
szívüket-lelküket ki fogják tenni a pályára, fel fogunk készülni az ellenfelünkből, és remélem, megnehezítjük a
Puskás dolgát.

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – ZTE mérkőzést Solymosi Péter vezeti.
Asszisztensek: Lémon Oszkár és Pápai Zoltán
Tartalék játékvezető: Szilasi Szabolcs
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Játékosportré

NÁLUNK TALÁLT KIHÍVÁST
Januárban az Olimpija Ljubljanától érkezett klubunkhoz jobbhátvédünk,
Denis Klinar, aki hazája bajnokaként a Puskás Akadémiával is hasonlóan
szép sikereket szeretne elérni.
Elmondása szerint Denis Klinarnak nem
jelentett problémát a beilleszkedés Magyarországon, s reméli, már a tavaszi szezonban igazolni tudja: szlovén bajnokként
az NB I-ben is meg tudja állni a helyét. A
gyors szélsőhátvéd szerint a magyar liga
összességében jobb hazája pontvadászatánál, s interjúnkból azt is megtudjuk, kinek
a játékából merít „ihletet” az edzéseken és a
mérkőzéseken.
„Amikor nyolcéves voltam, vagy talán
valamivel azelőtt, kimentem a falumban a
futballpályára és láttam, hogy fociznak az
idősebb srácok. A csapat édesapám csapata volt, és amikor láttam őt futballozni,
nagyon boldog voltam. Akkor már tudtam,
hogy mit szeretnék csinálni, ha nagy leszek.
Sok nagyszerű szlovén játékos volt akkoriban, néztem őket a tévében, és mint sokan,
én is arról álmodtam, hogy egyszer ott leszek. Így mondhatjuk, hogy hatással voltak
a karrieremre” – mesél a kezdetekről a lobogó üstökű bekk.
A külföldi játékosok között voltak, vannak példaképeid?
Igen, van ilyen. Véleményem szerint Daniel Alves a legjobb jobbhátvéd az egész
világon. Azt hiszem, azáltal, hogy figyelem
a játékát, én is fejlődöm , mert úgy próbálok
edzeni, mint ő, s ezáltal belőlem is jobb játékos lehet.
Azért választottad pont őt, mert a te
posztodon játszik?
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Nem igazán, hiszen fiatalabb koromban
nem jobbhátvédet játszottam, hanem csatárt és szélsőt. Voltak más kedvenceim
is, de ma már szinte csak őt figyelem,
és amint az imént említettem, igyekszem ellesni a mesterfogásokat.
2015-ben igazoltál a Rudar
Velenjéből az Olimpija Ljubljanába, ahol bajnok lettél. Úgy
gondolod, mindent elértél
Szlovéniában, amit lehetett?
Valóban komoly siker
volt az az első ljubljanai
évemben 21 esztendő után
bajnokságot nyerni. Sőt, a
második évben bejutottunk
a kupadöntőbe, de kikaptunk
a Domzalétól. Jobb lenne, ha
szlovén bajnoknak és kupagyőztesnek is mondhatnám
magam, de indulhattunk az
Európa-ligában, úgyhogy nem
lehetek elégedetlen az otthoni
pályafutásommal.

mennyi pénzt fektetnek a bajnokságba.
Szlovéniából mindez hihetetlennek tűnt,
amíg meg nem győződtem róla a saját szememmel. Ekkor láttam, hogy ez lesz az új
kihívás, és nagyon örülök, hogy kellettem a
klubnak, és végül ide szerződtem. A szlovén
bajokságban kettő vagy talán három gárda
emelkedik ki: az Olimpija, a Domzale és a
Maribor. A Maribort mindenki ismeri, mert
a Bajnokok Ligájában játszanak. Magyarországon több erős csapat van, még akkor
is, ha nem olyan híresek, mint a Maribor és
az Olimpija. Az itteni együttesek egyre erősebbek lesznek, és ha egészében nézzük, a
magyar bajnokság ma már erősebb a szlovénnál.
Hogy érzed magad a csapatnál?
Könnyű volt beilleszkedned, szereztél
barátokat?
Nem volt semmiféle nehézség,
hiszen amikor ideérkeztem, már
voltak itt szerb és horvát srácok, és
most megérkezett Dejan Trajkovski is,
akit már ismertem a válogatottból és a
bajnokságból, így minden sokkal könnyebben ment – amikor egyedül vagy, lényegesen nehezebb megküzdeni az új környezet jelentette kihívásokkal. Ami az
együttest illeti, azt hiszem, a jelenlegi
8. helyezés nem reális, legalábbis az
alapján, amit a tréningeken, illetve az
edzőmeccseken tapasztaltam. Bizakodó vagyok, úgy vélem, ebben
a fél szezonban előre tudunk lépni, és a megérdemelt helyünkre
kerülünk.

Januárban két évre írtál alá
a Puskás Akadémiához. Miért
választottad Magyarországot?
Amikor az ügynököm bemutatta nekem a klubot, szinte el
sem akartam hinni, milyen fantasztikusak az edzőpályák és a
stadion, hogy Magyarországon

Jobbhátvédként mi a
legfőbb erősséged?
Erre nehéz válaszolni –
talán a futógyorsaságom,
és az, hogy a megfelelő pil-
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lanatban a megfelelő helyre tudom passzolni a labdát. Természetesen még sokat kell
dolgoznom azon, hogy még jobb játékossá
váljak.
Végül: mi az, amivel elégedett lennél a
szezon végén?
Hallottam, hogy a csapat még áll a kupában, így természetes, hogy szeretnénk a lehető legtovább menetelni. A személyes ambícióimról egyelőre annyit, hogy szeretném
megmutatni, mit tudok, mire vagyok képes
a pályán. Nyilvánvalóan fejlődni szeretnék,
hogy a következő szezonban, de akár ebben
a félévben is sokat tudjak nyújtani.

NÉVJEGY
Denis Klinar
Születési idő: 1992. február 21.
Poszt: jobbhátvéd
Mezszám: 21
NB I-es mérkőzés/gól: 1/0

7

Edzőtábor

SPANYOLFÖLDÖN – KÉTSZER IS
Januárban és februárban is Andalúziában edzőtáborozott NB I-es
együttesünk. A Pintér Attila vezette alakulat a felkészülési időszakban
Spanyolországban hét edzőmeccset vívott, melyeken négy győzelmet aratott
– a legnagyobb siker az Európa-ligában még álló ukrán Dinamo Kijev 3–2-es
legyőzése volt.
A spanyolországi edzőtábor első etapjára január 13. és 27. között került sor, s
a fizikai felkészülés, illetve a különböző
játékelemek sulykolása mellett három
edzőmeccset vívtak Spandler Csabáék.
Az első összecsapáson gól nélküli félidőt követően 4–0 arányban nyertünk a
spanyol harmadosztályban szereplő Real
Balompédica Linense ellen, Molnár Gábor és Prosser Dániel góljait követően a
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súlyos sérüléséből felépült Radó András
duplázott.
Ezt követően kínai „fogás” szerepelt az
étlapon, a Sanghaj Senhua csapatában
olyan neves válogatott játékosok léptek
pályára, mint a nigériai Obafemi Martins,
a kolumbiai Fredy Guarín és Giovanni
Moreno, a paraguayi Óscar Romero vagy
a Chelsea-ben is megforduló szenegáli
Demba Ba. Ám hiába a megannyi sztár

a túloldalon, Ulysse Diallo góljával 1–0
arányban mi bizonyultunk jobbnak.
Harmadikként horvát partnercsapatunk, az NK Osijek következett, s noha
Muzafer Ejufi nagyjából másfél méteres
lesről esett találatával ők vezettek 1–0-ra,
egy ravaszul elvégzett Antonio Perosevicszabadrúgás azt jelentette, hogy veretlenül abszolváltuk az első edzőtábort.
A Vác elleni 5–0-s felcsúti sikert követő
második felvonás február 3. és 14. között
már sokkal inkább a finomhangolás jegyében zajlott. A megérkezést követően a Dinamo Kijev ellen bizonyítottuk, hogy az utazás
nem vett ki sokat a mieinkből, ugyanis fordulatos találkozón Diallo, Madarász Márk
és Szécsi Márk góljaival – utóbbi kettő a
89., illetve a 90. percben talált be – 3–2-re
vertük az Európa-liga-résztvevő ukránokat.

A diadal értékét növeli, hogy a rivális kezdőjében ott volt a perui válogatott középhátvédje, Carlos Zambrano, az ördöngös
paraguayi szélső, Derlis González, de az
ukrán válogatott Oleg Huszevet és Artem
Sabanovot, valamint a gólt is szerző brazil
Júnior Moraest sem kell bemutatni a futballszerető nagyközönségnek.
A Dinamo után ismét jött a Linense s az
újabb győzelem: Prosser már a 3. percben beállította az 1–0-s végeredményt. Mint később
kiderült, ekkor esett a spanyolföldi felkészülés
utolsó puskásos gólja, ugyanis az újabb kínai
ellenfél, a Tiencsin Teda ellen nyomasztó fölényünk dacára is 0–0-s döntetlent játszottunk,
míg utolsó meccsünkön a Brann Bergennel
szemben egy hajrában esett gólnak köszönhetően elszenvedtük első és egyetlen „edzőtáboros” vereségünket.
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Arcvonás

JÁTÉKOSUNK A HÁROMSZÉKI
„SZENTFÖLD” VÉGFALUJÁBÓL
Tamási Áron, Wass Albert és Sütő András világából, Erdélyből való Tamás
Nándor, aki az FK Csíkszereda játékosaként először egy éve érkezett
hozzánk próbajátékra, s nyártól tartozik akadémiánk kötelekébe.
Megmutatta tudását U19-es és NB III-as csapatunkban,
s bemutatkozott a román U18-as válogatottban. Most
partneregyesületünknél, a másodosztályban szereplő Aquital FC
Csákvárnál próbálgatja magát.

„A foci az életem, labda nélkül egyetlen
napomat sem tudom elképzelni” – vallja
Nándi, s belefog korántsem hagyományos
futballistapályájának történetébe. „Nálunk a
családban senki nem volt hivatásos labdarúgó, nem családi hagyomány a foci, nekem
csak úgy magától jött. Édesapám birkózó
volt, többszörös országos bajnok, edző,
így hát egyértelmű volt, hogy kiskoromban
én is elkezdtem birkózni. Hét évig űztem is
ezt a sportot, ám mivel a futballpálya mellett laktunk, nap mint nap láttam, ahogy a
gyerekek, pajtások, nagyobbak ott vannak,
s fociznak…”
Hamarosan Nándi is faluja, Kézdialmás
pályáján találta magát, s itt szerette meg a
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labdarúgást. Nyolcéves korában jött aztán
a lehetőség, hogy a közeli Kézdivásárhelyen
éppen formálódó focisuliban élesben is kipróbálja magát. „Ott tanultam meg helyesen a labdába rúgni, ott sajátítottam el az
alapokat, kezdetben nem is nagypályán, hanem egy egyszerű teremben – meséli. – S
hetedikes koromban kerültem aztán Sepsiszentgyörgyre.” Ekkor jött el az a pillanat az
életében, amikor döntenie kellett: a mindezidáig párhuzamosan űzött két sport közül a
birkózásnak vagy a labdarúgásnak szenteli
oda magát: „Apum is inkább a foci pártján
állt, úgyhogy nem mondhatom, hogy nehéz
volt döntést hozni, igazából egyértelmű
volt, hogy a foci marad.”

Sepsiszentgyörgy után Székelyudvarhely, Székelyudvarhely után Csíkszereda
következett: „Még csupán akkoriban indult
az akadémia Csíkszeredában, nem volt
annyira fejlett és felkapott, mint most, ám
nekünk nagyon jó csapatunk alakult ki, tele
régi ismerősökkel, egykori játékostársakkal. Az országos másodosztályban szerepeltünk akkor, s veretlenül nyertük meg a
bajnokságot, így a bajnoki címmel kiérdemeltük, hogy a következő szezonban már
az első osztályban játsszunk.”
Nándi az U17-es korosztályból hamarosan felkerült a csíkszeredai felnőttcsapatba,
ahol végig kezdőként játszott. Ám egy-egy
próbajáték során már feltűnt a Puskás Akadémián, mi több, a Puskás–Suzuki-kupa
bronzmérkőzésén a Honvéd ellen gólt is
rúgott. „Emlékszem, hogy 1–0-ra vezetett a
Honvéd, nagyon kellett nekünk a gól – idézi
fel a találkozót játékosunk. – S a második
félidőben egy gyors bedobás után hozzám
került a labda, jól át is tudtam venni, s
szerencsém volt, mert megpattant egy védőjátékos lábán,
így került aztán a hálóba.
Ezzel a találattal egyenlítettük ki a mérkőzést, s végül
tizenegyesekkel meg is tudtuk nyerni.”
Nyáron aztán eldőlt: a székelyföldi fiú
Felcsúton folytatja pályafutását. „Nagyon
hamar be tudtam illeszkedni, s ehhez az is
hozzájárult, hogy jól sikerült a bemutatkozásom a csapatban – fogalmaz. – Már az
első mérkőzésemen csereként beállva gólt
tudtam szerezni, s a bajnokság kezdetén, a
legelső meccseken is folyamatosan jöttek
a gólok. Úgy érzem, ez nagyban hozzásegített ahhoz, hogy könnyedén megtaláltam a
helyemet Felcsúton.”
Már csupán az elmúlt néhány
hónap is rengeteget formált
Nándin: „Egy egészen egyéni

stílusom kezdett kialakulni a pályán, olyan,
amilyet már régóta szerettem volna, s nagyon sokat dolgoztam, dolgozom rajta.
Úgy vélem, szinte már a védjegyemmé vált
a gyorsaságom és a cselezőkészségem,
amellyel sokat tudom segíteni a csapatot.
Most többnyire bal szélső vagyok, mindenképpen támadó szellemű játékos, s bevethető vagyok akár jobb szélen, akár ékként
is. Közelebb áll hozzám a technikásabb,
taktikusabb foci, nem tartom magam agresszív játékosnak,
ám a védekezésemen van még javítanivaló. Ezt kell
tudni rólam igazából.”

11

Képriport

PUSKÁS NYOMÁBAN AKADÉMISTÁINK!

Névadónk, Puskás Ferenc nyomába eredtek
végzős akadémistáink, akik február 13.
és 15. között a legenda egykori klubjának
vendégei voltak. U19-eseink Valdebebasban
pályára léptek a királyiak korosztályos
csapata ellen, s a helyszínen, testközelből
tekinthették meg a Real Madrid – Paris
Saint-Germain Bajnokok Ligája-mérkőzést,
mi több, bejárhatták a Santiago Bernabéu
Stadion minden szegletét. Madridi
pillanataik következnek képekben.
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Bajnokcsapat

NEM MIND ARANY, AMI FÉNYLIK, DE EZ AZ!
U15-ös akadémiai keretünk
tagjaiból és két U14-es
játékosból álló csapatunk
első helyen végzett a
február 2. és 4. között
megrendezett országos
futsal diákolimpián.

A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából immáron negyedik alkalommal
szervezte meg a Békés Megyei Diáksport
Egyesület az országos futsal diákolimpia
döntőjét. Az egyre nagyobb érdeklődéssel övezett eseménynek Békéscsabán az
Evangélikus Sportcsarnok és a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola tornacsarnoka
adott otthont. A sorozatba összesen nyolcszázhuszonhat csapat nevezett, vagyis
közel száz iskolai alakulattal több, mint
egy évvel ezelőtt. A február első napjaiban
megrendezett döntőn már csak a legjobb
húsz együttes között dőlt el az érmek sorsa. A fináléban a felcsúti Endresz György
Általános Iskola diákjai 7–1-re verték a
kozármislenyi Janikovszky Éva Általános
Iskola csapatát, úgy, hogy az 5. percben
már 3–0-s előnyre tettek szert.
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A nemrégiben elhunyt olimpiai bajnok
labdarúgóról, a békéscsabai születésű Palotai Károlyról egyperces néma tiszteletadással emlékeztek meg a résztvevők az
ünnepélyes eredményhirdetés előtt.
Takács Mihály, a Puskás Akadémia főigazgatója külön gratulált a győzteseknek:
„Nem történik minden évben ilyen, hogy
országos futsal diákolimpiai bajnokok legyünk, és az U14-es korosztályban megnyerjük a Nike-kupát. Önök alázatos munkájukkal és kitartásukkal nemcsak Felcsútnak
és az általános iskolának hoztak országos
hírnevet, hanem akadémiánknak is, amiért
jár az elismerés.”
A sikeres szereplésen túl különdíjakat
is bezsebelhettünk. Sós Máté lett a diákolimpia legjobb játékosa, és a torna legjobb
edzőjének Sulyok Attilát választották.

15

Kupagyőzelem

LÉGY TE IS EGYEDI!

IRÁNY BERLIN!

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

Korosztálya legjobb magyar
együtteseit megelőzve jutott a Nike
Premier Kupa európai döntőjébe
a Nagy Ádám vezette U14-es
csapatunk.
Február harmadik vasárnapján rendezték
meg a Nike Premier Kupa magyarországi
selejtezőjét Budapesten, a Népligetben.
A tornára az U14-es I. osztályú bajnokság
első hat csapata (DVSC-DLA, DVTK, Ferencvárosi TC, Honvéd-MFA, PFLA, Videoton FC)
kapott meghívást.
A mieink a Ferencváros és a Videoton
társaságába kerültek a csoportküzdelmek
során, ahol a nyitómérkőzésen Kiss Norbert
góljával 1–0-ra sikerült legyőznünk a zöldfehéreket. A második találkozónkon a Videoton elleni gól nélküli döntetlen csoportgyőzelmet ért, s ezzel akadémistáink bejutottak
a fináléba.
A döntőben fiataljaink végig dominálva és nagyszerű játékot bemutatva 2–0-ra
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nyertek az addig gólt sem kapó DVTK ellen.
Első találatunkat Mitring Zsombor szerezte
Szűcs Huba passza után, a második gólunkat Kiss Norbert fejelte egy szabadrúgást
követően.
Csapatunk kapott gól nélkül nyerte meg
a tornát, amihez nagyban hozzájárult kapusunk, Pécsi Ármin és csapatkapitányunk,
Pekár István teljesítménye is. Az aranyérem
mellett Mitring Zsombor „a torna legjobb játékosa” díjat is begyűjtötte.
„Egy győzelem mindig fontos a sportolók életében, épp így ez a tornagyőzelem is.
Ez egy fontos állomás az én edzői karrieremben és a srácok labdarúgó-karrierjében
egyaránt, hiszen így egy komoly nemzetközi
megmérettetésre sikerült kijutnunk” – értékelte a sikert Nagy Ádám, az U14-es csapat
vezetőedzője.
A kupagyőzelemmel akadémistáink
részt vehetnek a március 30. és április 1.
között Németországban megrendezendő
berlini Európa-döntőn.

FELNŐTT HAZAI MEZ

11.700 FT

FELNŐTT IDEGENBELI MEZ

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

17

Válogatottak

Pályán kívül

TORNAGYŐZELEM LA MANGÁBAN
A három növendékünket, Ásványi Balázst, Kocsis Bencét és Papp Lászlót is
a soraiban tudó U17-es nemzeti tizenegy egy döntetlen mellett két győzelmet
aratva megnyerte a La Manga-i felkészülési tornát.

A márciusi elitkörös EB-selejtezőre készülő Szélesi-legénység az első mérkőzésen
Svédország korosztályos legjobbjaival ütközött meg. A sárga-kékek ellen az 1–1-es
végeredmény már az első félidőben kialakult, miután a skandinávok vezető góljára a
30. percben Beke Péter válaszolt.
A zord északról érkezett a következő
ellenfél is: a második körben Norvégia
fiai vártak a mieinkre. A gól nélküli első
félidőt hozó összecsapáson a második
negyven percben beindultak a csapatok,
összesen ötször rezdültek meg a hálók,
mégpedig a számunkra kedvező 3–2-es
arányban. A vezető gól akadémistánk,
Papp László nevéhez fűződött, aki egy
kapuskirúgásnál a védők feje fölött átszálló labdát továbbította a kapuba. A
norvégok ezt követően fordítottak, ám
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Tóth-Gábor Kristóf előbb szabadrúgásból egyenlített, majd a hosszabbításban
a másik Papp, ezúttal Marcell egy szöglet után a győzelmet is megszerezte.
A Szlovákia elleni zárómeccsen a magyar siker mellett a tornagyőzelemhez arra
is szükségünk volt, hogy Svédország ne
nyerjen Norvégia ellen. A norvégok el is
végezték a melót: 4–0-ra intézték el svéd
szomszédaikat. A feladat ránk maradó
része persze még adott volt, de Ásványi
Balázsék már többször bizonyították, hogy
győzelmi kényszerben sem roppannak ös�sze. Most sem történt ez másképp: Nyári
Patrik vezető gólját tizenegyesből még
egalizálták a szlovákok, de Irimiás Gergő
a 49. percben egy megpattanó lövéssel
megszerezte a három pontot, s ezzel a
végső sikert érő gólt a mieinknek.

LEGÉNYESEN, MAGYAROSAN
– ÍGY JÁRJÁK A FOCISTÁK!
Verbunkot táncoltak labdarúgóink,
a 8. osztály tanulói a felcsúti
általános iskola tavaszváró farsangi
mulatságán, s ezzel megmutatták,
hogy nem csupán a pályán
mozognak otthonosan, de a táncparketten is megállják a helyüket.

Többéves hagyomány, hogy míg a felcsúti
végzősök keringőt, addig a nyolcadikos akadémisták egy jellegzetes férfitáncot táncolnak farsang táján – mintegy az iskolájuktól
való búcsúzásukként is. Az Endresz György
Általános Iskola 8. a osztályosai, avagy
a Puskás Akadémia növendékei nemzeti
tánckincsünk egy darabjának, az annak idején az ifjak hadra fogására, verbuválására

használt verbunknak az alaplépéseit mutatták be Felcsút sportcsarnokában, az iskola
farsangi mulatságán. Igazi csapatként járták a táncukat, s amilyen jól áll nekik a hétköznapok során a futballmez és a stoplis,
legalább olyan fessen festettek farsangkor
a korhű aranysujtásos mentéjükben és a
csizmájukban is.
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Meccsszilánkok

je gyzőköny v

MAGYAR KUPA, 9. FORDULÓ
ZALAEGERSZEGI TE – PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–0 (0–0)

j e g yző kö ny v

Gól: Vernes (66. – 11-esből)

OTP BANK LIGA, 20. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–0

Sárga lap: Patvaros (69.), Fodor Á. (70.), ill. Klinar (76.)

Sárga lap: Pillár (28.), ill. Mevoungou (21.), Klinar (73.), Knezevic (92.)

ZTE: Kovács Z. – Polényi, Devecseri, Króner, Fodor Á. – Hudák, Patvaros – Vernes (Kovács Á.,
81.), Bedi, Babati (Nagy G., 83.) – Paudits (Jelena, 90+2.)
PAFC: Hegedüs L. – Klinar, Heris, Spandler, Trajkovski – Zsidai – Molnár G., Madarász
(Knezevic, 63.), Bacelic-Grgic, Prosser (Perosevic, 46.) – U. Diallo (Latifi, 55.)

Mezőkövesd: Dombó – Farkas D., Pillár, Katanec, Vadnai – Mlinar, Iszlai – Tóth B., Bognár I.
(Koszta, 68.), Cseri (Misák, 83.) – Novák (Drazsics, 64.)
PAFC: Hegedüs L. – Klinar, Heris, Spandler, Trajkovski – Mevoungou – Perosevic, Márkvárt
(Bacelic-Grgic, 80.), Knezevic, Szakály P. (Molnár G., 72.) – U. Diallo (Henty, 57.)
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VERESÉG A KUPAMECCSEN, IKSZ KÖVESDEN

A Zalaegerszeg elleni 1–0-s Magyar Kupavereséggel kezdtük a tavaszi idényt. A ZTE
Arénában korántsem ideális időjárás, ám a
rendezők önfeláldozó munkájának köszönhetően a hóeséshez képest elfogadható talajú pálya fogadta a csapatokat. A mérkőzésen végig mi játszottunk fölényben, Molnár
Gábor például mind az első, mind a második félidőben betalálhatott volna. Negyedórával a lefújás előtt Dejan Trajkovski még a
kapufát is eltalálta – ekkor már ellenfelünk
vezetett. Az összecsapást ugyanis a zalaiak
középpályása, Vernes Richárd döntötte el,
aki a 66. percben egy könnyű síppal befújt
büntetőt értékesített. Artner Tamás alakulata így minimális, mégis komoly előnyből
várhatja a visszavágót, hiszen nekünk a továbbjutáshoz legalább kétgólos különbséggel kell győznünk a Pancho Arénában.
A bajnokság 20. fordulójában gól nélküli
döntetlent játszottunk a Mezőkövesddel. A

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

csípős hidegben nagyjából a játékrész feléig kellett az első nagy helyzetre várnunk, ezt
a kövesdi Tóth Bence puskázta el, aki egy
előrevágott labdát követően Bognár István
passzából lőtt a kapunk fölé. A félidő második felében a mezőnyben már jobbára az
történt, amit mi akartunk, a Mezőkövesd
leginkább a védekezésre koncentrált, ám
komoly lehetőséget nem tudtunk kialakítani. Fordulás után jött a mi ziccerünk is, de
az egyedül kiugró Mevoungou a kivetődő
Dombóba passzolta a labdát – odalett a
nagy helyzet. A második félidőben állandósult a fölényünk, húsz perccel a vége előtt
Trajkovski adott középre balról, de a kialakult kavarodás után kifelé ítélt a játékvezető, majd nem sokkal később Ezekiel Henty
lefejelt labdájából a szintén csereként beállt
Molnár Gábor lőtt a kövesdi kapu mellé. A
hálóba azonban ezúttal sem sikerült bejuttatnunk a labdát, így döntetlennel távoztunk
Mezőkövesdről.
A S Z F A LT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

07. 16.		
07. 23.		
07. 30.		
08. 05.		
08. 12.		
08. 19.		
08. 26.		
09. 09.		
09. 16.		
09. 23.		
09. 30.		
10. 14.		
10. 21.		
10. 28.		
11. 04.		
11. 18.		
11. 25.		
12. 02.		
12. 09. 		
02. 24.		
03. 03. 17:00
03. 10. 17:00
03. 17. 19:30
03. 31. 17:00
04. 07. 17:00
04. 14.		
04. 21.		
04. 28.		
05. 05.		
05. 12.		
05. 19.		
05. 27.		
06. 02.		

FTC — PUSKÁS AFC
1—1
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
1—3
VASAS FC — PUSKÁS AFC
2—0
PUSKÁS AFC — HONVÉD
0—2
DVTK — PUSKÁS AFC
2—2
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
2—1
HALADÁS — PUSKÁS AFC
1—5
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
1—3
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD 1—0
DVSC — PUSKÁS AFC
3—0
PUSKÁS AFC – PAKSI FC
1—2
PUSKÁS AFC — FTC
1—1
VIDEOTON — PUSKÁS AFC
2—0
PUSKÁS AFC — VASAS FC
0—0
HONVÉD — PUSKÁS AFC
4—3
PUSKÁS AFC — DVTK
1—0
BALMAZ. — PUSKÁS AFC
2—2
PUSKÁS AFC — HALADÁS
1—3
PUSKÁS AFC — ÚJPEST FC 2—1
MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC 0—0
PUSKÁS AFC — DVSC
PAKSI FC – PUSKÁS AFC
FTC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — VIDEOTON
VASAS FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HONVÉD
DVTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — BALMAZ.
HALADÁS — PUSKÁS AFC
ÚJPEST FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
DVSC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — PAKSI FC

Partnerek és támogatók:

GÓLLÖVÖLISTA
1
2
3
4
4
6
6

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

10
6
4
2
2
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

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

PU

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM
www.puskashotel.hu

PU

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

PU

SK ÁS

A K ALCSÚT I A
ADÉM

www.puskashotel.hu

www.puskashotel.hu

PU

22

		
M GY D V
G
PT
1 FERENCVÁROSI TC
20 13 5 2 43—19 44
2 VIDEOTON FC
20 12 5 3 43—23 41
3 DVSC
20 9 4 7 34—25 31
4 ÚJPEST FC
20 7 8 5 27—25 29
5 BUDAPEST HONVÉD
20 8 4 8 33—35 28
6 PAKSI FC
20 7 6 7 29—31 27
7 DVTK
20 7 4 9 33—32 25
8 PUSKÁS AKADÉMIA FC 20 6 6 8 26—31 24
9 BALMAZÚJVÁROS
20 5 7 8 26—28 22
10 VASAS FC
20 6 3 11 25—39 21
11 SWIETELSKY HALADÁS 20 6 2 12 19—34 20
12 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC20 3 8 9 20—36 17
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