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Március 31., vasárnap/sunday 31st March 
11.00: videoton puskás akadémia–Jászapáti, nB iii-as 

felnőtt bajnoki mérkőzés/hungarian 3rd division 
senior match, Felcsút, i-es pálya/pitch i

14.00: academia hagi–real Madrid, a-csoport/
 Group a, Felcsút, puskás-pálya/puskás-pitch
16.00: Melbourne Football institute–panathinaikos, 

B-csoport/Group B, Felcsút, ii-es pálya/pitch ii 
rossz idő esetén a pályabeosztás változhat/in the 

event of adverse weather the pitch allocations 
may be subject to change

április 1., hétFő/Monday 1st april 
 Öregfiúktorna/old Boys’tournament
 Elődöntők/semi-finals, székesfehérvár, 
 hátsó füves pályák/pitches on the back
10.00: Journalists 11 v. Magyar suzuki
10.00: videoton v. puskás akadémia
11.00: Bronzmérkőzés/Bronze medal match, 
 döntő/Final, székesfehérvár, hátsó füves pályák/ 

pitches on the back
rossz idő esetén a pályabeosztás változhat/in the 

event of adverse weather the pitch allocations 
may be subject to change

 helyosztó mérkőzések és meccs
 a pusKás–suZuKi Kupáért/Finals day matches 

for the pusKás-suZuKi cup
13.00: Group a iii. (third place) v. Group B iii. (third place), 

az 5. helyért/for 5th place székesfehérvár, hátsó 
füves pálya/pitch on the back

rossz idő esetén a pályabeosztás változhat/in the 
event of adverse weather the pitch allocations 
may be subject to change

15.00: Group a ii. (runners-up) v. Group B ii. (runners-up), 
székesfehérvár, hátsó füves pálya/pitch at the back
a 3. helyért/for bronze medal, székesfehérvár, 
sóstói stadion/sóstói stadium (tv: sport2)

17.00: Group a i. (winners) v. Group B i. (winners)
dÖntő/Final, székesfehérvár, sóstói stadion/
sóstói stadium (tv: sport2)

18.35: Ünnepélyes eredményhirdetés/awards 
ceremony and trophy presentation (tv: sport 2)

a bronzmeccset, a döntőt és az ünnepélyes ered-
ményhirdetést a duna World 19.30 órától megismétli/
the match for the bronze medal, the final, the awards 
ceremony and trophy presentation will be repeated on 
duna World from 7:30pm.

a csapatok a szabadidejükben budapesti városnézésen 
és dunai hajókiránduláson vesznek részt/in their free 
time the teams will be able to go sightseeing in Buda-
pest and experience a boat ride on the danube river

MEnEtrEnd/schEdulE
Március 28., csÜtÖrtÖK/thursday 28th March
17.45 a tornán induló hat csapat az óbudai puskás 

pancho sport pub előtti téren részt vesz a vi-
lág első egész alakos köztéri puskás szobrá-
nak ünnepélyes leleplezésén, majd megkoszo-
rúzza pauer Gyula és tóth dávid alkotását/the 
tournament’s six participating teams will gather 
in the square in front of the puskás pancho pub in 
Óbuda to participate in the celebratory unveiling 
of the world’s first life-size statue of Ferenc pus-
kás and to lay wreathes at the foot of Gyula pauer 
and dávid tóth’s work of art

19.00 a Magyar suzuki Zrt. ünnepélyes megnyitó va-
csorája a résztvevő csapatok, vezetőik részére az 
óbudai puskás pancho sport pubban/the opening 
gala dinner presented by suzuki hungary for the 
participating teams and their leaders at the pus-
kás pancho sport pub

Március 29., péntEK/Friday 29th March 
13.55 Mészáros lőrinc, a puskás akadémia elnö-

ke hivatalos megnyitóbeszéde/official opening 
speech by lőrinc Mészáros, president of the 
puskás academy

14.00: videoton puskás akadémia–academia hagi, 
nyitómérkőzés/opening match 
a-csoport/Group a, Felcsút, puskás-pálya/

 puskás pitch 
a szünetben: legendák köszöntése/during the break: 

the legends’ welcome
16.15: Bp. honvéd–Melbourne Football institute, B-csoport/

Group B, Felcsút, i-es pálya/pitch i
rossz idő esetén a pályabeosztás változhat/ in the 

event of adverse weather the pitch allocations 
may be subject to change

19.00: videoton–siófok, nB i-es felnőtt bajnoki
 mérkőzés hungarian 1st division senior match, 
 székesfehérvár, sóstói stadion/sóstói stadium

Március 30., sZoMBat/saturday 30th March 
11.00: puskás akadémia Fc–Győr ii, nB ii-es felnőtt 

bajnoki mérkőzés/hungarian 2nd division senior 
match, Felcsút, puskás-pálya/puskás-pitch

14.00: Bp. honvéd–panathinaikos, B-csoport/Group B, 
Felcsút, i-es pálya/pitch i

16.15: videoton puskás akadémia–real Madrid, 
 a-csoport/Group a, Felcsút, puskás-pálya/

puskás-pitch
rossz idő esetén a pályabeosztás változhat/ 
 in the event of adverse weather the pitch
 allocations may be subject to change 20
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29.03.-01.04.

Felcsút, puskás academy i székesfehérvár, sóstói stadium

29.03.-01.04.

Nemzetközi ifjúsági labdarúgótorNa
iNterNatioNal youth football tourNameNtu17

Figyelem! nyári időszámítás!!! Március 31-én,  vasárnap hajnali 2-ről 
3-ra kell átállítani az órákat!/attention! the clocks will change to 
summer time!!!  it is necessary to move clocks forward from 02:00 to 
03:00 on the morning of sunday 31st March!



Mol Nyrt.
OTP Bank Nyrt.

Mészáros és Mészáros Kft.
FHB Jelzálogbank Zrt.

Pharos 95 Kft.
SPAR Magyarország 

Kereskedelmi Kft.
Sio-Eckes Kft.

Hír TV Zrt.
Duna Takarékszövetkezet

NET Média Zrt.
FGSZ Földgázszállító Zrt.

Puskás Akadémia Sport Hotel
Tatai Környezetvédelmi Zrt.

Coca-cola HBC Magyarország Kft.
TERRA-LOG Kft.

Magyar Telekom Nyrt.

Közgép Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Békés Drén Környezetvédelmi, 

Víz- és Mélyépítési Kft. 
OTP Lakástakarék Zrt. 
OTP Jelzálogbank Zrt.        

Pentavia Kft.
Stadler Trains Magyarország 

Vasúti Szolgáltató Kft.
Diagnosticum Zrt.
Ilzer Italgyártó Zrt.

CBA Kereskedelmi Kft.
Gánt Kő és Tőzeg Kft.

Pro-Aurum Zrt.
TriGránit Fejlesztési Zrt.

Magyar Suzuki Zrt.
Demján Sándor

Duna Aszfalt Kft. 
BÁV Zrt. 

Búzakalász 66 Felcsút Kft. 
Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda 

VIVIEN Aqua Home 
Sagemcom Magyarország Kft. 
Marchfeldrasen R Gyepgyártó 

és Forgalmazó Kft. 
Olajterv Zrt. 
Sokon Kft. 

Eurovéd Security Team 
JAKO Magyarország Kft.

Dolomit Kőbányászati Kft. 
továbbá: Agro-Felcsút Kft.

dr. Vörös József, Balázs Attila, 
Flier János, Flier Tamás,  

Hamar Gábor, Simicskó István, 
Varga József

A felcsúti 
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labdarúgó akadémia
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A sportban, amely kifejezi egy ország karakterét, meghatározza kultúráját és tük-
re a társadalomnak, a magyarok mindig nagyok voltak. A londoni olimpia nyolc ma-
gyar aranyérmére megint felkapta a fejét a világ, miközben az új magyar Alaptör-
vényben is rögzítettük azt a gondolatot, miszerint a fiatalokon múlik, hogy nagy 
lesz-e újra Magyarország. Hiszen minden ország olyanná válik, amilyen a fiatal-
sága. Így hát sok nehéz feladatunk közül is a legfontosabb a fiatalok szellemi, lel-
ki, testi nevelése. Ennek egyik lényeges, összetett eszköze a sport, a futball, amely 
szinte minden, a polgári, civilizált életben szükséges erényre megtanítja az embert, 
egyben életre szóló élmények forrása. Az új magyar sporttámogatási rendszerben 
száznál is több új futballpálya épül évente a Magyar Labdarúgó-szövetség irányítá-
sával, ezernél több kisebb-nagyobb klub, egyesület, iskola, műhely kapott segítsé-
get sportlétesítményei fejlesztéséhez, szakemberek ezrei jutottak méltó megbe-
csüléshez, és tizenhat sportággal ír alá a kormány hosszú távú fejlesztést szolgá-
ló megállapodást még ebben a félévben. Közben szűkebb hazámban már a 6. Pus-
kás–Suzuki-kupát rendezhetjük, köszönhetően a nehéz időkben is mellettünk álló 
partnerünknek, a Suzuki-gyárnak. Itt a múlt óriásának, Puskás Ferencnek a vállán 
álló fiatalok ünneplik a húsvéti feltámadást sporttal, labdarúgással; a játékosok öt 
országot és két földrészt képviselnek, de mindannyian a kupát akarják.
Sok szerencsét, jó meccseket kívánok hozzá!

In sport, something which embodies a country’s character, determines its culture and re-
flects its society, the Hungarians have always been at the forefront. Its eight gold medals 
at last year’s London Olympic Games again caught the attention of the world, while in 
the new Hungarian constitution the thought was recorded that whether or not Hungary 
is great in the future depends on its young people. After all, every country becomes the 
essence of its youth. So many of a country’s issues are also those faced by the young, such 
as intellectual, spiritual or physical education. One important instrument within sport is 
football, which teaches the virtues necessary to lead a civilised life. In the new Hungar-
ian support system for sport, more than one-hundred new football pitches are being 
built under the direction of the Hungarian Football Federation every year and more than 
a thousand large and small clubs, associations, schools and workshops have received 
help to develop their sports facilities. Thousands of organisations were deemed worthy 
of the support and in the last six months the government has signed an agreement of 
long-term development with the domestic governing bod-
ies of sixteen sports.  Meanwhile, closer to my home, we 
are already in a position to organise the sixth edition of the 
Puskás-Suzuki Cup and for this, especially in these dif-
ficult times, we can thank our partner who stands next to 
us, Suzuki.Here, at this tournament, youngsters can stand 
on the shoulders of a past great, Ferenc Puskás, and cel-
ebrate Easter with sport, with football; these teams have 
come from five countries and two continents, but they all 
want to win this trophy.
I wish them a lot of luck and some excellent matches!

Tisztelettel köszöntöm a mérkőző csapatokat és a sportszerető közönséget a 6. 
Puskás–Suzuki-kupa eseményein!
Büszkeséggel tölt el, hogy a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával 2008-ban kö-
zösen alapított ifjúsági torna rendkívül sikeressé vált az elmúlt esztendőkben. Az 
eseménysorozat már nemcsak Magyarországon örvend nagy népszerűségnek: ha-
tárainkon kívül is ismerik és elismerik! Az idén, a kupa történetében először, tenge-
rentúli – ausztrál – vendégcsapat is részt vesz a küzdelmekben, készen a nemzet-
közi megméretésre.
A Puskás–Suzuki-kupa utánpótlástornát eredetileg a legendás csatár, Puskás Fe-
renc tiszteletére alapítottuk. Az évek során egy másik fontos célt is megfogalmaz-
tunk: a kupa megrendezésével ösztönözni kívánjuk a fiatal nemzedéket, hogy fel-
nőttként is éljen egészségesebben, tegye mindennapjai részévé a sportot, a test-
mozgást. Öröm látni, amint céljaink valóra válnak.
Jó szórakozást kívánok minden résztvevőnek és nézőnek a Puskás–Suzuki-kupa 
meccsein!

I would like to warmly welcome the teams that participate in the 6th Puskás–Suzuki-
Cup this year, and also the sports lovers!
I am really proud that the Puskás–Suzuki-Cup, which we established jointly with the 
Puskás Academy in 2008, has become very successful in the past years and that the 
event is appreciated in both a domestic and an international context. In the history of 
the tournament, this is the first time that a team from overseas, namely Australia, 
is among the competitors, ready to measure themselves within this international 
frame of the games.
The Puskás–Suzuki-Cup U17 football tournament was originally founded in order 
to celebrate the memory of a legendary football player. Over the years, we pursued 
another important mission: to make a positive impact on the young people of the 
present generation, prepare them for a healthy lifestyle as grown-ups and bring 
sports into their everyday life. It’s a great pleasure for me to see that we have suc-

ceeded in achieving these goals.
I wish everyone much enjoyment and entertainment 
at the tournament matches!

Orbán Viktor 
miniszterelnök, a Puskás ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója

Prime Minister of Hungary, 
founder of the ferenc Puskás football Academy

köszöntők
grEEtIngS 3

Hisashi Takeuchi
vezérigazgató, Magyar suzuki zrt.
Managing Director, 
Magyar suzuki Corporation



academia Hagi
grouP A

Videoton Puskás akadémia
grouP A 54

BOROS renátó kapus/goalkeeper 1997. 01. 21.
TÓTH Balázs kapus/goalkeeper 1997. 09. 04.
BADI Benjamin védő/defender 1996. 02. 21.
BALOGH Dávid védő/defender 1996. 01. 20.
CSONKA Bonifác védő/defender 1997. 04. 17.
KERTAI Dániel védő/defender 1997. 12. 21.
KORONCZI Bence védő/defender 1996. 01. 17.
SPANDLER Csaba védő/defender 1996. 03. 07.
VARGA Márkó védő/defender 1997. 06. 05.
BABOLEK Zoltán középpályás/midfielder 1996. 12. 11.
MAKRAI gábor középpályás/midfielder 1996. 06. 26.
MÉSZÁROS Dávid középpályás/midfielder 1996. 07. 31.
PINTÉR Bence középpályás/midfielder 1996. 04. 02.
SALLAI roland középpályás/midfielder 1997. 06. 22.
ZSÓTÉR Donát középpályás/midfielder 1996. 01. 06.
DAMÁSDI Alex csatár/forward 1997. 03. 27.
MOLNÁR tamás csatár/forward 1996. 04. 03.
ÓVÁRI Zsolt csatár/forward 1997. 03. 29.
PÉTER Bence csatár/forward 1997. 08. 18.
SEJBEN Viktor csatár/forward 1996. 06. 04.

Cătălin CĂBUZ kapus/goalkeeper 1996. 06. 18.
ors Arpad TORDAI kapus/goalkeeper 1997. 03. 11.
Paul IACOB védő/defender 1996. 06. 21.
Cristian MANEA védő/defender 1997. 08. 09.
Dan PANAIT védő/defender 1997. 02. 16.
Victor ROGOZA védő/defender 1997. 01. 30.
Cătălin TORIŞTE védő/defender 1996. 05. 20.
Bruno VASIU védő/defender 1997. 07. 17.
Florin BOEREAN középpályás/midfielder 1996. 04. 16.
Iulian CARABELA középpályás/midfielder 1996. 04. 11.
Carlo CASAP középpályás/midfielder 1998. 12. 29.
Alexandru CICÂLDĂU középpályás/midfielder 1997. 07. 08.
răzvan MARIN középpályás/midfielder 1996. 05. 23.
Dragoş NEDELCU középpályás/midfielder 1997. 02. 16.
Cristian ENE csatár/forward 1997. 07. 29.
Andrei LUDUŞAN csatár/forward 1996. 05. 15.
Mihai OARNĂ csatár/forward 1997. 04. 04.
radu STĂNIŞOARĂ csatár/forward 1996. 04. 17.
Alexandru STOICA csatár/forward 1997. 06. 30.
george TUDORAN csatár/forward 1996. 01. 13.

Játékoskeret thE sQuad
néV naME Poszt position szÜL. idő datE oF Birth

Játékoskeret thE sQuad
néV naME Poszt position szÜL. idő datE oF Birth

Videoton Fc
alapítva/Founded: 1941. stadion/stadium: sóstói sta-
dion, székesfehérvár (befogadóképesség/capa-city: 11 
000), Website: www.vidi.hu, Becenév/nickname: vidi. 
sikerek/honours: Magyar bajnok/hungarian champion, 
Magyar Kupa-győztes/hungarian cup winners, Kétsze-
res  szuperkupa-győztes/2 times super cup-winner, 
uEFa-kupa-döntős/uEFa cup finalist, 3-szoros ligaku-
pa-győztes/3 times league cup winners 

Puskás akadémia
alapítva/Founded: 2006, Felcsút. Website: www.
puskasakademia.hu Becenév/nickname: 
Kaszások/the scythemen

varGa antal vezetőedző/head coach
horváth péter edző/coach
sZalai attila edző/coach
varGa Károly edző/coach
MitrinG istván kapusedző/Goalkeeping coach
sZŰcs péter rehabilitációs edző/rehabilitation coach
dr. Kovács lászló orvos/Doctor
taJti József operatív igazgató/operations director
Koltai istván buszsofőr/Bus driver

Öltöző/dressing room: 1

Puskás & tHe academy
Felesége még Öcsi bácsi életében adta hozzájárulá-
sát ahhoz, hogy a világszínvonalra törekvő felcsúti intéz-
mény felvegye puskás Ferenc nevét. szövetségi ka-
pitánya volt a magyar parlamenti válogatottnak, amely-
ben orbán viktor is játszott, a puskás akadémia alapí-
tója, aki miniszterelnökként „Magyarország tiszteletbe-
li nagykövetének“ nevezte ki puskást. szakmai örök-
ségére épül a felcsúti képzés, amelyben alapfogalom az 
önképző gyakorlás, az elegancia, a technikai tökély, az 
egyéniség.Márványba vésett lábnyoma az akadémia 
aulájában hirdeti: a növedékek az ő nyomdokaiba lépnek…
While her husband was still alive puskás’ wife 
Elizabeth gave her approval for the Felcsút acad-
emy, with aspirations to become a world-class youth 
academy, to bear his name.puskás was the coach 
of the hungarian parliamentary Xi team in which the 
puskás academy founder viktor orbán, who as prime 
Minister named puskás as honorary ambassador of 
hungary in 1999, played.the Felcsút academy’s 
training system is built upon his professional legacy, 
with the basic foundations being self-training, vir-
tuosity, elegance, perfect technical knowledge, and 
individuality.the footprint of puskás, which is set 
in marble under a glass cover and adorns the steps in 
the atrium of the academy, bears testament that the 
students here wish to follow in his footsteps.

Fc FaruL constanta
alapítva/Founded: 2009 stadion/stadium: stadionul 
Farul (befogadóképesség/capacity: 15 500) honlap/
Website: www.academiahagi.ro
sikerek/honours: a román 3. osztály bajnoka/winner 
of romanian 3rd division (2010), a román 2. osztály 
2. helyezettje és feljutás az 1. osztályba/2nd place in 
the romanian 2nd division and qualifying for the 1st 
league (2012)

cs acadEMia dE FotBal „GhEorGhE haGi”
alapítva/Founded 2009 stadion/stadium stadionul 
Farul (befogadóképesség/capacity: 15 500) honlap/
website www.academiahagi.ro

Vasile MĂNĂILĂ vezetőedző/Head coach
George FĂLINĂ technikai vezető/Team manager
DOBRE Emil kapusedző/Goalkeeper coach
Roberto BERRUERO erőnléti edző/Fitness coach
Dr. Petcu ALExANDRU orvos/Doctor
Zoltán IASKO szakmai igazgató/Technical director
GROSZEIBL Zoltán buszsofőr/Bus driver
SUS Róbert hivatalos csapatkísérő/Liaison officer

Öltöző/dressing room: 2

Puskás & Hagi
hagi és puskás is hazája legjobb futballistája. ami 
a magyaroknak puskás és az aranycsapat, az a romá-
noknak hagi és a kilencvenes évek generációja. hagi 
az 1994-es vb-n a hátán cipelte a román válogatottat 
a legjobb nyolc közé.hagi és puskás is szerepelt a 
real Madridban.haginak egy ideig edzője volt pus-
kás csapattársa, alfredo di stéfano, aki spanyol szu-
perkupát nyert a hagival felálló reallal.a legna-
gyobb gólokat mindketten a „rettegett” bal lábbal 
szerezték.hagi és puskás nevét is futballakadé-
mia viseli.Mindkettejük  nevéhez hozzánőtt a 10-es 
mezszám.
hagi and puskás are by far the best footballers 
produced by their own countries. What puskás and 
the ‘Golden team’ mean to hungarians is what hagi 
and the generation of the nineties mean to romanians. 
hagi inspired the romanian national team to the last 
eight of the World cup in 1994.hagi and puskás 
also played for real Madrid.hagi’s head coach at 
real was puskás’ teammate alfredo di stefano, who 
coached hagi to spanish super cup success.hagi 
and puskás scored their best goals with their “dread-
ed” left feet.hagi and puskás both have football 
academies nurturing future football talent named 
after themBoth stars played their football in the 
number 10 shirt.



BP. HonVéd
grouP B

reaL madrid
grouP A 76

Marcos LAVÍN rodriguez kapus/goalkeeper 1996. 09. 02.
David TEJERO nuno kapus/goalkeeper 1996. 03. 05.
ÁLVARO tejero Sacristán védő/defender 1996. 07. 20.
José Ángel BLANCO Fernández védő/defender 1996. 06. 11.
Carlos PARRA Arauzo védő/defender 1996. 02. 18.
Sergio REGUILÓN rodríguez védő/defender 1996. 12. 16.
Álvaro BERNABÉU Abadía középpályás/midfielder 1996. 11. 27.
Aleix FEBAS Pérez középpályás/midfielder 1996. 02. 02. 
Pablo FERNANDEZ Paniagua Juez középpályás/midfielder 1996. 10. 25.
José Carlos LAZO romero középpályás/midfielder 1996. 02. 16.
Juan José MANRESA Manresa középpályás/midfielder 1996. 01. 27.
Sergio MOLINA Beloqui középpályás/midfielder 1996. 02. 18.
Francisco MONTÁVEZ rodríguez középpályás/midfielder 1996. 03. 12.
Francisco PÉREZ ganformina középpályás/midfielder 1996. 01. 20.
Borja SÁNCHEZ Laborde középpályás/midfielder 1996. 02. 26.
Dorian BABUNSKI* csatár/forward 1996. 08. 29.
Jack HARPER** csatár/forward 1996. 02. 28.
Carlos HUERTAS Ortiz csatár/forward 1996. 01. 02.
gonzalo MERCHÁN de Antonio csatár/forward 1996. 04. 19.
Jean Carlos SILVA rocha*** csatár/forward 1996. 05. 10.
* macedón állampolgár/citizen of Macedonia
** skót állampolgár/citizen of scotland
*** spanyol-brazil állampolgár/citizen of spain and Brazil

IRMAI Krisztián kapus/goalkeeper 1996. 02. 17
relu Marian STOIAN* kapus/goalkeeper 1996. 03. 01
BÍRÓ tamás védő/defender 1996. 01. 05
Marius HALMAGHE* védő/defender 1996. 02. 05.
HARNOS Zoltán védő/defender 1996. 01. 13
IGNÁTH Antal védő/defender 1996. 04. 16.
Andrei Lucian IONESCU* védő/defender 1996. 09. 07.
MÁRTON András védő/defender 1996. 07. 09.
NAGY Máté védő/defender 1996. 02. 01.
SZANDAI Dominik védő/defender 1996. 07. 27.
GÖBLYÖS Dániel középpályás/midfielder 1996 .04. 09.
GULYÁS gergő középpályás/midfielder 1996. 11. 21.
MÁTYÁS Zsolt középpályás/midfielder 1996. 08. 25.
KOSZTA Márk középpályás/midfielder 1996. 09. 26.
PINTÉR nikolasz középpályás/midfielder  1996. 04. 22.
Dan Marius CONSTANTINESCU* csatár/forward 1996. 04. 25.
FEKETICS norbert** csatár/forward 1996 .06. 13.
KAPACINA Kevin csatár/forward 1996. 09. 03.
PETHŐ Levente csatár/forward 1996. 01. 21.
TÓTH Patrik csatár/forward 1996. 07. 31.
*román/romanian
**romániai/from romania
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Puskás & reaL madrid
amikor mindenki azt hitte, hogy már túl öreg 
a futballhoz, leadott 16 kilogrammot, hamar be-
illeszkedett az együttesbe, majd kilenc éven át 
a világ legjobb klubcsapatának egyik legragyo-
góbb csillaga volt.négy gólt lőtt az 1960-as 
BEK-döntőn, és ezzel megdönthetetlennek tet-
sző rekordot állított fel. Két év múlva, 35 éve-
sen már „csak“ három gólra volt képes a BEK-
fináléban…általa és csapattársai által lett 
a királyi klub az, ami azóta is: a világ legsike-
resebb és egyik legnépszerűbb futballcsapata.

When just about everybody thought that 
he was too old to play football, he lost 16 
kilograms, quickly established himself in 
the team and then for nine continuous years 
was one of the stars that shone brightest 
in the best team in the world.in the 1960 
European cup final he scored four times, a 
record which has still to be broken. two years 
later, aged 35, he only managed to score a 
hat-trick in the final...With him and his 
team-mates real Madrid were the club of 
kings, and in the years since have become the 
most successful and one of the most popular 
teams in the world.

Puskás & HonVéd
Már apja is a csapat elődjében, a Kispest-
ben játszott. a pálya mellett nevelkedett, ott 
állt a házuk. a stadion címe ma: puskás Ferenc 
utca 1–3.16 évesen mutatkozott be az nB i-es 
együttesben, az edző az édesapja volt.1949-
ben bevonultatták katonának, a klubot pedig be-
kebelezte a hadsereg, ekkor lett honvéd a neve. 
az ötvenes években „Öcsit“ a legjobb játékos-
ként, a klubot a világ legjobb csapataként tartot-
ták számon1957-ben hagyta el az egyesületet, 
amikor a magyar forradalom után úgy döntött, 
nem tér haza Magyarországra.

his father, also Ferenc, played for Budapest hon-
véd’s predecessors Kispest.he grew up almost 
next to the pitch; the family house was only a few 
metres away. the current stadium is situated at 1-3 
Ferenc puskás street. he made his top flight debut 
at 16, his father being the coach at the time.he 
was called up as a soldier in 1949 when the club was 
incorporated into the army, its name changing from 
Kispest to honvéd.  in the early 1950s, puskás was 
considered the best player in the world and honvéd the 
best team in the world.puskás left the club in 1957, 
when, after the hungarian uprising in 1956, he decided 
not to return home.

BudaPest HonVéd Fc
alapítva/Founded: 1909. stadion/stadium: 
Bozsik-stadion, Budapest (befogadóképesség/
capacity: 10 000), Website: www.honvedfc.hu
sikerek/honours: 13-szoros magyar bajnok/13 
times hungarian champions, 8-szoros Magyar 
Kupa-győztes/8 times hungarian cup winner

FarKas tibor  vezetőedző/head coach
soMoGyi Krisztián edző/coach
BaKÓ attila kapusedző/Goalkeeping coach
KaspEr istván koordinációs edző/coordination coach
BÓdis veronika masszőr/Masseur
sZaBados Eszter fizioterapeuta/physiotherapist
hErcZEG vince az akadémia általános igazgatója/
General Manager of academy
MÄrtZ János technikai igazgató/team manager

Öltöző/dressing room: 4

reaL madrid cF
alapítva/Founded: 1902. stadion/stadium: Estadio san-
tiago Bernabéu, Madrid (befogadóképesség/capacity: 
80 400), honlap/Website: www.realmadrid.com, Be-
cenév/nickname: Fehérek/the Whites, sikerek/
honours: 32-szeres spanyol bajnok/32 times spanish 
champion,18-szoros spanyol Kupa-győztes/18 times 
spanish cup winner, 9-szeres BEK-/Bl-győztes/9 times 
European cup winner, 3-szoros világkupa-győztes/ 3 
times intercontinental cup winner, 2-szeres uEFa-ku-
pa-győztes/2 times uEFa cup winner, európai szuper-
kupa-győztes/European super cup Winner

 tristan david cElador vezetőedző/head coach
roberto ovEJEro Mesunero erőnléti edző/Fitness coach
Javier soriano recio pszichológus/psychologist
dr. alberto MaGanto García orvos/doctor
antonio Julian artEaGa Manzaneque szertáros/Kitman
José María MarÍn azorin delegációvezető
/head of delegation
tÓth-ZElE József tiszteletbeli delegációvezető
/honorary head of delegation
GÖncZi János buszsofőr/Bus driver
ch. Gáll andrás hivatalos csapatkísérő/liaison officer

szállás/accommodation:
danubius health spa resort helia ****
1133 BudapEst, Kárpát u. 62-64.
+36 1 801 2100
www.danubiushotels.com

Öltöző/dressing room: 3



PanatHinaikos
grouP B

meLBourne FootBaLL inst.
grouP B 98

Coban MCDONALD kapus/goalkeeper 1997. 12. 16.
thomas TRIVELLAS kapus/goalkeeper 1996. 08. 27
Lucas AOUN védő/defender 1996. 05. 06.
Yianni AVRAMIDIS védő/defender 1996. 04. 28.
Ari BATTISTELLA védő/defender 1996. 04. 01.
Marc BELTEKY védő/defender 1997. 12. 28.
timothy KAKOLIRIS védő/defender 1996. 09. 30.
nicholas PANTAZI védő/defender 1996. 05. 27.
Daniel ADAMO középpályás/midfielder 1996. 09. 27.
Matthew MURONE középpályás/midfielder 1996. 05. 25.
Andrija ROKSANDIC középpályás/midfielder 1996. 05. 27.
Haris STAMBOULIDIS középpályás/midfielder 1996. 06. 22. 
george STAMOULIS középpályás/midfielder 1999. 03. 20.
Eamon WARD középpályás/midfielder 1996. 02. 21.
thomas DEMELIS csatár/forward 1996. 01. 13.
Spiros STAMOULIS csatár/forward 1997. 10. 12. 
Frankie TEAH csatár/forward 1998. 08. 07.
Alessandro VERRATTI csatár/forward 1996. 05. 11. 

Játékoskeret thE sQuad
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nortHcote city sc
alapítva/Founded: 1960 stadion/stadium: darebin 
international sports centre, victoria (befoga-
dóképesség/capacity: 5000) Website: www.north-
cotecity.com.au Becenév/nickname: városiak/city, 
sikerek/honours: az ausztrál másodosztály bajno-
ka/victorian state league division 1 champion, az 
ausztrál premier league résztvevője/participated in 
the victorian premier league, Mirabella-kupa győz-
tes/Mirabella cup champions

meLBourne Victory
alapítva/Founded: 2004. stadion/stadium: Etihad 
stadium, aaMi park (befogadóképesség/capacity: 
50 000, 30 000), Website: www.melbournevictory.
com.au, Becenév/nickname: Győzelem/victory, két-
szeres ausztrál bajnok/2 times australian a-league 
champion, háromszoros ázsiai Bajnokok ligája-sze-
replő/3 times participated in asian champions league
alan davidson vezetőedző/head coach
Baráth Gábor masszőr/Masseur
socrates nicolaidis szakmai igazgató/
technical director
robert BéltEKy delegációvezető/head of delegation 
Greg staMBoulidis technikai igazgató/team Manager
tanKÓ Zoltán buszsofőr/Bus driver
Kulcsár Katalin hivatalos csapatkísérő/
liason officer
szállás/accommodation: 
puskás akadémia sport hotel ***
8086 alcsÚtdoBoZ, Kastélykert u. 6
+36 22 701 017
www.puskashotel.hu
Öltöző/dressing room: 5

Puskás & meLBourne
puskás először nyári futballtáborba beíratott gye-
rekek edzőjének érkezett ausztráliába a nyolcvanas 
években, s ilyen munkát többször is vállalt, majd a 
Melbourne-ben élő görögök legnépszerűbb csapa-
ta, a south Melbourne szerződtette, amellyel 1989 
és 1991 között bajnokságot és kupát nyert ange 
postecoglou, a Melbourne victory profi csapatának 
vezetőedzője és az egyik legfelkészültebb ausztrál 
szakember csapatkapitánya lehetett a puskás Ferenc 
edzette ausztrál bajnok és kupagyőztes south Mel-
bourne-nek  a világ egyik legnagyobb rendezvény-
központja, a melbourne-i Etihad stadion igazgató-
ja, peter Filopoulos családja a south Melbourne, pus-
kás egykori klubja tulajdonosa volt Öcsi bácsi sikeres 
ausztráliai edzősködése idején.

Ferenc puskás first visited australia in the 1980s as 
a coach at a football camp for children and he went 
back many times to perform the same role thereafter. 
he then signed a contract to be the head coach of 
the most popular Greek club in australia, south Mel-
bourne, where between 1989 and1991 he won the 
league championship and the national cup  ange 
postecoglou, the head coach of Melbourne victory’s 
professional team and one of the most experienced 
professionals in australian football, was the team 
captain when Ferenc puskás coached south Mel-
bourne to league and cup success  the family of 
peter Filopoulos, director of one of the world’s largest 
event venues, Melbourne’s Etihad stadium, were 
the owners of south Melbourne during Öcsi bácsi’s 
coaching successes.

Dimitrios KAKOURIS kapus/goalkeeper 1996. 07. 25.
Konstantinos KOTSARIS kapus/goalkeeper 1996. 03. 07.
Panagiotis ARNAOUTOGLOU védő/defender 1996. 05. 30.
nikolaos ATHANASOPOULOS védő/defender 1997. 04. 08.
Apostolos BALATSOURAS védő/defender 1997. 03. 31.
Charalampos STRATIGIS védő/defender 1997. 05. 06.
Alexandros TRIANTAFILLOPOULOS védő/defender 1997. 01. 10.
Marios TZANOULINOS védő/defender 1996. 04. 15.
Andreas xIROS védő/defender 1997. 01. 02.
Vasileios ANGELOPOULOS középpályás/midfielder 1997. 02. 12.
Dimitrios CHRYSIKOS középpályás/midfielder 1997. 08. 11.
Peter-Michael NEWMAN középpályás/midfielder 1996. 06. 20.
Paschalis STAIKOS középpályás/midfielder 1996. 02. 08.
Alexios TOUROUKIS középpályás/midfielder 1997. 03. 12.
Kantri MERAI csatár/forward 1997. 04. 24.
Spyridon PAPANIKOLAU csatár/forward 1997. 05. 13.
nikolaos ROUMPOS csatár/forward 1996. 01. 12.
Alexandros ZAFEIRAKIS csatár/forward 1996. 06. 14.
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Puskás & Pana
véletlenül lett a klub edzője, mert a görögök 
santamariát akarták trénernek, amikor Madridba te-
lefonáltak, de a real irodájában éppen ott volt a nem-
rég visszavonult puskás.az előzetes tárgyaláso-
kon tisztázta a prémiumokat, és már ott tartott, hogy 
vajon mennyi járna azért, ha a csapattal a BEK dön-
tőjébe jutna:  „Fél Görögországot megkapod“ – vá-
laszolták a vezetők, mert azt hitték, tréfál.a gö-
rög klubfutball legnagyobb sikerét érte el az athé-
ni zöldekkel, amikor a szinte amatőr csapattal az 
1970–71-es BEK-sorozat döntőjébe jutott, búcsúztat-
va az Evertont, a crvena zvezdát, a slovan Bratislavát.

puskás became the club coach by accident. the 
Greeks wanted pepe santamaria for the role when they 
made a phone call to Madrid. the recently retired pus-
kás just happened to be in the real offices when the 
call came through.his bonuses were agreed during 
contract negotiations. his bonus should the club get 
to the European cup final? „half of Greece will be 
yours!” replied the club bosses, thinking that puskás 
was joking.puskás achieved Greek club football’s 
greatest ever success when he took the then amateur 
club from athens all the way to the 1970-71 European 
cup final, disposing of Everton, red star Belgrade and 
slovan Bratislava along the way.

PanatHinaikos Fc
alapítva/Founded: 1908. stadion/stadium: aposto-
los nikoladis, athens (befogadóképesség/capacity: 
16 620), Website: www.pao.gr, Becenév/nickname: 
Zöldek/the Greens, sikerek/honours: 20-szoros gö-
rög bajnok/20 times Greek champions, 17-szeres 
Görög Kupa-győztes/17 times, Greek cup winners, 
BEK-döntős/European cup finalist (1971), világku-
pa-döntős/intercontinental cup finalist (1971)
Konstantinos FratZEsKos vezetőedző/head coach
raiko JianJianin edző/coach
Evangelos lappas kapusedző/Goalkeeping coach
dr. Georgios Minas orvos/doctor
nikolaos KaraManlis a panathinaikosz 
egykori játékosa/ex-player of panathinaikos
nikolas saKoulis puskás egykori tolmácsa, 
tiszteletbeli delegációvezető/puskás’ former 
interpreter and honorary head of delegation
Ódor csaba buszsofőr/Bus driver
BardocZ-BEncsiK Mariann hivatalos 
csapatkísérő/liaison officer
szállás/accomodation
sport hotel ***
2800 tatabánya, ságvári Endre út 9.
+36 34 310 410
www.hotelsport.hu
Öltöző/dressing room: 6



szoBoraVatás 
ÓBudán
A Puskás–Suzuki-kupa nyitóvacsorá-
ja előtt, március 28-án 18 órakor az 
Óbudai Promenádon, a leendő Pus-
kás Öcsi téren avatják fel a világ első 
egész alakos köztéri Puskás-szob-
rát. Pauer gyula és tóth Dávid szob-
rászművész alkotásához egy madri-
di fénykép adta az ötletet, amelyen 
a madridi toros de Las Ventas téren 
gyerekek csodálják a labdával va-
rázsló Puskást. A szobrot az Óbuda 
Újlak Közösségi Egyesület és Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata állít-
tatta, cégek és magánszemélyek tá-
mogatásával, közülük megemlíten-
dő Barna Sándor, a Symbol Budapest 
tulajdonosa, akinek nagy álma való-
sul meg a szoboravatással.

statue to Be
unVeiLed in ÓBuda
the world’s first complete statue of Fe-
renc Puskás in his surroundings will be 
unveiled at the Puskás Öcsi Square on 
Óbuda’s promenade at 18:00 on 28th 
March before the gala opening dinner 
of the Puskás–Suzuki-Cup. Sculptors 
gyula Pauer and Dávid tóth had the idea 
from seeing a photo of Puskás amazing 
a group of children with his ball control 
in the toros de Las Ventas square in 
Madrid. the statue was erected by the 
Óbuda-Újlak Community Association 
and the Óbuda-Békásmegyer munici-
pality with the support of businesses 
and private sponsors, one of which is 
Sándor Barna, the owner of the Symbol 
Budapest bar and restaurant, who has 
realised a great dream with the inaugu-
ration of this statue.

Ferenc  emLékHeLy
2006  MEMorIAL

néVadÓ Puskás
EPonYM 1927 1110

Puskás Ferenc minden idők első számú 
góllövője, a futballtörténet talán legkitű-
nőbb játékosa, a valaha élt legismertebb 
és legnépszerűbb magyar ember. Csak né-
hányat sorolunk fel utolérhetetlen rekord-
jai közül… negyed évszázados (hiszen 16 
és 39 éves kora között az élvonalban ját-
szott) profi pályafutása során szinte min-
denütt tartani tudta a meccsenként egygó-
los átlagot, de sokszor túl is szárnyalta, s 
emellett csaknem ugyanannyi gólpasszal 
szolgálta ki társait, mert nemcsak befeje-
ző csatár volt, hanem játékmester is. Min-
denütt a legendás 10-es mezben szerepelt, 
és mindegy volt, hogy a világbajnokságon, 
spanyol vagy magyar bajnokin, főiskolai 
vb-n vagy Világkupa-döntőn játszik, ontotta 
a gólokat. gólt lőtt a világbajnoki, az olimpi-
ai bajnoki döntőn, az Európa-kupa-finálén, 
az „Évszázad mérkőzésén“ Anglia ellen, a 
BEK- és Világkupa-döntőkön, amelyeken 
játszott, az „egyszerű“ bajnoki meccseken 
olykor négy-öt gólt mérkőzésenként. Két, 
egymástól független karriert produkált, 
amelyek közül az egyik is világklasszissá 
tesz egy játékost: a magyar válogatottban 
85 meccsen 84 gólt szerzett, olimpiai baj-
nok, Európa-bajnok és világbajnoki ezüst-
érmes lett, aztán az emigrációban, amikor 
politikai kényszerből többé nem játszhatott 
hazája válogatottjában és szeretett kispes-
ti csapatában, a Honvédban, spanyol szí-
nekben utazott a világbajnokságra. A real 
Madridban pedig négyszer lett spanyol gól-
király, háromszor BEK-győztes, Világkupát 
nyert, és a dicsőséges hófehér mezben is 
százszámra ontotta a gólokat.
Edzőként minden kontinensen dol-
gozott, legnagyobb sikerét a görög 
Panathinaikosszal érte el, amikor a csapa-
tot 1971-ben (éppen negyven éve!) a Baj-
nokcsapatok Európa-kupája döntőjéig ve-
zette. Lenyűgöző, felülmúlhatatlan játékos 
volt, akinek a futballjáért rajongtak a szur-
kolók. Méltó példaképe lehet minden fia-
talnak, aki valaha futballcipőt húz a lábá-
ra. Zseniális madridi csapattársa Alfredo 
Di Stéfano úgy nyilatkozott róla: „Ember-
ként és játékosként is tízes… De talán még 
annál is jobb ember volt, mint amilyen játé-
kos…“ Puskást a halála után sem felejti a 
világ: sorra nevezik el róla az utcákat, tere-
ket, iskolákat Magyarországon és másutt, a 
FIFA 2009-ben megalapította a FIFA Pus-
kás-díjat „Az év góljának” a jutalmazására.

Ferenc Puskás is the greatest goalscorer of 
all time, perhaps the best player in the history 
of the game and possibly the most famous 
Hungarian person in the world. We list here 
just some of his unbelievable achievements... 
During his 23-years professional footballing 
career (he played at the highest level between 
the ages of 16 and 39) he averaged a goal every 
game nearly everywhere he played and in some 
cases would have exceeded even this average, 
had he not instead made countless goal assists 
for his teammates. In this respect Puskás was 
not just a striker but a true playmaker as well. 
He would always wear the legendary number 10 
shirt and no matter whether he appeared in the 
World Cup, the Spanish or Hungarian leagues or 
the Intercontinental Cup Final, the goals would 
always flow. He scored in the World Cup Final, 
the olympic Football Final, the Dr gerő Cup Final 
(the forerunner of the European Championships), 
in the ‘game of the Century’ against England, in 
European Cup and Intercontinental Cup Finals, 
and occasionally in ‘simple’ matches he would 
score four or even five goals. Furthermore, 
remarkably he had two different, independent 
playing careers, even only one of which would be 
enough to classify a player as truly world-class. 
For the Hungarian national team he scored 84 
goals in 85 games, became olympic champion, 
Dr gerő Cup winner and World Cup runner-up. 
then, during his emigration when he couldn’t 
play for his national team nor his beloved Kispest 
Honvéd due to political intervention, Puskás 
travelled to the World Cup to represent Spain, 
was four-time top goalscorer in the Spanish La 
Liga with real Madrid, and three-time European 
champion, scoring literally hundreds of goals in 
the process. As a head coach he worked on every 
continent, most successfully with the greek club 
Panathinaikos whom he led to the European Cup 
Final in 1971. 
It was fascinating to see such an unsurpassable 
footballer and of course supporters absolutely 
adored him. He is therefore a worthy role model 
for any youngster that puts on a pair of football 
boots, at least according to his fellow real 
Madrid genius Alfredo Di Stefano, who said of 
him „As a person and as a player he was simply 
ten out of ten, but he was probably an even 
better person than a player...” Puskás is not 
forgotten even after his death; streets, squares 
and schools in Hungary and elsewhere have 
been named in his honour, the Puskás Prize 
was established in 2009 by FIFA to reward ‚the 
goal of the Year’.



JÓ tudni
gooD to KnoW12

A győztes csapat ezúttal is Bencze gá-
bor felcsúti szobrászművész alkotá-
sának kicsinyített mását kapja. (A Bp. 
Honvédé lesz örökre az eredeti serleg, 
miután egymás után háromszor nyer-
te meg a tornát, képünkön az új kupa.)  
Egyedi, vert hímzett szalaggal ellá-
tott érmeket kap az első három helye-
zett csapat minden játékosa. A Magyar 
Suzuki Zrt. jóvoltából az oklevél mel-
lett igen értékes különdíjat, egy-egy 
iPhone 5 mobiltelefont kap a legjobb 
kapus, a legjobb játékos és a gólkirály.
A meccsek a nemzetközi szabályok-
nak megfelelően kétszer 40 perce-
sek. Hogy a hasonló tornákon gyakori 
körbeverés és pontegyenlőség esetén 
a sorsolásnál igazságosabban lehes-
sen dönteni a 
helyezé-

sek kérdésében, minden mérkőzés 
után három-három tizenegyes követ-
kezik, hogy kiderüljön, ki a győztes. 
Ha a helyosztókon döntetlen az ered-
mény, nincs hosszabbítás, öt-öt 11-
est rúgnak a csapatok. A VIP-torna 
öregfiúkcsapatai egyszer 45 perces 
mérkőzéseket játszanak.
túlzottan csapadékos időjárás ese-
tén a mérkőzéseket műfüves pályán 
rendezik meg. Meccsenként öt játé-
kost lehet cserélni csapatonként, ám 
az idén újítottak a szervezők, a tech-
nikai vezetőknek nagyon kell ügyel-
niük, ugyanis a második félidőben 
már csak három alkalommal lehet 
változtatni. 

the winning team will receive a mi-
nature copy of the trophy designed by 
Felcsút sculptor gábor Bencze. (Hon-
véd will receive the original trophy 
after their three consecutive win in 
the tournament, the photo of the new 
trophy is below) Every player from the 
top-three ranked teams will receive a 
uniquely struck medal with ribbons. 
thanks to Suzuki Hungary, the best 
goalkeeper, the top goalscorer and 
the best player of the tournament, 
will be awarded a certificate and an 
iPhone 5 mobile telephone. 
In line with international rules the 
matches will be comprised of two 
halves of 40 minutes. As with similar 
tournaments, in case group placings 
cannot be decided by each team’s 
number of points, there will be a 

penalty shootout after every group 
match consisting of three spotkicks 
per team. If there is no result after 
normal time of any of the final-day 
matches, there will be no extra-time 
and the match will proceed directly to 
a penalty shootout in which each team 
will take five penalties. the matches 
in the VIP old Boys tournament will 
each last for one period of 45 minutes.
In the event of extremely ad-
verse weather, the matches will be 
switched to artificial pitches. Each 
team can make a total of five substi-
tutions per match and team leaders 
should pay special attention to the 
organiser’s decree that they have 
a maximum of three occasions to 
change in the second half.

PIHENÉS, 
kikapcsolódás, 
rendezvények, 

esküvők, 
hangversenyek, 
kirándulások, 

edzőtáborok az 
Alcsúti Arborétumban 

és a park területén 
található 

Puskás Akadémia 
Sport Hotelben, 

valamint a szálloda 
éttermében

Puskás Akadémia Sport 
és Wellness Hotel és Étterem
8086 Alcsútdoboz, Kastélykert út 6.
www.puskashotel.hu  
info@puskashotel.hu
06-22-701-017, 06-20-4988-738

Alcsúti Arborétum
www.alcsuti-arboretum.hu

info@alcsuti-arboretum.hu
06-20-4988-738
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kassai is FúJJa, 
Bognáré a döntő

Az idén is a legjobb magyar bírók vezetik 
a Puskás–Suzuki-kupa találkozóit. Kassai 
Viktor (jobbra) a Bajnokok Ligája-mérkő-
zések, világbajnoki selejtezők mellett ezút-
tal is beillesztette programjába a Puskás–
Suzuki-kupát. A magyar sztárbíró az utób-
bi négy évben állandó szereplője volt az 
u17-es ifjúsági tornának. Volt, hogy a nyitó-
meccsen dirigált, de vezetett már mérkő-
zést a harmadik helyért és természetesen 
a Puskás–Suzuki-kupa döntőjében is talál-
kozhattunk vele. Kassai mellett Felcsúton 
és a fehérvári helyosztókon is a legjobb 
magyar játékvezetők dirigálnak. A döntőt 
a 2011−12-es nB I-es bajnokság legjobb 
bírójának választott Bognár Tamás (bal-
ra) vezeti. A nyitómeccsen, a Videoton Pus-
kás Akadémia−Academia Hagi találkozón 
a legutóbbi Fradi−Újpest rangadón irányí-
tó Solymosi Péter fújja a sípot. Andó-Szabó 
Sándor, németh Ádám és Vad II István neve 
ismerősen cseng a futballvilágban, csak 
úgy, mint Szabó Zsolté, aki az idén is a bí-
rók csapatvezetője lesz. A PSK-n fújhatja a 
sípot Becséri Dániel, akit éveken keresztül 
láthattunk az Akadémián ifimeccseken, és 
már az nB I-es keret tagja. 

kassai wiLL Be tHere and 
tHe FinaL is Bognár’s
Again, the best Hungarian referees will offici-
ate at the PSC matches. Viktor Kassai (right) 
has, alongside uEFA CL and FIFA WC quali-
fiers, entered the PSC into his programme 
of appointments, as has been his custom for 
the past four editions of this under-17 tour-
nament. Formerly Kassai has taken charge 
of the opening match but he has also refer-
eed the 3rd/4th place play-off and naturally 
we have also seen him oversee the Puskás-
Suzuki Cup Final. Alongside Kassai at Felcsút 
we will see other leading Hungarian officials. 
the Final will be refereed by Tamás Bognár 
(left) who was voted the best referee in the 
Hungarian top division in 2011/2012. the 
opening match between Videoton Puskás 
Academy and the Hagi Academy will be over-
seen by the official who took charge of the 
most recent Fradi-Újpest derby Péter Soly-
mosi.  Sándor Andó-Szabó, Ádám németh 
and István Vad II’s names are well-known 
within world football circles, as is that of Zsolt 
Szabó who will this time lead the refereeing 
delegation. the PSC will also welcome Dániel 
Becséri, who has refereed Academy matches 
in the past and who is a member of the group 
of referees in Hungary’s top division. 

Puskás akadémia
A csapat 2009-ben, 2010-ben és 
2011-ben is megnyerte a kor-
osztályos bajnokságot. 2012-
ben 4. lett. zajló Az idei tornával 
egyidőben zajló Eb-elitkör-

meccseken telkiben Spandler Csaba csa-
patkapitányként játszhat. Zsótér Donát  az 
nB I-es Videotonnal készül és a két évvel 
idősebbek bajnokságában, az u19-es I. osz-
tályban játszik. A csapat a 20. fordulót köve-
tően ötödik az az országos u17-es bajnok-
ságban 34 ponttal, a gólkülönbsége 56–30.

Hagi akadémia
ugyanaz a szakmai koncep-
ció érvényes a románoknál, 
mint a Puskás Akadémián. 
Az u16-os és az u17-es kor-

osztály alkotja az u17-es csapatot, 
amelyben 12 utánpótlás-válogatott játé-
kos a keret tagja. Cătălin Cabuz, Cătălin 
torişte, răzvan Marin, Andrei Luduşan, 
george tudoran az u17-es, ors Arpad 
tordai, Cristian Manea, Dragoş nedelcu, 
Victor rogoza, Alexandru Stoica, Cristian 
Ene és Mihai oarnă az u16-os váloga-
tottban futballozik rendszeresen. A Hagi 
Akadémia 17 forduló után veretlenül ve-
zeti a román u17-es bajnokságot (45, 
88–6).

reaL madrid
Március 21. és 26. között (lap-
zártánk után) Belgium, Fran-
ciaország és Horvátország el-
len játszott Spanyolország 
Horvátországban, az Eb-elit-

körben, ahol Aleix Febas képviselte a real 
Madridot. A 25. forduló után az első helyen 
áll hazája bajnokságában (57, 93–27).

BudaPest HonVéd
A Honvéd két legjobb embe-
re, gazdag Dániel és Koszta 
Márk ugyanúgy az Eb-elit-
körre készülő magyar keret 
tagja, mint Spandler Csaba 

és Zsótér Donát. A csapat 20 forduló 
után az 2. az országos u17-es bajnok-
ságban (42, 61–14).

PanatHinaikosz
A 2010-es Puskás–Suzuki-
kupán szereplő Pana-
játékosok közül öt játszott 
2012-ben az u19-es Eb-dön-

tőn. Sztefanosz Kapino, Konsztantinosz 
triantafillopulosz és nikosz Marinakisz, 
Karalamposz Mavriasz és természete-
sen a játékmester, a 2010-es torna leg-
jobb játékosának is megválasztott, 
Szpiridon Fourlanosz. A kétcsoportos 
görög u17-es bajnokság A-csoportjában 
22 forduló után az 1. helyen áll (45, 45–
26).

meLBourne Fi
Az ausztrál akadémistákból 
álló csapat, amely a görög 
gyökerű a melbourne-i 
northcote City Soccer Club 
csapatára épül, hat vendég-

játékost szerepeltet a tornán. Ausztráli-
ában még nem kezdődött el az ausztrál 
korosztályos bajnokság.

Hagi: micsoda Húzás!
nagyon híres díszvendége volt a Puskás–
Suzuki-kupa március 21-i sorsolásának a  
Puskás Pancho Pubban: a 125-szörös ro-
mán válogatott, a real Madrid és a Bar-
celona egykori sztárja, az Academia Hagi 
alapítója és tulajdonosa gheorghe Hagi a 
torna újoncának, az ötödik földrészről ér-
kező csapatnak a nevét tartalmazó göm-
böt húzta ki a kehelyből.

Hagi: wHat a draw!
there was a very famous guest at the draw 
for the group stage of the Puskás-Suzuki 
Cup at the Puskás Pancho Pub on 21st 
March; gheorghe Hagi, the former real Ma-
drid and Barcelona, 125 times-capped star 
from romania who is the founder and owner 
of the Hagi Academy, visited the tournament 
for the first time and drew the name of the 
team from Melbourne from the pot.

CSAPAtMuStrA: HELYEZÉSEK, PontSZÁMoK, gÓLoK
Puskás academy
the team won the league in their respec-
tive age group in 2009, 2010 and 2011 
before finishing 4. in 2012. the captain 
Csaba Spandler is representing his 
country at u17 European Championship 
elite round in telki with Donát Zsótér 
who trains with nB I team Videoton and 
plays with players two years senior in the 
under 19 national first division. After 20 
matches the team currently sits in 5. po-
sition in the national u17 division with 34 
points and a goal ratio of 56–30.

Hagi academy
the same professional approach is valid 
in romania as it is here at the Puskás 
Academy. the under 17 team is com-
prised of players from their u16 and u17 

age groups and can boast twelve youth 
internationals within their ranks: Cătălin 
Cabuz, Cătălin torişte, răzvan Marin, An-
drei Luduşan, george tudoran have rep-
resented romania u17s, while ors Arpad 
tordai, Cristian Manea, Dragoş nedelcu, 
Victor rogoza, Alexandru Stoica, Cristian 
Ene and Mihai oarnă are members of the 
under 16 national football squad. After 
17 rounds of their u17 national champi-
onship the Hagi Academy remains at the 
top and undefeated with 45 points and a 
goal record of 88–6.

reaL madrid
Between 21st and 26th March the Spain 
u17 team including Aleix Febas of real 
Madrid will have played against Croatia, 
Belgium and France in their European 

Championship elite round group in 
Croatia. After 25 rounds of the Spanish 
u17 national championship real are in 
the lead with 57 points, goal ratio of 93–27.

BudaPest HonVéd
Honvéd’s two best players, Dániel gazdag 
and Márk Koszta, will also be members of 
Hungary’s squad for the u17 elite round 
this week, just as Csaba Spandler and 
Donát Zsótér are. Honvéd lie 2nd in the 
national league after 20 rounds with 42 
points and a goal ratio of 61-14.  
 
PanatHinaikos
From those players who represented 
Panathinaikos in the 2010 Puskás-Su-
zuki Cup, five went on to play for greece 
in the under 19 European Championship 

Final: Stefanos Kapino, Konstantinos 
triantafillopulos, nikos Marinakis, Ka-
ralampos Mavrias and of course their 
maestro, the best player of the 2010 
tournament Spiridon Fourlanos. Pana 
stand atop of group A in the greek u17 
national league which is made up of two 
groups and after 22 matches they have 
45 points, goalratio 45–26.

meLBourne FootBaLL inst.

the team, drawn from Australian acad-
emy players, has greek roots having 
grown to become the northcote City 
Soccer Club in Melbourne, has six guest 
players for this tournament. In Australia 
the national under 17 championship has 
not started yet. 

IntroDuCtIon: PoSItIonS, PoIntS, goALS

11 naPPaL eLőBB 
A Melbourne Football 
Institute játékosai és a 
stábtagok már a tor-
na  előtt 11 nappal meg-
érkeztek Magyarország-
ra, több edzőmeccsel ké-
szültek a PSK-ra, a ve-
zetők közül néhányan a 
kupa sorsolásán is ott voltak. A futballis-
ták akadémisták, zömmel a görög gyö-
kerű melbourne-i northcote City Soccer 
Clubban fociznak, hat vendégjátékos-
sal más klubokból. Felkért edzőjük, Alan 
Davidson hónapok óta külön foglalkozik a 
fiúkkal, az ausztrál labdarúgás élő legen-
dája 1980 és 1991 között 97-szer volt válo-
gatott. Három vb-selejtező-sorozaton, egy 
olimpián segítette a „Socceroo-t”, és ját-
szott a nottingham Forestben. Davidsont 
beválasztották a valaha volt legjobb auszt-
rál válogatottba. Az együttes delegáció-
vezetője a magyar felmenőkkel büszkél-
kedő robert Belteky, aki a Melbourne 
Hungaria csapatában ifiválogatott szinten 
futballozott. Jelenleg ő az ausztrál első 
osztály legnagyobb klubja, a Melbourne 
Victory egyik tulajdonosa. A klub kétszer 
nyert bajnokságot, és képviselte már az 
országot az ázsiai  BL-ben.

11 days BeFore
the Melbourne Football 
Institute’ players and staff 
members arrived 11 days 
before the tournament. 
the team played prepara-
tion games and  some staff 
members took part in the 
cup draw. the players are 

academists, most of them having greek 
roots, and playing for the northcote City 
Soccer Club in Melbourne and they have 
been joined by six players from other clubs. 
their coach is an Australian football’s liv-
ing legend Alan Davidson who, as a player, 
appeared 97 times for the national team 
between 1980 and 1991, took part in three 
World Cup qualifying campaigns and one 
olympic games for the Socceroos and also 
played for nottingham Forest FC. Davidson 
was also voted into the best Australian na-
tional team lineup of all-time. the leader of 
the Melbourne Football Institute delegation 
is robert Belteky, who has Hungarian roots 
and played football for the youth team of the 
Melbourne Hungaria club. nowadays he is 
one of the owners of Australia’s biggest first-
division club Melbourne Victory. the clubhas 
twice won two championships and has rep-
resented the country in the Asian CL.
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eLitkör a torna aLatt

A Puskás–Suzuki-kupával részben egy-
időben zajlik telkiben az u17-es Eb-
elitkör a magyar válogatott részvételé-
vel. A PSK két magyar csapata, a Pus-
kás Akadémia és a Budapesti Honvéd 
összesen négy játékost ad a magyar ke-
retbe. Az edzői osztályzatok alapján az 
elmúlt két idény legjobb akadémista já-
tékosa, Zsótér Donát és a korosztályos 
válogatott csapatkapitánya, a tavaly az 

egy évvel idősebbek között már a PSK-n 
szerepelt, Spandler Csaba, valamint a 
2012-es döntőben gólt szerző honvédos 
Koszta Márk és a fiatal gazdag Dáni-
el is az elitkörben játszhat. Azaz a négy 
futballista leghamarabb a húsvéthétfői 
helyosztókon futballozhat. Az u17-es 
válogatott március 26-án Finnország 
(3–2), 28-án Fehéroroszország, 31-én 
Svédország ellen játszik az elitkörben, 
mindhárom mérkőzést telkiben rende-
zik 14.30 órakor.

eLite round aLso 
on during Psc
At the same time as the Puskás-Suzuki Cup 
the Hungarian national team will participate 
in the elite round of the under 17 European 
Championship in telki. PSC’ two Hungarian 
teams, the Puskás Academy and Honvéd, 
will contribute four players to the national 
squad. the best player in the Puskás Acad-
emy for the last two seasons according to 
the coaches, Donát Zsótér, and under 17 

national team captain Csaba Spandler, who 
last year competed at the PSC amongst 
players a year older than him, will be in 
this u17 Hungary squad, as will two play-
ers from Honvéd, Márk Koszta who scored 
in the 2012 final and young Dániel gazdag. 
these four players will therefore only be 
able to take part in the PSC on Easter Mon-
day during the positional play-off matches.
Hungary face Finland on 26th March (3–2), 
Belarus on 28th and Sweden on 31st, all 3 
matches  with 14:30 kick-off time.

FigyeLem! 
ÓraátáLLítás VasárnaP
Az Európai unió szabályozása alapján 
a nyári időszámítás minden tagállam-
ban március utolsó vasárnapján kez-
dődik, és október utolsó vasárnapján 
ér véget. A Puskás–Suzuki-kupa har-
madik versenynapján, március 31-én 
vasárnap hajnalban két óráról három 
órára kell átállítani az órákat, ekkor 
kezdődik a nyári időszámítás. 

attention! tHe cLocks 
wiLL cHange on sunday!
According to the rules of the European 
union the summertime in every mem-
ber state starts on the last Sunday in 
March and ends on the last Sunday in 
october. on the Puskás-Suzuki Cup’s 
third matchday, Sunday 31st March, 
summertime will begin when all clocks 
turn to 02:00am and should therefore 
immediately be moved forward one 
hour to 03:00am.   

LátHatJa a ViLág
A Puskás–Suzuki-kupa minden felcsúti 
csoportmeccsét élőben nézhetjük meg 
az interneten. A tavalyi nagysikerű PtV 
online közvetítése után az idén is az 
összes felcsúti csoportmeccs nyomon 
követhető a Puskás Akadémia hivata-
los honlapján, a pfla.hu-n. A húsvéthét-
fői helyosztók napján a székesfehérvá-
ri bronzmecset, a döntőt és az ünne-
pélyes díjátadót élőben sugározza a 
Sport2 csatorna. A kommentátor Petur 
András, a szakkommentátor Nyilasi Ti-
bor, a korábbi ezüstcipős labdarúgó, 
az MLSZ sportigazgatója lesz, aki évek 
óta figyelemmel kíséri az u17-es tor-
na eseményeit. ugyancsak húsvéthét-
főn 19.30 órától az egész világon fog-
ható Duna World megismétli a Sport2 
műsorát.

tHe worLd can watcH!
Every Puskás-Suzuki Cup group match 
held at Felcsút can be watched via the 
internet! After the success of last year’s 
PtV online coverage, this year all of the 
group-stage fixtures will be covered by 
the Puskás Academy’s official website 
www.pfla.hu Furthermore, the bronze-
medal match, the final and the trophy 
presentation in Székesfehérvár on Eas-
ter Monday will be broadcast live on the 
Sport2 television channel. the com-
mentator will be András Petur and his 
expert summariser will be Tibor Nyilasi, 
the former winner of European football’s 
Silver Boot and current sport director at 
the Hungarian Football Federation. the 
whole world will be able to watch this 
again when the Sport2 programme is 
repeated at 19:30 on Duna World.

kaBát, esernyő
Megnéztük az időjós honlapokat, milyen időt 
mondanak a Puskás−Suzuki-kupa idejére. 
nos, készítsük az esernyőt és az esőkabátot, 
várhatóan esni fog Felcsúton és Fehérváron. 
Viszont jó hírünk is van, nem lesz annyira hi-
deg, mint a tavalyi tornán. Íme az előrejelzés!

Március 29., péntek
Esős idő, mérsékelt délnyugati 
szél, kettős fronthatás, 9 fok.
Március 30., szombat
Esős idő, mérsékelt 
délkeleti szél, 10 fok.
Március 31., vasárnap
Esős idő, mérsékelt 
északi szél, 11 fok.
Április 1., hétfő
Erősen felhős idő, mérsékelt 
délkeleti szél, 9 fok. 

Jackets and umBreLLas
We have checked the weather forecast web-
sites and can inform our readers of the pre-
dictions for the period of the Puskás-Suzuki 
Cup. So, prepare your umbrellas and rain-
coats because we can expect rain in Felcsút 
and Szekésfehérvár. on the other hand, it 
is good news that it won’t be as cold as last 
year’s tournament. Here it is the forecast!
Friday 29th March
rainy; light, south-westerly wind; 
hot and cold fronts; 9 degrees celsius.
Saturday 30th March
rainy; mild, south-easterly wind; 
10 degrees celsius.
Sunday 31st March
rainy; mild, northerly wind; 11 degrees celsius.
Monday 1st April
Very cloudy; mild, south-easterly wind; 
9 degrees celsius.

köszöntJÜk a Legendákat
A Puskás–Suzuki-kupán min-
den évben vendégül látjuk a ma-
gyar futballmúlt egykori főszerep-
lőit. Ezúttal a torna első napján, 
március 29-én, pénteken a 14 óra-
kor kezdődő Videoton Puskás Aka-
démia–Academia Hagi nyitómeccs 
szünetében köszöntjük a legendá-
kat Felcsúton. Hála a Puskás Aka-
démia felügyelő bizottsága elnöké-

nek ebben az esztendőben is „fel-
vonulnak” a magyar labdarúgás si-
kerkorszakának nagyjai, így Jakab 
János hatalmas szervezőmunkájá-
nak köszönhetjük, hogy több kiváló 
futballista, például olimpiai bajnok, 
ezüstcipős, magyar bajnok vagy 
kupagyőztes játékos is ellátogat a 
húsvéti tornára és a helyszinen te-
kinti meg a Puskás–Suzuki-kupa 
első mérkőzését. 

we wiLL weLcome tHe Legends!
Every year at the Puskás-Suzuki Cup 
we host some of the famous names 
of Hungarian football’s past. this 
time the chance to show our appre-
ciation of these legends in Felcsút 
will come during the half-time break 
of the opening match between Vide-
oton Puskás Academy and the Hagi 
Academy. It is thanks to the Presi-
dent of the Puskás Academy’s Su-

pervisory Board that the walk onto 
the pitch of the greats from the for-
mer successful times of Hungarian 
football can take place, so we thank 
János Jakab for his great efforts in 
organising the presence at this Eas-
ter tournament of many exceptional 
footballers including olympic gold 
medallists, a Silver Boot winner, 
Hungarian league champions and 
Hungarian Cup winners.

www.puskasakademia.hu

körmenet, LocsoLkodás, 
Hímes toJás
A húsvét a keresztény világ legna-
gyobb ünnepe. A húsvéti időszak, a 
negyvennapos böjt a nagyhéttel zá-
rul: nagycsütörtök az utolsó vacso-
ra emléknapja, nagypénteken feszí-
tették keresztre Jézust, aki harmad-
napon feltámadt, Magyarországon 
azonban már nagyszombati szentmi-
se után a hívők körmeneten hirdetik 
Krisztus feltámadását.  Húsvéthétfőn 
sok népszokás él, például a locsol-
kodás, a hímestojás-ajándékozás. A 
locsolkodás a víz megtisztító erejé-
be vetett hitből ered, és ennek bibli-
ai eredetet is tulajdonítanak. A Krisz-
tus sírját őrző katonák a feltámadás 
hírét vevő, ujjongó asszonyokat igye-
keztek lecsendesíteni úgy, hogy le-
locsolták őket. A húsvéti tojások pi-

ros színe egyes feltételezések sze-
rint Krisztus vérét jelképezi. A tojás-
festés szokása és a tojások díszítése 
az egész világon elterjedt. Más meg-
közelítés szerint a húsvét eredetileg 
a termékenység ünnepe, amely se-
gítségével kívánták az emberek a bő 
termést, és a háziállatok szaporula-
tát. Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mi-
vel a nyúl szapora állat, a tojás pedig 
magában hordozza az élet ígéretét. A 
nők kölnivel meglocsolása is az öntö-
zés utánzásával a bő termést hivatott 
jelképezni. Magyarország egyes vi-
dékein népszokás, hogy a húsvéthét-
fő utáni kedden a nők egy vödör víz-
zel locsolják le a férfiakat.

FestiVities, sPrinkLing 
and easter eggs
Easter is the most important celebration 
in the Christian world. the Easter period, 
the forty-day fast culminates with the 
commemoration of the Last Supper on 
Maundy thursday, good Friday when Je-
sus was crucified and then the third day 
when he rose again. However, in Hungary 
the faithful celebrate the resurrection of 
Christ after Mass on Saturday. on Easter 
Monday there exist many traditions such 
as the giving of Easter eggs as presents 
and locsolkodás’, which is the sprinkling 
of water over girls in each household. 
the idea of Locsolkodás comes from the 

power of faith in the cleansing of the wa-
ter and its origin is attributed to the Bible. 
the soldiers guarding the tomb of Christ 
tried to becalm exultant women who had 
received news of his resurrection. the 
red colour of each Easter egg is believed 
to symbolise the blood of Christ and this 
custom of painting and decorating eggs 
has spread throughout the world. Another 
approach to Easter was originally that it 
was a fertility festival, which intended to 
help people with fruit harvests and the 
progeny of domestic animals. thus, the 
rabbit became linked with eggs because 
rabbits reproduce quickly and therefore 
carry the promise of life. Women being 
sprinkled with water is intended to mimic 
the irrigation of crops and symbolize a 
plentiful harvest. Another custom in some 
regions of Hungary is that on the tuesday 
after Easter Monday women sprinkle men 
with water from a bucket.
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A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Magyarország legjobban felsze-
relt ifjúsági futballközpontját a falu híres szülötte, orbán Viktor minisz-
terelnök alapította 2007-ben. Jelenleg öt nagyméretű füves és két FIFA-
minősítésű műfüves pályát használhatnak a csapatok, a több mint száz 
12-19 éves kollégista. A természetes gyeppel borított játéktereknek saját 
öntözőrendszerük van, és mindegyik pálya világítással felszerelt. Egye-
dülálló a gyakorlópálya-rendszer, amelyen a fiatalok edző és társ nélkül 
is gyakorolhatják a lövést, fejelést, cselezést, és jóval többször találkoz-
nak a labdával egységnyi idő alatt, mint egy hagyományos tréningen. A 
2012-es Puskás−Suzuki-kupa után kezdődött a centerpálya bontása, a 
helyén épül a 3500 férőhelyes befogadóképességű Aranycsapat Stadion. 
A leendő felcsúti ministadion a világhírű magyar építész, Makovecz Imre 
(1935−2011) tervei alapján készül, csakúgy, mint a kúriaépület átépítésé-
vel elkészült központi kollégium és egy gyönyörű, az organikus építészet 
jegyében épült ház, amely az orvosi központnak, az edzőteremnek és a 
menedzsment irodáinak ad otthont. A 2010-ben átadott épületben van a 
konyha, az ebédlő és a sajtóosztály, ahol a magyar FourFourtwo szerkesz-
tősége dolgozik. A Puskás−Suzuki-kupa meccseit a füves pályákon, töb-
bek között azon, amelyiken az nB II nyugati csoportját veretlenül vezető 
Puskás Akadémia FC és a Fejér megyei másodosztály jelenlegi első he-
lyezettje, a Felcsút SE játssza a hazai bajnoki mérkőzéseit. rossz idő ese-
tén a műfüves pályákon lesznek az idei PSK mérkőzései. És jövőre a le-
endő felcsúti ékszerdobozban, az Aranycsapat Stadionban lesznek a Pus-
kás−Suzuki-kupa mérkőzéseit.

the Ferenc Puskás Football Academy is the best-equipped youth football centre in 
Hungary and was founded by Prime Minister Viktor orbán in 2007. Currently, more 
than one-hundred college residents from the academy teams have at their dispos-
al five full-size grass pitches and two FIFA-approved artificial pitches. the natural 
grass playing areas have their own irrigation system and every pitch has flood-
lights too. the system of practice areas in the vicinity of the main pitches is where 
the youngsters can go without their coaches or teammates to practise their shots, 
headers, tricks and generally touch the ball more often than they may in stan-
dard training sessions. the reconstruction of the centre pitch began after the 2012 
Puskás-Suzuki Cup and this will be the location for the 3,500 capacity Aranycsapat 
Stadion. this mini-stadium in Felcsút has been based on the designs of the world-
famous Hungarian architect Imre Makovecz (1935-2011), as was the case with the 
reconstruction of the mansion house building which hosts the central dormitory 
and another beautiful building with an organic architectural style which gives a 
home to the medical centre, the training hall and the management offices. In the 
building handed over for use in 2010 there is a kitchen, a canteen and a press 
department where the staff of the Hungarian edition of FourFourtwo magazine 
work. As well as the Puskás-Suzuki Cup fixtures there are many other matches 
which take place on the grass pitches, amongst which are the home fixtures of 
the so-far undefeated leaders of nB II’s Western division, the Puskás Academy 
FC, and those of Felcsút SE who are currently in first position in the Fejér county 
second division. In the event of adverse weather though, this year’s Puskás-Suzuki 
Cup matches would be played on the artificial pitches and in the future the tourna-
ment’s fixtures will be held in Felcsút’s ’jewellery box’, the Aranycsapat Stadion.

Székesfehérvár a Balaton és Budapest között fekvő Fejér megye székhelye, 103 
ezer lakossal. A Puskás–Suzuki-kupa helyosztó mérkőzéseinek otthont adó szé-
kesfehérvári Sóstói Stadion története szinte egyidős a fehérvári futballal: a stadi-
ont 1967. szeptember 30-án, fél évvel a Vidi nB I-es premierje előtt avatták fel – az 
akkor még Vadásztölténygyári Vasas (Vt Vasas) néven szereplő csapat a Berényi 
útról költözött a Sóstó szomszédságába, igaz, itt korábban is futballpálya volt. A 
negyvenéves stadion legemlékezetesebb meccse az 1985-ös uEFA-kupa-döntő, 
az Videoton–real Madrid (0–3), amelyen az akkor huszonkétezres befogadóképes-
ség is kevés volt: a 38 000 szurkoló némelyikének csak a lámpaoszlopokon jutott 
hely! A stadiont 2002-ben teljesen újjáépítették az irodákkal és klubhelyiségekkel 
együtt, 2010-ben megtörtént a pálya alácsövezése és a gyepszőnyeg teljes cse-
réje. A Videoton a Puskás Akadémia szakmai partnere, 2013-ban adták át a Pus-
kás Akadémia és a Videoton FC utánpótlásának edzőközpontját, amely nagymére-
tű műfüves pályából és egy műfüves (két kisméretű pálya) csarnokból áll.  A Sóstói 
Stadion a Videoton FC otthona, de a bajnoki mérkőzések mellett válogatott talál-
kozókat is rendeznek itt. A Vidi az eddigi utolsó magyar csapat, ami európai kupa 
döntőjébe jutott. 1984-ben a prágai Dukla ellen kezdődött a menetelés, amely so-
rán aztán a Paris Saint-germain, a Partizan Beograd, a Manchester united és a 
Zseljeznicsar csapatán át vezetett az út a real Madrid elleni uEFA-kupa-döntőig. 
A csapat ezüstérmes lett, de a Bernabéu-stadionban 1–0-ra győzött! A klub törté-
netének első magyar bajnoki címét 2011-ben Mezey györgy vezetésével szerezték 
meg, után Paulo Sousa irányításával a csapat megnyerte a Szuperkupát, és be-
jutott az Európa-liga csoportkörébe, jelenleg a szintén portugál vezetőedző, José 
gomes készíti fel a fehérvári együttest.

the city of Székesfehervár has 103,000 residents and is the administrative capital of the 
Fejér county located between Lake Balaton and Budapest. the history of the Sóstói Sta-
dion which has given a home to the play-off matches of the Puskás-Suzuki Cup runs al-
most concurrently with the history of football in Fehérvár; the stadium was inaugurated on 
30th September 1967 half a year before Videoton were promoted to Hungary’s top tier. the 
team then known as Vadásztölténygyári Vasas, which literally means ’Shotgun-cartridge 
Factory Ironworks’, moved from Berényi út to the Sóstó neighbourhood where there had 
also been a football pitch in the past. the forty-year-old stadium’s most memorable 
match is the 3-0 defeat of Videoton by real Madrid CF in the 1985 uEFA Cup Final first 
leg, when the 24,000 capacity was certainly not enough; 38,000 spectators squeezed in and 
fans even climbed lamp posts to catch a glimpse of the match! In 2002 the stadium was 
completely rebuilt along with the offices and club buildings and in 2010 undersoil heating 
was installed and the pitch was completely relaid. Videoton is the professsional partner of 
Puskás Academy, in 2013 the training centre, which consists of a full-size artificial pitch and 
a hall containing two small artificial pitches, was handed over for the youth teams  to use. 
the Sóstói Stadion is the home of the club, and it has also been the venue for international 
football fixtures. Indeed, ’Vidi’ were the last Hungarian club to reach a major European 
final. In 1984 the run started against Dukla Prague and continued against Paris St germain, 
Partizan Belgrade, Manchester united and Zeljeznicar before the climax against real Mad-
rid in the uEFA Cup Final. Videoton were beaten in the final on aggregate but did overcome 
real 1-0 in the second-leg in the Santiago Bernabéu! In 2011 the club won its first ever 
league title under the guidance of györgy Mezey and after Paulo Sousa took over the team 
went on to win the Hungarian Super Cup and qualify for 2012/13 Europe League. Currently 
another Portugese coach, José gomes, is in charge of the team.
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meddig tart 
a HonVéd-HegemÓnia?

A Puskás–Suzuki-kupára csak 
részben igaz a mondás: a válto-
zatosság gyönyörködtet. Puskás 
Ferenc nevelőklubja, a Budapest 
Honvéd eddig négyszer játszott 
döntőt, ebből háromszor győzött 
a húsvéti tornán. A magyar után-
pótlásfoci híveinek jó hír, hogy öt-
ből kétszer magyar házi döntőt 
játszottak, egyszer a Fradi nyert, 
2012-ben pedig a Honvéd győ-
zött a Puskás Akadémia ellen. A 
real Madrid az első kiírást nyerte 
meg, azóta egy döntő volt a maxi-
mum a királyi klub részéről. A gö-
rög Panathinaikosz 2010-ben ve-
rekedte be magát a döntőbe, ezen 
kívül két harmadik, egy negyedik 
és egy ötödik helyet tud felmutat-
ni. A nem állandó külföldi résztve-
vők közül az Austria Wien jutott a 
legmesszebb, 2012-ben hallatlan 
izgalmak közepette múlta felül a 
bronzmeccsen a Panathinaikoszt. 
Járt már Felcsúton és Fehérvá-
ron az Academia Hagi és a Slovan 
Bratislava is, de nekik eddig nem 
termett babér. A Honvéd eddig, fő-
képp az utolsó három évben egyed-
uralkodó, a változatosság még-
is gyönyörködtet. Ha a helyszíne-
ket vesszük, ott bizony voltak érde-
kességek. 2008-ban csak a Sóstói 
Stadionban rendeztek meccseket, 
2009-től 2011-ig a Puskás Akadé-
mián „selejteztek” és Székesfehér-
váron a helyosztókért játszottak a 
csapatok. 2012-ben a torna törté-
netében először mindvégig Felcsút 
adott otthont a Puskás–Suzuki-ku-
pa mérkőzéseinek. 
2013-ban pedig a régi forgatókönyv 
alapján zajlanak az események: 
pénteken, szombaton és vasár-
nap a Puskás Akadémián lesznek a 
csoportmeccsek, és húsvéthétfőn 
Székesfehérváron játsszák a hely-
osztókat. Még mondja azt valaki, 
hogy a változatosság nem gyönyör-
ködtet?! De ehhez a Honvédnak is 
lesz egy-két szava…   

How Long wiLL 
HonVéd’s dominance Last?

the saying “Change delights” is only 
partially true for the Puskás-Suzuki 
Cup. Ferenc Puskás’ former club 
Budapest Honvéd have contested 
the final match four times and from 
three of these they have emerged 
victorious. It is good news for Hun-
gary’s youth football that of the five 
finals, two of them have been all-
Hungarian; once when Ferencváros 
won and then in 2012 when Honvéd 
beat the Puskás Academy. Ear-
lier, real Madrid had won the first 
Puskás-Suzuki Cup but since then 
participating in the final has been the 
extent of their achievements. In 2010 
greek team Panathinaikos lost in the 
final and apart from that they have 
recorded two 3rd places, one 4th and 
a 5th placed finish. of the foreign 
teams who are not permanent par-
ticipants, Austria Wien progressed 
the furthest when last year they beat 
Pana on penalties in the bronze-
medal match. Slovan Bratislava and 
the Hagi Academy have also taken 
part in the past but they were not 
able to avoid the 5th/6th place play-
off match. So far, at least in the last 
three years, Honvéd have been the 
dominant force but diversity de-
lights, and if we take into account the 
venues as well, it has certainly been 
interesting. In 2008 matches were 
only staged in the Sóstói Stadion but 
between 2009 and 2011 the group 
stages were held at the Puskás 
Academy with the play-off matches 
in Székesfehérvár and last year, for 
the first time, the whole tournament 
was held in Felcsút.
In 2013 we will return to a former 
itinerary when the group-stage 
matches will be staged at the Puskás 
Academy on Friday, Saturday and 
Sunday before the positional play-
offs are played in Székesfehérvár 
on Easter Monday. Does anyone still 
claim change doesn’t delight? Well, 
Honvéd will have one or two words to 
say about that...

ElődÖntőK/sEMi-Finals
panathinaiKosZ–rEal Madrid  0–3 (0–3)
Felcsút, 2008. 06. 14.
v/ref: vad ii
G/scorers: sol (2), liolos (öngól/own goal)
BudapEst honvéd–pusKás aKadéMia   0–1 (0–1)
Felcsút, 2008. 06. 14.
v/ref: szabó Zs.
G/scorers: csurka
a 3. hElyért 3rd/4th placE play-oFF Match
BudapEst honvéd–panathinaiKosZ   0–1 (0–1)
székesfehérvár, sóstói stadion, 2008. 06. 15.
v/ref: vad ii
G/scorer: Makaronas

dÖntő/Final
pusKás aKadéMia–rEal Madrid 1–5 (1–3)
székesfehérvár, sóstói stadion, 2008. 06. 15.
v/ref: szabó Zs.
pusKás aKadéMia: sztányi – stranigg, tányéros, 
izing, Farkas (Kőbányai) – nagy (szőke), vinkó (tóth 
p.), szolnoki képünkön, (orbán) – csurka (varga 
Zs.), Gyurcsó (Bezerédi), Baracskai
rEal Madrid: orozco – carvajal, de las heras, Boto 
(Barril), Mansour – illana, Exposito (parla), alonso 
(ramírez) – sarabia (vela), vázquez (de pedro), sol
G/scorers: Gyurcsó, illetve/and sol (2), de las heras, 
Boto, Exposito
EGyéni dÍJaK/individual aWards
a legjobb kapus/the best goalkeeper: 
JuhásZ Gergely (honvéd)
a legjobb játékos/the best player:
carlos EXposito (real M.)
a gólkirály/top scorer:
Francisco sol (real M., 4 gól/4 goals)

csoportMérKőZésEK/Group staGE
a-csoport/Group a

pusKás aKadéMia–FEhérvár–Ftc 1–2 (0–1)
Felcsút, 2009. 06. 11. v/ref: szabó s. 
G/scorers: vakulya, illetve horváth l. (2)
pusKás a. FEhérvár–slovan Bratislava 1–1 (1–1)
Felcsút, 2009. 06. 12. v/ref: Kassai
G/scorers: vakulya illetve osuch.
FErEncváros–slovan Bratislava  0–0
Felcsút, 2009. 06 13. v/ref: vad ii i.

B-csoport/Group B
rEal Madrid–BudapEst honvéd 3–4 (1–1)
Felcsút, 2009. 06. 11. v/ref: vad ii 
G/scorers: Morata Martin (3), illetve/and volent (3), 
vernes 
BudapEst honvéd–panathinaiKosZ  3–0 (0–0)
Felcsút, v/ref: szabó Zs. 
G/scorers: lengyel Gy., Erdélyi l.
rEal Madrid–panathinaiKosZ  2–1 (1–0)
Felcsút, 2009. 06. 13. v/ref: szabó s. 
G/scorers: Esnaider ruiz (2), illetve/and Jannicanis

aZ 5. hElyért 
5th/6th placE play-oFF Match

pusKás a. FEhérvár–panathinaiKosZ 0–2 (0–0)
székesfehérvár, sóstói stadion, 2009. 6. 14.
 v/ref: vad ii
G/scorers: andreopulos, vlahos
a 3. hElyért  3rd/4th placE play-oFF Match
rEal Madrid–slovan Bratislava  3–2 (3–0)
székesfehérvár, sóstoi stadion, 2009. 6. 14.
v/ref: szabó Zs. 
G/scorers: Morata Martin (3), illetve/and turcak, 
osuch.

dÖntő/Final
FErEncváros–BudapEst honvéd 2–1 (1–1)
székesfehérvár, sóstói stadion, v/ref: Kassai
FErEncváros: Gábor – simon, nyárasdi, Kator,tobias 
– csordás, praszna, szentgyörgyi, Birtalan – horváth 
l. Gál sz.
BudapEst honvéd: hernádi – Moga, remes, Baráth, 
copas – lengyel, nagy G., vécsei, czár – volent, nagy K.
csere/subs: tobias helyett Erdélyi d., praszna helyett 
radford, szentgyörgyi helyett Barry, horváth l. helyett 
Borsi, illetve nagy K. helyett vernes.
G/scorers: horváth l., csordás (11-esből) illetve/and 
czár.
EGyéni dÍJaK/individual aWards
a legjobb kapus/Best goalkeeper:
Martin lach (slovan Bratislava)
a legjobb játékos/Best player:
volEnt roland (Budapest honvéd)
a gólkirály/top scorer:
alvaro Morata Martin (real M., 6 gól/6 goals)

csoportMérKőZésEK/Group staGE
a-csoport/Group a

vidEoton pusKás aKadéMia–rEal Madrid  2–4 (0–2)
Felcsút, 2010. 04. 02. v/ref: Kassai (vámos, Erős)
G/scorers: Gajdos, cziránku illetve palacios, candela, 
cabeali, Gomez.
vidEoton-pusKás a.–panathinaiKosZ  2–4 (1–0)
Felcsút, 2010. 04. 03., v/ref: szabó Zs. (Kispál, Butkai)
G/scorers: Kiprich (2) ill. Giannitszanis, 
aposztopulos, andreopulos, Muzakitis.
rEal Madrid–panathinaiKosZ* 0–0, 
11-EsEKKEl 1–3/pana Won 3-1 by penalty shoot out
Felcsút, 2010. 04. 04., v/ref.: vad ii. (Kispál, tóth v.)

B-csoport/Group B
FErEncváros–ac Milan  2–1 (0–1)
Felcsút, 2010. 04. 02., v/ref: németh á. (Erős, vámos)
G/scorers: Wágner (2) illetve speziale.
FErEncváros–BudapEst honvéd 1–5 (0–2)
Felcsút, 2010. 04. 03., v/ref: Farkas á. (Butkai, Kispál)
G/scorers: halápi ill. Kapacina (2), vécsei, Fejes, horváth p.
ac Milan–BudapEst honvéd 1-1 (0–1)
Felcsút, 2010. 04. 04., v/ref: Fábián (tóth v., Kispál)
G/scorers: de Feo illetve Kapacina.

aZ 5. hElyért/
5th/6th placE play oFF-Match

vidEoton-pusKás aKadéMia–ac Milan 2–2 (1–0)
 * 11-esekkel 7–6/vidi won 7-6 by penalty shoot out
székesfehérvár, sóstói stadion, 2010. 04. 05. 
v/ref: andó s. (Butkai, Márton)
G/scorers: Kiprich, vachtler ill. piacenza.
a 3. hElyért/3rd/4th placE play oFF Match
rEal Madrid–FErEncváros 2–0 (1–0)
székesfehérvár, sóstói stadion, 2010. 04. 05.
 v/ref: vad ii. (ring, Márton)
G/scorers: palacios, Gyürki (öngól).

dÖntő/Final
panathinaiKosZ–BudapEst honvéd  0–2 (0–1)
székesfehérvár, sóstói stadion, 2010. 04. 05. 
v/ref: szabó Zs. (ring, Márton)
panathinaiKosZ: Kollias – Marikanis, Koj, try-
antafillopoulos, Kasapakys –anastaszopulos, 
andreopulos, Fourlanos, Mavrias – apostopu-
los, Giannitsanis
BudapEst honvéd: nagy B. – ablonczy, Fejes, 
Gengeliczki, Kovács – szilvási, csontos, Kapaci-
na, nagy G. – Erdélyi, vécsei
csere/subs:  Fourlanos helyett chouchoumis, 
anasztaszopulos helyett rizvanis illetve Fejes 
helyett holender.
G/scorers: Kapacina, Erdélyi.
EGyéni dÍJaK/ individual aWards:
a legjobb kapus/Best goalkeeper: 
Georgiosz Kollias (panathinaikosz)
a legjobb játékos/Best player: 
spyridon Fourlanos (panathinaikosz)
a gólkirály/top scorer: 
Kapacina valér (Budapest honvéd, 4 gól/4 goals)

csoportMérKőZésEK/Group staGE
a-csoport/Group a

vidEoton pusKás a.–FErEncváros 3–2 (3–2)
Felcsút, 2011. 04. 22. v/ref: Kassai (vámos, Erős)
G/scorers: halász, hudák, Barcsay ill./and schön, Bokányi
vidEoton pusKás a.–rEal Madrid 0–1 (0–1)
Felcsút, 2010. 04. 23., v/ref: szabó Zs. (Kispál, Butkai)
G/scorers: Balaguer
FErEncváros–rEal Madrid 1–6 (1–2) 
Felcsút, 2010. 04. 24., v/ref: andó-szabó 
(Kispál, Farkas) 
G/scorers: lepkó ill./and Mendez (2), Bristol, lozano, 
Balaguer, acevedo

B-csoport/Group B
BudapEst honvéd–haGi aKadéMia 2–0 (0–0)
Felcsút, 2010. 04. 22., v/ref: Farkas á. (varga, demeter) 
G/scorers:  ihring-Farkas, lőrinczy
BudapEst honvéd–panathinaiKosZ 4–1 (2–0)
Felcsút, 2010. 04. 23.,  v/ref: Bognár (tóth, Berettyán)
G/scorers:  Karacs (2), lőrinczy, Machalek ill./
and Giannitszanisz 
haGi aKadéMia–panathinaiKosZ 1–4 (0–2) 
Felcsút, 2010. 04. 24., v/ref: vad ii. (Farkas, Kispál)
G/scorers: Ghenciu 11-esből ill./and 
Giannitszanisz (2),  andreopulosz, tanalakisz

aZ 5. hElyért/
5th/6th placE play oFF-Match

Ftc–haGi aKadéMia 1–1 (0–1), 11-esekkel 4–2
székesfehérvár, sóstói stadion, 2010. 04. 25.  
v/ref: oláh (Farkas, Berettyán)
G/scorers: Kárász ill./and nikolov
 a 3. hElyért/3rd/4th placE play oFF Match
vidEoton pusKás a.–panathinaiKosZ 2–3 (2–2)
székesfehérvár, sóstói stadion, 2010. 04. 25.  
v/ref: németh á. (lémon, takács)
G/scorers:  pápai, hudák ill./and 
anasztaszopulosz, andreopulosz, ntagrasz

dÖntő/Final
rEal Madrid–Bp. honvéd 1–1 (1–1), 11-esekkel 4–5
székesfehérvár, sóstói stadion, 2010. 04. 25.  v/ref: 
Kassai (Erős, ring) 
rEal Madrid: ramos – hernández, Munoz, Mateos, 
cabanes – Bristol, aceituno, Jiménez – rodriguez, 
lozano, Balaguer 
BudapEst honvéd: hernádi – Botka, szilvási, 
csornij, Machalek – Farkas, csemer – ihring-Farkas, 
lőrinczy, Karacs – pantovics 
csere/subs: Mateos helyett pedro González, ihring-
Farkas helyett holender, Machalek helyett Balogh, 
rodriguez helyett pardeza, Farkas helyett daru, 
lozano helyett cardona, Balaguer helyett acevedo, 
aceituno helyett Felipe González
G/scorers: Bristol ill./and Machalek
EGyéni dÍJaK/individual aWards:
a legjobb kapus: hErnádi istván (Budapest honvéd)
a legjobb játékos: cristian Benavente Bristol (real Madrid)
a gólkirály: nikolaosz-iakovosz 
GiannitsZanisZ (panathinaikosz, 3 gól) 

csoportMérKőZésEK/Group staGE
a-csoport/Group a

vidEoton pusKás a.–panathinaiKos 2–1 (1–0)
Felcsút, 2012. 04. 06. v: Farkas á. (Berettyán, viszokai)
G/scorers: lorentz, tóth M., illetve voszdu
vidEoton pusKás a.–rEal Madrid 2–2 (1–1)
Felcsút, 2012. 04. 07., v: solymosi (viszokai, 
Berettyán)
G/scorers: spandler, lorentz, illetve león, agoney
panathinaiKosZ–rEal Madrid 3–2 (2–1)
Felcsút, 2012. 04. 08., v: németh á. (Butkai, Kispál)
G/scorers: thanailakisz (2), ntagrasz, illetve 
agoney, león

B-csoport/Group B
BudapEst honvéd–haGi aKadéMia 3–0 (2–0)
Felcsút, 2012. 04. 06., v: solymosi (viszokai, 
Berettyán)
G/scorers: Bobál G. (2, az elsőt 11-esből), Bobál d.
BudapEst honvéd–austria WiEn 5–1 (1–0)
Felcsút, 2012. 04. 07., v: veizer (Márkus, Farkas)
G/scorers: Bobál d., tüzes, dékány, Bobál G., 
Miskei, illetve Jovanovic
haGi aKadéMia–austria WiEn 0–1 (0–0)
Felcsút, 2012. 04. 08. v: andó-szabó (Kispál, Butkai)
G/scorers: Koglbauer

aZ 5. hElyért/
5th/6th placE play oFF-Match

rEal Madrid–haGi aKadéMia 3–0 (3–0) 
Felcsút, 2012. 04. 09. v: andó-szabó (takács, 
lémon)
G/scorers: Berna (2), Francisco
a 3. hElyért/3rd/4th placE play oFF Match
panathinaiKosZ–austria WiEn 0–0
  (11-EsEKKEl 3–4)
Felcsút, 2012. 04. 09. v.: Kassai (lémon, takács)

dÖntő/Final
vidEoton pusKás a.–BudapEst honvéd 0–7 (0–3)
Felcsút, 2012. 04. 09. v.: vad ii (Erős, ring)
vidEoton pusKás aKadéMia: Wittner – 
Baksa, lorentz, spandler, illés – Fényes, 
szelei, Zsótér – tóth, németh, vallejos
BudapEst honvéd: Gazsi – Erdős, Bobál d., 
dékány, polyák – Molnár, csábi – csillag, tóth, 
Koszta – Bobál G.
csere/subs: németh helyett tóth M., Wittner 
helyett rácz, Zsótér helyett vincze, illés helyett 
Király, illetve Koszta helyett tüzes, polyák 
helyett Zsíros, Gazsi helyett stoian, csábi 
helyett Bicskei
G/scorers: Bobál G. (4), Koszta, csillag, tüzes
Kiállítva: Fényes
EGyéni dÍJaK/ individual aWards:
a legjobb kapus: GaZsi tamás (Budapest honvéd)
a legjobb játékos: BoBál Gergely (Budapest honvéd)
Gólkirály: BoBál Gergely (Budapest honvéd, 7 gól)

Psk-kiáLLítás: öt éV
kéPekBen és tárgyakBan
A Puskás–Suzuki-kupa ötéves törté-
netéről a torna március 21-i sorsolá-
sán és sajtótájékoztatóján nyílt meg ki-
állítás az óbudai Symbol étteremben. A 
2008-ban rajtoló sorozat érdekes pilla-
natait, tárgyi emlékeit feldolgozó tárlat 
(évenkénti bontásban öt tárlóban) már-
cius 28-án az ünnepélyes nyitóvacso-
ra díszletéül is szolgál, március 29-től, 
péntektől április 1-jéig, húsvéthétfő-
ig pedig a székesfehérvári Sóstói Sta-
dion VIP-termében tekinthetik meg az 
érdeklődők.

Psc exHiBition: 
FiVe years in PHotograPHs
and arteFacts
An exhibition charting the five-year 
history of the Puskás-Suzuki Cup was 
opened at the tournament draw and 
press conference at the Symbol res-
taurant in Óbuda on 21st March. the 
memorable moments of the competi-
tion which began in 2008 are showcased 
through artefacts, five of which are 
present from each edition of the Cup, 
and will be able to be perused at the 
celebratory opening dinner at the afore-
mentioned venue on March 28th, before 
the exhibition is relocated to the VIP area 
of the Sóstói Stadion in Székesfehérvár 
for viewing between Friday 29th March 
and Easter Monday 1st April.
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gyurcsÓ ádám 
(Puskás Akadémia)
A Puskás–Suzuki-kupa 2008-as döntőjé-
ben gólt szerzett a real Madrid ellen, je-
lenleg stabil kezdő a Videotonban, 2012-
ben góllal debütált a válogatottban.
He scored a goal in the first Puskás-
Suzuki Cup Final against real Madrid 
before becoming a regular starter in the 
Videoton team and scoring on his debut 
for the full Hungary national team in 
2012.

álvaro morata
(Real Madrid)
A 2009-es Puskás–Suzu-
ki-kupán hat góllal gól-
király lett, jelenleg már a 
real Madrid felnőtt csa-
patában játszik.
Morata was the tourna-
ment’s top goalscorer in 
2009 with six goals and 
now plays in real Madrid’s 
first team.

gÓLok, kiLométerek:
Az idei hatodik tornán már 10-re emelkedett azon csapatok száma, amelyek 
elindultak valamelyik Puskás–Suzuki-kupán.A real Madrid, a Budapest Hon-
véd, a Panathinaikosz és a házigazda Puskás Akadémia csapata minden tornán 
részt vett. Ezen kívül a Ferencváros és a Hagi Akadémia 3-3-szor, a Slovan 
Bratislava, a Milan, az Austria Wien és az idei újonc, a Melbourne 1-1 részvé-
tellel büszkélkedhet.
A jelenleg már a real Madrid felnőtt csapatában is játszó Alvaro MorAtA Martin 
2009-ben két meccsen szerzett két mesterhármasával 6 gólt lőtt, s gólkirály lett. 
Ezt a gólcsúcsot döntötte meg tavaly Bobál gergely, aki minden meccsén gólt szer-
zett, a döntőben pedig 4-et, így 7 góllal lett gólkirály és a Puskás–Suzuki-kupák 
történetében először duplázott, vagyis a másik egyéni díjat, a legjobb játékosnak 
járó serleget is ő vehette át.
Az eddigi 5 tornán lejátszott 40 mérkőzésen összesen 137 gól született, ami nagyon 
jó, 3,425-ös mérkőzésenkénti gólátlagnak felel meg.
gólcsúcs a 2011-es Puskás–Suzuki-kupán született, amikor kilenc meccsen 34 
gól esett. (3,777-es gólátlag)
A leginkább gólgazdag két mérkőzésen 7 gól esett, egyik a tavalyi döntő volt, ahol a 
Honvéd 7-0-ra győzött a Videoton Puskás Akadémia ellen, illetve 2011-ben a real 
Madrid-Ferencváros 6-1. Ezt követi a 2008-as real Madrid-Puskás Akadémia 5-1-
es mérkőzés.
 Az 1. tengerentúli csapat a Melbourne Victory
Az idei hatodik tornával együtt ez eddig induló 10 csapat összesen 85.460 kilo-
métert utazott, hogy eljusson Felcsútra, ami a Föld kerülete, vagyis az Egyenlítő hosz-
sza duplán

goaLs and kiLometres
Including this, the sixth edition of the tournament, there have been 10 different teams 
which have competed for Puskás-Suzuki Cup glory. real Madrid, Budapest Honvéd, 
Panathinaikos and the hosts the Puskás Academy have contested every edition while 
Ferencváros, the Hagi Academy, Slovan Bratislava, AC Milan, Austria Wien and the Mel-
bourne Football Institute can also be proud of their past participation.
Current real Madrid first-team squad member Álvaro MorAtA Martín became the top 
goalscorer of the 2009 tournament after scoring hat-tricks in two matches. However 
the record for most goals scored was set last year when gergely Bobál scored in every 
match and hit four in the final to become top goalscorer with 7 goals and also secure 
the player of the tournament award, the first time anyone has claimed two individual 
awards at the same Puskás-Suzuki Cup.
In the last five editions forty matches have been played and 137 goals scored, 
which means the tournament has an impressive ratio of 3.425 goals scored per game. 
the record amount for a single edition came in 2011 when 34 goals were scored at a 
rate of 3.777 per game.
there record for goals in a single match is 7 and has been set on two occasions; once in 
last year’s final when Honvéd won 7-0 against Videoton Puskás Academy and once in 
2011 when real Madrid beat Ferencváros 6-1. this beat the previous record when real 
Madrid triumphed 5-1 over the Puskás Academy in 2008.
there is 1 club which comes from overseas, the Melbourne Football Institute all the 
way from Australia.
Again, including this year’s edition our ten current and previous participants will have 
travelled a total of 85,460 kilometres to arrive from their departure cities to Felcsút 
and that distance again to return home.

akik BeFutottak, akkor és most 
tHose wHo made it tHen and now

spyridon FourLanos
(Panathinaikos)
A PSK-n 2010-ben 3., majd 2011-ben 
2. lett csapatával, ekkor a torna legjobb 
játékosának választották, és 2012-ben 
már bekerült a Panathinaikosz felnőtt 
együttesébe, tavaly u19-es Eb-ezüstér-
mes, 19 évesen már u21-es görög vá-
logatott. 

With his help, Panathinaikos finished 
third in the 2010 Puskás-Suzuki Cup 
and runners-up in 2011 when he was 
voted the tournament’s best player. A 
year later he earned promotion to the 
club’s first-team squad and earned a 
runner-up medal with greece in the 
u19 European Championship. At 19 he 
is already a greece u21 international.

2012 2008

2009

2010

2011

2012
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Az idén minden eddiginél nehe-
zebb lesz eldöntenem, hogy kinek 
is szurkoljak… Kispesten nevel-
kedtem, ott ismertem meg a leen-
dő férjemet tizenhat éves korom-
ban, Madrid a második otthonunk 
lett, Athénban feledhetetlen éve-
ket töltöttünk a vidám görögökkel, 
Melbourne-ben csodás ország-
ba, nagyszerű közösségbe kerül-
tünk ausztrálok, magyarok, görö-
gök közé. A Puskás Akadémia csodálatosan ápolja Öcsi örökségét, de 
ma már Gheorghe Hagi is személyes ismerősöm. Boldogan akasztom 
az érmeket bármelyik fiú nyakába a résztvevők közül.

this year it is even more difficult than it was before to decide who I 
should support... I grew up in Kispest and there I met my husband-to-be 
when I sixteen years old; Madrid became our second home; in Athens 
we shared some unforgettable years with the joyful greek people; in 
Melbourne in a wondrous country we found ourselves amongst a fan-
tastic community of Australians, Hungarians and greeks. the Puskás 
Academy have treated Öcsi’s heritage wonderfully and today gheorghe 
Hagi is already a personal friend. I would hang a medal around the neck 
of any player from our participants with great happiness.

Az elmúlt két esztendő során 
mintegy ötvenezerrel nőtt a fut-
ballozó fiatalok száma Magyar-
országon, s bízom benne, hogy 
a sikerhez a sportkormányzat is 
hozzájárult a társaságiadó-ked-
vezményrendszer kialakításá-
val, az akadémiai rendszer és az 
újraindított Bozsik-program ki-
emelt támogatásával. Megtisz-
teltetés számomra, hogy a 6. 

Puskás–Suzuki-kupa védnökeként lehetek jelen a rangos U17-es 
nemzetközi ifjúsági labdarúgótornán, és a helyszínen köszönthe-
tem Önöket.

In the past two years the number of youngsters playing football 
in Hungary has risen by nearly 50,000 and I am certain that the 
government has also contributed to this success through its 
formation of the tax reduction system for clubs and societies, 
the academic system and its strong support of the recently-
restarted Bozsik programme. It is a great honour that I can be 
here as a patron of the 6th edition of this international youth 
football tournament, the prestigious Puskás–Suzuki-Cup and I 
welcome you all to the venues.

Puskás Ferencné
Mrs ferenc Puskás

Dr. Simicskó István
emberi erőforrások Minisztériuma, 
sportért és ifjúságért felelős államtitkár
the secretary of state for sport, Ministry 
of Human resources

a puskás–suzuki-kupa 2013 hivatalos műsorfüzete. a Magyar suzuki Zrt. támogatásából kiadja a felcsúti puskás Ferenc labdarúgó akadémia. Felelős kiadó: MésZáros lőrinc elnök. Készítette: puskás akadémia 
kommunikációs osztály, magyar FourFourtwo magazin. Kommunikációs igazgató: sZÖllősi GyÖrGy. szerkesztő: őri B. pétEr. Munkatárs: sZiláGyi lásZlÓ. Korrektor: hujbert áron. Fordítás, angol nyelvi szerkesztés: 
MatthEW Watson-BrouGhton. Fotó: taKács JÓZsEF, FarKas JÓZsEF, vidi.hu, Magyar suzuki Zrt., Magyar telekom, puskasakademia.hu,  pusKas.coM. arculat: scop. nyomda: artphoto prEss Kft. Felcsút, 2013

Külön köszönet a PUSKÁS–SUZUKI KUPA 2013 megrendezésében nyújtott segítségért:
Special thanks to those companies which provided their support and helped 

with the organisation of the PUSKÁS–SUZUKI-CUP 2013.

 

  

 

 

  

 

székesfehérvár

Ezért adunk mi is: A legszélesebb sportkínálatot, helyi sportműsorokat
hiteles szakkommentárokkal, világszínvonalú stúdióból
és a legtöbb háztartásban elérhető tematikus HD csatornát.

Sport TV. Első a sportban.

Jobb adni,
mint kapni.

HD
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Suzuki Swift 1.2 GS üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 
5,0 liter / 100 km; CO2 kibocsátás: 116 g/km

suzuki_print_kanji_210x210.indd   1 3/22/13   6:32 PM


