
2015., május 23., szombat

Köszönjük szurkolóinknak , hogy  végig
segítették csapatunkat, itt a Panchoban. 

Idén 62 százalékosan töltöttük meg az Arénát!

Hajrá, PAFC!

Puskás Akadémia FC – Újpest FC
Május 23. sZOMBAT, 14.00

PANCHO ARÉNA
Az OTP Bank Liga 29. fordulójában a Puskás Akadémia FC, 

az Újpest FC ellen lép pályára a Pancho Arénában.

A hegymászástól a futballig
Május 19-én Markos Huba volt az Akadémiai Szalonunk vendége. Fiatal 
focistáink egy beszélgetős est keretein belül ismerhették meg az erdélyi alpi-
nistát és annak elképesztő történeteit. Huba kiskora óta a hegymászás szerel-
mese és azóta nem egy hegyet hódított 
meg, de mint minden hegymászó, min-
dig újabbnál újabb kihívásokat keres. A 
teljesség igénye nélkül már járt a Kárpá-
tok bércein, az Andokban, a Himaláján, 
de 2001-ben a Mount Everestnek, majd 
2005-ben a Föld legnehezebb hegyének, 
a K2-nek is nekivágott.

„Többször is bizonyí-
tottuk már, hogy az 
erősebb csapatok ellen 
jobb játékra vagyunk 
képesek. Vignjevic 
mester egy nagyon 
stílusos csapatot ra-
kott össze.  Mindenki 
pontosan tudja a fel-

adatát az Újpesten belül. Úgy gondolom, 
hogy  összeért a vezetőedző munkája a 
játékosokéval, így egy kiváló csapat lett 
a lila-fehérekből, akik látványos játékra 
képesek a pályán.” 

3. oldal

„A Puskás Akadémia 
tele van fiatal és ambi-
ciózus tehetségekkel, 
akik bármelyik pilla-
natban okozhatnak 
meglepetést a bajnok-
ság bármely csapa-
tának. Fontos, hogy 
hazai pályán támadó 

jellegű futballra számítunk és ezért 
minden lehetőséget meg kell ragad-
nunk, hogy a helyzetekből gólt szerez-
zünk, míg a Puskás csatárainak nem 
engedhetünk teret.”

5. oldal

AZ OTP BANK LIGA áLLásA  
A 28. FORDuLÓ uTáN
  1. VIDEOTON 28 21 5 2 63–12 68
  2. FERENCVÁROS 28 17 7 4 46–19 58
  3. MTK  28 17 3 8 37–24 54
  4. DEbRECEN 28 14 8 6 39–19 50
  5. PAKS 28 12 9 7 38–26 45
  6. ÚJPEST 28 12 9 7 32–24 45
  7. DIóSgyőR 28 11 9 8 40–35 42
  8. KECSKEMÉT 28 10 8 10 30–35 38
  9. PusKás AFC 28 10 5 13 31–32 35
10. győRI ETO 28 9 8 11 38–39 35
11. NyÍREgyHÁZA  28 8 6 14 31–45 30
12. PÉCS 28 7 7 14 30–47 28
13. bP. HONVÉD 28 5 10 13 24–35 25
14. HALADÁS 28 6 4 18 23–51 22
15. DUNAÚJVÁROS* 28 5 7 16 25–47 21
16. PÁPA 28 4 7 17 14–51 19

*(-1 pont)

Kemény küzdelem lesz

Kövess minket a Facebookon 
és Twitteren is!

stílusos csapat az Újpest

Járja be Magyarország legnagyobb 
és legszebb futballközpontját! 

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



Puskás Akadémia FC
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Tudta-e?

A Puskás Akadémia FC két saját nevelésű játé-
kosa, Zsótér Donát és sallai Roland is beke-
rült a Bernd Storck által kijelölt 21 fős U20-as 

VB-keretbe. A csapat kedden indult el az új-zélandi 
New Plymounthba, ahol a csoportmérkőzések so-
rán Észak-Korea, Brazília és Nigéria korosztályos 
együttese lesz a magyar válogatott ellenfele. A má-

jusban 18. élet-
évét betöltő 
sallai Roland 
a 20-as, Zsótér 
Donát a 11-es 
számú címeres 
mezben kép-
viseli majd ha-
zánkat a május 
30-án kezdődő 
világversenyen. 

benczés Miklós:                  „Akkor fognak fejlődni, 
ha felvállalják a bátor futballt.”

Milyen a hangulat az öltözőben két fordulóval a bajnokság 
vége előtt?

Minden hét könnyebben indul egy 
győzelem után. Ennek megvannak a 
hangulati és az élettani okai is. Egy 
ilyen sikeresen megvívott találkozót 
követően a játékosok felszabadul-

tabban dolgoznak, ezáltal nagyobb 
teljesítmény is hozható ki 

belőlük. Merítenünk kell 
ebből, hiszen nagyon 

nehéz két találkozó 
vár még ránk. A 

héten egy kitűnő 
formában lévő 
Újpestet fo-
gadunk hazai 
pályán, majd az 
utolsó héten 
az Nb I-es 
tagságukért 
küzdő szom-
bathelyiekhez 

látogatunk. biz-
tosra vehetjük, 

hogy mind a két 
találkozó nagyon 

kiélezett lesz.

Mi kell ahhoz, hogy a csapat olyan látványos játékot produ-
káljon, mint az elmúlt hétvégén?
Először is fontos, hogy egy kis játékrendszerbeli változtatás 
történt. A téli felkészülési időszak alatt gyakoroltuk ezt a for-
mát. Már akkor is sok volt benne, hiszen komoly csapatokkal 
tudtunk felvenni a versenyt. Itthon február végén így kezdtünk, 
de hiába játszottunk jól, nem jöttek az eredmények, így végül 
váltottunk. Most a KTE elleni meccs előtt úgy gondoltam, hogy 
újra elő lehet venni. Természetesen ehhez kellettek a játékosok 
is, hiszen mi kitalálhatunk bármit, ha nincs mögötte a megfelelő 
teljesítmény. Nagyon fegyelmezetten játszott mindenki, ami egy 
felszabadult és attraktív futballt eredményezett. Folyamatosan 
azon dolgozunk, hogy ilyen építő futballt játsszon a csapatunk, 
ne egy alkalmazkodó stílus legyen a ránk jellemző, hiszen a fiatal 
játékosaink akkor fognak fejlődni, ha felvállalják a bátor futballt.

Az egyik legjobb formában lévő csapat érkezik hozzánk 
szombaton.  Hogy sikerült a felkészülés?
Többször is bizonyítottuk már, hogy az erősebb csapatok 
ellen jobb játékra vagyunk képesek. Vignjevic mester egy na-
gyon stílusos csapatot rakott össze.  Mindenki pontosan tudja 
a feladatát az Újpesten belül. Úgy gondolom, hogy összeért a 
vezetőedző munkája a játékosokéval, így egy kiváló csapat lett 
a lila-fehérekből, akik látványos játékra képesek a pályán. Az 
Újpesttel eddig minden meccsünk nagyon szorosra sikere-
dett, egy 2-1-es vereség után kétszer is döntetlennel zárult a 
két együttes bajnoki találkozója. A felkészülésünk most sem 
volt egyszerű, a sérült játékosainkon túl is voltak hiányzóink. 
A hét elején a csapatból ketten is betegséggel küzdöttek, két 
fiatal tehetségünk pedig elutazott az U20-as világbajnokságra. 
Azokkal a játékosokkal, akik a rendelkezésre álltak, viszont 
azért dolgoztunk egész héten, hogy eredményesen vívjuk meg 
a szombat délutáni mérkőzést.

Ősszel a 14. fordulóban Szakály Dénes góljára Simon 
Krisztián válaszolt, így 1-1-es döntetlennel zárult a két 
csapat összecsapása a szusza Ferenc stadionban.

Sokan egyetértenek azzal, hogy a Puskás Akadémia FC a szezon leglátványosabb játékát hozta az 
elmúlt fordulóban a KTE ellen. Benczés Miklós vezetőedző csapata ezt a közönségszórakoztató és 
eredményes futballt szeretné megismételni a hátralévő két mérkőzésen is. 
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Játékvezető: Solymosi 
Péter
A veszprémi származású fut-
ballbíró idén ötödik alkalom-
mal vezet bajnoki mérkőzést a 
Puskás Akadémia FC-nek. Soly-
mosi a Pécs, a győr és a Diós-
győr ellen a Pancho Arénában, 
a Paks ellen idegenben dirigálta 
a mérkőzésünket. Ezen a négy 
találkozón csapatunk összesen 
hét bajnoki pontot szerzett. A 
partjelzők Kelemen Attila és 
Demeter János, az alapvonali 
játékvezetők Karakó Ferenc és 
Kulcsár Katalin, a tartalék játék-
vezető pedig Erős gábor lesz 
szombat délután.

Promóció

A június 13-ai program 18 órakor kezdődik a Finnország - Ma-
gyarország Eb-selejtező mérkőzéssel, amelyet a Pancho Aréna 
nagykivetítőjén fogunk élőben megnézni, a válogatott után pedig 

az Omega együttesé lesz a terep, vagyis az Aréna. A jegyek megvá-
sárolhatók a Puskás Akadémia jegypénztárában – teljes nyitvatar-
tási időben – és online, a www.broadway.hu weboldalon. 

AZ ALCSÚTI
ARBORÉTUMBAN!
2015. MÁJUS 31. 10.00-20.00  

www.facebook.com/ValVolgyiZsur 
www.valvolgyizsur.hu 

GYERE, KÓSTOLJ BELE A VÖLGY ÍZEIBE!

200-nál több néptáncos,
kézmuves kiállítás és vásár,
népi játékok és kézmuves foglalkozások 
kicsiknek és nagyoknak!

“

“

Bóbita Együttes

Kaláka Együttes

Mészáros János Elek

PROGRAMOK
HÁZIGAZDA: SÁGI SZILÁRD

Val_volgyi zsur_190x160 mm.indd   1 2015.05.18.   17:55:26



Alapítva: 1885
Klubszín: lila-fehér
stadion: 
Szusza Ferenc Stadion
Legnagyobb sikerei:
20x magyar bajnok
9x Magyar Kupa győztes
3x Szuperkupa győztes
Leghíresebb játékosai: Szusza Ferenc, 
bene Ferenc, Dunai Antal, Fazekas László, 
Nagy László, Noskó Ernő, balogh István, 
Szalay Antal, Vincze Jenő, Zsengellér gyula, 
Tóth Mihály, Deák Ferenc, Solymosi Ernő, 
Törőcsik András... és még sokan mások. 

Újpest FC
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Játékoskeret 2014-15

FeszthAmmer
Réka 
fizioterapeuta

hAJNAL 
Imre 
masszőr 

KIss 
István 
masszőr

BeNCzÉs 
Miklós
vezetőedző

eLeKes 
József
edző

KOmJÁtI 
András
elemző edző

hOrVÁth
Péter
edző

mÓrINÉ zÁBÓ
Zsuzsanna
szertáros

DIsztL
Péter
kapusedző

PetŐ 
Zoltán 
technikai vezető

Dr. KOVÁCs 
László 
orvos
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Braniszlav DANILOVICs (szerb) 
kapus 1988. 06. 24. 25/2205 0 2 0

44

mIKOLA László 
kapus 1993. 02. 03. 0/0 0 0 0

1

FABIO de Oliveira (brazil)
hátvéd 1987. 09. 03. 7/517 0 1 0

KOrONCzI Bence
hátvéd 1996. 01. 17.  0/0 0 0 0

15

LOreNtz Márton
hátvéd 1995. 02. 01. 7/392 1 0 1

42

Renato KeLICs (horvát)
hátvéd 1991. 03. 31. 24/1955 0 6 1

3

KLeINheIsLer László 
középpályás 1994. 04. 08. 22/1290 0 1 0

8

sALLAI Roland
csatár 1997. 05. 22. 16/512 2 2 0

11

tIsChLer Patrik 
csatár 1991. 07. 30. 27/2007 11 2 0

9

A 2014-15-ös bajnokság adatai*Előzőcsapataikban lejátszott mérkőzések alapján is
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Lubos hAJDúCh (szlovák) 
kapus 1980. 03. 06. 4/315 0 1 0

21

2

mArgItICs Andor
hátvéd 1991. 01. 03. 8/440 0 0 0

13

sPANDLer Csaba
hátvéd 1996. 03. 07. 13/1062 0 2 0

23

szÉLesI Zoltán
hátvéd 1981. 11. 22. 26/2143 0 5 0

tAmÁs Márk
hátvéd 1993. 10. 28. 17/1427 0 2 0

4

tAr Zsolt
hátvéd 1993. 02. 13. 14/2209 0 1 0

22

5

FIOLA Attila
középpályás 1990. 02. 17. 24/1776 1 9 0

POLONKAI Attila
középpályás 1979. 06. 12. 21/1639 1 0 0

szAKÁLy Dénes
középpályás 1988. 03. 15. 22/1391 3 3 0

88

zsÓtÉr Donát* 
középpályás 1996.01.06. 24/1447 0 3 0

27

hArsÁNyI Zoltán (szlovákiai)
csatár 1987. 06. 01. 18/797 0 2 0

10

LeNCse László
csatár 1988. 07. 02. 27/2355 9 7 0

29

huDÁK Martin 
középpályás 1994. 02. 22. 3/98 0 1 0

18

tÓth Balázs 
középpályás 1981. 09. 24. 17/1358 2 4 0

20

NAgy Zsolt*
hátvéd 1993. 05. 25. 0/0 0 0 0

25

VAszICsKu Gergő
hátvéd 1991. 06. 30. 15/1133 0 5 1

91

Nebojsa Vignjevic: „Küzdelmes meccs lesz!”

nagy volt a nyomás, hogy gólra váltsa a helyzeteket, de átmentek a 
vizsgán, hiszen mindketten megmutatták, miért is jöttek Újpestre.

Idén ez lesz a harmadik alkalom, hogy a két csapat találko-
zik. Mit vár a mérkőzéstől?
A Puskás Akadémia tele van fiatal és ambiciózus tehetségekkel, 
akik bármelyik pillanatban okozhatnak meglepetést a bajnokság 
bármely csapatának. Fontos, hogy hazai pályán támadó jellegű 
futballra számítunk és ezért minden lehetőséget meg kell ragad-
nunk, hogy a helyzetekből gólt szerezzünk, míg a Puskás csatára-
inak nem engedhetünk teret. Lencse és Tischler is rendkívül jól 
képzett csatár, így kemény küzdelemre számítok a Pancho Aré-
nában. Pörgős és sok küzdelemmel teli meccs lesz, a védelemben 
pedig agresszív hozzáállást várok el Heris, Litauszki és Hudák 
részéről is. Nem tudom megjósolni, mi lesz a döntő elem, hisz 
mindkét csapat jól teljesít mind a védelemben, mind a támadás-
ban. Jósolni nem is szeretek, a játékosokon múlik, hogy mentáli-
san mindenki felkészült lesz-e a hétvégén. Természetesen győzni 
megyünk Felcsútra, ez nem is lehet kérdés. 

Ön szerint hogy teljesített a csapat az előzetes várakozások 
tükrében?
Az év elején kitűztük, hogy felérünk a dobogó közelébe, tehát a 
legjobb négy közé akartunk jutni. A szezon során sikerült elérni ezt 
a célt, azonban a tavaszi kezdés nem úgy sikerült, mint vártuk, ezért 
reális cél a top csapatok közelében landolni. A jelenlegi elsődleges 
célunk most az, hogy minél jobb eredményt érjünk el a hátralévő 
mérkőzéseken és a közönség is szórakozzon, amikor kilátogat az 
Újpest FC találkozóira. Úgy érzem, hogy ennek megfelelően, ösz-
szességében jól szerepelt a csapat az idény második felében.

Kitűnő for-
mában és győ-

zelmi szériában van 
a csapat. Minek köszön-

hető ez a formajavulás?
Öt győzelemről beszél min-
denki, de valójában ez a 
folyamat már régebben 
kezdődött, csak mivel 
mindenki azonnali ered-
ményeket várt, ezért a 
kezdeti gólszegénység si-

kertelenségnek lett elkönyvelve. 
Természetesen gólra törekszünk 
és örülünk annak, hogy már az 
ötödik győzelem jött zsinórban, 
ezt a szériát szeretnénk megtar-
tani a bajnokság végéig. Úgy ér-
zem, Ojo és Perovics is jól beil-
leszkedett a csapatba, mindenkin 

A játékoskeret

Kapusok:

 1 BALAjCZA Szabolcs 1979. 07. 14.
23 BANAI Dávid 1994. 05. 09.

Védők:

 3 Jonathan HERIs (belga) 1990. 09. 03.
 5 LITAusZKI Róbert 1990. 03. 15.
17 FORRÓ gyula 1988. 06. 06.
27 MOLNáR Sándor 1994. 06. 29.
55 Sandro TsVEIBA (orosz) 1993. 09. 05.
25 VADásZ Viktor 1986. 08. 15.
 2 Loic NEGO (francia) 1991. 01. 15.
29 HuDáK Dávid 1993. 03. 21.

mAKrAI Gábor 
csatár 1996. 06. 26. 7/143 0 2 0

99

24

7

Középpályások:

 4 Filip sTANIsAVLjEVIC (szerb)  1987. 05. 20.
 8 BALOGH balázs 1990. 06. 11.
14 NAGY gábor 1985. 10. 16.
29 Enis BARDHI (macedón) 1995. 07. 02.
18 bojan sANKOVIC (horvát) 1993. 11. 21.
19 Nemanja ANDRICs (szerb) 1987. 06. 13.
20 Aaron ADDO (ghánai) 1993. 01. 06.

Csatárok:

99 Asmir suLjIC (bosnyák) 1991. 09. 11.
22 KABáT Péter 1977. 09. 25.
 9 Kim OjO (nigériai) 1988. 12. 02.
11 Mihajlo PEROVICs 1997. 01. 23.

Kétségkívül az egyik legjobb formában lévő együttes látogat szombat délután a Pancho 
Arénába. Nebojsa Vignjevic csapata az FTC elleni mérkőzés óta ötös győzelmi szériában van, 
aminek köszönhetően a lila-fehérek felzárkóztak az élcsapatok mögé. 

A Puskás Akadémia 
FC két játékosa és a 
csapat technikai ve-

zetője is jó pár mérkőzésen 
magára húzta a lila-fehér 
mezt. Leghosszabb ideig 
szélesi Zoltán állt az Újpest 
alkalmazásában. Két sza-
kaszban ugyan, de közel ki-
lenc évet töltött a Megyeri úton. A PAFC csapatkapitánya, 
Polonkai Attila 2003 és 2005 között 51 mérkőzésen lépett 
pályára a liláknál, míg Pető Zoltán, csapatunk technikai 
vezetője 2000 és 2002 között több mint harminc meccset 
játszott a hússzoros magyar bajnoknál. 

Tudta-e?

Újpest FC

660



PFLA

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 Sportegye-
sület; 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 Sport-
kör; Perkáta SE; REAC; RTK; Sajóvölgye Focisuli SE; SbTC; Százhalombatta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület; Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia (Csíkszereda), Tabáni Spartacus; Tápiószecsői FC; Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE
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A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:

bemutatjuk…
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Csapataink, amelyeknek a tavaszi szezonban szurkolhatunk:
NÉV KOROSZTÁLy bAJNOKSÁg EDZő
Puskás Akadémia FC felnőtt Nb I (OTP bank Liga) BENCZÉs Miklós
Puskás Akadémia  U21 (1994−1996) U21 Országos I. osztály sZÍjjáRTÓ István 
Puskás Akadémia  U18 (1997) U18 Országos I. osztály VINCZE István 
Puskás Akadémia  U17 (1998) U17 Országos I. osztály VARGA Károly 
Puskás Akadémia  U16 (1999) U16 Országos I. osztály BORDáN Csaba
Puskás Akadémia  U15 (2000) U15 Országos I. osztály HARMATI Tamás
Puskás Akadémia  U14 (2001) U14 Országos I. osztály FÓRIs Róbert 
Puskás Akadémia  U13 (2002−2003) U13 MLSZ–NUPI ÓVáRI Zsolt
Felcsút SE  U13 (2002) U13 MLSZ–NUPI suLYOK Attila
Felcsút SE U11 (2004) MLSZ–NUPI MáCsODI Ferenc
Felcsút SE  U9 (2006) MLSZ–NUPI GáLOs Zoltán
Felcsút SE  U7 (2008) MLSZ–NUPI MÓRI Tamás
Puskás Akadémia FC II  felnőtt Fejér megyei I. osztály sIPOs Zoltán
Puskás Akadémia FC II  U21 (1994−1996) Fejér megyei I. osztály  sZABÓ Dániel
Felcsút SE  öregfiúk Fejér megyei öregfiúk juNEK Károly
Felcsút SE  (U15) leány Országos I. osztály sZABÓ Lajos

Mitring Mosonmagyaróváron kezdte futballkarrierjét a Mofém Vasas 
csapatában, ahonnan később a komolyabb szintet képviselő Mofém 
TE-hez került. Nyolcadik osztályos tanuló volt, mikor egy országos te-
hetségkutató akció keretein belül felfedezte őt a Videoton, így a közép-
iskolát már Székesfehérváron kezdte meg. 18 éves korában bevonult a 
Honvédhoz katonai szolgálatra, ahol két évet töltött, de utána a szíve 
visszahúzta Székesfehérvárra. Kapusedzőnk életében ez már a második 
hosszabb időszak volt, mikor a Videoton együttesét erősítette, viszont 
ekkor már a felnőtt csapat tagjaként. 1991-ben játszotta első Nb I-es 
mérkőzését, ezt követően több kitérője is volt; játszott Siófokon, Pé-
csett, Érden fél-fél évet, majd ismét a Videotonnál kötött ki. A székes-
fehérváriak négy évig marasztalták, utána Finnországban futballozott 
1999-től 2006-ig. Jó érzéssel gondol vissza ezekre az évekre, elmondása 
szerint mégis a Videotonban való nevelkedés volt a legmeghatározóbb, 
a kivételes közösség miatt. büszke arra, amit pályafutása során elért és 

mi sem jobb bizonyíték 
kiváló munkájára, mint-
hogy itthon és külföldön 
is megkapta az év kapusa 
díjat. bár kapusedzőnk 
szenvedélye volt a ka-
puban védés, ma már az 
oktatás jelenti a nagyobb 
élvezetet számára. Sokáig 
csábította, hogy kizárólag 
vállalkozó legyen, de szeretett volna a „kapus” szakmában maradni. 
Edzőnk nem csak a szakmai életében hozott jó döntéseket, de a ma-
gánéletében is. 23 éve házas, két fiú édesapja, az egyik 20, a másik 13 
éves. Kikapcsolódni legjobban akkor tud, ha vízközelben lehet és még 
annál is jobban ha a vízen, evezővel a kezében. 

Mitring Istvánt, 
az Akadémia kapusedzőjét

A honlapon írtuk
@...     Az U16-os együttesünk szerdán a DVSC korosztályos 

csapatát látta vendégül a bajnokság utolsó előtti fordu-
lójában, a Pancho Arénában.

@...    A Puskás Akadémia FC két fiatal tehetségével, Sal-
lai Rolanddal és Zsótér Donáttal soraiban kedd délután 
repülőre szállt az U20-as válogatott, hogy egy hosszú 
utazás végén megérkezzen az új-zélandi korosztályos 
világbajnokság helyszínére.

@...   Május 16-án délután az U15-ös csapatunké volt a 
Pancho Aréna, ahol egy jó iramú mérkőzésen most a 
vendégek gazdagodtak három ponttal. bár a találkozót 
elvesztettük, de a bajnokság megnyerésére még mindig 
megvan az esélyünk.

@...     A Puskás Akadémia FC játékosai közül hárman, Szélesi 
Zoltán, Polonkai Attila és Tischler Patrik is bekerült a 
Nemzeti Sport osztályzatai alapján összeállított forduló 
csapatába. 

Erőt adott a Pancho
U16-os alakulatunk 
szerda délután ma-
gabiztos játékkal 2-0-
ra verte a Debrecen 
korosztályos csapatát 
a Pancho Arénában. 
A találkozó méltó 
volt gyönyörű aré-
nánkhoz, hisz egy 
igazán színvonalas 
mérkőzést láthattak, akik kilá-
togattak a helyszínre. bordán 
Csaba csapata fegyelmezett 
játékkal tartotta itthon a dobo-
gós helyhez szükséges három 
pontot."A fiúk mindent a meg-
beszéltek szerint hajtottak vég-
re a pályán. A labdaszerzéseink 
jók, a támadásaink agresszí-

vak voltak és a védekezésben 
sem engedtük kibontakozni 
a Debrecent. A vezetés korai 
megszerzése egy jó alaphan-
got adott a mérkőzésnek, ez 
minket magabiztossá tett, a 
debrecenieket pedig elbizony-
talanította.” – értékelt a csapat 
vezetőedzője a találkozó után.

Rend és értékteremtés

550

Kezdet...
Az Akadémia kuratóriuma kért fel az új munkakörbe. A fő-
igazgatói pozíció nem pozíció, hanem munka - a szó legpon-
tosabb értelmében. S hál’ Istennek ez valóban rengeteg mun-
kával, napi szintű döntésekkel és jelenléttel jár. 

Vagyis? 
Vagyis mindig meg kell határozni a pontos célokat, ehhez 
harmonikus humánerőforrást teremteni és természetesen 
számon kérni. A célokat már az év elején meghatároztuk. A 
képzésünk legfontosabb építőköve, hogy itt játékosok neve-
lése történik, komplex módon, a legmodernebb eszközökkel. 
Az itteni szakmai irányelvünk szerint mi mindig felfelé ver-
senyeztetünk, hiszen mi tehetségeket nevelünk és nekik biz-
tosítunk helyet és teret azon a szinten, amely szintet egyéb-
ként maguknak vívnak ki, tehetségükkel, szorgalmukkal és 
tanulmányaikkal. Ez egy igen összetett rendszer. Így már az 
Nb I-es csapatban is, ami a játékos-érettségnek a legmaga-
sabb hazai foka, 12 akadémistánk szerepel, s ez a honlapun-
kon egy új sorozatban, a Heti mérlegben is megtekinthető. 
A többi korosztályos csapatnál pedig mindig egy magasabb 
szintnek való megfelelésre törekszünk, így biztosítva a fia-
talok fejlődését. A szakmai munkát pedig jól minősíti, hogy 
szinte minden korosztályos csapatunk az élen fejezi be az 
idényt - az első öt hely egyikén, vagy éppen megnyeri a saját 
korosztályának bajnokságát. A harmonikus munkát illetően 
– a már említett módon – jelen vagyok mind az Nb I-es, 
mind az akadémiai képzésben résztvevők mindennapjaiban, 
mi több, engem mindenki megkereshet, nyitott ajtóval várom 
őket. A harmadik nagy pillér pedig most lesz aktuális, hiszen 
a számonkérés ideje következik…

Amikor a kinevezés megtörtént, létrejött egy 
egységes szervezeti struktúra, de viszonylag 
kevés személycserével. 
Ezek a szervezeti egységek, ha nem is szervezeti egy-
ségként, de jelen voltak az Akadémia életében. Csak 
strukturálisan nem voltak megjelenítve annak, amilyen 
feladatot betöltöttek. Erre a Double PASS iránymuta-
tása is rámutatott, így jómagam csak ennek szellemében 
alakítottam ki az intézménynek azt a strukturális keretét, 

amelyben - véleményem szerint, hatékonyan működhet. Felelősö-
ket és pontos munkavégzési területeket alakítottam ki, amire a ku-
ratórium felhatalmazását kértem és kaptam meg.

sokan kérdezik, felteszem én is: miért nem csak akadé-
misták vannak a PAFC-ban?
Azt a szakmai iránymutatást, hogy a fiataloknak milyen utat kell 
bejárni, ahhoz hogy élvonalbeli játékosok legyenek, minden klub 
a saját arculatára alakítja ki - éppen ezért nem tudunk mit kezdeni 
azok kritikájával, akik ebben soha nem voltak jelen. Pont a felmenő 
és felfelé versenyeztető rendszer lényege az, hogy csak a legjobbak 
lehetnek ott az Nb I-ben. óriási dolog ez, és komoly verseny. 

Rendben, de akkor mi változott?
Egy kívülálló, ha beteszi ide a lábát, abban reménykedem, 
hogy már látja: itt rend van. Alkotni ugyanis csak rendben 
lehet, a káoszban és zavarodottságban nincs rend, így ezek 
alkotásra képtelen helyzetek. Egy gyerek fejlődéséhez pe-
dig elengedhetetlen a rend megléte, hogy értéket teremt-
hessünk. Ennek látható részei voltak az elmúlt szezonban 
is, így például minden elemében mi szerveztük és bonyolí-
tottuk le a Puskás-Suzuki Kupát, házirendet kaptak az itt 
tanulók és minden, szervezeti egységet vezető személy is 
rendet teremtett.  Az értékteremtés újabb állomásaként pe-
dig egy családi napot rendezünk, ahol minden egykori és 
jelenlegi akadémistánk, azok családtagjai is találkozhatnak 
és beszélgethetnek egymással.
 
…egy év – értékelés! 
Nem vagyok az a hátradőlős típus, dolgozni jöttem és 
most is teszem a dolgomat. 

Alkotni csak rendben lehet, káoszban 
és zavarodottságban nincs rend, így 
alkotni sem lehet – mondta a Puskás 
Ferenc Labdarúgó Akadémiát lassan 
egy éve főigazgatói minőségében 
vezető Takács Mihály.



A Puskás Akadémia FC támogatói:

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

A 28. forduló további mérkőzései:
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19.00: DUNAÚJVÁROS–DEbRECEN
Május 23.

16.00: MTK–HALADÁS
18.30: PÁPA–PAKS
18.30: győRI ETO–PÉCS
18.30: NyÍREgyHÁZA–DIóSgyőR

Május 24.
16.30: VIDEOTON–KECSKEMÉT
18:30: FERENCVÁROS–bP. HONVÉD

8 www.puskasakademia.hu Lapzárta: 2015. május 21.

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

November 29. 18.00: PAFC–DIóSgyőR 1 0
December 06. 16.00: PÉCS- PAFC 0 1
December 28.16.00: PAFC- DEbRECEN 0 1
Március 06. 19.00: PAKS- PAFC 2 1
Március 14. 16.00: PAFC–HONVÉD 1 1
Március 21. 14:00 PAFC–VIDEOTON 0 0
Április 03. 19.00: PAFC–FTC 1 2
Április 11. 18.30: PÁPA–PAFC 0 1
Április 18. 18.30: DUNAÚJVÁROS–PAFC 2 3
Április 26. 16.30: győRI ETO–PAFC 1 0
Május 02. 18.30: PAFC–NyÍREgyHÁZA 1 2
Május 08. 16.00: MTK–PAFC 1 0
Május 16. 18.30: PAFC–KECSKEMÉT 4 0
Május 23. 14.00: PAFC–ÚJPEST 
Május 31.* HALADÁS–PAFC 

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

Nyári eseményeink: Megtisztelő elismerés
Június 5.:  Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium – 
 Szent Norbert nap
Június 7-9.:  Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium – 
 10. o. osztálykirándulás
Június 10.:  Évzáró és ballagás az Akadémián
Június 13.:  Omega koncert a Pancho Arénában
Június 15-19.:  Szóbeli érettségi vizsgák
Június 19.:  Tanévzáró a Letenyey Lajos gimnázium, 
 Szakközépiskola és Szakiskolában
Június 20.:  Évzáró és ballagás az Endresz györgy 
 Általános Iskolában
Július 15-18.:  Országos Kiválasztó III. fordulója

A Puskás Akadémia FC két játékosa és a Videoton FC-ben 
jeleskedő egykori növendékünk is komoly elismerést vehetett 
át hétfőn este, a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének jubi-
leumi gáláján. Kleinheisler László a második helyezett lett a 
"Legjobb U21-es játékos" kategóriában, míg Fiola Attila és 
Szolnoki Roland a 2014/2015. évi bajnoki idény "Legjobb Ti-
zenegyének" tagja lett - közel 500 profi labdarúgó szavazata 
alapján.  „Nag y erőt és lendületet ad nekem ez a megtisztelő elismerés 
a további munkához." - mondta el Kleinheisler László. „Megtisz-
telő, hog y a játékostársak érdemesnek találtak erre a díjra. Úg y gondo-
lom, elsősorban a válogatottban nyújtott teljesítményemnek köszönhetem 
az elismerést.” - nyilatkozott Fiola Attila.


