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Vezetőedzői nyilatkozat

[Nekünk kell diktálni a tempót

Gyere el szurkolni a PAFC
hazai meccsére, 

és válassz mellé még kettő tetszőleges programot az alábbiak közül: 
 vegyél részt a Puskás Akadémia-körúton,
 utazz a Vál-völgyi Kisvasúttal, 
 kirándulj egyet az Alcsúti Arborétumban, 
 vagy fogyassz a Puskás Ferenc Sport Hotelben.

Szurkolj a Puskás Akadémia FC – Budaörs 
mérkőzésen és gyűjtsd be Óvári 

arcképét az útleveledbe!

A matricagyűjtés 2016. szeptember 14-től 2016. december 11-ig tart.
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a www.puskasakademia.hu weboldalon.

Szerezd be Te is 
a Puskás Akadémia Útlevelet! 

Elmennél egy wellness hétvégére? 
Szívesen elutaznál egy Real Madrid mérkőzésre? 

Vagy szurkolnál a válogatottunk 
egyik VB selejtező meccsén?

7matricát

70nye�emény

Gyűjts össze   

hogy megnyerhesd a
a Puskás Akadémia Útleveledbe,

Most megteheted!    

valamelyikét!

Puskás Akadémia FC – Budaörs

arcképét az útleveledbe!

Puskás Akadémia FC – BudaörsPuskás Akadémia FC – Budaörs
Óvári 

arcképét az útleveledbe!

Puskás Akadémia FC – Budaörs
Óvári 

arcképét az útleveledbe!

Puskás Akadémia FC – Budaörs
Zsolt

[Nem túl rózsás a Budaörs helyzete, a 
kiesés réme fenyegeti őket. Veszélyes 
lehet ez ránk nézve?

Ugyanazt tudom mondani, mint a Ceg-
léd elleni csata előtt: az ilyen találkozók 
az év meccsei, tudniillik ilyenkor szokott 
előfordulni, hogy tudat alatt mindenki 
elkönyveli a nagyarányú győzelmet. Ez 
óriási hiba, amelybe nekünk nem sza-
bad beleesnünk, erre külön felhívtam a 
játékosaim figyelmét. A ceglédiek ellen is 
látható volt, hogy 1–0 után az első félidő-
ben lezárhattuk volna a mérkőzést − nem 
sikerült, aztán nagyon megszenvedtünk 

velük. A hét elején még a Fradi elleni ku-
pameccsen volt a hangsúly, de tegnaptól 
a fiúkban tudatosítottam, hogy kiemelten 
fontos találkozó következik.

[Bár a Ferencváros ellen néhányan 
nem játszottak, vannak azért kulcsjáté-
kosaink, akik végighajtották a százhúsz 
percet. Hogy állunk a regenerációval?

Több futballistánkat pihentettük a kupa-
meccsen, rendkívül örömteli, hogy akik a 
helyükre léptek, átérezték a meccs han-
gulatát, és nem sok hiányzott ahhoz, hogy 
meglepetést okozzunk. Vannak sérültjeink, 
és van eltiltottunk is, de aki hadra fogható, 
teljes elánnal készül, és ugyanolyan jó tel-
jesítményt akarunk nyújtani, mint a Fradi 
ellen. Jó a hangulat a csapatnál, felszaba-
dultak, mernek futballozni, merik magukat 
adni a srácok. Ugyanakkor fegyelmezettek 
is, amit kérünk tőlük, maradéktalanul meg-
csinálják, nemcsak az edzéseken, hanem 
a mérkőzéseken is.

[Egy gondolat erejéig visszatérve a 
Fradi-meccsre: mit tudunk meríteni az 
ott látottakból a két utolsó összecsapá-
sunkra?

Leginkább azt, hogy látták a fiúk, hogy 
egy NB I-es élcsapat ellen meny-
nyi pluszt kell mozgósítani, 
mennyire más az iram. Remé-
lem, mi is tudunk ilyen tempót 

diktálni, kevés érintésszámmal, 
sok mozgással futballozni. Ez az 

a szint, amihez fel kell nőni, hiszen 
vissza akarunk jutni az élvonalba.

a ferencváros elleni hétközi kupameccs után csapatunk már a 
bajnokira készül gőzerővel. a budaörs elleni vasárnapi mérkőzésről 
vezetőedzőnkkel, Vincze istvánnal beszélgettünk.
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Vezetőedzői nyilatkozat

[Nem áll túl jól 
az együttese szé-
nája, ráadásul 
legutóbb otthon 
kaptak ki a Szol-
noktól. Van kiút az 
eléggé mélynek 
tűnő gödörből?

A szolnokiak el-
len a pálya talaja 
meg lehe tősen 

rossz állapotban volt, a lehetőségekhez 
képest nem játszottunk rosszul, de a nagy 
erőlködésben, sárdagasztásban végül mi 
húztuk a rövidebbet. Egyébként ha tud-
nám, mi kell ahhoz, hogy előrébb lépjünk, 
kilábaljunk a jelenlegi szorult helyzetünk-
ből, megmondanám… 

[A Puskás Akadémia ezzel szemben jó 
formának örvend, s a feljutásért küzd. Ho-
gyan érhetik el, hogy ne érvényesüljön a 
papírforma?

Nyilvánvalóan teljesen más a két csa-
pat idei célja, s azzal is tisztában vagyok, 
hogy az előzetes esélyek nem mellettünk 
szólnak. A mostani félévben mindössze 
öt meccset nyertünk – sokkal többet sze-
rettünk volna −, de egyszer-kétszer azért 
bebizonyította a csapat, hogy senkitől 

sem fél, bárki legyen is az ellenfél – most 
is bátornak kell lennünk. 

[Kik azok, akiket mindenáron ki kell 
kapcsolniuk a játékból, hogy meglepe-
tést okozhassanak?

Rengeteg jó játékosa van a Puskásnak, 
minden mérkőzésre ütőképes csapatot tud 
kiállítani, ez a Ferencváros elleni kupamérkő-
zésen is bebizonyosodott. Voltak olyan alap-
játékosok, akik nem is szerepeltek, mégis 
csak a hosszabbításban dőlt el az összecsa-
pás a Fradi javára. Ha ilyen összeállításban 
is ilyen teljesítményre képes a PAFC, akkor 
sejtjük, mit tud a legerősebb tizenegy. A jó 
formában játszó Tischler Patrik kiesése miatt 
persze nem bánkódunk, de biztos vagyok 
benne, hogy annak is nagy figyelmet kell 
szentelnünk, aki őt pótolja majd.

[A találkozó abból a szempontból min-
denképpen pikáns lesz, hogy Budaörsön 
vállalt munkát a Puskás Akadémiától nem-
régiben távozó Bognár György.

Kétségtelen, hogy a vasárnapi mérkőzés-
nek ez is ad némi érdekes ízt. Gyurival napi 
kapcsolatban vagyunk már, de úgy egye-
zett meg a vezetőséggel, hogy januártól fog 
a mindennapi munkába bekapcsolódni, 
akkor veszi át a szakmai irányítást.

[Senkitől sem fél a Budaörs [Így látták a Fradi-meccset a főszereplők

Hudák martin:
Úgy érzem, egyenrangú 
ellenfelei voltunk a Fe-
rencvárosnak, sajnos egy 
véleményes tizenegyes 
miatt búcsúztunk a kupá-
tól. Az FTC is ugyanazt a 
focit játszotta, mint mi, a 
támadásokra igyekeztünk 
helyezni a hangsúlyt, ami 
sikerült is. Ők a végén 
felíveléseikkel okoztak 
veszélyes pillanatokat, 
de összességében azt 
hiszem, emelt fővel jöhet-
tünk le a pályáról. Ennek 
ellenére természetesen 
csalódottak vagyunk, 
mert közel voltunk a bra-
vúrhoz.

-

a döntetlennel is szívesen kiegyezne a Pancho arénában 
márkus tibor, a 17. helyezett budaörsi SC megbízott 
vezetőedzője, de a gyengébb szereplés dacára bátor játékot vár 
csapatától.

márkus tibor

[Játékvezetők
A PAFC – Cegléd mérkőzést Zierkelbach Péter vezeti. 
Asszisztensek: Iványi István és Garai Péter. Tartalék játékvezető: Bogár Gergő

kupameccs

tóth keve:
Mindenki megtette, ami 
tőle telt, szerintem jól is ját-
szottunk, ezért sajnálom 
nagyon, hogy egy ilyen 
tizenegyes miatt estünk 
ki. Összességében azt 
a játékot tudtuk játszani, 
amit előzetesen megbe-
széltünk, de a végjáték-
ban pontosabbnak kellett 
volna lennünk, talán ez 
hiányzott most a tovább-
jutáshoz. Nekem a kö-
zéppályán ez egy nagyon 
harcos, brusztolós meccs 
volt, sok fizikai kontaktus-
sal, ráadásul kiváló játé-
kosokkal kellett megküz-
deni, úgyhogy nyugodtan 
mondhatom, nagyon elfá-
radtam.

tischler Patrik:
Egy büntetővel nyerte meg 
a meccset a Fradi, ez sze-
rintem jól mutatja, hogy 
sikerült maximálisan meg-
nehezítenünk a dolgukat. 
A bajnoki címvédő volt a 
vendégünk, nagyon erős 
kerettel, és egyáltalán nem 
vették félvállról a meccset. 
Semmi szégyenkeznivalónk 
nincsen a 120 perc után, 
de…. most mit mondjak, na-
gyon rossz érzés így kiesni 
a kupából. Szeretünk olyan 
meccseket játszani, ahol az 
ellenfél is támad, helyzetek 
alakulnak ki, lüktet a játék. A 
Fradi elleni ilyen összecsa-
pás volt, szerintem a nézők 
is élvezték ezt a párharcot, 
remélem, még sok ilyen ta-
lálkozót játszhatunk majd.

másodosztályú együttesünk százhúsz perces, gigászi csatában, 
mindössze egy véleményes tizenegyesnek köszönhetően esett ki a 
magyar kupából a bajnok és kupagyőztes ferencváros ellen. a lefújás 
után három játékosunkkal készítettünk villáminterjút.
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[Egymás után másodszor választottak 
az akadémia legjobb játékosának. Egy 
jó szezon mindenkinek „kifuthat”, de 
zsinórban kétszer elnyerni a címet – ez 
már nem lehet véletlen.

Amikor tavaly először kaptam meg, va-
lahol számítottam rá – legalábbis arra, 
hogy korosztályomban a legjobb leszek. 
Játszottam az U19-ben és akkor még 
az U21-ben is, a tizenhét és tizenkilenc 
éven aluliakkal is bajnokok lettünk, vá-

logatott is voltam, ezért sejtettem, hogy 
a korcsoportomban lehet esélyem. Ami-
kor azonban megtudtam, hogy az egész 
akadémián én lettem a legjobb, igen-
csak meglepődtem, de természetesen 
rendkívül jólesett, hogy az edzők engem 
választottak. Azon, hogy másodszorra 
is én lettem a kiválasztott, még jobban 
megdöbbentem, hiszen kétszer egymás 
után még senkit nem ítéltek a legjobb-
nak. 

a tavalyi esztendő után idén is tóth bencét választotta meg a 
Puskás akadémia szakmai testülete az év játékosának. az nb ii-
es csapatban is komoly szerepet kapó u19-es válogatott védővel 
ennek apropóján beszélgettünk.

[Szorgalom és alázat 
belső védőnk titka

[Főleg középső védőként ritka dolog 
az ilyesmi, hiszen általában nem a bek-
kek kapják a díjakat az efféle szavazá-
sokon…

Kiskorom óta belső védő vagyok – Vesz-
prémben kezdtem el focizni, utána Győr-
be kerültem, majd a Puskás Akadémiára, 
s mindenhol középhátvédet játszottam. A 
korosztályos csapatokban és a válogatott-
ban is a védelem közepén szerepeltem, 
csak a nagycsapatban játszottam szélső 
védőt. Azt hiszem, a védekezés részét a 
szélen is megoldottam, de nem éreztem 
magam igazán otthon azon a poszton. 

[Milyen középhátvéd Tóth Bence? Mik 
az erényeid, illetve miben lehetne még 
javulnod?

A magasságomhoz képest elég gyors 
vagyok, főleg a posztomon, erőnlét-
ben azonban még van hová fejlődnöm. 
Most kezdtünk el dolgozni az új erőnlé-
ti edzőnkkel, aki rengeteget tud ebben 
segíteni. A tavaszi szezont már úgy sze-
retném kezdeni, hogy tökéletes kondí-
cióban legyek. Ezen kívül még a fejjá-
tékomon is akad csiszolnivaló, de azt is 
folyamatosan fejlesztem.

[Minden labdarúgónak megvannak a 
példaképei a saját pozíciójában. Te kit 
tartasz követendő példának?

Mivel a Real Madrid a kedvenc csapa-
tom, Sergio Ramost említeném az első he-
lyen. Az ő játéka nagyon tetszik, ha csak 
tehetem, minden mérkőzését megné-
zem, és a legnépszerűbb videómegosztó 
portálon is figyelem a róla készült felvé-
teleket. Elemzem a mozgását mind vé-
dekezésben, mind támadásban − próbá-
lom, úgymond, utánozni. Annyiban hozzá 
tudnám hasonlítani a játékomat, hogy én 
sem olyan belső védő vagyok, aki vaktá-

ban elrugdossa a labdát, hanem próbá-
lom kihozni a védőzónából.

[Az U19-es válogatottban alapember-
nek számítasz, nyilván egyszer a felnőt-
tek közt is szeretnéd felhúzni a címeres 
mezt. Meglátásod szerint mit kell ahhoz 
tenned, hogy nagyválogatott lehess?

Oda azért eléggé rögös út vezet, a bel-
ső védő pozíciójában általában a rutino-
sabbakat favorizálják a 
szövetségi kapitányok, 
nem nagyon akarnak 
kockáztatni, ez egy 
igazi bizalmi poszt. 
Minden bizonnyal vé-
gig kell járnom a sza-
márlétrát, hiszen 
az U19 után 
még U20-
asként és 
U21-esként 
is igazol-
nom kell a 
rátermett-
sé ge m et , 
mielőtt szó-
ba jöhetek a 
„nagyoknál”. 
Persze min-
den labdarúgó 
álma, hogy 
b e k e r ü l j ö n 
a legjobbak 
közé, s ez az 
én esetem-
ben sincsen 
másképp. Hi-
szem, hogy 
kellő szorga-
lommal és 
alázattal sikerül-
ni fog.
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[Közel négy hónap telt el nyári érke-
zése óta. Eddig milyen tapasztalatokat 
szerzett az akadémián?

Kollégáimmal nagy lelkesedéssel 
vágtunk neki a munkának. Elsődleges 
feladatnak tekintettük, hogy felmérjük a 
terepet: legyen szó a szakmai képzés-
ről, a játékosok és az edzők állományá-
ról, az iskola, a kollégium vagy épp az 
étkeztetés helyzetéről. Ezután meghatá-
roztuk a követendő irányt. A munka elin-
dult, több minden változóban van.

[Beszélne bővebben az egyes 
területekről, változásokról?

Az iskola és a kollégium veze-
tőjével és tanáraival, nevelőivel 
megbeszéltük, hogyan teremt-
hetnénk meg az akadémisták 
számára leginkább megfelelő 
tanulási módokat-lehetőségeket, 
miként hangolhatnánk össze leg-
jobban a tanulást és a sportot. 
Örülök, mert a kollégák rendkí-
vül együttműködők. Úgy vélem, 
hogy e területen kimondottan 
jó úton haladunk. A labdarúgó-
képzés területén a hangsúlyt a 
csapatszintű felkészítésről egyre 
inkább a posztspecifikus fejlesz-
tésre helyezzük át. Ennek érde-
kében egyénre szabott edzés-
programot dolgozunk ki, így 
teremtve meg az optimális fejlő-
dés lehetőségét. Kevesebb tehát 
a csapatedzés, s több a speciali-
zált munka.

[Éppen ezért hozták létre a speciális 
munkacsoportot?

Így van. Csáki István irányításával 
tudományos módszertani csopor-
tunkban is megkezdődött a munka. A 
csoport legfőbb feladata a játékosok 
folyamatos nyomon követése, monito-
rozása, ha úgy tetszik, tesztelése, mé-
rése, és a kapott eredmények tükrében 
személyre szabott, speciális edzés- és 
kiegészítő feladatok meghatározása. A 
vezető mellett két erőnléti edző, Papp 

[A játékot is tanítani kell!
Új irányt szabott az akadémiánkon folyó képzésnek Szalai lászló 
utánpótlás szakmai igazgató, aki kollégáival nyár óta dolgozik 
felcsúton.

műhelytitkok

Róbert és Diós Bence alkotja a csapa-
tot. Mindannyian elhivatottak, szeret-
nek együtt dolgozni a játékosokkal, s 
nyitottak a fiúkkal való egyéni foglalko-
zásra.

[Mi adja a méréseik alapját?
A kisebb gyerekeknél kevésbé van 

jelentősége a mérésnek, esetükben 
ugyanis a technikai képzés, a játékokta-
tás, az ügyesség és a gyorsaság fejlesz-
tése, valamint a speciális erősítő munka 
határoz meg mindent. A nagyobbaknál 
viszont jóval nagyobb szerepet kap a 
monitorozás. Folyamatosan mérjük a já-
tékosok edzés közbeni, aktuális állapo-
tát, terhelhetőségét, s figyeljük fejlődé-
süket. Ezek műszerekkel mért, realtime 
adatokon alapuló értékek, amelyek mel-
lett a lakták értékeket is folyamatosan 
rögzítjük. Időszakos teszteken pedig 
lemérjük az aktuális állapotokat és a fej-
lődési tendenciákat. 

[A világban másutt is jellemzők ha-
sonló mérések?

Több csapatnál is monitorozzák a já-
tékosokat. Munkánkat nem az határoz-
za meg, hogy egy-egy módszert jónak 
tart-e valaki, vagy sem, régóta használ-
ják-e, vagy sem. Tesztjeinknek tudomá-
nyos alapjuk van, számos országban a 
világ vezető csapatai és szakemberei 
alkalmazzák őket, folyamatosak a kuta-
tások, az újabb és újabb eredmények-
ről való tanulmányok. Ám a mérés és a 
tesztelés mindössze egy része a labdarú-
gók képzésének. A mérés nem azonos 
a fejlesztéssel, s a futballtudás kialakí-
tását sem válthatják ki a különféle tesz-
tek. Ezek csupán kiegészítők, amelyek 
hasznosak és szükségesek, de persze 
nem oldanak meg mindent. Futballtudás 

és csapatjáték nem tesztek eredménye. 
Magát a játékot is tanítani kell.

[Mik a további tervei?
Szeretném megteremteni annak le-

hetőségét, hogy különböző területeket 
érintő, futballspecifikus kutatásokat vé-
gezhessünk. Hasonló speciális labor 
még nem jött létre Európában. Kutatási 
eredményeinket szeretnénk publikálni, 
átadni a szakmának. Konferenciákat és 
továbbképzéseket is szeretnénk szer-
vezni, így a Puskás Akadémia néhány 
éven belül egyfajta futballkutatási köz-
pont is lehet. A vezetőség látja az efféle 
kutatások jelentőségét, a sportágat is-
merő és értő közegre találtunk itt.

[Mostanra végérvényesen kialakult az 
edzői állomány?

Véglegesről a futballban nem beszél-
hetünk, csupán időszakosról. Kinek 
hosszabb, kinek rövidebb az itt töltött 
ideje. Szívesen dolgozom együtt a je-
lenlegi edzői stábbal, de tudom, hogy 
e tekintetben is állandó megújulás és 
fejlődés szükséges.

[Minden bizonnyal az eredmény jelen-
ti majd a garanciát.

Úgy tűnik, a megkezdett munka jó 
hatással van a játékosokra, ám nem a 
csapat eredményessége lesz a legfőbb 
szempont. Végződhet döntetlennel egy 
mérkőzés, megeshet, hogy jól játszik, 
de nem nyer a csapat. Ez nem baj. A 
probléma az, ha alulmaradunk a já-
tékban. Számomra a legfontosabb az, 
hogy folyamatosan fejlődjenek a játéko-
sok, legyenek motiváltak az edzéseken 
és a mérkőzéseken. Ha mindez ered-
ményességgel párosul, az csak hab a 
tortán.
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Középső sor:  SebeStyén Zalán, Polák Kevin, farkaS Bendegúz, Czinkon Szabolcs edző, Pekár István, geiger Bálint, zábráCzki Szabolcs
Alsó sor:  déneS Csanád Vilmos, bartl Dominik, tarCSon Attila Ákos, SzűCS Huba, marSa Áron, Pataki Noel, bakti Balázs
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műhelytitkok

[Futball és tudomány találkozása

A Puskás Akadémia sporttudományos 
részlegvezetőjének irodájában furcsa 
látvány fogadja a betérőt, a várt tab-
lók és poszterek helyett az avatatlan 

szemlélő számára már-már érthetetlen 
és követhetetlen diagramok és grafiko-
nok sorakoznak a falakon. Elég azon-
ban néhány perc, hogy Csáki István 

r á v i l á g í t s o n , 
pontosan mit is 
kell figyelnünk 
az ábrákon.

„A kollégáim-
mal alakítottuk 
ki ezt a saját 
kis rendszert, 
mely valameny-
nyi játékosunk 
adatait, a felmé-
réseik eredmé-
nyét tartalmaz-
za korosztály és 
poszt szerint. 

a XXi. században az élsport már elképzelhetetlen a tudomány 
nélkül. a veleszületett tehetség és a szorgalom mellett a sikerek 
felé vezető úton elengedhetetlen a sportolók tudományos felmérése 
és az eredmények alapján edzésmunkájuk kialakítása. akadémiánk 
sporttudományos részlegén épp ilyen munka zajlik, melybe Csáki 
istván segítségével pillanthattunk be.

Ez egyrészt azért is jó, mert számunkra 
is azonnal elérhetők az adatok, más-
részt, mivel a játékosok sokszor meg-
fordulnak itt, ők is látják, hogyan áll-
nak a különböző felmérésekben, akár 
a nemzetközi eredményekhez képest, 
mert egyfajta értékmérőként azokat az 
adatokat is feltüntettük itt” – magyaráz-
za a szakember.

[Adódik a kérdés, pontosan mit ta-
kar pontosan a „felmérés” kifejezés? 
Mi minden mérhető egy labdarúgónál?

Nyugat-Európában a nyolcvanas 
évek végétől a nagy kluboknál már tu-
dományos kutatócsoportok dolgoztak, 
ma pedig a topklubok mellett az aka-
démiákon, így a Puskás Akadémián is 
működnek ilyen csoportok. Ezek leg-
fontosabb feladata, hogy fejlesztési irá-
nyokat határozzanak meg, és segítsék 
az edzők munkáját. A mérések nyilván 
nem a futballtudást mérik fel, de aki 
ezekben nem teljesít kiemelkedően, an-
nak kevés esélye van arra, hogy magas 
ívű karriert fusson be. Itt az akadémián 
kialakított tesztrendszerünkben első lé-
pésként négy mérést állítottunk be, a 

gyorsaságot, az explozív erőt, a gyorsa-
sági állóképességet és az agilitást. Ezen 
eredmények mérésére megvannak a 
megfelelő feladatsorok, a játékosok 
ezeket teljesítik egy-egy felmérés során.

[A nemzetközi szinthez képest hogy 
állnak a Puskás Akadémia játékosai?

Olyan tesztjeink vannak, melyeket 
világszerte használnak, így jó össze-
hasonlítási alap áll rendelkezésünkre. 
Azt tapasztaljuk, hogy az U15-ös kor-
osztálytól felfelé jó néhány játékosunk 
rendelkezik nemzetközi szinten is ki-
emelkedő eredményekkel. A célunk 
az, hogy egyre több labdarúgónk jus-
son el idáig, ebben segítenek azok az 
egyéni edzéstervek, melyeket a kapott 
eredmények alapján adunk a futballis-
táink kezébe.
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[Adventi készülődés a Letenyeiben

Az iskolában komoly hagyománya van az 
adventi készülődésnek, mely igen népszerű 
a tanulók körében. Bányai György igazgató 
elárulta, a kellemes hangulatú délutánnal 
komoly értékeket kívánnak közvetíteni a gye-
rekek felé.

„Iskolánk a keresztény értékeket képvi-
seli, és ezeket igyekszik megjeleníteni, így 
számunkra nagyon fontos időszak advent. 
Kötetlen formában vonjuk be tanulóinkat az 
előkészületekbe, melynek egyik fontos prog-
ramja a mostani Adventi Délután. Ilyenkor a 
gyermekek egy könnyed, zenés összejövetel 
keretében ülhetnek össze, és kézműves fog-
lalkozások mellett beszélgethetnek egymás-
sal. Az év nagy részét jellemző zaklatottabb 
időszakok után ilyenkor egymásra és saját 

december első napjának délutánján egy gombostűt sem lehetett leejteni 
a letenyey lajos gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola aulájában. 
a tanintézmény közel 300 diákjának, így akadémiánk növendékeinek 
részvételével rendezték meg a hagyományos adventi délutánt, melynek 
keretében kézműves foglalkozások várták a fiatalokat.

magunkra kell figyelnünk, ebben is segít ez 
az esemény” – fogalmazott az intézményve-
zető.

Akadémiánk játékosai közül többen is az 
iskola hallgatói, természetesen őket is meg-
kérdeztük, melyik foglalkozás tetszett szá-
mukra leginkább. A választás láthatóan nem 
volt könnyű, hiszen a fazekasságot, a szö-
vést, különböző díszek készítését, az adventi 
koszorú összeállítását egyaránt kipróbálhat-
ták. A PAFC II két játékosa, Suscsák Máté 
és Kováts Zoltán a fazekasság mellett tette 
le voksát, míg Szakály Benjamin, az U19-es 
együttesünk labdarúgója az adventi koszorú 
készítésénél töltötte a legtöbb időt. 

„Állandó és jó program ez itt az iskolában − 
árulta el Szakály Benjamin. − Kötetlen, kiváló 
hangulatú ilyenkor a délután, érdekes dolgo-
kat látunk, és együtt van ez a jó kis társaság. 
Valóban szeretjük, a diákok várják ezt az idő-
szakot, teljesen más a hangulata ilyenkor a 
sulinak!”

Bányai György érdeklődésünkre elmond-
ta, a karácsonyt is több programmal ünnep-
lik majd.

„Hagyományosan advent első vasárnap-
jának másnapján indul az ünnepi időszak, a 
szokásos hétfői istentiszteletünk ilyenkor az 
adventről szól. Ezt követi a mostani délután, 
míg a karácsonyt az osztályok önállóan is 
megünneplik. A szünet előtti utolsó tanítási 
napon tartjuk ünnepi, vagy ahogy mi hívjuk, 
kibocsátó istentiszteletünket, a diákok ezt kö-
vetően kezdik meg a téli vakációt.”

Természetesen az ajándékozás sem marad 
majd el, az osztályokon belül a tanulók egy-
mást lepik meg apróbb figyelmességgekkel 
a szeretet ünnepe alkalmából.

Ünnep
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Akadémiánk névadójának egykori klub-
ja, a világhírű Real Madrid már az első, 
2008-as Puskás–Suzuki-kupa mezőnyé-
ben is ott volt, sőt, aranyérmes lett. A ki-
rályi gárda később még két alkalommal, 
2013-ban és 2014-ben is megnyerte a 
tornát, míg 2011-ben és 2015-ben ezüst-
érmet szerzett.

A korábbi sikeres egyeztetéseket kö-
vetően hivatalosan is eldőlt, hogy a Real 
Madrid korosztályos gárdáját 2017-ben is 
a résztvevők között köszönthetjük, akadé-

[Jön a Real Madrid!
a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is részt vesz a Puskás–
Suzuki-kupán a real madrid utánpótlás együttese. a királyi gárda 
hivatalosan is elfogadta meghívásunkat, és visszaigazolta részvételét.

miánkhoz ugyanis megérkezett a madridi 
klub hivatalos visszaigazolása.

A 2017-es, a sorban már a tizedik Pus-
kás–Suzuki-kupát június 2. és június 5. 
között rendezzük meg a Pancho Aré-
nában. A hat részt vevő csapat közül öt 
neve már ismert, a házigazda Puskás 
Akadémia mellett a Honvéd, a Real Mad-
rid, a görög Panathinaikosz és a portugál 
Sporting biztosan ott lesz a mezőnyben, 
de a hatodik csapat kilétére is hamarosan 
fény derül.

Vendégeink

[Két akadémistánk 
az U16-os válogatottban
két növendékünk kapott meghívót a tizenhat éven aluli nemzeti 
csapat decemberi összetartására.

December 4. és 6. között három-
napos kiválasztó edzőtáborozást 
tart Telkiben a magyar U16-os lab-
darúgó-válogatott. Az eseményre 
Belvon Attila szövetségi edző ötven 
játékost hívott meg, a Puskás Aka-
démiáról ezúttal Kocsis Bencének 
és Papp Zsombornak postázott 
behívót. A tizenhat éven aluliak 
legjobbjai legutóbb október végén 
találkoztak, akkor két felkészülési 
mérkőzésen 1–1-et, illetve 0–4-et 
játszottak Ukrajna hasonló korú fi-
ataljai ellen.

A realtanodás ifjú hölgyek edzőjük, Si-
pos Árpád kíséretében tették tisztele-
tüket a fehérvári arénában. Az egykori 
NBA-játékos, Dávid Kornél megnézte 
az edzést, megdicsérte, és hasznos ta-
nácsokkal látta el a lányokat, majd egy 
ajándék sapkával is meglepte őket. A 
bemutató edzést Kertész Zsolt tartotta a 
DKK U15-ös és U17-es játékosokból álló 
vegyes csapatával. Lányaink nagyszerű-
en érezték magukat, és az ilyenkor szo-
kásos közös fotó sem maradt el.

[NBA-sztárral találkoztak 
a RealTanoda lányai
a realtanoda kosaras hökgyei a dávid kornél kosárlabda 
akadémia meghívására Székesfehérváron a Vodafone csarnokban 
bemutatóedzésen vettek részt.
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Program

II. ker UFC, III. ker TUE, Ajak SE; Atomerőmű SE Paks; Baja LSE, Balatonfüredi FC, Balkányi SE; Bal-
mazújváros, 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 Sportegye-
sület, 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, Me-
zőkövesd 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, Százhalom-
batta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület, Székelyföld Labdarúgó Akadémia (Csíksze-
reda), Tabáni Spartacus, Tápiószecsői FC, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE

a Puskás akadémia szerződéses partneregyesületei:

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. 12. 02.
www.puskasakademia.hu

impresszum Partnerek és támogatók:

   1. 07. 31.   SOROKSÁR – PAFC 3–3
   2. 08. 07.   PAFC – SZOLNOK 4–2
   3. 08. 10.  KOZÁRMISLENY – PAFC 2–1
   4. 08. 14.  KISVÁRDA – PAFC 2–2
   5. 08. 21.   PAFC – SOPRON  3–2
   6. 08. 24.   BÉKÉSCSABA – PAFC 5–0
   7. 08. 28.   PAFC – SZEOL 3–1
   8. 09. 11.   CIGÁND – PAFC 0–1
   9. 09. 14.   PAFC – CSÁKVÁR 1–0
 10. 09. 18.   VÁC – PAFC 3–3
1 1. 09. 25.   PAFC – ZTE 2–2
 12. 10. 02.   MOSONMAGYARÓVÁR -–PAFC  2–1
 13. 10. 16.   PAFC – SIÓFOK 1–0
 14. 10. 22.   NYÍREGYHÁZA – PAFC 0–2
 15. 10. 30.   PAFC – DOROG 0–0
 16. 11. 06.   SZEGED – PAFC 2–2
 17. 11. 20.   PAFC – CEGLÉDI VSE 1–0
 18. 11. 27.   BALMAZÚJVÁROS – PAFC 0–1
 19. 12. 04.  15.00 PAFC – BSC 
 20. 12. 11.  15.00 PAFC – SOROKSÁR

  M GY D V G PT
  1 SOROKSÁR SC 18 10 5 3 36–18 35
  2 KISVÁRDA 18 10 5 3 29–14 35
  3 BALMAZÚJVÁROS 18 10 3 5 22–16 33
  4 PuSkáS afC 18 9 6 3 31–26 33
  5 BÉKÉSCSABA 18 10 2 6 26–14 32
  6 MOSONMAGYARÓVÁR 18 9 3 6 29–18 30
  7 ZTE FC 18 8 6 4 30–22 30
  8 VÁC FC 18 8 4 6 22–18 28
  9 SOPRONI VSE 18 7 6 5 22–20 27
10 SZEGED 2011 18 7 5 6 24–14 10
11 NYÍREGYHÁZA 18 7 4 7 18–23 25
12 SZOLNOKI MÁV FC 18 7 3 8 22–26 24
13 BFC SIÓFOK 18 7 2 9 22–25 23
14 CSÁKVÁR 18 5 8 5 22–28 23
15 DOROGI FC 18 6 4 8 18–22 22
16 KOZÁRMISLENY 18 5 4 9 16–21 19
17 BUDAÖRS 18 5 1 12 10–29 16
18 CIGÁND SE 18 4 4 10 13–26 -13
19 CEGLÉDI VSE* 18 4 2 12 23–32 14
20 SZEOL SC 18 3 1 14 8–31 10
*3 PONT LEVONVA

  M GY D V G PT
  1 ÉRDI VSE 17 14 – 3 40–15 42
  2 ETO FC GYŐR 17 13 – 4 47–11 39
  3 KAPOSVÁR 17 11 3 3 39–12 36
  4 PuSkáS afC ii. 17 9 2 6 27–20 29
  5 FC AJKA 16 8 4 4 31–22 28
  6 III. KER. TVE 17 8 3 6 34–22 27
  7 CSORNAI SE 17 8 2 7 27–26 26
  8 ANDRÁSHIDA SC 17 8 2 7 23–24 26
  9 HONVÉD-MFA II. 17 7 4 6 37–28 25
10 GYIRMÓT FC II. 17 6 7 4 22–21 25
11 TATABÁNYA FC 17 6 7 4 21–24 25
12 CSEPEL FC 16 7 1 8 19–21 22
13 VIDEOTON FC II. 17 6 2 9 25–35 20
14 HÉVÍZ SK 17 5 4 8 15–20 19
15 DIÓSD 17 4 2 11 9–45 14
16 SÁRVÁR FC 17 2 4 11 6–27 10
17 VESZPRÉM 17 1 6 10 6–30 9
18 KOMÁROM VSE 17 1 3 13 14–39 6
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PafC

[Emelt fővel búcsúztunk a kupától

Szinte nem akadt ember a Puskás Aka-
démia–Ferencváros kupaösszecsapás 
előtt, aki nem a címvédő sikerére foga-
dott volna, noha a zöld-fehérek a bajnok-
ságban korántsem menetelnek olyan 
ellenállhatatlanul, mint egy esztendővel 
ezelőtt. A fővárosiak erejét ismerve Vinc-
ze István a két labdaszerzős játékra sza-
vazott: a védelem előtt Fényes Szabolcs 
mellett a fiatal Tóth Keve igyekezett meg-
szűrni a Fradi támadásait.

 Az első félidőben Geráék igazolták 
is, miért ők a favoritok: a fehér mezesek 
magabiztosan járatták a labdát, uralták 
a mérkőzést. Ezek után nem meglepő, 
hogy a Fradi szerezte az összecsapás 

első találatát: a rendkívül ak-
tív Djuricin tört előre a balösz-
szekötő helyén, s viszonylag 
éles szögből pazarul lőtte ki a 
hosszú sarkot. A szünet után 
javult a támadójátékunk, Tóth 
Keve révén meg is lehetett vol-
na az egyenlítés, ám bombáját 
Dibusz kiütötte. Nem sokkal 
később mégis betaláltunk: 
Pekár hagyta faképnél a teljes 
Fradi-jobbszárnyat, beadására 
Tischler érkezett a hosszún, és 
a léc alá vágta a labdát − jöhe-
tett a hosszabbítás.

 A ráadás első félidejében itt is, ott 
is adódtak lehetőségek. Az első ne-
gyedóra végén Tóth Bence a játékve-
zető szerint túl keményen lépett oda 
Busai Attilának a tizenhatoson belül, 
büntetőt kapott az FTC. Az ítéletvég-
rehajtó Gera Zoltán volt, ő ritkán hi-
bázik – most sem tette. Öt perccel a 
lefújás előtt komoly sanszunk adó-
dott az egyenlítésre: Heffler Tibor a 
tizenhatos előteréből vette célba a 
kaput, ám lövése keresztlécen csat-
tant. Odalett a helyzet, maradt a 2–1-
es Fradi-siker, de küzdeni tudásból 
jelesre vizsgáztunk – az ilyen vere-
ségre lehet építeni!

   1. 08. 07.  VESZPRÉM – PAFC II. 0–4
   2. 08. 14.  PAFC II. – HÉVÍZ SK 2–1
   3. 08. 21.  HONVÉD II. – PAFC II. 3–1
   4. 08. 28.  PAFC II. – III. KER. TVE 3–2
   5. 09. 04.  VIDEOTON FC II. – PAFC II. 2–1
   6. 09. 11.  PAFC II. – KOMÁROM  3–0
   7. 09. 18.  CSORNAI SE – PAFC II. 2–1
   8. 09. 25.  DIÓSD – PAFC II. 0–2
   9. 10. 02.  PAFC II. – F.C. AJKA 1–0
 10. 10. 09.  GYIRMÓT II. – PAFC II. 0–2
 11. 10. 16.  PAFC II. – ETO 1–3
 12. 10. 22.  SÁRVÁR FC – PAFC II. 0–1
 13. 10. 30.  PAFC II. – CSEPEL FC 0–0
 14. 11. 06.  KAPOSVÁR – PAFC II. 0–0
 15. 11. 12.  PAFC II. – ANDRÁSHIDA 1–3
 16. 11. 20.  TATABÁNYA – PAFC II. 3–2
 17. 11. 27.  PAFC II. – ÉRDI VSE 2–1
 18. 12. 04. 11.00 PAFC II. – VESZPRÉM 

a PafC ii 2016-os mérkőzései az nb iii nyugati csoportban:

a PafC 2016-os mérkőzései az nb ii-ben:
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