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Az Újpest elleni idegenbeli döntetlen után, a 
Békéscsaba csapatát fogadjuk 

a Pancho Arénában. A tabellán 
nyolcadik Puskás AFC egyértelműen 
szeretné itthon tartani a három 
pontot. „Azok a csapatok, 
akiknek még nincs, vagy 
csak kevés pontjuk van, 
nagyon éhesek már a 
győzelemre” - vélekedett a 
mérkőzés előtt Robert Jarni.
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A Pancho Arénában 
fejezted be játékos 
pályafutásodat és most 
szintén itt kezdesz egy új 
fejezetet, mint nemzetközi 
kapcsolatokért felelős 
igazgató. Mit takar 
pontosan ez?

Valóban nagy fejezetet zártam le 
a futball befejezésével, már most 
hiányzik, és amikor csak tehetem, 
meglátogatom a csapatot. Rengeteg 
barátra és kedves ismerősre tettem 
szert itt, Felcsúton. még ismerke-
dem az új pozíciómmal és az új 
feladataimmal az akadémián, ami a 
nemzetközi kapcsolatok kiépítését 
és a külföldi klubokkal való kapcso-
lattartást fedi le. mindezt természete-
sen úgy, hogy ez az akadémia és a 
focisták számára is a legkedvezőbb 
legyen. a legideálisabb egy olyan 
kapcsolatrendszer kiépítése és 
megerősítése lenne, amely biztosítja 
a nagycsapatok és az utánpótlás 
számára is a rendszeres játék- és 
versenyzési lehetőséget a határon 
túl. Szerencsére a klubnál minden-
ki nagyon segítőkész, ez nagyban 
segíti a munkavégzésem.

Most is egyfajta 
középpályást fogsz 
játszani a külföldi 
klubok és a mi klubunk 
között. Mennyire érzed 

közel magadhoz ezt a 
szerepkört?

Rendkívül közelinek érzem. 
Úgy gondolom, hogy amikor a 
vezetőség kiválasztott engem 
erre a pozícióra, a személyi-
ségemet is számításba vették. 
Jó kommunikációs készséggel 
rendelkezem, szeretek kapcso-
latokat építeni és igyekszem a 
már kialakított kapcsolataimat is 
felhasználni az akadémia javára.

Vannak már prioritások, 
hogy mivel vagy mikkel 
szükséges elsődlegesen 
foglalkozni?

Jelenleg a soron következő külföldi 
utakra fókuszálunk, tehát van egy 
kronológiai sorrend és lesz természe-
tesen egy szakmai sorrend is.

 
Mint nemzetközi 
kapcsolatokért felelős 
igazgató, milyen célokat 
fogalmaztál meg?

Ez egy vezetőséggel közösen 
meghozott döntés lesz, hogy melyek 
azok a szárnyak amerre nyithatunk 
és amelyek az akadémia számára a 
legmegfelelőbbek. 
a legfontosabb, hogy mindent meg-
tegyünk annak érdekében, hogy 
a fiataloknak legyen lehetőségük 
belekóstolni a nemzetközi futball 
iramába.

Magától értetődő volt, 
hogy a Puskás Akadémia 
kötelékén belül maradsz? 

Számomra igen. a vezetőség még 
korábban jelezte, hogy a karrierem 
befejezése után is számítanak rám, 
ami óriási megtiszteltetés, így egy 
percet sem gondolkodtam B-terven.

Mit gondolsz, a külföldi 
pályafutásod alatt 
szerzett tapasztalataid 
segítségedre lehetnek új 
munkád során?

azt gondolom, hogy igen, hisz 
bármely országban és bármely klubnál 
játszottam, mindig sikerült jó kapcsolatot 
kialakítanom a vezetőséggel, a játéko-
sokkal és ezek a kapcsolatok a mai 
napig élnek. mind Törökország, mind 
Belgium, mind Hollandia remek lehető-
ség volt arra, hogy tapasztalatokat sze-
rezzek nemzetközi terepen. Remélem 
ezzel a múlttal, a tudásommal és kellő 
alázatossággal hasznos tagja lehetek az 
akadémiának és segítségére lehetek a 
fiatalabb generációknak.

„Célunk, hogy a fiataloknak legyen lehetőségük 
belekóstolni a nemzetközi futball iramába” 

Az ózdi születésű Tóth Balázs május 23-án az Újpest elleni hazai 
mérkőzésen még a pályáról erősítette a Puskás Akadémia FC-t, ma 

viszont már a háttérből támogatja Akadémiánkat. Bemutatkozik 
a Puskás Akadémia nemzetközi kapcsolatokért 

felelős igazgatója, Tóth Balázs.
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Magyar Bajnok, Szuperkupa-győztes, komoly tapasztalattal rendelkező 
futballista és kétgyermekes fiatal családapa. ismerjék meg kicsit 
jobban a PAfC védőjét, Marko dinjart!

A futball nekem még mindig játék

Hogy kezdődött...?
Úgy kezdtem a futballt, mint általá-

ban minden gyermek: barátokkal és 
iskola után. mivel Eszéken születtem, így 

adott volt, hogy az ottani egyesületnél 
kezdek el komolyabban focizni, 19 

éves koromig hű is voltam az Nk 
Osijekhez. Ekkor már éreztem, 

hogy ahhoz, hogy fejlődjek, 
és új dolgokat tanuljak, új 

közeg is kell, így az orosz 
Terek Grozny csapatá-
nál töltöttem egy évet, 
majd jött a Győri ETO, 
a többit pedig már 

tudod.

Mikortól munka már a 
labdarúgás?

a futball nekem még mindig játék, 
és szeretném, ha ez így is maradna. 
komolyabban viszont akkor kezdtem 
el venni, amikor utánpótlás válogatot-
takban szerepeltem. Remek érzés volt 
képviselni a hazámat, ugyanakkor en-

nek a súlyát is hamar megéreztem, de édes teher volt ez. 
magát a játékot és a győzelem érzését szeretem leginkább. 
Nincs ahhoz fogható érzés, mint mikor szembefordulok 
a csapatunk szurkolótáborával egy győztes mérkőzés után.

Mit gondolsz, hányszor fogsz az idei 
szezonban a nézők felé fordulni?

Remélem minél több bajnoki mérkőzésen! mikor átiga-
zoltam, már az első percben láttam, hogy itt egy nagyon 
jó és nagyon erős csapat van, remélem ez az eredménye-
inkben is megmutatkozik majd.

A csapatunkkal tehát szimpatizálsz. 
Hogy tetszik az ország?

2009 óta, tehát immáron hat éve élek és dolgozok itt. 
Nagyon szeretem ezt az országot, hamar el is kezdtem 
tanulni a nyelvet, az itteni kultúrát és sok barátra tettem 
szert. megkockáztatom, hogy ha nem szól közbe semmi, 
akkor végleg itt maradnánk a családdal.

De van már mesterhármasod...
kronológiailag a legelső sorsfordító élményem az volt, 

amikor elvettem feleségem, majd mikor megszületett 
a kislányom, végül a kisfiam. az ő hármasuk a legjobb 
dolog, ami valaha történt velem.

Puskásakadémiaihírek

Augusztus 12-én, életének 84. évében elhunyt a világhírű magyar legenda, 
Akadémiánk névadójának özvegye. Puskás Ferencné 1932-ben született 
Budapesten és 1950-ben fogadott örök hűséget Öcsi bácsinak. A férje 
szellemiségét mindvégig megőrző Erzsébet asszony is csak egyet szeretett 
volna, ha megtanulnak a jövő generációi is futballozni és nem feledik el férje 
és az Aranycsapat tetteit. Akadémiánk is ezért vette fel Puskás Ferenc nevét, 
amelyhez elsősorban Erzsébet asszony folyamatos jelenléte és támogatása 
kellett. Emlékét őrizzük, nyugodjon békében!

Gyászol Akadémiánk
www.puskasakademia.hu
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Robert jArni
vezetőedző

POgACsiCs krisztián
1985.10.17.

 0 0 01
hOrváTh Tamás
1987.06.18.

 0 0 031
ziMA Ádám*
1996.07.01.

 0 0 047
Renato keLiC (horvát)
1991.03.31.

 0 0 03
fOdOr Ferenc
1991.03.22.

 0 0 05
marko dinjAr
1986.05.21.

 0 0 010
TAr Zsolt*
1993.02.13.

 0 0 022
sPAndLer Csaba*
1996.03.07.

 0 0 023
fiOLA attila
1990.02.17.

 0 2 024
ivan herCeg (horvát)
1990.02.10.

 0 0 039
LOrenTz márton*
1995.02.01.

 0 0 042
vAsziCsku Gergő*
1991.06.30.

 0 0 091

PinTér Bence*
1996.04.02.

 0 0 06
hudák martin*
1994.02.22.

 0 1 07
POLOnkAi attila
1979.06.12.

 0 0 018
nAgy Zsolt*
1993.05.25.

 0 0 025
zsóTér donát*
1996.01.06.

 0 0 027
MészárOs dávid*
1996.07.31.

 0 0 028
Branko PAuLjeviC
1989.06.12.

 0 0 049
MárkvárT dávid
1994.09.20.

 0 0 088
TisChLer Patrik
1991.07.30.

 0 0 09
sALLAi Roland*
1997.05.22.

 1 1 011
LenCse László
1988.07.02.

 0 0 029
Pekár László
1993.01.20.

 2 0 077
MAkrAi Gábor*
1997.06.18.

 0 0 099
*s
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Sasa gLAvAs pályaedző
szijjárTó istván pályaedző

Jure BOzinOviC erőnléti edző
Sandro TOMiC kapusedző
dr. kOváCs László cspatorvos

feszThMMer Réka fizikotrapeuta
hAjnAL imre masszőr
kiss istván masszőr

isTókOviCs miklós tolmács
Móriné zABó Zsuzsanna 
szertáros
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Jegyinformáció
A Puskás Akadémia FC meccseire 
online, elővételi és helyszíni jegy-
vásárlási lehetőség is van. Ha az 
online vásárlást választja, keresse 
fel www.meccsjegy.mlsz.
hu/pfla weboldalt, és ott ren-
delje meg a jegyét. A vásárláshoz 
regisztráció szükséges.
Felhívjuk a jegyvásárlók figyelmét, 
hogy amennyiben elővételben veszi 
meg jegyét, úgy kedvezményes 
áron juthat hozzá. Ezt megteheti 
itt, a helyszínen és a Ticket Exp-
ress jegyirodában. Az elérhetősé-
get a következő linken: www.
eventim.hu/hu/outletek 
találja. 
A helyszínen az 1-es pénztárnál 
válthatják meg jegyeiket a 
www.puskasakademia.hu 
weboldalon található pénztári nyit-
vatartási időben hétköznapokon, és 
a mérkőzések napján 12 órától.

Két nagyon nehéz mérkőzés vár ránk
Az Újpest ellen szinte 
a markunkban volt már 
a győzelem, de a lilák 
az utolsó percekben 
egyenlítettek. Hogyan 
hatott ez a csapatra? 

Ha előre mondják, hogy egy 
pontot elhozhatunk Újpestről, azt 
biztosan elfogadtuk volna. a pályán 
mutatott játékban benne volt az, 
hogy kiegyenlítenek az újpestiek, és 
úgy gondolom reális eredmény szü-
letett. az ellenfél nagyon nyomott, 
de a védekezésünk rendezett volt, 
sikerült lezárni azokat a területeket, 
ahol gólt szerezhettek volna, mégis 
sikerült egyszer eredményesnek 
lenniük, ami elég volt ahhoz, hogy 
ők is otthon tartsanak egy pontot. 
kicsit sajnáljuk persze, hisz sokáig 
vezettük és a győzelem tényleg már 
a markunkban volt. 

Most egymás után két 
hazai mérkőzésünk lesz. 
Mekkora előnyt jelent ez 
számunkra?

mindenképp előnyt jelent, ugyan-
akkor két nagyon nehéz mérkőzés 
vár ránk. Főleg azok a csapatok, 
akiknek nincs még pontjuk vagy 
kevés pontjuk van, nagyon éhe-
sek már a győzelemre. Látva a 
Békéscsaba játékát, az eredmé-
nyeik nem a valós képességei-
ket mutatják.

Felteszem, jóval több 
van ennél bennük. 
Hogyan készülünk 
ellenük?

Nem különösen rájuk, hanem inkább 
általánosan készülünk. Tisztában va-
gyunk a lehetőségeinkkel és képessé-

geinkkel, nem szeretnénk letérni a járt 
utunkról. Természetesen elemezzünk 
az ellenfelünket és igyekszünk olyan 
játékot produkálni szombaton, amely 
majd győzelemhez vezet.

Túl vagyunk négy 
fordulón. Az elvártak 
szerint teljesít eddig a 
csapat?

a PaFC most egy teljesen új csa-
pat, hisz sok új játékossal egészült 
ki. még mindig van hová fejlődni, de 
a pontok szépen gyarapodnak, tehát 
elégedett vagyok a csapat teljesítmé-
nyével. Folytatjuk 
az utunkat és 
megpróbá-
lunk még 
jobban ját-
szani, mint 
ahogy 
eddig 
tettük.

Az 1-es jegypénztár 
nyitvatartási ideje ebben 
a hónapban:

augusztus 17. - augusztus 22.
hétfő – szombat 12:00 - 18:00

augusztus 27. 
csütörtök  12:00 - 18:00
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Felső sor: Pogacsics Krisztián, Tischler Patrik, Ivan herceg, Renato kelic, spandler Csaba, horváth Tamás, fodor Ferenc, hudák Martin, vaszicsku Gergő, Tar Zsolt, zima Ádám
Középső sor:  Mészáros László (ügyvezető igazgató), hajnal Imre (masszőr), Móriné zábó Zsuzsanna (szertáros), istókovics Miklós (tolmács), sandro Tomic (kapusedző), 
 Jure Bozinovic (erőnléti edző),  Sasa glavas (pályaedző), Robert jarni (vezetőedző), szíjjártó István (pályaedző), dr. kovács László (csapatorvos), feszthammer Réka (fizioterapeuta), 
 kiss István (masszőr), Pető Zoltán (technikai vezető), Bolla Krisztián (ügyvezető-helyettes)
Alsó sor: Marko dinjar, Branko Pauljevic, zsótér Donát, Pekár László, Márkvárt Dávid, Polonkai Attila, nagy Zsolt, Lencse László, fiola Attila, Pintér Bence, Mészáros Dávid, Makrai Gábor



Jó, hogy már nem mi 
vagyunk a legfrissebbek 
az NB I-ben. Hogy tetszik 
az élvonal ritmusa?

Régebben sokat beszélgettünk a 
csapattal arról, hogy vajon mennyire 
könnyen tudjuk majd adaptálni az 
NB i-es iramot - de most, hogy már 
hétről hétre a bőrünkön tapasztaljuk, 
teljesen más. Gyorsan kell fejlőd-
nünk ahhoz, hogy felzárkózzunk.

Az előző évi célkitűzés 
beteljesült, mi az idei 
elvárás a csapat felé?

Tavaly az elsődleges célunk a 
csapatfelépítés volt, és csak má-

sodlagos cél a 
feljutás. Eze-
ket sikerült 
elérnünk, 
amit nagy 
sikerként 
könyvelünk 
el. Ebben 
az évben a 

benn-

maradás a fő célunk, ami valljuk 
be, nekünk most sokkal nehezebb. 
Csak tíz nap volt az átmenet NB ii-
ből az NB i-be, nem volt sok lehető-
sége a fiúknak a regenerálódásra, 
de nem kifogásokat keresünk, 
hanem szakmai megoldásokat.

Az első négy fordulóból 
kiindulva miben kell 
fejlődnie a csapatnak?

amiben elsődlegesen fejlődnünk kell 
az a védekezésünk. Ha ezt sikerül elér-
nünk, a csapatban van elég erő és kva-
litás, hogy a masszív védekezés mellett 
helyzeteket is ki tudjunk dolgozni.

Hogyan készülnek a 
Puskás Akadémia FC 
ellen? Milyen csapatnak 
tartja a felcsúti gárdát?

Robert Jarnit még a pécsi pályafu-
tása során ismertem meg - jól láttam, 
hogy mit képes kihozni egy csapatból. 
Egy nagyon nehéz mérkőzésre számí-
tok, ugyanakkor egy nagyon jó talál-
kozóra is, mert azokkal a csapatokkal, 
akik igazán játsszák a futballt mi is 
könnyebben vesszük fel a versenyt.

Békéscsaba 1912 előre
ALAPíTvA: 1912. október 22.
szín: lila-fehér
sTAdiOn: 
Kórház utcai stadion (4963 néző)
LegnAgyOBB sikerei:
Magyar Kupa-győztes (1988),
Magyar bajnokság 3. helyezés 
(1993/1994)

jáTékOskereT
kAPusOk:
33 Koszecz Kristóf 1996. 06. 10.
12 Ilizi Lubos (szlovák) 1982. 10. 13.
32 Mursits Roland 1991. 03. 14.
védŐk:
  2 Fabio Nascimento de Oliveira 
 (brazil) 1987. 09. 03.
  4 Bényei Balázs 1990. 01. 10.
  5 Koszó Balázs Tibor 1988. 03. 20.
15 Fehér Zsolt 1985. 09. 13.
21 Juhász György 1987. 06. 21.
23 Damjanovic Slavko 
 (montenegrói) 1992. 11. 02.
25 Thomas Piermayr 
 (osztrák)  1989. 08. 02.
kÖzéPPáLyásOk:
  6 Birtalan Botond 1989. 04. 08.
  8 Bagi István 1989. 03. 23.
10 Spitzmüller István 1986. 05. 14.
11 Balog Zsolt 1978. 11. 10.
14 Borbély Bálint 1989. 11. 30.
86 Laczkó Zsolt 1986. 12. 18.
88 George Koroudjiev Assenov 
 (bolgár) 1988. 03. 02.
CsATárOk:
  7 Szalai Dániel 1996. 09. 05.
  9 Kertész Tamás 1992. 05. 30.
13 Punosevac Bratislav 
 (szerb) 1987. 07. 09.
17 Oláh László Dávid 1995. 12. 16.
20 Szilágyi Péter 1988. 01. 26.
22 Viczián Ádám 1995. 11. 24.
24 Ezequiel Calvente Criado 
 (spanyol) 1988. 01. 01.

  „Nem kifogásokat, hanem szakmai megoldásokat keresünk”

Tudta-e?
a Békéscsaba 2-es mezszámú 
védője számára ismerősebb 
terep a Pancho aréna, mint a 
kórház utcai stadion. Fabio 
Nascimento de Oliveira, 
a brazil származású játékos 
három évig erősítette 
csapatunkat és negyvennyolc 

mérkőzésen lépett pályára a PaFC 
színeiben.
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Felkészültünk...
az őszi Eb-selejtezőre készülő U19-es 
válogatott Csehország ellen játszott 
felkészülési mérkőzést kedden, ami 
2-1-es végeredménnyel zárult a cse-
hek javára. következő alkalommal 
csütörtökön, Telkiben mérte újra ösz-
sze az erejét a két utánpótlás váloga-
tott. a diósdi mérkőzésen négy aka-
démistánk, Csonka Bonifác, László 
Noel, kertai dániel és Szabó Bence is 
pályára lépett. míg az U19 a csehekkel 

küzdött a héten, addig az U21-es válo-
gatott, Sallai Rolanddal a sorai között, 
szerda este az olasz utánpótlás válo-
gatottal ikszelt a Telki edzőközpont-
ban. az U18-as válogatott, Balogh Pé-
terrel, Tóth Bencével, Tóth kevével és 
keményffy mátéval, jövő héten Jezsek 
Tornán vesz részt, amelyen kedden 
a csehekkel, szerdán az ukránokkal, 
pénteken pedig a japánokkal mérkőz-
nek meg.   

Akadémistáink a válogatottban
A budapesti 
származású 
32 éves fut-
ballbíró 2008 
óta vezet az 
é l vona lban . 
1998-ban tette 
le játékveze-
tői vizsgáját. 
Spor tvezetői 
j a v a s l a t á r a 
2007-ben   NBII-
es kerettag 
lett, egy évvel 
később debü-
tált az élvonal-
ban. Utoljára a tavaszi PAFC - Vide-
oton mérkőzésen dirigált nekünk. 
A partjelzők Király Krisztián és 
Szalai Dániel, az alapvonali játékve-
zetők Karakó Ferenc és Takács Já-
nos lesznek, a tartalék játékvezető 
pedig Horváth Zoltán lesz ma este.

Játékvezető:
 Németh Ádám

Ezüstöt ért csapatunk játéka a lendvai tornán
 Augusztus 3-tól 9-ig 
a szlovéniai Lendván készült 

az őszi bajnoki rajtra u16-os csapatunk.

a háromcsapatos minitornán, augusztus 4-én két csa-
pattal mérte össze erejét a felcsúti alakulat. az első ösz-
szecsapáson kerék László duplájával 2-0-ra legyőzték 
a Csáktornyát a mieink, viszont a második találkozón a 
maribor ellen nem volt elég a rendes játékidő döntésre 
vinni a dolgot, a tizenegyes párbaj pedig szlovén győ-
zelmet hozott. „Szép eredménynek tartom a 
második helyet! ahhoz képest, hogy a csapatunk 
fiatalabb játékosokból állt, mint a többi együttesé, jól 
szerepeltünk a tornán. Remekül szolgálta a felkészülést 
az őszi szezonra, mindenki kapott játéklehetőséget.” – 
értékelte a tornát Bordán Csaba vezetőedző.

sikeres rajt a Magyar kupán
Puskás Ferencnére emlékezett a Puskás AFC. 

A kupamérkőzés kezdete előtt, egyperces néma 
főhajtással gondoltak játékosaink Akadémiánk 
névadójának szerdán elhunyt özvegyére.

A Magyar Kupa első fordulója 5-0-ás felcsúti 
sikerrel zárult a Sárrétudvari KSE ellen. A 
szerzett öt gólból kettőt, a Puskás Akadémia 
növendéke, Péter Bence szerzett.



NÉV KOROSZTÁLy BAJNOKSÁG EDZő
Puskás akadémia FC felnőtt NB i (OTP Bank Liga) Robert JaRNi
Puskás akadémia FC ii. felnőtt NB iii (nyugati csoport) kOmJÁTi andrás
Puskás akadémia  U19(1998) U19 Országos i. osztály ViNCZE istván 
Puskás akadémia  U17 (1999) U17 Országos i. osztály VaRGa károly 
Puskás akadémia  U16 (2000) U16 Országos i. osztály BORdÁN Csaba
Puskás akadémia  U15 (2001) U15 Országos i. osztály HaRmaTi Tamás
Puskás akadémia  U14 (2002) U14 Országos i. osztály FÓRiS Róbert 
Puskás akadémia  U13 (2003-2004) U13 Bozsik-program, Reg. kiemelt bajnokság ÓVÁRi Zsolt
Puskás akadémia FC iii. felnőtt Fejér megyei i. osztály SiPOS Zoltán
Felcsút SE U19 (1997) U19-es megyei bajnokság SZaBÓ dániel
Felcsút SE  U16 (2000) U16-os megyei bajnokság mÓRi Tamás
Felcsút SE U13 (2003-2004) Bozsik-program megyei bajnokság SULYOk attila
Felcsút SE  U11 (2005) Bozsik-program megyei bajnokság mÁCSOdi Ferenc
Felcsút SE  U9 (2007) Bozsik-program megyei bajnokság GÁLOS Zoltán
Felcsút SE  U7 (2009) Bozsik-program megyei bajnokság mÓRi Tamás
Felcsút SE  U17 leány Országos i. osztály (nyugati csoport) SZaBÓ Lajos
Felcsút SE  U15 leány Regionális bajnokság SZaBÓ Lajos
Felcsút SE  öregfiúk megyei öregfiúk bajnokság JUNEk károly
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a 19. NB i-es – Puskás akadémia FC – Paksi FC – mérkőzé-
se után Sallai Rolanddal szerződést hosszabbított a Puskás 
akadémia. a mindössze 18 éves Sallai már eddig is a Puskás 
akadémia kiemelkedő növendékeinek egyike volt, 17 évesen 
mutatkozott be a felnőtt élvonalban, miközben állandó tagja a 
korosztályos válogatottaknak is. Sallainak volt olyan utánpótlás 
szezonja, amelyben több mint 100 gólt szerzett. Takács mihály 
főigazgató a szerződés aláírásakor csak megerősítette, amit a 
szakemberek már régóta mondanak Rolandról, a magyar 
labdarúgás egyik nagy reménységét nevel-
te ki a Puskás Akadémia, egy olyan egyéniséget, 

aki mindkét lá-
bával ügyes, és 
kiváló helyzet-
felismeréssel, 
váratlan húzá-
sokkal is képes 
meglepni a sok-
kal rutinosabb ellenfeleit is. Sallai híres látványos góljairól is, 
több nemzetközi mérkőzésen szerzett félpályás gólt és tavaly 
harmadik lett az év magyar góljainak eredményhirdetésén a 
Panathinaikosz elleni góljával.

Sallai Roland újabb 
 hároméves szerződést írt alá

www.puskasakademia.hu

Meglepetésként érte Tischler 
Patrikot, hogy a Puskás Akadémia 
FC már most szerződést hosszabbí-
tott vele, annak ellenére, hogy még 
volt egy egy évig érvényes szerződé-
se.  „Örülök neki, hogy már egy évvel 
a szerződésem lejárta előtt hosszab-
bított velem a klub, hiszen ez azt jel-
zi, hogy tényleg számítanak rám és 
fontos tagja vagyok a Puskás Akadé-
miának.  – nyilatkozta honlapunknak 
csatárunk.” Nem habozott Lencse 
LászLó sem, amikor a PAFC újabb 
három évvel meghosszabbította a 
szerződését. „Jó kapcsolatot ápo-
lok itt mindenkivel, így amikor elém 
tették az újabb szerződést, nem ha-
boztam, jól érzem magam. Nagyon 
jó, hogy a vezetőség komolyan szá-
mol velem, még hosszú távon is.” – 
mondta Lencse László a szerződés 
aláírása után.

A honlapon írtuk

az 1981-ben megrendezett 
Budapest-Vidék öregfiúk-

találkozón – 25 év magyar földtől 
való távollét után – Puskás 

Ferenc is pályára 
lépett. Öcsi bácsi a telt házas 

Népstadion nézőserege előtt, 
a fővárosi csapat tagjaként 

mutatta meg, hogy 54 évesen 
is remekül tud bánni a labdával, 

ugyanis aznap este 
mesterhármast szerzett. 

Tudta-e Öcsi 
bácsiról?

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; Gyer-
mely–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 köz-
hasznú Sportegyesület; Székelyföld Labdarúgó akadémia (Csíkszereda), Tabáni Spartacus; Tápiószecsői FC; Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE

A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei

Mivel édesapám nagy sportrajongó, ezért gyermekkorom 
óta kísérem figyelemmel a focit. Természetesen elsősor-
ban a magyar futballt, de nagy kedvenceim más csapatok 
is a világban. Nagyon örülök, hogy a Puskás Akadémiának 
már van válogatott játékosa, de azt fájlalom, hogy a magyar 
labdarúgásban mintha a kondicionális képzés kívánnivalót 
hagyna maga után. Örülnék neki, ha vagányabb 
és erőtől duzzadó fiatalokat látnék az ország 
futballklubjainál. A magyar futball mindig is erős volt, 
de ha nem jut oxigén a fejbe, akkor nem tudja megcsinálni 
a focista azt, amire egyébként képes lenne… és hogy mi a 
magyar labdarúgásban az oxigén? A munka, a munka és 
a munka. Látva a nyári nemzetközi mérkőzéseket, a sokkal 
gyengébb képességű csapatok ki tudták ejteni a magyar 
csapatokat, mert kondicionálisan a magyar foci fölött van az 

a mezőny is, akikkel minket össze-
sorsoltak. A Puskás Akadémia csa-
patával már születése óta szimpa-
tizálok, még a korábbi Megye II-es 
és Megye I-es, NB III-as és NB II-es 
időszakban is kilátogattam a felcsú-
ti mérkőzésekre. Tagadhatatlan, 
hogy baráti elkötelezettség is volt abban, hogy jártam és já-
rok most is. Bár szorítok a Békéscsabáért – a tulajdonosával 
kifejezetten jó viszonyban vagyok –, nem most várom, hogy 
felzárkózzanak. Kívánom nekik, hogy bennmaradjanak, de 
annyira erősen látszik a PAFC csapatán a Jarni-féle focifi-
lozófia, hogy nem lenne meglepetés egy 2-0-ás vagy 3-0-ás 
végeredmény sem a Puskás Akadémia javára. 
   Eperjes Károly

„A  kemény munkától dobbanhat 
a magyar foci szíve”
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Csapataink, amelyeknek szurkolhatunk

Puskásakadémiaihírek

Kicsik és nagyok, fiúk és lányok 
jelentkezését várjuk a szombati hazai 
mérkőzéseink 11-es rúgó versenyeire. Ha 
szeretne gólt lőni a Pancho arénában, 
akkor nincs más teendője, mint jelentkez-
ni a marketing@pfla.hu e-mail címen.

Az U14-es fiatalok elmondásuk 
szerint a nemzetközi meccsekből tanul-
nak a legtöbbet, és hasznosnak tartják, 
hogy más országok utánpótláscsapatai-
val is gyakorolhatnak a nyáron.

Július 31-én negyedik alkalommal 
indult útjára a labda a nemzetközi 
Honvéd-macron kupán. a csoport-
küzdelmeken a dán aalborg Bk, a 
szerb Fk Partizan és az osztrák admira 
Wacker voltak a mieink ellenfelei.

Ingyenes szurkolói buszjára-
tok, gyorsított bejutás és kedvezmé-
nyek klubkártyásainknak, de aki csak 
kirándulni szeretne, az is jöjjön el és 
nézze meg a Puskás akadémiát és 
környékét. 

Még kétszer   három év
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PAFC mérkőzései 2015-ben, az OTP Bank Ligában

PAFC II. mérkőzései 2015-ben, az NB III nyugati csoportjában

  1 július 18. 18.00 MTK–PAFC 1–0
  2 július 26. 18.00 DVSC–PAFC 1–1
  3 augusztus 01. 18.00 PAfC–PAks 1–0
  4 augusztus 08. 18.00 ÚJPEST–PAFC 2–2
  5 augusztus 15. 18.00 PAfC–BékésCsABA 
  6 augusztus 22. 18.00 PAfC–vAsAs 
  7 augusztus 29. 18.00 HONVÉD–PAFC 
  8 szeptember 12.  PAfC–hALAdás 
  9 szeptember 19.  DIÓSGyőR–PAFC 
10 szeptember 26.  PAfC–fTC 
11 október 03.  VIDEOTON–PAFC 
12 október 17.  PAfC–MTk 
13 október 24.  PAfC–deBreCen 
14 október 31.  PAKS–PAFC 
15 november 07.  PAfC–ÚjPesT 
16 november 21.  BÉKÉSCSABA–PAFC 
17 november 28.  VASAS–PAFC 
18 december 05.  PAfC–hOnvéd 
19 december 12.  HALADÁS–PAFC 

  1. FERENCVÁROS 4 4 – – 10 2 12
  2. ÚJPEST  4 2 2 – 7 3 8
  3. MTK  4 2 1 1 9 4 7
  4. PAKS 4 2 1 1 7 2 7
  5. Bp. HONVÉD 4 2 1 1 7 7 7
  6. HALADÁS 4 2 1 1 4 4 7
  7. DEBRECEN 4 1 2 1 7 7 5
  8. Puskás AfC 4 1 2 1 4 4 5
  9. VASAS 4 1 – 3 4 7 3
10. VIDEOTON 4 1 – 3 3 6 3
11. DIÓSGyőR 4 1 – 3 4 11 3
12. BÉKÉSCSABA 4 – – 4 2 11 0

  1 augusztus 02. 11.00 PAfC ii.–MOsOnMAgyAróvár 3–3
  2 augusztus 09. 17.30 DIÓSDI TC –PAFC II. 1–0
  3 augusztus 16. 15.00 PAfC ii.–AndráshidA 
  4 augusztus 23. 17.30 DOROG–PAFC II. 
  5 augusztus 30. 14.30 PAfC ii.–CsOrnA 
  6 szeptember 06. 16.30 TATABÁNyA–PAFC II. 
  7 szeptember 13.  PAfC ii.–CsePeL  
  8 szeptember 20.  MTK II.–PAFC II. 
  9 szeptember 27.  PAfC ii.–BALATOnfÜred 
11 október 11.  PAfC ii.–érd 
12 október 17.  III. KER. TVE–PAFC II. 
13 október 25.  PAfC ii.–sárvár 
14 október 31.  ETO FC GyőR–PAFC II. 
15 november 08.  PAfC ii.–videOTOn fC ii. 
16 november 15.  FTC II.–PAFC II. 
17 november 22.  PAfC ii.–Bkv 2013 fuTBALL 

  1. ÉRDI VSE 2 2 – – 6 0 6
  2. VIDEOTON FC II. 2 2 – – 6 2 6
  3. ETO FC GyőR 2 2 – – 4 0 6
  4. DIÓSDI TC 2 2 – – 3 1 6
  5. FERENCVÁROSI II. 2 1 1 – 3 1 4
  6. CSEPEL FC 2 1 1 – 2 1 4
  7. III. KER. TVE 2 – 2 – 2 2 2
  8. MOSONMAGyARÓVÁR 1 – 1 – 3 3 1
  9. SÁRVÁR FC 2 – 1 1 4 5 1
10. Puskás AfC ii. 2 – 1 1 3 4 1
11. TATABÁNyA FC 2 – 1 1 3 4 1
12. BKV ELőRE 2 – 1 1 2 3 1
13. ANDRÁSHIDA  2 – 1 1 2 4 1
14. MTK II. 2 – 1 1 2 5 1
15. DOROGI FC 2 – 1 1 0 3 1
16. BALATONFÜRED 1 – – 1 0 3 0
17. CSORNA 2 – – 2 2 6 0

Az 5. forduló további mérkőzései
Szombat 18:00 ÚJPEST–BP. HONVÉD
 18:00 HALADÁS–PAKS
 18:00 VASAS–VIDEOTON
 18:00 DIÓSGyőR–DEBRECEN
 20:30 FERENCVÁROS–MTK

A puskás Akadémia FC támogatói
készítette a Puskás Ferenc
Labdarúgó akadémia
kommunikációs osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.

Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
Lapzárta: 2015.08.12.
www.puskasakademia.hu
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