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„Pozitívum, hogy javult a 
helyzetkihasználásunk, 

ugyanakkor az elmúlt 
két meccsen három-
három gólt kaptunk, 

ami nem fér bele. 
Ha stabil védekezés 

mellett meg tudnánk 
őrizni az eredményes 

támadójátékunkat, 
nem lenne problémánk. 
Nagyon tiszteljük 
őket, de senki ne 

gondolja, hogy feltartott 
kezekkel megyünk fel a 

Pancho Aréna gyepére.”  
- Robert Jarni vezetőedző

Puskásakadémiaihírek
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„a Puskás akadémia kötelékében eltöltött öt évet életem legmeg-
határozóbb időszakának tartom. rengeteget köszön-
hetek az akadémiának, a mai napig so-
kat merítek abból az időszakból. Tavaly 
nyáron, amikor a PSE játékosa lettem, megismerkedtem holland 
barátnőmmel, Jorinde Wesselinggel. Egy év alatt komolyra fordult a 
dolog, így megpályáztam a 2015/2016-os tanévre a tanulmányaim 
kinti folytatását. Jelenleg a Univesity of apllied Sciences Utrecht hall-
gatója vagyok. Ez után már csak a csapatkeresés maradt, de nem 

igazán találtam, így a barátnőm addig telefonálgatott, amíg össze 
nem írt egy a4-es oldalnyi csapatot. az első klub a listán az egyetlen 
amsterdami volt, ami a legfontosabb szempontnak számított ekkor, 
mivel tudtuk, hogy itt lesz albérletünk. Emellett Jorinde megemlítette, 
hogy az amsterdamsche FC kapusedzője magyar. mondtam ma-
gamban, hogy ekkora szerencsém nem lehet… Utólag természete-
sen az is kiderült, hogy Szénási Béla a Vidiben és Felcsúton is ját-
szott. megszereztük a telefonszámát, felhívtam és elmeséltem neki a 
történetem. Elmondta, hogy megvan a három kapusuk, de ha sza-
bad vagyok június 15-én, akkor megnéznek. Jól ment mind a két 
edzésen a védés, így Bart Logchies vezetőedző marasztalt, viszont 
hozzátette, hogy leghátulról kell kezdenem, mert az idei keretet már 
összeállították. az első edzőmérkőzésen rögtön lehetőséghez jutot-
tam, mivel lesérült a kezdő kapusunk. augusztus 23-án volt az első 
bajnokink, éjfél körül jött a telefon, hogy úgy készüljek, én kezdek, 
mert a kezdő kapus beteg. Egész este ezen járt az agyam, nagyon 
feldobott a hír. a meccset megnyertük, én pedig azóta  a padozás 
helyett a kapuban állok.”  - osztotta meg történetét Sándor László. 

Egykori akadémistánk őrzi 
a holland harmadosztály élcsapatának kapuját 
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  „Nagyszerű lenne ismét 
a válogatott keretéhez tartozni”

Balatonfürediként 
elmondhatod magadról, 
hogy a magyar tenger 
partján cseperedtél 
fel. Hogyhogy nem 

valamelyik vizes sportra 
esett a választásod?

Őszintén mondom, meg sem 
fordult a fejemben. a Balaton 

nekem az otthont, a családot és 
a nyugalmat jelenti elsősorban, 
a mai napig imádok hazajárni. 

mint megannyi gyerek, én is 
az édesapámra akartam 

hasonlítani, aki NB iii-as 
szinten védett. Folyama-
tosan jártam vele mecs-
csekre, így már óvodás 
koromra megszületett 

a fejemben az elhatáro-
zás, hogy egy nap én is 

kapus leszek. édesapám volt az 
első kapusedzőm, neki köszön-
hetem, hogy hét éves koromban 
már kapuban álltam. Füreden 
nem volt olyan erős a foci, így 
Veszprémre esett a választá-
sunk, ahol 9-10 évesen már 

igazolt játékosként egyesületben 
játszottam. a gimnázium első két 
évét Siófokon, a második kettőt 
már Budapesten végeztem, miu-
tán egy próbajátékon megtetszet-
tem az Újpest szakembereinek. 
innen, gondolom már 

nem volt visszaút. 
Nagy váltás volt számomra, hogy a siófoki kollégiumból 

felköltöztem a fővárosba, egy albérletbe. 17 évesen be-
kerültem az Újpest utánpótlásába. Ebben az időszakban 
párszor felvittek a nagycsapathoz, ahol Vlaszák Gézával 
és illyés dániellel együtt dolgozhattam. Nagyon erős volt 
ekkor a lilák élvonalbeli csapata, két ezüstérmet is nyertek 
ebben az időszakban, így óriási dolog volt számomra, 
hogy velük tréningezhetek. Nagyon hasznos volt ez szá-
momra, hiszen testközelbe került az elérni kívánt cél. 

mi volt a következő lépés?
Ekkor leginkább tapasztalatszerzésre volt szükségem a 

felnőttek közt. Ennek érdekében kölcsön adtak egy évre 
Fótra, majd egy évre Százhalombattára. két évvel később, 
mikor visszakerültem a iV. kerületbe, az Újpest ii-vel meg-
nyertük az NB iii-as bajnokságot. a teljesítményem elisme-
réseként felkerültem a nagycsapathoz másodikszámú ka-
pusként, Balajcza Szabolcs mögé. a szerződésem lejárta 
után, 2013-ban kerültem mezőkövesdre, ahonnan sikerült 
beverekednem magam a válogatott keretébe, ráadásul a 
Hivatásos Labdarúgók Szervezetének szavazásán beke-
rültem, Szűcs Lajos és dibusz dénes mellett, a szezon 
legjobb három kapusa közé. Ez után igazolt le a Videoton, 
ahonnan kölcsönbe kerültem a Puskás akadémiához.

milyen célokkal érkeztél Felcsútra? 
Általában olyan rövidebb távú célokat tűzök ki magam 

elé, amely folyamatosan mozgásban tartanak. Elsődle-
ges célom most, hogy beverekedjem magamat a PaFC 
kapujába, aztán nagyszerű lenne ismét a válogatott 
keretéhez tartozni. az idő eldönti majd, hogy ebből mi 
valósul meg, ám én a magam részéről nem spórolom 
meg a munkát, mindent beleadok, hogy bizonyítsak ha 
lehetőséghez jutok. 

Puskásakadémiaihírek www.puskasakademia.hu

Sándor László két évet védett akadémiánk utánpótlás csapataiban, majd profi 
szerződést ajánlott neki a Videoton. Egy évet játszott kölcsönben Bicske NB III-as 
csapatában, később pedig a PAFC NB II-es együttese után a székesfehérvári klub 
tartalékcsapatának lett tagja. A hároméves kontraktus lejárta után úgy döntött, nappali 
tagozaton folytatja tanulmányait a BGF-en, de a futballt természetesen nem akarta 
abbahagyni. 2014 nyarán ismerkedett meg holland barátnőjével, és ma már az 
erasmus programnak köszönhetően hollandiában tanul, és 
a holland harmadosztály egyik élcsapatának kapujában áll.
Sándor László mesélte el nekünk nem mindennapi történetét.

a Puskás akadémia két egykori növedéke, Macsicza dávid 
és Militár iván az egyesült államokban foly-
tatta labdarúgó pályafutását és tanulmányait. az Old 
dominion két magyar származású tehetsége két hete, a New mexico 
elleni 2-0-ás győzelem alkalmával hívta fel magára a figyelmet. macsiczát 
győztes gólja miatt a hét védekező játékosának (defensive Player of the 
Week from Conference USa), militárt megosztva a hét támadó játékosá-
nak (co-Offensive Player of the Week from Conference USa) választot-
ták, szemet gyönyörködtető találatának és gólpasszának köszönhetően. 
militárt az amerikai egyetemi bajnokság forduló csapatába (College 
Soccer News’National Team of the Week) is beválasztották.

 A tengerentúlon sem tétlenkednek

Horváth Tamás, édesapja nyomdokaiban lépkedve vált profi labdarúgó kapussá. 
Tősgyökeres balatoni kissrácként, ő a vizes sportok helyett a futball labdát és a 
kapuskesztyűt választotta. A PAFC-hoz Videoton FC-től nyáron egy évre kölcsönbe érkező 

kapusnak korábban már négyszer is megadatott, hogy leüljön 
az A-válogatott kispadjára, de állt már az év legjobb 
kapusainak dobogóján is. 
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Puskásakadémiafc 2015-2016 ősz

Sasa gLAvAs pályaedző
szíjjárTó istván pályaedző
Jure BOziNOvic erőnléti edző
Sandro TOMic kapusedző

PeTŐ Zoltán technikai vezető
dr. kOvács László csapatorvos
feszThAMMer Réka fizioterapeuta
hAjNAL imre masszőr

kiss istván masszőr
isTókOvics miklós tolmács
MóriNé zABó Zsuzsanna szertáros

Puskásakadémiaihírek

Az MTK elleni mérkőzésen jelentős 
érdeklődés mellett debütáltak az 
akadémiai ajándékboltok. így 
már nemcsak a hazai 
mérkőzéseinken, hanem 
minden körút és látogatás 
során vásárolhatnak 
akadémiai tárgyakat (sál, 
bögre, toll, hátizsák, falióra - egyszóval 
minden, ami Puskás Akadémia) a 
Kornerben, a büfékben, vagy éppen a 
VIP részlegen. 

sőt, most már kereshet 
minket a székesfehérvári 
Auchan áruházban is, ahol a 
Puskás Akadémia önálló standdal vár 
minden érdeklődőt!

„A maximum kell” – Robert Jarni
kívülről az mTk ellen is 
úgy látszott, hogy csak 
egy kevés hiányzik a 
sikerhez.

az elmúlt fordulókban közönség-
szórakoztató mérkőzéseket játszot-
tunk, éppenséggel csak mi nem 
élveztük őket annyira. igyekeztünk 
leszűrni a megfelelő következte-
téseket, tisztában vagyunk vele, 
hogy milyen hibákat követtünk el 
és melyek voltak azok a jó dol-
gok, amelyek később eredményre 
vezethetnek bennünket. Pozitívum, 

hogy javult a 
helyzetkihaszná-
lásunk, ugyan-
akkor az elmúlt 
két meccsen 
három-három 
gólt kaptunk, 
ami nem fér 

bele. Ha 
stabil 

véde-
ke-

zés mellett meg tudnánk őrizni az 
eredményes támadójátékunkat, 
nem lenne problémánk.

Nyáron 1-1-es döntetlent 
játszottunk debrecenben. 
milyen csapatnak tartja a 
jelenlegi dVSC-t?

a tabella második helyén áll a 
debrecen, ez is jól mutatja, hogy 
mennyire értékes pontot szereztünk 
július végén a Nagyerdei Stadion-
ban. Ugyanúgy készültünk most is, 
mint a bajnokság kezdetén. kondás 
Elemér és segítői, évek óta remek 
munkát végeznek debrecenben. 
már csak a keretük erősségét te-
kintve is az élmezőnyhöz tartoznak, 
ráadásul egy nagyarányú győzelem-
mel a hátuk mögött, lendületben 
érkeznek hozzánk. Nagyon tisz-
teljük őket, de senki ne gondolja, 
hogy feltartott kezekkel megyünk fel 
a Pancho aréna gyepére. 

mire számít szombat 
este?

Nem szeretnék jóslatokba 
bocsátkozni, abban viszont biz-
tos vagyok, hogy meglesznek a 
helyzeteink, amelyeket muszáj lesz 
kihasználnunk. a debrecen ellen 
eddig mindig izgalmas és magas 
színvonalú meccseket játszottam 
vezetőedzőként. ki kell hoznunk 
magunkból a maximumot ahhoz, 
hogy számunkra kedvező ered-
ménnyel záruljon a találkozó. az 
elmúlt fordulókhoz képest sokkal 
többet kell mutatni mindenkinek 
ahhoz, hogy itthon tartsuk a három 
pontot.  a hazai környezet és a 
szurkolók biztosan a segítségünkre 
lesznek.
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POgAcsics krisztián
1985.10.17.

 0 0 01 PiNTér Bence*
1996.04.02.

 0 0 06
hOrváTh Tamás
1987.06.18.

 0 0 031 hudák martin*
1994.02.22.

 0 1 07
ziMA Ádám*
1996.07.01.

 0 0 047
Renato keLic (horvát)
1991.03.31.

 0 0 03
fOdOr Ferenc
1991.03.22.

 1 3 05
marko diNjAr
1986.05.21.

 0 1 010
TAr Zsolt*
1993.02.13.

 0 0 022
sPANdLer Csaba*
1996.03.07.

 0 0 023

POLONkAi attila
1979.06.12.

 0 0 018
NAgy Zsolt*
1993.05.25.

 0 0 025
zsóTér donát*
1996.01.06.

 1 0 027
MészárOs dávid*
1996.07.31.

 0 0 028
Branko PAuLjevic
1989.06.12.

 0 1 049
MárkvárT dávid
1994.09.20.

 1 3 088fiOLA attila
1990.02.17.

 0 3 124

Stipe BAceLic-grgic 
(horvát), 1988.02.16.

 0 3 08

ivan herceg (horvát)
1990.02.10.

 0 1 039 TischLer Patrik
1991.07.30.

 0 2 09
sALLAi Roland*
1997.05.22.

 1 3 011
LeNcse László
1988.07.02.

 2 0 029
kOcsis Gergő
1994.03.07.

 0 0 064
Pekár László
1993.01.20.

 6 0 077

A békési szárma-
zású 36 éves nem-
zetközi futballbíró 
2006 óta fújja a sí-
pot a magyar élvo-
nal mérkőzésein. 
2009-ben és 2014-
ben is az Év Játék-
vezetője elismerő 
címmel tüntették 
ki. Az idei szezon-
ban harmadik al-
kalommal találko-
zunk vele, ez idáig 
összesen hat NB 
I-es bajnokit vezetett nekünk, ebből 
kettőn győzelemmel, egyen döntet-
lennel, hármon vereséggel hagytuk el 
a pályát. A hat találkozón összesen 19 
sárga és 4 piros lapot mutatott fel a 
játékvezető.

A PAFC-DVSC játékvezetője:
Andó-Szabó Sándor 

Megnyíltak 
ajándékboltjaink!
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Hátsó sor:  Branko Pauljevic, Pogacsics Krisztián, Renato kelic, fodor Ferenc, kocsis Gergő
Első sor:  sallai Roland, Marko dinjar, Márkvárt Dávid, Pekár László, Lencse László, Stipe Bacelic-grgic 



  „Egy meccsen bárki legyőzhet bárkit” – Kondás Elemér
milyennek látja 12 forduló 
után az új 12 csapatos 
lebonyolítást?

a szövetség döntését igazolja, hogy 
nagyon izgalmas és szoros mérkőzése-
ket játszanak a csapatok. Ritkán alakul 
ki egy-egy nagyobb arányú győzelem, 
a legtöbb esetben apró momentumok 
döntenek a pontok sorsáról. a PaFC 
legutóbbi mérkőzése is jó példa erre, 
2-2-nél az mTk-nak és a felcsútiaknak 
is megvoltak a lehetőségei, ám az 
utolsó percekben egy szabálytalanság 
és egy büntető döntött. 

az év elején megfogalmazott 
célkitűzés tükrében, hogy 
értékeli csapata eddigi telje-
sítményét?

Egy debrecennek 
mindig a bajnokság 

élmezőnyében kell 
végeznie, hogy 
kvalifikálja magát a 
nemzetközi kupa-

porondra. Van 
hiányérzet 

bennem az 
első kör 
után, mivel 
kevés gólt 
szerez-
tünk, ez 
megér-
ződik a 
szerzett 
pontok 

mennyi-
ségén is. 

Legutóbb a 
Békéscsaba 

ellen végre si-
került nagyará-
nyú győzelmet 

aratnunk, kezd mind játékban, mind a 
rúgott gólok mennyiségében jól kinézni 
a társaság. a második körrel kapcso-
latban feltett szándékunk a győzelmek 
megszerzésén túl, hogy kozmetikáz-
zunk a gólarányunkon. 

mit vár a szombat esti talál-
kozótól?

igazán kellemes emlékeink vannak 
a Pancho arénáról, legutóbb éppen 
Felcsúton lettünk bajnokok. a múlt 
héten aratott 7-0-ás győzelemből 
messzemenő következtetéseket nem 
szabad levonnunk, szombaton már 
teljesen más lesz a helyzet. Nagyon 
jó képességű játékosok alkotnak 
egy rendkívül masszív csapatot a 
Puskásnál, biztos hogy nem lesz sé-
tagalopp a szombati mérkőzés. Nem 
követjük el azt a hibát, hogy a tabel-
lán elfoglalt helyezésekből indulunk 
ki. a futballban bármi előfordulhat, 
egy meccsen bárki legyőzhet bárkit. 
a második fordulóban is szoros 
meccset játszott a két csapat debre-
cenben. most is fontos lesz, hogy ki 
szerzi az első gólt, és melyik csapat 
él jobban a kínálkozó lehetőségeivel. 
ahogy már mondtam, egészen apró 
momentumok dönthetnek a vég-
eredményről. mint mindig, most is a 
három pont megszerzése a célunk.  

A játékoskeret:
kapusok:
30 Balogh János  1982. 11. 29.
45 Novakovics Nenad 
      (szerb)  1982. 07. 14.
22 Radosevic Bozidar 
     (horvát)  1989. 04. 04.
  1 Slakta Balázs  1994. 12. 01.
87 Verpecz István  1987. 02. 04.
védők:
19 Barna Szabolcs  1996. 04. 27.
25 Brkovics Dusan 
     (szerb)  1989. 01. 20.
69 Korhut Mihály  1988. 12. 01.
14 Kuti Krisztián  1992. 12. 04.
13 Lázár Pál  1988. 03. 11.
21 Ludánszki Bence  1990. 10. 25.
18 Máté Péter  1984. 12. 02. 
17 Mészáros Norbert  1980. 08. 19.
28 Nagy Zoltán  1985. 10. 25.
  3 Szatmári Csaba  1994. 06. 14.
  5 Szilvási Péter  1994. 06. 20.
középpályások:
53 Berdó Péter  1993. 01. 14.
27 Bódi Ádám  1990. 10. 18.
11 Ferenczi János  1991. 04. 03.
88 dr. Horváth Zsolt  1988. 05. 19.
77 Jovanovic Aleksandar 
     (bosnyák)  1985. 12. 17.
15 Sós Bence  1994. 05. 10.
55 Szakály Péter  1986. 08. 17.
33 Varga József  1988. 06. 06.
 6 Zsidai László  1986. 07. 16.
csatárok:
16 Balogh Norbert  1996. 02. 21.
23 Bereczki Dániel  1995. 06. 02.
91 Castillion Geoffrey 
     (holland)  1991. 05. 25.
70 Kulcsár Tamás  1982. 10. 13.
26 Sidibe Ibrahima 
     (szenegáli)  1980. 08. 10.
66 Szécsi Márk  1994. 05. 22.
44 Tisza Tibor  1984. 11. 10.
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Kiadós APOEL veréssel jutottunk a második körbe
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A Puskás Akadémia U19-es csapata a Cipruson játszott 3-3 után hazai pályán 950 néző előtt 
Péter Bence, Damásdi Alex, Szabó Bence és Óvári Zsolt találataival 6-1-re legyőzte az APOEL 
korosztályos csapatát az UEFA Youth League bajnoki ágán és 9-4-es összesítéssel bejutott 
a második körbe. Az 52. perctől létszámelőnyben játszottak a mieink, miután a vendégek 
kapusa utolsó emberként buktatta Pétert. A bajnoki ág legjobb 16 csapata között a HJK 
Helsinkit 6-1-es összesítéssel búcsúztató skót Celtic lesz a mieink ellenfele, a párharc első 
mérkőzése november 3-án vagy 4-én, Felcsúton lesz. 

a Puskás akadémia növendékei fan-
tasztikus futballhangulatot teremtettek 
a Pancho arénában, egész mérkőzés 
során teli torokból biztatták a pályán 
játszó társaikat. az első negyedóra 
kiegyenlített küzdelme után a vendé-
gek szépségdíjas találattal szereztek 
vezetést. a bekapott gól csupán pilla-
natokra fogta meg a felcsúti fiatalokat, 
akik a 20. perctől kezdték meg a gól-
gyártást. a szünetig damásdi alex és 
Péter Bence voltak eredményesek. a 
fordulás után nem sokkal a vendégek 
kapusának hibája megpecsételte az 
aPOEL sorsát, a jogos büntetőt Sza-
bó Bence a kapu bal oldalába vágta, 
a ciprusiak pedig eggyel kevesebben 
folytatták. a negyedik Puskás találat 

a korábban gólt és gólpasszt jegyző 
Péter Bencéé, az ötödik büntetőből 
Óvári Zsolté volt. a mérkőzést végül 
damásdi alex foglalta keretbe. „a cip-
rusi mérkőzés után úgy ítéltük meg a 
kollégáimmal, hogy az első selejtező 
körből tovább kell jutnunk. Igazá-
ból már kint is eldönthettük 
volna a továbbjutás sorsát, 
de erre végül várni kellett a 
visszavágóig. kicsit ránk ijesztett 
ma az ellenfél a vezetés megszerzésé-
vel, ám jót tett nekünk, hogy gyorsan 
tudtunk válaszolni és még a szünetig 
fordítottunk. az ellenfél kapusának 
buta és gyerekes hibáját követően 
már nem volt kérdés a győztes kiléte 
felől, hiszen létszámelőnyben játszot-

tunk két gól fórban. ma még nagyon 
örülünk a sikernek, de természetesen 
helyén kezeljük az eredményt. a Celtic 
elleni találkozó lesz az igazi értékmé-
rő számunkra, motiváltan készülünk a 
folytatásra.”  - nyilatkozott a mérkőzést 
követően komjáti andrás vezetőedző.

DVSC-TEVA
Alapítva: 1902
klubszín: piros-fehér
stadion: Nagyerdei Stadion
Legnagyobb sikerei:
 7x magyar bajnok, 6x Magyar Kupa 
győztes, 5x Szuperkupa győztes 
1x Ligakupa győztes



NÉV KOROSZTáLY BAJNOKSáG EDZő
Puskás akadémia FC felnőtt NB i (OTP Bank Liga) Robert JaRNi
Puskás akadémia FC ii. felnőtt NB iii (nyugati csoport) kOmJÁTi andrás
Puskás akadémia  U19(1998) U19 Országos i. osztály ViNCZE istván 
Puskás akadémia  U17 (1999) U17 Országos i. osztály ivica kULESEViC 
Puskás akadémia  U16 (2000) U16 Országos i. osztály BORdÁN Csaba
Puskás akadémia  U15 (2001) U15 Országos i. osztály HaRmaTi Tamás
Puskás akadémia  U14 (2002) U14 Országos i. osztály FÓRiS Róbert 
Puskás akadémia  U13 (2003-2004) U13 Bozsik-program, Reg. kiemelt bajnokság ÓVÁRi Zsolt
Puskás akadémia FC iii. felnőtt Fejér megyei i. osztály SiPOS Zoltán
Felcsút SE U19 (1997) U19-es megyei bajnokság SZaBÓ dániel
Felcsút SE  U16 (2000) U16-os megyei bajnokság mÓRi Tamás
Felcsút SE U13 (2003-2004) Bozsik-program megyei bajnokság SULYOk attila
Felcsút SE  U11 (2005) Bozsik-program megyei bajnokság mÁCSOdi Ferenc
Felcsút SE  U9 (2007) Bozsik-program megyei bajnokság GÁLOS Zoltán
Felcsút SE  U7 (2009) Bozsik-program megyei bajnokság mÓRi Tamás
Felcsút SE  U17 leány Országos i. osztály (nyugati csoport) SZaBÓ Lajos
Felcsút SE  U15 leány Regionális bajnokság SZaBÓ Lajos
Felcsút SE  öregfiúk megyei öregfiúk bajnokság JUNEk károly

Puskásakadémiaihírek

a Puskás akadémia FC egy dedikált mez felajánlásával csatlakozott a Fiola attila 
kezdődobásával útjára indított jótékonysági akcióhoz, amelyet a Budaörsi kézilab-
da Club és a Bátor kicsi Lélek alapítvány a daganatos, leukémiás gyermekek és 
családjaik anyagi és erkölcsi támogatásáért indított. a felajánlott mezt hétfő délután 
a PaFC támadója Tischler Patrik kálóczi imrének, Budaörs alpolgármesterének, a 
Budaörsi kézilabda Club társadalmi elnökének adta át. A felajánlott relikviák-
ra a vatera.hu-n, „BudaorsKC” felhasználónév alatt lehet licitálni 
november 5-ig. az adományok és relikviák ünnepélyes átadására 2015. novem-
ber 18-án, a 18 órakor kezdődő Budaörs-FTC Rail-Cargo Hungária kézilabda mérkő-
zés alkalmával kerül sor. „Jótékonysági akciónk sikere érdekében felkérünk minden 
segíteni szándékozót, hogy álljon kezdeményezésünk mellé és lehetőség szerint tá-
mogassa ezt a nemes ügyet.” – írja a Budaörsi kézilabda Club közleményében.

www.puskasakademia.hu

Deutsch László, Bévárdi Zsombor és 
Tímári Norman is bekerült a magyar 
U17-es válogatott bő keretébe, amely 
vasárnap, Telkiben kezdi meg felkészü-
lését az október 24-29. között esedékes 
hazai Eb-selejtező minitornára. A mieink 
ellenfele Románia, Grúzia és Szlová-
kia lesz, a mérkőzéseknek Telki és a 
felcsúti Pancho Aréna ad otthont. cél 
az első két hely valamelyi-
kének a megszerzése, amely 
továbbjutást jelent a tavaszi elitkörbe.

A honlapon írtuk
az arany-
csapat első 
igazi nagy 
győzelme a 
Hels ink iben 
m e g t a r t o t t 
nyári olimpiai 
játékok meg-
nyerése volt 
1 9 5 2 - b e n 
– amelyen 
Puskás Ferenc lőtte a magyarok 
első gólját a 71. percben –, de a 
legendás csapat 1950-től egészen 
1954-ig verhetetlen volt. A berni 
Wankdorf-Stadionban el-
szenvedett vereségig az 
ellenfelek harminckét mér-
kőzésen keresztül nem 
tudtak fogást találni min-
den idők legjobb magyar 
válogatottján.

Tudta-e Öcsi 
 bácsiról?

ii. ker UFC; iii. ker TUE; ajak SE; atomerőmű SE Paks; Baja LSE; Balatonfüredi FC; Balkányi SE; Balmazújváros; Békéscsabai UFC; Bicskei 
TC; Bőcs Sport kft.; Budafoki LC, Budakalászi mSE, Budaörsi LC; FC Budapesti Sólymok; Budatétény Sportegyesület; Ceglédi Vasutas Sport 
Egyesület; Csepel Hungary Club; dunaújvárosi Sportiskola; Egri FC; Ercsi kinizsi SE; Etyek SE; érdi Városi Sportegyesület; FC keszthely; Gyer-
mely–Szomor LE; Gyöngyösi atlétikai klub; Hajduböszörmény SE; Hódmezővásárhelyi FC; Jászberényi Vasas SE; kunhegyesi Általános iskola 
dózsa Tagintézménye; maros–menti UFC; makói FC; mátészalkai mTk; méhecskék SE kalocsa; mezőkövesd SE; mogyoródi FC; mohács TE; 
monori Sportegyesület; muravidéki magyar Önkormányzati Nemzeti közösség, Nagyecsed Rákóczi SE; Nagykanizsa TE; Nyírlugosi SE; Orosháza 
OmTk–ULE 1913; PéCSi Vasutas Sportkör; Perkáta SE; REaC; RTk; Sajóvölgye Focisuli SE; SBTC; Százhalombatta Városi Utánpótlásért köz-
hasznú Sportegyesület; Székelyföld Labdarúgó akadémia (Csíkszereda), Tabáni Spartacus; Tápiószecsői FC; Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE

A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas magyar színész már három évtizede 
erősíti a magyar színészválogatott csapatát, ráadásul a Vasas öregfiúk-
ban több felcsúti edzővel is együtt rúgta korábban a bőrt. Elmondása 
szerint az együttműködés, ami miatt megszerette ezt a sportágat, hisz 
a színházban is nagy az egymásrautaltság. A színjátszás alapja is épp 
annyira a csapatmunka, mint a futballé. „Azon szerencsések közé 
tartozom, akiknek volt alkalma részt venni a Pancho Aréna avatóünnep-
ségén, de előtte és utána is a felcsúti mérkőzések rendszeres látogatói 
közé tartoztam. Bár alapvetően Vasas drukker vagyok, sok barátom van 
Felcsúton, a stadionnak jó hangulata van, így mindig örömmel látogatok 
ki ide. A Debrecen most jól elkapta a fonalat a Békéscsaba ellen, de a 
Puskás Akadémia FC-vel szemben nem lesz ilyen könnyű dolguk. Szo-
ros mérkőzésre számítok ma délután. játékosállományát tekint-
ve a PAfc képes lenne megszorongatni a dvsc-t, főleg 
ha kihasználják a hazai pálya adta magabiztosságot és támadó futballt 
játszanak. Hol máshol támadjon igazán egy csapat, ha nem otthon?” 

„Hol támadjon igazán egy csapat, ha nem otthon?”
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Csapataink, amelyeknek szurkolhatunk:

Puskásakadémiaihírek

U14-es csapatunk eddig kivá-
lóan teljesít az őszi szezonban. „Nem 
sok ideje játszunk együtt, mégis úgy 
gondolom, egészen egyben van a 
csapatunk. Természetesen bőven van 
még hova fejlődni, de biztos vagyok 
benne, hogy idővel sokkal jobban 
fogunk tudni olvasni egymás gondola-
tában a pályán.” – összegzett a csapat 
egyik csatára, Sipos Gábor.

Akadémiánk nemzetközi kapcsola-
tokért felelős igazgatója, Tóth Balázs és 
Lipcsei Ádám, a Puskás akadémia FC 
ii védője volt a Sport7fő vendége. a be-
szélgetés visszanézhető honlapunkon.

Kedd délután Lipóton az U15-ös 
magyar válogatott Szlovákia korosztá-
lyos alakulatával, felkészülési mérkőzé-
sen 1-1-es döntetlent játszott. akadémi-
ánk növendékei közül Ásványi Balázs, 
Sipos Zoltán és Hajnal Gergely egy 
félidőt, Földi Botond pedig 55 percet 
játszott.

Romániával 
kezd az U17-es 
 válogatott

  Együtt egy jó ügyért
A rovat médiapartnere
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A PAFC mérkőzései 2015-ben, az OTP Bank Ligában:

A PAFC II. mérkőzései 2015-ben, az NB III nyugati csoportjában:

  1 július 18. 18.00 MTK–PAFC 1–0
  2 július 26. 18.00 DVSC–PAFC 1–1
  3 augusztus 01. 18.00 PAfc–PAks 1–0
  4 augusztus 08. 18.00 ÚJPEST–PAFC 2–2
  5 augusztus 15. 18.00 PAfc–BékéscsABA 1–2
  6 augusztus 22. 18.00 PAfc–vAsAs 1–0
  7 augusztus 29. 18.00 HONVÉD–PAFC 0–0
  8 szeptember 12. 18.00 PAfc–hALAdás 1–1
  9 szeptember 19. 18.00 DIÓSGYőR–PAFC 3–2
10 szeptember 26. 18.00 PAfc–fTc 0–0
11 október 03. 18.00 VIDEOTON–PAFC 3–2
12 október 17. 18.00 PAfc–MTk 2–3
13 október 24. 15.30 PAfc–deBreceN 
14 október 31. 18.00 PAKS–PAFC 
15 november 07. 16.30 PAfc–ÚjPesT 
16 november 21. 15.30 BÉKÉSCSABA–PAFC 
17 november 28. 15.30 VASAS–PAFC 
18 december 05. 15.30 PAfc–hONvéd 
19 december 12. 15.30 HALADáS–PAFC 

  1. FERENCVáROS 12 11 1 – 25 5 34
  2. DEBRECEN 12 5 4 3 20 13 19
  3. PAKS 12 5 4 3 14 8 19
  4. MTK  12 5 4 3 17 12 19
  5. HALADáS 12 4 6 2 10 10 18
  6. BP. HONVÉD 12 4 4 4 15 16 16
  7. VIDEOTON FC 12 5 – 7 14 15 15
  8. DIÓSGYőR 12 4 3 5 14 21 15
  9. ÚJPEST 12 2 6 4 13 15 12
10. Puskás Afc 12 2 5 5 13 16 11
11. VASAS 12 3 1 8 9 15 10
12. BÉKÉSCSABA  12 2 2 8 9 27 8

  1 augusztus 02. 11.00 PAfc ii.–MOsONMAgyAróvár 3–3
  2 augusztus 09. 17.30 DIÓSDI TC –PAFC II. 1–0
  3 augusztus 16. 15.00 PAfc ii.–ANdráshidA 0–2
  4 augusztus 23. 17.30 DOROG–PAFC II. 1–4
  5 augusztus 30. 14.30 PAfc ii.–csOrNA 3–1
  6 szeptember 06. 16.30 TATABáNYA–PAFC II. 0–4
  7 szeptember 13. 11.00 PAfc ii.–csePeL  3–1
  8 szeptember 20. 11.00 MTK II.–PAFC II. 0–2
  9 szeptember 27. 13.00 PAfc ii.–BALATONfÜred 6–1
11 október 10. 11.00 PAfc ii.–érd 1–4
12 október 18. 14.30 III. KER. TVE–PAFC II. 1–0
13 október 25. 13.30 PAfc ii.–sárvár 
14 november 01. 17.00 ETO FC GYőR–PAFC II. 
15 november 08. 11.00 PAfc ii.–videOTON fc ii. 
16 november 15. 13.30 FTC II.–PAFC II. 
17 november 22. 11.00 PAfc ii.–Bkv 2013 fuTBALL 

  1. FERENCVáROS II. 11 9 2 – 31 5 29
  2. VIDEOTON FC II. 11 9 – 2 36 16 27
  3. ETO FC GYőR 11 7 2 2 28 13 23
  4. DOROGI FC 12 7 2 3 14 11 23
  5. ÉRDI VSE 11 6 2 3 22 15 20
  6. MOSONMAGYARÓVáRI 11 6 2 3 17 14 20
  7. Puskás Afc ii. 11 6 1 4 26 15 19
  8. DIÓSDI TC 11 6 1 4 16 12 19
  9. ANDRáSHIDA SC 11 5 3 3 21 13 18
10. BKV ELőRE 11 5 2 4 16 14 17
11. III. KER. TVE 11 4 3 4 16 17 15
12. MTK II. 12 4 2 6 13 18 14
13. CSEPEL FC 11 2 3 6 12 27 9
14. SáRVáR FC 11 1 3 7 10 29 6
15. TATABáNYA FC 11 1 2 8 10 24 5
16. BALATONFÜRED 11 1 1 9 9 31 4
17. CSORNAI SE 12 – 1 11 6 29 1

A 13. forduló további mérkőzései:
Szombat 17.30 BÉKÉSCSABA–PAKS
 17.30 MTK–BP. HONVÉD
 17.30 HALADáS–VIDEOTON FC
 17.30 ÚJPEST–VASAS 
 17.30 DIÓSGYőR–FERENCVáROS

A Puskás Akadémia FC támogatói:
készítette a Puskás Ferenc
Labdarúgó akadémia
kommunikációs osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.

Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
Lapzárta: 2015. 10. 21.
www.puskasakademia.hu
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2015. 10. 17. 18 óra

PANCHO ARÉNA
www.puskasakademia.hu
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