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Vezetőedzői nyilatkozat

[Hajtós, kemény meccsre van kilátás vasárnap a Zalaegeszeg elleni rangadón. 
Győzelmünkkel megelőzhetjük a ZTE-t a feljutásért zajló csatában.

„Sportértékről nem igazán beszélhetünk, de edzésnek mindenképpen jó volt a Tata el-
leni meccs. Azt kértem a fiúktól, próbáljuk modellezni a vasárnapi harcmodorunkat egy 
dinamikus, agresszív letámadásos játékkal, és a helyzeteket úgy használjuk ki, ahogy 
vasárnap szeretnénk. Nem mindig láttam azt, amit kértünk, valószínűleg tartalékoltak a 
srácok a ZTE elleni összecsapásra” - értékelte a hétközi Magyar Kupa találkozót Szijjártó 
István vezetőedző.

[Az NB II élmezőnye igencsak sűrű, így igazi hatpontos meccsre készülünk a Zete 
ellen. Mit kell tudni Csató Sándor együtteséről?

A Zalaegerszeg az utolsó két meccsét megnyerve felzárkózott az élbolyba, de már 
korábban tudni lehetett, hogy ott lesznek az első öt-hat hely valamelyikén. Csank Já-
nos nyomdokain járva jó kis rakkolós csapatot rakott össze Csató Sanyi. Nem lesz 
olyan könnyű mérkőzés, mint amilyennek sokan gondolják, de szeretnénk megtar-
tani százszázalékos hazai mérlegünket. Nagyon fel kell kötnünk az alsóneműnket, ha 
győztesen akarunk lejönni a pályáról.

[Csapatunk egyik fele kupameccset játszott, mások a Vojvodina 
elleni edzőmérkőzésen vesznek részt. Okozhat ez gondot a felké-
szülésben?

Elvileg nem, hiszen ha a fiatalok visszatérnek a nagycsapatba, tudják, 
mi a dolguk. Azt persze nem lehet kiszámolni, mennyire tudják kipihenni 
magukat. Itt elsősorban Óvári Zsoltra és Tóth Bencére gondolok, akik 
esélyesek arra, hogy kezdjenek a ZTE ellen. A fizikai állapotukon múlik, 
végig tudják-e játszani az összecsapást, vagy csak részfeladatokat kap-

nak.

[Van esély rá, hogy a Tatán csereként beálló Vanczák 
Vilmos leüljön a kispadra hétvégén is?

Vilivel kapcsolatban biztos voltam benne, hogy hig-
gadt lesz és a labdákat pontosan játssza meg, de kell 

neki két-három hét, hogy utolérje magát. Vasárnap 
még biztosan nem fog játszani.

[Rakkolós csapat látogat a Panchóba

[Játékvezetők
A PAFC – Zalaegerszeg mérkőzést Szilasi Szabolcs vezeti. 
Az asszisztensek: Takács Gábor és Mohos Milán. A tartalék 
játékvezető: Zierkelbach Péter.
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LEGALÁBB 5 MATRICÁT KELL ÖSSZEGYŰJTENED 
A 7 HAZAI NB2 MÉRKŐZÉSRŐL, ÉS TOVÁBBI 2 MATRICÁT 

A TÖBBI PROGRAMLEHETŐSÉGNÉL!
LÁTOGASS EL AZ ÁLTALAD KIVÁLASZTOTT KÉT PROGRAMRA, 

ÉS SZEREZD BE A SZÜKSÉGES TOVÁBBI 2 MATRICÁT, 
HOGY ÖSSZEGYŰJTHESD A 7 MATRICÁT!
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Szerezd be Te is 
a Puskás Akadémia Útlevelet!

Gyere el szurkolni 
a Puskás Akadémia FC mérkőzéseire!
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Vezetőedzői nyilatkozat PafC ii

Az NB II 11. for-
dulójában csa-
patunk a Za-
l a e ge r s ze ge t 
látja vendégül. 
Csató Sándor 
fiai tíz fordulót 
követően 18 
ponttal, jobb 
gó lkü lönbsé -
gük miatt előz-
nek meg min-
ket. 

„A csapat-
építésnél az 

elsődleges cél az volt, hogy a tavalyi 
csapat magja maradjon együtt és eh-
hez saját nevelésű fiatalokat próbál-
junk meg beépíteni. Úgy vélem, az 

eltelt fordulókban ezt bizonyí-
tottuk is, a keretben lévő nyolc 
fiatalból hét már pályára is lé-
pett” - mondta a csapatnál nyár ó t a 
vezetőedzőként dolgozó szakember.

A mieink számára figyelmeztető jel 
lehet, hogy a ZTE vendégként csupán 
egyszer kapott ki, egyszer nyert, illetve 
három döntetlent ért el.

 „Az idegenbeli mérkőzéseinken 
olyan helyekre mentünk, ahol eddig 
nem sok babér termett a számunkra. 
Itt az egy pontok is bravúrnak számí-
tottak. Remélem, a Puskás ellen is 
folytatjuk jó szereplésünket. Jó mér-
kőzést várok, az Akadémia kerete NB 
I-es. Hazai pályán győzni akarnak, de 
azt gondolom, nekünk is van alapunk 
arra, hogy bizakodjunk.” 

[Bizakodik a ZTE mestere [Tizennégy akadémistánk 
a korosztályos válogatottakban
Tizennégy akadémistánk készülhet a 
korosztályos magyar válogatottakban. Az 
U15-ös nemzeti együttesbe Benke Áron, 
Farkas Szabolcs, Hosszú Zétény, Kalmár 
Benedek, Posztobányi Patrik, Rébék Ri-
chárd és Vizler László kapott meghívót. A 
keret szeptember 18. és 22. között edző-
táborozik Telkiben, az összetartás során 
a csapat kétszer mérkőzik meg Törökor-
szág hasonló korú alakulatával.

A 16 éven aluliak külföldre, Dániába 
utaznak, ahol szeptember 25. és 29. kö-
zött szintén két felkészülési találkozón mé-

rik össze erejüket skandináv vendéglátó-
ikkal. Az északiak elleni keretbe a Puskás 
Akadémiáról Földi Botond, Gáspár Máté, 
Magyar Zsolt, Pribék Bence és Sipos Zol-
tán került be.

Az U17-es korosztályban Ásványi Ba-
lázs és Timári Norman számára már ko-
moly tétre megy a játék. A 17 éven aluliak 
Európa-bajnoki selejtezőjének első körét 
szeptember 28. és október 3. között há-
rom helyszínen (Telki, Csákvár, Dabas) 
rendezik, az ellenfelek sorrendben Liech-
tenstein, Dánia és Hollandia lesznek.

Csató Sándor

-

A Puskás Akadémia neveltje a Palermo 
színeiben egy félidőt játszott a Crotone 
ellen az olasz első osztályú bajnokság 
4. fordulójában. A Palermóhoz kölcsön-
be szerződött játékos az első perctől 
ott volt a pályán a Crotone múlt szom-
baton, ám edzője, Roberto De Zerbi a 
szünetben lecserélte. A rendelkezésére 
álló háromnegyed óra alatt a magyar fiú 
kétszer szerelt, egy szögletet rúgott és 
79 százalékos pontossággal passzolt.

Az újonc és a szicíliaiak összecsapá-
sa 1-1-es döntetlenre végződött.

A Palermo Atalanta elleni 1-0-s győ-
zelmében Sallai Roland nem kapott 

szerepet, a kispadról nézte végig az ösz-
szecsapást. A délolasz együttes győzel-
mével elkerült a kiesőzónából, jelenleg 
a 16. helyen áll.

[Sallai egyszer kezdett, 
egyszer padozott a Palermóban 
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 óriási árengedmény a jegyárakhoz képest
 jelentős kedvezménnyel lepjük meg a Vál-völgyi lakosokat
 a gyermekbérlet továbbra is 1000 forintért kapható
 15 vagy 20 százalékkal olcsóbban vásárolhat
    a Pancho Aréna ajándékboltban
 15 vagy 20 százalék engedmény a Puskás Akadémia-körúton

VEDD MEG BÉRLETED 
A 2016–17-ES SZEZONRA! 
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Határon túl

[Felavatták a kollégiumot a csíkszeredai Székelyföldi Labdarúgó Akadémián

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 
szakmai partnere, a Székelyföld Labdarú-
gó Akadémia, új kollégiummal és lelátóval 
gazdagodott. Az FK Csíkszereda focistái, 
a kollégium leendő diákjai, hozzátartozó-
ik, illetve egyházi és világi vezetők gyűltek 
össze, hogy felavassák a Márton Áron Te-
hetséggondozó Központot.

A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia 
széleskörű összefogásnak köszönhetően 
jött létre, melynek elképzelése 2013-ban 
született meg.

A most átadott beruházáshoz a kollégi-
umi telket Csíkszereda Önkormányzata 
biztosította, a beruházást a Bethlen Gá-
bor Alapokon keresztül a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság, továbbá Csíkszereda Me-
gyei Jogú Város és a magán szponzorok 
támogatták.

Mészáros Lőrinc, akadémiánk elnöke, 
a kollégium és lelátó avatásán felidézte, 
hogy 3-4 évvel ezelőtt döntötték el, hogy 
nyitnak határon túlra és szakmai partne-
reket keresnek, így esett végül a csíksze-
redai klubra a választásuk.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár 
az ünnepségen hangsúlyozta: a magyar 
kormány fontosnak tartja „a nemzeti alapo-
kon szerveződő sportegyesületek működé-
sét, mert ezek is nagyban hozzájárulnak a 
külhoni magyarság közösségi és nemzeti 
identitásának megerősítéséhez, ezért tá-
mogatásuk alapvető nemzetpolitikai ér-
dek”. Hangsúlyozta továbbá, hogy „a fiatal 
labdarúgó-korosztály merítési bázisának 
határon átívelő kiszélesítésével még inkább 
megadatik annak lehetősége, hogy újabb 
és újabb tehetségeket nevelhessenek, és 
támogathassák a kibontakozásukat”-

Ünnepi felszólalásában Szondy Zoltán, az 
FK Csíkszereda elnöke köszönetét fejezte ki 
a magyar kormánynak, a támogatóknak és 

a felcsúti barátaiknak, mert szerinte a baráti 
kapcsolatok hozták létre ezt a létesítményt.

Ráduly Róbert Kálmán egykori projekt-
menedzser azt emelte ki, hogy sokan 
megkérdőjelezték, még a kollégium építé-
sének kezdetén, hogy összefér-e a sport 
és a tanulás. „Ezt a kérdést az, aki fiatalon 
sportolt és tanult, az nem fogja feltenni, a 
sportnak és a tanulásnak együtt kell len-
nie” – hangsúlyozta a polgármester.

Ünnepi beszéde végén a megyeszék-
hely vezetője Pro Urbe-díjjal tüntette ki 
Mészáros Lőrincet, a Puskás Ferenc 
Labdarúgó Akadémia elnökét önzetlen 
támogatásáért, valamint Szondy Zoltánt, 
a Futball Klub Csíkszereda elnökét, a csík-
szeredai labdarúgás fellendítéséért.



Puskás ferenc labdarúgó akadémia uefa YoutH league kerete 2016/17.

Felső sor:  gundel-takáCS Bence, SuSCSák Máté, oroSzi Dániel, megYeSi Tamás, PaPP Kristóf, Varga Ádám, tótH Bence, radó Dániel, keSzi Erik, 
 kertai Dániel, tótH Balázs
Középső sor:  rétYi Tamás, tótH Keve, deutSCH László, deli Zoltán kapusedző,  HorVátH Péter szekcióvezető, bordán Csaba vezetőedző, 
 Szalai László utánpótlás szakmai igazgató, Szabó Bence, komódi   Kevin, loVáSz Bence
Alsó sor:  molnár Krisztián, daróCzi Zoltán, mim Gergely, bokroS Szilárd,   SzakálY Benjamin, Szabó Máté, kiSS Dávid, óVári Zsolt, magYari Szilárd, 
 keménYffY Máté, Varga Balázs, koVátS Zoltán
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bemutatjuk

[Jó kis meccs lesz!

Szalai László Utánpótlás-igazgatónk el-
mondta: mindenki a győzelemért és a to-
vábbjutásért fut ki a pályára, de a legfon-
tosabb, hogy két jó meccset játsszunk, 
amelyek fiataljaink fejlődését szolgálják. 
„A srácok szeretnének megfelelni az elvá-
rásoknak, s emiatt van bennünk egyfajta 
feszültség. Ez azonban pozitív stressz, 
hiszen ha profivá akarnak válni, meg kell 
tanulniuk kezelni az ilyenfajta nyomást” - 
fogalmazott. a szakember.. Az ellenféllel 
kapcsolatban megtudtuk, hogy hozzánk 
hasonlóan a Youth League-ben a görögök 
is bevetik majd a nagycsapatba felkerült 
futballistáikat. A helléneknél nemrég kez-
dődött a bajnokság, szakmai stábunk 
folyamatosan bújja az internetet, hogy 
minél jobban feltérképezze a riválist.

„Van videó anyagunk az érdeke-
sebb játékhelyzetekről, gólokról, 
pontrúgásokról. Eddig két bajno-
kit játszottak, az elsőn a 4-3-3-as, 
a másodikon a 4-2-3-1-es felál-
lást választották. Utóbbira 
már visszahozták az 
első csapatból a játé-
kosaikat, valószínű-
leg ez befolyásolta 
a játékrendszert is. 
Tipikus déli futballt 
várhatunk tőlük; 
gyors, agresszív, 
dinamikus játékot 
játszanak, a klasz-
szikus görög iskolát 
követik, úgyhogy jó kis 
meccs lesz” - adott bete-

kintést a PAOK várható harcmodorába a 
szakember.

Szalai László kendőzetlenül beszélt a 
felkészülés nehézségeiről is, kiemelve, 
hogy a stáb nincs egyszerű helyzet-
ben, hiszen négy csapatból - az NB II-
es, az NB III-as, az U19-es és az U17-es 
együttesből - verbuválódott a társaság. 
Trénerünk ugyanakkor hangsúlyozta: 
a megfelelő hozzáállással és a taktikai 
utasítások maradéktalan betartásával 
az összeszokottság hiánya is pótolható.

„Nekünk is megvan a játékunk, az aka-
démiánk filozófiájának megfelelő futballt 

akarunk bemutatni. Kidolgoztunk 
olyan pontrúgás-variációkat, 
amelyekkel meglephetjük az 
ellenfelet, valamint bízunk ab-
ban is, hogy játékosaink egyéni 
képességeit is ki tudjuk dom-
borítani. Rövid az idő ahhoz, 
hogy tökéletesen összeszok-

tassuk őket, de megtesz-
szük, amit lehet. Úgy 

vélem, az dönt majd, 
a fiúk mennyire ér-
zik magukénak a 
feladatot, mennyire 
tudnak egymásért 
küzdeni.” 

A Puskás Akadé-
mia-PAOK Szaloniki 

UEFA Youth League 
párharc első mérkő-

zése szeptember 28-
án, szerdán 18 órákor 
kezdődik. 

az idén is a Puskás akadémia képviseli a magyar színeket 
az uefa Youth league-ben. a görög Paok Szaloniki elleni párharcnak  
felkészülten vágnak neki a mieink. Ifjúsági együttesünk tavaly már bemutat-

kozott az UEFA utánpótlás-ligájában, az 
akkor szerephez jutók közül Óvári Zsolt és 
Tóth Keve alig várja, hogy újra játszhasson 
a sorozatban.

Óvári Zsolt, NB II-es csapatunk támadó-
ja tudja, milyen a nemzetközi tornák atmo-
szférája. Fiatal játékosunk a Youth League 
tavalyi kiírásában négy mérkőzésen lépett 
pályára, a Puskás Suzuki Kupán pedig gö-
rög együttes ellen is játszott már.

„A sorsolást követően örültem, hogy me-
hetünk Görögországba, és úgy gondolom, 
verhető csapatot kaptunk. Korábban már 
játszottunk görög csapat ellen: tavaly a Su-
zuki Kupán, illetve barátságos meccsen 
is sikerült legyőznünk a Panathinaikoszt. 
Szerintem a PAOK is hasonló kaliberű 
csapat, így nyerni fogunk. Tapasztalatom 
alapján az ilyen kiemelt nemzetközi torná-
kon jobban odafigyelnek ránk, érdemes 
teljesíteni a pályán, mert így felhívhatjuk 
magunkra a figyelmet. Nagy izgalommal 
várjuk a mérkőzést!”

A felnőtt keretnél szintén számításba 
vett középpályás, Tóth Keve is belekóstolt 
a Youth League légkörébe, bár a tavalyi 
kiírásban Óvárinál kevesebb szerepet ka-

pott. A csapattársához hasonlóan már a 
nagycsapat keretében is számításba vett 
ifjú fedezetnek is van „görög” tapasztalata.

„Tavaly kint Cipruson egy félidőt kap-
tam, felejthetetlen élmény volt, úgyhogy 
alig várom, hogy ismét pályára léphes-
sek a Youth League-ben. Ellenfelünk-
ről tudjuk, hogy fizikálisan n a g y o n 
erős, így kemény pár-
harcra számítok. A 
saját játékunkat kell 
magabiztosan ját-
szanunk, akkor nem 
lehet baj. A görögök 
stílusa ismerős, hi-
szen én is játszottam 
a Panathinaikosz 
ellen, a PAOK 
játékosai kö-
zül azonban 
senkit sem 
ismerek” - 
osz to t t a 
meg ve-
lünk él-
ményeit

a 18 
éves tehetség.

[Már vágják a centit 
a Youth League-keret tagjai

Az 1926-ban alapított klub eddig kétszer nyerte meg a görög 
bajnokságot - 1976-ban Lóránt Gyula vezetésével -, négyszer 
lett első a görög kupában. Honfitársaink közül Torghelle Sán-
dor játékosként szerepelt a fekete-fehéreknél. Utánpótlás korú 

csapataiból az U20-as korosztály a bajnokságban két mérkőzé-
sen egy pontot gyűjtött, így a tabella 10. helyén áll. 

[PAOK Szaloniki
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[Szalai László 
az UEFA szakmai konferencián járt
A nemzetközi szövetség által 
szervezett szimpóziumon minden 
európai válogatott szövetségi ka-
pitánya és technikai igazgatója, 
valamint az UEFA szakmai bizott-
ságának tagjai vettek részt.

A Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémia utánpótlás szakmai ve-
zetője - Szalai László - Párizsban 
az UEFA szakmai bizottságának 
tagjaként volt jelen az eseményen. 

A médiában megjelent, hogy a magyar 
szövetségi kapitány és segítője részt vett 
a konferencián. Önt elfelejtették megem-
líteni, de ott volt a megbeszélésen. Mit 
tapasztalt?     

Évek óta tagja vagyok az UEFA techni-
kai elemző csoportjának és szakmai bi-
zottságának. Bár az én munkám inkább 
a korosztályos tornákhoz, valamint az 
Európa Liga és Bajnokok Ligája mérkő-
zésekhez kapcsolódik, mégis ezeken a 
rendezvényeken is rendszeresen részt ve-
szek meghívottként és az UEFA Jira-Panel 
tagjaként.  Párizsban a nyári Európa-baj-
nokság szakmai értékelése, elemzése 
zajlott. Bemutatták a szervezés nehézsé-
geit, a biztonságos rendezés feladatait 
és természetesen a csapatok szereplé-
sének elemzéseit is. Átfogó beszámolót 
készítettek a csapatok szerepléséről, az 
alkalmazott játékrendszerekről, védeke-
zési eljárásokról és a kulcsjátékosokról. 
Kitértek a gólok, pontrúgások szerepé-
re és módozataira, a kapusok játékának 
specialitásaira, miként az úgynevezett „kis 
csapatok”szereplésére is.                                                             

Mi magyarok is előkerültünk ennek ap-
ropóján?

El kell keserítenem, de nem nagyon... 
Elsősorban a walesi és izlandi csapat sze-
replését emelték ki, a pódiumbeszélgeté-
sen is Lars Lagerback és Chris Coleman 
volt a résztvevő, Vicente del Bosque és 
Didier Deschamps társaságában. A ma-
gyar csapat játékáról az egész konfe-
rencián egy szó sem esett, mint ahogy 
a játékosaink tekintetében is csak Király 
került elő a kora és a teljesítménye össze-
függésében. Nem tudom, de lehet, hogy 
csak mi éreztük itthon a nyáron ezt olyan 
szenzációsnak. Mindenesetre számomra 
akkor is érdekes volt keresni a párhuza-
mot a többi csapat játéka, felkészülése és 
a sajátunk között.

Milyen újdonságokat hallott, amit hasz-
nosítani tud akadémiánkon?

Sok területet érintett a rengeteg videó-
val alátámasztott program, nagyon hasz-
nos elemzéseket és útravalót kaphattak 
a résztvevő szakemberek. Ezeket az 
anyagokat és tapasztalatokat hamaro-
san én is meg fogom osztani a Puskás 
Akadémia edzőivel, hogy a felhasznál-
ható elemeket minél hamarabb beépít-
hessék a napi munkájukba, játékosaink 
felkészítésébe.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Simon Balla István, 
akadémiánk egykori erőnléti edzője. A kiváló sport-
embert 58 évesen, futás közben érte a halál. A lab-
darúgásban a Puskás Akadémia mellett a Ferenc-
városnál, a Soroksárnál, valamint Zalaegerszegen 
is erőnléti edzőként dolgozó egykori atléta ötszörös 
magyar bajnok volt 400 méteres gátfutásban, váltó-
ban négyszer állhatott a dobogó tetejére idehaza. 
Sportolóként a Szolnoki MÁV MTE és az Újpesti 
Dózsa sorait erősítette, tíz évig volt a magyar atléta-
válogatott tagja. 1986-ban 49.62-es országos csú-
csot állított fel, amelyet csak kilenc évvel később 
döntött meg Kovács Dusán. Edzői képesítését a 

Testnevelési Főiskolán szerezte, de tanult az Ajax futballcsapatánál dolgozó Jámbor 
Lászlótól is, akinek módszereit igyekezett Magyarországon is meghonosítani.

A "Sinya" becenéven ismert Simon Balla István akadémiánkon a 2011-2012-es sze-
zonban dolgozott. Ő volt a Ferencváros erőnléti edzője, amikor a zöld-fehérek 1995 
őszén az UEFA Bajnokok Ligája csoportkörében szerepeltek. Edzőként az atlétikán és 
a labdarúgáson kívül más sportágak képviselőinek felkészülését is segítette, dolgozott 
többek között az ökölvívó Kótai Mihállyal, valamint a teniszező Kapros Anikóval is.

emlékét kegyelettel őrizzük!

[Egykori edzőnket gyászoljuk
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Nem mindennapos, hogy egy futballklub 
tisztviselője ráérő idejében lóhátról céltáblákra 
lövöldözik. A Puskás Akadémia alkalmazásá-
ban álló Bolla Krisztián az idei Nemzeti Vágta 
lovasíjász-bemutatóján lépett fel.

„Kassai Lajos kapta a meghívást, s mivel 
törzsünk a Kassai Lovasíjász Iskolához tarto-
zik, többek között minket ért a megtiszteltetés, 
hogy vele tarthattunk bemutatót. Fenomená-
lis érzés, ahogy ló végigvágtat a tömeg előtt. 

Nem tudom, életében ki hányszor él át ilyes-
mit, de boldog vagyok, hogy nekem legalább 
egyszer megadatott” – meséli elragadtatva.

Mint minden szerelemnek, ennek is meg-
van a maga története: Krisztián öt éve vett egy 
visszacsapó íjat, s lement Szomódra, a Brázik 
törzs bázisára kipróbálni új fegyverét.

„Már az első nap után úgy mentem haza, 
hogy tudtam, ezt akarom csinálni, pedig előtte 
sem az íjászathoz, sem a lovakhoz nem volt 
közöm. Elengedni a kantárt, rábízni magam a 
lóra, majd célba találni – ez olyan élményt ad, 
hogy a szabadidőmben nem akarok mással 
foglalkozni.”

[A Hősök terén vágtázott 
ügyvezető-helyettesünk
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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. 09. 22.
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.  18:00 PAFC - ZTE 
 12. 10.02.  15:00 MOSONMAGYARÓVÁR - PAFC 
 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. NYÍREGYHÁZA  10 6 2 2 13–11 20
  2. BALMAZÚJVÁROS 10 6 1 3 14–9 19
  3. SIÓFOK 10 6 – 4 15–12 18
  4. KISVÁRDA  10 5 3 2 16–8 18
  5. ZTE FC 10 5 3 2 16–9 18
  6. PuSkáS afC 10 5 3 2 21–20 18
  7. BÉKÉSCSABA  10 5 1 4 14–8 16
  8. GROSICS AKAD. 10 4 3 3 12–6 15
  9. VÁC FC 10 4 3 3 14–12 15
10. SOROKSÁR SC 10 4 3 3 15–14 15
11. SOPRONI VSE 10 4 2 4 12–10 14
12. KOZÁRMISLENY 10 4 2 4 11–11 14
13. DOROGI FC 10 4 1 5 11–13 13
14. CSÁKVÁR 10 3 4 3 9–14 13
15. SZOLNOK 10 3 2 5 15–17 11
16. CEGLÉDI VSE 10 3 1 6 16–20 10
17. BUDAÖRS 10 3 1 6 6–10 10
18. SZEOL SC 10 3 1 6 7–14 10
19. MOSONMAGYARÓVÁR 10 2 2 6 10–13 8
20. CIGÁND SE 10 1 2 7 4–20 5

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

[Négy pont és továbbjutás

az nb ii 9. fordulójában, a Csákvár 
csapatát fogadtuk itthon. A 26. perc-
ben Zsidai passzával Tischler lépett ki kö-
zépen, de 13 méterről Kovács Dánielbe 
lőtte a ziccert. Az 53. percben Tischler 
labdáját követően Lencse gyanús körül-
mények között esett el a tizenhatoson be-
lül. Erdős játékvezető műesésért a táma-
dónknak adott sárga lapot. A 88. percben 
Kovács nagy bravúrral tolta ki Tischler 
fejesét a léc alól. Öt perccel később 
azonban Nagy Zsolt bal oldali beadását 
Tischler berúgta, így nyertünk 1-0-ra. 

a 10. fordulóban a Vác ven-
dégeként dunaújvárosban 
léptünk pályára. A 19. percben 
Tóth Gergely szerzett vezetést a 
hazaiaknak, ám a 34. percben 
becserélt Lencse László hat 
perccel a pályára lépését köve-
tően egalizált. A fordulás után a 
60. percben Szabó Bence he-
lyére Óvári érkezett, aki három 
perccel a beállása után fordított. 
Sokáig nem örülhettünk, mivel 
Tóth Barnabás szinte azonnal 
egyenlített. A 74. percben, egy 
újabb csereember, Rusvay Ger-
gely Balajti Ádám passzát váltot-
ta gólra. Öt percre rá, Lencse 
második gólja, másodszor is 

egyenlítést ért a mieinknek. Végül maradt 
a 3–3-as döntetlen, így együttesünk négy 
meccs óta veretlen a bajnokságban. 

a Puskás akadémia a magyar kupa 
küzdelmeibe is beszállt, ahol a 6. for-
dulóban a tatai aC-t kaptuk ellenfélül. 
A megyei első osztályú házigazda a 15. 
percben került hátrányba Hudák gólja 
után, majd az első félidőben Lencse volt 
még eredményes. A második játékrész-
ben Gajdos duplázni tudott, illetve a cse-
reként beállt fiatal Daróczi ért el gólt bün-
tetőből, kialakítva az 5-0-s végeredményt. 

   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. 16:00 DIÓSD - PAFC II. 
   9. 10.02 . 11:00 PAFC II. - F.C. AJKA 
 10. 10.09. 11:00 GYIRMÓT II. - PAFC II. 
 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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