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Ezután kerültem magyarországra, ahol az első évemet 
Székesfehérváron, a Videotonban töltöttem. Egy évvel 
később kerültem Felcsútra, ahol végigcsináltam az 
egész téli felkészülést, majd az első bajnokin súlyos 
könyöksérülést szenvedtem, így négy-öt hónapig nem 
tudtam edzeni. 

Nem ez volt az egyetlen komoly 
sérülésed, amivel szembe kellett 
nézned a pályafutásod során. 

Tavaly augusztusban egy edzésen Fejes andris 
térdével ütköztem balszerencsés módon. Elájultam, 
azonnal kórházba szállítottak, majd ott megállapították, 
hogy súlyos koponyasérülést szenvedtem.  El is kellett 
távolítani a sérült területet a koponyámból, ám hat 
héttel a pótlást követően már elkezdhettem mozgást. 
Hálás vagyok a jó istennek, hogy nem lett komolyabb 
bajom, az orvosok csodaként értékelték, hogy ilyen 
erős rúgás hatására nem sérült meg az agyam. 

minek köszönhető, hogy ilyen jól 
beszéled a magyar nyelvet?

amikor magyarországra érkeztem még semmit sem 
tudtam magyarul. a nyelvtudásom Felcsúton fejlődött 
a legtöbbet, hiszen ha beszélni akartam, kénytelen vol-
tam magyarul próbálkozni. mikor visszamentem Vidibe, 
próbáltam a magyar játékosokhoz az anyanyelvükön 
szólni. Sokszor jókat nevettek rajtam, de nem bántam. 
Négy és fél éve élek itt, szeretem az országot, termé-
szetesnek tartom, hogy beszélem a nyelvet. 

mivel töltődsz fel a szabadidődben?
a focin kívül az emberi kapcsolatok a legfontosab-

bak számomra a világon. kikapcsolni és feltöltődni 
leginkább a barátnőmmel, a testvéremmel és a baráta-
immal tudok. Ezen kívül, ha időm engedi, akkor eljárok 
teniszezni.
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Bemutatkozik: Filip Pajovic
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igaz a hír, hogy az első edzésedre 
szabályosan elszöktél?

igaz! Nyolc éves voltam, amikor szülői beleegyezés nél-
kül ellógtam edzésre egy barátommal, Nagybecskereken. 
Nagyon szerettem volna focizni, de anyukám féltett, hogy 
a tanulás rovására megy majd a sport. miután hazaértem 
az első edzésről, leültem anyukámmal beszélni, aki meg-
értette, hogy mennyire fontos nekem ez az egész. attól a 
pillanattól kezdve támogatott a profi futballistává válás útján. 

mi késztetett arra, hogy a labda 
elé állj?

én is mezőnyjátékosként kezdtem, mint 
a legtöbb gyerek. két-három évet játszot-
tam a jobb szélen, majd egy meccsen 
nem jött el a kapusunk. kérdezte az edző, 

hogy kinek van kedve beállni a kapuba, 
én pedig jelentkeztem, hogy meg-
oldom. Jól ment a védés, úgyhogy 
bent is maradtam a kapuban. Na-
gyon nem szerettem futni, így töké-
letes volt számomra az új poszt. 
ma már természetesen nem ez 
az elsődleges szempont. Sze-
retem, hogy komoly felelősség 
van rajtam a kapuban, élvezem 
a nyomást, ami rám nehezedik. 

mikor és hogy fordultak 
komolyra a dolgok?

Tizenhárom éves koromban a 
Banat Zrenjanin játékosa lettem, 
ahonnan sikerült beverekednem 
magam a korosztályos válogatottba. 
a Vojvodina ekkor talált meg magá-
nak. Három évet, egészen tizennyolc 
éves koromig játszottam Újvidéken.  

Filip Pajovic télen tért vissza Székesfehérvárról Felcsútra, hogy 2016 nyaráig kölcsönben 
Robert Jarni csapatát segítse a céljai elérésében. az egykori szerb korosztályos 
válogatott hálóőrnek érdemes volt türelemmel várni a 
lehetőségre, hiszen az elmúlt három találkozón már ő őrizte a PAFC kapuját. 
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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.

gYŰJTsd ÖssZe 
a TeLJes pafC CsapaTOT!

Hogyan szerezheted be a csapatról készült 
hűtőmágneseket?
Ha a tavasszal megveszed mind a hét hazai PAFC 
mérkőzésre a belépőt, és a bejáratoknál átadod 
a megvásárolt jegyed kódját, cserébe adunk egy 
hűtőmágnest. Az ötödik PAFC – Swietelsky Haladás 
mérkőzésen a támadóink 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.
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5. széria a csapatból: Támadók
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PUSKÁS AKADÉMIA FC – VIDEOTON FC

3.
Marko Dinjar

Fodor Ferenc

Branko Pauljevic

3.
PUSKÁS AKADÉMIA FC – PAKSI FC
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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

„Kötelező megnyernünk a meccset”
komoly sorozatterhelés 
következik. készen áll a 
táraság?

Nagyon jól jött nekünk a váloga-
tott szünet, sikerült újra feltölteni 
a játékosok energiaraktárait. Fiola 
attila az a-válogatottal, Zsótér donát 
és Sallai Roland az U21-es nemzeti 
tizeneggyel volt, de a többiek a ren-
delkezésünkre álltak. Sikeres héten 
vagyunk túl, fölényes győzelmet 

arattunk a dPaSE 
elleni felkészülé-
si mérkőzésen, 
jól dolgoztak a 
srácok, maxi-
málisan felké-
szültünk az 
utolsó hónap 

meg-

mérettetéseire. Tisztában vagyunk 
vele, hogy milyen nehéz helyzetben 
vagyunk, pontosan tudjuk, hogy mi 
vár ránk, de mindannyian hiszünk a 
bennmaradásban. 

milyen csapatnak tartja 
a Haladást? mi a legna-
gyobb erősségük, gyenge-
ségük?

a Haladás egy nagyon masszív 
és kemény csapat. Jól jelzi erejüket, 
hogy folyamatosan ott vannak a tűz 
közelében. minden pillanatban tud-
ják, hogy mi a feladatuk, mind táma-
dásban, mind pedig védekezésben 
a legjobbak közé tartoznak. Gyorsan 
váltanak, folyamatosan veszélyesek 
a kapura. Tiszteljük az ellenfelet, de 
nem riadunk meg tőlük, nekünk is 
kész tervünk van arra, hogyan for-
dítsuk a saját javunkra a mérkőzést. 
mindent el fogunk követni azért, 
hogy a mi akaratunk érvényesüljön 
a pályán. 

kötelező elvárás a győze-
lem?

igen, az! Nem filozofálgathatunk 
sokat, egyetlen lehetséges út van 
előttünk, csakis az előre. Győz-
nünk kell, kizárólag a három pont 
megszerzése esetén lehetünk 
maradéktalanul elégedettek. ahogy 
korábban is mondtam, minden hát-
ralévő találkozó egy döntővel ér fel a 
számunkra. 
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A Pancho Arénában szeptember-
ben a csapatok Németh Márió és Pekár 
László egy-egy gólja után megosztoz-
tak a pontokon, míg decemberben, a 
Rohonci úti stadion búcsúmérkőzésén 

2-1-re nyert a Haladás.

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 5 124

fOdOr Ferenc
1991. 03. 22.

 1 3 05
fOrró Gyula
1988. 06. 06.

 0 2 014

Renato keLiC (horvát)
1991. 03. 31.

 0 1 03
LipCsei Ádám*
1997. 05. 22.

 0 1 04

Tar Zsolt*
1993. 02. 13.

 0 1 022

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

 1 5 08
Vjacseszlav CsurkO 
1993. 05. 10.

 2 2 020

dmytro LOpa (ukrán)
1988. 11. 23.

 0 3 17
márkvárT dávid
1994. 09. 20.

 2 6 088

mésZárOs dávid*
1996. 07. 31.

 0 0 028

karol mésZárOs 
(szlovák) 1993. 07. 25.

 2 1 011

nagY Zsolt*
1993. 05. 25.

 1 1 025

Branko pauLJeviC
1989. 06. 12.

 1 2 149

pekár László
1993. 01. 20.

 7 1 077

pOLOnkai attila (CSk)
1979. 06. 12.

 0 1 018

saLLai Roland*
1997. 05. 22.

 1 4 010

Zsidai László
1986. 07. 16.

 1 7 017

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
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Ha te is szeretnél betekintést 
nyerni hazai mérkőzéseink 
előtt a kulisszák mögé és 
szívesen találkoznál kedvenc 
játékosaid egyikével, jelentkezz a 
marketing@pfla.hu e-mail 
címen öltözőlátogatásra!

Öltözőlátogatás

 tÖLtSd Le
A puskásAKAdÉMiA
 appLiKáCióJát!
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Hátsó sor:  Filip paJOviC, Branko pauLJeviC, Zsidai László, Renato keLiC, Karol mésZárOs, fiOLa Attila
Első sor:  fOrró Gyula, pekár László, saLLai Roland, Stipe-BaCeLiC grgiC, Vjacseszlav CsurkO
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Akadémistáink más pályákon:
  Lorentz Márton

az U21-es váloga-
tott két Eb-selejtező 
mérkőzést játszott a 
közelmúltban. már-
cius 24-én izraellel 
Gyirmóton gól nélküli 
döntetlennel, négy 
nappal később albá-
niában 2-1-es hazai 
sikerrel zárult a talál-
kozó. A PAFC-ból 
Sallai Roland és Zsótér donát is lehetősé-
get kapott mind a két összecsapáson. Robert kilin 
szövetségi edző szerint hasznos tapasztalatokat szerez-
hettek a továbblépéshez a fiatalok.

Magasabb a nemzetközi 
követelmény
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Egykori akadémistánk szeptemberben folyamatos játék-
lehetőség, és tapasztalatszerzés reményében érkezett 
dunaújvárosba, ahol a kezdetektől fogva alapemberként 
számoltak vele. a klub gazdasági instabilitás miatt febru-
árban szerződést bontott felnőtt labdarúgóival, tavasszal 
döntő többségben saját nevelésű fiatal játékosokkal sze-
repel a másodosztályban. A mindössze 21 éves 
Lorentz Márton 14 NB i-es mérkőzéssel a 
háta mögött egy csapásra új szerepkörben 
találta magát, mivel a gárda legrutinosabb 
játékosa lett. 

„Nagyon jó csapatunk volt, amikor megérkeztem duna-
újvárosba. kezdett összeállni ősszel a társaság, nekem is 
jól ment a játék, kezdőként végig játszottam szinte minden 
meccset. a télen történt változások miatt minden profi játé-
kosunk elment, gyakorlatilag csak én maradtam itt, mivel a 
szezonban már pályára léptem a Puskásban is. Elég nehéz 
helyzetbe kerültünk, a játékosaink nagy része eddig szinte  
csak utánpótlás bajnokságban lépett pályára. Ősszel még 
én voltam az egyik legfiatalabb, most pedig már nekem kell 
21 évesen vezérré válnom. komoly kihívást jelentő feladat 
hárul rám, de próbálok a legjobb tudásom szerint helytállni. 
mindenki számára nehéz a kialakult helyzet, de ez a fiatalok-
nak komoly lehetőség is egyben, hiszen hétről hétre az NB 
ii-ben mutathatják meg magukat. Egy-egy meglepetésre fel-
kaphatják a szakemberek a fejüket. Ha reálisan nézzük a 
dolgokat, a Sopron ellen szerzett márciusi pontunk igazából 
nagy eredmény. Összességében úgy gondolom, jót tett ne-
kem a váltás, új impulzusok érnek, jól megy a foci. dunaúj-
városban épül a jövő csapata, én pedig bízom benne, hogy 
nyártól ismét az első osztályban rúghatom a bőrt.”

Reményt adó próba
A nyári európa-bajnokságra készülő magyar válogatott 
20300 néző előtt felkészülési mérkőzésen 1-1-es dön-
tetlent játszott a világsztárokkal teletűzdelt horvát nem-
zeti tizeneggyel szombat este, a fővárosban. fiola 
attila kezdőként végig játszott, míg egy-
kori akadémistánk, kleinheisler László a 
80. percig erősítette Bernd storck csa-
patát. „Kicsit máshogy képzeltem el a meccs elejét, 
több labdabirtoklást és helyzetet vártam. idegesek vol-
tunk, harminc perc után kezdtünk csak folyamatosan 
javulni. Nem volt egyszerű négy hónap után újra felven-
ni a ritmust, de a második félidőre összeállt a játékunk. 
A fiúknak mondtam, hogy ha azt hozzák, amit a héten 
mutattak, akkor nem fogunk veszíteni. A második fél-
időben kifejezetten elégedett voltam, az elmúlt időszak 
legjobb játékát láttam. Párját ritkítja, hogy ekkora nyo-
más alá tudtuk helyezni a horvátokat.” – értékelt a szö-
vetségi kapitány.

mi a reális cél a 
Haladás számára az idei 
szezonban?

a szezon elején a stabil NB i-es 
tagság volt a célkitűzésünk, en-
nek teljesítésével, úgy tűnik, nem 
lesz gond, de egy pillanatra sem 
dőlünk hátra, nem engedhetünk 
ki. Jó lenne az utolsó fordulókra 
dobogóközelben maradni és ki 
tudja, mit hoz a hajrá. Ha úgy alakul, 
még nagyon szép - dobogós - he-
lyen is befejezhetjük a bajnokságot.

Gondolom elégedett 
a csapata eddigi 
teljesítményével.

Jól kezdtük az őszi szezont, 
aztán akadt egy kisebb hullám-
völgyünk, de sikerült kilábalnunk 
belőle. most hasonló cipőben 
járunk, a heti edzésmunka alapján 
úgy vélem, ezúttal is túl vagyunk 
már a nehezén. Persze önmagá-
ban a jó teljesítmény kevés, egy 
profi csapat életében elengedhe-
tetlen az eredményesség. Summa 
summarum: remélem a PaFC ellen 
korábban látott sikeres Haladás 
futballozik.

mit vár a Puskás akadémia 
elleni találkozótól?

Nagyon szervezett csapattal ját-
szunk, amely biztos vagyok, hogy 
a lelkes futballjával mindent meg-
tesz a három pont megszerzésé-
ért, ám mi is ott leszünk a pályán. 
izgalmas, kemény csatát várok, 
és mivel mindkét együttesben 

akadnak kiemelkedő tudású 
játékosok, látványos játékot 

is. a felcsútiak többre képe-
sek, mint amit helyezésük 
elárul, hiszen sok jó játé-
kossal rendelkeznek. Hátul 
a válogatott Fiola attila, a 
középpályán a fiatal Sallai 
Roland, aztán a rendkívül 
gyors Branko Pauljevic 

egytől egyig remek focista. 
Nem utolsósorban említem a 

támadó Pekár Lászlót, aki annak 
idején a játékosom volt, tudom 
mire képes. minden ellenfelünk 
ellen győzni akarunk, nem lesz ez 
másként ma sem.

Szombathelyi 
Swietelsky-Haladás 
aLapíTva: 1919
sZín: zöld-fehér
sTadiOn: Rohonci úti Stadion
(átépítés alatt)
LegnagYOBB sikerei:
Magyar bajnoki bronzérem (2009) 
3x Magyar Kupa döntős (1975, 1993, 2002)

JáTékOskereT
kapusOk:
   1 Király Gábor 1976. 04. 01.
66 Rózsa Dániel 1984. 11. 24.
44 Gyurján Márton 1995. 12. 01.
védŐk:
  6 Stef Wils (belga) 1982. 02. 08.
35 Predrag Bosnjak
 (szerb-magyar) 1985. 11. 13.
23 Schimmer Szabolcs 1984. 02. 24.
  3 Fehér Zoltán 1981. 06. 12.
24 Angyal Zsolt 1994. 03. 24.
26 Jagodics Márk 1992. 04.1 0.
  4 Jánvári Gábor 1990. 08. 15.
kÖZéppáLYásOk:
17 Nagy Patrik 1991. 08. 15.
79 Halmosi Péter 1979. 09. 25.
20 Thomas Wils (belga)  1990. 04. 24
45 Németh Márió 1995. 05. 01.
25 Ante Batarelo (horvát) 1984. 11. 21.
15 Iszlai Bence 1990. 05. 29.
80 Petró Balázs 1997. 07. 07.
27 KOVÁCS Lóránt (román-magyar) 1993. 06. 06.
CsaTárOk:
10 Antonio Leandro Martínez 
 (argentin-olasz)  1989. 10. 15.
  8 Dudás Ádám 1989. 02. 12.
96 Török Milán 1996. 08. 09.
11 David Joel WILLIAMS  1988. 02. 26.
       (ausztrál) 
89 Sasa Popin (szerb-magyar) 1989. 10. 18.
77 Medgyes Zoltán 1995. 07. 23.
  7 GYÜRKI Gergő   1993. 10. 03.
14 GAÁL Bálint  1991. 07. 14.
70 Ugrai Roland 1992. 11. 13.

„Mi is ott leszünk a pályán” – 
    Mészöly Géza
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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

a Horvát Labdarúgó-szövetség elnöke, az 
egykori kiváló labdarúgó látogatta meg a 
Puskás akadémiát, hogy megnézze milyen 
körülmények között folyik a munka. Šuker 
nem jött üres kézzel, 30 focilab-
dát hozott akadémistáinknak, és 
a játékosainkkal való közös fotók 
után alá is írt egy-egy labdát. az 
1998-as labdarúgó VB gólkirályát az akadé-
mia főigazgatója, Takács mihály és az aka-
démiát működtető kuratórium elnöke, mészáros Lőrinc fogadta. Šuker megtekin-
tette a Pancho arénát, a kollégiumot és az edzések helyszíneit is. 

www.puskasakademia.hu

Az elmúlt időszakban négy kiemelt 
esemény is színesítette a felcsúti mun-
kát. Végzős akadémistáink madridi 
vendégjátékáról, a Mongol Labdarúgó-
szövetségben tartott előadásról, davor 
Šuker és a Genk utánpótlás edzőinek 
látogatásáról tóth Balázs nemzetközi 
kapcsolatokért felelős igazgató számolt 
be. „idén is nagyon jól sikerült végzős 
akadémistáink madridi látogatása. a 
szakma és a játékosok ré-
széről is nagyon pozitívak 
a visszajelzések. akadémi-

ánk folyamatosan fejlődik, 
rendszeresen kapunk meg-
kereséseket külföldről is. 
A közelmúltban egy mongóliai meghí-
vásnak tettem eleget. A Mongol Lab-
darúgó-szövetség új alapokra kívánja 
helyezni a helyi futballt, ezért felkértek 
bennünket, hogy mutassuk be, hogyan 
működik egy olyan nagy és komoly 
létesítmény, mint a miénk. A Genk és 
Puskás Akadémia együttműködésének 
újabb állomásaként Felcsútra érkezett 
két utánpótlásedző a belga klubtól. A 
látogatás ideje alatt, beszálltak a fel-
csúti szakmai munkába, tetszett nekik 
a felépítésünk és a működésünk, illetve 
akadémiánkon járt davor Šuker is. Na-
gyon tetszett neki az intézmény és az, 
hogy ilyen magas szinten foglalkozunk 
a gyerekekkel. Közben már nyakunkon 
a 9. Puskás-Suzuki Kupa. teljes mér-
tékben belevetettük magunkat a mun-
kába, haladunk előre.”

A honlapon írtuk

ii. ker UFC, iii. ker TUE, ajak SE; atomerőmű SE Paks; Baja LSE, Balatonfüredi FC, Balkányi SE; Balmazújváros, Békéscsabai UFC, Bicskei TC, Bőcs 
Sport kft., Budafoki LC, Budakalászi mSE, Budaörsi LC, FC Budapesti Sólymok, Budatétény Sportegyesület, Ceglédi Vasutas Sport Egyesület, Csepel 
Hungary Club, dunaújvárosi Sportiskola, Egri FC, Ercsi kinizsi SE, Etyek SE, érdi Városi Sportegyesület, FC keszthely, Genbao akadémia (Sanghaj)  
Gyermely–Szomor LE, Gyöngyösi atlétikai klub, Hajduböszörmény SE, Hódmezővásárhelyi FC, Jászberényi Vasas SE, kunhegyesi Általános iskola 
dózsa Tagintézménye, maros–menti UFC, makói FC, mátészalkai mTk, méhecskék SE kalocsa. mezőkövesd SE, mogyoródi FC, mohács TE, monori 
Sportegyesület, muravidéki magyar Önkormányzati Nemzeti közösség, Nagyecsed Rákóczi SE, Nagykanizsa TE, Nyírlugosi SE, Orosháza OmTk–ULE 
1913, PéCSi Vasutas Sportkör, Perkáta SE, REaC, RTk, Sajóvölgye Focisuli SE, SBTC, Százhalombatta Városi Utánpótlásért közhasznú Sportegyesület, 
Székelyföld Labdarúgó akadémia (Csíkszereda), Tabáni Spartacus, Tápiószecsői FC, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE

A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:

Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai és világbajnok kajako-
zónk eredetileg nem a vízen képzelte el az életét. A gyermekko-
ri álma az volt, hogy labdarúgó legyen. „Az 1986-os foci-vb volt 
rám ekkora hatással, de hamar rájöttem, hogy ez nem az én te-
repem. A családból először a nővérem kezdett el kajakozni, az ő 
bosszantására mentem le én is evezni. Utána persze már több 
okom volt folytatni, mint a tipikus testvéri rivalizálás, nagyon 
megtetszett a sport, és hogy rengeteg időt töltöttünk a termé-
szetben. Sátoroztunk, túráztunk, mindent bográcsban főztünk, 
az még más világ volt. Ahogy jöttek az eredmények, úgy átala-
kult sok dolog, de a négyesünknél továbbra fontos volt, hogy 
teljes legyen az összhang. A focival ellentétben nekünk nem 
90 perc – ráadásul ott lehet cserélni –, hanem 3 perc alatt kell 
hihetetlen dolgokat véghezvinnünk. Nagyon jó kis társaságnak 
gondolom a miénket, de ez nem a vízen, hanem a szárazföldön 
alakult ki. a futball világában is csak részben 
igaz, hogy a pályán kovácsolódnak össze 

a sportolók, kellenek a közös szabadidős 
programok is. egy egységként kezeljük a csapatunkat, 
így a ránk nehezedő nyomás is megoszlik, és sokkal könnyeb-
ben vesszük az akadályokat. Bízom benne, hogy a PAFC is egy 
igazán egységes társaságként fog ma este kifutni a gyepre.” 

A ViP-páholyban: Kammerer Zoltán
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Csapataink, amelyeknek szurkolhatunk:

puskásakadémiaihírek

A Puskás Ferenc Lab-
darúgó Akadémia április 
17-én vasárnap, Felcsúton tar tja 
meg Országos kiválasztójának 
ii. fordulóját, amelyre az őszi első 
fordulóban kiválasztott gyerme-
keket és hozzátar tozóikat várjuk 
vissza egy újabb megmérette-
tésre. a 2004-es születésűek 9 
órától, a 2005-ös születésűek 13 
órától érkezhetnek a regisztráci-
óra.

A norvég U17-es váloga-
tott felkészülési mérkőzésen 
március 29-én 1-0-ra legyőzte a 
mieinket Telkiben. a Puskás aka-
démia növendékei közül hárman 
– deutsch László, mim Gergely 
és Bévárdi Zsombor – kaptak 
meghívót az összetar tásra.

Az NB iii legutóbbi fordulójá-
ban 28 egykori és jelenlegi aka-
démista lépett pályára.

Akadémiai látogatás A rovat médiapartnere
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Épülnek a nemzetközi kapcsolatok JÖN!
9. Puskás-Suzuki kupa
További információk:

www.puskassuzukicup.net
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A PAFC 2016 tavaszi mérkőzései az otP Bank Ligában:

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

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

  1. FeReNCVáRoS 26 21 2 3 56–13 65
  2. MtK  25 12 7 6 32–23 43
  3. ÚJPeSt 26 10 10 6 33–25 40
  4. VideotoN 26 12 3 11 28–25 39
  5. deBReCeN 26 10 9 7 39–29 39
  6. PAKS 25 10 6 9 30–27 36
  7. HALAdáS 26 9 9 8 23–30 36
  8. HoNVÉd 26 9 7 10 32–29 34
  9. dióSGyőR 26 8 6 12 30–38 30
10. puskás afC 26 5 8 13 28–43 23
11. VASAS 26 6 3 17 21–44 21
12. BÉKÉSCSABA  26 5 6 15 22–48 21

18 február 14. 14.00 MoSoNMAGyARóVáR–PAFC ii 6–2
19 február 21. 11.00 pafC ii–diósdi TC 1–2
20 február 28. 14.00 ANdRáSHidA–PAFC ii 2–1
21 március 06. 11.00 pafC ii–dOrOgi fC 0–1
22 március 13. 14.30 CSoRNAi Se–PAFC ii 1–1
23 március 20. 11.00 pafC ii–TaTaBánYa 0–2
24 március 27. 16.00 CSePeL FC–PAFC ii 0–2
25 április 03. 11.00 pafC ii–mTk 
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. FeReNCVáRoS ii 23 16 4 3 49–17 52
  2. VideotoN ii 22 14 2 6 54–31 44
  3. MoSoNMAGyARóVáR 22 13 5 4 44–23 44
  4. doRoGi FC 23 12 7 4 23–14 43
  5. eto FC GyőR 22 12 5 5 46–23 41
  6. BKV eLőRe 23 10 7 6 33–24 37
  7. ANdRáSHidA 23 10 6 7 34–29 36
  8. MtK ii 23 10 5 8 33–33 35
  9. tAtABáNyA FC 23 10 2 11 37–33 32
10. dióSdi tC 23 9 2 12 28–34 29
11. ÉRdi VSe 22 8 5 9 35–36 29
12. iii. KeR. tVe 22 8 5 9 32–37 29
13. puskás afC ii 23 8 4 11 41–38 28
14. CSePeL FC 23 6 4 13 23–51 22
15. SáRVáR FC 22 3 6 13 21–50 15
16. CSoRNAi Se 23 2 3 18 14–47 9
17. BALAtoNFÜRed* 22 3 4 15 19–46 8

A 28. forduló további mérkőzései:
Szombat 18.30 PAKS–MtK
 18.30 HoNVÉd–VideotoN 
 18.30 BÉKÉSCSABA–dióSGyőR
 18.30 deBReCeN – FeReNCVáRoS
 20.45 VASAS–ÚJPeSt 

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. 03. 31.
www.puskasakademia.hu
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PANCHO ARÉNA
www.puskasakademia.hu
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