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türelem, nyugalom, bizalom
interjú a Pápán döntetlennel be-
mutatkozó Nb i-es  újonccsapat, 
a Puskás Akadémia Fc vezető-
edzőjével, benczés miklóssal
  3. oldal

csak a győzelem 
az elfogadható! 
Az újpest vezetőedzője, Kozma 
istván második Nb i-es mérkő-
zésére készül a lila-fehérekkel
 5. oldal

az otP BaNk liGa állása 
az 1. ForDUlÓ UtáN

  1. DebreceN 1 1 0 0  7−1 3
  2. mtK 1 1 0 0 3−0 3
  3. KecsKemét 1 1 0 0 3−1 3
  4. viDeotoN Fc 1 1 0 0 2−0 3
  5. FereNcváros 1 1 0  0 2−1 3
      PAKs 1 1 0 0 2−1 3
  7. győri eto 1 0  1 0 1−1 1
      Diósgyőr 1 0  1 0 1−1 1
      PáPA 1 0 1 0 1−1 1
      PUskás akaDÉmia Fc 1 0 1 0 1−1 1
11. úJPest Fc 1 0 0 1 1−2 0
      Pécs 1 0 0 1 1−2 0
13. bP. hoNvéD 1 0 0 1 1−3 0
14. hAlADás 1 0 0 1 0−2 0
15. mezőKÖvesD 1 0 0 1 0−3 0
16. KAPosvár 1 0 0 1 1−7 0

a PUskás akaDÉmia Fc NB i-es 
BaJNoki mÉrkŐzÉsei 2013-BaN

Július 26., 19.00 PáPA–PUskás akaDÉmia Fc  1 1
Augusztus 3., 21.00 PUskás akaDÉmia Fc–úJPest 
Augusztus 10., 19.00 PAKs–PUskás akaDÉmia Fc 
Augusztus 18., 16.30 buDAPest hoNvéD–PUskás akaDÉmia Fc 
Augusztus 24., 19.00 PUskás akaDÉmia Fc–KAPosvár 
Augusztus 31., 19.00 mezőKÖvesD–PUskás akaDÉmia Fc 
szeptember 14., PUskás akaDÉmia Fc–Diósgyőr 
szeptember 21., hAlADás–PUskás akaDÉmia Fc 
szeptember 28., PUskás akaDÉmia Fc–FereNcváros 
október 5., Pécs–PUskás akaDÉmia Fc 
október 19.,  PUskás akaDÉmia Fc–viDeotoN Fc 
október 26., győr–PUskás akaDÉmia Fc 
November 2., PUskás akaDÉmia Fc–mtK 
November 9., DebreceN–PUskás akaDÉmia Fc 
November 23., PUskás akaDÉmia Fc–KecsKemét 
November 30., PUskás akaDÉmia Fc–PáPA 
December 7., úJPest–PUskás akaDÉmia Fc 

Érkezett:* Barcsay márk (Puskás 
Akadémia), BertUs lajos (Kecskemét),   
lubos haJDúch (Kaposvár), károly 
bálint (videoton Puskás Akadémia), mol-
Nár tibor (videoton Puskás Akadémia), 
uros Nikolics (videoton Fc), PaPP 
marcell (videoton Puskás Akadémia), 
szelei Donát (Puskás Akadémia), ta-
más márk (videoton Puskás Akadémia), 
tischler Patrik (mtK), tÓth lászló 
(Puskás Akadémia), Vachtler csaba 
(videoton Puskás Akadémia)

táVozott:* czirJÉk zoltán, kleiNheisler 
lászló (videoton Fc), NaGy Dániel (siófok), 
PaPP szilárd (siófok), sáNDor lászló (video-
ton Fc ii), soÓs János 

*lapzártánkig 2013. augusztus 1-ig, 

 álló, hátsó sor (balról): Papp marcell, Papucsek barna, tamás márk, vaszilejosz Aposztolopulosz, zsolnai róbert, lubos hajdúch, vaszicsku gergő, tischler 
Patrik, Farkas Norbert, Fabio, somodi bence. álló, középső sor (balról): bolla Krisztián ügyvezető-helyettes, miguel Angel luque, uros Nikolics, Kővári barba-
ra technikai vezető, Kiss istván masszőr, Disztl Péter kapusedző, elekes József edző, benczés miklós vezetőedző, horváth Péter edző, dr. Kovács lászló csa-
patorvos, hegedűs béla technikai munkatárs, gajdos zsolt, baracskai roland, mészáros lászló ügyvezető. Ülő sor (balról): molnár tibor, vachtler csaba, 
margitics Andor, Polonkai Attila, tóth balázs, bertus lajos, tóth lászló, szelei Donát, Károly bálint, tamás márk, barcsay márk, orbán gáspár. A fotóról hiány-
zik a sérült szakály Dénes  
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a Puskás akadémia Fc 
támogatói



csapat korosztály bajnokság edző hazai mérkőzések
PusKás AKADémiA Fc FelNőtt Nb i (otP bANK ligA) beNczés miklós széKesFehérvár
viDeotoN Fc FelNőtt Nb i (otP bANK ligA) José gomes széKesFehérvár
viDeotoN PusKás AKADémiA FelNőtt Nb iii (DuNA csoPort) sziJJártó istván széKesFehérvár
PusKás AKADémiA  u21 (1993−1995) u21 országos i. osztály vArgA Károly, sAllAi tibor Felcsút
viDeotoN  u21 (1993−1995) u19 i. osztály csucsáNszKy zoltán széKesFehérvár  
PusKás AKADémiA  u18 (1996) u18 országos i. osztály sAllAi tibor Felcsút
viDeotoN  u18 (1996) u18 országos i. osztály vAJDA gusztáv széKesFehérvár 
PusKás AKADémiA  u17 (1997) u17 országos i. osztály viNcze istván, borDáN csaba Felcsút 
viDeotoN  u17 (1997) u17 országos i. osztály mÜller csaba széKesFehérvár 
PusKás AKADémiA  u16 (1998) u16 országos i. osztály viNcze gábor, borDáN csaba Felcsút 
viDeotoN  u16 (1998) u16 országos i. osztály Poór csaba széKesFehérvár
PusKás AKADémiA  u15 (1999) u15 országos i. osztály Fóris róbert,csorDás tamás Felcsút
viDeotoN  u15 (1999) u15 i. osztály (NyugAti csoPort) csrePKA tamás széKesFehérvár
PusKás AKADémiA  u14 (2000) u14 országos i. osztály óvári zsolt, csorDás tamás Felcsút
viDeotoN  u14 (2000) u14 i. osztály (NyugAti csoPort) bozAi Attila Felcsút
Felcsút se  u14 (2000) FeJér megyei bAJNoKság szAbó Dániel Felcsút
Felcsút se  u13 (2001) u13 mlsz-NuPi szAbó Dániel Felcsút
viDeotoN  u13 (2001) mlsz-NuPi NAgy bálint széKesFehérvár
viDeotoN  u12 (2002) mlsz-NuPi tóth József széKesFehérvár
Felcsút se  u11 (2003) mlsz-NuPi DÖrNer szabolcs Felcsút
viDeotoN  u11 (2003) mlsz-NuPi PAláNKi csaba, bárDosi balázs széKesFehérvár
viDeotoN  u10 (2004) mlsz-NuPi borsáNyi istván, Disztl milán széKesFehérvár
Felcsút se  u9 (2005) mlsz-NuPi gálos zoltán Felcsút
viDeotoN  u9 (2005) mlsz-NuPi horváth zoltán, vADász imre széKesFehérvár
viDeotoN  u8 (2006) mlsz-NuPi horváth zoltán, vADász imre széKesFehérvár
Felcsút se  u7 (2007) mlsz-NuPi móri tamás Felcsút
viDeotoN  u7 (2007) mlsz-NuPi oláh Attila, FeKete csaba széKesFehérvár
viDeotoN  u6 (2008) mlsz-NuPi oláh Attila, FeKete csaba széKesFehérvár
PusKás AKADémiA Fc ii  FelNőtt (megyei i. osztály) FeJér megyei i. osztály siPos zoltán Felcsút
Felcsút se  ÖregFiúK FeJér megyei ÖregFiúK vÖrÖs József Felcsút
Felcsút se  (u15) leáNy országos i. osztály szAbó lajos Felcsút

csapataink, amelyeknek az őszi szezonban szurkolhatunk

FelcsútiFocihírek 2013. aUGUsztUs 3.  32  2013. aUGUsztUs 3. FelcsútiFocihírek

épül a stadion
A 2012-es Puskás−suzuki-kupa 
után kezdődtek a munkálatok, s a 
tervek szerint a 2013–2014-es idény 
tavaszi szezonjában játszhatnak elő-
ször Nb i-es bajnoki mérkőzéseket 
a világhírű építész, makovecz imre 
tervei alapján készült felcsúti ék-
szerdobozban. A stadion lesz az ott-
hona a Puskás Akadémia Fc-nek, 
amely a tavaszi szezonban „visz-
szaköltözik” Felcsútra, így benczés 
miklós csapata vadonatúj környe-
zetben játszhatja a hazai bajnoki 
mérkőzéseit az otP bANK ligá-
ban. A stadionépítési munkálatok 
ideje alatt albérletben, a székesfe-
hérvári sóstói stadionban szere-
pel az Nb i újonca, a Puskás Aka-
démia Fc. 

busszal sóstóra
minden hazai bajnoki mérkőzésre 
szurkolói buszt indít a PAFc. Azok 
a lelkes drukkerek, akik székes-
fehérváron is meg szeretnék néz-
ni az Nb ii Nyugati csoport arany-
érmesét immár az otP bank li-
gában, minden bajnoki mérkőzés 
előtt a Puskás Akadémia elől indu-
ló busszal juthatnak el a sóstói sta-
dionba. 

újoncok az 
újonccsapatban 

A magyar élvonal századik újonc-
csapata, a PAFc hat Nb i-es újonc 
futballistát avatott az otP bank liga 
első fordulójában. baracskai ro-
land, Farkas Norbert, gajdos zsolt, 
vachtler csaba és Vaszicsku Ger-
gő kezdő volt, utóbbi gólt is szer-
zett. A vidi-nevelésű tamás márk 
csere volt Pápán.

újpestiek Felcsúton

Az 1968-as olimpiai labdarúgótor-
na bajnoka, Nagy lászló edzőként 
második lett a Felcsút Fc-vel. A ko-
rábbi lila-fehér bajnok, tamási zol-
tán két évet futballozott Felcsúton. 
A felcsúti móri tamás Nb i-es mecs-
cseket játszott újpesten. 2007. au-
gusztus 29-én magyar Kupa-mec-
csen győzött 3–1-re a Felcsút az új-
pest ellen.

a Puskás akadémia Fc bajnoki 
mérkőzése az otP Bank liga 
első fordulójában
Pápa−PaFc  1−1 (0−0)
2013. július 26., Pápa, Perutz stadion, 
1000 néző, vezette: iványi
Gólszerzők: eszlátyi (63.), 
illetve vaszicsku (82.)

a Pápa elleni döntetlen után 
„hazai” pályán is bemutatkozik 
az NB i-ben a Puskás akadémia 
Fc. Benczés miklós vezetőedző 
a Pápán látotthoz képest hig-
gadtabb játékot vár csapatától 
a sóstói stadionban. 

a Pápa elleni mérkőzés után azt 
mondta, az eredménnyel elé-
gedett, de a mutatott játékkal 
nem.
Nagyon örültem, hogy öt akadé-
mista és egy fiatal videoton-ne-
velésű játékos bemutatkozott az 
Nb i-ben. Nem gondoltam vol-
na, hogy vaszicsku gergő már az 
első mérkőzésen gólt szerez. Pá-
pán feszült volt a csapat, ennek 
ellenére nagy küzdelemben sike-
rült egy pontot szereznünk. biz-
tos vagyok benne, hogy a követ-
kező mérkőzésen nyugodtabban 
futballozunk.

az első „hazai” mérkőzés kö-
vetkezik sóstón. Nem a meg-
szokott felcsúti környezetben.
hozzá kell szoknunk, hogy nem 
Felcsúton játsszuk az őszi sze-
zonban a hazai mérkőzéseinket, 
hanem „vendégként” fogadjuk az 
ellenfeleinket. ezt is meg kell ol-
danunk.

az újpest vezetőedzője, kozma 
istván elismerően szólt a mun-
kájáról. a fiatal magyar edzőge-
neráció sikeres tagjának tartja.
majd megköszönöm neki! úgy tu-
dom, Kozma istván ott volt Pápán 

és megnézte a mérkőzésünket, 
csakúgy, mint én a szusza stadi-
onban az újpest−Paks találkozót. 

kikapott az újpest. remény-
kedjünk?
Az újpest az első félidőben vé-
gig támadott, akár el is dönthet-
te volna a találkozót, de a végén 
nagyon szerencsétlen körülmé-
nyek között szenvedett veresé-
get. bizakodó vagyok, hiszen tu-
dom, hogy sokkal több van a já-
tékosaimban annál, mint amit 
az első mérkőzésen mutattak. A 
játékoskeret kialakítása még nem 

zárult le, négy alapemberünket 
ilyen-olyan okokból pótolnunk kell. 
szakály Dénes, margitics Andor 
és vaszilejosz Aposztolopulosz sé-
rült, Kleinheisler lászló, aki szintén 
meghatározó, gólerős játékosunk 
volt, már a videoton játékosa.

mire érdemes figyelnünk az új-
pest ellen?
A támadójátékban veszélyes Ka-
bát Péter, simon Krisztián, bavon 
tshibuabua és Dusan vasziljevics 
meghatározó játékos, az ő sem-
legesítésük döntő lesz a szom-
baton. illetve az is fontos, hogy 
mennyire tudunk változtatni az el-
múlt fordulóban mutatott játékun-
kon. A döntetlent nem írnám alá 
előre, minden mérkőzésen győz-
ni akarunk. 

Benczés miklós: 

„többre vagyunk képesek!”

„bizakodó vagyok, 
hiszen tudom, hogy 
sokkal több van 
a játékosaimban annál,
 mint amit az első 
mérkőzésen mutattak”

A Puskás Akadémia elnöke,mészáros 
lőrinc és benczés miklós 

az Nb ii-es bajnokavatáson
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Negyvenszer volt válogatott, magyar 
bajnok lett az újpesttel, amelyet im-
már vezetőedzőként segít. a gyen-
ge lila-fehér rajt után kozma istván 
győzelmet vár a tehetséges Puskás-
akadémisták ellen.

a Paks elleni hazai botlás után ext-
ramotivált lilákat látunk a Puskás 
akadémia Fc ellen?
A csapat mindent megtett a győ-
zelemért, nem tehetek szemrehá-
nyást a játékosaimnak. A helyzetki-
használásunk viszont roppant gyen-
ge, ezen feltétlenül javítanunk kell, 
ha eredményesek akarunk lenni a 
PAFc ellen és a továbbiakban. Az 
akarattal nem volt baj, úgyhogy nem 
kettőzött erővel érkezünk a sóstói 
stadionba.

látta a Puskás akadémia Fc első 
NB i-es bajnoki mérkőzését?
én is ott voltam a Perutz-stadionban. 
sokat jegyzeteltem, voltak olyan 
taktikai elemek, játékosmozgások, 
amelyekre tudatosan felkészülhe-
tünk. úgy érzem, a Pápa közelebb 
állt a győzelemhez, de a Puskás Aka-
démia Fc nem adta fel, nagyot küz-
dött, és egy szerencsés góllal érté-
kes pontot szerzett. míg az újpest 
éppen a hajrában, a 93. percben 
vesztett pontokat a Paks ellen.

már elkezdődött a bajnokság, de 
az átigazolási időszak csak au-
gusztus végén zárul. mennyire vál-
toztatja meg a lila-fehér célokat, 
hogy van még lehetőség az erősí-
tésre?
Jogos a kérdés! A keretünk valóban 
nem végleges, és mivel rendezett a 
klub anyagi háttere és bírjuk a tulaj-
donos támogatását, igazolunk új já-
tékosokat. Jó lenne minél előrébb 
végezni a tabellán, hozzáteszem, az 
újpestnek a hagyományai miatt min-
dig az élmezőnyben van a helye.

hosszú játékos-pályafutása során 
többször szerepelt a 
sóstói stadionban. 
klub- és válogatott 
mezben egyaránt. 
mi a legkelleme-
sebb emléke sós-
tóról?
1998. május 30-án a 
videoton ellen 1−1-
es döntetlent ját-
szottunk, és az 
egy pont az új-
pest bajnoki cí-
mét jelentette. 
ez életre szó-
ló emlék, ami 
mélyen be-
leivódott az 

emlékezetembe. érdekes módon 
később a videotonban játszottam 
bajnoki mérkőzésen verebes József 
irányítása alatt 1999-ben. csak jót tu-
dok mondani a fehérvári időszakról, 
látványos támadófutballt játszottunk.

Benczés miklós személyében fi-
atal edző vezeti a Puskás akadé-
mia Fc-t, csakúgy, mint ön az új-
pestet. milyen kapcsolatban van 
Benczéssel?
ismerjük egymást, alapvetően jó 
a kapcsolatunk. miskolcon sike-
res időt töltött a DvtK edzőjeként, 
és megnyerte a Puskás Akadémia 
Fc-vel az Nb ii Nyugati csoportot. 
benczés fiatal, felkészült, tehetsé-
ges, jó magyar edző.

És kozma istván? mindössze 
négy évvel idősebb Benczésnél, 

és még nincs túl sok NB i-es ta-
pasztalata.

erről inkább másokat kell 
megkérdezni, minden-

esetre igyekszem ha-
tározott támadó fut-
ballt játszatni az új-
pesttel. 
mit tippel, mi lesz 
szombaton sós-

tón?
győzelemre ját-
szunk, ez egyér-

telmű, nem is lehet 
más a célunk. én 
csak a győzelemmel 
lennék elégedett, de 
tudom, hogy nem 
lesz könnyű dolgunk.

kozma istván: 

 „csak a győzelem számít!”

az úJPest Fc JátÉkoskerete*
kapusok
BalaJcza szabolcs 1979. 09. 14.
BaNai Dávid 1994. 05. 09.
védők
NaGy János 1992. 08. 07.
Vermes Krisztián 1985 07. 07.
José aNtÓN samper (spanyol) 1989. 03. 19
molNár sándor 1994. 06. 29.
litaUszki róbert 1990. 03. 15.
bojan mihaJloVic (bosnyák) 1988. 09. 15.
középpályások
Filip sztaNiszaVlJeVics (szerb) 1985. 05. 20.
Dusan VaszilJeVics (szerb) 1982. 05. 07.
simoN Krisztián 1991. 06. 10.
hisham Abdallah saiD (kenyai) 1995. 03. 04.
toricska rajmond 1993. 05. 11.
Nikolas r. ProesmaNs (belga) 1992. 05. 11.
BaloGh balázs 1990. 06. 11.
henritse eNiNFUl (togói) 1992. 07. 21.
erŐs ronald 1993. 01. 27.
csatárok
Jarmo ahJUPera (észt) 1984. 04. 13.
lázár bence 1991. 03. 21.
horVáth richárd 1992. 05. 11.
kaBát Péter 1977. 09. 25.
bavon tshiBUaBUa (kenyai) 1991. 07. 17.

*lapzártánkig 2013. augusztus 1-ig, 
forrás: ujpestfc.hu

az újpest Fc bajnoki mérkőzése 
az otP Bank liga első fordulójában
újpest Fc−Paks  1−2 (1−0)
2013. július 27., szusza Ferenc stadion, 
1613 néző, vezette: Németh á.
Gólszerzők: Kabát (42. - 11-esből), illetve 
báló (61.), simon (93. - 11-esből)

Az újpest Fc adatai:
alapítva: 1885. június 16.
stadion: szusza Ferenc sta-
dion (befogadóképesség: 
13.301) 
a legnagyobb sikerei: 
20-szoros bajnok; 8-szoros magyar Kupa-
győztes; 2-szeres szuperkupa-győztes; baj-
nokok tornája győztes; vvK-ezüstérmes
a legtöbbször szerepelt a válogatottban: 
Fazekas lászló (92)

a leghíresebb új-
pesti gólkirályok: 
zsengellér gyula, 
bene Ferenc, Du-
nai ii Antal, Faze-
kas lászló

„Jó lenne minél előrébb végezni
a tabellán, hozzáteszem, 
az  újpestnek a hagyományai 
miatt mindig az élmezőnyben
van a helye.”
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lubos 
haJDúch (szlovák)
kapus
1980. 03. 06.

PaPP 
marcell
kapus
1993. 02. 24.

somoDi 
Bence
kapus
1988. 11. 25.

Vaszilejosz
aPosztoloPUlosz 
(görög) hátvéd
1988. 05. 13.

FaBio 
oliveira (brazil)
hátvéd
1987. 09. 03.

Farkas 
Norbert
hátvéd
1992. 06. 29.

marGitics 
andor
hátvéd
1991. 01. 03.

NaGy 
zsolt
hátvéd
1993. 05. 25.

PaPUcsek 
Barna
hátvéd
1989. 10. 11.

tamás 
márk
hátvéd
1993. 10. 28.

Vachtler 
csaba
hátvéd
1993. 03. 16.

VaszicskU 
Gergő
hátvéd
1991. 06. 30.

BertUs 
lajos
középpályás
1990. 09. 26.

károly 
Bálint
középpályás
1993. 01. 12.

miguel angel 
lUqUe (spanyol)
középpályás
1990. 07. 23.

Uros 
Nikolics (szerb)
középpályás
1993. 12. 14.

orBáN 
Gáspár
középpályás
1992. 02. 07.

PoloNkai 
attila
középpályás
1979. 06. 12.

szakály 
Dénes
középpályás
1988. 03. 15.

szelei 
Donát 
középpályás
1995. 10. 10.

tÓth 
Balázs 
középpályás
1980. 03. 02.

Baracskai 
roland
csatár
1992. 04. 11.

Barcsay 
márk
csatár
1994. 06. 11.

GaJDos 
zsolt
csatár
1993. 02. 04.

molNár 
tibor
csatár
1993. 05. 12.

tischler 
Patrik
csatár
1991. 07. 30.

tÓth 
lászló
csatár
1995. 07. 09.

zsolNai 
róbert
csatár
1982. 04. 11.

PUskás akaDÉmia Fc  

a PUskás akaDÉmia szerzŐDÉses PartNereGyesÜletei ii. ker uFc; iii. ker tue; Ajak se; Atomerőmű se Paks; baja lse; balatonfüredi Fc; balkányi se; balmaz-
újváros; békéscsabai uFc; bicskei tc; bőcs sport Kft.; budafoki lc, budaörsi lc; Fc budapesti sólymok; budatétény sportegyesület; ceglédi vasutas sport egyesület; cse-
pel 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; 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; tabáni spartacus; 
tápiószecsői Fc; törökszentmiklósi Fc, viadukt se

BeNczÉs 
miklós
vezetőedző

elekes 
József
edző

horVáth
Péter
edző

Disztl
Péter
kapusedző

szŰcs
Péter
rehabilitációs 
edző

kŐVári 
Barbara
technikai 
vezető

heGeDŰs
Béla
technikai 
munkatárs

Dr. koVács 
lászló
orvos

Baráth 
Gábor
masszőr

kiss 
istván
masszőr

DÖrNer szabolcs kapus 1985. 01. 23.
FÓris György kapus 1994. 04. 24.
mitriNG istván kapus 1969. 09. 05.
csatlÓs szabolcs hátvéd 1985. 08. 20.
JÓNás szabolcs hátvéd 1997. 01. 05.
kÓNya Béla hátvéd 1985. 08. 13.
mÉszáros János hátvéd 1994. 10. 08.
NaGy Balázs hátvéd 1984. 07. 18.
siPos zoltán hátvéd 1977. 08. 27.
szaBÓ Dániel hátvéd 1988. 11. 13.
WeizeNGrUBer istván hátvéd 1988. 05. 30.
áBrahám istván középpályás 1988. 08. 15.
Beke Norbert középpályás 1991. 10. 01
FÓris róbert középpályás 1978. 07. 29.
GaJDos Gergő középpályás 1989. 10. 31.
Gálos zoltán középpályás 1979. 03. 24.
haraNGozÓ Dávid középppályás 1997. 08. 06.
heitler tamás középpályás 1992. 11. 24.
keresztesi róbert középpályás 1994. 04. 28.
Nitti tamás középpályás 1976. 04. 23.
seBJáN János középpályás 1981. 10. 10.
szaBÓ Péter középpályás 1983. 09. 03.
tÓth andrás középpályás 1987. 11. 26.
csatlÓs lászló csatár 1982. 10. 07. 
FoGarasi Gergely csatár 1978. 11. 08.
haJDU János csatár 1991. 12. 16.
orBáN Viktor csatár 1963. 05. 31.
szeNttamási martin csatár 1995. 12. 22.

PUskás akaDÉmia Fc ii JátÉkoskerete

Érkezett: FÓris györgy, haJDU 
János (Pátka), haraNGozÓ Dávid, 
szeNttamási martin
táVozott: seBJáN Péter 
(vértesboglár)
mÉszáros lőrinc elnök 
mÉszáros lőrinc ügyvezető 
siPos zoltáN vezetőedző 
szeNDrei lászlóné szertáros
szereNcsÉs lászlóné szertáros 

őshonos gólkirály
szabó Péter 1994 óta futballozik 
Felcsúton. a Puskás akadémia 
Fc ii csapatkapitánya tősgyökeres 
felcsúti, ráadásul a Puskás akadé-
mia műszaki igazgatóhelyettese 
is. szabó stabil középcsapatot 
akar a megyei első osztályban, és 
legalább olyan családias hangula-
tot, mint amilyen korábban volt a 
„megye kettőben”.

„Az előző idényben sikerült meg-
nyernünk a bajnokságot, sokan fi-
gyelmeztetnek, s talán nem is alap-
talanul, hogy a megyei első osz-
tály más kávéház. Főleg a Fejér me-
gyei a vidi egykori rutinos játékosai-
val! Nem lesz könnyű dolgunk, a cé-
lunk, hogy tovább tanuljunk és stabil 
középcsapat legyünk a megyei első 
osztályban. én már nagyon várom 
az új kihívásokat, a szurkolóinkat is 
kérem, hogy – mint eddig – támo-
gassák a csapatot.” – mondta sza-
bó Péter, aki 31 góllal végzett az elő-
ző idényben a góllövőlista második 
helyén, korábban a magyar bajnok 
szíjjártó istvánnal és az olimpia baj-
nok Nagy lászlóval is együtt dolgo-
zott Felcsúton. 

sipos zoltán: irány 
a középmezőny!

A Puskás Aka-
démia Fc ii új 
( játékosedző) 
irányításával in-
dul a Fejér me-

gyei első osztályban. A hódme-
zővásárhelyről érkezett sipos zol-
tán a pályán középhátvédként erő-
síti a PAFc ii-t. A négygyermekes 
családapa heti három edzést tart 
a csapatnak és a középmezőnyt 
célozza meg a Puskás Akadémia 
Fc ii-vel.


