2015. május 16. szombat

Puskás Akadémia FC – Kecskeméti TE
MÁJUS 16. SZOMBAT, 18.30
PANCHO ARÉNA

Az OTP Bank Liga 28. fordulójában a Puskás Akadémia FC,
a Kecskeméti TE ellen lép pályára a Pancho Arénában.
Tischler Patrik (8)

Szakály Dénes (3)

Íme a PAFC 2014/15-ös bajnoki gólszerzői:

Lencse László (8)

Tóth Balázs (2)

Polonkai Attila (1)

Sallai Roland (2)

Lorentz Márton (1)

Kövess minket a Facebookon
és Twitteren is!

Kellemetlen ellenfél

„Egy kiválóan védekező csapat a KTE. Kis
túlzással nyolc játékost át sem engednek
a félpályán. Nagyon
szervezetten lezárják a
kapu előtti területeket,
szűk helyet hagynak a
kombinációk kialakítására, illetve az egyéni megmozdulások
kivitelezésére. Nagyon gyorsan átállnak
kontrára és megvannak a megfelelő játékosaik arra, hogy villámgyors ellentámadásokat vezessenek.”
3. oldal

Jobb játékot várok

AZ OTP BANK LIGA ÁLLÁSA
A 27. FORDULÓ UTÁN
1. VIDEOTON
2. FERENCVÁROS
3. MTK
4. Debrecen	
5. PAKS
6. ÚJPEST
7. Diósgyőr
8. KECSKEMÉT
9.	GYŐRI ETO
10. PUSKÁS AFC
11. NYÍREGYHÁZA
12. Pécs	
13. Bp. HONVÉD
14. DUNAÚJVÁROS*
15. HALADÁS
16. PÁPA

Érettségizik a „felcsúti 11”

*(-1 pont)

Jelenleg huszonhét egykori akadémistánk tanul valamilyen felsőoktatási intézményben, és a múlt héten még tizenegyen tették
meg az első lépéseket a sikeres érettségi bizonyítvány
megszerzése felé. A végzősök már minden tantárgyból megírták az írásbeli
vizsgát és már csak a szóbeli
érettségik vannak hátra nekik, amik vélhetőleg júniusban lesznek.
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„Sokkal
összeszedettebb, jobb játékot várok
a csapatomtól, mint amit
az előző fordulóban a
Honvéd ellen mutattak a
fiúk. Nagyon játszós csapat a Puskás, nekünk ezt
a folyamatos játékot meg
kell akadályoznunk. Ha
felvállaljuk előrefelé a futásokat és pontosan játszunk, akkor úgy gondolom, jó
esélyünk van a három pont megszerzésére. Bízom benne, hogy kellő motivációval
fogunk pályára lépni. ”
5. oldal

Járja be Magyarország legnagyobb
és legszebb futballközpontját!

Puskás Akadémia-körutak
szerdán és pénteken 10.30-tól,
valamint szombaton, vasárnap
és ünnepnapokon
15.00 órától indulnak!
További részletek:
www.puskasakademia.hu

Interjú

Meccsnézés és örömkoncert a Panchoban
Somlyai Szilvia

— Vita van arról, hogy miért épp itt lépnek fel, Felcsúton.
Ez negatív kampány, politikai részvétel vagy valami más?
— Részünkről semmiféle politikai dolog nincs ebben, engem
személy szerint a stadion érdekelt nagyon. Az első benyomás
mindig a legerősebb és ez a Pancho Aréna esetében is így volt.
A mérkőzés, amit akkor láttam, amikor először itt jártam, kevésbé maradt meg, de a hely felejthetetlen volt. Ezen a mérkőzésen kaptam egy meghívást, hogy bármikor eljöhetek ide és
körbejárhatom az akadémiát, ezzel azután éltem is. Második
alkalommal is lenyűgözött, azt viszont már az első alkalommal
is tudtam, hogy ez egyértelműen egy oratóriumra való stadion.
— Miben lesz más ez a mostani Beat Mise, mint az eddigi
Omega fellépések?
— A Beat Mise az az oratóriumainknak egy lazább, szabadtéri
változata. Egy könnyed, ugyanakkor emelkedett hangulatú koncertre lehet számítani június 13-án is. Az oratóriumokat mi mindig templomban játsszuk. Ez minden alkalommal csodálatos és
olyan élményt ad, amire egy stadion ritkán képes. Természetesen
mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. A stadionokban mindig tömegeket látunk, míg a templomokban arcokat és
szemeket. A Pancho Arénában való fellépés azt hiszem a stadioni és
templomi fellépéseink ötvözete lesz, egy mindenképp maradandó
élmény. A miséink mind-mind szólnak valamiről és szólnak valakiért. Azt hiszem a Pancho Aréna esetében nem is lehet kérdés,
hogy ki az a két személy, akik tiszteletére fellépünk. Sajnos sem a
névadó, sem az alkotó nincs már közöttünk. Főhajtás lesz részünkről a koncert, Makovecz Imre és Puskás Ferenc emléke előtt.
— Volt már olyan, hogy Önök előtt egy meccset nézett a
közönség? Milyen egy ilyen fontos mérkőzés után fellépni?
— Mikor kitűztük az időpontot, már akkor tudtam, hogy ez
egybe fog esni a Finnország – Magyarország Eb-selejtezővel. Szerencsére a mérkőzés 6-kor kezdődik, így nem ütközik a 8 órakor
kezdődő koncerttel. Európában ez már egy bevett szokás, hogyha
egy fontos találkozót játszik a nemzeti csapat, akkor a stadionokban ezeket élőben megnézik. Jó látni, hogy itthon is lesz ilyen.
— Ezek szerint akkor Önök is a nézők között lesznek a
meccs ideje alatt?
— Természetesen! Akkor fogunk kezdeni, amikor a bíró a
lefújja a mérkőzést, addig pedig mi is a kivetítők előtt szurkolunk a magyar válogatottnak.
— Lehet ez majd a legemlékezetesebb koncertek egyike?
— A legemlékezetesebb koncertjeink általában a stadionkoncertek voltak. A Pancho Aréna szépsége és a körülmények adottak, és
úgy érzem, hogy stadion még nem volt ennyire összhangban a mi
elképzeléseinkkel. Mint említettem, az Omega főképp templomokban és stadionokban játszik, így ez a szentély jellegű Pancho Aréna
versenyképes helyszín lehet a legemlékezetesebb koncert címéért.
www.puskasakademia.hu

„Az idei szezon sok játékos
számára a tapasztalatszerzés éve!”
Benczés Miklós:

A Puskás Akadémia FC az OTP Bank Liga 28. fordulójában a Kecskeméti
TE-t fogadja a Pancho Arénában. Benczés Miklós vezetőedző szerint az
eredménytelenség után különösen fontos, hogy hazai környezetben legyőzzük
a szervezetten védekező kecskeméti csapatot.

A Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas
Kóbor Jánossal, az Omega együttes
énekesével készítettünk interjút a felcsúti
fellépésükről, a Pancho Arénáról és a
Beat Misék egyedi hangulatvilágáról.
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Puskás Akadémia FC

Hogy értékeled az elmúlt időszakot?
Milyen tanulságokat sikerült leszűrnötök?
Az elmúlt két bajnokinkat két különböző ok miatt veszítettük el. A
Nyíregyháza ellen három perccel a
vége előtt még vezettünk, de sajnos
olyan buta hibákat vétettünk
a hajrában, ami egy-két
játékos tapasztalatlansága okán eshetett
meg. Az MTK ellen
pedig egy vesztes
állásból kellett
volna eredményt
produkálnunk.
Elégedett csak
akkor lehetek, ha nyer a
csapat, de meg
kell jegyeznünk,
hogy a játék
minden egyes
elemében felvettük a versenyt az
ezüstért harcoló
MTK-val.
A 13. fordulóban, október 31-én Tischler Patrik góljával
vezetést szerzett a PAFC Kecskeméten, de hazai csapat
Bebeto és Varga Róbert góljaival fordítani tudott.

Ha már szóba jött a tapasztalat hiánya. Mennyire vagy
elégedett a fiatalok teljesítményével?
Összességében elégedett lehetek a fiatal játékosokkal. Egyre nagyobb számban, egyre több időt töltenek a pályán.
Ennek a klubnak a jövőképe az, hogy minél több játékos
mutatkozzon be az élvonalban. Ne felejtsük el, hogy az idei
szezon sok játékos számára a tapasztalatszerzés éve. A profi játékossá válás folyamata nemcsak a képzésből áll, amit
kapnak az akadémián, hanem bizony a tapasztalatszerzésből is. Ez minden szakmánál így van, a futballon belül is,
legyen az ember játékos vagy edző. A képzés és a tapasztalat együttesen jelent egy olyan tudást, ami hozzásegít majd
a jó játékhoz és a buta hibák elkerüléséhez.
A játékosok közül többen is azt mondták, hogy a Kecskemét egy kellemetlen ellenfél. Miben rejlik szombat esti
ellenfelünk erőssége?
Bekő Balázs személyében egy fiatal, sikeres edző irányítja
a kecskemétieket. Az őszi mérkőzés elején sikerült meglepnünk a hazaiakat, de a szünet előtt kiegyenlítettek, ami
döntően befolyásolta a találkozó második félidejét. Egy
kiválóan védekező csapatról van szó. Kis túlzással nyolc
játékost át se engednek a félpályán. Nagyon szervezetten
lezárják a kapu előtti területeket, szűk helyet hagynak a
kombinációk kialakítására, illetve az egyéni megmozdulások kivitelezésére. Nagyon gyorsan átállnak kontrára és
megvannak a megfelelő játékosaik arra, hogy villámgyors
ellentámadásokat vezessenek. Figyelnünk kell majd az
ellenfél kilencgólos szenegáli támadójára, Bebetora, mert
nagyon veszélyes a kapu közelében. Az eredménytelenség
után különösen fontos lenne a csapatunk számára, hogy
itthon tartsuk a három pontot.

Tudta-e?
Játékvezető: Andó-Szabó
Puskás Akadémia FC fiatal sajátnevelésű jáSándor
tékosai közül hárman, Sallai Roland, Makrai
A békési származású 35 éves

A

Gábor és Spandler Csaba is május elején ballagott el a középiskolából. Ifjú tehetségeink az óta már
túl vannak az érettségi írásbeli részén és készülnek
a júniusi szóbeli vizsgákra. A PAFC védője, Spandler
Csaba azt is elárulta, hogy nem
szeretné abbahagyni a tanulást. Amennyiben eredményei
lehetővé teszik,
a Semmelweis
Egyetemen szeretné elsajátítani
a
sportmenedzseri szakmát.

futballbíró 2006 óta fújja a
sípot a magyar élvonal mérkőzésein. 2013 júniusa óta
az MLSZ hivatásos játékvezetői csapatának tagja. A
nyíregyházi találkozót követően, az idei szezonban már
második alkalommal vezet
bajnoki mérkőzést a PAFCnak. A partjelzők Horváth
Róbert és Kepe Arnold, az
alapvonali játékvezetők Takács János és Nazsa Tamás,
a tartalék játékvezető pedig
Horváth Zoltán lesz.

www.puskasakademia.hu
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Játékoskeret 2014-15

Lubos Hajdúch (szlovák)
kapus 1980. 03. 06.

4/315

0

1

0

0/0

0

0

0

Fabio de Oliveira (brazil)
hátvéd 1987. 09. 03.

6/427

0

1

0

Renato KELICS (horvát)
hátvéd 1991. 03. 31.

23/1865

0

6

1

0/0

0

0

0

Mikola László
kapus 1993. 02. 03.

1

2

3

15

42

13

25

23

5

4

22

KORONCZI Bence
hátvéd 1996. 01. 17.
Lorentz Márton
hátvéd 1995. 02. 01.

7/392

1

0

1

Margitics Andor
hátvéd 1991. 01. 03.

8/440

0

0

0

0/0

0

0

0

Spandler Csaba
hátvéd 1996. 03. 07.

13/1062

0

2

0

Szélesi Zoltán
hátvéd 1981. 11. 22.

25/2053

0

5

0

Tamás Márk
hátvéd 1993. 10. 28.

17/1427

0

2

0

Tar Zsolt
hátvéd 1993. 02. 13.

13/2119

0

1

0

NAGY Zsolt*
hátvéd 1993. 05. 25.

91

24

7

8

18

88

20

27

10

29

99

11

9

Vaszicsku Gergő
hátvéd 1991. 06. 30.

15/1133

0

5

1

FIOLA Attila
középpályás 1990. 02. 17.

23/1693

1

9

0

Hudák Martin
középpályás 1994. 02. 22.

3/98

0

1

0

kleinheisler László
középpályás 1994. 04. 08.

21/1235

0

1

0

Polonkai Attila
középpályás 1979. 06. 12.

20/1566

1

0

0

Szakály Dénes
középpályás 1988. 03. 15.

22/1391

3

3

0

Tóth Balázs
középpályás 1981. 09. 24.

16/1268

2

4

0

ZSÓTÉR Donát*
középpályás 1996.01.06.

23/1412

0

3

0

Harsányi Zoltán (szlovákiai)
csatár 1987. 06. 01.
18/797

0

2

0

LENCSE László
csatár 1988. 07. 02.

26/2265

8

7

0

Makrai Gábor
csatár 1996. 06. 26.

6/136

0

2

0

Sallai Roland
csatár 1997. 05. 22.

15/494

2

2

0

Tischler Patrik
csatár 1991. 07. 30.

26/1917

8

2

0

A 2014-15-ös bajnokság adatai*Előzőcsapataikban lejátszott mérkőzések alapján is

BENCZÉS
Miklós
vezetőedző

4

ELEKES
József
edző

HORVÁTH
Péter
edző

DR. KOVÁCS
László
orvos

DISZTL
Péter
kapusedző

KOMJÁTI
András
elemző edző

PETŐ
Zoltán
technikai vezető

MÓRINÉ ZÁBÓ
Zsuzsanna
szertáros

HAJNAL
Imre
masszőr

KISS
István
masszőr

Feszthammer
Réka
fizioterapeuta

www.puskasakademia.hu

„A csapatom erőn felüli
teljesítményt nyújtott idén.”

A Kecskeméti TE 27 forduló után tíz győzelemmel, kilenc döntetlennel és nyolc verességgel
a 8. helyről várja az utolsó három mérkőzést. Bekő Balázs csapata szombat este első
alkalommal lép pályára a Pancho Arénában.
A 2013/2014-es szezonban a 10. helyen végzett a KTE.
Idén két hellyel előrébb fordultok a hajrára. Mennyire vagy
elégedett a csapat idei teljesítményével?
Nem volt konkrét célkitűzésűnk az év elején. A klubvezetés annyit
kért, hogy amit el lehet érni, azt próbáljuk meg
elérni. Azt gondolom a reális cél számunkra
az volt, hogy egy stabil középcsapat legyünk.
Abszolút elégedett vagyok, első sorban nem
is a nyolcadik helyezésünkkel, hanem azzal,
amit eddig elértünk. Úgy gondolom, a
csapatunk erőn felüli teljesítményt nyújtott
az idei szezonban. A hátralévő három
meccsre sincs megszabva, hogy hány pontot
kell megszerezni,
meccsről meccsre
haladunk, mindig a
következő mérkőzés a
legfontosabb számunkra.
Milyen emlékeid vannak a
Puskás Akadémia FC-ről?
Rengeteg jó futballistája van a
Puskásnak. A fiatal tehetségek
és a rutinos játékosok elegye
alkot egy ütőképes csapatot. Ez
eredményességben még nem
ütközött ki, de nagyon jó úton
járnak. Eddig három alkalommal
találkozott a két csapat az élvonalban, mind a két együttesnek van
egy-egy győzelme, egyszer pedig
döntetlennel zárult a mérkőzés.

Kecskeméti
Testedző
Egyesület
Alapítva: 1911
Klubszín: lila-fehér
Stadion: Széktói Stadion
Legnagyobb sikerei:
Magyar Kupa győztes (2011)
Ligakupa döntős (2012)
Leghíresebb játékosai: Czéh László,
Francis Litsingi, Nagy Zsolt, Tasnádi József

Ősszel elégedett voltam a csapat teljesítményével, hiszen hazai
közönség előtt, vesztes állásból fordítottuk meg a találkozót.
Szombat este a KTE első alkalommal lép pályára a Pancho
Arénában. Milyen mérkőzésre számítasz?
Sokkal összeszedettebb, jobb játékot várok a csapatomtól,
mint amit az előző fordulóban a Honvéd ellen mutattak a fiúk.
Nagyon játszós csapat a Puskás, nekünk ezt a folyamatos játékot
meg kell akadályoznunk. Ha felvállaljuk előrefelé a futásokat
és pontosan játszunk, akkor úgy gondolom, jó esélyünk van a
három pont megszerzésére. Bízom benne, hogy kellő motivációval fogunk pályára lépni. A játékosaim természetesen már várják,
hogy a Panchoban játszhassanak, egy futballista mindig szeret jó
körülmények között pályára lépni. Remélem, sokan kilátogatnak
a mérkőzésre és akkor a hangulatra sem lehet panasz.

Tudta-e?

B

ekő Balázs védjegyévé vált a baseball sapka. A
jelenleg Kecskeméti TE-t irányító szakembert
ritkán látni szeretett kiegészítője nélkül. A bajnoki mérkőzéseken legtöbbször az 1911 feliratú sapkát
láthattuk, amellyel a lila-fehér szurkolók ajándékozták
meg a trénert. „Egyszerű a magyarázat, szeretem, ha
van rajtam baseball sapka. Az esetek kilencvenkilenc
százalékában rajtam van egy sapka. Különösebb titka
nincs a dolognak. Úgy néz ki, ez egy örök szerelem. A
Honvéd ellen nem hozott szerencsét a New England
Patriots-os sapka, úgyhogy hétvégére változtatok rajta, keresek valami jobb óment. Szerencsére van miből
válogatni.” – nyilatkozott a KTE vezetőedzője.

A játékoskeret

Kapusok:
1 Tomás Tujvel (szlovák)
12 Németh Viktor
29 Kovács Dániel
95 Verebélyi Konrád
99 Szabó Gergő
Védők:
3 Fótyik Dominik (szlovákiai)
4 Nebojsa Szkopljak (szerb)
13 S. Juhász Tamás
15 Gyagya Attila
23 Polyák Kristóf
25 Ivan Lovrics (horvát)
31 Dejan Karan (szerb)
60 Komáromi András
86 Laczkó Zsolt
92 Farkas András

1983. 09. 19.
1977. 04. 21.
1994. 01. 16.
1995. 12. 11.
1996. 02. 22.
1990. 06. 16.
1987. 05. 12.
1995. 06. 04.
1982. 03. 30.
1995. 09. 28.
1985. 07. 11.
1988. 08. 13.
1996. 04. 17.
1986. 12. 18.
1992. 12. 03.

Középpályások:
6 Szivacski Donát
7 Sztefan Radoja (szerb)
8 Patvaros Zsolt
10 Vladan Szavics (montenegrói)
14 Marko Vukaszovics (szerb)
17 Kitl Miklós
30 Henritse Eninful (togói)
Csatárok:
9 Novák Csanád
16 Szalai Dániel
18 Filyó Gábor
19 Gréczi Gábor
26 Csillag Dárius
40 Selyem Zsolt
72 Lévai Norbert
91 Bebeto (szenegáli)

1997. 01. 18.
1990. 11. 28.
1993. 02. 18.
1979. 07. 26.
1990. 09. 10.
1997. 06. 01.
1992. 07. 21.
1994. 09. 24.
1996. 09. 05.
1996. 02. 26.
1993. 05. 03.
1995. 01. 29.
1998. 03. 07.
1996. 04. 15.
1991. 12. 31.

www.puskasakademia.hu

forrás: kecskemetite.hu

0

Piros lap

2

Sárga lap

0

NB I-es gólok

Braniszlav Danilovics (szerb)
kapus 1988. 06. 24.
24/2115

Bekő Balázs:

NB I-es meccsek
/NB I-es percek*

Piros lap

21

Sárga lap

44

NB I-es gólok

NB I-es meccsek
/NB I-es percek*

PuskásAkadémiaFC
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Bemutatjuk…

Csordás Tamást, a fiatalabb
korosztályok segítőedzőjét
Csordás Tamásnak gyermekkora óta a foci az élete és minden percét ez tölti ki. Utánpótlásedzőnk
azon szerencsések közé tartozik, akiknek a hobbija a munkája is egyben. A másik szenvedélye a
tanítás, a gyermekekkel való foglalkozás. Bár fiatalon véget ért aktív focista karrierje, nem bánja,
mert így tud most egyszerre hódolni mindkét szenvedélyének. A Videotonnál nevelkedett és ott is
járta végig a szamárlétrát. Itt egészen a felnőtt csapatig jutott, ahol 36 mérkőzésen pályára is lépett.
Ezt követően gyakoribb volt a váltás és edzőnk nemigen ragadt meg egy klubnál/egyesületnél
sem. Székesfehérvár után Pápához, majd a BKV Előréhez igazolt, utána Móron, Csákváron és
Ausztriában futballozott. Végül 2012-ben egy sajnálatos keresztszalag sérülés vetett véget sportolói karrierjének. A Pécsi Tudományegyetemen, majd budapesti Testnevelési Főiskolán tanult, így
2009-re már a testnevelő tanári és a gyógytestnevelői képesítését is megszerezte. Lassan nyolc éve
dolgozik testnevelés tanárként, miközben aktív tagja akadémiánk edzői stábjának, ahol az U13-as,
U14-es és U15-ös csapatunkat segíti. Amellett, hogy segítőedzőnk mindkét munkahelyén százszázalékosan teljesít, közben boldog férj és egy 4 hónapos kisfiú, Zsombor édesapja. Szabadidejében
szeret még horgászni, tollasozni, olvasni, a kedvenc futballcsapata pedig – a Puskás Akadémia FC
után természetesen (szerk.)– a Real Madrid.

Kiharcoltuk a bennmaradást
A Fejér Megyei I.
osztályban szereplő
Puskás Akadémia
FC II négy fordulóval a bajnokság vége
előtt a 12. helyen
áll, biztonságosnak
mondható távolságban a kieső zónától.
„Sokkal jobban állunk, mint ősszel. Ha
ezzel az összeállítással
kezdtük volna a szezont, akkor úgy
gondolom, lényegesen több pontunk lenne. A lehetőségeink most
már megvannak, már csak a helyzetkihasználáson kéne javítanunk.
Teljesítettük az év elején kitűzött célunkat, kiharcoltuk a bennmaradást.
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Érdekes, hogy mindezt úgy értük
el, hogy három kötelező győzelem
viszont elmaradt. Nem lesz egyszerű innentől kezdve a pontszerzés,
sok a sérült és nehéz ellenfelek várnak még ránk.” – összegzett Sipos
Zoltán vezetőedző.

A honlapon írtuk

@... Több mint hétezren jöttek el a Puskás Akadémiára csak
azért, hogy megcsodálhassák az akadémiát és felidézhessék
Puskásék korát. A rendkívül sikeres stadion-túrákat folytatjuk, sőt, az Önök igényei szerint folyamatosan megújítjuk.
@... A Puskás Akadémia FC-t erősítő Kleinheisler László május 3-a óta magyar bajnoknak mondhatja magát.
Egykori akadémistánk játékát, elmondása szerint apró
sérülések nehezítették ősszel, de így is 11 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a második bajnoki címét ünneplő
Videoton FC-ben.
@... Sokan kíváncsiak a Puskás Akadémia FC hazai bajnoki
találkozóira. Az öt tavaszi Pancho Arénában lejátszott
NB I-es mérkőzésre összesen 11 678-an váltottak jegyet,
ami 2335-ös tavaszi átlagnézőszámot, és a Pancho Aréna 62%-os kihasználtságát jelenti.
@... Visszatért a csapathoz a Puskás Akadémia FC csapatkapitánya. Polonkai Attila múlt hét hétfőn és kedden még
külön edzett a társaktól, de szerda délelőtt már beszállt
a közös munkába.

GYERE,
KÓSTOLJ BELE
A VÖLGY ÍZEIBE!

AZ ALCSÚTI
ARBORÉTUMBAN!
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Folklór musorok
Kézmuves vásár
Gasztronómiai kóstolók
Bóbita és Kaláka koncert

www.valvolgyizsur.hu

Interjú

„A következetesség
magával hozza az eredményeket is.”
Tajti József:

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatóját
kérdeztük az utánpótlás csapataink helyzetéről, a jövőben rejlő
lehetőségekről és tervekről, érintve a Puskás-Suzuki Kupát, az
edzői továbbképzéseket és kiválasztást is.
— Egy-egy mondatban összegeznéd nekünk a bajnoki hajrák előtti helyzetet az utánpótlás csapatainknál?
— Nagy örömmel! Az U13-as még nem versenyző korosztály,
de nagyon szépen teljesítenek a gyerekek a Bozsik tornákon. Látjuk formálódni a jövőt, a mostani egy nagyon értékes társaság,
tele valódi egyéniségekkel. Az U14-es csapat kezd összerázódni.
Nagy harcban állnak a bajnoki címért, másik három csapattal
egyetemben. Év közben voltak náluk apróbb hullámvölgyek, de
mostanra kiegyenesedett a csapat. Az U15-ös gyerekeink gyakorlatilag bajnoki döntőt játszanak szombaton a Főnix-szel a
Pancho Arénában. Egy igazi rangadó lesz, ami biztosan meghatározó élmény lesz a fiúknak. Az U16-os alakulatunk még
bajnok is lehet, de számukra a második, harmadik hely megszerzése a reális cél. Az U17-eseinknek a dobogó biztosnak látszik, de a tét itt is a bajnoki cím. Kemény meccsek állnak még
előttük, hiszen a két nagy riválisukat, a Honvédot és az MTK-t
is vendégül látják még egyszer. Mentálisan egy nagyon erős
csapatról beszélünk, akik bárkit képesek megverni. Az U18-as
csapatunk négy mérkőzéssel a bajnokság vége előtt, négy ponttal vezeti a bajnokságot. Lépéselőnyben vagyunk, de mindig
csak a következő ellenfélre szabad koncentrálni. Amennyiben
sikerül nyerni, jövőre ők képviselik Magyarországot az U19-es
ifjúsági Bajnokok Ligájának selejtezőiben, ami hatalmas dolog
lenne. Az U21-eseink közül az idősebbeket elengedtük télen a
felnőtt csapatokhoz. Rendszeresen szerepelnek játékosaink az
NB III-ban, az NB II-ben és az élvonalban is. Akik itt maradtak,
igyekeznek bizonyítani, hogy mire képesek. Szép eredményeket
hoznak ők is hétről hétre.
— Remekül állunk, annak ellenére is, hogy a bajnokság felénél elmondtad, hogy nem az eredmény az ami igazán számít.
— Nincs okunk a panaszra. Bár nem ez a lényeg, de tény,
hogy több csapatunk még bajnok lehet az idén. A filozófiánkat, a játékstílusunkat, a játékelveket betartjuk minden
egyes mérkőzésen és idővel ez a következetesség magával
hozza az eredményeket is. Nem erre koncentrálunk, de természetesen minden sikernek nagyon örülünk, hiszen ez egy
igazolás arról, hogy minőségi képzés folyik nálunk és tehetséges játékosokkal dolgozunk, akikben van jövő. Folyamatosan fejlődnek a játékosaink, sokan elérték a korosztálynak megfelelő nemzetközi szintet és megint lesznek újabb
játékosaink, akik kipróbálhatják magukat az NB I-ben. Ami
pedig bennünket, a szakmai stábot illeti, igyekszünk meg-

ragadni minden
lehetőséget
a
tanulásra, folyamatosan részt
veszünk továbbképzéseken.
— Pozitív visszajelzés a Puskás Akadémián végzett szakmai munkára nézve az is, hogy rendszeresen utánpótlás válogatottak a játékosaink. A nemzetközi meccsekben van a
legnagyobb fejlődési lehetőség?
— Minden egyes korosztályban minimum három-négy
gyerekünk rendszeres résztvevője a válogatott összetartásoknak és mérkőzéseknek. Nehéz is követni, hogy most
pontosan hányan vannak, mivel átalakulóban van a rendszer a vezetőségben történt változások miatt. Egyértelmű,
a legnagyobb fejlődési lehetőség a gyerekek számára az, ha
nemzetközi mérkőzéseken szerepelhetnek. Az akadémia
csapatainak is igyekszünk minél több nemzetközi mérkőzést szervezni. Rengeteg találkozó volt az idei évben is,
törekszünk arra, hogy ez a jövőben is így legyen. A nyári
időszakra is több mérkőzést fixáltunk le külföldi partneregyesületekkel.
— Ha már nemzetközi mérkőzésekről beszélünk, nemrég
volt a 8. Puskás-Suzuki Kupa, ami az eddigi legnézettebb
és szakmailag a legszínvonalasabb tornát mutatta.
— Elemeztük a mérkőzéseinket, minden rendelkezésre álló adatot átnéztünk. Nagyon jól helytálltak a gyerekek. Örültem neki, hogy a csapat törekedett arra, hogy
megvalósuljon a saját játékfilozófiánk. Nagy eredmény
például, hogy a Feyenoord fölé tudtunk nőni szinte minden mutatóban. Ilyen a futball, nem tudtuk begyötörni
a második gólt. A Panathinaikost sikerült megverni, a
Madrid pedig jobb csapat volt nálunk. Tisztes helytállás
volt a csapat részéről.
— Túl vagyunk az országos kiválasztónk második fordulóján is. Mi a helyzet az utánpótlás utánpótlásával?
— Nagyon biztató a helyzet. Rendkívül ügyes gyerekeket
találtunk idén is, akik nyáron négy napot töltenek velünk
Felcsúton. Orvosi vizsgálat, pszichológiai felmérés és természetesen rengeteg játék szerepel a programban. Szakembereink segítségével megpróbáljuk kiválasztani közülük azokat,
akik beköltöznek majd hozzánk a kollégiumba.

A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:
II. ker UFC; III. ker TUE; Ajak SE; Atomerőmű SE Paks; Baja LSE; Balatonfüredi FC; Balkányi SE; Balmazújváros; Békéscsabai
UFC; Bicskei TC; Bőcs Sport Kft.; Budafoki LC, Budakalászi MSE, Budaörsi LC; FC Budapesti Sólymok; Budatétény Sportegyesület; Ceglédi Vasutas Sport Egyesület; Csepel Hungary Club; Dunaújvárosi Sportiskola; Egri FC; Ercsi Kinizsi SE; Etyek SE; Érdi
Városi Sportegyesület; FC Keszthely; Gyermely–Szomor LE; Gyöngyösi Atlétikai Klub; Hajduböszörmény SE; Hódmezővásárhelyi
FC; Jászberényi Vasas SE; Kunhegyesi Általános Iskola Dózsa Tagintézménye; Maros–menti UFC; Makói FC; Mátészalkai MTK;
Méhecskék SE Kalocsa; Mezőkövesd SE; Mogyoródi FC; Mohács TE; Monori Sportegyesület; Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség, Nagyecsed Rákóczi SE; Nagykanizsa TE; Nyírlugosi SE; Orosháza OMTK–ULE 1913; PÉCSi Vasutas Sportkör; Perkáta SE; REAC; RTK; Sajóvölgye Focisuli SE; SBTC; Százhalombatta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület; Székelyföld Labdarúgó Akadémia (Csíkszereda), Tabáni Spartacus; Tápiószecsői FC; Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE
www.puskasakademia.hu
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Felső sor: KORONCZI Bence, SPANDLER Csaba, TISCHLER Patrik, Renato KELIC, TAMÁS Márk, HARSÁNYI Zoltán,
VASZICSKU Gergő, HUDÁK Martin, TAR Zsolt, MAKRAI Gábor, LORENTZ Márton, FABIO de Oliveira, NAGY Zsolt
Középső sor: MÉSZÁROS László (ügyvezető igazgató), MÓRINÉ ZÁBÓ Zsuzsanna (szertáros), PETŐ Zoltán (technikai vezető),
HAJNAL Imre (masszőr), DISZTL Péter (kapusedző), HORVÁTH Péter (edző), BENCZÉS Miklós (vezetőedző), ELEKES József (edző),
Dr. KOVÁCS László (orvos), FESZTHAMMER Réka (fizioterapeuta), KISS István (masszőr), BOLLA Krisztián (ügyvezető-helyettes)
Alsó sor: Branislav DANILOVIC, ZSÓTÉR Donát, LENCSE László, MARGITICS Andor, SZAKÁLY Dénes, SZÉLESI Zoltán,
Lubos HAJDÚCH, KLEINHEISLER László, SALLAI Roland, TÓTH Balázs, POLONKAI Attila, FIOLA Attila, MIKOLA László

Gratulálunk!

A Puskás Akadémia FC NB I–es
bajnoki mérkőzései 2015 tavaszán

1875. május 2-án rendezte meg a Magyar Athletikai Club
Európa első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Ennek
emlékéül 2000-től, a kormány határozata alapján május 6-án
tartják a Magyar Sport Napját. Ebből az alkalomból díjazták
5-én a Pesti Vigadóban a kiemelkedő teljesítményű sportolókat, edzőket, oktatókat, a sport iskolai népszerűsítőit és
azokat a személyeket, akik a sport népszerűsítésében végeztek kiemelkedő tevékenységet. Az utóbbi díjban részesült
Dr. Petrekanits Máté, a Testnevelési Egyetem tudományos
munkatársa, laboratóriumi vezető, élettani felmérések és
kutatások vezetője, élettanász és nem utolsó sorban orvosi
stábunk kiemelkedő tagja.
November 29. 18.00: Pafc–DIÓSGYŐR	
December 06. 16.00: Pécs- PAFC
December 28.16.00: PAFC- DEBRECEN
Március 06. 19.00:
PAKS- PAFC
Március 14. 16.00:
Pafc–HONVÉD
Március 21. 14:00
Pafc–VIDEOTON
Április 03. 19.00:
Pafc–FTC
Április 11. 18.30:
PÁPA–Pafc
Április 18. 18.30:
DUNAÚJVÁROS–PAFC
Április 26. 16.30:	GYŐRI ETO–PAFC
Május 02. 18.30:
Pafc–NYÍREGYHÁZA
Május 08. 16.00:
MTK–PAFC
Május 16. 18.30:
Pafc–KECSKEMÉT
Május 23. 14.00:
Pafc–ÚJPEST
Május 31.*
HALADÁS–PAFC

1
0
0
2
1
0
1
0
2
1
1
1

0
1
1
1
1
0
2
1
3
0
2
0
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A 28. forduló további mérkőzései:
május 15.
19.00: HALADÁS–NYÍREGYHÁZA
május 16.
14.00: ÚJPEST–MTK
16.00: PAKS–FERENCVÁROS
18.30: Pécs – DUNAÚJVÁROS
18.30: Bp. HONVÉD–VIDEOTON
május 17.
16.30: Diósgyőr–gYŐRI ETO
18.30: Debrecen–PÁPA

A Puskás Akadémia FC támogatói:

*Nemzetközi kupaindulásért és a kiesés elkerüléséért küzdő csapatok
egy időpontban játsszák a mérkőzéseket.
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AKADÉMIAI HÍREK  Készítette a

PUSKÁSFERENC
LABDARÚGÓAKADÉMIAFELCSÚT

kommunikációs osztálya

8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: 
sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu
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