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„ Még nem látjuk tisztán, hogy a Vasas most 
pontosan milyen játékerőt képvisel, de 
az biztos, hogy a legjobb formánkat 
kell, hogy hozzuk a hétvégén, hisz 

nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy 

még három pontot 
elveszítsünk hazai 

pályán.” Robert Jarni

puskásakadémiaihírek
OTp Bank Liga 6. fOrduLó, 2015.08.22.
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Egy újabb 
hároméves 
szerződést 
ír tál alá, mik a 
terveid?

Elsődleges cé-
lom, hogy itt, a Puskás akadémia FC-nél stabil kezdő 
lehessek, majd néhány év után szívesen kipróbálnám 
magam egy külföldi topcsapatnál is.

idei célod?
az idei célkitűzésem ugyanaz, mint a hároméves. 

azon dolgozom nap mint nap, hogy minél jobb és 
jobb teljesítményt nyújtsak a pályán és fejlesszem a 
tudásomat. mint minden sportoló, én is látok javítan-
dó dolgokat a játékomban és látom azt, hogy mire 
kell még ráerősítenem. azt hiszem ez a folyamatos 
törekvés az, ami hozzásegíthet abban, hogy egy nap 
profi labdarúgó váljon belőlem.

Szinte nincs olyan utánpótlás 
válogatott, amelyikben ne 
számítanának rád. Jó generáció 
vagytok? 
   amennyiben megmarad az az akarat és alázat, amit 
látok az utánpótlás válogatottakon, akkor azt hiszem, 
a mostani fiatalok ütős felnőtt válogatottat alkothatnak 
egyszer. 

Hol érzed jobban magad, a saját 
korcsoportodban vagy az idősebb 
korosztályban?

Engem mindig is motiváltak és 
ösztönöztek az előttem álló nehe-
zebb feladatok, ezért az idősebb 
korosztályban mozgok szíveseb-
ben. Szeretem a kihívásokat, 
és ott van bőven.

mennyire erős a 
mostani NB i-es 
csapatunk?

Egy nagyon jól sikerült 
felkészülésen, edzőtáboron 
van túl a csapat, ahol több 
nemzetközi kupában induló 
csapat ellen jól, és eredmé-
nyesen játszottunk. Ha azt a 
játékerőt, amit nyár elején 
képviseltünk, át tudjuk 
vinni az NB i-be, az sok 
hárompontos mérkőzést 
jelentene a csapatnak.

Elképzelhe-
tőnek tartod, 
hogy egyszer 
bajnokcsapat 
legyen a PaFC-
ból?

már hogyne tartanám 
elképzelhetőnek! minden 
lehetséges, ha az ember 
igazán akar valamit.

  Akarat és az alázat
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frissen igazolt középpályásunk, stipe Bacelic-grgic 
1988-ban született Horvátországban. A Hajduk Splitben nevelkedett, 

majd a HNK Sibenik, az NK Istra 1961 és az NK Hrvatski Dragovoljac után 
szerződött a belga élvonalba. A Belgiumban eltöltött szezonja után igazolt három évre 
Felcsútra, ahol hamar be kell hogy álljon a sorba. 

„A futball sokkal inkább életstílus, mint sport”

Hogy kezdődött?
Ha mondhatom ezt, a 

foci nekem szerelem volt 
első látásra. 7 éves vol-
tam, amikor komolyabban 

elkezdtem futballozni. 
a szülővárosomban, 
Sibenikben kezdtem, 
ahol körülbelül öt-hat 
éven keresztül rúgtam 
a bőrt. 14 éves korom-
ban kerültem a Hajduk 
Splitbe, ahol sajnos 
nem adatott meg a le-
hetőség, hogy az első 
csapatban játszhas-
sak, így visszamentem 
oda ahol kezdtem, és 
ott folytattam tovább a 
pályafutásomat. Ez az 
időszak a tapasztalat-
szerzésé volt, majd jött 
a belga élvonal és ezt 
követően Felcsút. 

mikor dőlt el, 
hogy a futball 
lesz az életed? 

mióta az eszemet 
tudom a futball teszi 
ki a mindennapjaimat. 
Három évesen kezd-
tem el és már akkor a 
szenvedélyemmé vált. 
a szüleim őrültnek is 

tar tottak, hogy már ilyen fiatalon beszűkültem, és 
nem voltam hajlandó semmilyen más sportágban 
kipróbálni magamat. Nem is igazán nevezném sport-
nak, a futball sokkal inkább egy életstílus.

Gondoltál valaha is arra, hogy egyszer 
a Puskás akadémia mezében játszol?

képzelni sem mertem volna, de a futball világá-
ban bármi megtörténhet, soha nem tudhatod hol 
folytadod a pályafutásodat és hol találsz rá a saját 
boldogságodra. Remélem, én itt fogok. 

már volt lehetőséged a csapattal 
edzeni. mit tapasztaltál?

Nagyon sok lehetőség van a bennük, de ebből 
többet kéne mutatni a mérkőzéseken. Remélem, én 
hozzásegíthetem ebben a PaFC-ot és szombaton 
már én is pályára léphetek közöttük.

 
Három év mire elég?

Nem szeretnék még több nyomást helyezni ma-
gamra. azt tapasztalom, hogy akkor teljesítek a 
legjobban, ha csak egyszerűen végzem a munkám, 
és mindig a soron következő mérkőzésekre koncent-
rálok.

Robert Jarni példakép? 
körülbelül 7 éves korom óta. mindig figyelemmel 

kísértem a horvát válogatott mérkőzéseit, és volt 
három-négy labdarúgó, akinek különösen tetszett a 
játéka, Jarni volt az egyik. Példaképpé akkor vált, mi-
kor az 1998-as világbajnokságon a harmadik helyet 
szerezték meg, Számomra ő minden idők legjobb 
játékosainak egyike, és megtiszteltetés, hogy vele 
dolgozhatok.
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A Puskás Akadémia FC frissen hosszabbított fiatal 
csatára egyszerre bizonyít több terepen is. Válogatott 
kerettag több korosztályban is és lassan stabil 
kezdőember az NB I-es csapatunkban is. 
elmondása szerint, szereti a 
kihívásokat, mert azok a legjobbat 
hozzák ki belőle.

sallai roland 
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Sasa gLavas pályaedző
szijjárTó istván pályaedző

Jure BOzinOvic erőnléti edző
Sandro TOmic kapusedző
dr. kOvács László cspatorvos

feszThammer Réka fizikotrapeuta
hajnaL imre masszőr
kiss istván masszőr

isTókOvics miklós tolmács
móriné zaBó Zsuzsanna 
szertáros

puskásakadémiaihírek

Egész nap 
a Váli-völgyben!
Szeptember 12-én a Szombathelyi 
Haladás lesz a Puskás Akadémia 
FC vendége a Pancho Arénában. 
Délelőtt utánpótlás csapataink lép-
nek pályára. A mérkőzések között 
kirándulást tehetnek többek között 

vagy akár etyeki bortúrán vehet-
nek részt. Ebédre várja Önöket az 
alcsúti Mészáros Pub és Pizzéria 
vagy a festői környezetben lévő 
Puskás Akadémia Sport  Hotel 
étterme. Töltse el családjával az 
egész napot a Váli-völgy csodálatos 
környezetében!  
Találkozzunk a Európa egyik 
legszebb stadionjában, a Pancho 
Arénában!
www.puskasakademia.hu

„Nem a kis gólkülönbséges
     győzelem a cél”
a második hazai bajnokink 
nem úgy sikerült, mint 
terveztük. Öt forduló 
kellett a Békéscsabának 
a kibontakozásra, vagy mi 
voltunk túl magabiztosak?

a mérkőzés előtt valóban önbiza-
lommal teli volt a csapat és pozitívan 
indultunk neki a hétvégi bajnokinak. 
Nem értjük és nem is tudjuk hova 
tenni a második félidőben történte-
ket, de történt, ami történt, ezen már 

sajnos nem változ-
tathatunk. amit 
tehetünk, hogy 
megpróbálunk 
ezen a héten 
kompenzálni.

mit lát most a fiúkon, 
nőtt bennük a bizonyítási 
vágy?

igen, azt látom rajtuk, hogy 
nagyon akarnak bizonyítani, de 
ezt el is várom tőlük. maximálisan 
kell koncentrálniuk a teljes mérkő-
zés alatt, hogy most ne kövessék 
el azokat a hibákat, mint a múlt 
héten.

a hármas sípszó után 
úgy nyilatkozott, hogy ez 
egy tanulságos mérkőzés 
volt. mi volt a lecke? 

az elsődleges lecke az volt, hogy 
ha jól megy a játék és sok helyze-
tet alakít ki a csapat, azt igazán ki 
kell használni és nem szabad a kis 
gólkülönbséges győzelmet kitűzni 
célul. másodlagosan a taktikai hi-
bákat kell kiküszöbölnünk. Ezeket 
észre kell venni, és természetesen 
ki kell javítani. Szerencsés esetnek 
mondhatom, hogy ezt a hibát a 
bajnokság elején fedeztük fel és 
nem később.

a Vasasnak jelenleg 
egy ponttal több van, 
mint nekünk. Ez azt 
jelenti, hogy körülbelül 
ugyanakkora játékerőt 
képvisel a két csapat?

még nem látjuk tisztán, hogy a 
Vasas most pontosan milyen szín-
vonalon van, de az biztos, hogy 
a a legjobb formánkat kell, hogy 
hozzuk a hétvégén, hisz nem en-
gedhetjük meg magunknak, hogy 
még három pontot elveszítsünk 
hazai pályán.

Az 1-es pénztár 
nyitvatartási ideje:

augusztus 27.
csütörtök 12:00 - 18:00

szeptember 3.
csütörtök 12:00 - 18:00

szeptember 7. - szeptember 12.
hétfő - szombat 12:00 - 18:00
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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 pOLOnkai attila
1979.06.12.

 0 0 018
Renato keLic (horvát)
1991.03.31.

 0 0 03 nagy Zsolt*
1993.05.25.

 0 0 025
fOdOr Ferenc
1991.03.22.

 0 1 05 zsóTér donát*
1996.01.06.

 0 0 027
marko dinjar
1986.05.21.

 0 0 010 mészárOs dávid*
1996.07.31.

 0 0 028
Tar Zsolt*
1993.02.13.

 0 0 022 Branko pauLjevic
1989.06.12.

 0 0 049
spandLer Csaba*
1996.03.07.

 0 0 023 márkvárT dávid
1994.09.20.

 1 0 088
fiOLa attila
1990.02.17.

 0 2 024 Stipe BaceLic-grgic
1988.02.16.

 0 0 08
ivan herceg (horvát)
1990.02.10.

 0 0 039 TischLer Patrik
1991.07.30.

 0 1 09
LOrenTz márton*
1995.02.01.

 0 0 042 saLLai Roland*
1997.05.22.

 1 1 011
vaszicsku Gergő*
1991.06.30.

 0 0 091 Lencse László
1988.07.02.

 0 0 029
kOcsis Gergő
1994.03.07.

 0 0 064 pekár László
1993.01.20.

 2 0 077
makrai Gábor*
1996.06.26.

 0 0 099

az alcsúti arborétumba, 



puskásakadémiafc 2015. augusztus 15.

6 7

Hátsó sor: Branko pauljevic, fiola Attila, pogacsics Krisztián, Renato kelic, fodor Ferenc,
Első sor:  Lencse László, polonkai Attila, sallai Roland, márkvárt Dávid, pekár László, Marko dinjar



az utóbbi két mérkőzésen 
maguk mögé utasították 
a Békéscsabát, majd 
a tavalyi bajnokot, a 
Videotont. Tart még a 
lendület?

Egy nagyon nehéz kezdés van 
mögöttünk, hisz a negyedik fordulóig 
kellett várnunk az első győzelmünkre. 
Utólag nézve a Békéscsaba elleni si-
ker még jobban felértékelődött, látva, 
hogy múlt héten sikerült elhozniuk a 
három pontot Felcsútról. a Videoton 
elleni mérkőzésünket egyértelműen 
egy bravúros győzelemként köny-

veltem el, remélem, ezt a 
sorozatot folytatjuk. 

Frissen feljutó 
csapat, mégis 
hamar felvették 
az NB i-es 
iramot. 

azért kellett három 
mérkőzés, 

hogy mi is 
átvegyük 
a ritmust. 

igyekeztünk úgy felzárkózni, hogy 
közben a szisztémánkon, stratégián-
kon és elveinken ne változtassunk. a 
csapat ugyanazt a játékot játssza, ami 
tavaly sikerhez vezetet.

milyen ellenfélnek tartja a 
Puskás akadémia FC-t? 

a Puskás akadémia NB i-es csa-
pata most nagy változásokon ment 
keresztül, úgy gondolom, hogy 
a csapat a bajnokság végén a 
tabella első felében fog tartózkod-
ni. Több minőségi játékosa is van, 
gondolok itt a külföldiekre, a saját 
nevelésű játékosaira, mint a kis 
Sallai Roland, és a PaFC két híres 
csatárára, Tischlerre és Lencsére. 

Találkozik valahol a két 
csapat játékstílusa?

Sok potenciál van mindkét csapat 
támadójátékában, a rendszer is 
hasonló, tehát jogosan bízom egy 
nagyon izgalmas és kiélezett össze-
csapáson szombat este. a nagy-
szerű körülmények már adottak 
Felcsúton, a többi rajtunk múlik.  

Vasas Futball Club
aLapíTva: 1911
szín: piros-kék
sTadiOn: 
Illovszky Rudolf Stadion (9000 néző)
LegnagyOBB sikerei:
Hatszoros bajnoki aranyérmes
Négyszeres Kupagyőztes

jáTékOskereT

kapusOk:
  1 Nagy Gergely 1994.05.27
30 Hermány Bence 1990.04.27.
90 Póser Dániel 1990.01.12.

védŐk:
89 Debreceni András 1989.04.21.
17 Görgényi Dávid 1990.08.16.
  6 Grúz Tamás 1984.11.08.
  7 Hangya Szilveszter 1994.01.02.
14 Preklet Csaba 1991.04.25.
33 Tomislav Pajovic 
 (szerb) 1986.03.15.
  2 Osváth Attila 1995.12.10.
kÖzéppáLyásOk:
  9 Berecz Zsombor 1995.12.13.
21 Bori Gábor 1984.01.16.
77 Czvitkovics Péter 1983.02.10.
15 Gál Mátyás 1992.03.18.
23 Vida Máté 1996.03.08.
12 Milos Adamovic 
 (szerb) 1988.06.19.
  5 Marko Vukaszovics 
 (montenegrói)  1990.09.10
csaTárOk:
10 Remili Mohamed 1985.05.31.
  8 Ádám Martin 1994.11.06.
20 Kenesei Krisztián  1977.01.07.
19 Lázok János 1984.10.04.
29 Murka Benedek 1997.09.10.
99 Novák Csanád 1994.09.24.
22 Vojo Ubiparip (szerb) 1988.05.10.

„Továbbra is azt a játékot játsszuk,
  ami a sikerhez vezetett”

Tudta-e?
Vasas trió a Puskás Akadémián! 

az NB iii-as stábunk három tagja is több szállal 
kötődik ma esti ellenfelünkhöz. Komjáti And-

rás játszotta a legtöbb NB i-es mérkőzést a Vasas 
csapatában, Hegedűs Bélával mindketten 
tagjai voltak az 1976-77-es idény bajnokcsapatának, 
Elekes József pedig szintén több évig erősítette 
a Vasas csapatát először játékosként, majd edzőként. 
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Felkészültünk...
A sárvári szár-
mazású Bognár 
Tamás 1995-ben 
tette le a játékve-
zetői vizsgát, és 
alacsonyabb osz-
tályú bajnoksá-
gokban szerezte 
meg a vezetéshez 
szükséges tapasz-
talatokat. Sportve-
zetőinek javaslatára 2002-ben lett 
országos NB  II-es játékvezető, majd 
négy év után már az évonalban foly-
tatta, ahol 2006 áprilisában, a Ka-
posvár - Pápa mérkőzésen debütált. 
2009-től nemzetközi játékvezető és 
tagja a FIFA bírói keretének. A part-
jelzők Lémon Oszkár és Georgiou 
Theodoros, az alapvonali játékveze-
tők Szőts Gergely és Molnár Attila, 
a tartalék játékvezető pedig Huszár 
Balázs lesz ma este.

Játékvezető:
 Bognár Tamás

„A mentális jelenlét a legfontosabb” Dr. Petrekanits Máté

Természetesen. Ezek a gyerme-
kek épp olyan értéket képviselnek, 
mint a felnőttek. minden gyermek, 
aki az akadémiára kerül, már több 
éve futballozik, tehát ha a focizással 
eltöltött éveket nézzük, gyakorlati-
lag már egyetemre járnak ebben a 
szakmában.

Van eltérés a fiatalok és az 
NB i-esek között?

mivel már 33 év tapasztalatunk 
van, így több eltérést is megfigyelünk 
a fiatal és a már felnőtt szervezet és 
izomzat működése között. Tisztán 
látható, hogy működik egy 8 éves, és 
hogy működik egy 30 éves sportoló. 
Főleg az izomzatban, az erőben és az 
állóképességben vannak nagyobb 
eltérések. a labdarúgás, mint sok más 
sportág is, a fizikai teljesítményhez 
van kötve. míg egy 11-12 éves gyer-
mek 42-43%-a izom, addig a felnőtt 
labdarúgók 46-47%-a áll izomból. 
ma már minden lényegesen jobban 
ki van élezve a teljesítményre. Nem 
csoda, hisz a mai focisták sokkal 
több mérkőzést játszanak, mint a múlt 
labdarúgói. kiemelt fontosságú, hogy 
ezek az élsportolók regenerálódni 
tudjanak, hisz a fokozott terhelés, több 
pihenést kíván.

mi esik nagyobb súllyal 
a latba a pályán, a fizikai 
vagy a mentális jelenlét?

azt látom, hogy elsősorban fejben 
kell ott lenni, és mentálisan kell leg-
többet fejlődniük a játékosoknak. 

Ugyanazokat a 
vizsgálatokat futtatják le 
a szezon elején, mint a 
végén?

az alapok változatlanok, de ter-
mészetesen mi is haladunk a korral, 
mindig vannak új dolgok, amiket 
átveszünk és alkalmazunk sporto-
lóinknál. most például egy olyan 
vizsgálattal bővítettük a palettánkat, 
amivel a vázizom működését látjuk 
nyugalmi állapotban és terhelés alatt 
is. kiemelt fontosságú, hogy össze-
rakjuk a szívműködést, a légzésfunk-
ciót, és most már fél éve tudjuk a 
harántcsíkolt izomzatban lejátszódó 
anyagcsere-folyamatokat is követni.

Ugyanazokon a méréseken 
és elemzéseken esnek át 
az utánpótláscsapatok is, 
mint az NB i-es játékosok?

Azt vizsgálom, hogyan működik a sportoló nyugalmi állapotban 
és hogyan működik terhelésre. Megvizsgáljuk ezeken felül a 

keringési- és légzésfunkciókat is, végül az agyhullámokat, hisz 
ezekre tudjuk később építeni a terhelést.

simon antal vezetőedző



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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augusztus 9-én az U13-as korosztály fiataljai és Óvári 
Zsolt vezetőedző egy napra kiutaztak a Szlovéniában 
található Lendvára, hogy egy egész napos tornán 
összemérhessék erejüket más országokkal és más 
magyar korosztályos csapatokkal. a hétcsapatos 
tornán három magyar, három szlovén és egy horvát 
klub vett részt. a kétcsoportos leosztásban minket a 
Csáktornyával és a muraszombat csapatával sorsol-
tak össze. a szlovén csapatot 4-1-re vertük, viszont 
a horvátoktól 3-1-re kikaptunk. a harmadik össze-
csapást a másik csoport győztesével, az mTk-val 
játszottuk, ahol az ellenfelünk jobbnak bizonyult. a 

csoportkörök 
után U13-as 
szabadprog-
ramot kapott, 
így közösen 
elmentek 
ebédelni, majd 
strandolni az 
utolsó mérkőzés előtt, amelyet ismét a horvátokkal 
játszottunk. Ezúttal viszont koncentráltabb játékkal, 
felülkerekedtek a felcsúti fiatalok a Csáktornya csapa-
tán, így a dobogó harmadik fokán zártuk a tornát.

Csapatépítés Lendván
www.puskasakademia.hu

Hároméves szerződést kötött a Puskás 
Akadémia FC Kocsis Gergővel. A játé-
kos Takács Mihály főigazgatóval történt 
kézfogása után így nyilatkozott:  „Na-
gyon örülök, hogy a Puskáshoz kerül-
tem és remélem lehetőséget is kapok 
majd az NB I-es csapatban. Külön öröm, 
hogy Jarni keze alatt dolgozhatok, tőle, 
mint egykori kiváló játékostól valóban 
sokat tanulhatok és remélem ezáltal a 
csapat hasznára is leszek.”

A honlapon írtuk

Puskás Ferenc 1970 és 1974 
között a görög Panathinaikósz 

csapatát segítette. Az itt 
eltöltött négy év, edzői 

pályafutásának legsike-
resebb időszaka volt. 

a görög együttes1970 és 1972 
között kétszer megnyerte a görög 
bajnokságot, 1971-ben pedig be-
jutottak a BEk döntőjébe, amely 

még sosem fordult elő a klub 
történetében.

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

Egy barátomnak köszönhetően, körülbelül fél éve kaptam meghí-
vást az Akadémiai Szalon egyik estjére, amit gondolkodás nélkül 
el is fogadtam. Azzal a feltétellel mentem, hogy utána körbevezet-
nek az Akadémián és a Pancho Arénában.  Akkor csodálhattam 
meg először élőben ezt az építészeti remekművet, ami teljes egé-
szében tükrözte a nyugat-európai színvonalat. Valóban nincs rá 
jobb szó, mint hogy ékszerdoboz, így is véstem az emlékezetem-
be. Az oda járó akadémisták nagyon pozitív benyomást keltettek, 
mikor az est keretein belül találkoztunk, mint ahogy az Akadémia 
utánpótlás-központú szemlélete is. jól látható, hogy itt a 
képzés és a nevelés ugyanolyan magas szin-
ten folyik. Bár a magyar labdarúgás színvonala még távol áll 
a külföldi – német, spanyol vagy angol – futballtól, de azért már 
érezni a változás szelét. Jó látni, hogy fejlődik az infrastruktúra 
és egyre rátermettebb edzők kerülnek a csapatok élére, ennek 
előbb-utóbb meg lesz az eredménye.

„Egy ékszerdobozként véstem az emlékezetembe” 
Steinmetz ádám
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Csapataink, amelyeknek szurkolhatunk
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Négy akadémistánk, Laky 
László, Lefler Benjamin, daróczi 
Zoltán és Tímári Norman is meghívót 
kapott az U16-os válogatott négyna-
pos összetartására, a Telki edzőköz-
pontba. augusztus 16-án  délben 
utaztak el, 19-én érkeztek vissza és 
22-én már az első bajnoki mérkőzé-
süket játsszák Felcsúton. 

Az Amerikai Építészek Intéze-
tének hivatalos lapja, a The american 
institute of architects júniusi kiadásában 
a makovecz imre tervei alapján készült 
Pancho arénát méltatta. Főképp a 
stadion egyéni szerkezeti megoldásai és 
az organikus építészeti stílus különleges 
megjelenítése ragadták meg a cikk íróját.

Robert Jarni minden héten a 
Pancho aréna sajtótermében fogadja 
az újságírók és érdeklődők kérdéseit. 
az eseményen való részvétel regiszt-
rációhoz kötött, jelentkezni pedig a 
sajto@pfla.hu e-mail címen lehet. 

U21-es válogatott 
védőt igazoltunk

csapatunk
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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 1–2
  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 5 5 – – 12 2 15
  2. HALADáS 5 3 1 1 5 4 10
  3. ÚJPEST 5 2 3 – 8 4 9
  4. DEBRECEN 5 2 2 1 9 7 8
  5. BP. HONVÉD 5 2 2 1 8 8 8
  6. PAKS 5 2 1 2 7 3 7
  7. MTK  5 2 1 2 9 6 7
  8. VASAS 5 2 – 3 6 8 6
  9. puskás afc 5 1 2 2 5 6 5
10. VIDEOTON 5 1 – 4 4 8 3
11. BÉKÉSCSABA 5 1 – 4 4 12 3
12. DIÓSGyRőR 5 1 – 4 4 13 3

  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
2  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. ETO FC GyőR 3 3 – – 9 0 9
  2. VIDEOTON FC II. 3 3 – – 9 2 9
  3. FERENCVáROS II. 3 2 1 – 5 1 7
  4. ÉRDI VSE 2 2 – – 6 0 6
  5. DIÓSDI TC 3 2 – 1 4 3 6
  6. III. KER. TVE 3 1 2 – 4 2 5
  7. MOSONMAGyARÓVáR 2 1 1 – 5 4 4
  8. ANDRáSHIDA  3 1 1 1 4 4 4
  9. MTK II. 3 1 1 1 4 6 4
10. DOROGI FC 3 1 1 1 1 3 4
11. CSEPEL FC 3 1 1 1 2 6 4
12. SáRVáR FC 3 – 1 2 5 7 1
13. BKV ELőRE 3 – 1 2 2 4 1
14. puskás afc ii. 3 – 1 2 3 6 1
15. TATABáNyA FC 3 – 1 2 3 7 1
16. BALATONFÜRED 2 – – 2 0 5 0
17. CSORNA 3 – – 3 2 8 0

A 6. forduló további mérkőzései:
Szombat 18.00 BÉKÉSCSABA–Bp. HONVÉD
 18.00 PAKS–DIÓSGyőR
 18.00 ÚJPEST FC–HALADáS
 20.30 DEBRECEN–FERENCVáROS
Vasárnap 18.00 MTK–VIDEOTON

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: 2015.08.19.
www.puskasakademia.hu
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