
 JÖN A JUBILEUMI PUSKÁS–SUZUKI-KUPA! 

MINDEN EDDIGINÉL ERŐSEBB MEZŐNY GYŰLIK ÖSSZE A 15 ÉVES PUSKÁS AKADÉMIA IDEI 
U17-ES SEREGSZEMLÉJÉN 

Immár 15 esztendeje, hogy a Puskás Akadémiával együ> megszülete> az a terv is, hogy a névadó legen-
dás labdarúgó egykori klubjainak csapatai rangos utánpótlástornán mérjék össze tudásukat az U17-es 
korosztályban. A Puskás–Suzuki-kupa a másfél évLzedes története során méltóképpen őrizte minden 
idők egyik legjobb labdarúgójának emlékét, számos felejthetetlen mérkőzéssel ajándékozva meg a kiláto-
gató szurkolókat. 

Az alapító csapatok közül eddig Puskás anyaegyesülete, a Honvéd bizonyult a legsikeresebbnek, miu-
tán pont annyi elsőséget gyűjtö> be, mint annak idején a magyar bajnokságban a torna névadójának 
vezérletével: ötöt. Puskás spanyol klubja, a Real Madrid áll a második helyen négy kupagyőzelemmel. 

E két klub idén újfent Lszteletét teszi az évek során nyolccsapatosra bővülő tornán, kiegészülve a há-
rom fináléig jutó görög Panathinaikosszal (melyet Puskás edzőként ju>ato> a BEK-döntőbe) és a címvédő 
Puskás Akadémiával. Rajtuk kívül a 2019-es tornát megnyerő brazil Flamengo, a tavaly döntőig menetelő 
portugál SporLng, a Kárpát-medence ikonikus futballakadémiáinak egyike, a DAC és az ukrán futball óriá-
sa, a tornán a dunaszerdahelyiekhez hasonlóan újoncnak számító Dinamo Kijev száll majd harcba a trófe-
áért.  

 

A 15. Puskás–Suzuki-kupára ismét a korábban megszoko> időpontban, pünkösdkor, június 2. és 6. 
közö> kerül sor. A szokásokhoz híven 30 perces félidőket játszanak a csapatok. A bronzcsatát és a finálét 
– akárcsak 2014-es átadása óta mindig – a Pancho Arénában rendezik majd pünkösdhécőn – ezeket az 
összecsapásokat a nemzeL sportcsatorna, az M4 Sport élőben közvedL. A többi mérkőzést a tervek sze-
rint szintén élőben online követheLk majd figyelemmel az érdeklődők a Puskás Akadémia YouTube-csa-
tornáján. 



 

Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémia kuratóriumi elnöke a tornát megelőző sajtótájékoztatón 
kiemelte: 

„Hála akadémiánk és a Magyar Suzuki Zrt. másfél év:zedes együ=működésének, a Puskás–Suzuki-kupa 
igazi világeseménnyé vált az U17-es korosztályban, amelyre nemcsak Európában, hanem a Flamengo ré-
vén az öreg kon:nensen kívül is felfigyeltek az elitklubok. Külön boldogság, hogy újra a résztvevők közö= 
üdvözölhetjük azt a két egyesületet, amelynek színeiben névadónk, Puskás Ferenc bámulatos játékos-, illet-
ve edzői karrierjének legnagyobb sikereit érte el: a Real Madridot és a Panathinaikoszt. Mi magunk címvé-
dőként kellő szerénységgel, de magabiztosan vágunk neki a tornának, amely reményeink szerint újabb fia-
tal játékosoknak jelenthe: egy-egy csodálatos nemzetközi karrier kezdetét. A résztvevőknek sok sikert, a 
szurkolóknak pedig jó szórakozást kívánok a :zenötödik Puskás–Suzuki-kupán!” 

Dr. Urbán László, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyeZese elmondta: 

„A Puskás–Suzuki-kupa sikerének záloga a fantasz:kus egyéni és csapa=eljesítmények melle= a szervezők 
és a Magyar Suzuki közöZ :sztele=eljes együ=működésében rejlik. A legfontosabb számunkra, hogy évről 
évre értéket hozzunk létre. Köszönöm, hogy idén is ilyen színvonalas tornán szurkolhatnak a labdarúgás 
szerelmesei.” 

Liszkai Dezső, a Puskás Akadémia igazgatója ugyancsak megoszto>a gondolatait: 

„Szeretném megköszönni, hogy a Magyar Suzuki Zrt. 15 éve rendületlenül támogatja a Puskás–Suzuki-ku-
pát. A torna interkon:nentális jellege lehetővé teszi a szakmai futballkultúrák találkozását, méltó emléket 
állítva a magyar és a nemzetközi labdarúgás kiváló játékosának: Puskás Ferencnek, aki igazi példakép lehet 
minden fiatal labdarúgó számára. Elengedhetetlen feltétel a sportág szeretete, a játék, a társak, az ellenfél 
irán: :sztelet, hiszen akiben a tehetség aláza=al párosul, elérhe: kitűzö= célját. Kívánom, hogy a játéko-
sok sok élménnyel gazdagodjanak, élvezzék a labdarúgást, és becsüljék meg, hogy nemzetközi mérkőzése-
ken, mégis önfeledten játszhatnak, szép és :szta játékot mutatva.” 



Akadémiánk korábbi sajtófőnöke, a Puskás–Suzuki-kupa ötletgazdája, Szöllősi György a Puskás-
ügyek hivatalos nagyköveteként szintén köszönetet mondo> az akadémia alapítójának, valamint elnö-
kének, továbbá a Magyar Suzuki Zrt.-nek és mindazoknak, akik az induláskor az ügy mellé álltak, hozzátéve:  

„Köszöne=el tartozunk a 2015-ös haláláig minden döntőn személyesen részt vevő Puskás Ferencnének, 
az első Madridba küldö= meghívólevelet aláíró dr. Mezey Györgynek, valamint a Panathinaikosz és a Real 
Madrid i_úsági csapatainak részvételében közreműködő  Nikosz Szakulisznak és Tóth-Zele Józsefnek, Puskás 
Ferenc athéni és madridi barátainak, akik minden bizonnyal i= lesznek az idei tornán is.” 

A sajtótájékoztatón videóban mondták el várakozásaikat az idei torna főszereplői.  

„A tavalyi kupagyőzelmünket még másodedzőként élhe=em át. Különleges hangulatú tornán vehe=ünk 
részt, mely nagy hatással volt rám. Nagyon örülök, hogy a gyerekeknek megada:k ez a lehetőség, hogy 
egy színvonalas nemzetközi tornán szerepelhetnek, mert nem minden nap találkoznak ilyen ellenfelekkel” – 
fogalmazo> Kiss Márton, a Puskás Akadémia U17-es csapatának vezetőedzője. 

„Eddig csak szurkolóként lehe=em jelen a korábbi tornákon, de mindig nagyon jó volt a hangulat, és a csa-
patok is mindig a legjobbjukat muta=ák. Izgato=an várjuk, hogy mire leszünk képesek, mert ennyire erős 
mezőnnyel eddig nemigen találkoztunk” – mondta Kern Mar^n, a Puskás Akadémia U17-es csapatá-
nak játékosa. 

„A Puskás–Suzuki-kupa a legmeghatározóbb torna egy Puskás-akadémista életében. Nagy élmény volt 
számomra, hogy tavaly o= lehe=em a győztes csapat keretében. Remélem, idén is sikerül megismételnünk 
a bravúrt” – te>e hozzá Dusinszki Szabolcs, a Puskás Akadémia U17-es csapatának játékosa. 

A Puskás–Suzuki-kupa nem Ltkolt célja, hogy az izgalmas összecsapások melle> a jövő legendái számá-
ra is kitörési pontot jelentsen – hátha ezen a tornán tűnik fel egy újabb Álvaro Morata, esetleg egy követ-
kező CrisLano Ronaldo, Andrij Sevcsenko vagy Puskás Ferenc. 

Az eseménnyel kapcsolatos minden információt a www.puskasakademia.hu weboldalon érhetnek el. 

Felcsút, 2022. május 4. 
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