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puskás akadémia fc vs mtk budapest

„Alig várjuk már, hogy visszavághassunk 
a júliusi vereségért! Az első fordulóban totálisan 
csődöt mondott a csapatunk, így szeretnénk most hazai 

közönség előtt még inkább megmutatni, hogy mire vagyunk 
képesek. Egyáltalán nem könnyű ellenfél az MTK, de 

mi mindent el fogunk követni azért, hogy három ponttal 
gazdagodjunk szombat este.” Robert Jarni vezetőedző

puskásakadémiaihírek
OTp BAnk LigA 12. fOrduLó, 2015. 10. 17.



puskásakadémiaihírek

Hogy kerültél szorosabb kapcsolatba a 
futballal?

Öt éves lehettem mikor Csákváron elkezdtem focizni az 
óvodában. a családomból én vagyok az első, aki komo-
lyabban vette a labdarúgást, mint egy hobbit. anyukám 
tanárnő, így volt lehetőségem arra, hogy még iskolás-
korom előtt a suliban rúgjam a bőrt. Ekkor már látszott, 
hogy az átlagnál jobban érzem a labdát, de nem gondol-
tam még, hogy egy nap ebből fogok megélni. Tizennégy 
éves koromban vált komollyá a dolog, amikor Székes-
fehérvárra, a Videotonhoz kerültem. Egy évet játszottam 
az U15-ös csapatban a Vidinél, majd egy próbajátékon 
megtetszettem Felcsúton, és itt ragadtam.  

mire emlékszel vissza legszívesebben 
akadémista éveidből?

Hirtelen két dolog jut az eszembe a közelmúltból. az 
egyik a madridi túra, amikor a Real korosztályos együtte-
sével játszottunk egy barátságos mérkőzést, majd megte-
kintettünk a Bernabéuban a nagycsapat BL-mérkőzését 
a Schalkeval, a másik, mikor az umagi edzőtáborban 
félpályás gólt lőttem a Rijeka ellen. Nagyon sokat köszön-
hetek a Puskás akadémiának.

Sokan mondják rólad, hogy nem félsz a 
kemény munkától. mi motivál ennyire?

a tehetségem adott volt ahhoz, hogy jó játékossá váljak, 
de mivel nem vagyok egy ösztönös zseni, így bele kellett 
tennem a munkát, hogy kitűnjek a többi tehetség közül. 
Nagyon sokat gyakoroltam az edzéseken túl is, igyekez-
tem a technikámon csiszolgatni. Ez a mai napig így van, 
ha tehetem a pályán vagyok és gyakorlok. a futball iránti 
szeretet az elsődleges motivációm, ez hajt a mai napig. 
Szerencsésnek tartom magam, hogy abból élhetek, ami 
a szenvedélyem. 

mit tartasz a legnagyobb 
erősségednek? 

Védekező típusú játékos vagyok, egész 
életemben védő vagy védekező közép-
pályás poszton játszottam. az eddigi csa-
pataimat leginkább a labdaszerzéseimmel 
és a keménységemmel tudtam segíteni.  
Sokat kell még fejlődnöm ahhoz, hogy 
elérjem a céljaim. Bátrabbnak kell 
lennem a pályán, sokszor görcsös 
vagyok, lazítanom kell, játszani és 
élvezni a futballt.  

a tavalyi szezon 
utolsó fordulójában 
mutatkoztál be az 
élvonalban, azóta 
tagja vagy az 
NB i-es keretnek. 
Hogy érzed magad 
a nagycsapatban?

az első pályára lépésem előtt elég-
gé izgultam, de mikor már játékban 
voltam, megnyugodtam. Teljesen 
más hangulata van egy NB i-es baj-
nokinak, mint egy utánpótlás mérkő-
zésnek. korábban is elmondtam már, 
hogy egy álom vált valóra azzal, hogy 
a PaFC tagja lehetek. Nyáron jelen-
tős változáson ment át a csapatunk, 
jelenleg minden poszton minimum 
két játékossal számolhat a szakmai 
stáb. Egészséges versenyhelyzet 
van a csapaton belül, ami további 
fejlődésre motivál. 

„Nagyon sokat köszönhetek 
 a Puskás Akadémiának” – Pintér Bence
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Varga károly lett az u16-u19 csapataink szekcióvezetője, az u17-es csapatunk 
vezetését pedig két kiváló szakember, ivica kuleševic és dino skender vette át.

Ismét bővült Akadémiánk szakmai stábja 
puskásakadémiaihírek www.puskasakademia.hu

Pintér Bence 19. születésnapja után nem sokkal, a 2014/2015-ös szezon zárófordulójában, 
Szombathelyen Puskás mezben mutatkozott be az élvonalban. egykori akadémistánk 
tehetségének, és rengeteg belefektetett munkájának köszönhetően 
kiérdemelte a szakmai stáb bizalmát, így a nyári felkészülést már a nagycsapat 
keretének tagjaként kezdte meg.

Az október 6-ai Akadémiai Szalon vendége a nyolcvanegyszeres horvát 
válogatott, világbajnoki bronzérmes, Világkupa győztes labdarúgó, a 
Puskás Akadémia FC-t vezetőedzőként irányító Robert Jarni volt. A 
tanulságos beszélgetés során bátran kérdezhettek a fiatalok. Szóba került 
többek között, milyen egészen fiatalon elszakadni a családtól, mennyire 
fontos végigjárni a szamárlétrát, de a célkitűzések, az álmok és az NB 
I-es csapat is szóba kerültek. Jarni mester saját példáján 
keresztül biztatta és motiválta a fiúkat. A beszélgetés 
videófelvétele teljes egészében megtekinthető a www.puskasakademia.hu 
weboldalon. 

„Merj nagyot álmodni!”

„A pálya 
szélén tanul 
legtöbbet 
egy edző” 
dino skender
„Fiatalabb csapatok 
vezetőedzőjeként 
kezdtem a pályafutá-
somat az Nk Osijeknél. U9-es koruktól 
kezdve, öt éven át kísértem a csapatom, 
akikkel sikerült komolyabb eredménye-
ket is elérnünk. az U19-es együttesnél 
kerültem ivica kulesevic mellé, azt 
hiszem ebből az időszakból tanultam a 
legtöbbet. a kezdetektől fogva egyetér-
tettünk mindenben, egyeztek az elveink 
és a gondolkodásunk, így a Rijeka 
csapatához is követtem, majd ide is, 
Felcsútra. az ember sok évet eltölthet az 
iskolapadban, de nem tanul annyit, mint 
1-2 pálya szélén eltöltött év alatt. az iga-
zán az a hely, ahol az edző napról napra 
fejlődik és mindig újat tanul. Természe-
tesen azért a papír az kell, már csak egy 
vizsgám van hátra és megszerzem az 
UEFa pro licencem is.”

„Minden a 
játékosok 
álmairól szól”
ivica kulesevic
2003-ban kezdte 
edzői pályafutását, 
malajziában, majd 
kilenc évig erősítette 
az eszéki labdarúgó klub edzői stábját. 
kezdetben utánpótlás csapatok vezető-
jeként, majd 2014-ben sportigazgatóként 
dolgozott az Osijeknél. igazgatói mun-
kássága mellett az U16-os és U17-es 
válogatottat segítette. Ezt követően a 
Rijeka B csapatának vezetőedzőjeként 
munkálkodott. „Elégedett vagyok az 
eddig tapasztaltakkal. Remek játékosok 
alkotják a csapatot, keményen dolgoznak 
és nagyon elkötelezettek. Természetesen 
vezetőedzőként azt is figyelnem kell, 
hogy miben kell még fejlődniük. Elsődle-
gesen a gyorsaságuk az, amin javítanunk 
kell, de amik jól működnek, azon nem 
változtatunk. minden a játékosok álmairól 
és céljairól szól. a mi munkánk, hogy 
segítsünk nekik elérni ezeket.”

„Jó úton jár 
a társaság” 
Varga károly
„Nyáron vettem át 
az öt új játékossal 
bővült U17-es keretet, 
így a szezon elején 
az elsődleges cél a 
közösségformálás és csapatépítés volt. 
Ebben a negyedévben sikerült elérni 
a rövidtávon kitűzött céljainkat, talán 
még többet is. Remek, sokra hivatott, 
mentálisan és morálisan is erős együttes 
vált az U17-es korosztályból. az ered-
mények is azt mutatják, hogy jó úton jár 
a társaság. Nyugodtan mondhatom, 
hogy egy minden téren kiváló állapotban 
lévő gárdát vesznek át a kollégák. a 
játékosállomány magában hordozza az 
eredményes szereplés lehetőségét mind 
a bajnokságban, mind a Puskás-Suzuki 
kupán. Jó munkát és sok sikert kívánok 
a csapatnak, hogy végig tudjanak menni 
a megkezdett úton, melyhez szekcióve-
zetőként természetesen én is igyekszem 
minden segítséget megadni!”
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puskásakadémiafc 2015-2016 ősz
puskásakadémiaihírek

2015. október 25-én vasárnap tartja 
a Puskás Akadémia az idei országos 
kiválasztójának első fordulóját, ahol 
a 2004-es és 2005-ös szüle-
tésű gyermekek mutathat-
ják meg tudásukat. Minden 
indulónak október 21-éig előzetesen 
regisztrálnia kell az eseményre. Az 
ehhez szükséges dokumentum letölt-
hető a puskasakademia.hu oldalról. 
Várunk mindenkit szeretettel! 

Itt a lehetőség a visszavágásra
Nagyon szoros a 
mezőny, az első kör 
után a 10. helyen álló 
PaFC mindössze 5 
pontra van a dobogótól. 
Bizakodó a folytatással 
kapcsolatban? 

a célunk az első pillanattól 
kezdve tiszta és egyér telmű. az 
egész csapaton, a fiataloktól 
kezdve az idősebbekig látszik, 
hogy fejlődtek, tanultak. Folytat-
juk a megkezdett munkát, hala-

dunk tovább azon az 
úton, amin elin-
dultunk nyáron. 
Biztos vagyok 
benne, hogy a 
befektetett mun-
ka nem hiábavaló.

Pontokban is meg 
fog mutatkozni, 

ha javul a 
helyzetki-

használá-
sunk és 

mel-
lénk 
sze-
gődik 
egy 

kis 
szerencse 
is. Pár góllal 
sokkal több 
bajnoki 
pontot sze-
rezhettünk 
volna, ám 
ez idáig 
még semmi 
sem dőlt el. 
a nyári ala-
pozó munka, 

a játékosok odaadása, akarata 
és odafigyelése is vissza kell, 
hogy köszönjön az előttünk álló 
időszakban. 

Hogy telt a válogatott 
szünet a csapatnál? 

a keretünkből Fiola attila és 
márkvár t dávid az a-válogatott, 
Sallai Roland, kocsis Gergő és 
a hétfőn csatlakozó márkvár t 
dávid az U21-es csapat Eb-selej-
tező mérkőzésein volt érintett. a 
többiekkel elvonultunk néhány 
napra edzőtáborozni, hogy nyu-
godt körülmények között készül-
jünk a folytatásra. a társaság 
egy része egy nappal korábban 
hazajött, hogy pályára lépjenek 
a szombati NB iii-as bajnoki 
találkozón. minden az elképze-
lések és a tervek szerint zajlott 
a szünetben, újult erővel tér tünk 
vissza Felcsútra. 

a nyitófordulóban 
találkoztunk utoljára 
az mTk-val. milyen 
mérkőzésre számít most 
szombaton?

alig várjuk már, hogy vissza-
vághassunk a júliusi vereségér t! 
az első fordulóban totálisan 
csődöt mondott a csapatunk, így 
szeretnénk most hazai közönség 
előtt még inkább megmutatni, 
hogy mire vagyunk képesek. 
Egyáltalán nem könnyű ellenfél 
az mTk, de mi mindent el fo-
gunk követni azér t, hogy három 
ponttal gazdagodjunk szombat 
este a Pancho arénában. Remél-
jük, hogy a valódi erejét és tudá-
sát fogja megmutatni a társaság!
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Robert JArni
vezetőedző
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pOgAcsics krisztián
1985.10.17.

 0 0 01 pinTér Bence*
1996.04.02.

 0 0 06
hOrVáTh Tamás
1987.06.18.

 0 0 031 hudák martin*
1994.02.22.

 0 1 07
ziMA Ádám*
1996.07.01.

 0 0 047
Renato keLic (horvát)
1991.03.31.

 0 0 03
fOdOr Ferenc
1991.03.22.

 0 3 05
marko dinJAr
1986.05.21.

 0 1 010
TAr Zsolt*
1993.02.13.

 0 0 022
spAndLer Csaba*
1996.03.07.

 0 0 023

pOLOnkAi attila
1979.06.12.

 0 0 018
nAgy Zsolt*
1993.05.25.

 0 0 025
zsóTér donát*
1996.01.06.

 1 0 027
MészárOs dávid*
1996.07.31.

 0 0 028
Branko pAuLJeVic
1989.06.12.

 0 1 049
MárkVárT dávid
1994.09.20.

 1 2 088fiOLA attila
1990.02.17.

 0 3 124

Stipe BAceLic-grgic 
(horvát), 1988.02.16.

 0 2 08

ivan herceg (horvát)
1990.02.10.

 0 0 039 TischLer Patrik
1991.07.30.

 0 2 09
sALLAi Roland*
1997.05.22.

 1 3 011
Lencse László
1988.07.02.

 1 0 029
kOcsis Gergő
1994.03.07.

 0 0 064
pekár László
1993.01.20.

 6 0 077

A Vas megyei 
játékvezető ma 
ünnepli 38. szüle-
tésnapját. Idén a 
második, összes-
ségében pedig a 
hatodik alkalom, 
hogy NB I-es baj-
nokit dirigál a 
PAFC-nak. Van 
min javítanunk, 
egy döntetlen 
mellett négy vere-
ség a mérlegünk 
Pintérrel. Tavaly 
is ő dirigált a két 
csapat össze-
csapásán, akkor 
a kék-fehérek 
nyertek 1-0-ra a 
Panchoban.

A PAFC - MTK játékvezetője: 
Pintér Csaba

Kiválasztó

Sasa gLAVAs pályaedző
szíJJárTó istván pályaedző
Jure BOzinOVic erőnléti edző
Sandro TOMic kapusedző

peTŐ Zoltán technikai vezető
dr. kOVács László csapatorvos
feszThAMMer Réka fizioterapeuta
hAJnAL imre masszőr

kiss istván masszőr
isTókOVics miklós tolmács
Móriné zABó Zsuzsanna szertáros
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Felső sor:  Branko pauljevic, Renato kelic, pogacsics Krisztán, fodor Ferenc, fiola Attila
Első sor:  sallai Roland, Márkvárt Dávid, pekár László, Marko dinjar, Stipe Bacelic-grgic, Lencse László



„50-50 százalék esélyt adok mindkét  
          csapatnak” – László Csaba
Hogy érzi magát az új sze-
repkörében a klubnál?

abszolút megszoktam már és na-
gyon jól is érzem magam. Egy kicsit 
hasonló a feladatköröm, mint Skóciá-
ban volt, vagyis inkább a menedzseri 
rendszerben meghatározott felada-
tokhoz hasonló dolgokért vagyok 
felelős az mTk-nál is, amit nagyon 
szeretek. Természetesen kicsit fele-
másan értékelem a csapat eddigi tel-
jesítményét. Egyrészt nagyon elége-
dett vagyok a fiúk hozzáállásával és a 
munkájukkal is, ugyanakkor stabilizál-
ni kell még a játékunkat ahhoz, hogy 
olyan meccseken, amelyeken jobban 
játszunk az ellenfélnél, ne hullajtsunk 
el pontokat. 

 
milyen célokkal vágtak 
neki a 2015/2016-os sze-
zonnak?

a minimális célkitűzés, hogy az 
első hatban legyünk, de természe-
tesen ennél sokkal jobb eredményt 
szeretnénk elérni a bajnokságban, 
illetve a magyar kupában is szeret-
nénk a lehető legjobban szerepelni. 
Emellett nagyon fontos számunkra, 
hogy minél több fiatal tehetséget 
építsünk be az első csapatba. 
Úgy vélem, ha a már említett 
stabilitást elérjük a játékunk-
ban, akkor jó eredménnyel 
zárhatjuk az idei szezont is.

milyennek látja a 
mostani PaFC-ot? 
Egyértelmű esélyes-
nek tartja csapatát? 

a PaFC egy jó csapat és 
óriási változásokon ment keresztül 
az utóbbi időben. maga a klub is 

fejlődik, de a csapat is egy új, kitűnő 
vezetőedzővel dolgozik és a játékos-
keret is megerősödött. Erősségét az 
is jól mutatja, hogy hétről hétre válo-
gatott játékosok is erősítik a PaFC-ot. 
Ugyanakkor Önök is a csapatépítés 
fázisában vannak ebből a szem-
pontból, ebben tehát hasonlítanak 
csapataink. én egy mérkőzés előtt 
mindig 50-50 százalék esélyt adok 
mindkét csapatnak és ez most sincs 
másképp. Nem sok mindenben 
különbözik a júliusi és a mostani 
összecsapás. Ugyanúgy idegenben 
lépünk pályára, mint akkor, csak 
most kicsit hidegebb lesz az idő, az 
pedig csak extra motivációt jelent, 
hogy egy gyönyörű stadionban, jó 
pályán fogunk játszani.

MTK Budapest
Alapítva: 1888
klubszín: kék-fehér
stadion: Hidegkuti Nándor Stadion 
(felújítás alatt)
Legnagyobb sikerei: 
2x Közép-európai Kupa győztes, 
2x BEK negyeddöntős, 
KEK ezüstérmes, VVK elődöntős, 
23x magyar bajnok, 12xMagyar Kupa 
győztes, 2x Szuperkupa győztes

A játékoskeret: 
kapusok:
  1 Hegedüs Lajos  1987. 12. 19.
28 Frederico Groppioni 
      (olasz)  1984. 06. 17.
42 Demjén Patrik  1998. 03. 22.
Védők:
  3 Deutsch Bence  1992. 08. 04.
  4 Baki Ákos  1994. 08. 24.
  5 Mato Grgics (horvát)  1987. 09. 27.
12 Tóth Ferenc  1993. 01. 09.
18 Bese Barnabás  1994. 05. 06.
21 Vukmir Dragan (szerb)  1978. 08. 02.
23 Vadnai Dániel  1988. 02. 19.
24 Poór Patrik  1993. 11. 15.
34 Talabér Attila  1996. 05. 29.
középpályások:
  6 Khaly Iyane Thiam 
      (szenegáli)  1994. 01. 07.
  8 Hajdú Ádám  1993. 01. 16.
10 Szatmári Lóránd  1988. 10. 03.
15 Marek Střeštík (cseh)  1987. 02. 01.
19 Kanta József  1984. 03. 24.
38 Vass Ádám  1988. 09. 09.
55 Vogyicska Bálint  1998. 02. 27.
57 Schrammel Ádám  1996. 07. 19.
csatárok:
  7 Myke Bouard Ramos 
      (brazil)  1992. 10. 30.
11 Varga Szabolcs  1995. 03. 17.
13 Hrepka Ádám  1987. 04. 15.
14 Torghelle Sándor  1982. 05. 05.
56 Gera Dániel  1995. 08. 29.                          
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 Értékes döntetlen Cipruson
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A Puskás Akadémia U19-es együttese egy jó iramú, fordulatos mérkőzésen 3-3-as 
döntetlent játszott Cipruson az APOEL korosztályos csapata ellen, az UEFA Youth League 
bajnoki ágán. Óvári Zsolt duplájával vezettünk a szünetben, majd a hazaiak fordítását 
követően Szabó Bence állította be a végeredményt. A visszavágó október 21-én 
felcsúton, a pancho Arénában lesz.

Óvári Zsolt révén már a 6. percben 
vezetést szereztünk. Húsz percen ke-
resztül magabiztosan őrizte az előnyt a 
Puskás, azonban a 27. percben egyen-
lítettek a hazaiak. a szünet előtt egy 
perccel damásdi asszisztjából Óvári 
megszerezte második találatát, így 2-1-
es előnyben vonulhattunk pihenőre. a 
második játékrész első negyedórájá-
ban hiába vezettünk veszélyes táma-
dásokat, a hazaiak számítása szerint 
alakult a mérkőzés. az 52. percben ak-
cióból, hat perccel később büntetőből 
volt eredményes a haza csapat, meg-
fordítva ezzel a mérkőzés állását. Sze-
rencsére a fiúkat nem fogta meg annyi-
ra a két gyors gól, hogy ne álltak volna 
fel, a 70. percben Péter Bence előké-
szítése után Szabó Bence egalizált. a 

hátralévő időben a mieink álltak köze-
lebb a győztes gól megszerzéséhez, 
azonban több találat már nem esett, 
így a párharc 3-3-as állásról folytatódik 

Felcsúton. a továbbjutó csapat a máso-
dik fordulóban nagy valószínűséggel a 
HJk Helsinki-t Finnországban 5-0-ra le-
győző Celtic-kel találkozik. „a mérkőzé-

sen nemcsak az ellenfél, de 
a játékvezető is próbált nyo-
mást gyakorolni ránk, eb-
ből adódóan kaptunk a ter-
vezettnél több sárga lapot. 
Október 21-ig még 
a támadójátékunkon 
kell javítanunk, de a 
csapatomtól győzel-
met várok, hisz elvá-
rás, hogy eljussunk 
legalább a második 
fordulóig.” – nyilatkoz-
ta komjáti andrás vezető-
edző.



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 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
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a Puskás akadémia U15-ös csapata a Nike Premier kupa regionális dön-
tőjéből, a jövő áprilisi nyolccsapatos országos döntőbe jutott. a Harmati 
Tamás és Fóris Róbert által vezetett együttes a Siófokot Bojtok Balázs, mi-
hályi márk és Nagy kevin góljaival 4-0-ra, a Vasast Sipos Zoltán találatával 
1-0-ra győzte le. az országos döntőbe jutásért a B-csoport második he-
lyén végzett kaposvárt Hajnal Gergely góljával vertük 1-0-ra, így kapott 
gól nélkül jutottunk az ország legjobb nyolc csapata 
közé. „Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a Premier kupát, a 2x20 
perces játékidő pedig csak még különlegesebbé teszi a megmérettetést. 
a felkészülés során sokat gyakoroltuk a szabadrúgásokat és a szöglete-
ket, amik hasznosnak bizonyultak. alapvetően a saját játékunkkal próbál-
tunk dominálni.” - nyilatkozott Harmati Tamás vezetőedző.

www.puskasakademia.hu

A Puskás Akadémia FC válogatott 
labdarúgója, Fiola Attila végezte el 
szeptember 27-én, vasárnap a Bu-
daörs - győri Audi ETO KC NBI-es 
női bajnoki kézilabda mérkőzés kez-
dődobását. A budaörsi kézis lányok 
nagy kedvence a megtisztelő meghí-
vás mellett, a klub jótékonysági ak-
ciójához is csatlakozott, amelyben 
a Bátor Kicsi Lélek Alapítvány által 
támogatott daganatos, leukémiás 
gyerekeknek és családjaiknak gyűj-
tenek.

A honlapon írtuk
Puskás Ferenc 
nem keve-
sebb mint tíz 
országban 
edzősködött 
1967 és 1993 
között. Edzői 
pályafutását 
Spanyolország-
ban kezdte és 
olyan csapa-
toknál is meg-
fordult, mint 
például a chilei Colo-Colo, az 
egyiptomi al masri vagy az auszt-
ráliai South melbourne Hellas. 
Edzői munkásságának 
utolsó állomása a ma-
gyar válogatott volt, ahol 
szövetségi kapitányként 
instruálta az ország leg-
jobbjait.  

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:

A Fehérvár AV 19 szakosztály igazgatója a jégkoronggal kötött 
korai barátsága mellett, tíz éves kora óta rendszeres látogatója a 
futballeseményeknek is. Az Ifj. Ocskay gábor Jégkorong Akadémia 
és a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia között szoros a kapcsolat, 
hiába különbözik a két sportág. Utánpótlás csapataink lelkes látogatói 
a székesfehérvári hokimeccseknek, és az ottani fiatalok is örülnek, ha 
megtekinthetnek egy-két felcsúti összecsapást. „A jégkorong mérkőzések 
sokkal gyorsabb üteműek, ám egy jó focimeccs is tud nagyon élvezetes 
és eseménydús lenni. Amikor csak időm engedi, jelen vagyok a Puskás 
Akadémia mérkőzésein, legyen szó NB I-es meccsről vagy utánpótlás 
tornáról. A legutóbbi hazain, a Ferencváros elleni pontszerzésen is itt 
voltam. Jó meccs volt, de ez az itteni meccsek többségére igaz, hisz 
Felcsúton az utánpótlás mérkőzések is nagyon magas színvonalúak. 
Ma este is egy izgalmas összecsapásra számítok, 
nem lesz könnyű dolga robert Jarni fiainak, 
hiszen az MTk-nak is nagyon erős csapata van. 
Szurkolni fogok, hogy a PAFC otthon tartsa a három pontot!”

A VIP-páholyban: Ocskay gábor
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Csapataink, amelyeknek szurkolhatunk:

puskásakadémiaihírek

Új magazinműsor indult az 
Echo Tv-n, melynek első adásában 
akadémiánk U19-es, UEFa Youth 
Leauge visszavágóra készülő csapata 
mutatkozott be. a teljes műsort megte-
kinthető a honlapunkon.

Az U21-es válogatott Eb-se-
lejtező mérkőzésen 2-2-es döntetlent 
játszott az albánokkal a Pancho 
arénában. a PaFC-ból kocsis végig, 
márkvárt a 60. percig, Sallai a 78. 
perctől volt pályán. a novemberi két 
Eb-selejtezőre igyekszünk kijavítani 
a hibákat, mert a most mutatott játék 
ott is nagyon kevés lesz.” - értékelt a 
lefújást követően márkvárt.

Fiola 
a kezdőkörben

Premier Kupa: Országos döntőbe jutottunk
A rovat médiapartnere
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Polonkai Attila bokájából sebészi 
úton eltávolították a letört csontdarabo-
kat. Egy hét múlva, a gipsz és a varratok 
eltávolítása után kezdheti meg a reha-
bilitációt. Mihamarabbi teljes felépülést 
kívánunk a PAFC csapatkapitányának!
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A PAFC mérkőzései 2015-ben, az OTP Bank Ligában:

A 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 1–2
  6 augusztus 22. 18.00 pAfc–VAsAs 1–0
  7 augusztus 29. 18.00 HONVÉD–PAFC 0–0
  8 szeptember 12. 18.00 pAfc–hALAdás 1–1
  9 szeptember 19. 18.00 DIÓSgYőR–PAFC 3–2
10 szeptember 26. 18.00 pAfc–fTc 0–0
11 október 03. 18.00 VIDEOTON–PAFC 3–2
12 október 17. 18.00 pAfc–MTk 
13 október 24. 15.30 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 11 10 1 – 22 4 31
  2. HALADáS 11 4 6 1 9 7 18
  3. PAKS 11 4 4 3 13 8 16
  4. MTK 11 4 4 3 14 10 16
  5. BP. HONVÉD 11 4 4 3 15 13 16
  6. DEBRECEN 11 4 4 3 13 13 16
  7. VIDEOTON FC 11 4 – 7 11 15 12
  8. DIÓSgYőR 11 3 3 5 13 21 12
  9. ÚJPEST 11 2 6 3 13 14 12
10. puskás Afc 11 2 5 4 11 13 11
11. VASAS 11 3 1 7 9 14 10
12. BÉKÉSCSABA  11 2 2 7 9 20 8

  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 0–2
  4 augusztus 23. 17.30 DOROg–PAFC II. 1–4
  5 augusztus 30. 14.30 pAfc ii.–csOrnA 3–1
  6 szeptember 06. 16.30 TATABáNYA–PAFC II. 0–4
  7 szeptember 13. 11.00 pAfc ii.–csepeL  3–1
  8 szeptember 20. 11.00 MTK II.–PAFC II. 0–2
  9 szeptember 27. 13.00 pAfc ii.–BALATOnfÜred 6–1
11 október 10. 11.00 pAfc ii.–érd 1–4
12 október 18. 14.30 III. KER. TVE–PAFC II. 
13 október 25. 13.30 pAfc ii.–sárVár 
14 november 01. 17.00 ETO FC gYőR–PAFC II. 
15 november 08. 11.00 pAfc ii.–VideOTOn fc ii. 
16 november 15. 13.30 FTC II.–PAFC II. 
17 november 22. 11.00 pAfc ii.–BkV 2013 fuTBALL 

  1. VIDEOTON FC II. 10 9 – 1 35 14 27
  2. FERENCVáROS II. 10 8 2 – 27 5 26
  3. ETO FC gYőR 10 7 2 1 28 9 23
  4. DOROgI FC 11 6 2 3 13 11 20
  5. puskás Afc ii. 10 6 1 3 26 14 19
  6. DIÓSDI TC 10 6 1 3 16 10 19
  7. ANDRáSHIDA SC 11 5 3 3 21 13 18
  8. ÉRDI VSE 10 5 2 3 20 15 17
  9. MOSONMAgYARÓVáR 10 5 2 3 15 13 17
10. BKV ELőRE 10 4 2 4 14 13 14
11. III. KER. TVE 10 3 3 4 15 17 12
12. MTK II. 11 3 2 6 12 18 11
13. CSEPEL FC 11 2 3 6 12 27 9
14. SáRVáR FC 10 1 3 6 9 27 6
15. TATABáNYA FC 11 1 2 8 10 24 5
16. BALATONFÜREDI 10 1 1 8 9 30 4
17. CSORNAI SE 11 0 1 10 6 28 1

A 12. forduló további mérkőzései:
Szombat 18.00 VIDEOTON FC–BP. HONVÉD
 18.00 DEBRECEN–BÉKÉSCSABA
 18.00 PAKS–ÚJPEST
 18.00 VASAS–DIÓSgYőR
 20.30 FERENCVáROS–HALADáS

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. 10. 14.
www.puskasakademia.hu
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PANCHO ARÉNA
www.puskasakademia.hu
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