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Filip paJOViC 
(szerb) 1993. 07. 30.

LipCsei Ádám
1997. 05. 22.

Vjacseszlav CsurkO 
1993. 05. 10.

dmytro LOpa 
(ukrán) 1988. 11. 23.

karol MÉsZárOs 
(szlovák) 1993. 07. 25.

Zsidai László
1986. 07. 16.

Geoffrey CasTiLLiOn 
(holland) 1991. 05. 25.

fOrró Gyula
1988. 06. 06.

TóTh Balázs
1997. 09. 04.

A Puskás Akadémia FC új játékosai



jól éreztem magamat a megyeri úton, ahonnan egészen 
a válogatottig jutottam.  

milyen célokkal érkeztél Felcsútra?  
Elsősorban minél többet szeretnék játszani, hogy a 

legjobb tudásom szerint segítsem a PaFC-ot a céljai 
elérésében. Ezen felül természetesen újra magamra 
húznám a címerest mezt. Egy sérülés és egy siettetett 
visszatérés miatt lemaradtam az Eb-selejtező sorozat vé-
géről. a szövetségi kapitányváltás után is felvették velem 
a kapcsolatot, de sajnos nem tudtam vállalni a játékot. 

Pályán kívüli élet?
Friss házasként feleségemmel, Tündével és a kisku-

tyánkkal élek a fővárosban. a szabadidőm legnagyobb 
részét velük és a barátainkkal töltöm.  Szeretem a jó 
filmeket, zenéket és a videojátékokat.

puskásakadémiaihírek

     Bemutatkozik: Forró Gyula
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Hogy indult a történeted?
Orosházán születtem, de Tótkom-

lóshoz köthető a gyerekkorom. 
Sokáig trombita tanár édesapámat 
szerettem volna követni a zenei 

pályán, csak letörtem a fogamat 
focizás közben, így a fuvola 

lett végül az én hangszerem. 
Nyolc éven keresztül csi-
szoltam a technikámat, ám 
hetedikes korombam komoly 
válaszút elé kerültem, fuvola 

vagy a foci.

a labdával mikor 
kötöttél komolyabb 
barátságot?

az általános iskola alsó tago-
zatában kezdett a labdarúgás 
komolyabban foglalkoztatni. 
Harmadikos koromtól a test-
nevelő tanárom kezei között 
formálódtam. a következő 
lépcsőfok a Tótkomlósi TC volt, 
onnan pedig már egyenes út 
vezetett Békéscsabára. két évet 
az Előre színeiben játszottam, 

mindössze 15-16 éves lehettem, 
mikor dajka Lászlónál először 
edzéslehetőséget kaptam az 
első csapatnál. a klub sajnálatos 
kizárását követően kerültem az 
mTk-hoz. 2011-ben igazoltam 
kecskemétre, ahol stabil NB i-es 
játékossá váltam, majd három 
szezont követően kerültem a 
fővárosi lilákhoz. Sokáig nagyon 

A téli átigazolási időszakban két és fél éves megállapodást írt alá klubunkkal 
a háromszoros válogatott védő, Forró Gyula. a 27 éves, tótkomlósi 
származású labdarúgó, 92 nB i-es mérkőzéssel a háta 
mögött, komoly célokkal érkezett felcsútra.

A magyar válogatott már a 19. helyen áll a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján. Az 
összetartásokon túl, március 26-án hazai környezetben a 
horvátok, június 4-én Gelsenkirchenben a világbajnoki cím-
védő Németország lesz a mieink ellenfele felkészülési mér-
kőzéseken. „Mostanra azért már felfogtam a tényt, hogy ott 
leszünk nyáron Franciaországban. Kőkeményen melózok 
hétről hétre, mindenféleképpen szeretnék én is ott lenni az 
utazó keretben. Igazán erős és meghatározó együttesek 
ellen készülhet a csapat, remélem, hogy nagyon jó félév áll 
előttem és a válogatott előtt is.” – nyilatkozta Fiola Attila. 
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az APP-ot tedd át az 5 oldal 
szélére kérlek, a 2 oldalon 
menjen az A5 szórólap há-
tulján lévő tartalom, és a mara-
dék helyre Kinga/Szilvi töltse 
ki körút leírással, és hogy hol 
lehet bejelentkezni, és a körút 
időpontok.

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. Az első PAFC – DVTK mérkőzésen a kapusaink 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.
 
Hány hűtőmágnesből áll a sorozat?
Összesen hét hűtőmágnesből áll a sorozat, épp annyiból, ahány hazai 
mérkőzése lesz tavasszal a PAFC csapatának. A sorozat az alábbiak szerint 
folytatódik: KAPUSOK, VÉDŐK, VÉDŐK, VÉDŐK, KÖZÉPPÁLYÁSOK, 
KÖZÉPPÁLYÁSOK, TÁMADÓK.

Pogacsics
 Krisztián

Tóth Balázs
Filip Pajovic

1.PUSKÁS AKADÉMIA FC – DVTK

 

1. széria a csapatból: kapusOk

gYŰJTsd ÖssZe 
a TeLJes pafC CsapaTOT!

Szeretettel várjuk a kirán-
dulni vágyókat február 6-tól 
AZ ALCSúTI ArBOrÉTUM 
HÓVIrÁG üNNePÉre, ahol 
megcsodálható Magyaror-
szág legnagyobb mediter-
rán hóvirágszőnyege, amely 
több mint 2 és fél hektáron 
terül el! A virágzás várható 
időtartama két hét, az időjá-
rás függvényében.

További részletek: 
http://www.alcsuti-arboretum.hu/ 
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puskásakadémiafC 2015-2016 tavasz

              Robert Jarni vezetőedző 
Sasa gLaVas pályaedző
sZíJJárTó istván pályaedző
Jure BOZinOViC erőnléti edző
Sandro TOMiC kapusedző

peTŐ Zoltán technikai vezető
dr. kOVáCs László csapatorvos
fesZThaMMer Réka fizioterapeuta
CZuCZi mátyás videóelemző
haJnaL imre masszőr

kiss istván masszőr
isTókOViCs miklós tolmács
MórinÉ ZaBó Zsuzsanna szertáros
hÉring Erzsébet szertáros

puskásakadémiaihírek

„Szeretnénk végig kézben tartani
      a mérkőzést” - robert Jarni
Hogy értékeli a január 
4-én megkezdett téli 
felkészülést? 

Úgy gondolom, nagyon jól sikerült 
a közel másfél hónapos téli alapozó 
munka. Hozzájárult ehhez, hogy több 
olyan játékos érkezett, aki komoly 
erősítést jelent a csapatunk számára. 
mind jó személyiségű, karakteres 
labdarúgók. már edzésen, az egymás 
közti játékok során is jól látszott, hogy 
mindegyikükben erős a győzni aka-
rás. Nagyon fontos a csapat helyes 
mentalitását tekintve, hogy pozitív 
legyen a légkör. mindent a terveknek 

megfelelően sikerült 
elvégezni, a játékosok 
keményen dolgoztak 
azért, hogy egy sikeres 
tavaszi szezont fusson a 
PaFC.

Hat-
ból öt fel-

készülési 
mérkőzést 
megnyert 
a csapat. 
Bízhatunk a 
hasonlóan 

sikeres folyta-
tásban?

az edzőmérkőzéseken nagyon 
sokat adtak vissza fiúk abból, amit kér-
tünk tőlük. komoly játékerőt képviselő 
ellenfelekkel is találkoztunk, de termé-
szetesen nem ájulunk el a látottaktól 
és az eredményektől. Ezek a meccsek 
tökéletesek voltak arra, hogy felmérjük 
a játékosok aktuális állapotát és meg-
tudjuk, hogy kitől mire számíthatunk a 
későbbiekben. a legutolsó, Budaörs 
elleni összecsapáson határozottan jól 
nézett ki a csapatunk. Sajnáltam is, 
hogy nem osztottak bajnoki pontot 
már egy héttel korábban. 

mit vár a szombati 
találkozótól?

a szombati dVTk elleni bajnoki 
mérkőzés már teljesen más téma 
lesz.  Nem igazán érdemes az őszi 

összecsapásból kiin-
dulni, mivel a játékos-
keretekben és a diós-
győri szakvezetésben 

is történtek változások a 
télen. a legeslegfontosabb, hogy 

minden játékosunk egészséges, 
bevetésre kész és maximálisan fel-
készült. mindent meg fogunk tenni 
azért, hogy számunkra kedvező 
eredménnyel záruljon az összecsa-
pás. Jelen helyzetben minden meg-
szerezhető pont kiemelt fontosságú. 
Tiszteljük és komolyan vesszük az 
ellenfelet, de továbbra sem félünk 
senkitől. Egy kemény, harcos, jó kis 
mérkőzést várok, ahol szeretnénk 
végig kézben tartani az irányítást.
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a két csapat őszi összecsapása 3-2-es miskolci siker-
rel zárult. Okuka és Novonthny találata után Pekár és 
Zsótér góljaival még egalizáltunk, ám a hosszabbításban 
Egerszegi eldöntötte a három pont sorsát.

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.

 0 4 124

fOdOr Ferenc
1991. 03. 22.

 1 3 05
fOrró Gyula
1988. 06. 06.

 0 1 014

Renato keLiC (horvát)
1991. 03. 31.

 0 1 03
LipCsei Ádám*
1997. 05. 22.

 0 0 04

Tar Zsolt*
1993. 02. 13.

 0 1 022

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

 1 4 08
Vjacseszlav CsurkO 
1993. 05. 10.

 0 0 020

dmytro LOpa (ukrán)
1988. 11. 23.

 0 0 07
MárkVárT dávid
1994. 09. 20.

 2 4 088

MÉsZárOs dávid*
1996. 07. 31.

 0 0 028

karol MÉsZárOs 
(szlovák) 1993. 07. 25.

 0 0 011

nagY Zsolt*
1993. 05. 25.

 1 1 025

Branko pauLJeViC
1989. 06. 12.

 1 2 049

pekár László
1993. 01. 20.

 6 1 077

pOLOnkai attila (CSk)
1979. 06. 12.

 0 0 018

saLLai Roland*
1997. 05. 22.

 1 3 010

Zsidai László
1986. 07. 16.

 1 4 017

ZsóTÉr donát*
1996. 01. 06.

 1 0 027

Geoffrey CasTiLLiOn 
(holland) 1991. 05. 25.

 2 2 091
*s
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kOCsis Gergő
1994.03.07.

 0 1 064



    Isten éltesse Tóth-Zele Józsi bácsit!puskásakadémiafC      Az edzőtáborról
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exkluzív interjú Kleinheisler Lászlóval

Január 26-ai akadémiai Szalonunk vendége az aznap nyolcvanadik 
születésnapját ünneplő Tóth-Zele József volt. Szakmai Tanácsadó 
Testületünk tagja kulcsember a Puskás Ferenc Labdarúgó akadé-
mia és a Real madrid közötti kapcsolat fenntartásában és ápolásá-
ban. a veterán labdarúgó az 1956-os forradalom és szabadságharc 
idején, 19 évesen emigrált az országból, külföldi pályafutását, mint 
focista, pedig egy évvel később, 1957-ben kezdte meg a Rapid 
Wien csapatánál. a füzesabonyi sportember nem erősítette sokáig 
az osztrák csapatot, ugyanis még ebben az évben Franciaországba 
költözött, ahol öt évig rúgta a bőrt a Red Star csapatában. Ezt köve-
tően kereste fel és igazolta le az atlético madrid, de korai sérülése 
miatt abba kellett hagynia sportolói pályafutását, ezért elvégezte a 
Spanyol Labdarúgó Szövetség edzői tanfolyamát. Tóth-Zele 
József edzőnek épp olyan jónak bizonyult, mint 
labdarúgónak, ezt mi sem támasztja jobban alá, mint hogy hu-
szonöt éven keresztül erősítette a spanyol klub utánpótlás részlegét, 
hozzásegítve munkájával a Real madridot, hogy Európa egyik leg-
jobb futballklubjává nője ki magát.

a Puskás akadémia FC január 17-29. között zavartalan körülmények 
között, Spanyolországban készült a február 13-ai bajnoki rajta. Robert 
Jarni legénysége az edzőtáborban a kemény alapozó munka mellett 
három nemzetközi felkészülési mérkőzéssel hangolt a tavaszi pont-
vadászatra. a kínai első osztályú China Fortune-t magabiztosan 4-0-
ra, a spanyol harmadosztályú Real Balompédica Linense-t fegyelme-
zett játékkal 1-0-ra verték a Puskás fiúk, míg az ázsiai topcsapatnak 
számító Suwon Bluewing egy végsőkig kiélezett mérkőzésen mind-
össze egy góllal tudta legyőzni a mieinket. Az utazás célja a 
legjobb forma elérése, és az újonnan érkező já-
tékosok csapatba építése volt február közepére. 
„a speciálisan az edzőtábor idejére tervezett munkát maradéktalanul 
elvégezte a csapat.” - nyilatkozott Robert Jarni vezetőedző a hazaté-
rést követően. 

milyen érzés volt pályára lépni Brémában?
már a Schalke elleni meccsen is megtorpantam egy pillanatra, mi-
kor kiléptem a játékoskijáróból. Félelmetes atmoszférát teremtettek 
a szurkolók, kirázott a hideg, amikor a tábor rázendített a szurkolás-
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A felcsúti Puskás Akadémián profivá érő labdarúgó a Bundesliga 19. fordulójában a 
Hertha BSC elleni bajnoki mérkőzésen debütált a Werder színeiben. honlapunkon 
exkluzív interjút közöltünk a brémai 6-ossal.  

ra. a Hertha ellen alig vártam, hogy beálljak végre. Leírhatatlan ér-
zés volt. Nem szoktam izgulni, most se tettem, csak elképesztően 
koncentráltam, hogy minden megmozdulásom pontos legyen. 

Hogy alakulnak a körülményeid Brémában?
a barátnőm itt van kint velem, ő is és a klub is sokat segít 
mindenben, így azért sokkal könnyebb a dolgom. Nagyon 
jól érzem magam, minden a legnagyobb rendben. angolul 
kommunikálok, de szeretnék minél hamarabb megtanulni 
németül, elengedhetetlennek tartom a német nyelv elsajátí-
tását a beilleszkedéshez. Egyelőre nagyon szeretek itt lenni, 
ha meglesz a lakás, a család is biztosan meg fog látogatni. 
az edzők és a csapattársak is nagyon pozitív fogadtatás-
ban részesítettek. Úgy érzem, hogy az első pillanatban be-
fogadtak. Fizikálisan nagyon kemények az edzések, fel kell 
vennem az itteni tempót, de nem hiszem, hogy ezzel gond 
lenne. Egyre erősebbnek érzem magam.

A teljes interjú elolvasható a www,puskasakademia.hu weboldalon.
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„Lendíteni kellene a szerelvényen” - egervári Sándor
milyen célokkal és elvárá-
sokkal érkezett a dVTk-
hoz?

Nagy kihívásnak tartom a felada-
tot, mert az kívülről is érzékelhető 
volt, hogy lelassult a „miskolci 
gyors” és lendíteni kellene a sze-
relvényen. Szeretném, ha tavasz-
szal több pontot szereznénk, mint 
ősszel, és ezzel együtt jelentősen 
emelkedne a nézőszám is.

Sikerült az edzőváltás 
után rendezni a sorokat a 
csapatnál?

Senki sem hibátlan, ezt a játéko-
soknak is elmond-

tam. a pillanatnyi 
eredményekért 
80%-ban ők a 
felelősek, így 
én kicsit vissza-

dobtam nekik 
a labdát. 

Elvárom 
tőlük, 
hogy 
sok-

kal céltudatosabbak legyenek, és 
a közösség érdekében tegyék a 
dolgukat.

Hogy sikerült a felkészü-
lés, mennyire elégedett az 
elvégzett munkával?

Nem panaszkodhatok, mert a 
feltételek adottak voltak. a török-
országi edzőtáborban nagyszerű 
pályákon játszottuk a mérkőzése-
ket. Voltak nagyon pozitív időszakai 
a találkozóknak, amit, ha tartósan 
tudunk hozni, akkor jó esélyünk van 
egy sikeres tavaszra.

 
mit gondol a Puskás aka-
démia FC csapatáról? mit 
vár a szombati mérkőzés-
től?

az első tavaszi ellenfelünk rendkí-
vül komoly erőket mozgatott meg, 
hogy tavasszal ütőképesebb csa-
pata legyen. Szeretném győzelemre 
vezetni a csapatot az első mecs-
csen. Nekünk nagyon fontos, hogy 
minimum egy, de lehetőség szerint 
inkább három pontot szerezzünk.

DVTK
alapítva: 1910
klubszín: piros-fehér
stadion: DVTK Stadion 
Legnagyobb sikerei:
2x Magyar Kupa győztes
1x Ligakupa-győztes

Játékoskeret:
kapusok:
   1 ZÖLDESI Illés 1998. 02. 09.
22 Ivan RADOŠ (horvát) 1984. 02. 21.
99 ANTAL Botond 1991. 08. 22.
Védők:
  4 CSICSVÁRI Milán 1996. 06. 02.
  6 KOVÁCS Gábor 1987. 09. 04.
  7 Dražen OKUKA(szerb) 1986. 03. 05.
16 LIPTÁK Zoltán 1984. 12. 10.
26 TAMÁS Márk 1993. 10. 28.
29 NÉMETH Milán 1988. 05. 29.
33 NEMES Milán 1996. 09. 27.
94 EPERJESI Gábor 1994. 01. 12.
középpályások:
  5 Manjrekar JAMES 
     (kanadai, dominikai) 1993. 08. 05.
10 BOGNÁR István 1991. 05. 05.
17 EGERSZEGI Tamás 1991. 08. 02.
18 KITL Miklós 1997. 06. 01.
20 NIKHÁZI Márk 1989. 02. 02.
25 ELEK Ákos 1988. 07. 21.
31 BARCZI Dávid 1989. 02. 01.
68 HALMAI Ramon 1994. 04. 18.
74 TERNOVÁN Patrik 1997. 06. 10.
78 KOMAN Vladimir 1989. 03. 16.
Csatárok:
  9 BACSA Patrik 1992. 06. 03.
50 Georges GRIFFITHS 
          (elefántcsontparti) 1990. 02. 24.
72 BOROS Gábor 1997. 09. 26
86 NOVOTHNY Soma 1994. 06. 16.
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Puskás Akadémia évzáró gálaest

Forrás: www.dvtk.eu

Február 6-án U12-es 
együttesünk győzel-
mével zárult a putnoki 
Sajóvölgye Focisuli 
nyolccsapatos teremtor-
nája. a fináléban kiemelt 
partnerklubunk ellen 
léptünk pályára, ahol – a 
csapat kitartásának és 
jó játékának köszönhe-
tően – 2-0-s hátrányból sikerült  3-2-re megfordítani a mérkő-
zést. a tornagyőzelem mellett két egyéni díjat is bezsebeltünk, 
Bakti Balázs a legjobb mezőnyjátékos, Óvári 
Zsolt és Csordás Tamás pedig a legeredmé-
nyesebb edzők elismerést vehették át.

Puskás győzelem 
a Sajóvölgye Kupán

2016 februárjában a diósgyő-
ri Labdarúgó akadémia igazga-
tójaként tér t vissza a dVTk-hoz 

Benczés miklós, a Puskás aka-
démia FC korábbi vezetőedzője. 

a 46 éves szakember feladata 
a diósgyőri utánpótláson kívül 
a hazai és nemzetközi par tner-
klubokkal való kapcsolattar tás. 
a Puskás akadémia sok siker t 
kíván az új munkájához!

Tudta-e?
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2015. december 18-án a hagyományoknak megfelelően tanár-di-
ák futballmérkőzéssel, majd ünnepélyes gálaesttel zárta az évet a 
Puskás Ferenc Labdarúgó akadémia. az évzáró karácsonyi gála 
hat óra után a vendégeink köszöntésével kezdődött, majd megem-
lékeztünk azokról, akik akadémiánk családjához tartoztak, ám ma 
már nem lehetnek közöttünk. a bő egyórás műsorban többször 
is visszatekintettünk az elmúlt szezonra, NB i-es és utánpótlás-pil-
lanatokra egyaránt és a Puskás akadémia legnagyobb évenkénti 
eseményére, a Puskás-Suzuki kupára is. Orbán Viktor miniszter-
elnök úr, a Puskás akadémia alapítója, ünnepi köszöntőjében ki-
emelte a támogatók szerepét, akiknek adománya nélkül ma nem 
létezne a felcsúti intézmény. az idei évet követően is külön kifejezte 
köszönetét a háttérben dolgozók felé, akik a nagyközönség szá-
mára szinte láthatatlan, de annál fontosabb tevékenységet végez-
nek a hétköznapokban. „Itt az idő, hogy megálljunk és 
elgondolkozzunk, hisz egy tanulságos évet zá-
runk. a nagyvilágban könyörtelen verseny folyik, amely közepet-
te, ha szeretnénk átlépni a saját árnyékunkat, mindannyiunknak 
még többet, még pontosabban, még jobban és odaadóbban kell 
dolgoznunk a közös sikerért.” – fogalmazott Orbán Viktor. Ezután 
adtuk át a 2014-2015-ös szezon egyéni díjait. a szakmai stáb dön-
tése alapján az akadémia legjobb játékosa Tóth Bence, a legjobb 
kapusa Boros Renátó, az év edzője az U15-ös csapatot bajnoki 
címig vezető, és a fiatalabb korosztályokat szekcióvezetőként se-

2014-2015-ös szezon egyéni díjazottjai:
az akadémia legjobb játékosa: Tóth Bence (U17)
az akadémia legjobb kapusa: Boros renátó (U18)
az év edzője: Harmati Tamás (U15)
az év tanulói: László Noel (U18), Tóth Keve (U17), 

Kocsis Bence Máté (U14), Papp Milán (U14), 
Nagy Kevin Medárd (U14), Kucsván Martin (U13), 
Nagy Lorenzó roland (U13), rébék richárd (U13), 
Veres Bence (U13)

korosztályonként a legjobb játékos: 
Tischler Patrik (NBI), Lipcsei Ádám (U21), 
Boros renátó (U18), Tóth Bence (U17), 
Bévárdi Zsombor (U16), Daróczi Zoltán (U15), 
Sipos Zoltán (U14)

korosztályos gólkirály: Tischler Patrik (NBI), 
Makrai Gábor (U21), Óvári Zsolt (U18), 
Végh Gábor (U17), Szabó Máté (U16), Timári Norman 
(U15), Hajnal Gergely (U14)

gítő Harmati Tamás lett. az évzáró végén felavattuk a Pancho aré-
nában kialakított makovecz-kerengőt, amelyben makovecz imre 
kossuth-díjas építész arénánkról készített tervei láthatók, emléket 
állítva ezzel az építőművésznek és munkásságának.



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

puskásakadémiaihírek

Utánpótláscsapataink január 4-én kezdték meg a felkészülést a tavaszi szezon-
ra. Lazább napirendjüknek köszönhetően fiataljaink a komolyabb edzések meg-
kezdése előtt 1-1 hetet hódolhattak a legkedveltebb téli sportágnak, a síelésnek, 
U16-os csapatunk pedig egy háromnapos túlélőtáborozáson is részt vett, mielőtt a 
hegyekbe vette volna az irányt. Először az U14-es és U15-ös gárda, majd az U16-
os és U17-es korosztály utazott el a göstlingi Hochkar síparadicsomba. Ebben az 
évben is főképp a már bevált programok lesznek terítéken. „Sok múlik azon, 
hogy a szakmai program mellett mire marad idő, de ha lehetősé-
günk adódik rá, akkor bővítenénk a repertoárt a szabadidő tartalmas eltöltésére. 
ami biztos, hogy a székesfehérvári színházba idén is több alkalommal ellátoga-
tunk, jégkorong és kézilabda mérkőzésekre is kimegyünk, de más sportágakra is 
nyitottak vagyunk.” – nyilatkozta a kollégium igazgatója, kiss Zoltán.

www.puskasakademia.hu

A Letenyey Lajos Gimnázium Szak-
középiskola és Szakiskola január 
29-én rendezte meg szalagavató ün-
nepségét a felcsúti sportcsarnokban. 
A 12.a osztály angol keringőt, míg a 
11.b hagyományos bécsi keringőt 
járt el a csarnokban összegyűlt ven-
dégseregnek. gratulálunk az 
eddig elért eredményekhez 
és sok sikert kívánunk a kö-
zelgő érettségi vizsgákhoz, 
amit ebben az évben tizenkilenc aka-
démistánk fog letenni.

A honlapon írtuk
Puskás Ferenc 
spanyolországi 
karrierje nem 
indult zökke-
nőmentesen. a 
nagy fordulópont 
akkor következett 
be, mikor felme-
rült a lehetőség, 
hogy Puskást el-
adják egy belga 
csapatnak. Ezt 
követően Öcsi az atlético madrinál 
csereként eltöltött időszakban maxi-
málisan teljesített a pályán és sorra 
berúgta a helyzeteit. Utána Bernabéu 
már ragaszkodott az aranylábú ma-
gyar labdarúgóhoz, olyannyira, hogy 
amikor Carniglia egy BeK-
döntőn nem engedte Pus-
kást játszani, a real elnöke 
kirúgta az edzőt.

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, 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:

Az egri származású vízilabdaedző játékos évei alatt kétszer 
szerzett bajnoki címet a Ferencvárossal, majd légiósként há-
rom országban, Török-, Görög- és Olaszországban is kipró-
bálta magát. edzői pályafutását is a zöld-fehér klubnál kezdte 
meg, majd másodedzőként a magyar férfi vízilabda-válogatot-
tat segítette, tavaly óta pedig a női ágat vezeti, mint szövetségi 
kapitány. „Függetlenül az eb-sikertől, remekül érzem magam 
az új szerepkörben, nem szeretnék a szokásos sablonnal jön-
ni, hogy mekkora megtiszteltetés ez számomra – természete-
sen az –, csak azt tudom mondani, hogy a női 
játékosok, akik az elmúlt években a váloga-
tottban szerepeltek, fantasztikus sporto-
lók és emberek, akikkel nagy öröm együtt 
dolgozni. Be kell valljam, számomra a lányokkal sokkal 
könnyebb a közös munka, mint a férfiakkal. Hihetetlenül moti-
váltak, ambiciózusak és fogékonyak a tanulásra, a fiúkat álta-
lában jobban kellett noszogatni. Ugyanakkor az is tény, hogy 

a nők hajlamo-
sabbak megle-
petést okozni 
– nem mindig 
jó értelemben 
–, de ha ezen 
a téren sikerül 
kicsit fiúsítani a 
csapatot, akkor 
borítékolható a 
siker. elmond-
ható, hogy most több sportág is a virágkorát éli itthon, ami 
főképp a nevelés, oktatás fejlődésének és a nyugati metódu-
sok átvételének  köszönhető. A magyar futball újjáéledése is 
többtényezős és sokéves munka eredménye. A fiam és én is 
nagyon szeretünk meccsekre járni, bár ő Arsenal drukker, re-
mélem idővel átveszi tőlem a hazai foci szeretetét is.”

A VIP-páholyban: Bíró Attila
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Csapataink, amelyeknek szurkolhatunk:

puskásakadémiaihírek

A felcsúti Endresz iskola diákjai 
február 7-én megnyerték a zala-
egerszegi Városi Sportcsarnokban 
megrendezett iV. korcsoportos 
fiú Teremlabdarúgó diákolimpia 
Országos döntőjét. külön gratu-
láció illeti Hajnal Gergelyt, aki 14 
találattal a torna gólkirálya lett, Ás-
ványi Balázst, aki a legjobb kapus 
elismerést vehette át és Sulyok 
attilát, aki a bajnokcsapatot veze-
tőedzőként segítette az országos 
győzelemhez.

elindult új, heti rendszerességű 
interjúsorozatunk, a Pályán kívül, 
amelyben a nálunk futballozó 
fiatalokat ismerhetik meg egy kicsit 
közelebbről. a beszélgetések-
ben fény derül arra, hogy telnek 
akadémistáink hétköznapijai és mit 
csinálnak, amikor nem futballoznak 
vagy tanulnak. a fiúkat Buda már-
ton rádiós műsorvezető faggatja.

Szalagtűzés 
a Letenyeyben

Idei szabadidős programjaink
A rovat médiapartnere
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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 
21 február 20. 15.30 FTC–PAFC 
22 február 27. 15.30 pafC–VideOTOn fC 
23 március 05. 15.30 DVSC–PAFC 
24 március 09. 18.00 pafC–paks 
25 március 12. 18.00 FTC–PAFC 
26 március 19. 15.30 pafC–VideOTOn fC 
27 március 30. 18.00 úJPeST–PAFC 
28 április 02.  pafC–haLadás 
29 április 06.  DVTK–PAFC 
30 április 16.  pafC–BÉkÉsCsaBa 
31 április 20.  MTK–PAFC 
32 április 23.  VASAS–PAFC 
33 április 30.  pafC–hOnVÉd 

  1. FereNCVÁrOS 19 16 1 2 41–8 49
  2. úJPeST 19 8 7 4 27–19 31
  3. VIDeOTON FC 19 10 – 9 22–19 30
  4. PAKS 19 8 6 5 24–19 30
  5. MTK  19 8 5 6 24–20 29
  6. HALADÁS 19 7 8 4 17–19 29
  7. DeBreCeN 19 7 7 5 28–22 28
  8. HONVÉD 19 6 6 7 24–24 24
  9. DIÓSGYŐr 19 5 5 9 20–30 20
10. VASAS 19 5 1 13 19–31 16
11. puskás afC 19 3 7 9 23–31 16
12. BÉKÉSCSABA  19 3 3 13 17–44 12

18 február 14. 14.00 MOSONMAGYArÓVÁr–PAFC II 
19 február 21. 11.00 pafC ii–diósdi TC 
20 február 28. 14.00 ANDrÁSHIDA–PAFC II 
21 március 06. 11.00 pafC ii–dOrOgi fC 
22 március 13. 14.30 CSOrNAI Se–PAFC II 
23 március 20. 11.00 pafC ii–TaTaBánYa 
24 március 27. 16.00 CSePeL FC–PAFC II 
25 április 03. 11.00 pafC ii–MTk 
26 április 10. 16.30 BALATONFüreD–PAFC II 
28 április 24. 17.00 ÉrDI VSe–PAFC II 
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 16 12 3 1 40–10 39
  2. VIDeOTON FC II 16 12 – 4 46–22 36
  3. DOrOGI FC 16 10 3 3 20–12 33
  4. MOSONMAGYArÓVÁr 16 9 3 4 25–18 30
  5. eTO FC GYŐr 16 9 2 5 37–20 29
  6. BKV eLŐre 16 7 5 4 24–19 26
  7. puskás afC ii 16 7 3 6 34–24 24
  8. ANDrÁSHIDA SC 16 7 3 6 25–23 24
  9. ÉrDI VSe 16 7 2 7 24–22 23
10. DIÓSDI TC 16 7 2 7 22–22 23
11. III. Ker. TVe 16 6 4 6 22–25 22
12. TATABÁNYA FC 16 6 2 8 25–26 20
13. MTK II 16 6 2 8 19–27 20
14. CSePeL FC 16 4 3 9 17–37 15
15. SÁrVÁr FC 16 2 5 9 15–36 11
16. CSOrNAI Se 16 1 1 14 10–37 4
17. BALATONFüreD* 16 2 1 13 14–39 2

A 20. forduló további mérkőzései:
Szombat 15.30 HONVÉD–HALADÁS
 15.30 MTK–PAKS
 15.30 DeBreCeN–VASAS
 15.30 BÉKÉSCSABA–FereNCVÁrOS
 18.00 úJPeST–VIDeOTON FC

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. 02. 10.
www.puskasakademia.hu
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PUSKÁS AKADÉMIA FCVS MTK BUDAPEST
2015. 10. 17. 18 óra

PANCHO ARÉNA
www.puskasakademia.hu
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