
Bizakodó vagyok
„Mindent az előre el-
tervezett ütemben, gör-
dülékenyen sikerült tel-
jesítenünk a felkészülés 
alatt. A télen érkező 
játékosokat sikerült be-
építenünk a csapatba, 
illetve ők is elsajátítot-
ták azt a játékot, amit 

várunk tőlük a bajnokikon. Bizakodó va-
gyok, hogy eredményesek tudunk lenni a 
Debrecen ellen, hiszen okoztunk már meg-
lepetéseket ebben a szezonban.”

3. oldal

Nehéz dolgunk lesz
„Nagy változás nem 
történt a keretünkben a 
télen.  Az, hogy hogyan 
sikerült a téli felkészü-
lés, azt az eredmények 
fogják igazán megmu-
tatni. Kicsit beragad-
tunk a bajnokság elején, 
de szerencsére még 

időben meg tudott újulni a csapat. Mindig 
nagyon nehéz és szoros mérkőzéseket ját-
szunk a Puskás Akadémia ellen. Nem várok 
most sem mást, biztos nagyon nehéz dol-
gunk lesz.”                                    5. oldal

2015. február 28. szombat

Puskás Akadémia FC – DVSC-TEVA
FEBRUÁR 28. SZOMBAT, 16.00 

PANCHO ARÉNA

Az OTP Bank Liga 18. fordulójában a Puskás 
Akadémia FC, a DVSC-Teva ellen lép pályára a Pancho Arénában.

AZ OTP BANK LIGA ÁLLÁSA  
A 17. FORDULÓ UTÁN
  1. VIDEOTON 17 14 2        1     40–6 44
  2. MTK  17 12 0 5 25–17 36
  3. DIÓSGYŐR 17 9 5 3 27–19 32
  4. DEBRECEN 17 9 4 4 26–12 31
  5. FERENCVÁROS 17 9 4 4 26–15 31
  6. PAKS 17 7 7 3 26–14 28
  7. ÚJPEST 17 7 7 3 16–12 28
  8. PUSKÁS AFC 17 7 3 7 19–20 24
  9. GYŐRI ETO 17 6 5 6 25–21 23
10. KECSKEMÉT 17 6 4 7 18–21 22
11. NYÍREGYHÁZA  17 4 3 10 18–27 15
12. PÁPA  17 3 5 9  8–29 14
13. BP. HONVÉD 17 3 4 10 12–22 13
14. DUNAÚJVÁROS* 17 3 5 9 15–32 13
15. HALADÁS 17 3 2 12  8–24 11
16. PÉCS 17 2 4 11 16–34 10

Kövess minket a Facebookon is!

Járja be Magyarország legnagyobb 
és legszebb futballközpontját! 

Puskás Akadémia-körutak 
szerdán, csütörtökön és pénteken
10.00, 12.00, 14.00 és 16.00 órától, 
valamint szombaton, vasárnap 
és ünnepnapokon 15.00-tól indulnak! 
Részletekért tájékozódjon: 
www.puskasakademia.hu 

Íme, a PAFC téli igazolásai:

   Akadémistáinkra és harminc 
szakközépiskolás diákra tűztek 
szalagot a Letenyey Lajos Szakkö-
zépiskola Szakiskola és Gimnázium 
szalagavató bálján. A január 30-án 
tartott ünnepségen, a diákok táncos 
műsorral is készültek tanáraiknak és 
családtagjaiknak.  A szalaggal feltű-
zött akadémistáink a bajnokik mel-
lett, már az érettségi vizsgákra is tel-
jes gőzzel készülnek, dolgozzák ki a 

Közeledik az érettségi
*(-1 PONT)

Fiola
Att i la

Kleinheisler 
László

Koronczi 
Bence

Nagy
Zsolt

Zsótér
Donát

tételeket és igyekeznek az iskolapadban 
is olyan jól teljesíteni, mint a pályán.



Az akadémiának van egy erős önkormányzata. 
Ez egy közalapítvány, ami függetlenül működik, 
még jómagam – mint alapító – sem avatkozom 
bele. Ez már Mezey György idején is így volt. 
Ráadásul azóta nagyot fordult velünk a világ, 
hiszen mindenkit meglepve lett egy NB I-es 
csapatunk, összesen 23 NB I-es játékosunk, 77 
utánpótlás-válogatottunk és 13 olyan egykori 
akadémistánk, akik a PAFC-ban lépnek pályára 
tavasszal. Ehhez jön még, hogy a csapat a má-
sodik – az NB I-es újonc csapatoknál kritikus 
– évben a 8. helyen telelt; ez jobb, mint amit vártunk. Az alapítvány céljai világosak: nem akarunk élcsapat lenni, 
mi nevelőegyesület akarunk maradni, ahol persze Öcsi bácsi szellemiségében minden meccset meg kell nyerni. Ám 
minket elsősorban az minősít, hogy hány olyan gyereket neveltünk fel, akik a hosszú évek munkáját követően be 
tudnak mutatkozni az NB I-ben vagy az NB II-ben. Ezért kellett átalakítani az akadémiát és élére – Takács Mihály 
személyében – olyan főigazgatót kinevezni, aki összefogja az utánpótlás szakmai munkáját, az NB I. munkáját, a 
kollégiumi életet és az iskolai életet. Azt követjük, amit Öcsi bácsi mondott: „Tanítsátok a gyerekeket futballozni!” 
- nyilatkozta honlapunknak Orbán Viktor, akadémiánk alapítója. A teljes interjú elolvasható a www.puskasakademia.hu-n.

Orbán Viktor
nyilatkozott 
honlapunknak

Akadémiai Hírek

Fiola Attila
Szekszárd

1990. 02. 17.
184cm/77kg
középpályás

24
Paksi FC

3x felnőtt válogatott

Kleinheisler László
Kazincbarcika
1994. 04. 08.
173cm/75kg
középpályás

8
Videoton FC

Koronczi Bence
Sopron

1996. 01. 17.
185cm/76kg

védő
15

Puskás Akadémia 
(1994-96)

Nagy Zsolt
Székesfehérvár
1993. 05. 25.
178cm/75kg

védő
25

Videoton FC

Zsótér Donát
Szeged

1996. 01. 06.
167cm/63kg
középpályás

27
Dunaújváros PASE

születési hely:

születési idő:

magasság/súly:

poszt:

mezszám:

előző klub:

A Puskás Akadémia FC téli igazolásai

2 www.puskasakademia.hu



Benczés Miklós: “Az arra érdemes fiatal tehetségeknek
meg fogjuk adni a lehetőséget, hogy bizonyítsanak.”

Puskás Akadémia FC

3

Tudta-e?

APuskás Akadémia 
FC a téli felkészü-
lési időszak alatt 

hat mérkőzést játszott Ma-
gyarországon, négyet pedig 
a spanyolországi tíznapos 
edzőtáborban. A tíz felké-
szülési találkozóból hatot 
megnyert, egyen döntetlent 
játszott, hármon pedig ve-
reséget szenvedett a csapat. 
Benczés Miklós együttese 
január végén a Cegléddel, a Kecskeméttel, a Mezőkövesddel és a Siófokkal, február-
ban az Újpesttel, a Vasassal, az ukrán Dinamo Kijevvel, a norvég FK Haugesunddal, 
a brazil Atlético Paranaensevel és a spanyol Marbella FC-vel mérkőzött meg. 

Hogy sikerült a téli felkészülés? 
Mindent az előre eltervezett ütem-
ben, gördülékenyen sikerült teljesí-
tenünk. Szerencsére semmi olyan 
tényező nem volt, ami negatívan 
befolyásolta volna a felkészülésün-

ket, még az időjárás sem okozott 
komolyabb gondot. Külö-

nösen hálásak vagyunk 
a spanyolországi edző-

táborért, ahol kivá-
ló minőségű füves 

pályákon edzhet-
tünk, és ragyogó 
e l l en f e l ekke l 
szemben lép-
hettünk pályá-
ra. Nemcsak 
azért vagyok 
elégedett, mert 
a csapat ered-
ményes tudott 
lenni, hanem 

azért is, mert fo-
lyamatos fejlődés 

látható a játékun-
kon. Ilyenkor nem is 

igazán az eredmény számít, hanem az, hogy mennyit látunk vissza 
a pályán abból, amit begyakoroltunk.

Elegendő volt ez a közel két hónap arra, hogy a télen érkező 
játékosok helyét megtaláljátok a csapatban?
Idejében érkezetek meg a játékosok, akikkel az erősítést tervez-
tük. Minden egyes érkezőt sikerült beépítenünk a csapatba, illetve 
ők is elsajátították azt a játékot, amit várunk tőlük a bajnokikon. 
Úgy érzem, hogy a csapatjátékunk felgyorsult azzal, hogy többek 
között olyan saját nevelésű fiatal tehetségek érkeztek vissza hoz-
zánk, mint Zsótér Donát és Kleinheisler László, nem is beszélve 
a Pakstól érkező, válogatott kerettag Fiola Attiláról, aki szintén 
nagy erősítés csapatunk számára.
 
Milyen célokkal vágtok neki a tavasznak?
Én annak örülnék, ha meg tudnánk őrizni ezt a pozíciót, ami 
egyáltalán nem lesz könnyű feladat, hiszen elsősorban mi egy 
nevelőegyesület vagyunk. Az arra érdemes fiatal tehetségeknek 
meg fogjuk adni a lehetőséget, hogy bizonyítsanak, de emellett 
természetesen célunk megőrizni az első osztályú tagságunkat is. 
A bajnokságban meccsről meccsre kell terveznünk, minden héten 
az aktuális találkozóra készülünk.

Az eddig lejátszott tizenhét forduló során egyetlenegyszer 
maradtunk pont nélkül a Pancho Arénában. Jó hír szá-
munkra, hogy az első öt tavaszi bajnokinkból négyet hazai 
pályán játszunk?
Nagyon komoly ellenfelek érkeznek hozzánk, rögtön első héten 
a Debrecen csapata. Tudjuk, hogy náluk mindig a dobogó az el-
várás. Nem hiszem, hogy felemelt kézzel érkeznének hozzánk. 
Egy jó iramú találkozót várok, hiszen a bajnokság vége felé mind 
a két csapat remek formában játszott. Volt egy kis megingása a 
Debrecennek, de Kondás Elemér nagyszerű munkával kivezette a 
hullámvölgyből a csapatot. Bizakodó vagyok, hogy eredményesek 
tudunk lenni, hiszen tudtunk már az idei bajnokságban komoly 
meglepetéseket okozni. Nekünk most az a feladatunk, hogy ki-
hozzuk magunkból a maximumot, a többit majd meglátjuk.

Kétszer is játszott egymással ősszel a PAFC és a DVSC. Az OTP Bank 
Liga 3. fordulójában Zsidai duplájával, a Magyar Kupa 3. fordulójában 
Szakály és Kulcsár góljaival nyert 2-0-ra a Debrecen. 

2014. május 31-én az MTK – Kaposvár mér-
kőzésen debütált az élvonalban. A játékvezető, 
az idei szezonban 
fújta már nekünk a 
sípot az MTK elleni 
bajnoki és a DVSC 
elleni Magyar Kupa 
mérkőzésen. 
Az asszisztensek Kó-
bor Péter, Georgiou 
Theodoros, az alap-
vonali játékvezetők 
Németh Ádám és 
Radványi Ádám, a 
tartalék játékvezető 
Huszár Balázs lesz.

A Puskás Akadémia FC tizenhét forduló után a 8. helyről várja a 
folytatást. A fiúk a jól megérdemelt karácsonyi pihenő után, január 
12-én kezdték meg a téli edzésmunkát. A csapat azóta túl van hét 
Magyarországon játszott felkészülési mérkőzésen és egy tíznapos 
spanyolországi edzőtáboron is, ahol további négy találkozót 
játszott. Benczés Miklós vezetőedzőt kérdeztük a téli felkészülési 
időszakról, új igazolásainkról és az előttünk álló bajnokiról.

A játékvezető: Pintér Csaba

www.puskasakademia.hu
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Játékoskeret 2014-15

FESZTHAMMER
Réka 
fizioterapeuta

HAJNAL 
Imre 
masszőr 

KISS 
István 
masszőr

BENCZÉS 
Miklós
vezetőedző

ELEKES 
József
edző

KOMJÁTI 
András
elemző edző

HORVÁTH
Péter
edző

MÓRINÉ ZÁBÓ
Zsuzsanna
szertáros

DISZTL
Péter
kapusedző

PETŐ
Zoltán
technikai vezető

DR. KOVÁCS 
László 
orvos

www.puskasakademia.hu
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Braniszlav DANILOVIC (szerb) 
kapus 1988. 06. 24. 15/1350 0 2 0

44

MIKOLA László 
kapus 1993. 02. 03. 0/0 0 0 0

1

FABIO de Oliveira (brazil)
hátvéd 1987. 09. 03. 3/240 0 1 0

FIOLA Attila*
középpályás 1990. 02. 17.  13/821 1 5 0

LORENTZ Márton
hátvéd 1995. 02. 01. 10/490 1 0 142

MARGITICS Andor
hátvéd 1991. 01. 03. 8/440 0 0 0

13

Renato KELIC (horvát)
hátvéd 1991. 03. 31. 14/1055 0 4 1

3

SZÉLESI Zoltán
hátvéd 1981. 11. 22. 16/1247 0 3 0

TAMÁS Márk
hátvéd 1993. 10. 28. 11/1045 0 1 0

4

SALLAI Roland
csatár 1997. 05. 22. 9/257 2 1 0

TISCHLER Patrik 
csatár 1991. 07. 30. 17/1186 7 2 0

11

KORONCZI Bence
hátvéd 1996. 01. 17. 0/0 0 0 015

A 2014-15-ös bajnokság adatai
*Előző csapataikban lejátszott 

mérkőzéseik alapján 

Lubos HAJDÚCH (szlovák) 
kapus 1980. 03. 06. 2/180 0 0 0

21

2

5

KLEINHEISLER László*
középpályás 1994. 04. 08. 11/370 0 0 0

8

POLONKAI Attila
középpályás 1979. 06. 12. 15/1299 0 0 0

SZAKÁLY Dénes
középpályás 1988. 03. 15. 16/1169 3 3 0

88

HARSÁNYI Zoltán (szlovákiai)
csatár 1987. 06. 01. 12/604 0 1 0

10

LENCSE László
csatár 1988. 07. 02. 16/1413 3 5 0

29

HUDÁK Martin 
középpályás 1994. 02. 22. 1/1 0 0 0

7

18

TÓTH Balázs 
középpályás 1981. 09. 24. 9/740 1 3 0

20

24

ZSÓTÉR Donát*
középpályás 1996 01. 06. 14/978 0 1 027

NAGY Zsolt*
hátvéd 1993. 05. 25. 0/0 0 0 0

MAKRAI Gábor 
csatár 1996. 06. 26. 3/214 0 2 0

99

9

TAR Zsolt
hátvéd 1993. 02. 13. 6/495 0 1 0

22

23

SPANDLER Csaba
hátvéd 1996. 03. 07. 4/295 0 1 0

25

VASZICSKU Gergő
hátvéd 1991. 06. 30. 13/1039 0 5 1

91



Hogyan értékeli a Debrecen téli felkészülését?
Nagy változás nem történt a keretünkben a télen. Wittrédi Dávid 
érkezett hozzánk Pécsről, míg néhányan távoztak azon játékosok 
közül, akik kevesebb játéklehetőséget kaptak ősszel. Az, hogy ho-
gyan sikerült a téli felkészülés, azt az eredmények fogják igazán 
megmutatni. Január eleje óta készül együtt a csapat. Amit eltervez-
tünk, azt többnyire meg is tudtuk valósítani. Egy-egy kisebb sérü-

lés nehezítette a dolgunkat, de ez 
teljesen normális egy ilyen játé-
kosállománynál. Összesen kilenc 
felkészülési mérkőzést játszot-
tunk, ebből négyet Magyarorszá-
gon, ötöt pedig a törökországi 
edzőtáborban. Hatot terveztünk 
játszani Belekben, de egy sajnos 
elmaradt, betegségek és sérülések 
miatt. Azt gondolom, mindegyik 
mérkőzés jól szolgálta a felkészü-
lésünket a tavaszi bajnoki rajtra.
 
A negyedik helyen telelt a 
Debrecen. Mi az év végi célki-
tűzés a klubnál?
Jó pozícióból várjuk a folytatást. 
Az igazság az, hogy kicsit bera-
gadtunk a bajnokság elején és 
néhány értékes pontot elhullaj-
tottunk, de szerencsére még idő-
ben meg tudott újulni a csapat, 
és remek sorozatot produkált a 
társaság a 9. fordulótól kezdve.  
A DVSC-nek mindig nemzetkö-
zi kupaszereplést érő helyen kell 
végeznie a bajnokságban, erre fo-
gunk törekedni most is.

Debrecen
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DVSC-TEVA
Alapítva: 1902
Klubszín: piros-fehér
Stadion: Nagyerdei Stadion
Leghíresebb játékosai: 
Bodnár László, Dombi Tibor, Dzsudzsák 
Balázs, Viktor Gracsov, Halmosi Péter, Madar Csaba, Rudolf 
Gergely, Sallai Sándor, Sándor Tamás, Szatmári Csaba, Varga 
József
Legnagyobb sikerei: Bajnokok Ligája-
csoportkör (2009–10), Európa-liga-csoportkör (2010–11), 
KK-ezüstérmes (1986), 7x magyar bajnok (2005, 2006, 2007, 
2009, 2010, 2012, 2014), 6x Magyar Kupa-győztes (1999, 2001, 
2008, 2010, 2012, 2013), 
5x Szuperkupa-győztes (2005, 2006, 2007, 2009, 2010), 
Ligakupa-győztes (2010)

A játékoskeret
Kapus:
NENAD NOVAKOVIC (szerb) 1982. 07. 14.
SLAKTA Balázs 1994. 12. 01.
VERPECZ István 1987. 02. 04.
Védők:
Dusan BRKOVIC (szerb) 1989. 01. 20.
Aleksandar JOVANOVIC 1984. 10. 26.
(bosnyák)
KORHUT Mihály 1988. 12. 01.
LÁZÁR Pál 1988. 03. 11.
LUDÁNSZKI Bence 1990. 10. 25.
MÁTÉ Péter 1984. 12. 02.
MÉSZÁROS Norbert 1980. 08. 19.
Igor MOROZOV (észt) 1989. 05. 27.
Középpályások:
BERDÓ Péter 1993. 01. 14.

BÓDI Ádám 1990. 10. 18.
Selim BOUADLA (francia) 1988. 08. 26.
FERENCZI János  1991. 04. 03.
Rene MIHELIC (szlovén)  1988. 07. 05.
SÓS Bence 1994. 05. 10.
SZAKÁLY Péter 1986. 08. 17.
VARGA József 1988. 06. 06.
WITTRÉDI Dávid 1987. 06. 17.
ZSIDAI László 1986. 07. 16.
Csatárok:
BALOGH Norbert 1996. 06. 21.
BERECZKI Dániel 1995. 06. 02.
KULCSÁR Tamás 1982. 10. 13.
Ibrahima SIDIBE (szenegáli) 1980. 08. 10.
SZÉCSI Márk 1994. 05. 22.
TISZA Tibor 1984. 11. 10.
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A Debrecen kilenc győzelemmel, négy döntetlennel és négy verességgel, a negyedik helyről várja a tavaszi 
folytatást. A csapat még időben kilábalt a kezdeti nehézségekből és a 9. forduló óta nem talált legyőzőre 
a bajnokságban, ráadásul az utolsó öt bajnokin nem vesztett pontot a Loki. Kondás Elemér vezetőedzőt 
kérdeztük a Debrecen téli felkészüléséről és a szombat délutáni találkozóról. 

ADebrecen a téli felkészülési időszak alatt kilenc 
mérkőzést játszott, amelyből négyet megnyert, 
négyen döntetlent játszott, egyen pedig vereséget 

szenvedett. Januárban a Békéscsaba, a Nyíregyháza és a 
Mezőkövesd ellen, februárban a grúz Torpedo Kutaiszi, 
a román Rapid Bucuresti, a macedón Peliszte, a cseh FC 
Slovácko, a szlovák Spartak Trnava és a Ferencváros csapa-
ta ellen lépett pályára a Loki. 

Kondás Elemér:  „Mindig nagyon nehéz és szoros 
mérkőzéseket játszunk a PAFC ellen.”

Mit gondol a Puskás Akadémia FC-ről? Mit vár a szombati 
mérkőzéstől? 
Mindig nagyon nehéz és szoros mérkőzéseket játszunk a Puskás 
Akadémia ellen. Az elmúlt két találkozónkon is keményen megküz-
döttünk a győzelemért. Nem várok most sem mást, biztos nagyon 
nehéz dolgunk lesz. Természetesen a három pontért utazunk Fel-
csútra, de tisztában vagyunk vele, hogy minden mérkőzés három-
esélyes. A PAFC egy nagyon erős kerettel rendelkező csapat, ami 
csak tovább erősödött a téli igazolásokkal. Egy Zsótér Donát, egy 
Kleinheisler László vagy egy Fiola hasznára lenne bármely csapat 
számára a bajnokságban. Döntő lesz, hogy a helyzeteinket milyen 
arányban tudjuk kihasználni a mérkőzésen.

Tudta-e?



NÉV KOROSZTÁLY BAJNOKSÁG EDZŐ
Puskás Akadémia FC felnőtt NB I (OTP Bank Liga) BENCZÉS Miklós
Puskás Akadémia  U21 (1994−1996) U21 Országos I osztály SZÍJJÁRTÓ István
Puskás Akadémia  U18 (1997) U18 Országos I osztály VINCZE István 
Puskás Akadémia  U17 (1998) U17 Országos I osztály VARGA Károly
Puskás Akadémia  U16 (1999) U16 Országos I osztály BORDÁN Csaba
Puskás Akadémia  U15 (2000) U15 Országos I osztály HARMATI Tamás
Puskás Akadémia  U14 (2001) U14 Országos I osztály FÓRIS Róbert 
Puskás Akadémia  U13 (2002−2003) U13 MLSZ–NUPI ÓVÁRI Zsolt
Felcsút SE  U13 (2002) U13 MLSZ–NUPI SULYOK Attila
Felcsút SE U11 (2004) MLSZ–NUPI MÁCSODI Ferenc
Felcsút SE  U9 (2006) MLSZ–NUPI GÁLOS Zoltán
Felcsút SE  U7 (2008) MLSZ–NUPI MÓRI Tamás
Puskás Akadémia FC II  felnőtt Fejér megyei I. osztály SIPOS Zoltán
Puskás Akadémia FC II  U21 (1994−1996) Fejér megyei I. osztály  SZABÓ Dániel
Felcsút SE  öregfiúk Fejér megyei öregfiúk JUNEK Károly
Felcsút SE  (U15) leány Országos I osztály SZABÓ Lajos

 

Akadémiai hírek

Csapataink, amelyeknek a tavaszi szezonban szurkolhatunk
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Akadémiánk december 19-én tartotta meg szokásos évzáró gála-
estjét, ahol a 2013/14-es évad legjobbjait díjaztuk. Az év edzője 
Vincze István, játékosa Lencse László, utánpótlás játékosa Sallai 
Roland és kapusa Tóth Balázs lett. A hagyományoknak megfele-
lően „tanár-diák” futballmérkőzéssel indult a pénteki, egyben a 
szünet előtti utolsó „munkanap”. A mérkőzést az edzőinkből és 
tanárainkból álló csapat nyerte, nem kis meglepetést okozva ezzel. 
Este Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc felavatta a Magyarországon 
teljesen egyedi játékos kijárót, ami minden akadémiai körút során 
megtekinthető. A gálaesten Orbán Viktor köszönetet mondott 
azoknak, akik az akadémiáért dolgoznak. Mint fogalmazott, ahhoz 
hogy az Akadémia működjön, nagyon sok embernek a munkájára 
van szükség. „Olyan embereknek a munkájára, akiket nem látunk 
itt a kivetítőn, olyan emberek munkájára, akiknek nem jut a rival-
dafényből”. Az ünnepi műsorban felléptek akadémistáink, valamint 
bemutatkozott Bogi is. Az elmúlt szezon lenyomata pedig Évzáró 
kiskönyv formájában, akadémiánkon beszerezhető.

Visszatekintő: Évzáró gálaest 

A honlapon írtuk
@... Mindenki más és más módon zárta az évet. Ami a Vi-

deotont és minket, a Puskás Ferenc Labdarúgó Aka-
démiát illeti, mi felajánlottunk egy-egy kapusmezt, 
hogy az abból befolyó összegből, beteg és fogyatékkal 
élő gyermekeken segíthessünk. 

@... Vattamány Árpád a birtokában lévő labdát, amelyet 
Puskás Ferenc, Hidegkuti Nándor, Buzánszky Jenő és 
Grosics Gyula a saját kézjegyével látott el, értékesítés he-
lyett felajánlotta a Puskás Akadémia részére.

@.. Az Akadémiai körút során betekintést nyerhet a 
Pancho Aréna exkluzív helyiségeibe, megtekinthe-
ti az elnöki tárgyalót, leülhet a VIP- páholyban, de 
megnézheti hol ül egy edző, hol öltöznek a játékosok, 
vagy hol készülnek akadémistáink!

@... Diplomás utánpótlás trénerek! Véget ért a háromna-
pos edzői továbbképzés, amelyen minden a Bozsik 
programban résztvevő edzőnk jelesen szerepelt.

2015-ben is Puskás-Suzuki Kupa!
Idén tavasszal is meg-
rendezzük az év egyik 
legrangosabb után-
pótlás tornáját, ahová 
egyre több klub szeret-
ne meghívót kapni. A 
nyolcadik alkalommal 
megrendezésre kerü-
lő tornán, amelynek 
akadémiánk ad otthont, hat csapat méri össze erejét. El-
fogadta meghívásunkat a Real Madrid, a Panathinaikos, a 
Hagi Akadémia, a Budapest Honvéd és a Feyenoord is. 
Április 2-6. között a megnyitó gálát követően, péntek-
től két-két mérkőzéssel indulnak meg a csoportküzdel-
mek, míg a döntőkre április 6-án, Húsvéthétfőn kerül sor. 
A Puskás-Suzuki Kupát a www.puskassuzukicup.net 
és a www.puskasakademia.hu weboldalon is követheti.
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II. ker UFC; III. ker TUE; Ajak SE; Atomerőmű SE Paks; Baja LSE; Balatonfüredi FC; Balkányi SE; Balmazújváros; Békés-
csabai 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; 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; 
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; Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE
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A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei

Bemutatkozik:

PETŐ ZOLTÁN, 
a PAFC technikai vezetője

Melyek voltak a legmeghatározóbb állomásai a pályafu-
tásodnak?
Sok meghatározó mérföldkő volt a pályafutásomban. Az egyik 
igazán kiemelkedő az első felnőtt csapatom a Debrecen volt, 
ahová 18 évesen kerültem be. A másik az 1996-os atlantai 
Olimpia, ahol csapatkapitánya lehettem a nemzeti tizenegynek. 
Szinte minden csapatomnál tanultam valamit. Mindig nyitott 
szemmel jártam, és igyekeztem megtanulni a futball minden 
csínját-bínját. Jól éreztem magam Sopronban, az Újpestnél, az 
MTK-nál, Belgiumban, Törökországban és Felcsúton is. Olyan 
barátságok köttettek ez idő alatt, amelyek kihatással vannak 
mai napig is az életemre. Jó szívvel gondolok a pályafutásom 
minden állomására. Igyekeztem mindig tenni azért, hogy sike-
reket érjek el. Úgy érzem, kihoztam magamból a maximumot. 

Tudatosan készültél a pályafutásod utáni időszakra? 
Fontosnak tartom, hogy egy labdarúgó, példa maradjon a jövő 
generációja számára akkor is, ha már nem a pályán tölti a min-
dennapjait. Nem állítom, hogy már tizennyolc éves koromban 
ezzel foglalkoztam, de még időben kapcsoltam. A pályafutá-
som utáni időszakra gondolva, még aktív labdarúgóként be-
iratkoztam a Testnevelési Egyetem sportszervezői szakára. Az 
alapképzést már elvégeztem, most éppen a mesterképzés végé-
nél járok, már csak az államvizsgám van hátra. Az edzői tan-
folyamok közül is elvégeztem szinte mindent, az UEFA Pro li-
cencen kívül. Sok helyen jártam a világban, sok mindent láttam 
és tapasztaltam a saját bőrömön. Úgy gondoltam, hogy ha ezt 
a tapasztalati tudást kiegészítem felsőoktatási tanulmányokkal, 
az igazán jó szakemberré formálhat. A mai napig jár az eszem 
azon, hogy a külföldön látott módszerek közül mi az, ami jól 
működhetne itthon. 

Hogyan alakult a visszavonulásod utáni életed?
Hozta az élet a lehetőségeket. Dolgoztam egy ideig a Hivatásos 

„Mi, a csapat mellett azért dolgozunk, hogy olyan 
körülményeket teremtsünk, amiben a játékosok ki tudják 
hozni magukból a maximumot.”

Pető Zoltán, pályafutása során szinte mindent elért. Az MTK-val bajnoki címet, az Újpesttel és a Debrecennel 
Magyar Kupát nyert, futballozott három és fél évet Belgiumban, fél évet Törökországban, volt a válogatott csapat-
kapitánya, sőt, azóta már a pályaedzője is. Pető már aktív labdarúgóként is gondolt a jövőre, hogy a pályán kívül is 
hasonló sikereket érjen el, mint anno a pályán. Bemutatkozik a Puskás Akadémia FC új technikai vezetője. 

Labdarúgók Szervezeténél csapatkoordinátorként, de voltam 
már a nagy válogatottnál pályaedző is, amiről soha nem gon-
doltam volna, hogy be fog következni. Nagyon hálás vagyok 
Pintér Attilának, hogy lehetőséget adott. Ebben a közegben 
a válogatott mindent felülír, mindenki szeretné magára húz-
ni a címeres mezt. Nekem megadatott, hogy pályaedzője is 
legyek a válogatottnak azután, hogy tagja és csapatkapitánya 
is voltam korábban a nemzeti tizenegynek. Sajnos ez végül 
nem úgy sült el, ahogy szerettük volna, de ez is benne volt a 
pakliban. 

Mindeközben férj és két gyermek édesapja vagy. Mit le-
het tudni a családodról?
A feleségemmel elég régóta tart a kapcsolatunk, mivel 16 éves 
korunk óta ismerjük egymást. Sokan azt gondolják, hogy a 
labdarúgó feleségek élete álomszerű, de ez teljesen fals képet 
ad. Rengeteget köszönhetek neki, minden örömömben és bá-
natomban mellettem állt, végig társam volt ezen a kalandos 
utazáson. Két fiunk van, a nagyobbik a Ferencvárosban, a 
kisebbik az oviban focizik. Eddig úgy tűnik, hogy marad a 
sport vonalán a család. 

Január eleje óta a PAFC technikai vezetője vagy. Hogy 
érzed magad ismét Felcsúton?
Örömmel tértem vissza ide, tele vagyok jó emlékekkel. Úgy 
gondolom, hogy a játékosok is hamar elfogadtak és tisztelnek 
a játékos múltam miatt. Az én munkám jelenleg az, hogy min-
den olajozottan működjön a csapat körül, hogy minél keve-
sebb porszem kerüljön a fogaskerekek közé. Nagyon izgalmas 
a feladat, mindig új kihívás elé állítja az embert. Nem azt 
mondom, hogy a legstresszesebb munka az egész világon, de 
azért van rajtam felelősség bőven. Mi, a csapat mellett azért 
dolgozunk, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amiben a 
játékosok ki tudják hozni magukból a maximumot.



A Puskás Akadémia FC támogatói

8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292 
E–mail:  sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hukommunikációs osztálya
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Puskás Akadémia FC 

A 18. forduló további mérkőzéseiNovember 29. 18.00 PAFC – DVTK 1 0
December 6. 16.00 PÉCS – PAFC 0 1
Február 28. 16.00 PAFC – DVSC 
Március 7. 16.00 PAKS – PAFC 
Március 14. 16.00 PAFC – BP. HONVÉD 
Március 21. 14.00 PAFC – VIDEOTON 
Április 3. 19.00 PAFC – FTC  
Április  11. 18.30 PÁPA – PAFC  
Április  18. 18.30 DUNAÚJVÁROS – PAFC  
Április 26. 16.30 GYŐR –PAFC  
Május 2., 18.30 PAFC – NYÍREGYHÁZA  
Május 8. 16.00 MTK – PAFC  
Május 16. 18.30 PAFC – KECSKEMÉT  
Május 23. 14.00 PAFC–ÚJPEST  
Május 30.* HALADÁS – PAFC 
*Nemzetközi kupaindulásért és a kiesés elkerüléséért egymással 
küzdő csapatok egy időpontban játsszák a mérkőzéseiket.A
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19.00: MTK–MVM-PAKS
FEBRUÁR 28. 

14.00: HALADÁS–DIÓSGYŐR
16.00: KECSKEMÉT–PÁPA
16.00: NYÍREGYHÁZA–BP. HONVÉD
18.30: ÚJPEST–PÉCS

MÁRCIUS 1.
16.30: GYŐR –VIDEOTON
18.30: DUNAÚJVÁROS–FERENCVÁROS
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FIOLA Attila (Paks), KLEINHEISLER László (Videotontól kölcsönbe), KORONCZI Bence (saját 
nevelésű játékos), NAGY Zsolt (Videotontól vissza), ZSÓTÉR Donát (Videotontól kölcsönbe)É

rk
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et
t: 
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vo
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tt

: 

CZVITKOVICS Péter (Vasas), GOHÉR Gergő (Soroksár), PAPP Máté (kölcsönből vissza Videoton, 
onnan Dunaújváros), Stefan DENKOVIC (Zawisza Bydgoszcz), Marin LJUBICIC (FK DAC)

Szurkolói buszok
Szurkolóink kérték, mi teljesítjük. Február 
28-tól minden hazai mérkőzésre szervezet-
ten, hét különböző irányból juthatnak el 
a Klubkártyával rendelkező szurkolóink a 
Pancho Arénához. A járatok menetrend-
jét megtalálja a www.puskasakademia.hu 
weboldalon, illetve az érintett vonalakon 
a buszmegállókban. Autóbuszok az alábbi 
településekről érkeznek: Székesfehérvár, 
Pátka, Lovasberény, Vértesacsa, Bicske, 
Alcsútdoboz, Martonvásár, Baracska, 
Kajászó, Vál, Tabajd, Biatorbágy, Etyek, 
Zsámbék, Herceghalom, Zámoly, Gánt, 
Bodmér, Csákvár, Tatabánya, Szár, Újbarok

Tíz nap Spanyolország!
A Puskás Akadémia FC a téli felkészülésének 
utolsó fázisát Spanyolországban töltötte, ahol 
tíz napon keresztül kitűnő körülmények közt, 
zavartalanul tréningezhetett a csapat. Febru-
ár 9-én kora délután, hóesésben indult el a 
társaság Felcsútról, hogy Párizson keresztül 
Dél-Spanyolországba utazzon. Az erőnléti és 
taktikai edzések mellett, négy remek iramú 
nemzetközi edzőmérkőzés is segítette a for-
mába lendülést a bajnoki rajtra. Már az edző-
tábor harmadik napján az ukrán bajnokság 
éllovasával, a Dinamo Kijevvel mérte össze 
erejét Benczés Miklós együttese. Rendkívül 
jól reagáltunk az ellenfél által diktált tempóra, 
de az ukránok kétszer, így is eredményesek 
tudtak lenni. Vezettünk ígéretes kontrákat és 
pontrúgásokból is többször veszélyeztettünk, 
de ezen a találkozón csak egy kapufáig ju-
tottunk. Másnap a norvég első osztályú FK 
Haugesundot magabiztos játékkal vertük 2-1-
re, ahol az első félidőben Sallai Roland remek 
ütemű indítása után, Lencse László emelte át 
okosan a norvégok kapusát. A második játék-
részben pedig Tóth Balázs és Zsótér Donát 
trükkös szabadrúgása után örülhettünk. A hét 
hátralévő részében napi két edzést vezényelt 
a szakmai stáb, kimenőt csak péntek délután 
kapott a csapat, amit ki is használt a társaság, 
és közösen ellátogatott Gibraltárra. A szom-

bati két edzést követően is lehetőség nyílt egy 
kicsit kikapcsolódni, mert a fiúk a helyszínen 
tekintették meg a Málaga – Espanyol spanyol 
bajnoki mérkőzést. Hétfőn ismét a Marbella 
Futball Centerbe vettük az irányt, ahol egy gól-
nélküli döntetlent játszottunk a brazil Atlético 
Paranaensevel. Az utolsó felkészülési mérkő-
zésünket szerda délután, a spanyol harmad-
osztályú Marbella FC ellen sikeresen vívtuk 
meg, majd csütörtök hajnalban indult haza 
a PAFC. Ha kíváncsi további részletekre az edzőtáborral kapcsolatban, tekintse meg a   
www.puskasakademia.hu weboldalon a csapattagok videónaplóját!


