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Vezetőedzői nyilatkozat

[Sok helyzetet kell kialakítanunk!

Gyere el szurkolni a PAFC
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 – Ferencvárosi TC 
mérkőzésen és válassz a korábbi PAFC játékos matricák közül!

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!

NAGY ZSOLT MÁRKVÁRT DÁVID HEGEDŰS LAJOS TÓTH BENCE HEFFLER TIBOR

[A Szeged elleni döntetlen után a válo-
gatott szünet miatt két hétig készülhet-
tünk a Cegléd vendégjátékára. Hogyan 
telt ez az időszak?

Érdekes találkozót játszottunk Szege-
den, mi mentünk mindig az eredmény 
után. Azt vártam, hogy azt a mérkőzést 
megnyerjük, ilyen szempontból csalódott 
voltam, viszont örömmel töltött el, hogy 
kétszer is vissza tudtunk jönni vesztes ál-
lásból. Múlt vasárnap az Eszékkel játszot-
tunk egy barátságos mérkőzést, amely 
remekül szolgálta a felkészülést. Kifeje-
zetten jó meccs volt, biztatóan mozogtak 

a fiúk, az ott nyújtott teljesítményünkből 
lehet és kell is meríteni. 

[Most nem a horvát első osztály dobo-
gósa, hanem az NB II tizennyolcadikja 
lesz az ellenfél.

Lehet, hogy furcsán hangzik, de azt 
mondom, hogy az év egyik legnehezebb 
meccse jön, hiszen hazai pályán minden-
ki elkönyveli a magabiztos, nagyarányú 
sikert. Azt szeretnénk, hogy a játékosok-
tól most is lássuk azt a rendkívül pozitív 
hozzáállást, amit az Eszék ellen mutattak. 
Remélem, meglesznek a lehetőségeink, 
és ezeket jó arányban használjuk ki.

[Abban biztosak lehetünk, hogy egy na-
gyon kemény, szervezett védelmet kell 
majd feltörnie a csapatnak.

Valóban erre készülünk, hiszen tudjuk, 
hogy mindenki a Puskás Akadémiát sze-
retné legyőzni, mindenki kettőzött erővel 
küzd ellenünk. Nekünk leginkább saját ma-
gunkra kell odafigyelnünk, arra, hogy vé-
dekezésben ne hibázzunk, minél nagyobb 
arányban nyerjük meg a párharcokat, elöl 
pedig minél több helyzetet alakítsunk ki. 

[Teljes kerettel készülünk a hétvégére?
Az Eszék ellen voltak problé-

máink, nagyon sok sérültünk 
volt, az ő állapotunk fokozato-
san javul. Hazajöttek az Örmény-

országban sikerrel megvívott 
Eb-selejtezőről az U19-es váloga-

tottjaink, meglátjuk, hogy ők mi-
lyen állapotban lesznek.

a merkantil bank liga tizennyolcadik helyezettjét fogadjuk vasárnap 
a Pancho arénában. Vincze istván vezetőedző szerint a Cegléd elleni 
siker kulcsa a hatékony támadójáték lehet.
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Vezetőedzői nyilatkozat

[ N e m r é g i b e n 
vette át a csapat 
irányítását. Ho-
gyan értékelné a 
szereplésüket az 
utóbbi időben?

A legutóbbi két 
meccsünket elve-
szítettük, de nem 
lehet egy kalap 
alá venni őket.  So-
roksárnak jobb a 
játékosállománya, 

velük szemben nem volt veszítenivalónk, 
mégis úgy érzem, ellenük azért több volt 
a mérkőzésben. A Szolnok elleni találkozó 
tipikus hatpontos meccs volt. Az albertirsai 
pálya talaja hagy némi kívánnivalót maga 
után, gyakorlatilag iszapbirkózás folyt, ők 
szerezték azt az egy gólt, ami döntött. Van-
nak hiányosságaink, hiszen nem véletlenül 
vagyunk a hátsó régióban, de nem ez az 
igazi arcunk, sokkal több van a csapatban. 
Most kerültünk fel az NB III-ból, az első le-
hetőségünk a keret megerősítésére a téli 
átigazolási időszakban lesz.

[Zavartalan volt a felkészülésük az el-
múlt két hétben?

Amennyiben egy hazai pályán elbukott 
hatpontos meccs után zavartalannak lehet 
mondani, akkor igen. Az egyesület vezető-
sége és a szakmai stáb is komoly lépése-
ket tett azért, hogy arrafelé menjen a szekér, 
amerre mindannyian szeretnénk, elindultunk 
azon az úton, ami a mi esetünkben üdvözítő 
lehet. A lényeg az, hogy a hátralévő mérkő-
zéseinken annyi pontot gyűjtsünk, hogy a 
télen megerősödve tavasszal ne azt kelljen fi-
gyelnünk, hogy az ellenfeleink mit játszottak. 
Nem fogunk kiesni, ebben biztos vagyok.

[Igencsak veszélyes helyen, a 18. pozíció-
ban tanyáznak, a bennmaradáshoz minden 
pontra égető szükségük van, ennek fényé-
ben milyen mérkőzést várhatunk vasárnap?

Titkok itt nincsenek, ez túl kicsi ország 
ahhoz. Számunkra nincsen könnyű mér-
kőzés, de a sorsolásunk a szezon végén 
különösen nehéz. A felső régióban tanyázó 
csapatok ellen játszunk, így vérmes remé-
nyeink nem lehetnek, de az NB II rendkívül 
kiegyensúlyozott, így a Pancho Arénába 
sem megyünk feltartott kézzel. A Puskás 
Akadémiának remek játékosai vannak, és 
a feljutásért küzd, így mindkét csapatnak 
égető szüksége van a pontokra, ezért úgy 
gondolom, nagyon jó kis meccs lesz.

[A biztos bennmaradás a cél a 
Vasutasnál

[Mérlegen légiósaink 

Sallai visszatért, 
de kikapott a Palermo
Eltiltása után kezdőként 
tért vissza a Palermo csa-
patába Sallai Roland. Az 
ellenfél nem akárki volt 
– az AC Milan látogatott 
a Barberába. Egykori aka-
démistánk ötvenhét per-
cig küzdhetett a világhírű 
piros-feketék ellen, ez idő 
alatt egyszer próbálta be-
venni Donnarumma ka-
puját. A Milannak Suso 
szerzett vezetést, amit a 
szicíliaiak házi gólkirálya, 
Nesztorovszki egalizált. A 
végső szó a lombardoké 
volt, nyolc perccel a ren-
des játékidő vége előtt 
Lapadula állította be a 
2–1-es végeredményt. A 
Palermo ezzel zsinórban 
az ötödik vereségét szen-
vedte el, és hat pontjával 
az utolsó előtti helyen áll. 

-

nincs könnyű helyzetben a Cegléd, ellenfelünk a 18. helyen várja 
a vasárnapi mérkőzést, vezetőedzőjük, krecska János ugyanakkor 
biztos a bennmaradásban.

krecska János

[Játékvezetők
A PAFC – Cegléd mérkőzést Berger József vezeti. Asszisztensek: Szvetnyik 
Bence és Sebestyén László. Tartalék játékvezető: Antal Péter.

A Gdansk sem talált 
fogást Gyurcsón 
és társain
Akadémiánk neveltje, 
Gyurcsó Ádám hatvanöt 
percet játszott a Pogon 
Szczecin színeiben a pi-
ros-kék együttes gdanski 
fellépésén a lengyel első 
osztályú pontvadászat ti-
zenötödik fordulójában. 
Az 1–1-re végződő ösz-
szecsapáson Rafal Wolski 
szezonbeli első góljával a 
hazaiak szereztek vezetést 
a kilencedik percben, ám 
közvetlenül a szünet előtt 
Adam Fraczczak tizen-
egyesből egyenlített. Az 
újabb veretlenül megvívott 
találkozó azt jelenti, hogy 
huszonegy egységével az 
Ekstraklasa hetedik helyén 
álló szczecini csapat már 
hat mérkőzés óta nem ta-
lált legyőzőre.

Nem bírtak 
a Leverkusennel 
Kleinheislerék
Harminckét percen ke-
resztül tartotta magát 
Kleinheisler László csa-
pata, az SV Darmstadt 
a BayArenában, ekkor 
Calhanoglu bombájával 
szerzett vezetést a házi-
gazda Leverkusen. A szü-
net után Colak góljával 
egalizált a vendéggárda, 
de kisvártatva Brandt is-
mét a gyógyszergyáriakat 
juttatta előnyhöz. A félidő 
derekán Aránguiz találatá-
val kétgólos fórba kerültek 
a leverkuseniek, így eldől-
ni látszott az összecsapás. 
A hetvenöt percet játszó 
Kleinheisler helyére beállt 
Vrancic gólja még vissza-
hozta a reményt a látoga-
tóknak, ám a hátralévő 
időben hiába támadtak a 
kékek, maradt a 3–2-es 
Bayer-siker.
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Nem éppen könnyű ellenfelek jutottak a 
magyar válogatottnak az U19-es Európa-
bajnoki selejtező első körében: a rendező 
Örményország mellett az utánpótlásszin-
ten is az európai elithez tartozó olasz és 
svájci válogatottat sodorta az utunkba a 
vakszerencse.

Az első összecsapáson az olaszokkal 
mérkőztünk meg, s noha rögtön a mérkő-
zés elején tizenegyeshez jutott a magyar 
csapat, Takács Ronald rontott, így egy le-
sipuskás góllal a szintén büntetőt hibázó 
taljánok kerekedtek felül, hiába volt mini-
mum egyenrangú Michael Boris szövet-
ségi edző együttese. A vereségen kívül az 
is szomorított minket, hogy Szabó Bence 
megsérült, így a torna további meccseit ki 
kellett hagynia.

A második fordulóban a helvétek kor-
osztályos alakulata ellen igazi hatpontos 
csata várt Tóth Bencéékre, akik sikerrel 

vették az akadályt, és 2–1-re verték az 
előzetesen esélyesebbnek tartott ellen-
felet. Akadémistánk nemcsak remekül 
tette a dolgát a hátsó alakzatban, hanem 
két góljával eldöntötte az összecsapást: 
előbb egy bődületes, 30 méteres szabad-
rúgásgóllal juttatta vezetéshez a gárdát, 
majd a rivális egyenlítő találata után egy 
higgadtan elvégzett tizenegyessel állította 
be a végeredményt.

Persze a svájciak elleni bravúr hiába 
lett volna, ha a legkönnyebbnek vélt el-
lenféllel szemben botlanak meg a Boris-
tanítványok, de nem így történt. Fiaink az 
örmények elleni zárómeccset végig kont-
rollálva egy hazai öngóllal, valamint Bíró 
Bence, Kleisz Márk és Szabó Levente 
találataival 4–0-ra győztek. Nemzeti csa-
patunk ezzel az olaszok mögött a csoport 
második helyén végzett, s bekerült a tava-
szi elitkörbe. Szép volt, fiúk!

egyenletesen jó teljesítménnyel, csoportmásodikként jutott az 
eb-selejtező elitkörébe a puskásos Szabó bencét és tóth bencét 
is soraiban tudó magyar tizenkilenc éven aluli férfiválogatott.

utánpótlás eb-selejtező

[Ez ám a bravúr! – U19-eseink az 
elitkörben

[Továbblőtte a válogatottat 
a Puskás-bekk

Az olaszok ellen az 
ötödik percben kap-
tunk egy tizenegyest, 
ha berúgjuk, teljesen 
más lett volna a játék 
képe – sajnos kima-
radt. Az első félidő-
ben inkább mi kezde-
ményeztünk, minket 
is meglepett, hogy 
ennyire föléjük nőt-

tünk. A fordulás után nagyon benyomtak 
minket a kapunk elé, és meg is szerezték 
az első gólt. Aztán olasz módra beálltak 
védekezni, megint fölénybe kerültünk, de 
nem tudtunk betalálni, pedig megvoltak 
a helyzeteink – emlékszik vissza az első 
találkozóra a nagycsapatunkban is törzs-
gárdistának számító hátvéd. 

[Ezután jöttek az utánpótlásukról híres 
svájciak, akiket 2–1-re legyőztetek – a te 
két góloddal.

A svájci meccs szerintem sokkal ne-
hezebb volt, mint az olaszok elleni, fizi-
kálisan is nehezebb volt felvenni velük 
a versenyt. Hatalmas csata volt, főleg a 
második játékrészben, amikor hullámzott 
a játék, a középpálya nagyon szétszakadt. 
A helyzeteink ott is megvoltak, mégis 
csak szabadrúgásból, illetve tizenegyes-
ből tudtunk gólt lőni. Sokat köszönhetünk 
a kapusunknak, mert nagyon jól védett – 
akárcsak az olaszok ellen.

[A saját szerepedet szerényen elhall-
gattad, pedig az a szabadrúgásgól har-
mincról…

Az úgy történt, hogy még meccs előtt 
engem jelöltek ki a tizenegyesek és a sza-
badrúgások elvégzésére. Az ominózus 
szituációnál viszont nem álltam oda, mert 
azt gondoltam, hogy kicsiben lejátsszuk, 
vagy középre íveljük. Ekkor szóltak, hogy 
lőjem el, és találjam el a kaput, a többiek 
majd mennek a kipattanóra. Nem lett ki-
pattanó…

[A svájciak elleni siker után az örmé-
nyek ellen sem bíztátok el magatokat, 
4–0-ra nyertetek.

Az a találkozó azért volt nehéz, mert 
nekik nem volt pontjuk, úgyhogy hazai 
pályán minden mindegy 
alapon, felszabadultan 
játszhattak, de az első 
félidőben szerzett két 
gólunkkal kicsit elvettük 
a kedvüket. Összességé-
ben azt mondhatom, jól 
teljesítettünk, az 
ellenfelekhez ké-
pest talán fizika-
ilag van egy kis 
lemaradásunk, 
azon kell dol-
g o z n u n k , 
hogy ezt be-
hozzuk.

egy védő életében nem sokszor fordul elő, hogy egy létfontosságú 
meccsen kétszer is betalál. tóth bencével ez történt, akadémistánk 
a Svájc elleni u19-es eb-selejtezőn lőtt duplájával „megágyazott” 
a továbbjutásnak.
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Az első találkozón a 
világbajnoki selejtező 
B-csoportjában Andorra 
volt a mieink ellenfele. 
Viszonylag eseményte-
len első fél óra után az 
egyre gyorsabban és 
erőteljesebben támadó 
magyar csapat Gera Zol-
tán találatával szerzett 
előnyt, melyet még a 
szünet előtt Lang Ádám 
duplázott meg. A fordu-
lást követően nem csök-
kent a magyar rohamok 
intenzitása, a fáradó el-
lenféllel szemben egy-
más után alakítottuk ki a gólszerzési le-
hetőségeket, ám a befejezésekbe ekkor 
még hiba csúszott. Nem úgy a 72. perc-
ben, amikor Gera pompás passzából 
egykori akadémistánk, Gyurcsó Ádám 
lőtte ki jobb külsővel a hosszú sarkot, aki 
ezzel zsinórban másodszor iratkozott fel 
a góllövők közé a nemzeti együttesben. 
Hogy a győzelem még fölényesebb le-
gyen, arról Szalai Ádám gondoskodott, 
aki Stieber Zoltán beadását sarkazta 
a kapuba, kialakítva ezzel a 4–0-s vég-
eredményt.

Összesen 339 válogatottság integetett 
a gyepen a svéd válogatott elleni felkészü-
lési mérkőzés előtti búcsúünnepségen: a 
találkozót megelőzően Király Gábor 107-

szer, Juhász Roland 94-szer, Vanczák Vil-
mos 79-szer, Hajnal Tamás pedig 59-szer 
öltötte magára a meggypiros mezt. Előb-
bi kettőnek a 108. és a 95. is összejött, 
Vanczák és Hajnal már civil ruhában fo-
gadta a Groupama Aréna nézőinek vas-
tapsát. Az Andorra elleni kezdőcsapatból 
ugyanakkor hiába kerestünk bárkit is 
a játéktéren – a világbajnoki selejtezőn 
az első perctől pályán lévők közül még 
a cserepadra sem ültetett senkit Bernd 
Storck szövetségi kapitány. A legendák 
elbúcsúztatása mellett öt újoncot avató, 
alaposan felforgatott gárda 2–0-ra alul-
maradt a skandinávokkal szemben, de 
a remek Eb-szereplésnek köszönhetően 
így is jó évet zárt.

[Megvertük Andorrát, 
elbúcsúztattuk Vanczákékat
november 13-án vb-selejtezőn andorra, 15-én barátságos meccsen 
Svédország ellen lépett pályára a bernd Storck vezette magyar 
labdarúgó válogatott, mindkét mérkőzésnek a groupama aréna adott 
otthont. 

Válogatott



Puskás ferenc labdarúgó akadémia u14

Felső sor:  alaxai Áron, PaP-kolbert Csaba, gáSPár Zsombor, győri Benjámin, SzuJó Attila, méhéSz Ádám
Középső sor: fóriS Róbert edző, gazdag Vajk, muth Martin, buzáS Donát, illéS Kende, SóS Máté, deli Zoltán kapusedző
Alsó sor:  lőrinC Dániel, letenyei Zalán, biben Barnabás, dani Zoltán, VereS Bence, haffner Alfréd, keSztler Dominik
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Vendégeink

[Kései góllal nyert 
az Eszék a Panchóban

Igazán jól helytállt NB II-es csapatunk 
szombaton délután a horvát bajnokság-
ban pillanatnyilag a képzeletbeli dobogó 
legalsó fokát elfoglaló NK Osijek csapata 
ellen. A mérkőzés első félidejében helyen-
ként mezőnyfölényt kialakítva, kifejezetten 
jól futballozott a Vincze István irányította 
gárda, amely két komoly helyzetet is kidol-
gozott a szóban forgó játékrészben. A 8. 
percben Tar Zsolt a jobb oldalról tette át a 
labdát a hosszúra Lencsének, aki kapás-
ból lőtt – Mikulic védett. Alig valamivel az 
első félóra letelte után Márkvárt cselezte 
be magát majdnem az ötös sarkáig, ám 
éles szögből leadott lövése keresztben 
elment a kapu előtt.

A második félidőre a vendégek veze-
tőedzője, Zoran Zekic gyakorlatilag sort 

cserélt, s a frissítés meg is látszott a játék 
képén, inkább az eszékiek domináltak 
ebben a periódusban. A legnagyobb 
horvát lehetőség az 52. percben alakult 
ki, ekkor a tizenhatosunkra betörő Anto-
nio Perosevic közeli lövését Pogacsics 
Krisztián nem kis bravúrral tolta a kapufá-
ra. Noha a folytatásban mindkét együttes 
alakított ki kisebb helyzeteket, egészen a 
hajráig nem jegyezhettünk fel igazán ko-
moly lehetőséget. Ekkor viszont eldőlt a 
találkozó: a 85. percben egy szöglet után 
lefejelt labdát az ötösön belül helyezkedő 
Gabrijel Boban lőtte a kapunkba. Együt-
tesünk a játék képe alapján a döntetlen-
re rászolgált volna, ugyanis mindvégig 
egyenlő partnere volt a nemzetközi kupa-
szereplésre pályázó ellenfelének.

[Jól szolgálta a felkészülést a Puskás 
Akadémia elleni barátságos meccs?

Úgy vélem, jó mérkőzés volt, mindkét 
oldalon sok helyzet alakult ki, vendég-
látóink is kiválóan futballoztak. Minden 
játékosomat pályára tudtam küldeni, így 
a magunkkal hozott négy fiatalt is. Elége-
dett vagyok, mert senki nem sérült meg, 
és tudtuk gyakorolni azokat a játékeleme-
ket, amelyeket a következő bajnokinkon 
viszont szeretnék látni.

[Jelenleg a harmadik helyen állnak a 
horvát bajnokságban. Mik a célkitűzé-
seik a szezonra?

Nyugodtan mondhatom, hogy eddig 
elég jól szerepelünk, de természetesen 

[Nemzetközi porondra vágyik 
az NK Osijek

nyolcvannégy percig 0–0-s döntetlenre állt nagycsapatunk a horvát 
bajnokság harmadik helyezettje ellen, ám egy hajrábeli találattal 
az nk osijek nyerte a Pancho arénában vívott felkészülési meccset.

arra törekszünk, hogy az összes mecs-
csünket megnyerjük. Szeretnénk megtar-
tani a mostani helyezésünket, a téli sze-
zonban pedig két-három jó futballistával 
megerősíteni a csapatot. A horvát kupá-
ban is a lehető legtovább akarunk me-
netelni, és ki szeretnénk jutni az európai 
kupaporondra.

[Milyen benyomásokat szerzett nálunk?
Nagyszerű volt itt lenni, minden feltétel 

adott a minőségi munkához, és a stadion 
is gyönyörű. Annak ellenére, hogy az el-
múlt napokban esett az eső, azt is láttuk, 
hogy a környezet is csodálatos. A Puskás 
Akadémia jó csapat, biztos vagyok ben-
ne, hogy fel fog jutni az első osztályba.

az eszékiek elleni felkészülési találkozó után a horvát együttes 
vezetőedzőjével, zoran zekiccsel készítettünk interjút.
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[Puskás-megemlékezés Madridban

„10 años sin el 10! Siempre Puskás!” – 
„10 év a 10-es nélkül! Mindig Puskás!” A 
Real Madrid otthonában szervezett meg-
emlékezés jelmondata kiválóan példázza, 
milyen szeretettel és tisztelettel gondol-
nak a mai napig a népszerű Panchóra 
a spanyol fővárosban. Puskás Ferenc 
2006. november 17-én hunyt el, halálá-
nak tizedik évfordulóján rajongói, egyko-
ri ismerősei, játékostársai gyűltek össze 
Madridban, hogy tisztelegjenek a futball-
történelem egyik legkiválóbb játékosának 
emléke előtt. Az évfordulós megemléke-
zést Magyarország madridi nagykövetsé-
ge, a Real Madrid, a Real Madrid Magyar 
Szurkolói Klubja és a Puskás Akadémia 
szervezte.

koszorúzással és a legjobb Pancho-pillanatok felidézésével 
emlékeztünk madridban a tíz éve elhunyt Puskás ferencre.  

A megemlékezés a Real Madrid edző-
központjában, a híres Valdebebasban 
kezdődött Puskás Ferenc szobrának 
megkoszorúzásával, majd nagy sikerek 
színhelyén, a Santiago Bernabeu Stadi-
onban egy kötetlen kerekasztal-beszélge-
téssel folytatódott a program. Az egykori 
játékostársak – Amancio Amaro, Enrique 
Pachín, Francisco Gento és José Emílio 
Santamaria – a legendás tízes madridi 
éveiről meséltek a szép számú közönség-
nek. A Puskást övező tiszteletet jól mutat-
ja, hogy amikor első alkalommal Amancio 
Amaróhoz került a szó, ő az asztaltól fel-
állva ejtette ki Pancho nevét, így nyoma-
tékosítva mai napig nem múló csodálatát.

A Real Madrid elnöki különtermében 
közel másfél órán át tartó megemlékezés 
Puskás madridi sikereinek felelevenítése 
mellett rengeteg érdekességgel szolgált, 
Gentóék segítségével megismerhettük 
Pancho spanyol fővároshoz fűződő vi-
szonyát, a megérkezés és beilleszkedés 
hónapjainak krónikáját és az akkori Real 
mindennapjait.

A megemlékezésen a Puskás Ferenc 
Labdarúgó Akadémia küldöttsége is 
részt vett, a Takács Mihály főigazgató ve-
zette delegáció ráadásul nem is érkezett 
üres kézzel Madridba. A Puskás Intézet 
kiállítása nagy érdeklődés mellett bemu-
tatta Pancho Spanyolországban elért leg-
nagyobb sikereit.

„Siempre Puskás”, vagyis „Mindig Pus-
kás”. Legendás tízesét örökre szívébe 
zárta Madrid.

megemlékezés
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„Nemrég láttuk a magyar válogatottat ját-
szani, most viszont egy másik meccset 
nézünk meg: Krisztusnak, az élet győzte-
sének meccsét, bízva abban, hogy Pus-
kás Öcsi már ennek a győzelemnek a 
részese. S mi is azért kapcsolódunk be 
a győztes mérkőzésbe, hogy az életünk 
meccséhez erőt nyerjünk” – fogalmazott 
Kiss-Rigó László szeged–csanádi me-
gyéspüspök a futballtörténelem egyik 
legkiválóbb játékosáért, a 2016/2017-
es szezonban zajló „Puskás Ferenc 10” 
programsorozat keretében bemutatott 

[Szentmise a győztesért
tíz éve, 2006. november 17-én csatlakozott „a mennyei 
válogatotthoz” Puskás ferenc. halálának évfordulóján labdarúgóink, 
akadémiánk vezetői és növendékei budapesten, a Szent istván-
bazilikában emlékeztek a legnagyobb magyar futballistára.

szentmisében. A futballkedvelő főpásztor, 
aki Öcsi bácsi gyászmiséjét celebrálta, 
szentbeszédében hangsúlyozta: „Renge-
teg tehetség van, de megtörténhet, hogy 
a körülmények miatt vagy saját hibájukból 
ezek a kiválóságok nem tudnak kibonta-
kozni. Puskás nem volt ilyen. Tehetségét 
sok munkával, szorgalommal és akarat-
erővel kamatoztatni tudta, s emberségé-
ben is kiteljesedett. Ma nemcsak emléke-
zünk rá, hanem a példáját is követjük.”

A világ valaha volt egyik legnagyobb já-
tékosának emlékére bemutatott szentmi-

sén a Puskás Ferenc 
Akadémia valameny-
nyi növendéke részt 
vett. A szentleckét az U15-ös korosztály 
játékosa, Rébék Richárd olvasta fel.

A szentmisét követően a Puskás Aka-
démia vezetői, Takács Mihály főigazga-
tó, Jakab János, a Felügyelő Bizottság 
elnöke, valamint korosztályos csapa-
taink kapitányai (Braun Bálint, Daróczi 
Zoltán, Farkas Bendegúz, Keményffy 
Máté, Méhész Ádám, Papp Kristóf, 
Posztobányi Patrik, Pribék Bence) ko-

szorút helyeztek el Puskás Fe-
renc sírjánál, amely a bazilika al-
templomában található, s mára 

valóságos zarándokhellyé vált. A zse-
niális labdarúgó nyughelyénél szintén 
lerótta kegyeletét Szabó Tünde spor-
tért felelős államtitkár, Mocsai Lajos, a 
Testnevelési Egyetem rektora, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség képviseletében 
a hetvenszeres válogatott futballfeno-
mén, Nyilasi Tibor, a kortársak közül 
pedig Kárpáti György olimpiai bajnok 
vízilabdázó.

megemlékezés
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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. 11. 18.
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.   PAFC – DOROG 0–0
 16. 11. 06.   SZEGED – PAFC 2–2
 17. 11. 20.  16.00 PAFC – CEGLÉDI VSE 
 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 16 10 2 4 21–14 32
  2. KISVÁRDA 16 8 5 3 26–13  29
  3. SOROKSÁR SC 16 8 5 3 29–18  29
  4. ZTE FC 16 8 5 3 27–18 29
  5. PuSkáS afC 16 7 6 3 29–26 27
  6. BÉKÉSCSABA 16 8 2 6 21–14 26
  7. SZEGED 2011 16 7 5 4 23–11 26
  8. MOSONMAGYARÓVÁR 16 7 3 6 24–17 24
  9. SOPRONI VSE 16 6 5 5 20–19 23
10. VÁC FC 16 6 4 6 19–17  22
11. NYÍREGYHÁZA 16 6 4 6 17–20 22
12. CSÁKVÁR 16 5 7 4 19–22 22
13. DOROGI FC 16 6 3 7 18–20 21
14. SZOLNOKI MÁV FC 16 6 2 8 19–24 20
15. BFC SIÓFOK 16 6 2 8 17–23 20
16. KOZÁRMISLENY FC 16 5 4 7 16–18 19
17. BUDAÖRS 16 5 1 10 9–22 16
18. CEGLÉDI VSE 16 4 2 10 22–29 14
19. CIGÁND SE* 16 3 4 9 11–25 10
20. SZEOL SC 16 3 1 12 8–25 10
*3 PONT LEVONVA

  M GY D V G PT
  1 ÉRDI VSE 15 13 – 2 37–13 39
  2 KAPOSVÁR 15 11 2 2 37–8 35
  3 ETO FC GYŐR 15 11 – 4 39–11 33
  4 PuSkáS afC ii. 15 8 2 5 23–16 26
  5 CSORNAI SE 15 8 2 5 26–22 26
  6 III. KER. TVE 15 7 2 6 29–20 23
  7 ANDRÁSHIDA SC 15 7 2 6 22–22 23
  8 CSEPEL FC 14 7 1 6 19–15 22
  9 FC AJKA 14 6 4 4 26–21 22
10 HONVÉD-MFA II. 15 6 3 6 32–25 21
11 TATABÁNYA FC 15 5 6 4 18–22 21
12 VIDEOTON FC II. 15 6 2 7 24–32 20
13 GYIRMÓT FC II. 14 4 6 4 18–20 18
14 HÉVÍZ SK 15 4 4 7 13–16 16
15 DIÓSD 15 4 1 10 9–44 13
16 SÁRVÁR FC 14 1 4 9 5–22 7
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PafC

[Kétszer álltunk fel a Szeged ellen

Nem várt könnyű feladat Vincze István 
együttesére a Szeged 2011 vendége-
ként, hiszen ellenfelünk mindössze ki-
lenc gólt kapott addig a másodosztályú 
pontvadászatban. A felütés részünkről 
jól sikerült, rögtön a középkezdés után 
helyzetbe kerültünk: Óvári húzott el a 
jobb szélen, középre adását a lendület-
ből érkező Lencse jócskán a kapu fölé 
vágta. Kisvártatva Márkvárt tört előre 
középen, ám lövőhelyzetben passzolt, 
átadását lefülelték a védők. Nem sokkal 
később Lencse ugratta ki remekül Gaj-
dost, ám Farkas üggyel-bajjal tisztázni 
tudott szélsőnk előtt. Ezen mozzanatok 
hűen tükrözték az első félidei játékunkat: 

a labdajáratás utáni ritmusvál-
tásoknál az utolsó passzok ál-
talában nem sikerültek. 
A Szeged villámgyors ellen-
csapásai nem kevés veszélyt 
rejtettek magukban, s a 42. 
percben meg is szerezték a 
vezetést a házigazdák. Egy 
jobb oldali akció végén Ger-
mán emelt keresztbe a hosszú 
oldalon érkező Andorkának, 
aki az üresen maradt kapuba 
stukkolt. Nem sokáig kellett 
várni a mieink riposztjára: a 
hosszabbításban Heffler ágyú-

zott be húsz méterről egy szabadrúgást.
A fordulás után továbbra is hullámzott 
a játék, a félidő első negyedórájában 
nálunk Óvári, az ellenfélnél a folyama-
tos légiveszélyt jelentő Andorka került 
helyzetbe. A szegediek második gólját 
mégsem ő, hanem Farkas szerezte, aki 
szöglet után bólintott Hegedüs Lajos ka-
pujába a 60. percben. Három perccel 
később Óvári egalizálhatott volna, de ki-
hagyta ziccerét. A hőn áhított egyenlítő 
találat negyedórával a rendes játékidő 
letelte előtt érkezett, ekkor Molnár sarok-
rúgását Vanczák Vilmos fejelte Szántai 
hálójába, kialakítva a játék képe alapján 
reálisnak mondható 2–2-es döntetlent. 

   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.  PAFC II. – CSEPEL FC 0–0
 14. 11. 06.  KAPOSVÁR – PAFC II. 0–0
 15. 11. 12.  PAFC II. – ANDRÁSHIDA 1–3
 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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