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Vezetőedzői nyilatkozat

[Több szenvedély kell!

Gyere el szurkolni a PAFC 
5 hazai meccsére, 

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

Még most sem késő elkezdened gyűjteni 
a mérkőzés matricákat, 

hiszen még öt hazai meccs hátra van! 

Szurkolj a Puskás Akadémia FC – BFC Siófok 
mérkőzésen és gyűjtsd be Heffl er 

arcképét az útleveledbe!
A matricagyűjtés 2016. szeptember 14-től 2016. december 11-ig tart.

A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a www.puskasakademia.hu weboldalon.

Szerezd be Te is 
a Puskás Akadémia Útlevelet! 

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

Vagy szurkolnál a válogatottunk 
egyik VB selejtező meccsén?

7matricát

70nye�emény

Gyűjts össze   

hogy megnyerhesd a
a Puskás Akadémia Útleveledbe,

Most megteheted!    

valamelyikét!

hiszen még öt hazai meccs hátra van! 

Puskás Akadémia FC – BFC Siófok

arcképét az útleveledbe!

Puskás Akadémia FC – BFC SiófokPuskás Akadémia FC – BFC Siófok
Heffl er 

arcképét az útleveledbe!

Puskás Akadémia FC – BFC Siófok
Heffl er 

arcképét az útleveledbe!

Puskás Akadémia FC – BFC Siófok
Tibor

[Fájó kudarcba futott bele a csapat leg-
utóbb az újonc Mosonmagyaróvár ottho-
nában, ráadásul 1-0-s vezetésről kaptunk 
ki 2-1-re. Miben látod a vereség okát?

Megvan bennünk az a tudás, hogy 
megnyerjük az ilyen meccseket. A gond 
igazából nem ezzel van, sokkal inkább a 
jó értelemben vett agresszivitás hiánya 
okoz problémát. Mindig azzal a tűzzel és 
szenvedéllyel, azzal a becsvággyal kell 
játszanunk, ami az ellenfeleinkben eleve 
megvan, amikor ellenünk lépnek pályára.

[Mire fókuszáltatok a válogatott szünet-
ben az edzéseken?

A rendelkezésünkre álló időt leginkább 
arra használtuk fel, hogy szinten tartsuk a 
játékosainkat. A Gyirmót ellen játszottunk 
egy edzőmeccset, amelyen azok kaptak 
több lehetőséget, akik eddig kevesebb 
szerephez jutottak a bajnokikon. Úgy 
ítélem, hasznos találkozó volt, s érdekes 
módon ezen a mérkőzésen a fiúk tudtak 
olyan akarattal és agresszivitással játsza-
ni, ahogy a bajnokikon kellene. Ha egy 
barátságos meccsen tudunk így küzde-
ni, akkor ez még inkább elvárható lenne 
egy tétre menő összecsapáson. Meg-
jegyzem, a stáb mindig is ezt várta el, ezt 
követelte meg a játékosainktól.

[Milyen stílusú ellenfél lesz a Siófok?
Ebben az évben elég rapszodikusan 

szerepel Goran Kopunovics együttese. 
Hol nyernek, hol kikapnak, nem lehet 
igazából kiszámítani, mire képesek. 
Edzőjük szerb mentalitása minden 

bizonnyal a csapatra is átragadt, biztos 
vagyok benne, hogy győzelemre játsza-
nak majd, de mint mindenki, aki hozzánk 
látogat, ők is törekedni fognak a stabil vé-
dekezésre. 

[Mi vihet vissza a győztes útra?
Dominanciát és komoly küzdőszelle-

met várok, nem szabad elveszítenünk 
a párharcokat. A kulcs természetesen a 
hatékony támadójáték, de bízom benne, 
hogy a védelem is kevesebb hibával fog 
játszani, illetve ha hibáznak is, nem olyan 
fajsúlyú bakikat követnek el, amelyekből 
gól születhet.

Három nyeretlen mérkőzés után a Puskás akadémia fC a Siófok 
együttesét látja vendégül a merkantil bank liga 13. fordulójában. 
a találkozó előtt vezetőedzőnkkel, Szijjártó istvánnal beszélgettünk.
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[A Szolnok 
elleni ha-
zai vereség 
után milyen 
hangulatban 
k é s z ü l n e k 
a Puskás-
meccsre?

Az volt 
z s i n ó r b a n 
a második 
kudarcunk , 
mert előtte a 
Soroksáron 

szaladtunk bele egy 6-1-es zakóba. Az 
otthoni balsiker különösen megviselt, 
egyrészt azért, mert utálok veszíteni, 
másrészt azért, mert úgy éreztem, job-
bak voltunk, mint az ellenfél. A sorok-
sári verésből nehéz volt felállni, de jól 
reagáltunk, és azt hittem, megnyerjük 
a meccset. A bajnoki szünetben 1-1-es 
döntetlent játszottunk az Újpesttel, ami 
helyre teheti az önbizalmunkat. 

[A PAFC ellen mindenki úgy lép pá-
lyára, mintha az életéért játszana. E 
tekintetben mit várhatunk a Siófoktól?

Nagyon tiszteljük a Puskás Akadé-
miát, szerintem első osztályú kerete 

és stábja van. Érdekes és nagyon ne-
héz összecsapás vár ránk. Egy olyan  
gyönyörű stadionban játszani, mint a 
Pancho Aréna komoly inspirációt jelent 
mindenkinek. Nem rajtunk lesz a nyo-
más, meglepetést akarunk okozni, de 
ehhez a maximumot kell nyújtanunk. 
A minőségi ellenfél plusz motivációt je-
lenthet, ám ettől függetlenül úgy készü-
lünk, mint az összes többi meccsünkre.

[Tizenkét találkozón hat győzelem, 
hat vereség a mérlegük - nem ismerik 
a középutat?

Ha valaki a bajnokság elején azt 
mondja nekem, hogy a tizenkettedik 
forduló után ötvenszázalékos lesz a tel-
jesítményünk, elfogadom. Olyan edző 
vagyok, aki nem fél senkitől, mindig úgy 
küldöm a pályára a srácokat, hogy él-
vezzék a játékot. A felfogásom szerint 
minden mérkőzés ünnep - legyen az 
akár bajnoki, akár barátságos. Nagyon 
zavar az, amikor - divatos kifejezéssel 
élve - egy csapat leparkolja a buszt a 
tizenhatos előtt. A jó focihoz bátorság 
kell, az úgynevezett célfutball nálam 
nem létezik: bárhol dolgozom, arra tö-
rekszem, hogy a csapatom játékáról po-
zitív kép alakuljon ki. 

[Őszinte focit várhatunk 
a Siófoktól

[Akadémisták a tatárok földjéről

A közép-ázsiai futball-
reménységek szeptem-
ber végén érkeztek Ma-
gyarországra, s egy évig 
tanulnak és edzenek 
Felcsúton.

„Természetesen első-
sorban a futballtudáso-
mat fejleszteni jöttem 
Magyarországra - mond-
ja a 17 éves Hanka. - 
Mongóliában hasonló 
edzésmódszerekkel 
készülünk, de a magyar 
futball sokkal fejlettebb. 
Ráadásul télen nálunk 
lehetetlen a szabadban 
edzést tartani, a mínusz 
30 fokos hidegben csak teremben trénin-
gezhetünk.”

A mongol ifjaktól azt is megtudtuk: nem 
egy klubtól érkeztek, hanem egy orszá-
gos válogatón választották ki őket a ma-
gyarországi kalandra.

„Az indulás előtt ismerkedtünk meg 
egymással, de itt barátkoztunk össze 
- meséli az 16 éves Ganbayar. - A csalá-
dom örömmel fogadta a lehetőséget, s 
bár messze vagyok tőlük, az interneten 
keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot. Hat 
éve a FIFA-játékon keresztül szerettem 
bele a futballba, s most itt vagyok” - mo-
solyog.

A „négyesfogat” letapasztaltabb tagja, 
a 18 éves Temuulen egy hónap erejéig 
már Londonban, a világhírű Chelsea-nél 
is szerzett tapasztalatot.

„Az edzések nem különböznek az 
ottaniaktól, az emberek viszont igen. 
A Puskás Akadémián sokkal barátsá-
gosabb, családiasabb a légkör, mint 
Angliában - fogalmaz a kvartett korel-
nöke. - A kommunikáció persze nehéz, 
de mindannyian beszélünk egy kicsit 
angolul, ráadásul ott a fordítóprogram 
is”- avat be minket a beilleszkedés ne-
hézségeibe. 

A kis csapat legifjabbja, a 15 éves 
Amgaa odahaza is akadémista, így neki 
nem okozott nagy gondot az átállás.

„Mongóliában egyre népszerűbb a 
futball, a hárommillió lakos mintegy 
fele érdeklődik a foci iránt. Mind a né-
gyen nagyon igyekszünk, s nemcsak 
a labdarúgópályán - magyarul is sze-
retnénk mihamarabb megtanulni.”

-

bár nagyra tartja csapatunkat, meglepetést szeretne szerezni 
a Pancho arénában a siófokiak mestere, goran kopunovics.

goran kopunovic

[Játékvezetők
A PAFC – Siófok mérkőzést Zierkelbach Péter vezeti. Az asszisztensek: Kepe 
Arnold és Kulman Tamás. A tartalék játékvezető: Leél-Őssy Ádám.

egzotikus országból jöttek a Puskás akadémia legújabb 
növendékei: Hanka, ganbayar, temuulen és amgaa a távoli 
mongóliában látta meg a napvilágot.

Vendégeink
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rendezvény

[Pazarul debütált a Családi Nap

Kegyeikbe fogadták az égiek az első 
családi napunkat: a rendezvény kezde-
tekor felhőtlen égbolt és nyárias meleg 
fogadta a szép számú érdeklődőt. A szí-
nes programokon túl kellemes illatok is 
csábították a résztvevőket: az edzőpálya 
mellett marhapörkölt-főző verseny zajlott. 
A merészebb ínyencek a nemrégiben 
hungarikumnak nyilvánított karcagi bir-
kapörköltet is megkóstolhatták két tős-
gyökeres felcsútinak, Németh Lászlónak 
és Szecsődi Zsoltnak köszönhetően. 

A családi nap persze korántsem 
csak az ízlelőbimbók élvezeteiről szólt. 
A programkínálatban szerepelt a Fej-
ér Megyei Rendőrkapitányság ku-
tyás bemutatója, a színpadon pedig 
Áprily Géza, a Málna Zenekar, majd 
a Bergengóc Zenegóc Társulat szó-
rakoztatta a lurkókat. Fellépett Szeke-
res Adrien és a Groovehouse, a ZTE-

meccs előtt pedig az Animal Cannibals 
hangolta a publikumot.

Persze nem a Puskás Akadémia családi 
napja lett volna, ha nem mozgatjuk meg 
a kilátogatókat. Az esti bajnokira azok kap-
hattak ingyenes belépőt, akik teljesítették 
az akadálypályát, ahol a labdarúgással 
kapcsolatos feladatokon kívül egyéb spor-
tokban szerzett jártasságról is tanúbizony-
ságot kellett tenniük a résztevőknek. Nem 
maradhatott el a szokásos kispályás foci 
sem, amelyben hazai siker született: a 
nyolccsapatos tornát az edzőinkből verbu-
válódott Kócs Team nyerte a Rokkant-jók 
és az Ócsút Kultúr Club előtt. 

Akiket a futball kevésbé kötött le, a 
légvárakban, a csúszdákon, valamint a 
rodeó szörfben is kipróbálhatták ma-
gukat, a legerősebb gyomrúak pedig a 
3D karikával pöröghettek. Voltak még 
népi fajátékok, kézműves foglalkozá-

Színvonalas programok, jó idő,
kitűnő hangulat – kicsinek-nagynak

      remek szórakozást nyújtott 
az először megrendezett 

Puskás akadémia Családi nap.

sok, de lézercsatában is részt ve-
hettek az izgalmakat keresők. 

„Jómagam is a családommal 
jöttem ki, remek az idő és nagyon 
színvonalas a rendezvény, minden 
korosztály megtalálja a neki való 
szórakozást ezen a szép nyárias 
vasárnapon. A nap megkoronázá-
sa persze az lenne, ha este legyőz-
nénk a Zalaegerszeget” – mondta 
Takács Mihály főigazgató. Ez az óhaja 
sajnos nem teljesült…



Puskás ferenc labdarúgó akadémia u16

Felső sor:  PaPP Zsombor, Horog Ádám, gáSPár Máté, SiPoS Zoltán, PaPP László, koCHa Attila, PaPP Milán, VaitS Marcell
Középső sor:  deli Zoltán kapusedző, földi Botond, Pribék Bence, Harmati Tamás vezetőedző, fekete Olivér, dankó Márton, dióS Bence erőnléti edző
Alsó sor:  koCSiS Bence, kotula Máté, tajti Balázs, bojtok Balázs, nagy Kevin, magyar Zsolt, miHályi Márk
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youth league

[Gólt kell lőnünk Szalonikiben

„Szerencsés helyzetben vagyunk, mert 
van felvételünk a hazai mérkőzésről, így 
alaposan ki tudjuk vesézni a látottakat. 

Az első meccs egyik 
tanulsága, hogy a 
pontrúgásainkat és 
a támadójátékunkat 
kell sokkal hatéko-

nyabbá tennünk. 
Nagyon fontos 
lesz, hogy a 
támadások-
ban kiemelt 
s z e r e p e t 
kapó játé-
kosaink - 
gondolok 
itt Óvári 
Z s o l t r a , 
S z a b ó 
B e n c é r e 
és Suscsák 

Mátéra - ha-
tékonyan fut-
bal lozzanak. 
Ami a görö-
göket illeti, 
ilyenkor az 
lenne a logi-
kus, hogy az 
e r e d m é n y 
v é d e l m é -

ben visszaálljanak és kontrázzanak, de 
mivel utánpótlás-futballról beszélünk, 
korántsem biztos, hogy így lesz. Azzal is 
kiegyeznék, hogy tizenegyesekkel men-
jünk tovább, de ahhoz is gólt kell szerez-
nünk” - mondta szakvezetőnk.

„Nagyon nehéz volt az első találkozó, 
a görögök fizikailag erősebbek, többet 
birtokolták a labdát, de úgy gondolom, 
megvan az esélyünk a továbbjutásra. Ha 
kint is mi rúgjuk az első gólt, meg tudjuk 
tartani az előnyünket, és továbbjutunk” – 
vélekedett a hazai találkozót végigjátszó 
Keszi Erik.

„Úgy vélem, lesz sanszunk, hiszen itt-
hon is mi vezettünk. Egyénileg nagyon 
jók a görögök, viszont szerintem taktika-
ilag és csapatszinten mi jobbak vagyunk 
náluk” - bizakodott a Pancho Arénában a 
hajrában beszálló, 16 éves Daróczi Zol-
tán.

„Jobban oda kell figyelnünk a labdajá-
ratásukra. Ha egy az egyben jól lezárjuk 
őket a középpályán, akkor mi is sokkal 
többet tudjuk majd birtokolni a labdát. 
Nem biztos, hogy sok helyzetünk lesz, 
ezért jó arányban kell kihasználni a le-
hetőségeinket” – figyelmeztetett az első 
meccsen hatalmasat küzdő, szintén az 
U17-es korosztályhoz tartozó Bokros Szi-
lárd. 

október 19-én, 17 órakor játssza ifjúsági csapatunk a Paok Szaloniki 
elleni youth league-párharc visszavágóját a kaftanzoglio stadionban. 
az itthon 1-1-re végződött találkozó után vezetőedzőnket, bordán 
Csabát és három játékosunkat kérdeztük az esélyekről.

A Puskás Akadémia két játékosa is hoz-
zájárult a magyar válogatott továbbjutá-
sához a szeptember 28. és október 3. 
között lejátszott U17-es Európa-bajnoki 
selejtezőn. A Telkiben, Csákváron és 
Dabason rendezett tornán korosztályos 
nemzeti csapatunk Liechtensteinnel, Dá-
niával és Hollandiával csapott össze. A 
megmérettetésre növendékeink közül a 
kapus Ásványi Balázs és a középcsatár 
Timári Norman kapott meghívót Szélesi 
Zoltán szövetségi edzőtől. Fiataljaink 
nem is okoztak csalódást: Ásványi a 
Liechtenstein és Dánia ellen 3-0-ra, illet-
ve 3-1-re megnyert találkozókon végig 
védett, a dánok ellen Timári akciógólt 
szerzett. Támadónk a hollandok elleni, 
4-0-s vereséggel végződő zárómeccsen 
is végig a pályán volt. 

„Mindenben nagyon sokat kell még 
fejlődnünk, de főleg a védekezésben - 
mondta a németalföldiek elleni csatát 
a kispadról végignéző Ásványi Balázs. 

- A mi erősségünk a támadásokban 
rejlik, bár ezt az utolsó mérkőzésen 
sajnos nem tudtuk igazolni. Az elitkör-
ben a hollandhoz hasonló erősségű 
csapatok várnak majd ránk, de remé-
lem, ennél sokkal jobban teljesítünk.”

„Úgy gondolom, az első két meccsen 
nagyon jól játszottunk, amit az edzőnk 
kért, megvalósítottuk. Dánia ellen gólt is 
sikerült szereznem - felemelő érzés volt 
Eb-selejtezőn betalálni. A hollandok el-
leni mérkőzés nem úgy alakult, ahogy 
terveztük, ki fogjuk elemezni a hibákat, 
és kijavítjuk őket - összegezte a tornán 
tapasztaltakat Timári Norman. - A követ-
kező körben sokkal határozottabban kell 
játszanunk a saját játékunkat, de fel fo-
gunk mindenkiből készülni, és a lehető 
legjobban 
fogunk 
s z e r e -
pelni.”

[U17-es Eb-selejtező: az elitkörbe 
jutottak akadémistáink

Fo
tó

: m
ls

z.
hu

Válogatottak
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[Gyurcsó-gól és győzelem 
Lettországban, hazai vereség Svájctól

Az igencsak jó erőkből álló helvétek ellen 
még házigazdaként sem mi voltunk az esé-
lyesek. Bár a találkozón végig a mieink domi-
náltak, s az első félidő után gól nélküli dön-
tetlenre álltunk, a fordulás után Lang Ádám 
hibájából Haris Seferovic a vendégeknek 
szerezte meg a vezetést. Innentől kezdve mi 
futottunk az eredmény után; Szalai Ádám 
révén hiába egalizáltunk kétszer is - a láto-
gatók második találatát Ricardo Rodríguez 
jegyezte -, Valentin Stocker kései találata azt 
jelentette, hogy első hazai meccsünkön 3-2-
es vereséggel hagytuk el a pályát. A meccs 
krónikájához az is hozzátartozik, hogy 2-2-
nél a holland Kuipers játékvezető „elfelejtett” 
tizenegyest adni egy Németh Ádámmal elkö-
vetett szabálytalanságért.

A kesergésre nem sok időnk volt, Rigában 

ugyanis Lettország várt nemzeti csapatunk-
ra. A balti állam fővárosában már korán, a 
tizedik percben megszereztük a vezetést, 
mégpedig Gyurcsó Ádám bombájával. 
Noha a lettek mindent megtettek az egyen-
lítésért, s három komoly helyzetük is akadt, 
a hajrá elején Szalai Ádám egy Dzsudzsák-
szögletet követően a hálójukba bólintott, be-
állítva ezzel a 2-0-s végeredményt. 

„Örülök, hogy sikerült gólt szereznem, na-
gyon fontos győzelem volt ez. Élveztem a já-
tékot, s azt hiszem, jól is teljesítettem, de legin-
kább az tesz boldoggá, hogy bár az ellenfélnek 
is megvoltak a lehetőségei, kapott gól nélkül 
hoztuk le a mérkőzést. A meccs előtt a repülőn 
tudtam meg, hogy a kapitány kezdőként szá-
mít rám, igyekeztem élni a lehetőséggel” – nyi-
latkozta a lett mérkőzés után Gyurcsó.

Hét akadémistánk kapott meghívót az U15-
ös válogatottba a Törökörszág elleni két 
hazai barátságos mérkőzésre. A Preisinger 
Sándor irányította együttes 2-2-re végződő 
első meccsén Posztobányi Patrik a kezdő-
ben, Benke Áron, Hosszú Zétény, Kalmár 
Benedek, Rébék Richárd és Vizler László 
csereként kapott szerepet. A második talál-
kozón 3-0-s vereséget szenvedett a magyar 
csapat; Hosszú végigjátszotta a meccset, 
Rébék, Farkas, Benke és Vizler kezdőként 
egy félidőt kapott, Kalmár a második játék-
részre állt be.

Hat növendékünk volt érdekelt a magyar 
U16-os labdarúgó válogatott dániai portyá-
ján: Németh Antal szövetségi edző Gáspár 
Máténak, Földi Botondnak, Magyar Zsolt-
nak, Pribék Bencének és Sipos Zoltánnak 
postázott meghívót a túrára. Fiataljaink két 
szoros mérkőzést vívtak a házigazdákkal - 
október 9-én 2-1-re, 11-én 3-2-re kaptunk ki 
a skandináv együttestől. Az első találkozón 

Gáspár, Földi és Sipos volt ott a kezdőben, 
előbbi végigjátszotta az összecsapást, utób-
bi kettőt lecserélte Németh Antal. A második 
meccsen Pribék és Sipos kezdőként egy fél-
időt kapott, Földi végigjátszotta a találkozót, 
Magyar Zsolt pedig a fordulás után állt be.

A görögök ellen készült a novemberi, ör-
ményországi Eb-selejtezőre az U19-es válo-
gatott, amelybe a Puskás Akadémiáról Tóth 
Bencét és Szabó Bencét válogatta be Mic-
hael Boris szövetségi edző. A hajrában 1-0-ra 
megnyert csatában Szabó végig a pályán volt.

Nem sikerült az Eb-kvalifikáció az U21-es 
csapatnak. Fiaink Portugália ellen elméleti-
leg még kivívhatták volna a pótselejtezőt a 
lengyelországi kontinenstornára, de ehhez 
le kellett volna győzni a biztos csoportgyőz-
tes luzitánokat. Sallai Rolandék 1-3-ról 3-3-ra 
mentették a meccset, ám így is elúszott a 
továbbjutás. Az utolsó összecsapáson hiába 
voltunk jobbak a mezőnyben, 3-1-re kikap-
tunk Görögországban.

[Felemás az utánpótlás–
válogatottak mérlege

Fotó: mlsz.hu

két világbajnoki selejtezőt vívott a magyar labdarúgó válogatott a fifa-
héten Svájc és lettország ellen. az összecsapásokra bernd Storck 
szövetségi kapitány két Puskás-nevelést is behívott, kleinheisler lászló 
mellett gyurcsó ádám is a keret tagja lett.
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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. 13.
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.  17:00 PAFC - SIÓFOK 
 14. 10.22.  17:00 NYÍREGYHÁZA - PAFC 
 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. KISVÁRDA  12 7 3 2 20–8 24
  2. BALMAZÚJVÁROS 12 7 2 3 17–11 23
  3. NYÍREGYHÁZA  12 6 3 3 14–13 21
  4. BÉKÉSCSABA  12 6 1 5 16–11 19
  5. GROSICS AKAD. 12 5 4 3 15–7 19
  6. SOROKSÁR SC 12 5 4 3 22–16 19
  7. ZTE 12 5 4 3 18–14 19
  8. PuSkáS afC 12 5 4 3 24–24 19
  9. SIÓFOK 12 6 – 6 16–19 18
10. SOPRON 12 5 3 4 15–12 18
11. KOZÁRMISLENY 12 5 3 4 14–13 18
12. CSÁKVÁR 12 4 5 3 14–17 17
13. DOROGI FC 12 5 1 6 15–15 16
14. VÁC FC 12 4 3 5 14–14 15
15. MOSONMAGYARÓVÁR 12 4 2 6 16–14 14
16. SZOLNOK 12 4 2 6 16–21 14
17. BUDAÖRS 12 4 1 7 7–13 13
18. CEGLÉDI VSE 12 3 2 7 18–24 11
19. SZEOL SC 12 3 1 8 7–18 10
20. CIGÁND SE 12 2 2 8 7–21 8

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

[Betli Mosonmagyaróváron, értékes 
döntetlen Gyirmóton

a másodosztály 12. fordulójában 
csapatunk mosonmagyaróvárra láto-
gatott. A 22. percben egy baloldali be-
adásunkba Deák István ért bele szeren-
csétlenül az ötösön, így a labda az óváriak 
hálójában kötött ki (0-1). A fordulást köve-
tően feltámadt az MTE, az 51. percben a 
hazaiak baloldali beadásából Darázs Pé-
ter félfordulatból, pazar mozdulattal bom-
bázott Hegedüs Lajos kapujába (1-1). Ki-
lenc percre rá egy balról érkező beadás 
után Schmatovich az ötösön még nem 
találta el a labdát, de elmélázó védőink 
között érkezett Laki, aki már nem hibázott 
(2-1). Az eredmény a továbbiakban már 

nem változott, így elszenvedtük 
harmadik vereségünket is az 
ősz folyamán. 

a múlt hétvégén a bajnok-
ságban szünetet tartottak 
a magyar labdarúgó-válo-
gatott vb-selejtezői miatt, 
így csapatunk az élvonal-
beli gyirmóttal játszott fel-
készülési mérkőzést. A 23. 
percben Heffler húsz méterről 
elvégzett szabadrúgása le-
pattant a vendégek sorfaláról, 
Zsidai kapásból lőtt, Sebők 

védett. A félidő vége felé Hegedüsnek is 
akadt dolga: a 37. percben először Paku 
bal alsóba tartó lövését tolta szögletre, 
majd két perccel később ismét hárított 
egy Paku-próbálkozást. A 0-0-ás félidő 
után a hazaiak az 54. percben egy kapu 
előtti kavarodást kihasználva a csereként 
beállt Simon Attila révén vezetést sze-
reztek. A 75. percben jött az egyenlítés: 
Molnár szépen indult el a baloldalon, 
pontosan passzolt a középen érkező Gaj-
dosnak, aki tizenkét méterről a kapu jobb 
oldalába vágta a labdát. Az eredmény a 
hajrában már nem változott, maradt az 
1-1-es döntetlen.

   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. 11:00 PAFC II. - ETO 
 12. 10.22. 14:30 SÁRVÁR FC - PAFC II. 
 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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