PUSKÁSAKADÉMIAFC hivatalos műsorfüzete
merkantil bank liga 20. forduló, 2016. 12. 11.

puskás akadémia fc

vs

soroksár sc

www.puskasakademia.hu, facebook.com/pfla.hu

A

Vezetőedzői nyilatkozat

Szerezd be Te is
a Puskás Akadémia Útlevelet!

[Nincs rajtunk nyomás!

Elmennél egy wellness hétvégére?
Szívesen elutaznál egy Real Madrid mérkőzésre?
Vagy szurkolnál a válogatottunk
egyik VB selejtező meccsén?

[A múlt hétvégén 4−2-re vertük a Budaörsöt úgy, hogy már 4−0-ra is vezettünk,
régen volt ilyen viszonylag kényelmes
meccsünk.
Rendben volt a mérkőzés, nagyon tetszett, hogy a srácok élvezték a futballt,
nagyjából a hatvanadik percig komoly
nyomás alatt tartottuk az ellenfelet. Szép
gólokat szereztünk, és megvoltak a lehetőségeink, hogy akár nagyobb arányú sikert is arassunk. Kicsit bosszantott, hogy
kaptunk két gólt, de azt azért ne felejtsük
el, hogy előtte szerdán több emberünk is
százhúsz percet játszott a Fradi ellen. A
legfontosabb a három pont megszerzése
volt, ezt megtettük, úgyhogy nem lehetek
elégedetlen.

Most megteheted!
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Gyűjts össze matricát
a Puskás Akadémia Útleveledbe,
hogy megnyerhesd a nye�emény
valamelyikét!

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 – Soroksár SC
mérkőzésen és gyűjtsd be Tischler
arcképét az útleveledbe!

Patrik

A Soroksár elleni rangadóval megkezdődik a tavaszi szezon.
A mérkőzés előtt Vincze István elmondta: fontos, de nem sorsdöntő
csata vár fiaira.

[Most lényegesen több időnk volt
a felkészülésre. Hogyan láttad az
elmúlt hetet?
Polonkai Attila és Zsidai Laci
továbbra is sérült, Tischler
Patrik eltiltását nem
mérsékelték. Ennek
nyilván nem örülünk, de eddig is
küzdöttünk ilyen
jellegű problémákkal. Most
is meg fogjuk
találni a megoldást, és kijelenthetem:
készen állunk
a csatára.

[Teljesen más természetű mérkőzés következik, mint a Budaörs ellen, hiszen a
listavezető látogat a Pancho Arénába.
Mivel készülünk erre a rendkívül fontos
csatára?
Az ő legnagyobb erősségük, hogy
igazi csapatot alkotnak, hosszú évek
óta együtt játszanak, annak ellenére,
hogy a Fradi fiókcsapatáról van szó,
s folyamatosan építik be a fiatalokat.
Nagyszerű formában várják ezt a mérkőzést, tiszteletre méltó, hogy ott tudnak
lenni az élen, tökéletesen megérdemelten lettek őszi elsők. Meg kell nyernünk
a párharcokat, küzdenünk, hajtanunk
kell, és mindenkinek önmagát kell adnia – ezekkel dönthetjük el a magunk javára a találkozót. Az őszi
szezont holtversenyben a második-harmadik helyen zártuk,
a Soroksár-meccsel indul a következő felvonás, amelyben minden nagy riválisunk hozzánk
látogat. Az a dolgunk,
hogy lehető legtöbb
pontot begyűjtsük ellenük. Ez nehéz, de
gyönyörű feladat, nyomás azonban egyáltalán nincs rajtunk.
Kezdődik egy újabb
tizenkilenc
fordulós „flúgos futam”,
amelynek a leintésekor kell az élen
lenni.

A matricagyűjtés 2016. szeptember 14-től 2016. december 11-ig tart.
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a www.puskasakademia.hu weboldalon.
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Vezetőedzői nyilatkozat

Így látták a főszereplők

[A csapategység

[Hátvédünk és szélsőnk is élvezte

Az idény elején nem emlegették feljutásra esélyes csapatként
a Soroksárt, most első helyezettként látogat a Pancho Arénába.
Lucsánszky Tamás, a XXIII. kerületiek vezetőedzője elmondta, szívesen
törne borsot az orrunk alá.

Bár az utolsó félórában, 4−0-s vezetésünk után kissé ránk ijesztett a
vendégcsapat, a Budaörs elleni mérkőzésünket simán nyertük 4−2-re. A
lefújás után az első gólunkat szerző Pekár Lászlót és az ezúttal védekező
középpályást játszó Spandler Csabát kérdeztük az összecsapásról.

a listavezető ereje

[Lenyűgöző

eredménysoruk ismeretében változtak-e
a
célkitűzéseik
a szezon elején
meghatározottakhoz képest?
Tulajdonképpen
nem. A nyáron két
Lucsánszky Tamás irányt jelöltünk ki
magunknak.
Az
egyik az volt, hogy a Fraditól, illetve máshonnan hozzánk került fiatalokat felkészítsük az NB I-re, a másik pedig, hogy a tavalyi hetedik helynél előrébb végezzünk. Az
elmúlt szezon tavaszi szakaszát megnyertük, most pedig őszi bajnokok lettünk − ez
mindenképpen rangot
adott a csapatnak
és a játékosoknak. Ennek persze megvan
az a veszélye, hogy kapósak lettek a futballistáink, de azért remélem, minél erősebb
kerettel tudunk majd nekivágni a tavasznak. Ugyanakkor, ha lesznek távozóink, az
azt igazolja, hogy jó munkát végzünk.

[Rátérve

a vasárnapi meccsre: kapusunk, Hegedüs Lajos nemrég egy interjúban azt mondta, számunkra csak a

a Budaörs-meccset

győzelem elfogadható. Önöknél is így
gondolkodnak a rangadóról?
Mi mindig nyerni akarunk, most is szeretnénk borsot törni a Puskás Akadémia orra
alá. Már csak azért is, mert bármelyik csapat nyeri is meg az összecsapást, jelentős
önbizalommal várhatja a tavaszi folytatást.
Sorsdöntőnek azonban semmiképp sem
nevezném a meccset sem az egyik, sem a
másik oldalon. Akárhogy is alakul az eredmény, még tizennyolc forduló lesz hátra
egy rendkívül kiélezett bajnokságban.

[Lorentz Márton és Papp Máté szemé-

lyében két olyan játékosuk is van, akik
nálunk nevelkedtek. Segíthet a felkészülésben az ő tapasztalatuk?
Annyiban biztosan, hogy plusz motivációval lépnek pályára, és sokat tudnak
a riválisról, de egyébként is fel szoktuk
térképezni az ellenfeleket. Helyezés ide
vagy oda, a kimagaslóan legjobb játékosállománnyal rendelkező csapathoz megyünk, amely ráadásul formába is lendült
így a szezon végére. A mi erőnk az egységben, a szervezettségben van, erre kell
építenünk, ha le akarjuk győzni a Puskás
Akadémiát.

[Játékvezetők
A PAFC – Soroksár mérkőzést Pintér Csaba vezeti.
Asszisztensek: Márkus Tamás és Varga Zsolt. Tartalék játékvezető: Gaál Ákos
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„Az első félidőben nagyon jól játszottunk, sok helyzetet kialakítottunk, viszont
a második játékrész nem volt az igazi.
Kicsit átengedtük a területet a Budaörsnek, aztán nagyon ránk jöttek. Úgy
készültünk, hogy mindenképpen itthon
tartjuk a három pontot, szerencsére ez
sikerült is. Örülök, hogy góllal tudtam
segíteni a csapatot, megyünk tovább az
utolsó mérkőzés felé, amit szintén meg
akarunk nyerni, a célunk az első hely”
– értékelte a történteket a sérüléséből
nemrégiben visszatérő Pekár László,
aki ezt megelőzően egykori klubja, a
Nyíregyháza kapuját vette be, és a Ferencváros elleni Magyar Kupa-találkozón
Tischler Patriknak adott gólpasszával
már jelezte: megfelelő formába lendült.

Spandler Csaba elmondta: bár teljesítményünk még mindig javulhat, alapvetően elégedetten jött le a pályáról, ez pedig
mindenképpen biztató a Soroksár elleni,
kulcsfontosságú évzáró mérkőzés előtt.
„Bár kicsit akadozva indult a játékunk,
nem forgott veszélyben a győzelmünk,
teljesen ellenfelünk fölé nőttünk, gyakorlatilag az első játékrészben eldöntöttük a
mérkőzést. A szünetben mindenki mondta, hogy élvezi a játékot, mentek a pas�szok. Aztán a másodikban valahogy nem
működtek úgy a dolgok, ahogy szerettük
volna, bár ott is hamar gólt szereztünk.
Akkor kiüthettük volna az ellenfelet, de
nem tettük. Aztán jött egy megingás, de
úgy érzem, hogy összességében jól futballoztunk, és megérdemelten nyertünk.”
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Rangadó előtt

[Csak a győzelemben gondolkodunk
Kapusunk, Hegedüs Lajos az M4 sportcsatorna Sportreggeli
című műsorában Berkesi Judittal beszélgetett beilleszkedéséről,
az együttes eddigi szerepléséről és a Soroksár elleni
kulcsfontosságú rangadóról.

„Kaptam egy ajánlatot a Puskás Akadémiától, amit az MTK elfogadott. Megtiszteltetésnek tartottam, hogy egy ilyen ambiciózus klub szemet vetett rám, és úgy
döntöttem, élek a lehetőséggel. Nagyon
jó szellemiségű játékosok közé kerültem,
többüket régebbről ismertem már, úgyhogy elmondhatom, nem volt nehéz a
beilleszkedés” – idézte fel átigazolását és
első „puskásos” napjait kapuvédőnk.
Hegedüs Lajos azt is elmondta: a komoly nyári játékosmozgás miatt gyakorlatilag új együttest kellett építeni, sokan
érkeztek − ő is csak szeptember elején
„esett be az ajtón” –, így időbe telt, hogy
az egyének halmaza csapattá kovácsolódjon.
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Együttesünk az ősz első felében meglehetősen sok gólt kapott – huszonnyolcnál tartunk eddig −, de a hálóőr
szerint ezen a téren is látszik az előrelépés.
„Amióta védek, tizenkét meccsen tizenegy gólt kaptunk, úgy, hogy ötször
maradt érintetlen a hálónk. Most, hogy
Vanczák Vili is csatlakozott hozzánk, lényegesen stabilabb a hátsó alakzatunk
– fogalmazott. − Mondhatjuk, hogy jó
szériába kerültünk, sokat dolgoztunk
érte, hogy ilyen sorozatot tudjunk produkálni. A hétvégi meccsen tehetjük
fel a pontot az i-re, ha legyőzzük a Soroksárt, valóban elmondhatjuk, hogy jól
hajráztunk.”
A hétvégi, Soroksár elleni „hatpontos” meccs kapcsán Hegedüs Lajos úgy vélekedett: ha sikerül nyernünk, és ezzel feljutó
helyre kerülnünk, egy jól sikerült
téli felkészüléssel szép tavasznak nézhetünk elébe.

„Azt kell mondanom, ez egy olyan
rangadó, amit meg kell nyernünk, nem
elégszünk meg semmilyen más eredménnyel. A tegnapi regeneráló edzésen
is láttam a srácokon, hogy mindenki tisztában van azzal, mi a feladat. Az azonnali
visszajutás a kitűzött cél, az viszont gyakorlatilag mindegy, hogy az első vagy a
második helyen végzünk. Bajnokságot
nyerni persze mindig a legszebb, de a
legfontosabb, hogy jövő nyáron már NB
I-es meccsekre készülhessünk.”

„Ennek a munkának a gyümölcse most kezd beérni. Új a
szakmai stáb, kicsit más felfogásban játszunk, úgy vélem,
előnyünkre változtunk. Kicsit
taktikusabban futballozunk,
jobban odafigyelünk a védekezésre, mint az előző mesternél. Ő nyíltabb focit kért tőlünk, amiben mindig benne
volt annak a veszélye, hogy
gólt kapunk. Azt hiszem, a
taktikai változtatások is szerepet játszottak abban, hogy
például a teljes keretével felálló Ferencvárossal is ki-ki mec�cset tudtunk játszani.”
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Évforduló

[Tíz éve pihent meg végleg
a leghíresebb magyar

Ma tíz éve vettünk végső búcsút akadémiánk névadójától, a világ
legismertebb magyarjától, Puskás Ferenctől.
Emléke még mindig annyira élénken
él bennünk, hogy el sem hisszük: tíz
éve már, hogy akadémiánk névadója,
Puskás Ferenc, a Száguldó Őrnagy,
minden idők legnagyobb magyar labdarúgója nincs közöttünk. A világ valaha volt egyik legcsodálatosabb ballábának tulajdonosát államférfinak kijáró
tiszteletadással 2006. december 9-én
a Szent István-bazilika altemplomában
helyezték nyugovóra.
A nyolcvanöt magyar válogatottsága
során nyolcvannégy gólt szerző, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes,
ötszörös magyar és hatszoros spanyol
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bajnok, négyszeres magyar és négyszeres spanyol gólkirály, háromszoros
BEK-győztes Puskás Ferenc pályafutását és emberi nagyságát hosszú
órákon és oldalakon át méltathatnánk,
ám emlékezésül most inkább álljon itt
azoknak a pályatársaknak, ismerősöknek, barátoknak a véleménye, akik akár
„Öcsiként”, akár „Panchóként” közelebbről ismerték az ördöngös csatárt.
Szepesi Györgynek, az Aranycsapat
„tizenkettedik játékosának” pályafutása szorosan összefonódott a legendás
balösszekötőével –

többek között ő közvetítette a legendás
londoni 6−3-at, valamint Puskás első
válogatott mérkőzését, amely ifjú újságíróként neki is a debütálást jelentette.
„Köztudottan a világ legismertebb
magyarja volt, Bartókkal, Kodállyal és
a Nobel-díjas tudósokkal együtt emlegették a nevét mindenhol − mondta a
neves sportriporter. − Hírnevét nemcsak a futballnak köszönhette, hiszen
emberileg is a legnagyobbak közé tartozott. Mi is erőt meríthetünk nagyságából.”
A francia Raymond Kopa Madridban
csapattársként testközelből élvezhette
Puskás virtuóz futballját, aki a spanyol
fővárosba kerülve nemcsak labdarúgótudásáról, hanem hihetetlen elszántságáról és akaraterejéről is tanúbizonyságot tett.
„Ő volt a bálványom! A világ egyik
valaha volt legjobb futballistája. Ha a
kaputól 35 méteren belül a labdával
találkozott, retteghettek a kapusok. A
helyszínen láttam, ahogy a magyar válogatottal 6–3-ra nyert a Wembleyben
az angolok ellen. Emlékszem arra is,
amikor megérkezett Madridba, a spanyol sajtó inkább a pocakjáról írt, és
sokak szerint hiba volt őt leigazolni.
Aztán gyorsan formába lendült, és mindenki csak ámulta a játékát. A tehetség
nem vész el” – fogalmazott az egykori
gall támadó.
Kopa válogatottbeli csapattársa, az
1958-as vb gólkirálya, Just Fontaine
szerint Puskás és vele együtt a magyar
válogatott megérdemelte volna, hogy
aranyérmes legyen az 1954-es vb-n.
A 13 találatával az egy vébén rúgott
gólok rekordját mindmáig tartó csatár
kiemelte: a Száguldó Őrnagy vezette
Aranycsapat futballforradalmat csinált

a maga idejében, melyből máig profitál a sportág.
„A magyarok új, támadószellemű stílust képviseltek akkoriban, és ennek
csúcsjátékosa volt Puskás. Klasszis
volt pályán és azon kívül is. Megérdemli, hogy a világ valaha volt legjobb
játékosai között említsék nevét” – vélekedett Fontaine.
Végezetül álljon itt annak a véleménye, akit a FIFA hivatalosan a huszadik
század legjobb labdarúgójának választott – Edson Arantes do Nascimentóé,
azaz Pelé királyé.
„Mindig is a barátomnak tekintettem,
fantasztikus ember volt. Három futballistát tartottam igazán nagyra, Puskást,
Franz Beckenbauert és George Bestet. Öcsi azonban nemcsak labdarúgóként, hanem a pályán kívül is példakép
lehetett bárki számára. Csodáltam őt,
és felnéztem rá. A magyaroknak kívánom, hogy találjanak újra egy olyan
klasszist, mint Puskás volt.”
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Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia U12

Felső sor:
Ülő sor:

Szabó Bence, Mező Dezső, Orján Roland, Kanta Szabolcs edző, Gazdag Merse, Braun Bálint, Nagy Timur, Futsek Fedor
Gyevát Kevin, Moharos Leo, Óvári Szabolcs, Halászi-Harsányi Medárd, Gonda Csanád, Szabari Roland, Szöllősi Ferenc Dániel

Kollégium

[Felavattuk gólyáinkat
Hajnali tornával indult, tehetségkutató show-val zárult a tizenöt éven
aluli korosztály hagyományos „beavatási szertartása”.

Mint minden évben, idén is megrendezték a hagyományos gólyaavatót a Puskás
Akadémián. Az U15-ös korosztály számára meglehetősen hamar indult a nap,
ugyanis már hajnali fél négykor rendhagyó reggeli tornán kellett részt venniük.
Ezután azt is megmutathatták, mekkora
csirkefogók, ugyanis a számukra kirótt
feladatok között szerepelt a jobb sorsra
érdemes szárnyasok elkapása is.
A nap folyamán ilyen és ehhez hasonló
akadályokkal kellett megbirkózniuk, hogy
aztán este jöhessen a felhőtlen szórakozás – a többi korosztály számára is. A
2002-esek előbb saját műsorukat adták
elő, paródiájukban vastagon kapott a ne12

velői és az edzői kar is. Hogy a kifigurázott felnőttek mennyire nem vették zokon
a növendékek élceit, arról remekül tanúskodott, hogy éppen az érintettek kacagtak a legharsányabban saját magukon.
A derültség ezután is folytatódott, amikor Kováts Zoltán és Keményffy Máté
műsorvezetésével elkezdődött az utolsó erőpróba, a tehetségkutató verseny,
amelyben ízlés szerint ének- vagy táncszámot – esetleg mindkettőt − adtak elő
az ifjoncok. Az már az első fellépőnél
igazolódott, hogy a labdakezeléssel kevesebb problémájuk van kamaszainknak,
mint a dalolással – de hát nem is zene-,
hanem futballakadémiára járnak…

A Mácsodi Ferenc, Visinka Ede,
Kecskés Péter, Rétyi Tamás összetételű zsűri nagy türelemmel és még
több humorral hallgatta végig és értékelte a műsorszámokat, melyek közül
a Dance Company névre keresztelt
csapat kétségkívül jól koreografált,
leginkább termékenységi táncra emlékeztető produkciója találtatott a legjobbnak.
Az este végén Kiss Zoltán kollégiumigazgató egy szögletzászlóval „lovaggá ütötte” az U15-ösöket, hogy aztán
mindnyájuk számára következhessen
a hosszú nap után igencsak megérdemelt vacsora.
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Ünnep

[Szent Miklós jóságával
A hajdani jóságos püspök, Szent Miklós ünnepéhez közeledve,
december 3-án és 4-én a Mikulással és segítőivel, a manókkal
utazhattunk együtt a különleges fényekkel díszített Vál-völgyi Kisvasúton.
„Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere
már, gyere már, minden gyermek vár!” –
énekli az egyik kislány a vonatra felszállva,
a Mikulás pedig csomaggal ajándékozza
meg őt, telis-teli megannyi finomsággal.
Idén először indult útjára a Mikulásvonat. Szent Miklós ünnepének alkalmából
csodás fényekkel díszítették fel a Puskás
Akadémia és az Alcsútdobozi Arborétum között közlekedő Vál-völgyi Kisvasút
mozdonyát és vagonjait, s a szerelvényen
maga a Mikulás és néhány segítője várta a
környékbelieket. Az első járat az akadémia
munkatársainak gyermekeivel indult el.
Mintegy egyórás interaktív programot
szerveztek a vonat kis utasainak, s az utazás során életre kelt az egykori főpásztor
személye körüli számtalan legenda. A
gyerekek kézműves foglalkozáson vehet-
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tek részt, adventi és karácsonyi díszeket,
ajándékokat készíthettek a manókkal, de
volt ott arcfestés is, a „Rénszarvaskvízből”
pedig kiderült: ki tud többet Rudolfról és
gazdájáról. A mozdonyt négy vagonnal
szerelték fel, a Mikulás az egyes megállóknál átszállt egyikről a másikra, ahol a gyerekek énekszóval várták őt.
„Télapó itt van, hó a subája, jég a cipője,
leng a szakálla. Zsák, zsák, teli zsák, piros
alma, aranyág” – kerültek elő a hagyományos gyermekdalok. „Már nagyon vártam,
hogy találkozhassak veletek, sok szépet
hallottam rólatok!” – mondja a Mikulás a
köréje sereglő gyerekeknek, s puttonyából
mindegyiküknek egy-egy csomagot adott.
„Csokit kaptam, és szaloncukrot – árulja
el a kis Dorina –, mindent, amit megírtam
a Mikulásnak. Már csak egy buborékfújó

hiányzik.” Nóri még rajzolt is a Mikulásnak,
s a rajzon ott szerepel a felirat: „Szeretlek,
Mikulás!” „Vidd oda neki!” – biztatják a
testvérei. „Jaj de szép, köszönöm!” – így
a Mikulás. Gyula, mint mondja, nagyon
élvezi a vonatozást, s épp egy kislabdát
szorongat, azt is a Mikulástól kapta. „Ha
nagy leszek, futballista leszek – jelenti ki –,
Messi a kedvenc játékosom.”
„Egész évben várom, hogy találkozhassak
ilyenkor a gyerekekkel – beszélgetünk egy
kicsit a Mikulással. – Bár a manók is sokat
segítenek, a szülőktől és a tanároktól kapom
a legtöbb segítséget, tőlük tudom ugyanis
meg, hogy jók voltak-e a gyerekek. Minden
gyermek jó, én ebben hiszek, s számomra
az adja a legnagyobb örömet, hogy velük
lehetek. A felnőttekben is ott van ám a jó, az
egykori gyermek bennük él, épp ezért ez a
nap nekik is igazi ünnep lehet.”
A Mikulásvonatról leszállva a gyerekeket
tízóraival és játékos vetélkedővel – s persze
hozzá megannyi nyereménnyel – várták
az akadémián, majd szüleikkel együtt körülnézhettek a stadionban. Végigjárhatták
a játékosok útját, benézhettek az öltözőbe, kiléphettek a pályára, vagy
akár leülhettek a kispadra. Megtekinthették a VIP-részleget, és megcsodálhatták a legnagyobb magyar
labdarúgó, Puskás Ferenc hagyatékának legkülönlegesebb darabjait is.
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[Akadémistáink és a nebulók

[Gyurcsóék ikszeltek,

Mikuláskupát rendeztek a felcsúti Endresz György Általános
Iskola alsó tagozatos tanulóinak.
Akadémistáink is csatlakoztak a
kupán részt vevő csapatokhoz.

A Kleinheisler Lászlót foglalkoztató Darmstadt ezúttal a
Hamburgtól kapott ki, a Gyurcsó Ádámmal felálló Pogon Szczecin
1−1-et játszott a Slask Wroclaw vendégeként.

Fotó: sv98.de/facebook

Kleinheislerék ötödször is kikaptak

Fotó: pogonszczecin.pl

együtt küzdöttek a mikuláskupán

Szent Miklós napján, december 6-án
– a hagyományokhoz híven – sportrendezvénnyel várták a Mikulást a felcsúti
Endresz György Általános Iskola alsó tagozatosai a község sportcsarnokában.
Ügyességi feladatokban, sorversenyeken
kellett bizonyítaniuk a gyerekeknek, akik
rendkívül lelkesen és sikeresen vették az
akadályokat.
Akadémistáink is csatlakoztak a gyerekekből verbuválódott négy csapathoz:
U18-as lányaink közül Fernandez-Radics
Nicole, Hajagos Fruzsina, Orbán Dorina
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és Székely Vivien, az NB II-ből Óvári Zsolt
és Tóth Bence, az NB III-ból pedig Fodor
Ákos és Kertai Dániel erősítette a „keretet”, s ők is rendesen küzdöttek.
Az akadémiai lánycsapat edzője, az általános iskola testnevelő tanára, Szabó
Lajos vezette a versenyt, amelynek lebonyolításában az intézmény tanítói is segítettek, mi több, egyes versenyszámokba
ők is beszálltak. A kupa végén jutalomként minden gyerek gyümölcsöt kapott,
s persze minden csapat egy-egy díszes
serleggel távozott.

A Pogon Sczecin a legutóbbi fordulóban
4−1-es vereséget szenvedett a Korona
Kielce vendégeként, ezzel megszakadt a
piros-kékek hosszú veretlenségi sorozata.
Gyurcsó Ádámék ezúttal is idegenben, a
Slask Wroclaw otthonában léptek pályára, és szerették volna kárpótolni az utóbbi
időben inkább a győzelmekhez szokott
szurkolóikat. A kezdés nem sikerült túl jól
a szczecinieknek, egy bal oldali beadás
utáni Celeban-perdítéssel a 14. percben a
hazaiak kerültek előnybe. Hiába birtokolta
többet a labdát és alakított ki több helyzetet a Pogon, a Slask büntetőből növelhette
volna előnyét, ám Bilinski hibázott. Nem
úgy Fraczczak, aki közvetlenül a szünet
előtt egy kezezésért megítélt tizenegyesből egyenlített. A második játékrészben
bármennyire is dominált a vendégcsapat,
nem sikerült betalálnia, így maradt az 1–1es végeredmény. Gyurcsót a 90. percben
cserélte le Kazimierz Moskal vezetőedző.

Zsinórban ötödször kapott ki Kleinheisler
László csapata, a Darmstadt, a kék mezes együttes ezúttal a Hamburg vendéglátójaként szenvedett 2−0-s vereséget. A látogatók a 30. percben a szerb
Kosztics mértani precizitású beadása
után Gregoritsch fejesgóljával szereztek vezetést, a kegyelemdöfést pedig
Ostrzolek adta meg a „liliomoknak” a
rendes játékidő utolsó percében, aki a
japán Szakai pazar szólója és hasonlóan
szemet gyönyörködtető passza után első
Bundesliga-gólját szerezve zárta le a találkozót. Kleinheislert a 74. percben hívta le
a pályáról Norbert Meier. Egykori akadémistánk háromszor próbálkozott kapura
lövéssel, ezen kívül két megnyert fejpárbaj és négy szerelés fűződik a nevéhez.
Az újabb vereséget követően a Darmstadt menesztette Meiert, rajta kívül Holger
Fach menedzsernek is megköszönték a
munkáját.
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Program

PAFC

[Magabiztos győzelem
a rangadó előtt

A Budaörs elleni találkozó előtt vezetőedzőnk, Vincze István nem győzte hangsúlyozni: a kötelező győzelemként elkönyvelt mérkőzések a legnehezebbek,
ugyanis egy defenzív ellenféllel szemben
gyakran igen sokáig tart feltörni a reteszt.
A budaörsi zár kattanásának pillanata
két ordító gólhelyzet után a 28. percben
jött el, amikor Márkvárt Dávid remek átadásával Pekár László lépett ki a balös�szekötő helyén, és a hosszú sarokba
gurított. Nemsokára ismét a magasba
lendülhettek a hazai öklök: Márkvárt ezúttal Lencsének adott forintos labdát, ő

jobbról került az ellenfél védelme mögé, és tökéletesen
tette át a játékszert a hosszún
érkező Sándor Györgynek, aki
nem hibázott. Hogy a látogatók
még rosszabb hangulatban
menjenek szünetre, arról Lencse gondoskodott, aki Sándor
gyilkos passza után egy remek
csellel játszotta magát tisztára,
és góllal fejezte be az akciót.
A második játékrész első
negyedórájában úgy tűnt, ennek ma kivégzés lesz a vége.
A nagy kedvvel játszó Lencse
az 51. percben még kihagyott egy hatalmas ziccert, ám három minutummal később már nem kegyelmezett, amikor a
jobbösszekötő helyén remekül átvett labdát némi igazítás után lőtte a hosszú sarokba. Akik hasonló folytatásban bíztak,
azoknak csalódniuk kellett, a magabiztos
előny tudatában már nem erőltettük túlzottan a góllövést. Ez felhozta a vendégeket, és szépítettek is: Menyhárt jobb oldali
beadását Sajbán Máté fejelte Hegedüs
Lajos kapujába, majd öt perccel a lefújás
előtt Kinyik Ákos állította be a 4−2-es végeredményt.

A Puskás Akadémia szerződéses partneregyesületei:
II. ker UFC, III. ker TUE, Ajak SE; Atomerőmű SE Paks; Baja LSE, Balatonfüredi FC, Balkányi SE; Balmazújváros, Békéscsabai UFC, Bicskei TC, Bőcs Sport Kft., Budafoki LC, Budakalászi MSE, Budaörsi
LC, FC Budapesti Sólymok, Budatétény Sportegyesület, Ceglédi Vasutas Sport Egyesület, Csepel
Hungary Club, Dunaújvárosi Sportiskola, Egri FC, Ercsi Kinizsi SE, Etyek SE, Érdi Városi Sportegyesület, FC Keszthely, Genbao Akadémia (Sanghaj) Gyermely–Szomor LE, Gyöngyösi Atlétikai Klub,
Hajduböszörmény SE, Hódmezővásárhelyi FC, Jászberényi Vasas SE, Kunhegyesi Általános Iskola
Dózsa Tagintézménye, Maros–menti UFC, Makói FC, Mátészalkai MTK, Méhecskék SE Kalocsa, Mezőkövesd SE, Mogyoródi FC, Mohács TE, Monori Sportegyesület, Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség, Nagyecsed Rákóczi SE, Nagykanizsa TE, Nyírlugosi SE, Orosháza OMTK–ULE
1913, PÉCSi Vasutas Sportkör, Perkáta SE, REAC, RTK, Sajóvölgye Focisuli SE, SBTC, Százhalombatta Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület, Székelyföld Labdarúgó Akadémia (Csíkszereda), Tabáni Spartacus, Tápiószecsői FC, Topolyai Sport Club, Törökszentmiklósi FC, Viadukt SE
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A PAFC 2016-os mérkőzései az NB II-ben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

07. 31. 		 SOROKSÁR – PAFC
3–3
08. 07. 		 PAFC – SZOLNOK
4–2
08. 10.		 KOZÁRMISLENY – PAFC 2–1
08. 14.		 KISVÁRDA – PAFC
2–2
08. 21. 		 PAFC – SOPRON
3–2
08. 24. 		 BÉKÉSCSABA – PAFC 5–0
08. 28. 		 PAFC – SZEOL
3–1
09. 11. 		 CIGÁND – PAFC
0–1
09. 14. 		 PAFC – CSÁKVÁR
1–0
09. 18. 		 VÁC – PAFC
3–3
09. 25. 		 PAFC – ZTE
2–2
10. 02. 		 MOSONMAGYARÓVÁR-–PAFC 2–1
10. 16. 		 PAFC – SIÓFOK
1–0
10. 22. 		 NYÍREGYHÁZA – PAFC 0–2
10. 30. 		 PAFC – DOROG
0–0
11. 06. 		 SZEGED – PAFC
2–2
11. 20. 		 PAFC – CEglédi vse	 1–0
11. 27. 		 BALMAZÚJVÁROS – PAFC 0–1
12. 04. 		 PAFC – BSC
4–2
12. 11. 15.00 PAFC – SOROKSÁR

		m	gy	d	v	g	pt
1 SOROKSÁR SC
19 11 5 3 37–18 38
2 BALMAZújváros	 19 11 3 5 23–16 36
3 PUSKÁS AFC
19 10 6 3 35–28 36
4 KISVÁRDA
19 10 5 4 29–15 35
5 BÉKÉSCSABA
19 10 3 6 26–14 33
6 MOSONMAGYARÓVÁR 19 9 4 6 30–19 31
7 ZTE FC
19 8 6 5 31–24 30
8 VÁC FC
19 8 5 6 23–19 29
9 NYÍREGYHÁZA
19 8 4 7 25–23 28
10 SOPRONI VSE
19 7 7 5 23–21 28
11 SZEGED 2011
19 7 6 6 24–14 27
12 CSÁKVÁR
19 6 8 5 25–28 26
13 SZOLNOKI MÁV FC 19 7 3 9 22–27 24
14 BFC SIÓFOK
19 7 2 10 22–28 23
15 DOROGI FC
19 6 5 8 19–23 23
16 KOZÁRMISLENY 19 6 4 9 18–22 22
17 BUDAÖRS
19 5 1 13 12–33 16
18 CIGÁND SE
19 4 4 11 13–33 16
19 CEGLÉDI VSE*
19 4 3 12 24–33 15
20 SZEOL SC
19 3 2 14 9–32 11
*3 pont levonva

A PAFC II 2016-os mérkőzései az NB III Nyugati csoportban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

08. 07.		 VESZPRÉM – PAFC II. 0–4
08. 14.		 PAFC II. – HÉVÍZ SK
2–1
08. 21.		 HONVÉD II. – PAFC II.
3–1
08. 28.		 PAFC II. – III. KER. TVE 3–2
09. 04.		 VIDEOTON FC II. – PAFC II. 2–1
09. 11.		 PAFC II. – KOMÁROM 3–0
09. 18.		 CSORNAI SE – PAFC II. 2–1
09. 25.		 DIÓSD – PAFC II.
0–2
10. 02.		 PAFC II. – F.C. AJKA
1–0
10. 09.		 GYIRMÓT II. – PAFC II. 0–2
10. 16.		 PAFC II. – ETO
1–3
10. 22.		 SÁRVÁR FC – PAFC II. 0–1
10. 30.		 PAFC II. – CSEPEL FC 0–0
11. 06.		 KAPOSVÁR – PAFC II. 0–0
11. 12.		 PAFC II. – ANDRÁSHIDA 1–3
11. 20.		 TATABÁNYA – PAFC II. 3–2
11. 27.		 PAFC II. – ÉRDI VSE
2–1
12. 04.		 PAFC II. – VESZPRÉM 0–1

Impresszum

		m	gy	d	v	g	pt
1 ÉRDI VSE
18 15 – 3 44–15 45
2 ETO FC GYŐR
18 14 – 4 48–11 42
3 KAPOSVÁR
18 11 3 4 39–13 36
4 FC AJKA
18 9 5 4 36–22 32
5 PUSKÁS AFC II.
18 9 2 7 27–21 29
6 CSORNAI SE
18 9 2 7 30–26 29
7 III. KER. TVE
18 8 3 7 34–25 27
8 ANDRÁSHIDA SC 18 8 3 7 23–24 27
9 GYIRMÓT FC II.
18 6 8 4 22–21 26
10 HONVÉD-MFA II.
18 7 4 7 39–33 25
11 TATABÁNYA FC
18 6 7 5 21–29 25
12 CSEPEL FC
18 7 3 8 19–21 24
13 VIDEOTON FC II. 18 7 2 9 30–37 23
14 HÉVÍZ SK
18 5 4 9 15–21 19
15 DIÓSD
18 4 2 12 9–49 14
16 VESZPRÉM
18 2 6 10 7–30 12
17 SÁRVÁR FC
18 2 5 11 6–27 11
18 KOMÁROM VSE
18 2 3 13 15–39 9

Partnerek és támogatók:

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. 12. 08.
www.puskasakademia.hu
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Minden kedves szurkolónknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
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