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Egy rövid ideig U18-as, majd U21-
es, nyár óta pedig az NB iii-as 
bajnokságban játszottál rendszeresen. 
mélyvíz volt az utánpótlásból felnőtt 
futballra váltani?

már korábban felkészítettek rá minket, hogy ez a 
közeg teljesen másmilyen lesz, hisz felnőtt, rutinos 
játékosok ellen kell bizonyítanunk mérkőzésről mérkő-
zésre. Nem kell magyaráznom, hogy teljesen más egy 
kortársammal szemben védekezni, mint egy tapasztalt 
csatárral szemben. Szükségünk volt pár fordulóra, 
hogy felvegyük a ritmust, de egy idő után sikerült helyt-
állni. 

Hogy élted meg az NB i-es 
bemutatkozást?

Örök élmény marad számomra. Rendkívül motiváltan 
léptem pályára, az edzők és a társak is rengeteg jó ta-
náccsal láttak el a meccs előtt. Egy jó húsz perc kellett 
ahhoz, hogy megnyugodjak és felvegyem a ritmust, de 
utána már magabiztosan tudtam hozni a saját játéko-
mat. a Paks ellen, mikor szóltak, hogy be fogok szállni, 
tudtam, hogy mindenáron nyernünk kell, és ehhez 
nekem a maximumot kell nyújtanom a lefújás pillana-
táig. Elmondhatatlanul örültem neki, hogy nyertünk. 
Rengeteg munka áll még előttem. Hálás vagyok a 
lehetőségért, igyekszem továbbra is a tudásom legja-
vával szolgálni a csapatot. 

miből merítesz erőt pályára lépések 
előtt?

Bár a futball az életem, nagyon fontosak számomra a 
barátaim is. mindig próbálok időt szakítani rájuk, bár a 
nyíregyházi ismerősökkel ritkábban tudok így találkoz-
ni, de telefonon tartjuk a kapcsolatot és ők mindig sok 
erőt adnak nekem. a barátnőmmel töltött idő, ami még 
feltöltődést jelent számomra a hétköznapokban.
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Bemutatkozik: Lipcsei Ádám
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Hogyan kezdődött?
mint sok más fiút, engem is édes-

apám indított el a futball útján. már 
négyéves koromtól rendszeresen vitt 
focizni, nagyon szerette volna, hogy 

labdarúgó váljon belőlem, hiszen 
annakidején ő is az volt. mivel 

Nyíregyházán születtem, ezért 
adott volt, hogy ott kezdjek el 
futballozni. Hatéves koromtól 
egészen tizenhét éves koro-
mig, azaz tizenegy évig rúg-
tam ott a bőrt. Nagyon jó volt 
a csapatunk, rengeteg tornát 
megnyertünk és egy igazán 

egységes gárdát alkottunk.

mi indokolta a váltást?
Tavaly nyáron kerültem Felcsútra, 

de már sokkal hamarabb szeret-
tem volna a Puskás akadémiára 
igazolni. Nagyon megtetszett az 
akadémia eszmeisége, szemléle-
te, ám sajnos az élet közbeszólt, 
egy kereszt- és oldalszalag szaka-
dás miatt a váltásig még várnom 
kellett. Szerencsére a vezetőség 

nagyon megértő volt, és a reha-
bilitáció után már itt folytathattam 
a pályafutásomat. amikor a Bozsik 
akadémián fociztam, már akkor 
is megfigyeltem, hogy a Puskás 
fiatalok teljesen máshogy lépnek 

pályára, mint mi, sokkal magabiz-
tosabbak, felszabadultabbak 

voltak, és a játékuk is na-
gyon tetszett. 

Újabb akadémista debütált az élvonalban. Lipcsei Ádám március 5-én Debrecenben, 
18 évesen mutatkozott be a legmagasabb osztályban. Négy nappal később, a Paks 
legyőzését követően első bajnoki győzelmét is megünnepelhette. Puskás Akadémia FC fiatal 
védőjét kérdeztük a kezdetekről, az akadémiai évekről, a bemutatkozásáról és magánéletéről.
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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. 
A negyedik PAFC – Videoton FC mérkőzésen a védőink 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!

4.4. PUSKÁS AKADÉMIA FC – VIDEOTON FC

 

4. széria a csapatból: VÉdŐk

gYŰJTsd ÖssZe 
a TeLJes pafC CsapaTOT!
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4.4. PUSKÁS AKADÉMIA FC – VIDEOTON FC

a XXi. században már elengedhe-
tetlen az online térben is létezni, 
főleg akkor, ha minden információt 
azonnal tudni szeretnénk. Így a hon-
lapunk, a Facebook- és instagram 
oldalunk után elindítottuk legújabb 
fejlesztésünket, a PFLa mobilappot, 
amellyel magyarországon eddig 
egyedülálló módon nyomon követ-
hető például az NB i-es csapatunk 
összes meccse és kiemelt akadé-
miai csapataink menetelése is. „min-
den, ami Puskás, egy helyen” - ezért 
az aranycsapat menüpontban nem-
csak névadónk, Puskás Ferenc, 
hanem az aranycsapat tagjai előtt 
is tisztelgünk. Fejlesztéseink között 
az is szerepel, hogy a PTV adását 
élőben adjuk, illetve, hogy a 8 éves 
múltra visszatekintő nemzetközi 
utánpótlás tornánk, a Puskás-Suzu-
ki kupa is külön fejezetet kapjon. a 
meccs napja menüpontban pedig 
minden olvasható, ami bemutatja, 
hogy miért érdemes ellátogatni a 
Puskás akadémiára és környékére, 
hiszen stadionunk és Vál-völgyé-
nek környéke  számos családi  
l e h e t ő s é g e t 
kínál. Ehhez 
nem kell mást 
tenni, mint  le-
tölteni  a Pus-
kás appot, 
hiszen a GPS 
alapú hely-
meghatározó 
segítségével 
bárhonnan 
idetalál a 
Pancho aré-
nába!

   Minden, 
ami Puskás Akadémia
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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

„Meg akarjuk mutatni” – Robert Jarni
Február végén találkoz-
tunk legutóbb a székes-
fehérvári gárdával a baj-
nokságban. akkor nagyon 
kevés, mondhatni csupán 
másodpercek hiányoztak 
a pontszerzéshez. 

a legutóbbi alkalommal is kemény 
mérkőzést játszottunk a Videoton-
nal, egészen a végsőkig mind a két 
csapatnak megvolt a lehetősége a 

győzelem meg-
szerzésére.  a 
hosszabbítás 
hosszabbítá-
sában dőlt el 
végül a három 
pont sorsa, 
nem bírtuk 

kihúzni 

létszámhátrányban, pedig a játé-
kosaim hozzáállásból és küzdeni 
tudásból jelesre vizsgáztak a mecs-
csen. Valóban kevés hiányzott, 
bízom benne, hogy most nem lesz 
ennyire izgalmas a vége. 

Ezek szerint hasonlóan 
szoros és kiélezett találko-
zóra számít most is?

Nem lehet megjósolni előre, hogy 
mi fog történni a pályán. mind a 
két együttes meg akarja szerezni 
a három pontot. Természetesen jó 
lenne hamar eldönteni a párharcot, 
de biztosan nagyon nehéz meccs 
vár ránk. a Videotonnak komoly 
játékerőt képviselő gárdája van, 
amely most is mindent el fog követni 
a siker érdekében. azért dolgoztunk 
egész héten, hogy jobbak legyünk 
nálunk. a csapatunkból mindenki 
ég a bizonyítási vágytól, meg akarjuk 
mutatni, hogy képesek vagyunk a 
címvédő legyőzésére. 

mire számíthatnak azok, 
akik kilátogattak a mai 
találkozóra? 

aki itt van a stadionban, reménye-
ink szerint kiválóan fog szórakozni. 
Jobban örülnénk egy sima hazai 
győzelemnek, de valószínűleg végig 
kiélezett és izgalmas meccs lesz, 
amely bízunk benne, hogy ezúttal 
hazai Puskás akadémia FC győze-
lemmel zárul majd. 
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A két csapat őszi összecsapása 
3-2-es székesfehérvári sikerrel zárult 
a Sóstói Stadionban, míg legutóbb a 
Pancho Arénában, Feczesin Róbert 
95. percben szerzett góljával nyertek 

1-0-ra a vendégek.

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 5 088

mÉsZárOs dávid*
1996. 07. 31.

 0 0 028

karol mÉsZárOs 
(szlovák) 1993. 07. 25.

 2 0 011

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 6 017

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

puskásakadémiaihírek

Minden hazai bajnokink előtt két fi-
atal szurkoló betekintést nyerhet a 
„színfalak” mögé, és látogatást te-
het az NB I-es csapatunk öltözőjé-
ben, ahol a PAFC játékosai különle-
ges PAFC ajándéktárgyakkal várják 
őket. A látogatást minden alkalom-
mal lencsevégre kapjuk, amit a hoz-
zátartozók a hivatalos Facebook 
oldalunk galériájában tekinthetnek 
meg a mérkőzés után. Ha te is sze-
retnél egy ilyen különleges élmény-
nyel gazdagodni, jelentkezz bátran 
a marketing@pfla.hu e-mail 
címen!

Öltözőlátogatás 
a PAFC-nál

Kezdőrúgás
Mit szólnál hozzá, ha azt monda-
nánk, hogy te is pályára léphetsz 
a Pancho Arénában? Sőt, még a 
bőrt is rúghatod, hogy elindítsd az 
első vagy akár a második félidei 
játékot! Ha te is szívesen öltenéd 
fel a Puskás mezt és lennél kez-
dőrúgónk, akkor jelentkezz a 
marketing@pfla.hu e-mail 
címen! További részletek 
és információk az ajánlat-
ról: www.pfla.hu
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Hátsó sor:  Filip paJOViC, Branko pauLJeViC, Renato keLiC, Zsidai László, Karol mÉsZárOs, fiOLa Attila
Első sor:  Dmytro LOpa, fOrró Gyula, márkVárT Dávid, Vjacseszlav CsurkO, saLLai Roland



„Mindkét csapatnak bőven van motivációja” 
 – Horváth Ferenc

kevesebb, mint egy hó-
nappal ezelőtt 1-0-s győ-
zelmet aratott a csapata a 
Pancho arénában. Hogy 
emlékezik vissza?

Nagyon nehéz mérkőzés volt. a 
helyzeteink megvoltak az első félidő-
ben is, a második játékrészben pedig 
még több lehetőséget alakítottunk ki. 
azt éreztem a játékosokon, hogy na-
gyon siettetik a vezető találatot, ezért 
azt mondtam nekik a szünetben, 
hogy nyugodjanak meg, jön majd a 

gól, ha az utolsó percben, 
akkor az utolsóban – 
nem gondoltam volna, 
hogy ezt ennyire komo-
lyan veszik.

azóta a magyar 
kupában a Fra-

dival, a bajnok-
ságban a 
Haladással, a 
dVTk-val és 
a Békés-
csabával 
találkoz-
tak. 

a Ferenc-
város elleni 
kupapár-
harcot 170. 

percig kézben 
tartottuk, fájó volt 
a vereség és a 
kiesés. a Haladás 
ellen már az első 
félidőben eldönt-
hettük volna a 

meccset, sokkal 
jobban játszot-
tunk. a második 

játékrészben kicsit hátrébb toltuk a 
védekezést, ami nem volt teljesen tu-
datos, így feljebb tudott jönni az ellen-
fél. amikor ebből kijöttünk, már nem 
volt probléma. miskolcon az első 
félórát sikerült végigaludnunk, utána 
a büntetőt követően már értékelhető-
en játszottunk. a második félidőnek 
a nagyobbik része a miénk volt, de 
ordító lehetőségeket hagytunk ki. Egy 
hete a Csaba ellen is mentünk előre, 
csinálták a játékosok a dolgukat, de 
valahogy a vadászösztön hiányzott a 
játékból, pedig ez elengedhetetlen, 
hogy meglegyen a támadóknál – az 
utolsó két gólunkat is két szélsővédő 
szerezte. annyi pozitívum volt a múlt 
hétben, hogy mindenki láthatta, hogy 
kovácsik Ádám személyében van 
egy remek kapusunk, de az a hét 
nem úgy sikerült, ahogyan terveztük.

mit vár a szombati meccstől?
érdekes mérkőzésre számíthatnak 

a szurkolók, mindkét csapatnak bő-
ven van motivációja. érthető módon 
ezek más jellegűek, hiszen a Puskás 
akadémia egyre kellemetlenebb 
helyzetben van a tabellán, nagyon 
fontos nekik a pontszerzés, viszont 
nekünk is nagyon kellenek a pontok, 
hiszen vissza szeretnénk kapaszkod-
ni a dobogóra, ehhez pedig minden 
egységre szükségünk van. Bízom 
benne, hogy az én csapatomban 
lesz erősebb a vágy arra, hogy elérje 
a kitűzött célokat. Nincs eltiltottunk, 
remélhetőleg sérültjeink sem lesz-
nek  a meccsig, így a lehető legjobb 
összeállításunkban tudunk majd ját-
szani. Ez azért is lényeges, mert így 
az alapjátékunkat játszhatjuk majd a 
Pancho arénában.

Videoton FC 
alapítva: 1941
klubszín: piros-kék
stadion: Sóstói Stadion (átépítés alatt)
Legnagyobb sikerei:
UEFA-Kupa ezüstérem, 
2x Bajnokcsapat,1x Kupagyőztes
2x Szuperkupa-győztes
3x Ligakupa-győztes

Játékoskeret:

kapusok:
40 GYÁNÓ József 1996. 08. 03.
44 Braniszlav DANILOVICS 
     (szerb) 1988. 06. 24.
74 KOVÁCSIK Ádám 1991. 04. 24.
Védők:
  2 Loic NEGO (francia) 1991. 01. 15.
  3 Paulo VINÍCIUS (brazil) 1990. 02. 21.
  5 HEFFLER Tibor 1987. 05. 17.
  6 FEJES András 1988. 08. 26.
18 LANG Ádám 1993. 01. 17.
22 STOPIRA 
     (zöld-foki szigeteki) 1988. 05. 20.
23 JUHÁSZ Roland 1983. 07. 01.
30 SZOLNOKI Roland 1992. 01. 21.
középpályások:
  8 PÖLÖSKEI Zsolt 1991. 02. 19.
10 KOVÁCS István 1992. 03. 27.
15 SEJBEN Viktor 1996. 06. 04.
16 Filipe OLIVEIRA (portugál) 1984. 05. 27.
17 PÁTKAI Máté 1988. 03. 06.
46 SIMON Ádám 1990. 03. 30.
49 GÉRESI Krisztián  1994. 06. 14.
88 HARASZTI Zsolt  1991. 11. 04.
99 Asmir SULJIC (bosnyák) 1991. 09. 11.
Támadók:
  9 FECZESIN Róbert 1986. 02. 22.
19 TISCHLER Patrik 1991. 07. 30.
27 Alhassane SOUMAH 
        (guineai) 1996. 03. 02.
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Akadémistáink más 
pályákon: Molnár Csaba

interjúsorozatunk-
ban minden hé-
ten két akadémis-
tánkat kérdezzük 
arról, hogy mivel 
telnek a hétköz-
napjaik, mit csi-
nálnak, amikor 
nem futballoznak 
vagy tanulnak. 
Ha érdekli, 
hogy Timári Norman milyen állapotban van 
a bajnoki mérkőzések után, vagy hogy Da-
róczi Zoltán milyen szinten van a LoL-ban, 
akkor tekintse meg honlapunkon a videót, 
és kövesse figyelemmel az M4 Sport adását!

Pályán kívül
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„már a harmadik NB ii-es szezonomat taposom Csákvá-
ron. kitűnően érzem magam, remek kis csapatunk van. 
Úgy gondolom, a vezetés jól eltalálta a fiatalok és a ruti-
nos játékosok arányát. a településen élők kötődnek hoz-
zánk, fantasztikus szurkolóink vannak, akik idegenbe is 
elkísérik a csapatot. Jól megy a játék, talán lassan meg-
érek az osztályugrásra. meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, 
próbálok minden héten jó teljesítményt nyújtani. Ha az 
élvonalban valakinek esetleg megtetszik a játékom, be-
szélhetünk róla, de ha itt számítanak rám Csákváron a 
továbbiakban, annak is nagyon örülök. ma már tisztán 
látom, hogy mekkora kiváltság volt az, hogy az akadémi-
án nevelkedhettem. a Felcsúton eltöltött idő jó hatással 
volt a labdarúgó pályafutásomra, és a civil életemre is 
egyaránt. a távozásom fájóra sikeredett, de így is renge-
teg szép emléket őrzök abból az időszakból. Sok fiatal 
számára tanulságos lehet a történetem: miután profi 
szerződést kaptam, elszaladt velem a ló, komoly mentá-
lis problémáim lettek, ami természetesen kihatott a játé-
komra, így szerződésbontás lett a vége.  aki fiatalon profi 
ajánlatot kap, vigyázzon, ne csapja be önmagát. attól a 
pillanattól kezdve még többet kell dolgozni és letenni az 
asztalra. Van, akinek már késő, szerencsére én még idő-
ben kaptam a pofont.” – összegezte molnár Csaba. Fo
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Az MLSZ kedden hozta nyilvánosságra annak a 24 
játékosnak a nevét, akik részt vehetnek a március 
20-án kezdődő egyhetes válogatott összetartáson. a 
pafC-ból fiola attilára, egykori növen-
dékeink közül kleinheisler Lászlóra és 
gyurcsó ádámra számít a szövetségi 
kapitány. A magyar válogatott március 26-án a hor-
vát nemzeti tizenegy ellen játssza idei első nemzetközi 
mérkőzését. „A felkészülés szempontjából roppant fon-
tos, hogy egy olyan nemzetközileg magasan jegyzett, 
erős rivális ellen játszhatunk barátságos mérkőzést, 
mint a FIFA-ranglistán a 18. helyen álló Horvátország. 
ezen a mérkőzésen lesz lehetőségünk 
megköszönni a szurkolóknak a selej-
tező sorozat és a pótselejtezők során 
nyújtott óriási támogatásukat. Boldoggá 
szeretnénk tenni őket, és megmutatni, hogyan fejlődik 
a játékunk.” – nyilatkozta Bernd Storck az mlsz.hu-nak. 

Molnár Csaba a Várda SE után a 
hétvégén a Szigetszentmiklós ellen is 
kétszer talált kapuba. Az Aqvital FC 
Csákvár 25 éves támadója rövid időn 
belül másodszorra duplázott a Merkantil 
Bank Ligában. 



Puskás Fe-
renc kék színű 
10-es meze, 
amelyben a 
hatvanas évek 
alatt játszott a 
Real madrid-
ban, jelenleg 
magyarorszá-
gon van.

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 Puskás akadémia U12-es alakulata március 5-én  
végig jó teljesítményt nyújtva megnyerte az i. mózner 
János emléktornát Vácon. a teremtornára meghívott 
nyolc csapat mindegyike köthető volt az egykori kivá-
ló labdarúgó és edző, mózner János pályafutásához. 
Óvári Zsolt együttese a csoportküzdelmek során a 
kecskemét, az Újpest és a Hatvan fiataljait, az elődön-
tőben a Liver FC-t, míg a döntőben a Budapest Hon-
védot győzte le magabiztos játékkal. a emlékverseny 
legjobb játékosa Szűcs Huba, gólkirálya Bakti Balázs, 
a torna all-star csapatának edzője Óvári Zsolt lett. 

www.puskasakademia.hu

A hagyományokhoz híven a Puskás 
Akadémia végzős fiataljai idén is el-
utaztak a Real Madrid otthonába, hogy 
kicsit kiszakadjanak az akadémiai kör-
nyezetből és új élményeket, tapasz-
talatokat szerezzenek. Vincze István 
legénysége március 7-én, hétfő hajnal-
ban indult el Felcsútról és délben érke-
zett meg az úti célhoz. Az első nap a 
hellyel való ismerkedéssel és edzéssel 
telt, amit 17 órától vezényelt nekik a 
szakmai stáb, a Valdebebas edzőköz-
pontban. Kedden a csapat regeneráló 
sétával egybekötött városnézéssel in-
dította a napot, majd egy rövid pihenőt 

követően újra elindultak a királyi gárda 
valdebebasi komplexumába, hogy ösz-
szemérjék erejüket a Real korosztályos 
együttesével. Felcsúti növendékeink a 
barátságos találkozó első percétől jó 
játékot produkáltak, a 41. percben pe-
dig be is vették a spanyol kaput. Egé-
szen a 70. percig meg tudták őrizni 
az előnyünket, de utána a madridiak 
átvették az irányítást és megfordították 
a mérkőzést. Akadémistánknak nem-
csak felejthetetlen élmény, de remek 
erőfelmérő is volt pályára lépni a Real 
Madrid ellen, este pedig a nagycsapat 
Roma elleni BL-összecsapását nézték 
meg a Santiago Bernabeu Stadion-
ban. Az utolsó napon a fiúk stadion-
túrán vettek részt, ahol a teljesség 
igénye nélkül: láthatták a Real Madrid 
öltözőjét, a játékoskijárót és a renge-
teg trófeát, amit a spanyol labdarúgó-
klub a több mint százéves fennállása 
alatt szerzett. 

A honlapon írtuk   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:

Ebben az évben a Team Passion csapata képviseli orszá-
gunkat az április 8-9-én tartott szinkronkorcsolya világbaj-
nokságon, a SyMA Sportközpontban. A válogatott felkészítő 
edzője, Gulyás Erika megosztotta velünk, hogy egy rendkívül 
eltökélt csapat állt össze a vb-re. Elmondása szerint még egy 
hónap kőkemény finomhangolás vár a lányokra, de ha olyan 
motiváltan csinálják az edzésmunkát, mint eddig, akkor nem 
lesz probléma. „Közös vonása a futballnak és a szinkronkor-
csolyának, hogy mindkét sportág hihetetlenül komplex. Mind 
a labdarúgásban, mind nálunk, számos képességre van szük-
ség ahhoz, hogy sikereket érjünk el benne. Ami talán a fiúk 
számára is példaértékű lehet, az a végtelen egymásrautalt-
ság, ami a csapatomra jellemző, hisz nálunk nincs egy má-
sik balszélső vagy tartalék csatár, itt mindenki pótolhatatlan 
szerepet játszik. Ebből adódóan rendkívül felelősségteljesen 
végzik a munkájukat, hisz tudják, hogy a teljesítményük kihat 
az egész csapat produktumára. Úgy gondolom, hogy ez a lab-

darúgásban is elengedhetetlen, hisz a pályán is csak akkor 
lehet nagy sikereket elérni, ha minden egyén a saját legjobb-
jára törekszik. Remélem, a PAFC játékosai is e szerint lépnek 
pályára ma délután, mi nagyon szurkolunk nekik!”

A VIP-páholyban: a magyar szinkronkorcsolya válogatott
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Csapataink, amelyeknek szurkolhatunk:

puskásakadémiaihírek

Az Eb-selejtezőkre készülő 
U18-as válogatott remek játékkal 
háromgólos sikert aratott a március 
15-ei, dánia elleni nemzetközi felké-
szülési mérkőzésen. akadémistáink 
közül Tóth Bence végig, Szabó Ben-
ce a 60. perctől volt a pályán. két 
volt akadémistánk, Tajti mátyás a 
60. percig, kamarás György pedig 
a 46. perctől erősítette a csapatot.

A Puskás Ferenc Labdarúgó 
akadémia április 17-én vasárnap, 
Felcsúton tartja meg Országos ki-
választójának ii. fordulóját, amelyre 
az őszi első fordulóban kiválasztott 
gyermekeket és hozzátartozóikat 
várjuk vissza egy újabb megméret-
tetésre.

A Letenyey Lajos Gimnázium 
Szakközépiskola és Szakiskolában 
március 11-én emlékeztek meg az 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc hőseiről.

Győzelem az I. Mózner János 
   Emléktornán

A rovat médiapartnere
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Madridi kirándulás
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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 
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 25 20 2 3 52–12 62
  2. MTK  24 11 7 6 31–23 40
  3. ÚJPEST 25 10 10 5 33–24 40
  4. DEBRECEN 25 10 9 6 39–28 39
  5. VIDEoToN FC 25 12 2 11 28–25 38
  6. PAKS 24 10 6 8 30–25 36
  7. HALADÁS 25 9 9 7 23–27 36
  8. HoNVÉD 25 8 7 10 30–29 31
  9. DIÓSGyőR 25 7 6 12 27–38 27
10. puskás afC 25 5 7 13 28–43 22
11. VASAS  25 6 3 16 20–40 21
12. BÉKÉSCSABA 25 4 6 15 21–48 18

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 
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. FERENCVÁRoS II 21 15 4 2 47–15 49
  2. VIDEoToN FC II 21 14 1 6 53–30 43
  3. DoRoGI FC 21 12 5 4 23–14 41
  4. ETo FC GyőR 21 12 4 5 45–22 40
  5. MoSoNMAGyARÓVÁR 20 12 4 4 39–22 40
  6. BKV ELőRE 21 9 7 5 29–22 34
  7. ANDRÁSHIDA 21 9 5 7 32–29 32
  8. DIÓSDI TC 21 9 2 10 28–32 29
  9. MTK II. 21 8 5 8 29–33 29
10. ÉRDI VSE 20 8 4 8 33–32 28
11. TATABÁNyA FC 21 8 2 11 34–33 26
12. III. KER. TVE 20 7 5 8 28–32 26
13. puskás afC ii 21 7 4 10 39–36 25
14. CSEPEL FC 21 6 4 11 23–45 22
15. SÁRVÁR FC 20 2 6 12 18–46 12
16. BALAToNFÜRED* 20 3 3 14 18–43 7
17. CSoRNAI SE 21 1 3 17 13–45 6

A 26. forduló további mérkőzései:
Szombat 15.30 HoNVÉD–PAKS
 15.30 BÉKÉSCSABA–ÚJPEST 
 15.30 DIÓSGyőR–HALADÁS
 18.00 VASAS–FERENCVÁRoS
Vasárnap 15.30 MTK–DEBRECEN

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. 16.
www.puskasakademia.hu
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2015. 10. 17. 18 óra

PANCHO ARÉNA
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