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Vezetőedzői nyilatkozat

A

VEDD MEG BÉRLETED
A 2016–17-ES SZEZONRA!

 óriási árengedmény a jegyárakhoz képest
 jelentős kedvezménnyel lepjük meg a Vál-völgyi lakosokat
 a gyermekbérlet továbbra is 1000 forintért kapható
 15 vagy 20 százalékkal olcsóbban vásárolhat
a Pancho Aréna ajándékboltban
 15 vagy 20 százalék engedmény a Puskás Akadémia-körúton

[Dominálni akarunk!

[Döntetlennel kezdte a 2016/17-es bajnoki szezont NB II-es csapatunk: 3-3-ra végzett
Soroksáron. A megszerzett pont értékét növeli, hogy az utolsó percekben már kettős
emberhátrányban játszottak a mieink. Szíjjártó
Szijjártó István, a Puskás
Akadémia FC vezetőedzője szerint olyan hibák miatt nem sikerült győznünk, amik már a felkészülési mérkőzéseken is
előjöttek.
Tompán kezdtük a meccset, utána azonban felvettük a játék ritmusát. Kombinatív, sok passzos játékkal próbálkoztunk,
de hiába vezettünk háromszor is, a Soroksár mindig talpra állt.
Sajnos már nem először fordulnak elő ugyanazok a hibák, amiket ezúttal is láttam a játékunkban.
[Polonkai

Attila megsérült, Nagy Zsoltot és
Spandler Csabát pedig kiállították az első fordulóban. Mekkora gondot jelent az ő pótlásuk?
Valóban változtatnunk kell, Nagy ugyanis
egy-, Spandler pedig két mérkőzésre szóló
eltiltást kapott. Attól függetlenül, hogy milyen összeállításban lépünk pályára, mindenképpen támadólag kell fellépnünk.
Szeretnénk dominálni az összecsapáson: feltétlenül győzelmet várok a Szolnok ellen.

[Mik lehetnek a legfontosabb célok az
egész idényre nézve?
A hosszú távú célok megfogalmazását meghagynám a vezetőségnek. Én azt tartom a legfontosabbnak, hogy jó rajtot vegyünk a bajnokságban. Lényeges lenne egy sikeres szériával kezdeni a szezont,
ez ugyanis egész évre lendületet adhat a csapatnak.
Játékban maximális koncentrációt és alázatot várok a
fiúktól – ha ezeket teljesítik, akkor elégedett leszek.

[Játékvezetők
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A PAFC – Szolnoki MÁV FC mérkőzés játékvezetője Szilasi Szabolcs lesz. Asszisztensei: Takács
Gábor és Mohos Milán. Tartalék játékvezető: Gaál
Ákos.
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Vezetőedzői nyilatkozat

[Nem megyünk oda

feltartott kézzel!

Utánpótlás hírek

[Ezüstérem a Honvéd-Penta Kupán

[A Kozármisleny elleni 1-0-ás győzelemmel kezdett a Szolnoki MÁV FC együttese az NB II Merkantil Bank Liga 2016/17-es
idényének első fordulójában. Balogh Pál vezetőedző dolgát
nagyban nehezítette, hogy a szolnokiak játékoskerete nagy változáson esett át. A tavaszi kerethez képest tizenhét távozó és
tizenkét érkező játékosból kellett „új” gárdát kovácsolni.
Egyáltalán nem voltunk könnyű helyzetben. A csapat teljes kerete csak az utolsó, Nyíregyháza elleni felkészülési meccsre állt
össze. Természetesen a Kozármisleny elleni bajnokin már sokkal
nagyobb nyomás volt a fiúkon. Nincs elég rutinunk még, de jó
csapat lehetünk, ám ehhez sok dologban kell javulnunk még.
[A hétvégén a Puskás Akadémiához látogatnak. Mit vár a mieink ellen? Mire lehet képes a Szolnok vendégként?
Egyértelműen a hazaiak az esélyesebbek, de nem megyünk
oda feltartott kézzel. Bízom a fiúkban. Pontot vagy pontokat szeretnénk szerezni, másképp nem lehet nekivágni a mérkőzésnek!
Bordán Csaba
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Második helyen végzett U19-es csapatunk az V. Honvéd-Penta Kupán. A mieink az
angol West Bromwich elleni 2-1-es sikerrel és a szerb Partizan Belgráddal szemben aratott kiütéses, 5-2-es győzelemmel jutottak be a torna fináléjába.
A döntőben a dán Aalborg BK együttese várt a fiúkra. A találkozót a skandináv
gárda kezdte jobban, és a 10. percben Ramkilde révén egy szerencsés góllal a
vezetést is megszerezte. A találat után a mieink vették át a játék irányítását, a helyzeteket azonban nem sikerült gólra váltani. Az V. Honvéd-Penta Kupa fináléját így
a dán Aalborg BK nyerte 1-0 arányban a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával
szemben. A dobogóra még épphogy sikerült felkapaszkodnia a házigazda Budapest Honvéd/Magyar Futball Akadémia csapatának, megelőzve az angol West
Bromwich Albion gárdáját. Az ötödik helyet az osztrák Admira Wacker szerezte
meg, hatodikként a szerb Partizan Belgrád zárt. A torna gólkirálya játékosunk, Tóth
Keve lett két találattal.
Bordán Csaba vezetőedző szerint a torna remek tanulságokkal szolgált, amiket
a bajnoki mérkőzések során hasznosítani tud majd csapata. Szalai László utánpótlás szakmai igazgató a Honvéd-Penta Kupa legnagyobb előnyének azt tartja, hogy
különböző futballkultúrákból érkező együttesekkel szemben mérhette fel erejét
U19-es korosztályunk.
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Puskás Akadémia FC

POGACSICS Krisztián, SÁNDOR György, TÓTH Bence, MAKRAI Gábor, SPANDLER Csaba, TÓTH Balázs, LIPCSEI Ádám, TAR Zsolt, FÉNYES Szabolcs,
TISCHLER Patrik, ZSIDAI László, GŐCZE Gergő
Középső sor: MÉSZÁROS László ügyvezető, DISZTL Péter kapusedző, PETŐ Zoltán technikai vezető, SZIJJÁRTÓ István vezetőedző, BOGNÁR György szakmai igazgató,
FESZTHAMMER Réka fizioterapeuta, KISS István maszőr, HAJNAL Imre masszőr
Alsó sor:
PEKÁR Lászó, MOLNÁR Csaba, SZABÓ Bence, ÓVÁRI Zsolt, PÉTER Bence, POLONKAI Attila; NAGY Zsolt, MÁRKVÁRT Dávid, HEFFLER Tibor,
GAJDOS Zsolt, FORRÓ Gyula
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Hátsó sor:

Bemutatjuk

[Neveljünk válogatottakat!

Szalai László lett a Puskás Akadémia új
szakmai igazgatója. A szakember számára
nem ismeretlen az akadémiai közeg, hiszen
dolgozott korábban az MTK és a Bp. Honvéd utánpótlásának vezetőjeként is. Húsz
éve tevékenykedik edzőként, az utóbbi
években a Magyar Labdarúgó Szövetség
Edzőképző Központjának igazgatója volt.
Szalai László nagy tervekkel érkezett az akadémiára, ahol szeretne egy szellemi központot
kialakítani a magyar edzői kar számára.
„Vonzó a feladat, érdekes lesz egy a már kialakult mechanizmusokba egy-két újítást behozni, de nem felforgatni akarom az akadémiát”- mondta el az igazgató, aki tagja maradt az
UEFA szakmai csoportjának, így július 11-24ig a németországi U19-es Európa- bajnokság
döntőjén is dolgozott. „Érkeztek új szakemberek, elsősorban fiatal, tehetséges trénerek,

[Horvát lecke
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emellett történtek átszervezések is, azonban
nem kezdtünk bele óriási átalakításokba.”
Új utánpótlás igazgatónk szerint az edzésrend megváltoztatása is hozhat további javulást.
„Szeretném, ha egy korosztállyal egy adott
tréningen egyszerre több edző is foglalkozna”
– hangsúlyozta a szakember. „Így akár csapatrészekre bontott gyakorlatokra és egyéni
képzésekre is lehetőség nyílhat.”
A 2016/17-es szezon az eddigieknél is
komolyabb kihívást rejt magában: a Magyar
Labdarúgó Szövetség ugyanis egy nyolc
csapatos kiemelt bajnokságot hozott létre az
utánpótlás akadémiák számára.
„Kíváncsian várom, hogy ez a kezdeményezés beváltja-e a hozzá fűzött reményeket”
– emelte ki Szalai László. „Természetesen
szeretnénk jól szerepelni, ennek érdekében
olyan nemzetközi edzőmérkőzéseket és tornákat szervezünk le, ahol csapataink erős
együttesekkel mérhetik össze erejüket.”
Utánpótlás szakmai igazgatónk szerint
a korosztályos gárdák jó szereplésénél is
fontosabb cél, hogy a Puskás Akadémia
minél több, minden téren alaposan felkészített játékost tudjon adni a felnőtt csapatnak.
Olyan futballistákat, akik később a válogatottságig is eljuthatnak.
Négy csapatunk mérkőzött meg múlt
héten az NK Osijek korosztályos
együtteseivel. Két győzelmet, egy
döntetlent és egy vereséget könyvelhettünk el az eszékiek ellen: az U14-es
gárda 3-1-re nyert, U16-os csapatunk
2-1 arányban diadalmaskodott, az
U15-ös együttes 2-2-es döntetlent játszott, míg az U17-esek 2-1-re kikaptak
a horvát fiataloktól.

[Sallai az olasz élvonalban folytatja

A Serie A-ban szereplő Palermo egy évre
kölcsönvette csapatunk 19 éves támadóját,
Sallai Rolandot. Játékosunk Balogh Norbert után a második magyar futballista, aki a
szicíliai klubba igazol. Mint mondja, nagyon
örül annak, hogy a világ egyik legerősebb
bajnokságában folytathatja pályafutását.

„Izgatottan várom már a külföldi folytatást” – mondta el a fiatal csatár. „Úgy tudom, az olaszok egy Debrecen elleni bajnokin figyeltek fel a játékomra. Egyelőre
egy évre kölcsönbe megyek Palermóba,
de remélem, sikerül hosszabb távon ott
maradnom.”
Sallai Roland hét évet töltött a Puskás
Akadémián, és hangsúlyozza, sokat köszönhet a nálunk töltött éveknek.
„Elsősorban kedvenc edzőmnek, Vincze
Istvánnak tartozom hálával” – emelte ki a
válogatott kerettag támadó. „A felnőtt csapatnál tanultam meg igazán küzdeni, és
rájöttem, hogy ha kellően alázatos vagyok,
akkor az élet viszonozza mindezt. Nem
győzöm elégszer hangsúlyozni: a Puskás
Akadémia nélkül nem tudtam volna az
olasz élvonalba igazolni.”
Sallai Roland szerint a legfontosabb,
hogy fizikailag minél jobban megerősödjön a következő időszakban.

[Portugáliában járt a RealTanoda
A Copa Alma küzdelmein vettek részt
nemrég a RealTanoda növendékei. A fiatalok a portugáliai Villa Real De Santo
Antonióban rendezett nemzetközi tornán
a házigazda ország képviselői mellett
spanyol, orosz, román és marokkói együttessel is összecsaptak.
A Puskás Akadémia és a Real Madrid
Alapítvány 2011 szeptemberében közösen indította útjára a RealTanodát, amely
mintegy száz rászoruló − részben roma
származású − fiú és lány társadalmi beilleszkedését segíti a sport (a futball és a
kosárlabda), a környezettudatos nevelés
és a szociális segítségnyújtás révén.

A Copa Alma küzdelmei mellett Portugáliában egy interaktív városnézésen is
részt vehetett minden csapat. A fiatalok
így megismerték a működő világítótornyot, a tengerészeti kapitányságot, a kisváros főterét a templommal, a kikötőt, a piacot és számos hangulatos sétálóutcát is.
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Program

Akadémiai hírek

[Szívesen írna indulót

a magyar csapatnak

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
vendége volt Desmond Child, a popzene
egyik legelismertebb, kubai-magyar származású dalszerzője. A szakember rengeteg
slágert írt olyan előadóknak, mint Bon Jovi,
az Aerosmith, Ricky Martin, Cindy Lauper,
Meat Loaf, a Kiss, Katy Perry, Cher, Roxette
és még sokan mások.
A 62 éves szerző tagja a Dalszerző Híres-

ségek Csarnokának. A magyar állampolgárságot idén februárban kapta meg, az
Artisjus életműdíjjal köszönte meg munkáját. Látogatása során a zenész bepillantást
nyert akadémiánk életébe, és beszélt a labdarúgáshoz fűződő kapcsolatáról is.
„A magyar labdarúgó válogatott az egyik
kedvencem, néztem a franciaországi Európa-bajnokságot, és szurkoltam a csapatnak” – idézte fel friss, nyári emlékeit
a zeneszerző. „Éppen Görögországban
nyaraltunk, amikor az Izland-Magyarország
meccset játszották. A gyermekeim is szeretik a labdarúgást, fociznak is Nashville-ben,
az iskolai csapatban.”
Desmond Child kiemelte: ha felkérnék,
szívesen írna indulót a magyar csapatnak.
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2016.07.31
2016.08.07
2016.08.10
2016.08.14
2016.08.21
2016.08.24
2016.08.28
2016.09.11
2016.09.14
2016.09.18
2016.09.25
2016.10.02
2016.10.16
2016.10.23
2016.10.30
2016.11.06
2016.11.20
2016.11.27
2016.12.04
2016.12.11
2017.02.19

SOROKSÁR - PAFC
3-3
PAFC - SZOLNOK
GOLD-SPORT - PAFC
KISVÁRDA - PAFC
PAFC - SOPRON
BÉKÉSCSABA - PAFC
PAFC - SZEOL
CIGÁND - PAFC
PAFC - CSÁKVÁR
VÁC - PAFC
PAFC - ZTE
MOSONMAGYARÓVÁR- PAFC
PAFC - SIÓFOK
NYÍREGYHÁZA - PAFC
PAFC - DOROG
SZEGED - PAFC
PAFC - CEVASPORT
BALMAZÚJVÁROS - PAFC
PAFC - BSC
PAFC - SOROKSÁR
SZOLNOK - PAFC

1. CEGLÉD
2. KISVÁRDA
3. MTE 1904
4. DOROG
5. BALMAZÚJVÁROS
6. SIÓFOK
7. SZOLNOK
8. GROSICS AKAD.
9. PUSKÁS AFC
10. SOROKSÁR
11. CSÁKVÁR
12. NYÍREGYHÁZA
13. ZTE
14. CIGÁND
15. SOPRON
16. VÁC
17. KOZÁRMISLENY
18. SZEOL SC
19. BUDAÖRS
20. BÉKÉSCSABA

M
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GY
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

D
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–

V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
1
1
1
1

G PT
3–0 3
2–0 3
2–1 3
2–1 3
1–0 3
1–0 3
1–0 3
1–0 3
3–3 1
3–3 1
0–0 1
0–0 1
1–2 0
1–2 0
0–1 0
0–1 0
0–1 0
0–1 0
0–2 0
0–3 0

[Hat gólos döntetlen az idénynyitón

[Újraélesztés a Puskás Akadémián
Labdán gyakorolták az elsősegélynyújtás technikáját akadémistáink. A
fiatalok megtudhatták, hogy az első
négy percben megkezdett szakszerű
újraélesztés megmentheti a beteget az
agyhaláltól, illetve megismerkedhettek
a legfontosabb elméleti alapokkal is.

A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:

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, 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. 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 Közhasznú Sportegyesület, Székelyföld Labdarúgó Akadémia (Csíkszereda), Tabáni Spartacus, Tápiószecsői FC, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE
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Remek színvonalú játékot, két piros lapot és
hat gólt hozott NB II-es csapatunk idénynyitó
bajnokija. A mieink fordulatos, izgalmas összecsapáson értek el 3-3-as döntetlent a Soroksár otthonában.
Hatalmas iramban kezdte az összecsapást
mindkét együttes. A 15. percben Nagy Zsolt
lőtt a hosszú alsóba. Három perccel később
egyenlítettek a soroksáriak: Sándor István
közelről gurított a mieink kapujába. A 20.
percben ismét nálunk volt az előny: Óvári lőtt

Imresszum

közelről a léc alá. Polonkai sérülése után még
tíz emberrel voltak pályán a mieink, amikor a
hazaiak ismét döntetlenre hozták a meccset:
Pál András fejelt Pogacsics kapujába.
A második játékrész Zsidai góljával indult.
A hajrában Nagyot második sárga lapja után
kiállították, majd Gyepes büntetőből egyenlített. Két perccel a rendes játékidő vége előtt
Spandler is piros lapot kapott Bajzát buktatásáért, így kilenc emberrel sikerült pontot szereznie Szíjjártó István legénységének.

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: 2016. 08. 03.
www.puskasakademia.hu
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