
2015. május 2. szombat

Puskás Akadémia FC – Nyíregyháza Spartacus FC
MÁJUS 2. SZOMBAT, 18.30

PANCHO ARÉNA
Az OTP Bank Liga 26. fordulójában a Puskás Akadémia FC, 

a Nyíregyháza Spartacus FC ellen lép pályára a Pancho Arénában.

Fej vagy írás?
Az U15-ös Nike Premier 
Kupa országos döntőjében 
csapatunk 2x20 perces cso-
portmérkőzések során a 
Kecskemétet 4-0-ra verte, 
míg a Vasassal 1-1-es dön-
tetlent játszott. A teljesen 
azonos mutatóval rendelke-
ző Puskás és Vasas között pénzfeldobás döntött a továbbjutásról. A 
szerencse a Vasasnak kedvezett, így a mieink pótselejtezőt játszottak 
ahol tizenegyes rúgásokkal maradtak alul a DVSC-vel szemben.

Mikola László Lorentz Márton Nagy Zsolt Spandler Csaba Vaszicsku Gergő

Tar Zsolt

Koronczi Bence

Sallai RolandMakrai GáborZsótér DonátKleinheisler LászlóHudák Martin

„Elértük a célunkat, de 
ettől még nem dőlhe-
tünk hátra. Szeretnénk 
minél több meccset 
megnyerni a hátralévő 
öt bajnokiból, hogy a 
lehető legjobb helyen 
zárjunk a tabellán. A 
nyíregyházi csapat Má-

tyus János érkezésével stabilizálta magát. 
A téli erősítések óta nagy csapatok ellen is 
több meglepetést okoztak a bajnokságban. 
Tisztában vagyunk vele, hogy egy nagyon 
veszélyes csapat érkezik hozzánk.” 

3. oldal

„A télen óriási átalaku-
lásba kezdtünk, teljesen 
új csapatot építettünk. 
Nagyon nehéz időszak 
volt, de megérte. Az új 
igazolások közül hét-
nyolc telitalálat volt. Jó 
úton járunk, amelyet 
úgy gondolom, az ered-

ményeink is igazolnak. Azt megígérhe-
tem, hogy egészen más szellemben fogunk 
pályára lépni szombaton, mint ahogy az 
MTK ellen tettük. Mindenképpen táma-
dóbban és bátrabban fogunk játszani.” 

5. oldal

AZ OTP BANK LIGA ÁLLÁSA  
A 25. FORDULÓ UTÁN
  1. VIDEOTON FC 25 20 4 1 60–9 64
  2 FERENCVÁROS 25 16 5 4 42–16 53
  3. MTK  25 16 2 7 36–23 50
  4. DEBRECEN 25 13 7 5 33–16 46
  5. PAKS 25 11 8 6 37–25 41
  6. KECSKEMÉT 25 10 7 8 30–29 37
  7. ÚJPEST 25 9 9 7 26–22 36
  8. DiósGyőr 25 9 8 8 34–33 35
  9. PUSKÁS AFC 25 9 5 11 26–29 32
10. Győri ETO 25 8 8 9 34–32 32
11. NYÍREGYHÁZA 25 7 6 12 26–37 27
12. PÉCS 25 5 6 14 24–45 21
13. BP. HONVÉD 25 4 8 13 21–34 20
14. HALADÁS 25 5 4 16 17–43 19
15. PÁPA 25 4 7 14 13–43 19
16. DUNAÚJVÁROS* 25 4 6 15 21–44 17

*(-1 pont)

Bátrabban fogunk játszani

Kövess minket a Facebookon 
és Twitteren is!

Veszélyes csapat a Szpari

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 órától indulnak!
 További részletek: 
www.puskasakademia.hu 

Íme, a PAFC saját nevelésű játékosai:
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Tudta-e?

Benczés Miklós együttese - mindamellett, hogy egyre 
több saját nevelésű fiatal játékos válik alapemberré - 
stabilitását tekintve óriásit lépett előre a tavalyi sze-

zonhoz képest. Míg tavaly harminc mérkőzés alatt 51 gólt 
kapott a felcsúti csapat, idén öt bajnokival a vége előtt 29-et 

jegyeztek az ellenfelek. 
A fegyelmezett véde-
kezésnek és a remek 
kapusteljesítménynek 
köszönhetően a sze-
zonban ez idáig 7 alka-
lommal érintetlen ma-
radt a PAFC kapuja. 
Természetesen bőven 
van még javítanivaló, 
de a fejlődés biztató 
és megkérdőjelezhe-
tetlen.

Benczés Miklós:                 „Elértük a célunkat, 
de nem dőlhetünk még hátra.”

Kettős célt fogalmaztatok meg az év elején. 
Bent maradni az élvonalban és minél 
több lehetőséget adni az arra érdemes 
fiataloknak.  Öt fordulóval a bajnokság 
vége előtt úgy tűnik elértük mindkettőt. 
Igen, elértük a célunkat, de ettől még nem 

dőlhetünk hátra. Szeretnénk minél több 
meccset megnyerni a hátra-

lévő öt bajnokiból, hogy 
a lehető legjobb helyen 

zárjunk a tabellán. A 
célunk elérésének annyi 

pozitív hozadéka van, 
hogy semmilyen 
eredménykényszer 
nem nehezedik 
a játékosokra, 
mindenki nyu-
godtan készülhet 
a soron követke-
ző mérkőzésre. 
Nekünk, a szakmai 

stábnak pedig lehe-
tőséget biztosít arra, 

hogy még nagyobb 
szerepet osszunk a 

fiatalokra. 

Három meccset játszottunk most sorozatban, idegenben. 
Mennyire vagy elégedett megszerzett hat ponttal?
Az, hogy Pápáról és Dunaújvárosból is három-három ponttal 
távoztunk szinte elvárás volt a csapat felé, hiszen így sikerült 
végleg elszakadnunk a kiesés elől menekülő csapatoktól. A Győr 
elleni mérkőzésben úgy gondolom több volt, mint amit sikerült 
kihoznunk belőle. A kialakított helyzetek alapján akár nyerhet-
tünk is volna. A vereség ellenére biztató volt a második félidőben 
mutatott játékunk. Jó volt látni, hogy a fiatalok képesek felvenni a 
versenyt egy ilyen erős játékoskerettel bíró csapat ellen is. Összes-
ségében nem lehetek elégedetlen a hat ponttal, de a jövőben meg 
kell nyernünk azokat a mérkőzéseket, ahol annyi helyzetünk van 
a gólszerzésre, mint az ETO Parkban volt. 

Hogy sikerült a felkészülés a héten?
Továbbra is sok a hiányzó. Margitics Andor, Lorentz Márton, 
Vaszicsku Gergő és Tamás Márk sérülés miatt, Kleinheisler 
László és Polonkai Attila betegség miatt nem készülhetett 
a kerettel. A többiekkel is csak csütörtök óta tudunk együtt 
készülni, mert három fiatal játékosunk, Sallai Roland, Zsótér 
Donát és Spandler Csaba is utánpótlás válogatott összetartá-
son vett részt a hét elején. 

Nem lesz könnyű dolgunk a Szpari ellen szombaton. 
A nyíregyházi csapat Mátyus János érkezésével stabilizálta ma-
gát. A téli erősítések óta nagy csapatok ellen is több meglepetést 
okoztak. Egyre jobb formájuknak köszönhetően elszakadtak 
a kieső zónától, elérve ezzel az év elején kitűzött céljukat.  Egy 
nagyon veszélyes csapat érkezik hozzánk, ennek ellenére a há-
rom pont itthon tartása lesz a célunk. A győri, második félidei 
játékot szeretném 90 percen keresztül látni a pályán, természe-
tesen pontosabb befejezésekkel. 

A 11. fordulóban, október 18-án Tischler Patrik góljával 
1-0-ra legyőzte a PAFC a Szparit Nyíregyházán, ráadásul 
35 percet létszámhátrányban játszott a csapat.

Három idegenben játszott bajnoki mérkőzés után a Puskás Akadémia FC ismét hazai 
környezetben, a Pancho Arénában lép pályára. A PAFC a 26. forduló előtt 32 ponttal - 
biztonságosnak mondható távolságban a kieső zónától -, a tabella 9. helyén áll. Benczés Miklós 
vezetőedzőt kérdeztük a szombat esti bajnoki előtt. 

2 www.puskasakademia.hu

Játékvezető: Vad II István
A játékvezető az idei sze-
zonban már negyedik al-
kalommal vezet bajnoki 
mérkőzést a Puskás Aka-
démia FC-nek. Vad II Ist-
ván fújta a Dunaújváros, 
az Újpest és a Pápa elleni 
bajnokinkon is a sípot. 
Legutóbb a Pancho Aré-
nában, a Puskás-Suzuki 
Kupa döntőjén dirigált. 
A partjelzők Albert ist-
ván és Berettyán Péter, az 
alapvonali játékvezetők 
Fábián Mihály és Lovas 
László, a tartalék játékve-
zető pedig Huszár Balázs 
lesz.

A március 26-ai a sorsoláson kiderült, hogy nem 
lesz könnyű dolga a Puskás Akadémia U17-es 
csapatának, hiszen fiataljaink a Feyenoorddal és 
a Real Madriddal kerültek egy csoportba, míg a 
B-csoportban a Budapest Honvéd mellé a Hagi 
Akadémia és a Panathinaikos került. A résztvevő 
csapatok játékosai először április 2-án délután, a 
szent istván Bazilika előtt találkoztak egymással, 
ahol Takács Mihály, a Puskás Akadémia főigazga-
tója az M1 híradójában élőben nyilatkozott a torna 
létjogosultságáról és az idei mezőnyről. A bejelent-
kezés után a bazilika altemplomában a csapatok 
képviselői egyenként helyezték el koszorúikat, majd 
mindenki néma főhajtással emlékezett meg min-
den idők egyik legjobb labdarúgójáról, a legendá-
ról, Puskás Ferencről. A hivatalos megnyitót este, 
a felcsúti kollégium aulájában tartottuk, ahol Mé-
száros Lőrinc elnök úr köszöntötte a játékosokat. 

A torna mérkőzései a szeles, kellemetlen 
idő ellenére is rendkívül népszerűek és 
látogatottak voltak. Naponta mintegy 
ezer ember látogatott ki a meccsekre, 
míg a döntőt csak itt a Panchoban 1500-
an követték figyelemmel. A három cso-
portkör után az A-csoportban a Real 
Madrid mögött a Feyenoord és a Puskás 
Akadémia, a B-csoportban a Budapest 
Honvéd mögött a Hagi Akadémia és 
a Panathinaikos zárt. Hétfő délelőtt a 
csapatunk az ötödik helyért vívott hely-
osztón, Zsigmond Bence és Magyari 
szilárd góljával 2-1-re legyőzte a görög 
Panathinaikost, míg a Hagi Akadémia 

a bronzmérkőzésen 1-0-ra verte a Feyenoord kor-
osztályos csapatát. A torna döntőjét nemcsak az a 
közel háromezer ember követhette figyelemmel, 
aki kilátogatott hétfő délután a Pancho Arénába, 
hanem azok is, akik televízión keresztül szerették 
volna nézni az aranyért vívott mérkőzést, hisz a 
Duna World élőben közvetítette, a Honvéd si-
kerrel záruló találkozót. A győztes csapat ezúttal 
is Bencze Gábor felcsúti szobrászművész alko-
tásának kicsinyített mását kapta, míg a dobogón 
végzett csapatok játékosainak nyakába egyedi, vert, 
hímzett szalaggal ellátott érmek kerültek. A torna 
legjobb kapusa, legjobb játékos és a gólkirály, a Ma-
gyar Suzuki Zrt. jóvoltából az oklevél mellett egy 
igen értékes különdíjat, egy iPhone 6 okostelefont 
kapott. A Puskás Akadémia fiatal játékosainak egy, 
az egész pályafutásukat meghatározó élmény, két 
kiváló ellenfél és egy taktikus helyosztó mérkőzés 
jutott.

PSK: Meghatározó élmény
8. Puskás-Suzuki Kupa

A-CSOPORT
Puskás Akadémia – Feyenoord 1-2 (0-2)
Puskás Akadémia – Real Madrid  1-4 (0-2)
Feyenoord – Real Madrid 2-2 (1-2)
A-csoport végeredmény:
1. Real Madrid 4 pont (6-2)
2. Feyenoord 4 pont (4-3)
3. Puskás Akadémia 0 pont (2-6)
B-CSOPORT
Bp. Honvéd – Hagi Akadémia 2–1 (0–1)
Bp. Honvéd – Panathinaikos 1-0 (1-0)
Hagi Akadémia – Panathinaikos 3-1 (2-0)
B-csoport végeredmény:
1. Bp. Honvéd 6 pont (3-1)
2. Hagi Akadémia  3 pont (4-3)
3. Panathinaikos  0 pont (1-4)
5. helyért:
Puskás A. – Panathinaikos 2-1 (1-0)
Bronzmérkőzés:
Feyenoord – Hagi Akadémia 0-1 (0-0)
Döntő:
Real Madrid – Bp. Honvéd 2-2 (1-2) 
 tizenegyesekkel: 1-3

8. Puskás-Suzuki Kupa végeredménye:
1. Budapest Honvéd
2. Real Madrid
3. Hagi Akadémia
4. Feyenoord
5. Puskás Akadémia
6. Panathinaikos
Különdíjak:
Gólkirály: 
Daniel Gómez Alcón (Real Madrid, 4 gól)
Legjobb játékos:
 Oscar Rodríguez Arnaiz (Real Madrid)
Legjobb kapus: 
Vajda Dániel (Budapest Honvéd)



Alapítva: 1928
Klubszín: piros-kék
Stadion: Nyíregyházi Városi Stadion
Leghíresebb játékosai: Szatke Zoltán, 
Czeczeli Károly, Buús György, Moldván 
Miklós, Szendrei József, Szatke Zoltán, 
Honma Kazuo, Bodnár László

Nyíregyháza Spartacus FC
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Braniszlav DANILOVICS (szerb) 
kapus 1988. 06. 24. 22/1935 0 2 0

44

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

1

FABIO de Oliveira (brazil)
hátvéd 1987. 09. 03. 4/247 0 1 0

KORONCzI Bence
hátvéd 1996. 01. 17.  0/0 0 0 0

15

LOReNTz Márton
hátvéd 1995. 02. 01. 7/392 1 0 1

42

Renato KeLICS (horvát)
hátvéd 1991. 03. 31. 21/1685 0 6 1

3

KLeINheISLeR László 
középpályás 1994. 04. 08. 19/1069 0 1 0

8

SALLAI Roland
csatár 1997. 05. 22. 14/482 2 2 0

11

TISChLeR Patrik 
csatár 1991. 07. 30. 24/1762 7 2 0

9

A 2014-15-ös bajnokság adatai*Előzőcsapataikban lejátszott mérkőzések alapján is
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Lubos hAJDúCh (szlovák) 
kapus 1980. 03. 06. 4/315 0 1 0

21

2

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

13

SPANDLeR Csaba
hátvéd 1996. 03. 07. 12/993 0 2 0

23

SzÉLeSI Zoltán
hátvéd 1981. 11. 22. 23/1877 0 4 0

TAmÁS Márk
hátvéd 1993. 10. 28. 17/1427 0 2 0

4

TAR Zsolt
hátvéd 1993. 02. 13. 11/939 0 1 0

22

5

FIOLA Attila
középpályás 1990. 02. 17. 21/1513 1 8 0

POLONKAI Attila
középpályás 1979. 06. 12. 20/1566 1 0 0

SzAKÁLy Dénes
középpályás 1988. 03. 15. 21/1346 3 3 0

88

zSÓTÉR Donát* 
középpályás 1996.01.06. 21/1331 0 3 0

27

hARSÁNyI Zoltán (szlovákiai)
csatár 1987. 06. 01. 18/797 0 2 0

10

LeNCSe László
csatár 1988. 07. 02. 24/2085 8 7 0

29

huDÁK Martin 
középpályás 1994. 02. 22. 2/11 0 0 0

18

TÓTh Balázs 
középpályás 1981. 09. 24. 14/1088 2 4 0

20

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

25

VASzICSKu Gergő
hátvéd 1991. 06. 30. 15/1133 0 5 1

91

Mátyus János: „Egészen más szellemben 
fogunk játszani, mint az MTK ellen.”

után, hogy a keret erősítésre szorul. Ennek megfelelően télen 
óriási átalakulásba kezdtünk, kilenc új játékos került hozzánk, 
akikkel teljesen új csapatot építettünk. Nagyon nehéz időszak 
volt, de megérte. Az új igazolások közül hét-nyolc telitalálat 
volt. Jó úton járunk, amelyet úgy gondolom, az eredményeink 
is igazolnak. Úgy gondolom nincs messze, hogy bebiztosítsuk 
a bennmaradásunkat. 

A Szpari eredménysorában vannak komoly meglepetések 
is. Egyedüli csapatként pontot szereztetek a Ferencvá-
ros ellen tavasszal, a múlt héten ikszeltetek az MTK-val. 
Miben rejlik a csapatotok ereje?
Akárki ellen játszunk, nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, 
hogy a játékosokat mind technikailag, mind mentálisan felké-
szítsem a találkozóra. Bizton állítom, hogy egyetlenegy mér-
kőzésen sem féltek a játékosaim. sajnos ennek a másik oldala 
az, hogy szerényebb képességű csapatok ellen néha becsúszik 
egy-egy vereség. 

Mi a véleményed a Puskás Akadémián végzett munká-
ról? 
Nagyon szép dolognak tartom, hogy azért dolgoznak, hogy 
minél több felkészült fiatal kerüljön a profik közé. sokak sze-
mét szúrja, hogy irigylésre méltó feltételek közt készülhetnek 
a pályafutásukra ezek a fiatalok, csak azt felejtik el, hogy ez az 
egész komplexum és a Pancho Aréna az utánpótlás számára, a 
gyermekeinknek épült. A szombat esti találkozón két különbö-
ző lelkületű csapat találkozik. A Puskás Akadémia úgy gondo-
lom, nem érdemelt vereséget Győrben, míg mi férfiasan bevall-
va, a szerencsének is köszönhetően szereztünk pontot az MTK 
ellen. Azt megígérhetem, hogy egészen más szellemben fogunk 
pályára lépni, mint ahogy az MTK ellen tettük. Mindenképpen 
támadóbban és bátrabban fogunk játszani. Az ellenfelünket 
tiszteljük, de egyértelműen a három pontért utazunk Felcsútra. 

Még ma is életed egyik legnehezebb döntésének tartod, 
hogy felálltál a pápai kispadról?
Úgy gondolom, hogy az élet engem igazolt. Tisztán látszik, 
hogy Pápán nem sok minden van rendben. Talán azért lepett 
meg sokakat a döntésem, mert jó helyen állt a csapat, de nem 
tudtam elmenni szó nélkül amellett, hogy nincsenek meg azok 

a feltételek, amelyek az én filozófiámhoz 
elengedhetetlenek. Én szeretném azt, 
hogy a játékosaim időben ki legyenek 
fizetve és meg legyenek azok a kö-
rülmények, amelyek a profi munká-
hoz szükségesek. Érett döntés volt 

részemről. 

Hamar jött az újabb 
lehetőség. Az Újpest 
ellen már te vezetted 
a Szparit. Milyen 
elvárásokat támasz-
tottak feléd Nyír-
egyházán?
A kimondott cél 
egyszerű volt, bent 
kell maradni az 
élvonalban. Októ-
ber 20-án érkez-
tem meg a klub-
hoz. A szezon 
feléig gyakorlatilag 
tűzoltó munkát 
végeztünk. Pró-

báltunk pontokat 
szerezni, de jól lát-

szott néhány bajnoki 

A játékoskeret:

Kapusok:
47  BALOGH János 1982. 11. 29.
  1  HRABINA Alex 1995. 04. 05.
78  Ovszijenko VOLODIMIR (ukrán) 1978. 10. 30. 

Védők:
35  Bosnjak PREDRAG (szerb) 1985. 11. 13. 
26  Deniss IVANOVS (lett) 1984. 01. 11. 
  5  FODOR Ferenc 1991. 03. 22.
22  Mihael KOVACEVIC 1988. 03. 06. 
      (svájci, horvát)
13  RUBUS Tamás 1989. 07. 13.
21  SZOKOL Zsolt 1990. 03. 16.
85  TÖrTei Tamás 1985. 10. 13.

mAKRAI Gábor 
csatár 1996. 06. 26. 4/220 0 2 0

99

24

7

Középpályások:
  7  Igor ZOFCÁK (szlovák) 1983. 04. 10. 
  9  KOLLER Krisztián 1983. 05. 08.
10  Mohamadou ABDOURAMAN 1985. 01. 24.
      (kameruni)
77  PEKÁR László 1993. 01. 20.
99  REZES László 1987. 08. 12.
14  Zorán KOSTIC (szerb) 1982. 11. 14. 
55  Zurabi ARZIÁNI (grúz) 1987. 10. 19. 

Csatárok:
11  Dato DARTSIMELIA (grúz) 1995. 01. 28. 
91  Juraj HALENÁR (szlovák) 1983. 06. 28. 
  8  KARACS Péter (francia, szenegáli) 1994. 10. 01.
16  ĹImam SEyDI 1985. 08. 31. 
19  PÁKOLICZ Dávid 1984. 09. 13.

A Nyíregyháza Spartacus FC a 26. forduló előtt 27 bajnoki ponttal, a tabella 
11. helyéről várja a folytatást. Mátyus János vezetőedzőt kérdeztük a PAFC - Szpari előtt. 

Nyíregyháza 
Spartacus FC



Interjú

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 sportegye-
sület; 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; Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösség, Nagyecsed Rákóczi SE; Nagykanizsa TE; Nyírlugosi SE; Orosháza OMTK–ULE 1913; PÉCSi Vasutas Sport-
kör; Perkáta SE; REAC; RTK; Sajóvölgye Focisuli SE; SBTC; Százhalombatta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület; Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia (Csíkszereda), Tabáni spartacus; Tápiószecsői FC; Törökszentmiklósi FC, Viadukt sE
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A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:

Bemutatjuk…

Csapataink, amelyeknek az tavaszi szezonban szurkolhatunk:
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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

sallai Tibor, NBi-es fiatal akadémistánk, sallai roland édesapja, 
aki 1978-ban, 9 éves korában kezdett el futballozni Debrecenben. 
Gyermekként az volt a legnagyobb álma, hogy egyszer a bátyjával 
játszhasson egy csapatban, a köztük lévő 9 év korkülönbség ellenére. 
Tibor a Honvédba vonult be katonának és ott sikerült együtt játsza-
niuk, még BEK mérkőzésen is. Érdekesség, hogy ebben az időben 
a Disztl fivérek (Disztl Péter a PAFC jelenlegi kapusedzője) is ott 
játszottak, így volt olyan mérkőzés, mikor két testvérpár egyszerre 
volt a pályán. Aktív focista évei alatt sokszor megfordult a fejében, 
hogy később ő is edző lesz, de igazán csak a pályafutása vége felé 
foglalkozott komolyabban a kérdéssel.  Egykori edzője azt tanította 
neki, hogy mindig több lábon kell állni, így a 2001-ben elvégzett 
edzői tanfolyam mellett, a gépszerelői szakmát is elsajátította.  Nem 
bánta meg, hogy edző lett, mert úgy érzi, ez áll hozzá a legközelebb. 
Utánpótlásedzői pályafutását siófokon kezdte, ott, ahol a fia is fut-

ballozott. A másik álma ebben az időszakban vált valóra, mikor a 
fiával megnyerték a bajnokságot 246 rúgott góllal, amelyből 106-ot 
Roland szerzett. Lánya, Sallai Nikolett is aktív sportoló és válogatott 
tag, csak ő labdajátéknak a kézilabdát választotta. Nikolett számára 
húzóerő bátyja céltudatossága és motiváltsága, de a legnagyobb pél-
dakép mindkettőjük számára az édesapjuk.

Sallai Tibort, a felső korosztályok 
segítőedzőjét

A honlapon írtuk
@...     immár hagyomány, hogy minden hazai bajnokink előtt, két fia-

tal szurkoló betekintést nyerhet a „színfalak” mögé és látogatást 
tehet az NBi-es csapatunk öltözőjébe, ahol a PAFC játékosai 
különleges Puskás Akadémiás ajándéktárgyakkal várják őket.

@...  A Puskás Akadémia FC meghívja az iskolásokat a 2015-
ös tavaszi szezonjára szurkolni a hazai mérkőzésekre. A 
programban részt vevő diákok az alábbiakban részesülnek: 
csoportos bejelentkezés esetén ingyenesen nézhetik meg 
az összes, hazai mérkőzésünket a Pancho Arénában és a 
leglelkesebb szurkolótábort külön díjazzuk!

@...  A Puskás Akadémia FC két saját nevelésű fiatal játékosa, 
Spandler Csaba és Zsótér Donát ugyan még nem tudja 
biztosan, hogy ott lesz-e a május 30. és június 20. között 
megrendezésre kerülő új-zélandi U20-as világbajnokságon, 
de mindent elkövetnek azért, hogy bekerüljenek a VB-re 
utazó 21 fős keretbe.

@...     Benczés Miklós vezetőedző és segítője, Horváth Péter avatta 
be az MTVA stábját a szakmai munka technikai rejtelmeibe.

Következik a III. forduló!
Április 19-én sikeresen lezajlott Országos Kiválasztónk II. forduló-
ja, amelyen nem kevesebb, mint száz 2003-as és 2004-es születésű 
fiatal tehetség mutathatta meg tudását a helyszínen résztvevő után-
pótlás edzőknek, erőnléti edzőinknek és a tehetségkutatóknak. A 
megmérettetésen, a pályán megfigyelt játék mellett, gyorsaságmérés 

is volt. Orvosi fel-
mérések júliusban 
lesznek azok szá-
mára, akik tovább-
jutottak a második 
fordulón és részt 
vehetnek a nyári, és 
egyben utolsó 3-4 
napos kiválasztó 
programon, ami egy 
- egyelőre - ideigle-
nes beköltözés lesz 
az Akadémiára.

Gyurcsó Ádám: “Sok apró döntés 
határozza meg az ember pályafutását.”
Gyurcsó Ádám a 100. NBI-es mérkőzésére készül. A Puskás Akadémia első felnőtt válogatott játékosát 
kérdeztük a pályafutásáról, a felcsúti emlékeiről, a céljairól és a siker kulcsáról.

Mikor kötöttél barátságot a labdával?
Régi barátság a miénk. Hat éves voltam mikor a szülőváros-
omban, Tatabányán elkezdtem rendszeresen edzésekre járni. 
Árulkodó jel lehetett a környezetem számára, hogy egyetlen egy 
edzésről sem voltam hajlandó hiányozni, számomra már akkor 
is ez volt a minden. Rengeteg jó szakemberrel dolgoztam ott, 
egészen 2008-ig, mikor is Felcsútra kerültem. 

Ha jól tudom másodjára mondtál csak igent a Pus-
kás Akadémia vezetőinek.
Igen, így volt. 2007 tavaszán már megkeres-
tek egy ajánlattal, amire nemet mondtam. 
Őszintén szólva nem éreztem át a dolog súlyát, 

hogy mekkora lehetőségről van szó. Örülök 
neki, hogy fél évvel később másodjára is 

megkerestek. A fejlődésem érdekében 
szükségem volt arra, hogy váltsak. Ha-
mar pályára léptem idősebb korosztá-
lyokban és az NB II-ben is. Kijártam az 
akadémiának minden lépcsőfokát és 
közben bemutatkoztam az utánpótlás 
válogatottban is.

Mi a legmeghatározóbb emléked ebből 
az időszakból?
Nem sokkal azután, hogy az aka-
démiára kerültem, rendezték 
meg az első Puskás-Suzuki Ku-
pát. Soha nem fogom elfelejteni, 
hogy bejutottunk a döntőbe, ahol 

ugyan vereséget szenvedtünk, de 
sikerült gólt szereznem a Real Madrid 
ellen. Rengeteg meghatározó élmé-
nyem van. Sokat köszönhetek a felcsú-
ti létesítményben dolgozóknak. Sokat 
dolgoztak azért, hogy megteremtsék azt 
a környezetet, amiben azzá válhattam, 
aki ma vagyok. Ezenkívül nem egy olyan 
barátot szereztem az akadémián, akivel 
még ma is szoros kapcsolatban állok.

Videoton mezben mutatkoztál be az élvo-
nalban, mégis Kecskeméten váltál stabil 
NB I-es játékossá. 

Nem tartottam még 
ott, hogy rendsze-
res játéklehetőséget 
biztosítsanak nekem 
Székesfehérváron, 
így a fejlődésem ér-
dekében egy évre köl-
csönadtak a Kecske-
métnek. Szerencsére 
annyira jól sikerült az 
őszi szezonom, hogy 
már télen visszaren-
deltek a Vidihez. Az-
óta rengeteget fejlődtem és sikerült megragadnom a csapatban.

Sosem fogod elfelejteni 2012. június elsejét, azt a bizonyos prágai estét, igaz?
Valószínűleg nem. Fél évvel azután, hogy Kecskemétről vissza-
rendeltek, megkaptam az első meghívómat a felnőtt válogatottba. 
Egervári Sanyi bá‘ megmondta a csehek elleni barátságos meccs 
előtt, hogy játszani fogok, be fog cserélni. Tisztán emlékszem, hogy 
úgy küldött fel a pályára a 65. percben, hogy élvezzem és nyerjem 
meg a meccset. Hála Istennek így is lett! A 88. percben jött a pontos 
keresztlabda Dzsudzsák Balázstól, átvettem, majd kilőttem a hosszú 
alsót. Biztos, hogy örökre emlékezetes pillanat marad számomra.

Milyen céljaid vannak a jövőre nézve?
Elsődleges most, hogy megnyerjük a bajnokságot és a Magyar Ku-
pát. Hosszabb távon szeretnék visszakerülni a válogatottba és egy 
nap kipróbálni magamat külföldön. Nem vágyom arra, hogy hirte-
len nagyot ugorjak előre, lépésről lépésre szeretnék haladni, ahogy 
eddig is tettem. Tudom, hogy a céljaim elérése érdekében sokat kell 
még fejlődnöm. Fizikálisan, fejjátékban, a pályán hozott döntések 
gyorsaságában, szinte mindenben lehet még előre lépni. Minden-
nap azért dolgozom, hogy ha megkapom a lehetőséget a bizonyí-
tásra, ne okozzak csalódást.  

Mit üzennél a fiataloknak, melyik út vezet a sikerességhez?
Sok lemondással jár az, hogy valaki eredményes legyen. Aki oda akar 
érni, annak meg kell hoznia olyan döntéseket, amelyeket az adott 
pillanatban nehéz meghozni. Nem biztos, hogy mindenki szívesen 
marad kint edzés után még a pályán, vagy mond le a szórakozásról 
egy edzés vagy éppen a pihenés érdekében. Úgy látom, az ilyen és 
ehhez hasonló sok apró döntés határozza meg az ember pályafutását.

Gyurcsó Ádám vágta fel a tortát a 
Puskás Akadémia 5. születésnapján



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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Promóció 

A 26. forduló további mérkőzései:
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án MÁJUS 1.

19.00: PAKS–BP. HONVÉD
MÁJUS 2.

14.00: DEBRECEN–VIDEOTON FC
16.00: MTK–KECSKEMÉT
18.30: HALADÁS–DUNAÚJVÁROS
18.30: DiósGyőr–PÁPA

MÁJUS 3.
16.30: ÚJPEST–Győri ETO
18.30: PÉCS – FERENCVÁROS
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*Nemzetközi kupaindulásért és a kiesés elkerüléséért küzdő csapatok 
egy időpontban játsszák a mérkőzéseket. 

November 29. 18.00: PAFC–DiósGyőr 1 0
December 06. 16.00: PÉCS- PAFC 0 1
December 28.16.00: PAFC- DEBRECEN 0 1
Március 06. 19.00: PAKS- PAFC 2 1
Március 14. 16.00: PAFC–HONVÉD 1 1
Március 21. 14:00 PAFC–VIDEOTON 0 0
Április 03. 19.00: PAFC–FTC 1 2
Április 11. 18.30: PÁPA–PAFC 0 1
Április 18. 18.30: DUNAÚJVÁROS–PAFC 2 3
április 26. 16.30: Győri ETO–PAFC 1 0
Május 02. 18.30: PAFC–NYÍREGYHÁZA 
Május 08. 16.00: MTK–PAFC 
Május 16. 18.30: PAFC–KECSKEMÉT 
Május 23. 14.00: PAFC–ÚJPEST 
Május 31.* HALADÁS–PAFC 

2014. ápri l is 21-én ünnepélyes keretek között adták át 
Magyarország kétségk ívül legszebb futbal l létesítmé-
nyét, a Makovecz Imre álta l megálmodott Pancho Aré-
nát. Immáron egy éve, hogy Kassai Viktor sípszavára a 
Puskás-suzuki Kupa döntőjében útjára indult a labda a 
Puskás Akadémia (1997) - real Madrid nyitómérkőzésen, 
azóta pedig az Aréna az élvonalbel i mérkőzéseknek ott-
honává vált. A stadionban pályára léptek a Puskás Aka-
démia utánpót lás csapatai és az utánpót lás válogatottak 
is. A Pancho Arénában t izenhét egyéb rendezvényt is 
tartottunk és most a legnagyobb dobásunkra készülünk: 
a sport létesítmény egyszerre lesz a szurkolás helyszíne 
és egy Omega koncert otthona. 

A június 13-ai program 18 órakor kezdődik a Finnország - Ma-
gyarország EB-selejtező mérkőzéssel, amelyet a Pancho Aréna 
nagykivetítőjén fogunk élőben közvetíteni, a válogatott után pedig 

az Omega együttesé lesz a terep, avagy az Aréna. A jegyek megvá-
sárolhatók a Puskás Akadémia jegypénztárában – teljes nyitvatar-
tási időben – és online, a www.broadway.hu weboldalon. 

Egy éves a Pancho 


