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Köszönjük a Puskás Akadémia egyre nagyobb családjának , 
szurkolóinknak és nézőinknek , 

hogy kitartó biztatásukkal egész évben segítették 
a Puskás Akadémia FC-t és utánpótlás csapatainkat!

puskásakadémiaihírek
OTp Bank Liga 33. fOrduLó, 2016. 04. 30.

puskás akadémia fc vs budapest honvéd fc



Bemutatkozik: Mim Gergely
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Milyen út vezetett a puskás 
akadémiáig?
Kiskoromban még csak a szülővárosomban, 
Villányban rúgtam a bőrt, majd tízéves 
koromban Kozármislenybe kerültem. 
A játékomnak és némi szerencsének 
köszönhetően több klub is megkeresett, de 
úgy gondoltam, hogy az itteni akadémista 
létből tudnám kihozni a legtöbbet. Azóta 
bebizonyosodott, hogy Felcsúton minden 
adott ahhoz, hogy bárkiből profi labdarúgó 
váljon.

Minden utánpótlás csapatunk 
más miatt különleges. az 
u17-es együttesnél mit 
emelnél ki?

Egy nagyon összeszokott kis társaság a miénk, akik jó 
kezek között formálódnak.  
A védekezésünk rendben van, de a támadójátékunkon 
van még mit csiszolni a Puskás-Suzuki Kupáig. A fizikális 
edzettség mellett tudjuk, hogy mentálisan is fel kell még 
készülnünk a tornára. Rengeteget beszélgetünk róla, 
mindenki fel van tüzelve a lehetőségtől, hogy a Pancho 
Arénában léphetünk pályára.

gondolom a psk, az nB i, esetleg 
külföld lebeg a szemed előtt, ha a 
jövődre gondolsz. Van olyan álmod is, 
amelyet a futball világán kívüli?
A villányi származásom miatt csábít, hogy a borvidék 
adottságait kihasználva nyissak a családommal egy 
vendéglátóhelyet. Szerencsére a bor és a futball nem 
feltétlenül zárja ki egymást.

a puskás akadémia tehetséges középpályása négy éves volt, amikor először került labda 
a lába elé, azóta pedig elszakíthatatlan párost alkotnak a játékszerrel. gergelyt is – 
ahogy sok más fiút – az édesapja indította el a futball útján. nemcsak 
akadémistánk, de még az idősebb Mim is aktív labdarúgó a Villányi öregfiúkban.
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gYŰJTsd ÖssZe 
a TeLJes pafC CsapaTOT!

Hogyan szerezheted be a csapatról készült 
hűtőmágneseket?
Ha a tavasszal megveszed mind a hét hazai PAFC 
mérkőzésre a belépőt, és a bejáratoknál átadod 
a megvásárolt jegyed kódját, cserébe adunk egy 
hűtőmágnest. A hetedik PAFC – Budapest Honvéd 
mérkőzésen a középpályásaink fotóival ellátott 
hűtőmágnest veheted át, és a többi mérkőzésünkön 
is folytatjuk a sorozatot, így érdemes lesz minden 
meccsünkre eljönnöd, hogy a teljes csapatképet kirakhasd 
a hűtődre!

Hogyan válthatod be a jegyedet hűtőmágnesre?
Amint belépsz a hazai szektoraink egyikébe, keresd 
a hűtőmágnes hoszteszünket, és ha a jegyeden lévő 
letéphető kódodat leadod neki, cserébe odaadja a 
hűtőmágnest.

Meddig tudod beváltani a jegyedet?
Érkezz minél előbb a mérkőzésre, hiszen az akció a készlet 
erejéig tart, így ha korábban érkezel a mérkőzésnapon, 
akkor Neked biztosan jut a limitált szériából!

Hol szerezhetsz be PAFC csoportképes hűtőmágnest?
Kizárólag a PAFC tavaszi hazai mérkőzésein, a hazai 
szektorok bejáratainál, minden mérkőzés kezdete előtt már 
egy órával.

7. széria a csapatból: 
kÖZéppáLYásOk

puskásakadémiaihírek

Ha mindened a sport
és látni akarod a jövő sztárfutballistáit, és megnéznéd 
mit tudnak akadémistáink, mondjuk a Real Madrid ko-

rosztályos csapata ellen:

Ott a helyed a lelátón 
május 13–16. között, 

a 9. Puskás–Suzuki Kupán!

Május 13-15. 
Csoportmérkőzések: 11:00 és 13:00 óra

Május 16.
Mérkőzés az 5. helyért: 12:00 óra
Bronzmeccs: 14:00 óra, Pancho Aréna
Döntő: 16:00 óra, Pancho ArénaP
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További információ a www.puskassuzukicup.net oldalon található.
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puskásakadémiafC 2015-2016 tavasz

              sZíJJárTó istván 
                 megbízott vezetőedző
disZTL Péter kapusedző
peTŐ Zoltán technikai vezető

dr. kOVáCs László csapatorvos
fesZThaMMer Réka fizioterapeuta
CZuCZi mátyás videóelemző
haJnaL imre masszőr

kiss istván masszőr
Móriné ZaBó Zsuzsanna szertáros
héring Erzsébet szertáros

„A hideg fej nagyon fontos 
 ezekben a percekben”

az mTk ellen megszakí-
tottunk egy negatív széri-
át, itt az idő, hogy a Hon-
véd ellen is megszerezzük 
az első NB i-es győzel-
münket. 

Nincsen más választásunk! az 
elmúlt két fordulóban bizonyították a 
fiúk, hogy kiélezett helyzetben, nagy 
nyomás alatt is képesek jól teljesíte-
ni. az mTk-t legyőztük, a Vasas ellen 
pedig 70 percen keresztül dominál-

tunk. a szombati vereséget 
követően az öltözőben 

igyekeztem azonnal fel-
rázni a társaságot, hiszen 
még mindig elérhetjük a 
célunkat. Ha egy kicsit 
eredményesebben 
fejezzük be az akcióinkat 

szombaton, akkor sze-
rintem nem lesz 

probléma.

mit gon-
dol a 
Honvéd 
jelen-
legi 
csapa-
táról?

Rossi mes-
ter nagyon jól 
összerakta a kis-
pesti együttest, 
egységes a társa-
ság. kis szeren-
csével előrébb is 

végezhettek volna. életveszélyesek 
pontrúgásokból és a kontráikra is 
nagyon oda kell figyelnünk majd, 
Holender, Hidi és Prosser lövő tech-
nikáját is kiemelhetném. a lefújás 
pillanatáig fegyelmezetten kell ját-
szanunk ellenük.

mi dönthet a három pont 
sorsáról? 

Szerintem mind a két csapat jól 
fog játszani, de aki higgadtabb 
lesz a kapu előtt, az megnyerheti a 
meccset. mindent el kell követnünk 
a siker érdekében. a hét az energia-
raktárak feltöltéséről és a megfelelő 
mentális felkészülésről szólt. a hideg 
fej nagyon fontos lesz ezekben a 
percekben. Fegyelmezett védekezés 
mellett, persze muszáj lesz koc-
káztatnunk. Nagyobb felelősséget 
kell vállalnia a támadóinknak, át 
kell érezniük a helyzet súlyát. Nem 
engedhetjük meg magunknak ezút-
tal, hogy kihagyjunk akárcsak egy 
ziccert is. 

a meccs alatt párhuzamo-
san követi majd a dunaúj-
városi eseményeket is?

Nem, erre megvannak a megfe-
lelő emberek. én kizárólag a saját 
csapatomra és a győzelem megszer-
zésére fogok koncentrálni. a lefújást 
követően úgyis hamar megtudjuk mi 
történt odaát.  Végezzük el a saját 
feladatunkat, nyerjük meg a mecs-
cset, a többi nem rajtunk múlik. 
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A 7. fordulóban augusztus végén, a Bozsik Stadionban 
gólnélküli döntetlent játszottak egymással a csapatok, 
míg a 18. fordulóban, decemberben Prosser, Youla és 
Kamber találatával 3-0-ra nyert a Honvéd a Panchoban.

Filip paJOViC (szerb)
1993. 07. 30.

 0 0 015

pOgaCsiCs krisztián
1985. 10. 17.

 0 0 01
TóTh Balázs*
1997. 09. 04.

 0 0 012

marko dinJar
1986. 05. 21.

 0 2 023
fiOLa attila
1990. 02. 17.

 1 7 124

fOdOr Ferenc
1991. 03. 22.

 1 3 05
fOrró Gyula
1988. 06. 06.

 0 2 014

Renato keLiC (horvát)
1991. 03. 31.

 0 2 03
LipCsei Ádám*
1997. 05. 22.

 0 1 04

Tar Zsolt*
1993. 02. 13.

 0 1 022

Stipe BaCeLiC-grgiC 
(horvát) 1988. 02. 16.

 1 5 08
Vjacseszlav CsurkO 
1993. 05. 10.

 3 2 020

dmytro LOpa (ukrán)
1988. 11. 23.

 0 4 17
MárkVárT dávid
1994. 09. 20.

 2 7 088

MésZárOs dávid*
1996. 07. 31.

 0 0 028

karol MésZárOs 
(szlovák) 1993. 07. 25.

 3 1 011

nagY Zsolt*
1993. 05. 25.

 1 1 025

Branko pauLJeViC
1989. 06. 12.

 1 2 149

pekár László
1993. 01. 20.

 7 2 077

pOLOnkai attila (CSk)
1979. 06. 12.

 0 2 018

saLLai Roland*
1997. 05. 22.

 1 4 010

Zsidai László
1986. 07. 16.

 1 8 017

ZsóTér donát*
1996. 01. 06.

 2 1 027

Geoffrey CasTiLLiOn 
(holland) 1991. 05. 25.

 2 2 191
*s
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kOCsis Gergő
1994.03.07.

 0 1 064

puskásakadémiaihírek

1400
Elindult a Vál-völgyi kisvasút. a 
három állomást érintő vonato-
zás kiváló program a mérkőzé-
sekre érkezőknek és mindazok-
nak, akik szívesen töltenének el 
több időt a Puskás akadémia és 
a Vál-völgye környékén. a rész-
letekről tájékozódjon a www.
valvolgyikisvasut.hu webol-
dalon.

 töltSd lE
A puskásAKAdÉMiA
 appliKáCióját!
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Elindult a kisvasút



puskásakadémiafC        2016. április 20.
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Akadémistáink más pályákon:
 Farkas Norbert

N a g y s i ke r ű 
i n te r j úso ro -
zatunkban a 
nálunk futbal-
lozó fiatalokat 
i s m e r h e t i k 
meg egy ki-
csit közelebb-
ről. Buda márton rádiós műsorvezető minden héten 
két akadémistánkat faggatja arról, hogy mivel telnek 
a hétköznapijaik, mit csinálnak, amikor nem futballoz-
nak vagy tanulnak, hogy látják a jövőjüket és még szá-
mos más témakörről. Ha érdekli, hogy Papp Zsombor 
hányszoros országos karatebajnok, vagy hogy Horog 
Ádám mikor kezdte meg a gólgyártást, akkor tekintse 
meg honlapunkon a Pályán kívül legfrissebb adását.

Pályán kívül

tudta-e?
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Farkas Norbert ezer szállal kötődik a Puskás akadémiá-
hoz. Felcsúton érett profi labdarúgóvá, tagja volt NB ii-es 
bajnokcsapatunknak és a PaFC színeiben mutatkozott 
be az élvonalban. Jelenleg Siófokon alapemberként rúg-
ja a bőrt, korábban egy évet Zalaegerszegen játszott, 
ahol már azon is elgondolkodott, hogy abbahagyja a 
labdarúgást. a Siófok ajánlata szerencsére meggyőzte, 
fantasztikusan érzi magát a Balaton-parton. 
„Zalaegerszegre nagy reményekkel érkeztem, de sajnos 
szerencsétlenül alakultak a dolgok. Ekkor elgondolkod-
tam rajta, hogy abbahagyom a futballt, ám a siófoki le-
hetőség új lendületet adott. Nagyon jól érzem magam 
itt, remek körülmények között, profi szakemberekkel 
dolgozhatunk hétről hétre. érzem, hogy fejlődök és jól is 
megy a játék, hétvégén a harmadik gólomat szereztem 
a bajnokságban. maximálisan élvezem a szakmai stáb 
bizalmát, alapemberként számolnak velem. Siófokra a 
játékosállomány nagy része nyáron érkezett, nálunk nin-
csenek kiemelkedő egyének, minden a csapatmunkán 
áll vagy bukik. Stabil középcsapatként túlteljesítettük az 
év eleji elvárást, ami a bennmaradás kiharcolása volt. 
most a helyemen érzem magam, de egy nap szeretnék 
ismét NB i-es csapatban játszani. Az akadémiáról, 
a PAFC-os időszakból is csak pozitív em-
lékeim vannak. imádtam odajárni, abban 
az időben kizárólag a futballal kellett fog-
lalkoznom. Rengeteg tapasztalatot és élményt sze-
reztem, a mai napig elkísérnek például Pilu bácsi taná-
csai. a legszebb emlék az NB ii-es bajnoki cím, de az NB 
i-es bemutatkozás is felejthetetlen maradt a számomra.” 
– összegzett Farkas Norbert.  

negyvenegy nap van még hátra a 2016-
os franciaországi labdarúgó-európa-
bajnokságig. Az 1986-os világbajnokság után Ma-
gyarország ismét ott lesz egy nagy tornán. Nem véletlen, 
hogy Bernd Storck szövetségi kapitány történelmi sikerről 
beszélt a norvégok elleni kettős győzelmet követően, hi-
szen Európa-bajnokságon legutóbb 44 éve vettünk részt. 
A magyar nemzeti tizenegy június 14-én 18 órakor Bor-
deaux-ban Ausztriával, június 18-án 18 órakor Marseille-
ben izlanddal, június 22-én 18 órakor lyonban Portugáliá-
val mérkőzik meg az F-csoportban. Hajrá, Magyarország!
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„Győzelemre készülünk” - Marco Rossi
Hogy összegezné csapata 
szezonbeli teljesítményét?

Pozitív évet zárunk, annak ellenére 
is, hogy rengeteg pontot elvesztet-
tünk. Jó munkát végeztünk azzal, 
hogy minden mérkőzésen a külföldi-
ekre és a támogatott korú játékosokra 
vonatkozó ajánlásokat betartottuk, a 
magyar futball érdekeit is szolgáltuk, 
amivel sok esetben több ismeretlent 
is tettünk az egyenletbe. Nálunk volt a 
legnagyobb az aktuálisan akadémista 
játékosok aránya az összes csapat-
hoz viszonyvita. Tovább fejlődtünk, 
ez nyugodtan kijelenthető a tavalyi 
szereplésünk fényében.

mi a terv a folytatásra?
kollégáimmal nagyon nehéz, 

de szisztematikus munkát 
végeztünk el. az akadémis-
tákra alapozva, úgy, hogy 
a tengelyben rutinos vagy 
rutinosabb játékosokkal 

stabilizáltuk a gárdát. 
Lovric, kamber, 

Vasziljevics és 
Eppel említ-

hető meg 
ebben a 
szerep-
körben. 
Célunk, 

hogy a jövő szezont már egy még 
komplettebb kerettel kezdjük el, továb-
bi, még jobb eredményeket elérve.

Jól ismeri Szíjjártó istvánt, 
hiszen dolgoztak együtt ko-
rábban. milyen szakembert 
ismert meg benne?

Nagyon jó emberi- és munkakap-
csolat volt köztünk. Futballistaként na-
gyon hasznos tapasztalatokat szerzett, 
imádja a labdarúgást és ért is hozzá, 
egyenes ember. azt gondolom, tud 
segíteni a Puskás akadémiának.

 
különös rendező az élet, 
egy héten belül „kiejthetik” 
a Békéscsabát és a Pus-
kást is az élvonalból. mit vár 
a szombati mérkőzéstől?

a dVTk meccs után már nyilat-
koztam, hogy a Honvéd lehet majd a 
mérleg nyelve a kiesés tekintetében. 
a Békéscsabát nem mi ejtettük ki, ha-
nem ők magukat az év elejei gyenge 
teljesítményükkel. a felcsútiaknak a 
csodában kell majd bízniuk, hiszen 
a sorsuk nemcsak az egymás elleni 
találkozónktól függ. Győzelemre 
készülünk ugyanúgy, mint ahogy azt 
a Békéscsaba ellen is tettük, annak 
ellenére, hogy roppant motivált gárda 
lesz majd az ellenfelünk.

játékoskeret
kapusok:
  1 NAGY Sándor (ukrán) 1985. 09. 02.
18 HORVÁTH András 1988. 02. 03.
71 KEMENES Szabolcs 1986. 05. 18.
Védők:
  2 BOBÁL Dávid 1995. 08. 31.
  5 Aleksandar
       IGNJATOVIC (szerb) 1988. 04. 11.
  8 IKENNE-KING
       Patrick (nigériai) 1991. 10. 29.
14 SZILÁGYI Lóránd 1987. 02. 25.
21 BOTKA Endre 1994. 08. 25.
25 Ivan LOVRIC 1985. 07. 11.
36 BARÁTH Botond 1992. 04. 21.
középpályások:
  6 GAZDAG Dániel 1996. 03. 02.
16 CSÁBI Mihály 1995. 03. 25.
24 KAMBER Djordje 1983. 11. 20.
26 HIDI Patrik 1990. 11. 27.
66 VASZILJEVICS
        Dusan (szerb) 1982. 05. 07.
77 NAGY Gergő 1993. 01. 07.
Csatárok:
  7 VERNES Richárd 1992. 02. 24.
  9 EPPEL Márton 1991. 11. 20.
11 Kabangu
         KADIMA (kongói) 1993. 06. 15.
17 PROSSER Dániel 1994. 06. 15.
57 HOLENDER Filip 1994. 07. 27.
99 Souleymane
         YOULA (guineai) 1981. 11. 29.

Budapest 
 Honvéd FC
alapítva: 1909
klubszín: piros-fekete
stadion: Bozsik Stadion
Legnagyobb sikerei: 
13x magyar bajnok
7x Magyar Kupa győztes
Közép-európai Kupa győztes: 1959

Szíjjártó István a PAFC megbízott 
vezetőedzője több szállal is kötődik a 

Honvédhoz. 1989-ben Bajnok és Magyar
Kupa-győztes is volt a Kispesti alakulattal. 

2013-ban pedig Marco Rossi munkáját segítette 
pályaedzőként.



NÉV KoRoSztálY BAjNoKSáG Edző
Puskás akadémia FC felnőtt NB i (OTP Bank Liga) SZiJJÁRTó istváni
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 ivica kULESEViC 
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

puskásakadémiaihírek

Áprilisban elindult a Puskás 
akadémia magazinműsora az 
m4 Sporton, havonta 26 perc-
ben. Exkluzív tar talmakkal je-
lenkezünk, és a PaFC mellett 
kiemelten foglalkozunk az után-
pótlással, ezen belül akadémis-
táink mindennapjaival. májusi 
adásunk fókuszában az immár 
kilencedik alkalommal meg-
rendezésre kerülő nemzetközi 
utánpótlás torna, a Puskás-Su-
zuki kupa áll. Beszélgetünk 
U17-es csapatunkkal, emel-
lett hírekkel, elemzésekkel és 
háttérinformációkkal is jelentke-
zünk. találkozzunk május 
6-án, az M4 Sporton is!

www.puskasakademia.hu

A Nagycsa-
ládosok or-
szágos Egye-
s ü l e t é n e k 
e l n ö k s é g e 
a Bölcső-
díj Bronz 
f o k o z a -
tában ré-
s z e s í t e t t e 
a Puskás 
Ferenc lab-
darúgó Aka-
démiát, a 
Szent imre Gimnáziumban meg-
rendezett közgyűlésen április 23-
án, Budapesten. Az október óta 
tartó eredményes együttműködé-
sért kiérdemelt díjat tóth Balázs 
nemzetközi kapcsolatokért fele-
lős igazgató vette át a gimnázium 
dísztermében. 

A honlapon írtuk

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, Genbao akadémia (Sanghaj)  
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, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE

A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:

legyél te a csapat 12. játékosa!
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Csapataink, amelyeknek szurkolhatunk:

puskásakadémiaihírek

Harmati tamás U15-ös 
együttese a Nike Premier kupa 
országos döntőjének megnyeré-
sével kivívta a részvétel jogát a 
finnországi kontinentális döntőn, 
amelyet május 5-9. között ren-
deznek meg. Utánpótlás csapa-
tunk két másik korosztályunkkal 
egyetemben még a bajnoki cím 
megszerzéséért is harcban áll, a 
cél, hogy mindkét fronton jól sze-
repeljenek.

Néhány nappal az építőipa-
ri Nívódíj elnyerésének emléket 
állító tábla felavatását követően 
újabb elismerésben részesült a 
Pancho aréna. a Footballs Top 
Ten (footballstopten.com) legfris-
sebb tízes listájának élére válasz-
totta a felcsúti stadiont, megelőz-
ve többek között a a monacói 
Stade Louis ii -t, a riói maracanát, 
a Bayern münchen stadionját is.

A jövő reménységei A rovat médiapartnere
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Bölcső-díjat kapott 
akadémiánk a Puskás Ferenc Labdarúgó akadémia április 17-én, vasárnap tartot-

ta Országos kiválasztójának ii. fordulóját, amelyen az őszi első fordu-
lóban kiválasztott gyermekek vettek részt. a fiatal labdarúgó palánták 
utánpótlás edzőink és több tehetségkutató előtt mutathatták meg 
újból tudásukat. korosztályonként – 2004-es és 2005-ös születésű-
ek – 25 fő érkezett az áprilisi megmérettetésre. a iii. fordulóba jutott 
gyermekek májusban három napot töltenek el a Puskás akadémi-
án. „Bizakodásra ad okot, hogy nagyon tehetséges 
gyerekekkel találkoztunk a kiválasztó első két fordu-
lójában. A mutatott játék alapján elmondható, hogy 
nagyszerű korosztályunk lesz a 2004-es is” – értékelt 
Juhász Tibor vezető tehetségkutató.  

Már az 

 -on is!

#
Eddig is szükség volt szurkolóinkra, de ezen a meccsen  a ti 
segítségetek nélkülözhetetlen. Meg kell, hogy mutassátok, van 
hangotok, és ezáltal játékosaink érezzék veletek együtt azt a 
pluszt, ami ahhoz kell, hogy közösen bent maradjunk a leg-
jobbak között. A hazai mérkőzéseken hétről hétre igyekeztünk 
meglepni benneteket ajándékokkal, hogy jó élményekkel hagy-
játok el ezt a festői környezetet.

Ezen a napon, a Budapest Honvéd elleni utolsó bajnoki mecs-
csen sem lesz ez másképpen, csak zúgjon minél hangosabban 
a Hajrá, Puskás!

ahhoz, hogy nyerj, nem kell más, csak a 
telefonod és egy rövid videó arról, hogyan 
szurkolsz és biztatod párban vagy csapat-
ban a puskás akadémiát. Rázod a kereplőt, fújod a 
dudát vagy csak hallatod a hangod, de minél hangosabban.  Mi-
után megvan ez a videó, töltsd fel a Facebook- vagy instagram 
oldalunkra, használd a #pafC hashtaget és mi 

megtalálunk, akárhol is ülsz a stadionban. a szünetben 
és a mérkőzés végén is 2-2 tabletet, és 
más értékes ajándékcsomagokat sorso-
lunk ki azok között, akik ugyanúgy, mint a srácok a pályán, 
szívüket, lelküket kiteszik a győzelemért.

ha a büfében lazítanál:
– 2 korsó sör után kapsz ajándékba még 1 pohárral
– Magnum jégkrém mellé pedig jár még egy ingyen Big Milk*

Legyél Te a csapat 12. játékosa!
Puskás Ferenc labdarúgó Akadémia 
– Ahol a jövő labdarúgóit is láthatod!

*A fagylalt akció kizárólag a Pancho Aréna keleti oldalán vehető igénybe.
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A PAFC 2016 tavaszi mérkőzései az otP Bank ligában:

A PAFC ii 2016 tavaszi mérkőzései az NB iii nyugati csoportjában:

20 február 13. 15.30 pafC–dVTk 1–0
21 február 20. 15.30 FtC–PAFC 2–0
22 február 27. 15.30 pafC–VideOTOn fC 0–1
23 március 05. 18.00 dVSC–PAFC 4–2
24 március 09. 18.00 pafC–paks 2–1
25 március 12. 18.00 FtC–PAFC 4–0
26 március 19. 15.30 pafC–VideOTOn fC 0–0
28 április 02. 18.30 pafC–haLadás 1–1
29 április 06. 19.00 dVtK–PAFC 2–1
27 április 09. 18.00 ÚjPESt–PAFC 2–2
30 április 16. 18.00 pafC–BékésCsaBa 0–1
31 április 20. 19.00 MtK–PAFC 0–1
32 április 23. 18.00 VASAS–PAFC 1–0
33 április 30. 16:30 pafC–hOnVéd 

  1. FERENCVáRoS 32 23 4 5 68–23 73
  2. VidEotoN 32 16 4 12 39–29 52
  3. dEBRECEN 32 14 10 8 48–34 52
  4. MtK  32 14 9 9 39–35 51
  5. HAlAdáS 32 13 11 8 33–36 50
  6. ÚjPESt 32 11 13 8 42–34 46
  7. HoNVÉd 32 12 7 13 39–37 43
  8. PAKS 32 11 7 14 39–40 40
  9. dióSGYőR 32 10 8 14 37–45 38
10. VASAS 32 8 5 19 30–54 29
11. puskás afC 32 6 10 16 33–50 28
12. BÉKÉSCSABA 32 6 8 18 25–55 26

18 február 14. 14.00 MoSoNMAGYARóVáR–PAFC ii 6–2
19 február 21. 11.00 pafC ii–diósdi TC 1–2
20 február 28. 14.00 ANdRáSHidA–PAFC ii 2–1
21 március 06. 11.00 pafC ii–dOrOgi fC 0–1
22 március 13. 14.30 CSoRNAi SE–PAFC ii 1–1
23 március 20. 11.00 pafC ii–TaTaBánYa 0–2
24 március 27. 16.00 CSEPEl FC–PAFC ii 0–2
25 április 03. 11.00 pafC ii–MTk 2–2
26 április 10. 16.30 BAlAtoNFÜREd–PAFC ii 2–1
28 április 24. 17.00 ÉRdi VSE–PAFC ii 1–1
29 május 01. 11.00 pafC ii–iii. ker. TVe 
30 május 08. 17.30 SáRVáR FC–PAFC ii 
31 május 15. 11.00 pafC ii–eTO fuTsaL 
32 május 22. 18.00 VidEotoN FC ii–PAFC ii 
33 május 29. 11.00 pafC ii–fTC ii 
34 június 05. 18.00 BKV–PAFC ii 

  1. FERENCVáRoSi ii 26 18 5 3 53–19 59
  2. doRoGi FC 27 15 8 4 29–14 53
  3. VidEotoN ii 26 16 3 7 60–34 51
  4. MoSoNMAGYARóVáR 26 15 6 5 52–29 51
  5. Eto FC GYőR 26 12 9 5 50–27 45
  6. ANdRáSHidA SC 27 12 7 8 42–32 43
  7. tAtABáNYA FC 27 12 4 11 42–34 40
  8. MtK ii 27 11 7 9 37–37 40
  9. BKV ElőRE 26 10 8 8 35–28 38
10. ÉRdi VSE 26 10 6 10 41–39 36
11. dióSdi tC* 26 10 4 12 30–34 33
12. iii. KER. tVE 26 9 6 11 36–43 33
13. puskás afC ii 26 8 6 12 45–43 30
14. CSEPEl FC 27 6 5 16 23–59 23
15. SáRVáR FC 26 3 8 15 25–60 17
16. BAlAtoNFÜREd** 26 4 5 17 23–53 12
17. CSoRNAi SE 27 3 3 21 19–57 12

A 33. forduló további mérkőzései:
Szombat 16:30 ÚjPESt–VidEotoN
 16:30 BÉKÉSCSABA–dEBRECEN
 16:30 MTk–Vasas 
 16:30 HAlAdáS–FERENCVáRoSi 
 19:00 dióSGYőR–PAKS

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: 2016. 04. 28.
www.puskasakademia.hu
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PANCHO ARÉNA
www.puskasakademia.hu
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