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is bemutatkoztam és pár évvel később a holland má-
sodosztályban, légiósként is kipróbálhattam magamat. 
a hazatérésemet követően ismét kék-fehérben játszot-
tam egészen 2013-ig, majd debrecenbe tettem át a 
székhelyemet. a váltás igencsak jól sikerült, az első 
évben bajnokok lettünk. érdekesség, hogy a Pancho 
arénában ünnepeltük a bajnoki címet. 

milyen célokkal érkeztél Felcsútra?
Szerettem volna többet játszani. a személyes egyez-

tetések során a klub elöljárói olyan elérni kívánt cé-
lokat vázoltak fel számomra, amelyek megtetszettek. 
maga az infrastrukturális helyzet egyedülálló a térség-
ben. a rövid távú célom az, hogy segítsem a csapatot 
a bennmaradás kiharcolásában, míg távolabbra tekint-
ve, minimum stabil középcsapatként szeretném látni a 
Puskást.

Látsz esélyt arra, hogy számolnak veled a 
nyáron a válogatottnál? 

Természetes, hogy most minden magyar labdarúgó 
álma a nyári Európa-bajnokság. Bernd Storck sohasem 
titkolta, hogy megvan a fejében az a játékoskeret, akik kö-
zül válogatni fog. Realista vagyok, mivel nem számítottak 
rám a selejtező mérkőzések során, így nem gondolom, 
hogy én ennek tagja lennék. Persze nincs semmi kőbe 
vésve, ha egy olyan kiugró félévet tudnék produkálni, ami 
felkelti a szövetségi kapitány érdeklődését is, azonnal 
mennék. 

és ha a magánéleted kerül szóba?
akkor elmondhatom, hogy nyár óta nős vagyok, 

jelenleg Budapesten élek a feleségemmel, Nórával és 
a kiskutyánkkal. Szabadidőnkben szeretünk kirándul-
ni, moziba járni és videojátékozni. Több sportágat is 
figyelemmel követek, az egyik nagy kedvencem az 
amerikai futball.
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     Bemutatkozik: Zsidai László
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Emlékszel rá, hogy mikor 
került először eléd 
futballabda?

amióta az eszemet tudom, 
focizom. Rengeteget játszottam 

a hátsókertben édesapám-
mal, aki még saját kapukat 
is készített számomra. 
Szombathelyről származom, 
így semmi meglepő nincs 

abban, hogy hatévesen a Ha-
ladásnál, Szöllősi Emil bácsi 

kezei között tanultam meg az 
alapokat. a szüleim maximáli-
san támogattak ezen az úton, 
amikor csak tehették, ott voltak 
és a pálya szélén szorítottak. 

Hogy jutottál el a 
kétszeres bajnoki 
címig?

Szépen sorban végigjártam 
a korosztályos csapatokat, 
majd 15 évesen átigazoltam 
az mTk-hoz a Sándor károly 
akadémiára, ahol korosz-
tályos válogatott játékossá 

értem. az élvonalbeli bemu-
tatkozásom előtt az utánpótlás 
csapattól, tapasztalatszerzés 
céljából kölcsönadtak más-
fél évre az akkor NB ii-ben 
szereplő Bodajkhoz. Így jutunk 
el 2005 novemberéhez, mikor 

19 évesen a Videoton ellen 
debütáltam az NB i-ben. két év 
elteltével a felnőtt válogatottban 

háromszoros válogatott, kétszeres magyar bajnok védekező 
középpályással erősödött télen a puskás akadémia fC. Zsidai László 189 élvonalbeli 
mérkőzéssel a háta mögött két és fél évre kötelezte el magát klubunkhoz. A felnőtt válogatottban, Várhidi 
Péter kapitánysága alatt 2007 februárjában, a lettek ellen debütált, legutóbb 2014 nyarán, Kazahsztán ellen 
húzhatta magára a címeres mezt. 
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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 második 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!
 
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.

Fiola Attila

Forró Gyula Lipcsei Ádám

2.PUSKÁS AKADÉMIA FC – VIDEOTON FC

 

2. széria a csapatból: VÉdŐk

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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              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

„A legjobb tudásunk szerint 
felkészültünk a Vidire” - robert Jarni 
Hogy értékeli a PaFC 
tavaszi rajtját?

a diósgyőr elleni hazai győzelem 
nem szorul különösebb magyarázatra, 
határozott és fegyelmezett játékkal, 
megérdemelten tartottuk itthon a há-
rom pontot. a Ferencváros otthonában 
sajnos kikaptunk, ám ekkor is előre-
mutató, jó játékot produkált a csapat a 
találkozó majdnem teljes egészében.  
az elképzeléseinket megvalósítottuk, 
kontrolláltuk a meccset, még a helyze-
teink is megvoltak, éppenséggel csak 
ki kellett volna használni őket. Gyakor-

latilag három perc kihagyás 
miatt maradtunk pont 

nélkül a fővárosban.  

Három alapem-
berünk – Fiola 
attila, Zsidai Lász-
ló és márkvárt 
dávid - eltiltás 
miatt egészen 

biztosan nem 
fog pályá-
ra lépni 
szomba-
ton. meg-
oldott az 
ő pótlá-
suk?

Nincs sem-
mi probléma. 
Többször 
elhangzott 

már, hogy 
minden posztra 

két közel azonos képességű játékos 
áll a rendelkezésünkre. itt az alkalom 
a bizonyításra azok számára, akik 
szeretnének később a kezdőcsapat-
ba kerülni. Bár a szombati hármas 
sípszó óta az előttünk álló bajnoki 
összecsapásra koncentrálunk, a 
válogatott összetartások miatt csak 
szerdán tudtuk megkezdeni teljes 
létszámban a felkészülést a Videoton 
ellen. Négyen az a-válogatottnál, ket-
ten az U21-es nemzeti tizenegynél 
töltötték a hét első napjait. Termé-
szetesen az egy örömteli teher, hogy 
olyan minőségi játékosok alkotják 
a keretünket, akikre számítanak a 
válogatottnál. 

a címvédő Videoton 
csapatát fogadjuk 
szombaton. milyen 
mérkőzésre számít?

Egy teljesen új mérkőzés vár 
ránk szombaton a Pancho aréná-
ban, értelemszerűen másra lesz 
szükségünk a fehérváriak ellen, 
mint a korábbi meccseken. mind 
a két csapatnak nagyon kellenek 
a pontok. a legjobb tudásunk sze-
rint felkészültünk rájuk, tisztában 
vagyunk vele, hogy milyen átütő 
erő van a Videotonban, mindamel-
lett, hogy jól megszervezik a véde-
kezésüket is. Senkinek ne legyen 
kétsége afelől, hogy mindent meg 
fogunk tenni azért, hogy számunk-
ra kedvező eredménnyel záruljon 
a meccs. 
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A két csapat őszi összecsapása 3-2-es székesfehérvári si-
kerrel zárult a Sóstói Stadionban. Lencse László és Pekár 
László találatával 2-0-ra vezettek a mieink, ám a szünetig 
szépített, majd a második játékrészben fordított a Vidi.

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 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 2 07
márkVárT dávid
1994. 09. 20.

 2 5 088

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.

 7 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 5 017

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

Az eszköz kicsiket és 
nagyokat egyaránt 
szórakoztathat. A 
beépített interaktív 
játékok, a látványos 
videóanyagok és az 
Aranycsapat kép-
montázs funkciója 
közül mindenki meg-
találhatja a kedvé- re 
valót. A vendégek 
a meccscen- ter 
menüpont alatt 
tájékozódhatnak a 
csapatok összeállítá-
sáról, a mérkőzések 
eseményeiről és az 
eredményekről is. 
Keresse a Pancho Arénában!

információs 
terminállal bővült 
kommunikációs 
felületünk

A Videoton is 
a Panchoban játszik
A Sóstói Stadion decemberben 
kezdődött felújítása miatt a 
Videoton FC ideiglenesen hazai 
mérkőzéseit a Pancho Arénában 
játssza.  Következő alkalommal 
a Magyar Kupa negyeddöntő-
jének visszavágóján, március 
2-án 18:00-kor fogadja a Vidi 
a Ferencváros csapatát a fel-
csúti arénában. Fontos, hogy a 
helyszínen csak a mérkőzések 
napján lehet jegyet váltani a Vidi 
meccseire. Minden további in-
formáció a www.vidi.hu oldalon 
olvasható.

puskásakadémiaihírek
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Felső sor:  Filip paJOViC, Zsidai László, Stipe BaCeLiC-grgiC, renato keLiC, fOdOr Ferenc, pOgaCsiCs Krisztián, goeffrey CasTiLLiOn, Tar Zsolt, kOCsis gergő, fiOLa Attila, TóTh Balázs
Középső sor:  Mészáros László (ügyvezető), peTŐ Zoltán (technikai vezető), haJnaL imre (masszőr), CZuCZi Mátyás (videóelemző), mórinÉ ZáBó Zsuzsanna (szertáros), Sandro TOmiC (kapusedző), 
 Sasa gLaVas (pályaedző), robert Jarni (vezetőedző), Jure BOZinOViC (erőnléti edző), sZíJJárTó istván (pályaedző), dr. kOVáCs László (csapatorvos), fesZThammer réka (fizioterapeuta), 
 isTókOViCs Miklós (tolmács), kiss istván (masszőr), BOLLa Krisztián (ügyvezető helyettes)
Alsó sor:  Marko dinJar, Dmytro LOpa, Vjacseszlav CsurkO, saLLai roland, pekár László, Branko pauLJeViC, pOLOnkai Attila, nagY Zsolt, Karol mÉsZárOs, márkVárT Dávid, mÉsZárOs Dávid, 
 fOrró gyula, ZsóTÉr Donát
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„A helyzetkihasználásunkon szeretnénk javítani”
   - Horváth Ferenc
Hogy sikerült a téli 
alapozás?

a téli szünetben nagyon jó 
körülmények között készülhettünk 
Spanyolországban, a pályától 
kezve az étkezésig minden adott 
volt ahhoz, hogy elvégezzük az 
eltervezett munkát. az ausztriai 
négy napot a maribor elleni mér-
kőzés köré szerveztük és utólag is 
azt tudom mondani, hogy nagyon 
megérte kimenni és összecsapni 
egy ilyen minőségű ellenféllel. 

Talán ez volt a leg-
fontosabb része a 
felkészülésnek. 

Beilleszkedtek 
a télen érkező 

játékosok?
két játékossal is 
erősödtünk a 

télen. Harasz-
ti Zsolt és 

Tischler Pat-
rik beillesz-

kedésével 
sem volt 
gond, ők 
termé-
szete-

sen más jellegű munkát végeztek 
korábban az előző csapataiknál, 
kellett egy kis idő ahhoz, hogy tel-
jesen átálljanak, de nem volt ezzel 
sem probléma. 

Hogy értékeli csapata 
tavaszi bajnoki rajtját?

a februári rajt után az eredmé-
nyek alapján rapszodikusnak 
mondhatják a tavaszi teljesítmé-
nyünket, de a mutatott játék alap-
ján nem érzem ezt. az eltelt két 
bajnokin legalább hárommeccsnyi 
helyzetet hagytunk ki – a lehető-
ségek kialakításával tehát nem 
volt problémánk, a befejezésekkel 
annál inkább. 

mit vár a szombati 
összecsapástól? 

a helyzetkihasználáson ter-
mészetesen szeretnénk javítani 
a Puskás akadémia FC ellen, 
ezen is dolgoztunk egész héten. 
Egyénileg jó és képzett játékosok 
alkotják ellenfelünk keretét, biztos, 
hogy nem lesz könnyű dolgunk 
szombaton, de természetesen 
meg szeretnénk nyerni ezt a mér-
kőzést is.

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.
14 RUDOLF Gergely 1985. 03. 09.
19 TISCHLER Patrik 1991. 07. 30.
27 Alhassane SOUMAH 
        (guineai) 1996. 03. 02.
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Fantasztikus bemutatkozás

elindult új, heti rend-
szerességű interjúso-
rozatunk, amelyben a 
nálunk futballozó fiata-
lokat ismerhetik meg 
egy kicsit közelebbről. 
Buda márton rádiós műsor-
vezető minden héten két-két 
akadémistánkat faggatja arról, 
hogy mivel telnek a hétközna-
pijaik, mit csinálnak, amikor 
nem futballoznak vagy tanul-
nak, hogy látják a jövőjüket, 
milyen sportágakkal szimpa-
tizálnak és még számos kér-
déskörről.

Pályán kívül

Horváth Ferenc már 
játékosként is segítet-

te a Videotont. 171 
NBi-es mérkőzésen 
63 gólt szerzett, és 

tagja volt a 2006-ban 
a magyar kupa győz-

tes csapatnak is.

Tudta-e?
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Hogy tetszik a légiós élet?
minden rendben van, kitűnően érzem magam, be-

fogadtak a társak. Nyilván az, hogy a felkészülés alatt 
gólokat lőttem és jól ment a játék, felgyorsította ezt a 
folyamatot, az első bajnokin szerzett győztes találatomról 
nem is beszélve. igazából hasonló a szisztéma itt is, mint 
a Vidinél, ugyanaz a feladatom, a bal oldalon kaptam 
eddig rendszeresen szerepet, ami jól fekszik nekem. 

milyen céljai vannak a csapatodnak, 
illetve te hogy látod a jövődet?

Jó helyen vagyunk jelen pillanatban a tabellán, szó-
val minden túlzás nélkül az európai kupaszereplést érő 
helyek valamelyikén kell végeznünk. Számomra most 
az a legfontosabb, hogy hétről hétre szerephez jussak a 
bajnokságban és megmutassam, hogy külföldön is helyt 
tudok állni, valamint a klubnak is bizonyítani akarom, 
hogy jól jártak velem. Ezen felül szeretnék stabilan olyan 
játékot nyújtani, amivel kiérdemlem a válogatott meghívót.

mi lesz a PaFC – Vidi végeredménye?
mind a két csapatnak égetően kellenek a pontok. 

Biztosan kiélezett és küzdelmes mérkőzés lesz, mégis azt 
gondolom, hogy ha hadra fogható lesz mindenki, akkor 
egy góllal jobb játékerőt képvisel a fehérvári gárda. Fo
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A PAFC játékosai közül öten – sallai roland, 
fiola attila, forró gyula, pekár László és 
kocsis gergő – a nyári eb-re készülő A-válogatott, 
ketten – Zsótér donát és márkvárt dávid - az 
U21-es válogatott első összetartására kaptak meghívót. 
Sallai roland könnyebb sérülés miatt kihagyni kény-
szerült a háromnapos programot, ám a többiek teljes 
erőbedobással vetették bele magukat a munkába. „Az 
összetartás lehetőséget adott a felmérésekre. elége-
dett vagyok az eddigi tapasztalatokkal, a játékosok meg 
fogják kapni azt a programot, ami mentén elérhetik a 
megfelelő állapotot. Nagyon sok munka van előttünk, 
de jó úton haladunk” – összegezte Bernd Storck.

A Puskás Akadémia egykori növendékei értenek a 
hatásos bemutatkozáshoz. Novemberben Kleinheisler 
László a felnőtt válogatottban a norvégok ellen, most 
gyurcsó Ádám a Pogon Szczecin színeiben lengyel 
bajnoki mérkőzésen debütált győztes góllal.



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
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Utánpótlás alakulataink sikeres felkészülési időszakon vannak 
túl, a téli alapozás során több nemzetközileg elismert klubbal is 
összemérhették tudásukat. Fiataljaink február 3-án, a Nyitra el-
len kezdték a meccsdömpinget, U16-osaink 6-0-ra, U17-eseink 
4-0-ra verték a vendégeket. 9-én és 10-én négy utánpótlás ala-
kulatunk a Rapid Wien korosztályos csapatai ellen lépett pályá-
ra, Bécsben. a bécsiek elleni összecsapások mérlege három 
győzelem és egy vereség volt. a legszebb eredményt az U14-
es alakulatunk érte el, akik hatot rúgtak ellenfelüknek. 12-én a 
Slovan Bratislava ’99-es és 2000-es születésű labdarúgói két 
tanulságos mérkőzésen győzték le a mieinket. Egy hétre rá, 
akadémistáink a St.Pölten ellen bizonyíthattak újra, Harmati 

Tamás U15-ös legénysége 3-1-
re nyert, az U16-os alakulatunk 
5-1-es fölényes győzelmet ünne-
pelhetett, míg Vincze istván U19-
es gárdája 2-2-es döntetlennel 
zárt.  a tavaszi rajt előtti hét utolsó 
győzelmét a 2002-eseink szerez-
ték, ők 2-0-ra verték a Vojvodinát, 
míg U17-es csapatunk ikszelt a 
szerbek ellen. a hónap utolsó nemzetközi mérkőzését Bordán 
Csaba U16-os legénysége játszotta a Székelyföld La ellen, 
amelyről a vendégek 3-0-s győzelemmel térhettek haza.

www.puskasakademia.hu

2016. február 11-én indult Székesfehérvá-
ron a U16-os korosztály számára rendezett 
iV. nemzetközi Szent istván Kosárlabda 
Kupa. A Puskás Ferenc Labdarúgó Aka-
démia realTanodájának lánycsapata évek 
óta abban megtiszteltetésben részesül, 
hogy ők vezethetik fel a real Madrid U16-

os csapatát, akik a török Fenerbahce ellen léptek pályára. A jó hangulatú mérkő-
zésen több mint 60 pontos különbséggel nyert a real Madrid utánpótlás csapata.

A honlapon írtuk

Puskás Ferenc két és fél évtizedig nem tért vissza magyarország-
ra, mert a kommunista propaganda igyekezett őt hazaárulóként 
beállítani. még a médiában sem lehetett megemlíteni a nevét, a 
glasgow-i BEk- döntővel, amikor Puskás négy góllal járult hozzá a 
Real madrid sikeréhez az Eintracht Frankfurt ellen, a magyar hírek 
egyáltalán nem foglakoztak. Csak a nyolcvanas évek ele-
jén döntöttek úgy, hogy engedélyezik az aranylá-
bú futballista hazajövetelét, aki 1981-ben már pályára is 
lépet a Népstadionban, 1991-ben pedig végleg hazaköltözött. 

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:

A budapesti származású világ- és európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes párbaj-
tőrvívó 1991-ben kezdte meg az éremgyűjtést, eddigi pályafutása alatt több mint 
hatvan alkalommal ünnepelhetett dobogón. imre géza 2015-ben 40 évesen 
egyéni világbajnoki címet nyert párbajtőrben. Kiemelkedő sportteljesítményé-
vel 1996 után tavaly is kiérdemelte az év magyar vívója elismerést. „Bár mindig 
szimpatizáltam a csapatsportokkal – utólag kicsit bánom is, hogy nem kóstol-
tam jobban bele valamelyikbe –, én az egyéni kihívásokban találtam rá igazán 
önmagamra. egy hirdetésnek köszönhető, hogy a vívás lett 
az én utam. Az iskolámban raktak ki egy plakátot arról, hogy vívásoktatást 
tartanak gyermekeknek, ez édesanyámnak nagyon megtetszett, és a következő 
pillanatban már párbajtőrrel a kezemben gyakoroltam az alapmozdulatokat. Azt 
kell mondjam, a vívás kitűnő választás volt, más sportágakhoz hasonlóan ez a küzdősport is nagy jellemformáló erővel bír. 
Nemcsak a koncentrációs készséget fejleszti, de kitartásra is nevel, arról nem is beszélve, hogy a hétköznapok küzdelmeit 
is gördülékenyebben vesszük. A vívásnál fontos, hogy az ember mindig pár lépéssel előrébb járjon, ez az élet minden te-
rületén jól jön. A sportolói bakancslistámról szinte mindent sikerült már kipipálnom, ám az olimpiai arany, minden sportoló 
álma, még hiányzik a polcomról, de ha én már nem is szerzem meg, az is nagy dicsőség lenne, ha edzőként sikerülne hoz-
zájuttatnom valakit.”

A ViP-páholyban: imre géza
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Csapataink, amelyeknek szurkolhatunk:

puskásakadémiaihírek

A felcsúti endresz György 
Általános iskola is részt vesz az aJT 
(additional Judo Training) program-
ban, amely keretein belül a felsős 
tanulók heti rendszerességgel fél 
éven keresztül judo edzéseken ve-
hetnek részt. az aJT fókuszterülete 
az adott sportágra jellemző párharc 
eredményességéhez szükséges 
alapképességek fejlesztése. 

Négyen az OTP Bank Ligá-
ban, tizenkilencen az NB ii-ben, 
huszonöten az NB iii-ban léptek 
pályára múlt hétvégén a jelenlegi és 
a volt Puskás akadémisták közül.

idén 199 tanuló adta be a 
jelentkezését a Letenyey közép-
iskolába, összesen 271 szakirány 
megjelölésével. kiemelten nagy 
volt az érdeklődés a gimnáziumi 
képzés iránt, majdnem kétszer 
annyian jelentkeztek rá, mint 
2015-ben. 

Ha február, akkor nemzetközi mérkőzések!
A rovat médiapartnere
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realTanodásaink kísérték fel 
a real Madridot
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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 
23 március 05. 18.00 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 21 18 1 2 44–8 55
  2. úJPeST 21 9 8 4 29–20 35
  3. DeBreCeN 21 9 7 5 34–22 34
  4. HALADÁS 21 8 8 5 18–20 32
  5. ViDeOTON FC 21 10 1 10 23–21 31
  6. MTK  20 8 6 6 25–21 30
  7. PAKS 20 8 6 6 24–21 30
  8. HONVÉD 21 6 6 9 25–27 24
  9. DiÓSgYŐr 21 6 5 10 22–32 23
10. VASAS 21 6 1 14 20–35 19
11. puskás afC 21 4 7 10 24–33 19
12. BÉKÉSCSABA  21 3 4 14 18–46 13

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 
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 18 14 3 1 43–11 45
  2. ViDeOTON FC ii 18 13 1 4 48–22 40
  3. eTO FC gYŐr 18 11 2 5 41–22 35
  4. DOrOgi FC 18 10 4 4 20–13 34
  5. MOSONMAgYArÓVÁr 17 10 3 4 31–20 33
  6. DiÓSDi TC 18 9 2 7 26–24 29
  7. BKV eLŐre 18 7 6 5 25–21 27
  8. ANDrÁSHiDA SC 18 7 4 7 26–25 25
  9. puskás afC ii 18 7 3 8 37–32 24
10. ÉrDi VSe 17 7 3 7 26–24 24
11. MTK ii 18 7 3 8 23–30 24
12. TATABÁNYA FC 18 7 2 9 31–29 23
13. iii. Ker. TVe 18 6 5 7 23–27 23
14. CSePeL FC 18 5 4 9 19–37 19
15. SÁrVÁr FC 18 2 5 11 16–43 11
16. CSOrNAi Se 18 1 1 16 11–41 4
17. BALATONFüreDi* 16 2 1 13 14–39 2

A 22. forduló további mérkőzései:
Szombat 15.30 HALADÁS–DiÓSgYŐr
 15.30 úJPeST–DeBreCeN
 15.30 MTK–BÉKÉSCSABA
 15.30 PAKS–VASAS
 18.00 HONVÉD–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: 2016. 02. 24.
www.puskasakademia.hu
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