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Vezetőedzői nyilatkozat

[Folytatnunk kell a győztes szériát 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,

valamelyikét!

Zsolt

Gyere el szurkolni a PAFC további
4 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 – Dorogi FC 
mérkőzésen és gyűjtsd be Nagy 

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.

[Három tétmeccs, három győzelem 
– mondhatjuk, hogy kimásztunk a gö-
dörből?

Gödörről nem beszélnék, inkább úgy 
fogalmaznék, volt egy kis hanyatlásunk, 
ami leginkább a koncentráció csökke-
nésének tudható be. A játéktudásunkkal, 
illetve a hozzáállásunkkal a hárommér-
kőzéses nyeretlen széria során sem volt 
probléma.

[Azért bizonyára lényegesen jobb han-
gulatban folyt a felkészülés a héten…

Nyilvánvaló, hogy a 
két bajnoki győze-
lem és a tovább-
jutás a kupában 
megváltoztatja a 
hangulatot. Ami-
kor jöttünk haza 
Ny í regyházáró l , 

érezhető volt, hogy a csapat felszabadult, 
feloldódott a görcs, a srácok majdnem 
végig énekeltek a buszon. Ami a felkészü-
lést illeti, a tegnapi, Mór elleni meccs is jól 
mutatta, egy zártan védekező csapat el-
len hogyan kell játszanunk. Gyakoroltuk a 
pozíciós játékot, ami nagyon sok türelmet 
igényel majd a Dorog ellen is. Remélem, 
vasárnap még dominánsabbak leszünk, 
mint a móri kupameccsen. A Dorog per-
sze sokkal jobb csapat, jobb játékosok-
kal, valamivel támadóbb szellemben lép-
nek majd pályára, ami jelenthet egy kis 
könnyebbséget - talán egyszerűbb lesz 
megtalálnunk a réseket. 

[A dorogiak vezetőedzője, Németh Sza-
bolcs kijelentette: három pontért jönnek 
a Pancho Arénába. Mit kell ahhoz ten-
nünk, hogy elkerüljünk egy esetleges 
kellemetlen meglepetést?

A játékosainknak belső motivációként 
kell felfogni a jó sorozatunk folytatását. 

Nagyon nehéz találkozóra számítok, 
nagy türelemmel, nagy hatékony-
sággal, és legfőképp nagyon 
pontosan kell játszanunk. Nem 
szabad sok labdát veszítenünk, 
hiszen az lehetőséget ad arra, 
hogy az ellenfél kontrákkal a 
védelmünk mögé kerüljön. Ha 
az ilyen szituációkat sikerül el-
kerülnünk, és a kapu előtt sem 
hibázunk, meglesz zsinórban 

a harmadik bajnoki 
győzelmünk is.

a Siófok 1-0-s hazai legyőzése után rangadót nyertünk nyíregyházán, 
majd a kupában búcsúztattuk a mórt is, így hárommeccses nyerő 
sorozattal futunk neki a dorog elleni vasárnapi bajnokinak. 
az összecsapás előtt vezetőedzőnket, Szijjártó istvánt szólaltattuk meg.
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Vezetőedzői nyilatkozat

[ Hárommecs -
cses a veretlen-
ségi sorozatuk, 
nyilván szeret-
nék a Pancho 
Arénában is to-
vább nyújtani 
ezt a szériát. Mi 
kellene ahhoz, 
hogy ez sikerül-
hessen?

Az NB II-ben 
minden mér-
kőzés nagyon 

nehéz, a vasárnapi különösen az lesz a 
számunkra, hiszen a Puskás Akadémia 
remek játékosállománnyal rendelkező 
csapat. Ennek ellenére ha alázattal, ke-
ményen dolgozunk a pályán és hiszünk 
magunkban, akkor Felcsútról is elhozhat-
juk a három pontot.

[Legutóbb a Szolnokot 1-0-ra győzték 
le Dorogon. Mennyire volt elégedett a 
látottakkal?

Szervezettek voltunk, amit kértem a 
játékosaimtól, azt maradéktalanul végre-
hajtották, a saját játékunkat játszottuk, így 

nem lehetek elégedetlen. Nyerhettünk 
volna nagyobb arányban is, hiszen több 
lehetőségünk is volt, de csak egyet sike-
rült ezekből értékesíteni - ettől függetlenül 
természetesen megdicsértem a fiúkat. 
Amin javítanunk kellett, azon a héten még 
tovább dolgoztunk, így felkészülten várjuk 
a Puskás elleni találkozót.

[Miben rejlik a Dorog ereje?
Leginkább abban, hogy a játékosaim 

rendkívül elszántak, a meccseken kiful-
ladásig hajtanak, az edzéseken nagyon 
jó a hozzáállásuk és rendkívül fegyel-
mezettek. A másodosztályban a miénk 
a legfiatalabb átlagéletkorú gárda, így a 
srácok tele vannak bizonyítási vággyal. 
A Puskás Akadémia ellen is nagyon mo-
tiváltak leszünk, ezt megígérhetem. Az 
első osztályba jutásért küzdő csapat lesz 
az ellenfelünk, nagy nyomásra számítok a 
részükről, de mi is tudjuk, hogy mit kell 
tennünk ahhoz, hogy megszerezzük a 
három pontot. Száztíz százalékot kell pro-
dukálnunk, de ha élesben is meg tudjuk 
csinálni azt, amit az edzéseken gyakorol-
tunk - márpedig miért ne tudnánk -, igenis 
látok esélyt a meglepetésre.

[Szupermotivált Dorogra 
számíthatunk

[Bődületes Kleinheisler-gól 
Darmstadtban
Megszerezte első darmstadti 
gólját Kleinheisler László a 
német Bundesliga 8. fordu-
lójában. Akadémiánk nevelt-
je 1-1-es állásnál egy kifejelt 
szöglet után elemi erejű ka-
páslövést zúdított a vendég 
Wolfsburg kapujába. A mér-
kőzést 3-1-re a Darmstadt 
nyerte, Kleinheisleren kívül 
hazai részről Ben-Hatira és 
Sirigu talált be, a vendégek 
gólját Mario Gomez szerezte. A tekinté-
lyes német szaklap, a Kicker értékelése 
szerint az ex-puskásos középpályás 1.5-

ös osztályzatával - az 1-es a legmagasabb 
kalkulus - a mezőny legjobbja lett, ezzel a 
forduló válogatottjába is bekerült.

-

Jó formában érkezik a dorogi fC felcsútra - a piros-feketék 
szeptember 25-i, balmazújvárosi vereségük óta kétszer nyertek 
és egyszer játszottak döntetlent. a vasárnapi összecsapás előtt 
vezetőedzőjüket, németh Szabolcsot kérdeztük.

németh Szabolcs

[Játékvezetők
A PAFC - Dorog mérkőzést Gaál Ákos vezeti. Asszisztensek: Takács Gábor 
és Bertalan Dávid. Tartalék játékvezető: Barna Gábor.

[Tíz növendékünk a válogatottakban
Az U15-ös válogatott külföldön 
vív barátságos mérkőzést: nov-
ember elsején és harmadikán két 
felkészülési meccsen méri össze 
erejét Montenegró hasonló korú 
alakulatával. Preisinger Sándor 
három labdarúgónkat vette szá-
mításba: Hosszú Zétény, Kalmár 
Benedek és Posztobányi Patrik 
szerepel a kiválasztottak közt.

Az U16-osoknál a Puskás Aka-
démiáról öt játékos: Földi Botond, 
Gáspár Máté, Papp László, Pri-
bék Bence és Sipos Zoltán ölthette ma-
gára a meggypiros mezt. Csapatunk Uk-
rajnával mérkőzött meg október 25-én és 
27-én, az első meccs 1-1-es döntetlenje 
után a másodikon súlyos, 4-0-s vereséget 
szenvedett.

Az U19-esekre tétmeccsek várnak, a 

magyar gárda az örményországi Eb-selej-
tező minitornán november 10-én Olaszor-
szággal, november 12-én Svájccal, 15-én 
pedig a hazaiakkal mérkőzik meg. A Pus-
kás Akadémiáról Tóth Bencének és Sza-
bó Bencének szavazott bizalmat Michael 
Boris szövetségi edző.
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Nem ígérkezett könnyűnek csapatunk 
Youth League visszavágója a szaloniki 
Kaftanzoglio-stadionban. Az első össze-
csapáson a Pancho Arénában Óvári Zsolt 
góljával vezettünk 1-0-ra, de a görög cen-
ter, Sztatopulosz negyedórával a vége előtt 

egyenlített, így idegen-
ben mindenképpen 

gólt kellett szerez-
nünk a továbbju-
táshoz. 

A szaloniki mérkőzés első félidejében 
inkább a görögök domináltak, több hely-
zetük is volt, ám a játékrész legvégén Óvári 
megszerezhette volna az áhított találatot. A 
fordulás után sokkal kezdeményezőbb lett 
együttesünk, ennek eredményeképpen 
többször tettünk látogatást a görög kapunál. 
Előbb Kováts előtt alakult ki ígéretes helyzet, 

majd Keményffy 
Máté látványos ol-

lózó mozdulatánál 
kellett a helyén lennie 

Sziampanisznak. 
Noha a görögöknek is számos 

lehetőségük volt, hogy lezárják az óriási 
küzdelmet és rengeteg párharcot hozó ta-
lálkozót - még érvénytelen gólt is szereztek 
-, nekünk is volt meccslabdánk. A 70. perc-
ben Óvári az ötös jobboldali sarkánál kilépve 
már csak Sziampanisszal állt szemben, ám 
a görög kapus hatalmas bravúrral mentett. 
Magyari Szilárd három minutummal a lefú-
jás előtt szabadrúgásból találhatott volna be, 

Hatalmasat harcolt Youth league-csapatunk Szalonikiben 
a Paok elleni selejtező második mérkőzésén, de a 0-0-s döntetlennel 
a Pancho arénában betaláló görögök jutottak tovább.

de a jobb alsóba tartó lövését 
hárította a hellének portása. Így 
maradt a gól nélküli döntetlen, 
ami azt jelentette, hogy bármilyen hősiesen 
küzdöttünk is, idegenben lőtt góllal a görög 
korosztályos bajnok jutott a következő fordu-
lóba.

„Egy kétmérkőzéses párharcban nem le-
het különválasztani az oda- és visszavágót. 
Mivel az első találkozón 1-1 lett az ered-
mény, úgy jöttünk ide, hogy mindenkép-
pen gólt kell szereznünk, ugyanakkor hátul 
stabilnak kellett maradnunk. Egy kicsit kivá-
rásra is kellett játszanunk, talán ezért volt az 
első félidőben meddő a labdabirtoklásunk. 
A második játékrészben sokkal inkább az 
ellenfél térfelén birtokoltuk a labdát, jobban 
felvállaltuk az egy az egy elleni játékot, de 
nem tudtuk belőni a helyzeteinket. A két 
meccs alapján nem vallottunk szégyent, és 
hasznos tapasztalatokat szereztünk” – nyi-
latkozta a szaloniki mérkőzés után Bordán 
Csaba.

Youth league

[Vitézül küzdöttünk, 
de kiestünk Szalonikiben
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Vendégeink

[Portugál vendég a Panchoban [Tokióra készül a háromszoros 
olimpiai bajnok

A luzitán nagycsapat elöljárója megis-
merkedett a stadionnal, megtekintette ál-
landó kiállításunkat, szemügyre vette az 
edzőpályákat és a kollégiumot is, majd 
Takács Mihály főigazgatóval tárgyalt a 
két klub együttműködésének lehetősé-
géről.

„Kitűnő benyomásokat szereztem. 
Fantasztikusak itt a körülmények, cso-
dálatosak az építészeti megoldások, és 
az akadémia koncepciója is nagyon jó. 
A kollégium, az iskola és az edzőpályák 
egymás közvetlen szomszédságában 
vannak, ami pontosan megegyezik a 
mi elképzelésünkkel. Ezt kell csinálni a 
sportban, hiszen egyszerre kell edze-
nünk, tanítanunk és nevelnünk a gyere-
keket. Nem mindegyikükből lesz Puskás 
vagy Cristiano Ronaldo, ezért nagyon 

fontos, hogy megkapják a megfelelő mű-
veltséget” - mondta látogatásának végén 
Bruno de Carvalho.

A Sporting elnökét lenyűgözte az 
edzőközpont is. „A pályák ragyogó álla-
potban vannak, a stadion pazar, mond-
tam is a főigazgató úrnak, hogy büszkék 
lehetnek arra, amit létrehoztak - mind a 
sport, mind a közösségépítés terén” - 
fogalmazott. - Ma fontos lépést tettünk 
a szorosabb kapcsolatok kiépítésének 
irányába. Egy konkrétumról is megálla-
podtunk: U17-es csapatunk részt vesz a 
nyári Puskás-Suzuki Kupán. Beszéltünk 
ezen kívül tanulmányutakról az akadé-
mistáink számára, csakúgy, mint a rend-
szeres szakmai tapasztalatcseréről. Úgy 
vélem, minden adott ahhoz, hogy meg-
kezdjük a közös munkát.”

az mtk elleni budapesti stadionavató előtt a Puskás akadémiára 
látogatott és a két klub közötti együttműködéséről tárgyalt a világhírű 
Sporting lisszabon elnöke, bruno de Carvalho.

A Londonban egyszer, Rióban két-
szer aranyérmes, csupa mosoly kivá-
lóság ötkarikás élménybeszámolója 
remek hangulatot varázsolt a kollégi-
um falai közé.

Szabó Gabriella 2012-ben, Lon-
donban a kajak négyessel nyert arany-
érmet 500 méteren, majd az idei nyáron 
a kvartettel megvédte címét, ráadásként 
pedig Kozák Danutával a kettesek kö-
zött is megkoronázták. A szinte mindig 
mosolygós bajnoknővel Buda Marci be-
szélgetett a kollégium aulájában, ahol 
rengeteg fiatalunk tette tiszteletét. Ez 
persze nem csoda: egy igazi példakép, 
egy ízig-vérig sportember mesélt életé-
ről, élményeiről.

A kiváló hangulatú est folyamán meg-
tudtuk, Szabó Gabi nem rajong a csa-
patsportokért (de a Puskás Akadémi-
ának eztán szurkolni fog!), illetve azt is, 
hogy hamarosan újra iskolapadba ül, 
mivel a 2020-as olimpiára már 
jogi végzettséggel szeretne ki-
utazni.

az akadémiai esték újabb 
állomásán a háromszoros 
olimpiai bajnok kajakozó, 
Szabó gabriella látogatott el 
felcsútra. 



Puskás ferenc labdarúgó akadémia u16

Felső sor:  auerbaCH Martin, Pregitzer Péter, ÁngYÁn Milán, PoSztobÁnYi Patrik, berekali Márk, kalmÁr Benedek, VaitS Marcell
Középső sor:  farkaS Szabolcs, feHér Csanád, HorVÁtH Kevin, ViSinka Ede edző, komÁromi György, SiPoS Gábor, kuCSVÁn Milán
Alsó sor:  kuCSVÁn Martin, SCHuSzter Ronald, rébék Richárd, nagY Lorenzó, Vizler László, benke Áron, HoSSzú Zétény
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[Koszovó sportminiszterét fogadtuk

Magyarország és Koszovó miniszterelnö-
kei még az év elején egyeztettek egy, a 
sportot érintő szorosabb együttműködés-
ről, ennek első lépéseként érkezett ha-
zánkba Kujtim Shala, Koszovó kultúráért 
és sportért felelős minisztere. A küldöttség 
a Puskás Akadémiára is ellátogatott, ahol 
megtekintették a Pancho Arénát és annak 
kiszolgáló helységeit, valamint bepillan-
tást nyerhettek az akadémián zajló mun-
kába. Kujtim Shala miniszter úr találkozott 
akadémiánk főigazgatójával, Takács Mi-
hállyal, akivel sikeres tárgyalásokat folyta-
tott egy jövőbeni szoros együttműködés 
lehetőségéről. A két ország hamarosan a 
labdarúgás mellett más sportágakban is 
indíthat közös programokat. 

„Megtisztelő számunkra, hogy láto-
gatást tehettünk a Puskás Akadémián, 
roppant impozáns komplexumot ismer-
hettünk meg. Minden elismerésem az 
akadémia alapítójáé, a vezetőké, az itt dol-
gozóké, mert látszik, mekkora becsben 
tartják legendás játékosuk emlékét, mely 
előtt remek labdarúgók kinevelésével tisz-
telegnek. A mai megbeszélés az első lé-
pés volt egy sikeres együttműködés felé, 
melynek keretében minden korosztályból 
két-két koszovói tehetség az akadémia 
hallgatója lehet. Emellett számunkra na-
gyon fontos, hogy edzőink olyan tovább-
képzéseken vehessenek itt részt, melyek 
garantálják szakmai fejlődésüket” – nyilat-
kozta látogatása végén a miniszter.

1956-ban felmorajlott a szabadás utáni 
vágy mindent elsöprő hangja Magyaror-
szágon. A szabadságharc és forradalom 
emléke előtt akadémiánk is tisztelgett, 
1956 eseményeinek 60. évfordulóján Ta-
kács Mihály, a Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémia főigazgatója és Kiss Zoltán kol-
légium-vezető koszorút helyezett el Puskás 
Ferenc szobránál. 

[A forradalom 60. évfordulóján

1600

megemlékezés

a két ország közötti 
sportkapcsolatok megerősítésének 
jegyében a Puskás akadémiára 
látogatott koszovó kultúráért 
és sportért felelős minisztere, 
kujtim Shala.

Növendékeink egy-egy mécses gyújtá-
sával emlékeztek az ´56-os hősökre.

1956 a magyar sportban is kihever-
hetetlen és a mai napig érezhető fordu-
lópontot jelentett, a világ szűken vett él-
vonalába tartozó sportolók távoztak az 
országból - akadémiánk névadója is el-
hagyta Magyarországot és külföldön foly-
tatta pályafutását.

az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseire emlékeztek 
akadémiánk növendékei és vezetői. Puskás ferenc szobránál 
koszorúval, mécsesekkel és néma főhajtással tisztelegtünk.
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Az 1956-os forradalom kitörésekor a Hon-
véd egy Európa Kupa-mérkőzésen ven-
dégszerepelt Spanyolországban, ahol 3:2-
re kikapott az Athletic Bilbaótól. Ezután a 
bizonytalan hazai állapotok miatt a csapat 
úgy döntött, hogy vár a visszatéréssel, és a 
decemberi brüsszeli visszavágó után eluta-
zott a hazai vezetés által nem engedélyezett 
dél-amerikai turnéra. Miután a szovjet had-
sereg már leverte a forradalmat, Puskás 
és a csapat néhány másik tagja pedig úgy 
döntött, hogy Bécsben marad, elkerülendő 
az országra váró megtorlást. Az Aranycsa-
pat ezzel véglegesen feloszlott. Puskásék 
külföldön maradtak, mások viszont, mint 
például Grosics Gyula, hazatértek.

1957-ben Puskás előszerződést írt alá a 
Wiener Sportklubnál, azonban a többi emig-
ráns játékoshoz hasonlóan ő sem rendelke-
zett játékengedéllyel, így a pályafutásában 
átmeneti szünet következett. Az emigráció 
miatt az MLSZ közbenjárására a FIFA 18 hó-
napra mindannyiukat eltiltotta a játéktól. 

1956 decemberében a Honvéd a Real 
Madrid elleni barátságos mérkőzésen 5:5-
ös eredményt ért el. 1958-tól a Honvéd 
technikai vezetője, Östreicher Emil sport-
igazgatóként dolgozott a Real Madrid el-
nöke, Santiago Bernabéu mellett. Első 
megbízásaként erősítést kellett találnia a 
csapat számára. Legelőször természetesen 
Puskást kereste fel Olaszországban, hogy 
magával vigye őt a Realhoz.

Puskás eltiltása ekkorra véget ért és a 
Real időközben megszerezte sorozatban a 
harmadik győzelmét is az akkoriban létrejött 
UEFA Bajnokcsapatok Európa Kupájában, 

így Kocsis Sándorhoz és Czibor Zoltánhoz 
hasonlóan Puskás is Spanyolországba köl-
tözött. Rövidesen barátságot kötött Alfredo Di 
Stéfanóval, és közös munkájuk révén a Real 
Madrid a legjobb európai futballklubbá vált. 
Hatszor nyerték meg a nemzeti bajnokságot 
és további három alkalommal hódították el a 
Bajnokcsapatok Európa Kupáját.

Puskás Ferenc négyszeres spanyol gólki-
rály lett és 1961-ben megkapta a spanyol 
állampolgárságot, így az1962-es labdarú-
gó-világbajnokságra a spanyol válogatott 
tagjaként utazott Chilébe. 

[Sport és forradalom
az aranycsapat széthullását a mai napig nem heverte ki a magyar 
futball - de más klasszis sportolókat is elveszítettünk a forradalom 
leverése miatt. 

megemlékezés
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Puskás intézet

Minden idők legnagyobb magyar lab-
darúgójának, Puskás Ferencnek az élet-
pályája szorosan összefügg az 56-os 
eseményekkel, hiszen a forradalom leve-
résének hírére külföldön, először Bécs-
ben maradt, ahová rövidesen felesége és 
gyermeke is követte. Később Spanyolor-
szágba költözött, ahol 1958-ban a Real 
Madrid legendás játékosa lett.

„Akkoriban a sport volt az egyetlen le-
hetőség, hogy valaki kiemelkedjen a tár-
sadalomból. De ezt is csak bizonyos szin-
tig lehetett, mert hivatalosan a sportoló 
sem mehetett akármikor külföldre. Ahhoz, 
hogy a játékosok külföldi nagycsapatok-

hoz jussanak, disszidálniuk kellett, el kel-
lett hagyják a szülőföldjüket, vállalva ez-
által, hogy esetleg egy évig eltiltják őket. 
Így volt ez Puskás öcsivel is” — mondta 
Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti pol-
gármestere a megnyitón. Hozzátette: „Ez 
egy olyan alkalom lesz, amikor betekin-
tést nyerhetünk egy labdarúgó sportolói 
és magánemberi életébe, láthatjuk majd, 
miként éltek a sportemberek a kommu-
nizmus legnehezebb éveiben”.

Szatmárnémetiben nagy érdeklődés 
kísérte a megnyitót, ahol a látogatók meg-
tekinthetik az 1952-es helsinki olimpia 
aranyérmét. Láthatják azt a zászlót is, amit 

[Puskás-relikviák a forradalom hajnalán
Szombaton este nyílt meg Szatmárnémetiben 
a Puskás ferenc kiállítás, amelyet nagy érdeklődés kísért.

David Wright angol csapatkapitány adott 
a Népstadion kezdőkörében Puskás 
Ferencnek a 7–1-re végződött magyar-
angol találkozón 1954. május 23-án. Az 
1954-es svájci világbajnoki ezüstérem, 
a helsinki olimpiai döntőben viselt cipő, 
a spanyol bajnokság gólkirályának járó 
Pichichi-trófeák, a spanyol bajnoki címért 
járó kupák, a BEK-serlegek kicsinyített 
másolatai, valamint a FIFA-érdemrend is 
megtekinthető a Vécsey-házban.

Magyar Lóránd, a helyi tanács RMDSZ-
frakciójának elnöke elmondta, a 2014-es 
Albert Flórián-kiállítás sikerén felbuzdulva 
döntöttek arról, hogy a Puskás-kiállítást is 
elhozzák Szatmárnémetibe. Két évvel ez-
előtt az egyetlen magyar Aranylabdás já-
tékos emléktárgyaiból szervezett tárlatnak 
mintegy 5000 látogatója volt két hét alatt. 
A Puskás Intézet kiállítása november 4-ig 
ingyenesen látogatható.
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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. 10. 27.
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.  17:00 PAFC - DOROG 
 16. 11.06.  13:30 SZEGED - PAFC 
 17. 11.20.  16:00 PAFC - CEVASPORT 
 18. 11.27.  16:00 BALMAZÚJVÁROS - PAFC 
 19. 12.04.  15:00 PAFC - BSC 
 20. 12.11.  15:00 PAFC - SOROKSÁR

  M GY D V G PT
  1. BALMAZÚJVÁROS 14 9 2 3 20–12 29
  2. KISVÁRDA  14 7 4 3 21–11 25
  3. PuSkÁS afC 14 7 4 3 27–24 25
  4. BÉKÉSCSABA  14 7 2 5 19–13 23
  5. SOROKSÁR SC 14 6 5 3 25–18 23
  6. ZTE 14 6 5 3 24–17 23
  7. GROSICS AKAD. 14 6 4 4 20–9 22
  8. NYÍREGYHÁZA  14 6 3 5 15–17 21
  9. CSÁKVÁR 14 5 6 3 17–18 21
10. DOROGI FC 14 6 2 6 17–16 20
11. BFC SIÓFOK 14 6 1 7 16–20 19
12. SOPRONI VSE 14 5 4 5 17–17 19
13. MOSONMAGYARÓVÁR 14 5 3 6 20–16 18
14. VÁC FC 14 5 3 6 15–15 18
15. KOZÁRMISLENY 14 5 3 6 14–15 18
16. SZOLNOKI  14 5 2 7 18–23 17
17. CEGLÉDI VSE 14 4 2 8 22–26 14
18. BUDAÖRS 14 4 1 9 7–20 13
19. CIGÁND SE 14 3 3 8 9–22 12
20. SZEOL SC 14 3 1 10 7–21 10

  M GY D V G PT
  1. ÉRDI VSE 12 11 – 1 30–8 33
  2. KAPOSVÁR 12 9 1 2 30–8 28
  3. ETO FC GYŐR 12 9 – 3 33–8 27
  4. CSORNAI SE 12 8 1 3 25–17 25
  5. PuSkÁS afC ii. 12 8 – 4 22–13 24
  6. HONVÉD-MFA II. 12 6 1 5 30–21 19
  7. CSEPEL FC 12 6 – 6 15–15 18
  8. ANDRÁSHIDA SC 12 5 2 5 16–16 17
  9. VIDEOTON FC II. 12 5 2 5 17–27 17
10. III. KER. TVE 12 5 1 6 23–18 16
11. FC AJKA 11 4 4 3 18–18 16
12. TATABÁNYA FC 12 4 4 4 15–20 16
13. GYIRMÓT FC II. 12 3 5 4 16–19 14
14. DIÓSD 11 3 1 7 8–32 10
15. HÉVÍZ SK 12 2 3 7 8–14 9
16. SÁRVÁR FC 12 1 4 7 5–18 7
17. KOMÁROM VSE 12 1 1 10 13–32 4
18. VESZPRÉM 12 – 4 8 4–24 4
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PafC

[Tóth-bomba Nyíregyházán, 
Tischler-olló Móron

Mozgalmas másfél héten vagyunk túl, 
a válogatott szünetet követően NB II-es 
csapatunk három győztes tétmeccset is 
vívott a nevezett időszakban - nem akár-
milyen gólokkal. 
Az első találkozón, október 16-án a 
Merkantil Bank Liga 13. fordulójában a 
Pancho Arénában fogadtuk a Siófokot. 
Goran Kopunovics együttese igencsak 
megnehezítette a dolgunkat hazai pá-
lyán is, ám a bajnokságban debütáló 
Vanczák Vilmos 36. percben szerzett 
fejesgóljával 1-0-ra legyőztük a Balaton-
partiakat. 

Hat nap múlva, a nyíregyházi 
bajnoki rangadón a 21. perc-
ben nyomatékosítottuk először, 
hogy csakis a győzelmet tart-
juk elfogadhatónak. Ekkor bal-
hátvédünk, Tóth Bence tört be 
bátran a vendéglátók büntető-
területére, és 15 méterről bődü-
letes gólt ragasztott druszája, 
Hermány Bence kapujába. A 
második játékrészben egy ex-
szparis, Pekár László szomo-
rította tovább egykori kenyér-
adóját; a szélső a 62. percben 
első labdaérintéséből Lencse 

László remek passzát értékesítette. Pekár 
találata a 2-0-s végeredmény beállításán 
kívül edzőbuktatást is jelentett: a hazai 
vereség után lemondott a nyírségiek tré-
nere, Mátyus János.
Együttesünk a szerdai Magyar Kupa-for-
dulóban a megye I-es Mór otthonában 
nyert 3-0-ra. Gól nélküli első játékrész 
után Tischler Patrik foglalta keretbe a 
második negyvenöt percet: tökéletes ol-
lózása után Tóth Keve növelte az előnyt, 
a kegyelemdöfést egy kontrából ismét 
csak centerünk vitte be a nagyot küzdő 
kiscsapatnak.

   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. 11:00 PAFC II. - CSEPEL FC 
 14. 11.06. 13:30 KAPOSVÁR - PAFC II. 
 15. 11.12. 13:00 PAFC II. - ANDRÁSHIDA 
 16. 11.20. 13:00 TATABÁNYA - PAFC II. 
 17. 11.27. 11:00 PAFC II. - ÉRDI VSE 
 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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