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„Nagyon masszív, kemény és küzdős 
csapattá érett Mészöly Géza együttese. 
Biztos vagyok benne, hogy mindent el 
fognak követni azért, hogy a Pancho 

Arénából is elvigyék a három 
pontot és megtartsák 

előkelő helyezésüket a 
tabellán, de ehhez mi nem 
tervezünk asszisztálni. Azt 
megígérhetem, hogy 
a Puskás Akadémia 
FC elsősorban nem 
a kivárásra, hanem 
a győzelemre fog 
játszani.” Robert Jarni
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milyen célokkal érkeztél Felcsútra?
Nyáron hároméves szerződést ír tam alá. az érke-

zésem után úgy fogalmaztam, hogy szeretnék folya-
matosan játékban lenni, minimum tíz gólt szerezni 
a szezonban, azaz egyel többet, mint tavaly, idővel 
pedig meghatározó játékossá válni a csapatban. 
Összefoglalva, a  jelen helyzetből szeretném kihoz-
ni a maximumot. mindezen felül varázslatos lenne 
egy nap bemutatkozni a felnőtt válogatottban is, 
egykori utánpótlás válogatottként tudom, mennyire 
felemelő érzés a hazámat képviselni a futballpá-
lyán, jó lenne újra átélni ezt a „nagycsapatban” is. 

Nyíregyházáról Budapestre tetted 
át a székhelyed. megszoktad már a 
környezetváltást?

a barátnőmmel költöztem fel Budapestre, egyelő-
re csak ismerkedem a fővárossal. Óriási a nyüzs-
gés kecskeméthez és Nyíregyházához képest is, 
teljesen más a tempó, de szépen lassan megszo-
kom. a szabadidőm nagy részét pihenéssel töltöm, 
hiszen nagyon sokat edzünk, de azér t szoktunk 
felfedező körutakat tenni a városban a srácokkal. 
márkvár t dáviddal és Fodor Ferivel együtt utazunk 
le minden nap az utat Felcsútra. 

mit gondolsz a PaFC eddigi 
teljesítményéről?

Nagyon sok mérkőzésünk van még hátra, de 
úgy gondolom, jó úton járunk, hogy elérjük az 
év elején megfogalmazott célt, ami első öt hely 
egyikének megszerzése. Többé-kevésbé elége-
dett vagyok az eddigi teljesítménnyel, bár biztos 
vagyok benne, hogy még többre képes a tár-
saság. Jönnek az eredmények, szépen lassan 

gyűlnek a pontok is, és úgy 
érzem, fogunk még komolyabb 
meglepetéseket is okozni a ké-
sőbbiekben. Nagyon szeretnénk 
meglepni a Fradit vagy legyőzni 
a címvédő Videotont. Jól 
látszik, hogy a tizenkét 
csapatos bajnokság 
erősebb, mint a 
korábbi tizenhatos. 
minden egyes pon-
tér t kőkeményen 
meg kell küzdeni. 

Hét forduló 
alatt három 
gólt szereztél, 
ráadásul kettő 
ebből három 
pontot ért. Nem 
csak a csapat, te is jó 
úton jársz.  

Sokaknak furán fog hang-
zani, de nem vagyok teljesen 
elégedett, mivel volt pár 
olyan helyzetem, amelyet ki 
kellett volna használnom. 
Folyamatosan keményen 
dolgozom, hogy még haté-
konyabb legyen a játékom. 
Állóképesség, technikai és 
taktikai szempontból is so-
kat fejlődtünk Jarni mester 
kezei között, ám ez még 
csak a kezdet. 

„Fogunk még komolyabb meglepetéseket okozni”
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egy biztos, Pogacsics krisztiánnak októbertől megváltozik 
az élete. A Puskás Akadémia FC első számú kapusa, feleségével együtt izgatottan 
várja első gyermekük érkezését. A Felcsúton végzett munkáról, a kapuban nyújtott 
teljesítményéről, az eddig megszerzett győzelmekről és Krisztofer érkezéséről nyilatkozott 
a PAFC hálóőre.

„Elkészült a babaszoba, összeszereltem 
      a kiságyat, készen állunk.”

Hogy érzed magad 
Felcsúton? 
Nagyon jól érzem itt magam, 
remek közösségbe kerültem. 

mindenkivel baráti vi-
szonyt ápolok a csapat-
ból, ám legeleje óta 
márkvárt dáviddal, 
Pekár Lacival és 
Fodor Ferivel lógunk 
a együtt a legtöbbet. 

Egy időben kerül-
tünk a csapathoz, 
így szerintem 
ez természetes, 
hogy kicsit 
közelebbi a 
viszony, jobban 
megismertük 

egymást. So-
kan érkeztünk nyáron 
az együtteshez, de úgy 
gondolom, sikerült igazi 
nagybetűs csapattá érnie 
a társaságnak. minden 
adott Felcsúton ahhoz, 
hogy kizárólag csak a 
futballra koncentráljunk. 

Hogy megy a 
munka Sandro 
Tomic-csal és a 
többi kapussal?

Hamar megtaláltuk a 
közös hangot. Sandro 

komoly kapusmúlttal rendelkezik, ráadásul kitűnő-
en ismeri a magyar futballközeget.  ért a dolgához, 
pontosan tudja, hogy miről beszél. Sok mindent tud 
nekünk tanítani, ami azonnal alkalmazható a pályán. 
Edzésrő edzésre és mérkőzésről mérkőzésre csiszol-
ja a technikánkat. igyekszem kamatoztatni a tanulta-
kat, érzem magamon a fejlődést.

mennyire vagy elégedett a hét 
meccsen kapott hat góllal?

Önmagában a mutatóval elégedett vagyok, de 
a Békéscsaba elleni mérkőzés miatt van egy kis 
tüske bennem. Ha ott nincs az a két elkerülhető 
gól, akkor csak négyet kaptunk volna, és három-
mal több pontunk lenne. igyekszem meghálálni a 
bizalmat, amit a bajnokság elején adott nekem a 
szakmai stáb. Természetesen az, hogy átlagban ke-
vesebb, mint egy gólt kap a csapat meccsenként, 
nem csak az én érdemem, nyakig benne vannak a 
társak is.  Próbál mindenki a maximumra törekedni, 
eddig az a csapat vagyunk, aki kevés gólt rúgott, 
de keveset is kap. 

Nemsokára édesapa leszel. Hogy 
készülsz az apai szerepre? 

Október 22-ére van kiírva a feleségem, még 
mindig nehéz felfogni. Hatalmas öröm számunkra, 
hogy egy új taggal gyarapodik a család. Talán majd 
amikor ott lesz a kezemben krisztofer, akkor fogom 
érezni az apaság valódi súlyát. Beköltöztünk az érdi 
otthonunkba, elkészült a babaszoba, összeszereltem 
a kiságyat, készen állunk. Nagyon várjuk már! Ren-
geteg könyvet olvasok a gyermekneveléssel kapcso-
latban, és igyekszem megfogadni a környezetemben 
élő gyakorló édesapák tanácsait.
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Az 1993-as születésű Pekár László szülővárosában, Szolnokon kötött egy életre szóló barátságot 
a futball labdával. Tizenhat éves korában került Kecskemétre, ahol utánpótlás válogatott játékost 
neveltek belőle. 2011-ben a KTE-től megkapta élete első profi szerződését, onnan csak három évvel 
később, 2014 nyarán távozott. A múlt szezonban Nyíregyházán meggyőző játékkal és kilenc góllal 
vetette észre magát. A PAFC rendkívül gólérzékeny balszélsője mesélt 
céljairól, a környezetváltásról és az eddigi teljesítményéről. 
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Sasa gLAvAs pályaedző
szíjjárTó istván pályaedző
Jure BOzinOviC erőnléti edző
Sandro TOmiC kapusedző

dr. kOváCs László csapatorvos
FeszThAmmer Réka fizioterapeuta
hAjnAL imre masszőr
kiss istván masszőr

isTókOviCs miklós tolmács
móriné zABó Zsuzsanna szertáros
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Egész nap 
a Váli-völgyben!
Szeptember 26-án 18 órától a Fe-
rencvárosi TC lesz a Puskás Akadé-
mia FC vendége a Pancho Aréná-
ban. Délelőtt utánpótlás csapataink 
lépnek 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 Európa egyik leg-
szebb stadionjában, a Pancho 
Arénában!
www.puskasakademia.hu

„Elsősorban győzelemre fogunk
  játszani”
Hogy telt a válogatott 
szünet a PaFC-nál?

Nem álltunk le, a munkát elvé-
geztük a tervek szerint. Fiola attila, 
márkvárt dávid, Sallai Roland, 
kocsis Gergő és Zsótér donát volt 
érintett a válogatott mérkőzéseken, 
ők értelemszerűen a szünet nagy ré-
szében a nemzeti csapattal dolgoz-
tak. az edzéseken túl a hétvégén, 
hazai pályán az NB ii-es Csákvár 
ellen játszottunk egy felkészülési  
mérkőzést. Nagyon örömteli volt 
számunkra, hogy az első pillanattól 

kezdve mindenki meg-
felelő mentalitással 
játszott, odatette 
magát a társaság és 
teljes erőbedobással 
hajtottak a fiúk. 

mit gondol Fiola attila és 
az U21-es válogatottban 
pályára lépők 
teljesítményéről? 

minden válogatottunk kitűnően 
teljesítette a feladatát. Fiola attila 
nagyon keményen dolgozott mind 
a két EB- selejtezőn, stabilan jó telje-
sítményt nyújtott. márkvárt dávid és 
Sallai Roland gólt szerzett az U21-es 
csapatban, ezek a dolgok önmagu-
kért beszélnek. 

 
a szombati ellenfelünk 
sok hasonlóságot mutat a 
Budapest Honvéddal. 

a szombathelyiekkel is nagyot 
fordult a világ nyáron. az elmúlt sze-
zonban az utolsó fordulóban vívták ki 
az indulás jogát az élvonalban, most 

pedig hét forduló 
után a dobogó má-
sodik fokán állnak 
úgy, hogy legyőz-

ték idegenben a baj-
noki címvédő Videotont és a 

debrecent is.  Nagyon masszív, 
kemény, küzdős csapattá érett 

mészöly Géza együttese. Szeretnek 
ők is visszaállni és kontrákra játszani.  
Biztos vagyok benne, hogy mindent 
el fognak követni azért, hogy elvigyék 
a Pancho arénából a három pontot 
és megtartsák előkelő helyezésüket a 
tabellán, de ehhez mi nem tervezünk 
asszisztálni. a játék képe egyik pilla-
natról a másikra megváltozhat, nehéz 
megmondani, hogy most éppen mi 
fog történni, de azt megígérhetem, 
hogy a Puskás akadémia FC első-
sorban nem a kivárásra, hanem a 
győzelemre fog játszani.

Az 1-es pénztár 
nyitvatartási ideje:

szeptember 17. 
   csütörtök  12.00 -18.00

szeptember 21-26.
   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
Renato keLiC (horvát)
1991.03.31.

 0 0 03
FOdOr Ferenc
1991.03.22.

 0 3 05
marko dinjAr
1986.05.21.

 0 0 010
TAr Zsolt*
1993.02.13.

 0 0 022
sPAndLer Csaba*
1996.03.07.

 0 0 023

POLOnkAi attila
1979.06.12.

 0 0 018
nAgy Zsolt*
1993.05.25.

 0 0 025
zsóTér donát*
1996.01.06.

 0 0 027
mészárOs dávid*
1996.07.31.

 0 0 028
Branko PAuLjeviC
1989.06.12.

 0 1 049
márkvárT dávid
1994.09.20.

 1 1 088FiOLA attila
1990.02.17.

 0 2 024

Stipe BACeLiC-grgiC 
(horvát), 1988.02.16.

 0 0 08

ivan herCeg (horvát)
1990.02.10.

 0 0 039 TisChLer Patrik
1991.07.30.

 0 1 09
sALLAi Roland*
1997.05.22.

 1 2 011
LenCse László
1988.07.02.

 0 0 029
kOCsis Gergő
1994.03.07.

 0 0 064
Pekár László
1993.01.20.

 3 0 077

az Alcsúti Arborétumba, 



PuskásakadémiaFC 2015. augusztus 22.
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Hátsó sor:  Pogacsics Krisztián, Branko Pauljevic, Renato kelic, Fodor Ferenc, Fiola Attila
Első sor:  sallai Roland, márkvárt Dávid, Pekár László, Marko dinjar, Stipe Bacelic-grgic, Lencse László



mi változott a klubnál 
mészöly Géza 
érkezésével?

Nem szeretném feltétlenül csak 
a saját személyemnek tulajdoní-
tani az eredményeket, hiszen van 
egy stabil háttér, névadó szpon-
zorunk, a Homlok Zsolt irányította 
Swietelsky, ami szintén nagyon 
fontos része a sikeres szereplés-
nek. mivel nem a nulláról kellett 
kezdenünk, nyáron folytatódott a 
tu- datos építkezés, megerősítet-

tük a csapatot, az alapo-
kat pedig már az utolsó 
tavaszi fordulókban 
leraktuk. Olyan játéko-
sok érkeztek, akik em-
berileg és tudásban 

is erősítést jelentenek. 
Nagy a rivalizálás 

a csapatban, 
de még a 

keretbe 
kerülé-

sért 
is.

Hogy hangzott az év elején 
kitűzött cél?

mindenekelőtt stabil csapat 
szeretnénk lenni, amely különö-
sen hazai környezetben, markáns 
futballal rukkol elő. az eredményt 
tekintve a kiesést mindenképpen el 
akarjuk kerülni. Tudtuk, hogy nehéz 
bajnokság elé nézünk, valamennyi 
mérkőzésünkön a maximumot kell 
nyújtanunk. miután nincs NB iii-as 
csapatunk, így azok a labdarúgók, 
akik kevesebbet játszanak, a kupá-
ban jutnak játéklehetőséghez.

miben lát még fejlődési 
lehetőséget?

Nagyon megbecsüljük az 1-0-ás 
sikereket, ugyanakkor üdvös lenne, 
ha helyzeteinket nagyobb arányban 
ki tudnánk használni. Ez nem csak 
rajtunk múlott, hiszen néhányszor 
a kapufa vagy az ellenfél kapusa 
mentett nagyot. a statisztika alapján 
a magyar mezőny élcsoportjában 
vagyunk a kidolgozott helyzetek szá-
mát tekintve, a helyzetkihasználáson 
kell tehát elsősorban javítanunk.

milyen ellenfélnek tartja a 
Puskás akadémia FC-t?

a PaFC nagyon megerősödött a 
nyáron, jó futballisták érkeztek, egyé-
nileg és csapatként is egyre inkább 
összeáll a felcsúti együttes. Olyan 
gárda, amely ellen a maximum kell a 
sikerhez. mindkét csapatot támadó 
felfogású labdarúgók alkotják, változa-
tos és izgalmas játékra számítok, olyan 
meccsre, amelyen a szurkolók biztosan 
jól szórakoznak majd. Szeretnénk foly-
tatni az eddigi sikeres szereplésünket, 
és az idegenbeli góltalanságunkat.

Szombathelyi 
Swietelsky-Haladás 
ALAPíTvA: 1919
szín: zöld-fehér
sTAdiOn: Rohonci úti Stadion
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 1992.04.10.
  4 Jánvári Gábor 1990.08.15.
  2 Raffaele Alcibiade 
 (olasz)  1990.05.23.
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.
32 Gaál Bálint 1991.07.14.
15 Iszlai Bence 1990.05.29.
80 Petró Balázs 1997.07.07.
CsATárOk:
10 Antonio Leandro Martínez 
 (argentin-olasz)  1989.10.15.
  8 Dudás Ádám 1989.02.12.
96 Török Milán 1996.08.09.
88 Gosztonyi András 1990.11.07.
89 Sasa Popin (szerb) 1989.10.18.
77 Medgyes Zoltán 1995.07.23.
70 Ugrai Roland 1992.11.13.

„A szurkolók biztosan jól 
   szórakoznak majd”
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Felkészültünk...
A 36 éves buda-
pesti származású 
futballbíró 2004-től 
működik a magyar 
első osztályban, 
2007-től tagja a 
FIFA nemzetközi 
játékvezetői kere-
tének. A Haladás 
elleni hazai mér-
kőzés lesz a hato-
dik alkalom, amikor Vad II István a 
Puskás Akadémia FC-nek dirigál az 
élvonalban. Hazánk egyik legma-
gasabb szinten jegyzett játékveze-
tőjével az eddigi öt NB I-es találko-
zónkból kettőt megnyertünk, egyen 
döntetlen született, kettőn pedig alul 
maradtunk az ellenféllel szemben. 
A PAFC első NB I-es szezonjában is 
Vad II vezette a Haladás elleni mér-
kőzésünket, akkor 2-1-re a szombat-
helyiek nyertek Székesfehérváron. 

Játékvezető:
 Vad II István

Szeptember végén Cipruson kezdjük a BL-szereplést

fe let .  a sorsolás eredménye 
szer int  U19-es együttesünk 
szeptember 30-án a huszon-
négyszeres ciprusi  bajnok 
aPOEL FC utánpót láscsa-
patával  mérkőzik meg a sz i -
getországban. a v isszavágót 
21-én rendezik Felcsúton.  a 
párharc győztese a HJk Hel -
s inki  -  Cel t ic FC továbbjutója 
el len küzdhet meg a bajnoki 
ág legjobb nyolcba kerülésé-
ér t .  „ ideál isabban nem is a la-
kulhatot t  volna a sorsolás.  a 
ciprusi  pályafutásom során azt 
tapasztal tam, hogy a ciprusiak 
nem az utánpót lásra összpon-
tosí t ják az erőiket .  Ha tovább-
jutunk,  ot t  már mindenképp 
olyan csapatokkal  mérkőzünk 
meg, akiknek a futbal l ja már 
előrébb tar t ,  mint  az aPOEL 
FC utánpót lás csapata.”  – nyi -
latkozta a sorsolás után kom-
ját i  andrás,  a PaFC i i .  vezető-
edzője.

az UEFa tavaly i  döntése ér tel -
mében a BL főtáblájára jutot t 
32 együttesének utánpót lás 
csapatain túl ,  az előző évi 
UEFa -koef f ic iensek alapján a 
legjobb 32 ország U18-as baj -
noka is részt  vehet az i f júsági 
BL-küzdelmekben. a főtáblás 
gárdák utánpót lásai  ugyan-
azon csopor tbeosztás alapján 
küzdenek meg a továbbju-
tásér t ,  mint  a nagyok,  míg a 
bajnoki  ágon két oda-v issza-
vágós kör t  rendeznek,  amely 
után a nyolc továbbjutó a 
másik ág csopor tmásodikja ival 
küzd meg a t izenhat közé ju-
tásér t .  a sorsolást  szeptember 
elsején,  az UEFa nyoni köz-
pont jában tar tot ták.  a Puskás 
akadémia a beosztás szer int 
a spanyol  Vi l lar real ,  az olasz 
Tor ino,  a ciprusi  aPOEL, a 
svájci  Ser vette,  a szerb Rad, a 
sz lovén domžale és a sz lovák 
Senicya közül  kaphatott  e l len-
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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 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

Puskásakadémiaihírek

augusztus végén tartották meg a ii. kocsis Sándor Emléktornát. az U19-es korosz-
tály négycsapatos viadalán idén is a Ferencváros, a Grosics akadémia, a Barcelona 
és a Puskás akadémia vett részt. a kétnapos minitorna mérkőzéseinek ebben 
az évben is a magritszigeti iharos Sándor Stadion adott otthont. augusztus 27-én 
Budapesten egy nyitóünnepséggel egybekötött sorsoláson dőltek el az elődöntők 
párosításai, melynek értelmében a Barcelona lett az első ellenfelünk. az elődöntő-
ben a rendes játékidő után tizenegyesekkel 5-4-re győzte le komjáti andrás csapata 
a spanyol sztárklub utánpótlás együttesét és bejutott a ii. kocsis Sándor Emléktorna 
szombati döntőjébe, ahol a Grosics akadémiát szintén tizenegyesekkel felülmú-
ló Ferencváros lett a mieink ellenfele. A döntőben egy megfiatalított 
csapattal sikerült 3-1-es győzelmet aratnunk. Boros Renátó a torna 
legjobb kapusa, egykori akadémistánk, Tajti mátyás pedig a torna gólkirálya lett.

www.puskasakademia.hu

A Hagi Akadémia U18-as nemzetkö-
zi tornájára idén a bolgár Ludogorec 
Razgrad, az olasz AC Torino, a Puskás 
Akadémia korosztályos csapata kapott 
meghívást. Az első játéknapon a hazai-
ak 4-0-ás, a másodikon az olaszok 2-0-ás 
győzelmet ünnepelhettek ellenünk. A 
kupa zárónapján a belefek-
tetett energia eredményel 
is párosult, a zömében egy 
évvel fiatalabbakból álló 
felcsúti  együttes magabiz-
tos sikert aratott a bolgá-
rok ellen. Akadémistánk a harma-
dik helyen zárták a rangos tornát. 

A honlapon írtuk
Egy váloga-
tott mér-
kőzésen, 
miközben 
az ellen-
fél kinn 
melegített 
a pályán, 
addig Pus-
kás Ferenc 
és társai 
a kezdő-
körben azt 
játszották, 
hogy félpályáról a kapura rúg-
ták a labdát, úgy, hogy az csak 
a felsőlécet érinthette. Az 
ellenfél játékosai egy 
idő után már nem a 
bemelegítésre, hanem 
Puskásékra figyeltek.

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

Gécsek Tibor, az első magyar kalapácsvető, aki 80 méteren felül dobott, gya-
kori látogatója a Puskás Akadémia FC mérkőzéseinek. Az e heti Haladás elleni 
találkozónkat sem hagyta volna ki, ha nem éppen a saját meglepetésbulijára 
lenne hivatalos. Az olimpikonnak már csak a sportmúltja miatt is különleges 
a hétvégi összecsapás, hisz a szentgotthárdi kalapácsvető 1980-tól a Haladás 
VSE-t, 1993-tól a Szombathelyi Atlétika Clubot erősítette. Tibor egy olimpiai 6. 
helyezés megszerzésével keltette fel egy ország figyelmét, utána sorra szerezte 
a jobbnál jobb Eb, olimpiai és vb eredményeket, 1998-ban pedig az év spor-
tolójának választották. „nem is igazán sportágakkal, hanem 
inkább a sportolás egészével szimpatizálok. Fontos, hogy 
minél elterjedtebb legyen az egészségtudatos életmód és a mozgás szeretete 
a hazánkban, hisz csak így lehetünk egy egészséges nemzet. Értelemszerűen 
futball esetében a Haladás csapatát követem figyelemmel már évtizedek óta. 
Emlékszem, több olyan alkalom is volt, hogy a versenyeink után rohantunk át 
focimeccset nézni.” Bár a születésnapi ünnepségről nem lesz ideje átrohanni, 
de a Ferencvárosi TC elleni bajnoki mérkőzésen már itt lesz. 

 „Versenyek után rohantunk át meccset nézni” 
Gécsek Tibor
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Csapataink, amelyeknek szurkolhatunk
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Akadémiánk szeretettel meg-
hívja a az U13-as, U16-os és U17-
es focisták szüleit és hozzátartozó-
it a kollégium aulájában tartandó 
szülői értekezletre, szeptember 
19-ére 10 órára. 

A Puskás Ferenc Lab-
darúgó Akadémia vezető 
erőnléti edzője, Szűcs Péter szept-
ember 9-én vette át diplomáját, 
amelyet az UEFa erőnléti edző-
képzésén szerzett. Edzőnk 100%-
os gyakorlati és 74%-os elméleti 
résszel vizsgázott le sikeresen. 
Gratulálunk neki!

Múlt héten immár ötödik alkalom-
mal szervezte meg a Fejér megyei 
Hírlap, a Fejér megyei Rendőr-főka-
pitányság és a Fejér megyei Baleset-
megelőzési Bizottság a Családi kört 
a Velencei-tó körül. a jótékonysági 
megmozduláson a Puskás Ferenc 
Labdarúgó akadémia is részt vett.

Bronzérem 
  a Talent Cupon 

Legyőztük a Barcelona reménységeit!
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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 1–0
  7 augusztus 29. 18.00 HoNVÉD–PAFC 0–0
  8 szeptember 12. 18.00 PAFC–hALAdás 
  9 szeptember 19. 18.00 DIÓSGyőR–PAFC 
10 szeptember 26. 18.00 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 7 7 – – 17 2 21
  2. HALADáS 7 4 2 1 6 4 14
  3. MTK 7 4 1 2 11 6 13
  4. BP. HoNVÉD 7 3 3 1 12 9 12
  5. ÚJPEST 7 2 4 1 9 6 10
  6. Puskás AFC 7 2 3 2 6 6 9
  7. PAKS 7 2 2 3 8 6 8
  8. DEBRECEN 7 2 2 3 9 11 8
  9. DIÓSGyőR 7 2 1 4 7 15 7
10. VASAS 7 2 – 5 6 10 6
11. VIDEoToN 7 2 – 5 5 9 6
12. BÉKÉSCSABA  7 1 – 6 5 17 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. 1–4
  5 augusztus 30. 14.30 PAFC ii.–CsOrnA 3–1
  6 szeptember 06. 16.30 TATABáNyA–PAFC II. 0–4
  7 szeptember 13. 11.00 PAFC ii.–CsePeL  
  8 szeptember 20. 11.00 MTK II.–PAFC II. 
  9 szeptember 27. 13.00 PAFC ii.–BALATOnFÜred 
11 október 10. 11.00 PAFC ii.–érd 
12 október 18. 14.30 III. KER. TVE–PAFC II. 
13 október 25. 13.30 PAFC ii.–sárvár 
14 november 01. 17.00 ETo FC GyőR–PAFC II. 
15 november 08. 11.00 PAFC ii.–videOTOn FC ii. 
16 november 15. 13.30 FTC II.–PAFC II. 
17 november 22. 11.00 PAFC ii.–Bkv 2013 FuTBALL 

  1. FERENCVáRoS II. 6 5 1 – 14 2 16
  2. VIDEoToN FC II. 6 5 – 1 17 10 15
  3. ETo FC GyőR 5 4 1 – 13 2 13
  4. ÉRDI VSE 5 3 1 1 10 3 10
  5. Puskás AFC ii. 6 3 1 2 14 8 10
  6. MoSoNMAGyARÓVáR 5 3 1 1 9 6 10
  7. DIÓSDI TC 6 3 1 2 9 7 10
  8. DoRoGI FC 6 3 1 2 6 8 10
  9. BKV ELőRE 6 2 2 2 9 7 8
10. III. KER. TVE 5 2 2 1 6 6 8
11. MTK II. 6 2 2 2 9 10 8
12. ANDRáSHIDA 6 1 2 3 6 9 5
13. CSEPEL FC 6 1 2 3 8 16 5
14. SáRVáR FC 5 – 3 2 7 9 3
15. BALAToNFÜREDI 5 – 1 4 5 14 1
16. TATABáNyA FC 6 – 1 5 3 15 1
17. CSoRNAI SE 6 – – 6 4 17 0

A 8. forduló további mérkőzései:
Szombat 18.00: Bp. HoNVÉD–VASAS
 18.00: BÉKÉSCSABA–DIÓSGyőR
 18.00: PAKS–VIDEoToN FC
 18.00: DEBRECEN–MTK 
 20.30: ÚJPEST–FERENCVáRoS

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: 2015.09.10.
www.puskasakademia.hu
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