
 

 

 
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

 
2021. július 26. és 30. között rendezi meg a Puskás Akadémia Európa egyik legjelentősebb 

U17-es utánpótlástornáját, a 14. Puskás–Suzuki-kupát, melyen ezúttal is nyolc csapat küzd 

meg a legjobbnak járó serlegért. Ebben az esztendőben a legutóbbi győztes brazil Flamengo, a 

német rekordbajnok Bayern München, Cristiano Ronaldo egykori nevelőklubja, a portugál 

Sporting Lisszabon, a tornát korábban szintén megnyerő belga Genk, a Puskás Ferenc 

irányításával 50 éve BEK-döntőt játszó görög Panathinaikosz, a határon túli akadémiákat 

képviselő erdélyi Csíkszereda, valamint a Honvéd és a rendező Puskás Akadémia korosztályos 

együttesei vesznek részt az eseményen.  

A csapatok két négyfős csoportban mérik össze tudásukat. Az „A” csoportban a Bayern, a 

Panathinaikosz, a Csíkszereda és a Puskás Akadémia, a „B” jelű négyesben pedig a Flamengo, a 

Sporting, a Genk és a Honvéd kapott helyet.  

 

A Puskás–Suzuki-kupát beharangozó sajtótájékoztatón részt vett a Magyar Suzuki Zrt. 

vezérigazgatója, Atsumi Masato is, aki úgy fogalmazott: „Nagyon sok a hasonlóság a 

labdarúgók és az autóiparban dolgozók között: kitűnni, egyéni megoldásokat keresni, 

innovatívnak lenni, igényekre reagálni, de ugyanakkor csapatjátékosnak lenni. Nagyra tartjuk 

a tehetséget, a szorgalmat, és ösztönözzük azokat a törekvéseket, amelyek a jövő 

reménységeire fókuszálnak. Ha az idei csapatokra tekintek, vitathatatlan, hogy a felnőtt 

Európa-bajnokság után ismét egy színvonalas labdarúgó tornának ad otthont Magyarország. 

A Puskás-Suzuki-kupa mára az egyik legrangosabb nemzetközi utánpótlás eseménnyé nőtte ki 

magát.” 

 

A Puskás Akadémiát működtető alapítvány elnöke, Mészáros Lőrinc örömmel jelentette be, 

hogy a koronavírus-világjárvánnyal terhelt elmúlt két év után a Puskás–Suzuki-kupa 

hagyománya tovább él! "A magunk mögött hagyott nehéz időszak legnagyobb eredménye, 

hogy az évek során a világ egyik legszínvonalasabb U17-es rendezvényévé nőtt torna idén 

júliusban ugyanúgy nyolc csapat részvételével indul el, mint két esztendővel ezelőtt, s 

ugyanolyan színvonalú, ugyanolyan izgalmas tornát várhatunk, mint az eddigiekben. Mindez 

nem jöhetett volna létre a Magyar Suzuki Zrt. kitartó támogatása és a szervezők áldozatos 

munkája nélkül, s a résztvevő csapatoknak is szeretnénk köszönetet mondani, azért, hogy a 

nehézségek dacára bizonyítják: a futball a legválságosabb időkben is győzedelmeskedik!" 

 
A sajtótájékoztatón videóüzenetben mondta el a tornával kapcsolatos gondolatait a Puskás 
Akadémia U17-es bajnokcsapatának kapitánya, Farkas Bendegúz, aki társaival együtt 
szeretné méltó módon lezárni ezt a sikeres szezont. Külön motiválja őket, hogy 
Magyarországot is képviselhetik majd a tornán és bíznak benne, hogy ez is hozzásegíti majd 
őket a tornagyőzelemhez.  
 
 

 



 

 

 

 

 

A magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete, Szöllősi György is jelen volt az eseményen, 

aki így emlékezett: 

"Amikor 2007-ben egy nemzetisportos lapzárta közben dr. Mezey György azzal hívott fel, 

hogy a Magyar Suzuki a legnagyobb hazai gyárként szívesen összekötné a nevét a 

legismertebb magyar ember nevével, és gondolkodjak a dolgon, csak titkon reméltem, hogy 

14 év elteltével már sikersztoriként és évtizedes hagyományként emlegethetjük majd a 

Puskás–Suzuki-kupát. Ma pedig kétségtelenül ez a helyzet, ami a Puskás Akadémia és a 

Magyar Suzuki elkötelezettségét dicséri. Minthogy egy ilyen kezdeményezés esetében a 

folytonosság és a hagyománytisztelet kulcsfontosságú, a kényszerű járványszünet utáni 

újrakezdés lendülete ugyanolyan jelentős, mint annak idején a kezdésé volt. A kezdeti 

lelkesedéssel kívánok a Puskás–Suzuki-kupának és minden résztvevőnek további fantasztikus 

élményeket és évtizedeket." 

 

A program szerint naponta három mérkőzést játszanak a csapatok, a meccsek játékideje 2×30 

perc. Az utolsó napon pedig a négy helyosztó találkozóra kerül sor. 

A torna július 30-ai döntőjét és bronzmérkőzését a Pancho Arénában rendezik, előbbit az M4 

Sport, utóbbit a Duna World közvetíti majd. 

 

 
Az eseménnyel kapcsolatos minden további információ elérhető a www.puskasakademia.hu 
weboldalon. 
 
Felcsút, 2021. július 1. 

http://www.puskasakademia.hu/

