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Vezetőedzői nyilatkozat

[Nekünk kell irányítani

[Helyenként igazi örömfocit láthattunk 
a mislenyiek elleni meccsen, és a szur-
kolók arcán is látszott, hogy kifejezetten 
tetszett nekik a csapat játéka.

Minden találkozón úgy megyünk ki a 
pályára, hogy ki szeretnénk szolgálni azo-
kat, akik kilátogatnak a mérkőzésekre, 
illetve eredményesek szeretnénk lenni. 
Eddigi két összecsapásunkon a csapat 
mindent megtett ennek érdekében – az 
egyiken nem sikerült, a másikon pedig 
úgy gondolom, egyértelmű volt, melyik 
együttes fog nyerni. Több olyan lehetősé-
günk is volt, amelyekből további gólokat 
szerezhettünk volna, remélem, ez a most 
következő hétvégén is így lesz.

[Milyen jellegű volt a hétközi felkészü-
lés?

Ugyanúgy tesszük a dolgunkat, ahogy 
tettük az elmúlt két hétben is, ami azt jelen-
ti, hogy megpróbálunk felkészülni a soros 
ellenfélből, illetve a saját játékunk felépíté-
sében is lépegetünk előre. Kielemezzük 
az edzéseinket és a mérkőzéseinket, s ha 
látjuk, hogy valamiben javulnunk kell, azt 
tovább csiszoljuk, hogy automatikussá 
váljanak az adott játékelemek.

[Sérülések tekintetében hogy állunk?
Meglátjuk, kikre számíthatunk a hét-

végén, ez igazából a mérkőzés előtti na-
pon dől el.

[Szakmai igazgatójuk, Révész Attila 
szerint a Kisvárdától nyíltabb futballt 

várhatunk, mint a Kozármislenytől. Ez 
kedvező lehet számunkra?

A mérkőzés majd eldönti, hogy az 
lesz-e, vagy sem. Minden meccs más 
és más, nekünk az a dolgunk, hogy a 
lehető legjobban feltérképezzük az el-
lenfelet. A Kisvárda veszélyes csapat, 
eddig több pontot szerzett idegenben, 
mint hazai pályán. A hátralévő időben 
még jobban kielemezzük a játékukat, 
felkészítjük belőle a csapatot, ugyanak-
kor elsősorban saját magunkkal kell fog-
lalkoznunk, a mér-
kőzésen ugyanis 
nekünk kell majd 
az akaratunkat 
ráerőltetni az 
ellenfélre, és el 
kell kerülnünk, 
hogy ez fordít-
va történjen. 
Meglátjuk, 
hogy tud-
juk venni 
ezt az aka-
dályt, de 
én nagyon 
bízom ben-
ne, hogy is-
mét be tudjuk 
gyűjteni a há-
rom pontot.

a kozármisleny elleni fölényes siker után a hétvégén a baranyaiaknál 
lényegesen erősebb kisvárdával szemben sem adnánk alább. 
Vezetőedzőnk, Pintér attila szerint a rivális ellen akkor nyerhetünk, 
ha a mi játékunk érvényesül révész attila együttesével szemben.
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Vezetőedzői nyilatkozat

A Soroksár olyan 
harcmodort vá-
lasztott a maga 
keskenyebb pályá-
ján, amely ellen a 
játékunk nem tu-
dott érvényesülni. 
Rengeteg felívelés 
volt, valamint sok-
kal több párharc, 
mint egy átlagos 
mérkőzésen, ez 

nem kedvezett nekünk. Remekül hatás-
talanítottak minket, meg is érdemelték a 
sikerüket, ettől még fájó a vereség – em-
lékezett vissza az idénynyitó mérkőzésre 
Révész Attila.

[Az elmúlt fordulóban nem játszottak. Ez 
előny vagy hátrány lehet Felcsúton?

Szerintem mindenképpen hátrány, mert 
jobb lett volna minél gyorsabban lezárni a 
vereség utáni időszakot – ezt most a Pus-
kás Akadémia ellen kellene megtennünk. 
Ugyanakkor az apróbb sérülésekkel küsz-
ködő játékosainkat fizikailag fel tudtuk hoz-
ni a csapat szintjére – ez talán előnyünkre 
válhat. A játékkiesés azonban ugyancsak 
hátrányosan érintett minket. 

[A két csapat őszi meccsén 2–2-es dön-
tetlen született. Most aláírná-e ezt a talál-
kozó előtt?

Nem szoktam tippelni, inkább az esélye-
ket veszem figyelembe. Az az összecsapás 
teljesen más volt, mint a mostani lesz. Akkor 
nagyon bekezdett a Puskás, majd idővel át-
vettük az irányítást, és a második félidőben fö-
léjük kerekedtünk – ezt a statisztikák is jól mu-
tatták, de nekünk kellett futnunk az eredmény 
után. A mostani PAFC lényegesen jobb, mint 
az akkori volt, és ha a hazai mérlegüket is fi-
gyelmembe veszem, azt kell mondanom, 
nem lennék elégedetlen a döntetlennel.

[Mindezek alapján milyen stílusú Kisvár-
dára számíthatunk vasárnap?

A Puskás Akadémia ellen általában be-
húzódnak az ellenfelek akár otthon, akár 
idegenben – ugyanígy ellenünk is. A mi 
esetünkben szó sem lehet a bunkerfociról, 
mi élvezhető, nyílt mérkőzést szeretnénk ját-
szani. Ha a Puskás lesz a jobb, feltesszük a 
kezünket, és gratulálunk nekik. Ha fordítva 
lesz, akkor remélem, ők is hasonlóan tesz-
nek. Ellenfelünknek egyértelműen a feljutás 
a célja, rajtunk nincs ilyenfajta teher, így fel-
szabadultabban játszhatunk, ami emelheti 
a rangadó színvonalát.

[Nyíltsisakos küzdelmet vár 
a várdai tréner

-

az esélyek alapján kiegyezne a döntetlennel, de nem fogja 
sündisznóállásba parancsolni csapatát felcsúton a kisvárda 
szakmai igazgatója, révész attila.

révész attila

[Játékvezetők
A PAFC – Kisvárda mérkőzést Pintér Csaba vezeti. 
Asszisztensek: Szalai Balázs és Szécsényi István. Tartalék játékvezető: Barna Gábor

Puskás-légió

[A hajrában hiúsult meg Sallaiék sikere

Noha az előző fordulóban a mezőnyben 
nem játszott rosszul a Sallai Rolandot fog-
lalkoztató Palermo, 4–1-es vereséget szen-
vedett a Juventus otthonában. A 26. kör-
ben a torinóiaknál lényegesen könnyebb 
ellenfél látogatott a Barberába a 10. helye-
zett Sampdoria személyében. A rózsaszín-
feketék a 31. percben meg is szerezték a 
vezetést: a csapat másik magyarját, Ba-
logh Norbertet gyalulták le a tizenhatoson 
belül a vendégek, a büntetőt Sallai szerette 
volna elvégezni, ám végül a házi gólkirály, 
Nesztorovszki értékesítette (1–0).

Az összecsapás hátralévő részében is 
inkább a labdát kevesebbet birtokló, ám 
minden egyéb mutatóban jobb hazaiak 

akarata érvényesült, de a 90. percben 
egy pillanatnyi kihagyás miatt egyenlített 
a Samp, Muriel passzát Quagliarella pon-
tos lövéssel váltotta gólra (1–1). Ekkor 
Sallai már nem volt a pályán, helyére a 
77. percben Diamantit küldte be Diego 
López vezetőedző. Egykori akadémis-
tánk a whoscored.com osztályzása sze-
rinti hetes kalkulusával csapata legjobbjai 
közé tartozott, három kapura lövése mel-
lett egy megnyert fejpárbaj és egy sikeres 
szerelés fűződik a nevéhez, passzhaté-
konysága 80 százalékos volt. A Palermo 
15 pontjával a 17. helyen áll a tabellán, hét 
ponttal az utolsó bennmaradást jelentő 
pozícióban lévő Empoli mögött.

az utolsó pillanatban szerzett Quagliarella-gól miatt 
nem gyűjtötte be mindhárom pontot a Sallai rolandot 
hetvenhat percen keresztül a soraiban tudó Palermo 
a Sampdoria vendéglátójaként.
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Puskás-légió

tajti mátyás 2014-ben igazolt a Puskás akadémiából az fC barcelona 
ifjúsági együttesébe. a tehetséges középpályás tavaly nyár óta a 
málaga b csapatának játékosa, de január elején már a „nagyok” 
edzésén is megfordult az andalúziai kék-fehéreknél.

Puskás-légió

[Célkeresztben a spanyol élvonal

[Sokan szurkoltunk érted, amikor Bar-
celonába kerültél. Mi az oka, hogy nem 
ragadtál meg a katalánoknál?

A társaságot sem élveztem annyira Ka-
talóniában, és az ottani futball sem igazán 
feküdt nekem. Nem volt annyi szabadsá-
gom a pályán, mint amennyire, úgy ér-
zem, szükségem van. Folyamatosan egy-
két érintővel kellett játszani, ez rendben 
is lett volna, de a labdavezetések példá-
ul nem fértek bele. Ezenkívül a pályán a 
mozgásteremet is eléggé korlátozták.

[Málagában többet alkothatsz?
Lényegesen. Itt a mentalitás is teljesen 

más, Andalúziában sokkal vidámabbak 
és szenvedélyesebbek az emberek. Jóval 
lazábban veszik a dolgokat, mint Kataló-
niában. A pályán persze nincs pardon, a 

futballt nagyon ko-
molyan veszik, sőt, 
mondhatjuk, hogy 
errefelé sokkal ke-
ményebb a játék. A 
drukkerek is lénye-
gesen vérmeseb-
bek. Amikor először 
kimentem egy Barca-
meccsre, azt hittem, 
színházban vagyok. 
Csöndben ültek az 
emberek, ha szép 
dolog volt, tapsoltak, 
de ennyi. Itt szurkol-
nak rendesen.

[Ezek szerint nem bántad meg a váltást.
Egyáltalán nem. Mint említettem, el 

akartam jönni Barcelonából, itt lényege-
sen többet játszom, vezetjük a bajnoksá-
got, tizennégy meccsen jutottam szóhoz, 
ebből tizenegyszer voltam kezdő. Ezenkí-
vül még a juvenilben [az ifjúsági csapat-
ban – a szerk.] volt három-négy mérkő-
zésem – mindegyik kezdőként −, és a 
Youth League-ben is számítottak rám. Az 
első félévben alapember voltam, remé-
lem, tavasszal is az leszek. Itt a B csapat-
nál mindenki szeme előtt az lebeg, hogy 
bekerüljön a „nagyok” közé, én is azon 
dolgozom nap mint nap, hogy egyszer a 
spanyol élvonalban futballozzam.

[Január elején egy napig az első csapat-
tal edzettél. Mit éreztél, amikor szóltak, 

hogy most Kamenivel, Demíchelisszel, 
Camachóval vagy éppen az ex-barcás 
Sandróval fogsz gyakorolni?

Természetesen nagyon örültem, ugyan-
akkor izgultam is, hogy milyen lesz, hiszen 
ilyen szintű labdarúgókkal még soha nem 
edzettem. Ahogy beléptem az öltözőbe, 
láttam, mekkora tiszteletük van ezeknek 
a játékosoknak. Vérprofik, kőkeményen 
edzenek a pályán, a konditeremben, 
mindenhol. Mindegyiküknek nagyon ko-
moly karaktere van, a nagycsapatba csak 
olyanok kerülhetnek be, akik mentálisan 
nagyon erősek. Camacho hozzáállása 
különösen tetszik, olyan, mint egy bika, ő 
a szellemi vezér.

[Ismerős arc is volt a csapatban, hiszen 
ősszel a Youth League-ben annak a Ja-

vier Ontiverosnak az oldalán küzdöttél, 
aki hét meccsen lépett pályára az első 
ligában, ahol gólt is lőtt. A kortársak kö-
zül ő a követendő példa?

Mondhatjuk. Egyébként vele jóban 
vagyok, a B csapatban, az Atlético 
Malaguenóban is játszottunk együtt. 
Kicsit flúgos, az életben nagy móka-
mester, a pályán viszont ő is igazi pro-
fi. Hatalmas tehetség, néha leesik az 
állunk, hogy mit tud a labdával. Óriási 
önbizalma van, egyszer nyilatkozta is: 
neki teljesen mindegy, hogy a haver-
jaival az utcán vagy a Bernabéuban 
kilencvenezer ember előtt játszik. Én 
azért nem vagyok ennyire laza, de 
igyekszem átvenni ebből a mentalitás-
ból, és felfogni a focit annak, ami: já-
téknak.
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[Két dologhoz is gratulálunk, először is 
a születésnapodhoz, másodszor pedig 
az első Puskás-mezben elért bajnoki 
győzelemhez.

Mindkettőt nagyon köszönöm. Nagyon 
örülök, hogy magabiztos teljesítményt 
nyújtottunk vasárnap, a csapat szem-
pontjából nagyon fontos volt, hogy nőjön 
az önbizalmunk. Más abban a tudatban 
edzeni, hogy az előző hétvégén nyertünk. 
Persze az eredmény az elsődleges, de 
úgy gondolom, a mutatott játék is öröm-
mel tölthet el bennünket.

[Érzésed szerint miben léptetek előre a 
szolnoki meccshez képest?

Gyorsabban járattuk a labdát, így a rö-
vid passzos játékunkat jobban tudtuk 
kamatoztatni, és az is nagyon fontos volt, 
hogy már a második helyzetünkből gólt 
szereztünk. Szolnokon is megvoltak a le-
hetőségeink, de ott még nem tudtunk ve-
lük élni. Az is lényeges, hogy masszív volt 
a hátsó alakzatunk, ha jól emlékszem, az 
ellenfelünk gyakorlatilag helyzetekig sem 
jutott el.

[Nemcsak a pályán volt örömfoci, gon-
dolom, a meccs után az öltözőben is jó 
volt a hangulat…

Csapatunk tulajdonosa, Mészáros Lő-
rinc is gratulált nekünk, neki múlt pénteken 
volt a születésnapja, mindannyian nagyon 
örültünk, hogy méltó ajándékkal, győze-
lemmel tudtunk kedveskedni neki. Sokan 
jöttünk újak, a szakmai stáb is új, érthető, 
hogy nagy volt az öröm az első siker után.

[Győzelem ajándékba
Hétfőn ünnepelte huszonkilencedik születésnapját a télen érkezett 
középpályásunk, gyömbér gábor, akivel a jeles alkalomból, illetve 
első tavaszi sikerünk apropóján beszélgettünk.

interjú

[Kaptál a többiektől egy kis előszülinapi 
köszöntést?

Az igazság az, hogy nem vertem nagy 
dobra a dolgot, így a srácok nem is 
tudtak róla. Mára azonban kiderült, és 
mindenkitől kaptam köszöntő üzenetet, 
nagyon aranyosak voltak a fiúk, ezúton 
is szeretném megköszönni a kedvessé-
güket.

[A jó hangulat tovább fokozódhat, ha 
az előttünk álló hétvégén legyőzzük a 
komoly riválisnak számító Kisvárdát.

Kemény küzdelmet és szoros találko-
zót várok vasárnap. Abban bízom, hogy 
a Kozármisleny ellen mutatott teljesít-
ményünket tudjuk fokozni, a játékunkat 
még tovább tudjuk gyorsítani, és még 
inkább jönni fognak azok az automatiz-
musok, amelyeket hétközben gyakor-
lunk. Hat új játékos van a csapatban, 
kell még egy kis idő, hogy minden flot-
tul menjen, de már most nagyon bízom 
benne, hogy a Kisvárda ellen még rá tu-
dunk tenni egy lapáttal, és itthon tartjuk 
a három pontot.



Így látta az objektív

[Sikermorzsák

Sándor györgy végig magabiztos volt

egy sikeres lencse-csel

tóth bence eszén sem tudtak túljárni 
a mislenyiek

Prosser dániel az első gólt ünnepli... ... a csapat pedig a másodikat

nagy Zsolt remekül szállt be „ez megvan!” 
– lencse lászló gólöröme

Hegedüs, a levegő ura

Prosser 
a helyzet magaslatán
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edzőportrék

[Mindene a foci

Gyerekkoromtól kezdve imádom a focit, a 
társaimmal egész nap rúgtuk a bőrt az is-
kolában és az utcán is. Annak idején nem 
nagyon volt más, de ha lett volna, akkor 
is a labdarúgást választom. A Napredak 
Krusevacban kezdtem a pályafutásomat, 
válogatott voltam, a saját korosztályomban 
mindig én hordtam a csapatkapitányi kar-
szalagot. Tizennyolc évesen már alapem-
bernek számítottam az első osztályban. Az 
első meccsemen Belgrádban játszottunk 
a Rad ellen, 1–0-ra nyertünk, és én sze-
reztem a gólt, majd betaláltam a következő 
meccsemen is. A pályafutásom elején tá-

edzőként is nagyot alkotna nb iii-as együttesünk mestere, bojan 
lazics, aki saját bevallása szerint Pintér attilától és Szalai lászlótól is 
rengeteget tanult. 

madó középpályást, illetve csatárt játszot-
tam – mesélt karrierje korai szakaszáról 
NB III-as együttesünk mestere.

[Magyarországon az MTK-ban kezdtél, 
játszottál a Fradiban is, de a legtöbb időt 
Sopronban töltötted. Az volt a legsikere-
sebb időszakod?

Általában véve nagyon elégedett vagyok 
az itteni pályafutásommal, hiszen három 
nagy múltú NB I-es csapatban is futbal-
loztam. 2001-ben kerültem az MTK-hoz, 
amely akkor a legjobb magyar együttes-
nek számított. Félidőben magasan vezet-

tük a tabellát, számomra még mindig hi-
hetetlen, hogy nem tudtuk megnyerni a 
bajnokságot. Aztán Sopronba kerültem, 
ahol történelmet írtunk, megnyertük a 
Magyar Kupát. A döntőben a Ferencváros 
ellen győztünk, ők aztán megkerestek, és 
én elfogadtam az ajánlatukat, hiszen min-
den játékos arról álmodik, hogy az ország 
legnépszerűbb csapatában futballozhas-
son. Amikor a Fradi a megszűnés szélére 
sodródott, akkor is kitartottam – nekem 
ezt diktálta a szerb mentalitás.

[A Sopron kupagyőzelmekor Pintér Atti-
la volt az edződ, most ismét egy klubnál 
tevékenykedtek. A sors akarta így?

Amikor ő Sopronba került, én már ott ját-
szottam. Nagyon jó volt a kapcsolatunk, s 
mind a mai napig jó barátságot ápolunk, a 
családjaink is ismerik egymást. Rendkívül 
büszke vagyok rá, hogy játékosként én is 
segíthettem a karrierjét, hiszen mi, labda-
rúgók is hozzájárultunk ahhoz, hogy meg-
valósítsa az elképzeléseit.

[A nagycsapat technikai vezetője, Pető 
Zoltán pedig csapattársad volt a hűség 
városában.

Nagyon tisztelem Zolit, ő volt akkoriban 
a csapatkapitány Sopronban. Nagyon jó 
futballista volt, élmény volt vele játszani, a 
pályán és azon kívül is remekül megértet-
tük egymást. Hozzá is szoros barátság fűz 
mind a mai napig.

[Mikor, illetve milyen hatásra határoztad 
el, hogy az edzői pályára lépsz?

A labdarúgás a mindenem. Az egész éle-
temet a foci köré építettem, mindig maga-
sabbra és magasabbra akartam lépni. 
Először első osztályban akartam 
játszani a nevelőegyesületem-
mel – sikerült. Aztán válo-

gatott akartam lenni – sikerült. Külföldön 
is ki akartam próbálni magam – az Arisz 
Szalonkiben is futballoztam. Pályafutásom 
során nagyon sok jó edzőm volt – Gellei 
Imre, Csank János, Dajka László, Pintér At-
tila –, tőlük nagyon sokat tanultam, renge-
teg segítséget kaptam, valamint inspirációt 
is ahhoz, hogy én is elkezdjem az edzői 
karrieremet.

[Hogyan kerültél a Puskás Akadémiára?
Magyarországon csináltam meg az A-li-

cencemet. Akkoriban Szalai László volt az 
edzőképzés feje, ő vette észre, hogy na-
gyon motivált vagyok, tele tudásvággyal. 
Az ő hívására érkeztem, nagyon sokat ta-
nultam tőle és kollégáitól. Laci látta rajtam, 
hogy akarok és tudok is dolgozni, és vé-
gig bízott, illetve bízik bennem. Én ezt sok 
munkával és jó eredményekkel szeretném 
meghálálni neki.

[Milyen karakterű edzőként írnád le 
Bojan Lazicsot?

Egyenes, határozott és nyerő típusú 
embernek tartom magam. Megvannak az 
elképzeléseim és a terveim, én is feljebb 
akarok lépni, idővel NB I-es edző és szövet-
ségi kapitány szeretnék lenni. Természete-
sen mindehhez időre van szükség, nem 
rohanok sehová, hiszen nagyon sokat kell 
még tanulnom, 
de hála Istennek 
azokkal dolgo-
zom, akiktől ta-
nulhatok.
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[Olimpiai bajnok az akadémián A 2012-es játékokon 200 
mellen aranyérmes úszó 
rengeteg érdekes kulissza-
titkot osztott meg növen-
dékeinkkel. Megtudhattuk, 
hogy a versenyek döntői 
előtt a japán riválisok szá-
mítanak a lelki hadviselés 
nagymestereinek, és azt is, 
hogy hogyan lehet az apró, 
ellenfeleket kizökkentő 
praktikák ellen védekezni. A 
kiváló hangulatú, majd egy-
órásra nyúló beszélgetés 
során olimpiai bajnokunk 
felidézte pályafutása legem-
lékezetesebb pillanatait is, il-
letve elárulta: felcsúti látoga-
tása előtt egy igen kemény, 
kilenc kilométernyi úszást 
jelentő edzést teljesített.

Természetesen Gyurta 
Dániel labdarúgáshoz fű-

ződő viszonya is szóba 
került. London bajnoka el-
árulta, a sérülésveszély mi-
att csupán nézője a sport-
ágnak, kedvenc csapata 
pedig a Manchester City. 
A kiváló úszótól megtud-
hattuk, ha a medence he-
lyett a futballpályán kötött 
volna ki, mentalitása miatt 
szinte biztosan csatárként 
riogatná az ellenfelek ka-
pusait.

Gyurta Dániel számára 
idén a budapesti világbaj-
nokság megnyerése a fő 
célkitűzés. Véleménye sze-
rint a 200 mell élmezőnye 
jelenleg nagyon kiegyenlí-
tett, akár hat-hét úszó is jó 
eséllyel pályázhat az arany-
éremre, közöttük az aznapi 
forma dönthet majd.

„Rendkívül jó érzés 
volt, hogy ennyi kérdést 
kaptam a srácoktól, bol-
dog vagyok, hogy itt le-
hettem. Nagyon örülök, 
hogy a fiatalok ennyire jó 
helyen lehetnek, mindent 
megkapnak ahhoz, hogy 
remek labdarúgókká és 
emberekké válhassanak. 
Most láttam, hogy meny-
nyire jó az, ami itt van, 
így egyértelmű, hogy oda 
fogok figyelni a Puskás 
Akadémiára. Remélem, 
tudtam a srácoknak va-
lamiféle motivációt, erőt 
adni ahhoz, hogy még 
jobbak legyenek. Ha ez 
megvolt, már megérte itt 
lennem” – mondta bú-
csúzóul London aranyér-
mese.

a kollégiumi Szalon vendége ezúttal london 
úszó olimpiai bajnoka, gyurta dániel volt.

Vendégeink Vendégeink
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A kínok kínálatában szerepelt a toronyépí-
tés üdítős rekeszekből, tűzőrzés, hat kilomé-
teres gyalogtúra, de a legnépszerűbbnek 
talán a kocsiépítés bizonyult. A feladatnak 
természetesen gyakorlati jelentősége volt, 
hiszen a járgányban szállították cókmókju-
kat a fiúk.

„Elég jól sikerült kiviteleznünk, tökéletes a 
tartása, a kerekek is megvannak, igazi erő-
gép lett. Arra is törekedtünk, hogy a lehető-
ségekhez képest minél könnyebb legyen, 
hiszen tudtuk: néha emelgetni is kell majd. 
Így is borzalmasan nehéz volt átjuttatni az 
akadályokon, tizenkilenc ember együttes 
munkája kellett hozzá” – írta le a szerkezetet 
Lencsés Bálint, aki nemrég érkezett akadé-
miánkra.

A fiúk természetesen a tábor eredeti cél-
járól sem feledkeztek meg, és megállapítot-
ták: a közös megpróbáltatások tovább erő-
sítették bennük az összetartozás érzését. 

 „Nagyon jól éreztük magunkat, nagysze-
rű alkalom volt ez arra, hogy még jobban 
összekovácsolódjon a csapat. Nagyon 
fontosnak tartjuk a közös munkát, amiből 
mindenki kiveszi a részét. A tábornak az is a 
lényege, hogy még szorosabbá fűzzük ba-
rátságunkat a csapattársakkal” – összegez-
te a tapasztalatokat Sipos Zoltán.

[Közösségformáló erőpróbák
a sportos, de komfortos akadémiai életből kiszakadva túlélőtáborban 
bizonyították rátermettségüket az u16-os korosztály növendékei.

táboroztunk
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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: 2017. 03. 03.
www.puskasakademia.hu

impresszum Partnerek és támogatók:

21. 02. 19.  SZOLNOKI MÁV – PAFC 1–0
22. 02. 26.   PAFC – KOZÁRMISLENY 2–0
23. 03. 05.  17.00 PAFC – KISVÁRDA
24. 03. 12.  17.00 SOPRONI – PAFC
25. 03. 16.  17.00 PAFC – BÉKÉSCSABA
26. 03. 19. 15.00 SZEOL – PAFC
27. 04. 02. 18.00 PAFC – CIGÁND
28. 04. 09.  18.00 CSÁKVÁR – PAFC
29. 04. 12.  18.00 PAFC – VÁC FC
30. 04. 16. 18.00 ZTE – PAFC
31. 04. 23. 18.00 PAFC – MOSONMAGYARÓVÁR
32. 04. 30. 18.00 SIÓFOK – PAFC
33. 05. 03 18.00 PAFC – NYÍREGYHÁZA
34. 05. 07. 17.30 DOROG – PAFC
35. 05. 14. 18.00 PAFC – SZEGED 2011
36. 05. 21. 18.00 CEGLÉD – PAFC
37. 05. 28. 18.00 PAFC – BALMAZÚJVÁROS
38. 06. 04. 18.00 BUDAÖRS – PAFC

  M GY D V G PT
  1 SOROKSÁR SC 22 12 6 4 39–21 42
  2 PuSkÁS afC 22 12 6 4 39–29 42
  3 BALMAZÚJVÁROS 21 12 4 5 25–17 40
  4 VÁC FC 22 11 5 6 28–20 38
  5 MOSONMAGYARÓVÁR 22 11 4 7 35–21 37
  6 BÉKÉSCSABA 21 11 4 6 31–17 37
  7 KISVÁRDA 21 10 5 6 30–19 35
  8 SZEGED 2011 22 9 7 6 30–15 34
  9 ZTE FC 22 9 7 6 35–29 34
10 SZOLNOKI MÁV 21 9 3 9 26–28 30
11 SOPRONI VSE 22 7 9 6 25–24 30
12 NYÍREGYHÁZA  22 8 5 9 27–29 29
13 SIÓFOK 22 8 3 11 25–31 27
14 CSÁKVÁR 22 6 9 7 27–34 27
15 DOROGI FC 22 7 5 10 22–27 26
16 BUDAÖRS 22 7 2 13 17–35 23
17 KOZÁRMISLENY 22 6 4 12 19–28 22
18 CEGLÉDI VSE 22 5 3 14 28–39 18
19 CIGÁND SE* 22 5 5 12 15–35 17
20 SZEOL SC 22 4 2 16 11–36 14
*3 PONT LEVONVA

  M GY D V G PT
  1 ETO FC GYŐR 20 16 – 4 53–11 48
  2 ÉRDI VSE 20 16 – 4 46–19 48
  3 KAPOSVÁR 20 13 3 4 43–13 42
  4 FC AJKA 20 10 5 5 40–26 35
  5 III. KER. TVE 20 10 3 7 37–26 33
  6 CSORNAI SE 20 10 2 8 33–28 32
  7 HONVÉD-MFA II. 20 9 4 7 41–33 31
  8 PuSkÁS afC ii. 20 9 2 9 28–24 29
  9 GYIRMÓT FC II. 20 7 8 5 25–22 29
10 ANDRÁSHIDA SC 20 8 3 9 24–28 27
11 VIDEOTON FC II. 20 8 2 10 32–39 26
12 TATABÁNYA FC 20 6 7 7 21–35 25
13 CSEPEL FC 20 7 3 10 19–26 24
14 HÉVÍZ SK 20 6 4 10 17–23 22
15 VLS VESZPRÉM 20 4 6 10 14–30 18
16 DIÓSD 20 5 2 13 10–53 17
17 SÁRVÁR FC 20 3 5 12 8–29 14
18 KOMÁROM VSE 20 2 3 15 16–42 9
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[Olcsón megúszta a Misleny

Csapatunk a Kozármisleny ellen nem 
sok kétséget hagyott afelől, hogy ki az 
úr a háznál, már az első percben tizen-
egyesgyanús helyzetben esett el Prosser 
Dániel, de Solymosi Péter továbbot in-
tett. Folyamatosan nyomás alatt tartottuk 
ellenfelünket, s ez a 19. percben meg is 
hozta az eredményét. Forró Gyula bal ol-
dali beadására remek ütemben érkezett 
az öt és felesen Prosser, és Horváth Dáni-
el kapujába perdített (1–0).

A gól után sem hagyott alább a Puskás-

presszió, a vendégek gyakor-
latilag a félpályát is alig lépték 
át. A 30. percben gyönyörű 
támadásból szereztük meg má-
sodik gólunkat: Sándor pazar 
löbbölése után Prosser minta-
szerű emeléssel ugratta ki kö-
zépen Lencse Lászlót, aki az 
ötösről a hálóba helyezett (2–0).

A 40. percben csak Fortuna 
óvta meg a látogatókat a har-
madik góltól. A végig rendkívül 
agilis Prosser ezúttal úgy döntött, 
távolról próbálja meg bevenni a 
baranyaiak kapuját, de 28 méte-
res szabadrúgása a felső lécről 
nem a gólvonal mögé vágódott…

A 52. percben tizenegyeshez 
jutottunk: Prossert buktatta Lantos Leven-
te a tizenhatoson belül, Horváth azonban 
védte Lencse félmagas büntetőjét. 

A kisebb-nagyobb helyzetek továbbra 
is sorjáztak a mieink előtt, s amikor már 
a kapus, illetve a védők sem segíthettek, 
mentett a kapufa – két ízben is. Előbb 
Csilus Ádám döngette meg az oldalsó 
lécet, majd a hajrában Márkvárt Dávid 
kísérlete is hasonlóképp hiúsult meg, így 
maradt a 2–0, ami nem tükrözi hűen a két 
együttes közti különbséget.

19. 02. 19.  HÉVÍZ SK – PAFC II. 2–1
20. 02. 26.  PAFC II. – HONVÉD-MFA II. 0–1
21. 03. 05. 14.30 III. KER. TVE – PAFC II.
22. 03. 12. 11.00 PAFC II. – VIDEOTON FC II.
23. 03. 19. 15.00 KOMÁROM – PAFC II.
24. 03. 26. 11.00 PAFC II. – CSORNAI SE
25. 04. 02. 11.00 PAFC II. – DIÓSD
26. 04. 09. 16.30 FC AJKA – PAFC II.
27. 04. 16. 11.00 PAFC II. – GYIRMÓT FC II. 
28. 04. 23. 17.00 ETO FC – PAFC II.
29. 04. 30. 13.00 PAFC II. – SÁRVÁR FC
30. 05. 07. 17.30 CSEPEL FC – PAFC II.
31. 05. 14. 13.00 PAFC II. – KAPOSVÁR
32. 05. 21. 18.00 ANDRÁSHIDA – PAFC II.
33. 05. 28. 11.00 PAFC II. – TATABÁNYA FC
34. 06. 04. 18.00 ÉRDI VSE – PAFC II.

a PafC ii 2017-es tavaszi mérkőzései az nb iii-ban

a PafC 2017-es tavaszi mérkőzései az nb ii-ben
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