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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

„MINDEN TUDÁSUNKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ”

– A Debrecen után a Honvéd ellen is három gólt 
szereztünk, és nagyon jó meccsen győztük le a kis-
pestieket. Pár nap távlatából hogyan látod a múlt 
vasárnapi találkozót?

– Nagyon nehéz ellenfelet győztünk le, a Honvéd 
nagyon jó minőséget képviselő csapat. Az eredményt 
főleg a második félidei türelmes játékunk hozta meg. 
Most az Újpest következik, ellenük is ezt várom. A lila-
fehérek jelenlegi helye véleményem szerint nem reális, 
mert a játékuk és az egyéni képességeik alapján is sok-
kal többre hivatottak – négy-öt olyan játékosuk is van, 
akik kifejezetten magas színvonalon űzik a futballt. Ép-
pen ezért semmiképpen nem tehetjük meg, hogy le-
becsüljük őket, úgy készülünk rájuk, mint a Honvédra, 
sőt talán még jobban is. Az előző meccsen elkövetett 
hibáinkat ugyanis nem szeretnénk megismételni az Új-
pest ellen, mert ellenfelünk tapasztalt, jól összerakott 
együttes, amely képes kihasználni a vétségeket.

– Az augusztusi első fordulóban idegenben győz-
tük le őket, érdemes-e abból a találkozóból kiindul-
ni?

– Nem igazán. Azóta a mentális állapotot és az ered-
ményeket is tekintve más helyzetben, más állapotban 

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 

A múlt heti, 
Honvéddal 
szembeni győ-
zelem sem volt 
sétagalopp, de ha 
lehet, az Újpest 
elleni összecsa-
pás még nehe-
zebb lesz – vallja 
Hornyák Zsolt. 
Vezetőedzőnk 
reméli, csapata 
motiváltságával 
ezúttal sem lesz 
probléma.

vagyunk. Ez egy új meccs, az ellenfél ugyanaz, de lehet, 
hogy kellemetlenebb lesz, mint az első összecsapáson, 
pedig az sem volt éppen könnyű. Akkor jó volt a takti-
kánk, gólokat szereztünk, így a végén mi örülhettünk. 
Most is azt várom a fiúktól, hogy tartsák be az utasítá-
sokat, s ha így lesz, bízom benne, hogy eredményesek 
leszünk. Ez a meccs a Honvéd elleninél is egészen biz-
tosan nehezebb lesz, száz százalék, hogy a rivális nem 
adja majd olcsón a bőrét. Minden tudásunkra szüksé-
günk lesz, hogy le tudjuk győzni őket.

– Zsinórban négy meccset nyertünk, jó passzban 
vagyunk. Ilyenkor az edző dolga, hogy tudatosítsa a 
játékosokban, hogy egy pillanatra sem engedhetnek 
ki. Mennyire nehéz feladat ez?

– A legbonyolultabb azokat felkészíteni, akik va-
lamilyen okból nem játszanak. Figyelni kell, hogy ne 
hagyják el magukat, a stabilan játszóknál pedig fenn 
kell tartani a motivációt. Egyszóval nem egyszerű el-
érni, hogy hosszú távon mindenki hozza a formáját, 
hiszen ezt mindenkinek leginkább a saját fejében kell 
lejátszania. De őszintén bízom benne, hogy a fiúk van-
nak olyan normálisak és intelligensek, hogy eszükbe 
sem jut lebecsülni az ellenfelet.
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MECCSTÖRTÉNETELLENFÉLNÉZŐ

ÚJPEST FC

A története talán legnagyobb válságát élő Megyeri úti 
csapat utolsó helyen áll a bajnokságban. Mindössze 
8 pontot szereztek ebben az idényben, a szurkolói kö-
zösség – és úgy tűnik, a szerencse is – elpártolt tőlük. 
Ha viszont az újpesti csapat futball-teljesítményét kö-
zelebbről szemügyre vesszük, érdekes dolgokat látunk.

A lilák legutóbbi bajnoki győzelmüket két héttel ez-
előtt éppen a Fehérvár ellen aratták (1–0), miközben 
a fejéri megyeszékhelyen mi 0–0-s döntetlent játszot-
tunk. A sereghajtók a Magyar Kupában is az ébredezés 
jeleit mutatják, hiszen néhány napja a Budafokot verték 
idegenben 2–1-re. Azért sem érdemes rálegyintenünk 
szombati ellenfelünkre, mert utolsó helyezése ellenére 
ugyanúgy 13 lőtt gólt jegyezhet, mint a negyedik helyen 
álló Vidi, ráadásul az idei évad „oroszlánjaként” mene-
telő Kisvárda otthonából is el tudott hozni egy pontot 
(0–0). Úgy tűnik, Mitrovicsék jobban muzsikálnak az 
erősebb ellenfelekkel szemben, az elvileg teljesíthető 
feladatokkal azonban könnyen meggyűlik a bajuk, mint 
azt láthattuk a Gyirmót elleni, hazai pályán bekövetke-
zett 3–1-es kapitulációjuk alkalmával.

Ami a nyári játékosmozgásokat illeti, Koné az Ararat 
Jerevántól, Diaby az Antwerpből, a brazil Viana Kis-
várdáról, Jevtoszki a Rabotnicski Szkopjétől érkezett, 

Ellenünk találná 
meg a kiutat 
a gödörből az 
eddig mélyen 
a várakozások 
alatt teljesítő 
Újpest.

Kantabadouno pedig a guineai Wakriya AC-ból tért visz-
sza a lilákhoz. Dicséretes fejlemény, hogy nyáron Fehér 
Csanád és Kovács Dominik személyében saját neve-
lésű játékosok is profi szerződést kaptak a IV. kerületi 
alakulatnál. A távozók közt van Bacsa Patrik, Baosics, 
Cerqueira, El Ghanassy, Németh, a nálunk is megfordult 
Perosevic és Risztevszki, Filipovics pedig kölcsönjáté-
kosként más csapatokat erősít ebben az idényben.

A hétvégi meccs előtti „mérlegelésen” csapatunk 
bizonyítványa nem szorul magyarázatra, utóbbi négy 
mérkőzésünket megnyertük, 3–1-re győztük le a Hon-
védot, 3–0-ra a DVSC-t, 1–0-ra az MTK-t és 2–0-ra 
a Mezőkövesdet. Ám talán éppen ezért sem árt az 
óvatosság, semmiképpen sem szabad lebecsülni az 
Újpestet, hiszen a kiszámíthatatlanságuk akár kelle-
metlen meglepetéseket is okozhat számunkra. Arról 
sincsenek még tudományos kimutatások, hogy a 
kiesőzónában ragadás veszélye kisebb motivációt 
jelentene egy csapatnak, mint a bajnoki tabella első 
pozíciójának (ideiglenes) megszerzése. Az minden-
esetre biztos, hogy ha a Kisvárda–Ferencváros össze-
csapás döntetlenre végződik, mi pedig győzünk, akkor 
keretbe foglaljuk szombati ellenfelünkkel az OTP Bank 
Liga rangsorát…

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken!

  PUSKASAKADEMIA.HU/WEBSHOP

TÓTH BALÁZS KAPUSMEZE

ELÉRHETŐ
 
A WEBSHOPBAN!

  puskasakademia.hu        ertekesites@pfla.hu        PuskasAkademia        puskasakademia



6 7

VISSZAPILLANTÓMECCSTÖRTÉNET

A TIZENEGYEDIKRE HAJTUNK

Az Újpest elleni 
tizenegyedik 
sikeréért hajt 
együttesünk.

A negyedik kerületiek ellen kifejezetten jó a mérlegünk, 
főleg ha az utóbbi évek eredményeit vesszük számba. 
Összesen 21 alkalommal találkoztunk velük, tízszer 
győztesen hagytuk el a pályát, öt döntetlen mellett hat 
újpesti siker született.

Essünk túl először a közös futballmúlt számunkra 
kellemetlen szeletén. A lila-fehér győzelmek közül az 
egyik kifejezetten fájó emlék: 2018 tavaszán a Magyar 
Kupa döntőjébe jutva épp az Újpesttel kerültünk ösz-
sze. A rendes játékidő letelte után 2–2 állt a kijelzőn, 
a büntetőkben azonban szombati ellenfeleink bizonyul-
tak jobbnak 5–4 arányban, így végül ők vihették haza 
a trófeát. Második gólunkat egyébként az a Perosevic 
szerezte, aki aztán a Megyeri útra igazolt. Ami a bajnok-
ságban elszenvedett tüskéket illeti, a legutóbbi megin-
gásunk hazai környezetben következett be, majdnem 
napra pontosan két évvel ezelőtt a lilák 3–1-re tudtak 
győzni a Panchóban. A történethez az is hozzátartozik, 
hogy előtte augusztusban mi nyertünk Újpesten, ugyan-
ilyen arányban.

A két csapat 2013 nyarán találkozott egymással 
először tétmeccsen, akkor 2–1-es újpesti győzelem 
született, majd a döntetlenek korszaka következett. 
Az első három évben összesen ötször ikszeltünk ve-
lük, és a fentebb említett 2–1 után meg kell még emlí-
tenünk azt a gólzáporos, 5–4-es vendéggyőzelemmel 
zárult találkozót, amelyet 2015 tavaszán vívtak meg 

a csapatok a Pancho Arénában, és ahol az azóta Új-
pesten is megfordult Tischler mesternégyest ért el. A 
gólszegény mérkőzések egyébként sem jellemzők a 
Puskás Akadémia és az Újpest találkozóira. A mecs-
csenkénti átlag 3.5, 0–0-s eredmény pedig még soha 
nem született.

Az elmúlt másfél évben ötször léptünk pályára el-
lenük, és mindegyik meccset megnyertük, előbb két 
3–2-es, majd három 2–1-es Puskás-diadalt jegyez-
hettünk fel. Legutóbb augusztus elsején hoztunk el 
értékes pontokat Újpestről. Akkor a 43. percben a ha-
zai védelem megingását kihasználva egy ellentáma-
dásból Baluta, a fordulás után egy szögletet követően 
Nunes fejjel volt eredményes. Néhány perccel később 
Katona révén a házigazdák csak szépíteni tudtak, így 
megérdemelten győztünk. 

A szombati összecsapás előtt még egy fontos 
momentumra kell kitérnünk. Az egymás elleni, szá-
munkra hízelgő bajnoki mérlegben szereplő öt újpes-
ti győzelem közül négy (!) a Pancho Arénában szüle-
tett, így elmondható, hogy a lila-fehérek „szeretnek” 
nálunk vendégeskedni. Szombaton Hornyák Zsolt 
tanítványai remélhetőleg végleg átadják a múltnak 
az előzékeny házigazda szerepét, mert a Paks elleni 
mérkőzés előtt égető szükség van a három pontra 
ahhoz, hogy legmerészebb álmaink elérhető közel-
ségben maradjanak.

   KÜLÖNDÍJAT KAP:

  A LEGAKTÍVABB TANÁR, akinek a szezon során a programba fektetett munkáját elismerjük;
  A LEGHANGULATOSABB CSOPORTKÉPET készítő iskola!

MINDEN HARMADIK MÉRKŐZÉS UTÁN MEGAJÁNDÉKOZZUK A CSOPORTOT!
Hármas blokkokat alakítunk ki, így amennyiben részt vesz az iskola az adott három mérkőzésen, külön ajándékot 
biztosítunk a csoport számára. A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön az iskolai kapcsolattartónál!

 
* Meccsenként minimum 20 fő és legalább 3 mérkőzés látogatása esetén!  A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődjön elérhetőségeinken.

  www.puskasakademia.hu     szurkolj@pfla.hu     PuskasAkademia     puskasakademia

MIÉRT ÉRDEMES KILÁTOGATNI A 2021 - 2022-ES SZEZONBAN IS A PANCHO ARÉNÁBA?
  SZURKOLHATTOK az ország legszebb futballközpontjában;
  személyesen TALÁLKOZHATTOK KEDVENCEITEKKEL;
  mutassátok meg a környék iskoláinak, hogy ti vagytok a LEGAKTÍVABBAK ÉS

          NYERJÉTEK MEG A FŐDÍJAT!

HOGY MIT NYER AZ A CSAPAT, AMELY A LEGNAGYOBB LÉTSZÁMBAN
KÉPVISELTETI MAGÁT A SZEZONBAN?*

I. HELYEZETT 

200.000 FT
II. HELYEZETT 

150.000 FT
III. HELYEZETT 

100.000 FT
ÉRTÉKŰ 

 INFORMATIKAI ESZKÖZÖKET
ÉRTÉKŰ 

ISKOLAI BERENDEZÉSEKET
ÉRTÉKŰ 

SPORTFELSZERELÉSEKET
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INTERJÚ INTERJÚ

Markek Tamás
Születési idő: 1991. augusztus 30.
Születési hely: Nagykanizsa
Poszt: kapus
Mezszám: 24
NB I-es mérkőzés/gól: 3/–

NÉVJEGY

MEZŐNYJÁTÉKOSBÓL NB I-ES KAPUS – Édesapám korábban a másodosztályban futbal-
lozott, tőle örököltem a játék szeretetét. Ő is vitt le 
először edzésre, úgyhogy jelentős részben neki kö-
szönhetem, hogy focista lettem. Eleinte a mezőnyben 
játszottam, de lett egy csonthártyagyulladás a sarkam-
ban, amely miatt közel egy évet ki kellett hagynom. 
Aztán azt javasolták, hogy a kapuba álljak be, mert ott 
nem terhelem annyira – így is lett. Ez tizenkét-tizenhá-
rom éves koromban történt, azóta kapus vagyok – me-
sélt a kezdetekről a nagykanizsai születésű hálóőr.

– Úgy tűnik, megbékéltél a poszttal.
– Nekem is... (Nevet.) Persze egyszer-egyszer elgon-

dolkoztam már azon, hogy ha nincs ez a sérülés, me-
zőnyjátékosként meddig jutottam volna, de utólag kár 
lenne ezen rágódni, így történt, kapusként kell kihoz-
nom magamból a legtöbbet.

– Harmincévesen mutatkoztál be az NB I-ben, ami 
lényegesen hamarabb is eljöhetett volna, ha annak 
idején Pápán nincs előtted egy kapusikon…

– Valóban. Hogy mindenki pontosan értse: Szűcs 
Lajosról beszélünk, aki egy élő legenda. Volt úgy, hogy 
vasárnap játszottunk mérkőzést, neki szombat este 
még harminckilenc-negyvenfokos láza volt, de más-
napra csúcsformába került, és úgy védett, hogy tízes 
osztályzatot kapott a Nemzeti Sporttól. Így csak Ma-
gyar Kupa- és Ligakupa-meccseken jutottam szóhoz, 
bajnokin nem. Aztán a több játéklehetőség reményé-
ben alacsonyabb osztályba mentem, először a harma-
dik vonalban, majd az NB II-ben játszottam, aztán négy 
év másodosztályú „szolgálat” után a nyáron megkere-
sett a Puskás Akadémia.

– A képességeidet tekintve akár hamarabb is meg-
akadhatott volna rajtad egy NB I-es csapat megfigyelő-
jének a szeme. Későn érő típus vagy? Vagy egész egy-
szerűen csak így alakult?

– Valamennyire tényleg későn érő típusnak tar-
tom magam, így végig kellett járnom a szamárlétrát. A 
sportban nem adnak ingyen semmit, mindenért meg-
dolgoztam, és harmincéves koromra sikerült bemutat-
koznom az első osztályban. A második vonalban is volt 
úgy, hogy második-harmadik számú kapusnak számí-
tottam, mindent beleadtam, becsülettel, alázatosan 
melóztam, és amikor mind a két kollégám megsérült, 
előléptem, és kirobbanthatatlan lettem a kapuból.

– Tóth Balázs megsérült az MTK elleni mérkőzés 
végén, be kellett szállnod. Volt benned némi izgalom, 
amikor szóltak neked, hogy beállsz?

– Mi tagadás, némileg meglepődtem, hiszen már 
a kilencvenkettedik percben jártunk, és épp az ötödik 
cserénket készültünk beállítani, amikor Balu szeren-
csétlen vállsérülése történt. De sem akkor, sem a kö-
vetkező mérkőzésen, a Debrecen ellen, amikor először 
voltam kezdő, nem voltam megilletődve. Nyár óta úgy 

Harmincévesen, 
az MTK ellen 
megsérülő Tóth 
Balázs cseréje-
ként mutatko-
zott be az NB 
I-ben Markek 
Tamás. A nyá-
ron Csákvárról 
érkezett, pályafu-
tását mezőnyjá-
tékosként kezdő 
fiatalember nem 
izgulta túl a debü-
tálást, és reméli, 
a továbbiakban 
is hozzájárulhat, 
hogy csapatunk 
folytassa kitűnő 
sorozatát.

készülök, hogy ha jön a lehetőség, készen kell állnom a 
feladatra, így fizikálisan és mentálisan is rendben vol-
tam.

– A kapusközösség minden csapatban különleges, 
hiszen kevesen vagytok, és nagyon egymásra vagytok 
utalva az edzéseken. Ilyen szempontból milyen hely a 
Puskás Akadémia FC?

– Amikor idejöttem, már az első hetekben feltűnt, 
hogy az egész csapat milyen összetartó közösséget 
alkot, és ez ránk, kapusokra is igaz. Társaim fiatalok, 
ambiciózusak, és emberileg is nagyszerűek. Nem szá-
mít, ki az első, a második számú, mindenben segítjük 
egymást, odafigyelünk a másikra, ami a fejlődésünket 
szolgálja.

– Ehhez nyilván kell egy kiváló kapusedző is…
– Tavaly sokat edzettünk a Puskás Akadémián a 

Csákvárral, és át-áttekingettem az első csapat edzése-
ire, élmény volt nézni a kapusedzéseket, élmény volt 
nézni, milyen jók. Arra gondoltam, milyen jó lenne, 
ha én is ezeket a gyakorlatokat végezhetném – hála 
Istennek, ez megadatott. Balajcza Szabi keze alatt azt 
vettem észre, hogy huszonkilenc-harminc évesen is 
rengeteget fejlődtem, és bízom benne, hogy ez a to-
vábbiakban is így lesz.

– Visszatérve a debütálásodra: segített, hogy egy jó 
formában lévő csapatba kellett beállnod?

– Mindenképpen. A védelmet, de akár az egész csa-
patot nézve nagyon sokat számított, hogy jó passzban 
vagyunk. Ha egy motiválatlan, rossz szériában lévő 
együttesbe kellett volna beszállnom, teljesen máshogy 
is elsülhetett volna a bemutatkozásom.

– A hétvégén újabb feladat vár rátok a 
sereghajtó Újpest ellen. A legutóbbi négy 
találkozónkat egyaránt megnyertük – ki-
mondhatjuk, hogy mi vagyunk az esélye-
sek?

– Meggyőződésem, hogy óriási 
hiba lenne a tabellán elfoglalt he-
lyezésekből kiindulni. Ahogy látom, 
az Újpest jó csapat, csak valamiért 
nem jön ki nekik a lépés. Minősé-
gi, mérkőzések eldöntésére képes 
játékosaik vannak, különösen elöl. 
Azt mondják, a sebzett oroszlán a 
legveszélyesebb, és a Vidi ellen 
is láthattuk, hogy jó futballra 
képesek, Mezőkövesden az 
utolsó pillanatban tizenegyest 
hibáztak, azért nem nyertek, 
úgyhogy motiváltan kell készül-
nünk ellenük. A meccsen pedig 
az első perctől éreztetnünk kell 
velük: csak mi győzhetünk. 
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ÍGY LÁTTATIZENEGYES

KÉRDEZZ-FELELEK – LIBOR KOZÁK

Libor Kozák a Lazio és az Aston Villa játékosaként az angol és az 
olasz ligában szerzett hatalmas tapasztalatát most a Puskás Aka-
démia játékosaként igyekszik kamatoztatni. Cseh centerünknek 
ezúttal tizenegy – nem kizárólag szakmai jellegű – kérdést tettünk 
fel – lássuk a válaszokat!

1. Az első dolog, amit megszerettél 
Magyarországon?
Budapest. Nem gondoltam volna, hogy ilyen 
gyönyörű város.

2. A legjobb hangulatú stadion?
Az Aston Villa otthona, a Villa Park. Kisebb, 
mint a római Olimpico, de a nézők közelebb 
vannak, és minden meccsen telt ház van.

3. A legkeményebb ellenfél a pályán?
Nem kérdés: Thiago Silva. A pályafutása 
csúcsán találkoztam vele, akkor ő volt a 
legjobb hátvéd.

4. A kedvenc zenéd?
Rap.

5. A legjobb barátaid a csapatban?
Honfitársaim, Jakub Plsek és Patrizio Stronati.

6. Mondj egyvalamit a bakancslistádról!
Szafari Afrikában.

7. Mi kapcsol ki a legjobban?
A barátnőm és a Playstation.

8. Híresség, akivel szívesen eltöltenél egy napot?
Zlatan Ibrahimovic. Mindenki ismeri, 
játszottam ellene kétszer is, de kíváncsi 
lennék, milyen magánemberként.

9. Magyar vagy olasz konyha?
Az olaszt mindennél jobban szeretem.

10. Mi lenne a totemállatod?
A kecske. A becenevem „Koza”, ami csehül 
kecskét jelent.

11. Melyik korban élnél legszívesebben?
A nyolcvanas-kilencvenes években. Szívesen 
játszottam volna akkor az olasz bajnokságban.

DIADALMAS JUBILEUM

Nagyszerűen sikerült Spandler Csaba jubileuma: saját 
nevelésű bekkünk századik fellépése végén 3–1-es 
győzelmet (is) ünnepelhetett a Budapest Honvéd el-
len – nem csoda hát, hogy a szőke hátvéd a találkozó 
lefújása után rendkívül jókedvűen nyilatkozott.

„Legelőször is szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik hozzásegítettek ehhez a jubile-
umhoz, az akadémia régi és mai dolgozóinak, és az 
edzőknek, akikkel eddigi pályafutásom során együtt 
dolgozhattam. Ennél szebb jubilálásra aligha gondol-
hattam volna, nagyon örülök neki, hogy sikerült egyik 
legnagyobb riválisunk ellen itthon tartani a három pon-
tot. Igazi kiélezett harc volt, és nagybetűs csapatmun-
ka. A mérkőzést a Honvéd szervezett futballal kezdte, 
de velünk sem volt gond. Egy eladott labda után kicsit 
kinyíltunk hátul, rágyorsítottak a védelmünkre, s ezt 
nem tudtuk kivédekezni, de a bekapott gól nem törte 
meg a csapatot. Jött a kiállítás, ezt követően higgad-
tan, a fejünket használva futballoztunk egész végig. 
Türelmesek voltunk, vártunk a lehetőségre, hogy le 
tudjunk csapni, és gólt tudjunk szerezni – nagyon örü-

A Budapest 
Honvéd ellen 
lépett pályára 
századszor az 
első osztályban 
Spandler Csaba, 
aki Josip Knezevic 
és Nagy Zsolt 
után a harmadik 
játékosként érte 
el ezt a mérföld-
követ úgy, hogy 
csak a Puskás 
Akadémia FC me-
zében szerepelt 
az NB I-ben.

lök neki, hogy sikerült” – értékelte az összecsapást a 
tavasszal a válogatott kerettagságig jutó játékos.

Csapatunk a kispestiek elleni sikerrel zsinórban 
negyedik győzelmét szerezte, s jelenleg a második he-
lyezett Ferencvárossal azonos pontszámmal áll a kép-
zeletbeli bajnoki dobogó harmadik fokán. Spandler 
Csaba a Honvéd-meccsel kapcsolatban azt is megje-
gyezte: reméli, a sikerrel némileg feledtetni tudták az 
ETO FC Győr elleni kupabúcsút.

„A mostani teljesítményünk nyilván reakció volt a 
csapat részéről, hiszen a szerdai kupamérkőzésünk 
nem úgy alakult, hogy azt elterveztük. A kudarc után 
itthon szerettünk volna bizonyítani a szurkolóknak, 
és jól is reagáltunk. Mindenki szeme előtt az lebe-
gett, hogy a Honvédot két vállra fektessük, és ez 
sikerült is. Nagyon remélem, hogy a jó bajnoki for-
mánk sokáig ki fog tartani, de tavaly is úgy voltunk 
sikeresek, hogy mindig csak a következő feladatra 
koncentráltunk. Ha most is így teszünk, akkor, úgy 
vélem, nem lehet probléma, és ismét eredményes 
szezont zárhatunk.”
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kapusok

támadókvédők

középpályások

NBI-es mérkőzés/gól
3/–

Markek Tamás
1991. 08. 30., Nagykanizsa

24 NBI-es mérkőzés/gól
47/10

Artem Favorov
1994. 03. 19., Kiev (Ukrajna) 

19

NBI-es mérkőzés/gól
27/3

Joao Nunes
1995. 11. 19., Setúbal (Portugália)

3 NBI-es mérkőzés/gól
8/

Jakov Puljic
1993. 08. 04., Vinkovci (Horvátország)

21

NBI-es mérkőzés/gól
206/3

Szolnoki Roland
1992. 01. 21., Mór

22

NBI-es mérkőzés/gól
37/1

Deutsch László
1999. 03. 09., Budapest

99

NBI-es mérkőzés/gól
64/6

Urblík József
1996. 08. 22., Bártfa (Szlovákia)

8

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

Kiss Ágoston
2001. 03. 14., Budapest

34

NBI-es mérkőzés/gól
8/–

Csirmaz István
1995. 05. 04., Mezőkövesd

7

NBI-es mérkőzés/gól
78/12

Géresi Krisztián
1994. 06. 14., Székesfehérvár

49NBI-es mérkőzés/gól
100/2

Spandler Csaba
1996. 03. 07., Mór

23

NBI-es mérkőzés/gól
33/6

Alexandru Baluta
1993. 09. 13., Craiova (Románia)

10

NBI-es mérkőzés/gól
99/13

Gera Dániel
1995. 08. 29., Budapest

14

NBI-es mérkőzés/gól
47/–

Tóth Balázs
1997. 09. 04., Kazincbarcika

1

NBI-es mérkőzés/gól
7/2

Libor Kozák
1989. 05. 30., Brumov-Bylnice (Csehország)

9 NBI-es mérkőzés/gól
50/6

Luciano Slagveer
1993. 10. 05., Rotterdam (Hollandia)

11NBI-es mérkőzés/gól
9/–

Patrizio Stronati
1994. 11. 17.,  (Csehország)

17

NBI-es mérkőzés/gól
11/–

Weslen Júnior
1999. 11. 12., Colorado (Brazília)

90NBI-es mérkőzés/gól
103/9

Nagy Zsolt
1993. 05. 25., Székesfehérvár

25 NBI-es mérkőzés/gól
24/5

Komáromi György
2002. 01. 19., Szolnok

97

NBI-es mérkőzés/gól
61/2

Yoell van Nieff
1993. 06. 17., Groningen (Hollandia)

6

NBI-es mérkőzés/gól
54/10

Jakub Plsek
1993. 12. 13., Jasenná (Csehország)

15 NBI-es mérkőzés/gól
30/1

Corbu Marius
2002. 05. 07., Csíkszereda (Románia)

18

Hornyák Zsolt vezetőedző, Polonkai Attila asszisztens edző, Vanczák Vilmos asszisztens edző, Balajcza Szabolcs kapusedző, 
Egon Kunzmann erőnléti edző, Purger Szilárd rehabilitációs edző, Dr. Vaszilkó Péter csapatorvos, Feszthammer Réka fizioterapeuta,
Dr. Michal Kopcan mentális tréner, Hajnal Imre masszőr, Kiss István masszőr, Macsicza Dávid videóelemző, Pető Zoltán technikai vezető, 
Héring Erzsébet szertáros, Weizengruber Istvánné szertáros

A PAFC JÁTÉKOSKERETE 2020–2021

AZ
 ÚJ

PE
ST

 FC
 JÁ

TÉ
KO

SK
ER

ET
E  mez név született NBI-es mérkőzés/gól

  Kapusok
 1 Filip Pajovics 1993. 06. 30., szerb 83/–
 23 Banai Dávid 1994. 05. 09., magyar  80/–
 34 Tomori Zoltán 1999. 05. 06., magyar –/–
  Védők
 2 Lirim Kastrati 1999. 02. 02., albán/koszovói 34/2
 3 Fehér Csanád 2002. 06. 13., magyar 1/–
 4 Abdoulaye Diaby 2000. 07. 04., mali 6/–
 5 Máté Zsolt 1997. 09. 14., magyar 15/2
 11 Nemanja Antonov 1995. 05. 06., szerb 38/4
 13 Georgios Koutroumpis 1991. 02. 10., göröd 29/–
 49 Branko Pauljevics 1989. 06. 12., szerb/magyar 192/11
 62 Kovács Dominik 2001. 02. 18., magyar –/–

 mez név született NBI-es mérkőzés/gól
  Középpályások
 6 Luca Mack 2000. 05. 25., német 9/–
 7 Simon Krisztián 1991. 06. 10., magyar 196/32
 14 Csongvai Áron 2000. 10. 30., magyar 48/3
 15 Miroslav Bjelos 1990. 11. 29., szerb 15/2
 22 Nikola Mitrovics 1987. 01. 02., szerb 156/15
 24 Yohan Croizet 1992. 02. 15., francia 17/3
 27 Katona Mátyás 1999. 12. 30., magyar 18/2
 33 Mucsányi Márk 2001. 11. 16., magyar 5/–
 45 Stefan Jevtoski 1997. 09. 02., északmacedón 1/–
 55 Szakály Péter 1986. 08. 17., magyar 376/57
  Támadók
 8 Junior Tallo 1992. 12. 21., elefántcsontparti 28/8
 9 Fernando Viana 1992. 02. 20., brazil 47/8
 10 Stieber Zoltán 1988. 10. 16., magyar 43/4
 17 Giorgi Beridze 1997. 05. 12., grúz 59/15
 98 Mory Kone 1995. 07. 13., elefántcsontparti 4/–

NBI-es mérkőzés/gól
1/–

Bakti Balázs
2004. 12. 31., Budapest

67
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 11. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC – BUDAPEST HONVÉD 3–1 (1–1)

Gól: Plsek (45+2.), Mezghrani (öngól, 89.), ill. Nono (17.)

Sárga lap: Baluta (21.), Kozák (24.), Nagy Zs. (47.), Van Nieff (54.), ill. Mezghrani (35.), Nagy 
G. (70.), Lovric (77.)

Kiállítva: Nagy D. (21.)

PAFC: Markek – Szolnoki, Stronati, Spandler, Nagy Zs. – Plsek, Van Nieff – Csirmaz (Gera D., 
56.), Baluta (Corbu, 78.), Komáromi (Favorov, 86.) – Kozák

Honvéd: Szappanos – Mezghrani, Batik, Baráth (Eppel, 78.), Klemenz (Lovric, 60.), Tamás 
K. – Nagy D., Zsótér (Hidi, 78.), Machach (Nagy G., 45.), Nono – Lukics (Balogh N., 68.)

JEGYZŐKÖNYV
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ÍGY ÁLLUNK MOSTU21

TABELLA

HÁZI  GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 KISVÁRDA MASTER GOOD 11 7 2 2 20–10 23
  2 FERENCVÁROSI TC 10 7 1 2 20–9 22
  3 PUSKÁS AKADÉMIA FC 10 7 1 2 16–10 22
  4 MOL FEHÉRVÁR FC 11 4 5 2 13–11 17
  5 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 11 4 3 4 15–19 15
  6 PAKSI FC 11 4 2 5 27–24 14
  7 ZTE FC 11 4 2 5 17–25 14
  8 BUDAPEST HONVÉD 11 4 1 6 18–20 13
   9 MTK BUDAPEST 11 3 3 5 10–13 12
10 DVSC 11 2 4 5 20–20 10
11 GYIRMÓT FC GYŐR 11 2 3 6 11–20 9
12 ÚJPEST FC 11 1 5 5 13–19 8

A PUSKÁS AKADÉMIA FC 
2021–2022-ES MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

Készítette 
a Puskás Akadémia 
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu
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É P Í T Ő Z R T

  1 JAKUB PLSEK 3
  2 ALEXANDRU BALUTA 2
  2 LIBOR KOZÁK 2
  2 JAKOV PULJIC 2
  5 JOAO NUNES  1
  5 CORBU MARIUS 1
  5 ARTEM FAVOROV 1
  5 KOMÁROMI GYÖRGY 1
  5 NAGY ZSOLT 1
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  1. 08.01.  Újpest FC – Puskás Akadémia FC 1–2
  2. 08.08.  Puskás Akadémia FC – Paksi FC 1–6
  3. 08.15.  Zalaegerszeg – Puskás Akadémia FC 1–3
  4. 01.26. 19:00 Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 
  5. 08.29.  Gyirmót FC Győr – Puskás Akadémia FC 0–1
  6. 09.12.  Puskás Akadémia FC – Kisvárda 0–1
  7. 09.25.  MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 0–0
  8. 10.02.  Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd 2–0
  9. 10.15.  MTK Budapest – Puskás Akadémia FC 0–1
10. 10.24.  Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC 0–3
11. 10.31.  Puskás Akadémia FC – Honvéd FC 3–1
12. 11.06. 19:30 Puskás Akadémia FC – Újpest FC 
13. 11.20. 12:30 Paksi FC – Puskás Akadémia FC 
14. 11.28. 15:45 Puskás Akadémia FC – Zalaegerszeg 
15. 12.04. 18:30 Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC 
16. 12.11. 15:45 Puskás Akadémia FC – Gyirmót FC Győr 
17. 12.19. 13:00 Kisvárda – Puskás Akadémia FC 
18. 01.29.  Puskás Akadémia FC – MOL Fehérvár FC 
19. 02.05.  Mezőkövesd – Puskás Akadémia FC 
20. 02.12.  Puskás Akadémia FC – MTK Budapest 
21. 02.19.  Puskás Akadémia FC – Debreceni VSC 
22. 02.26.  Honvéd FC – Puskás Akadémia FC 
23. 03.05.  Újpest FC – Puskás Akadémia FC 
24. 03.12.  Puskás Akadémia FC – Paksi FC 
25. 03.19.  Zalaegerszeg – Puskás Akadémia FC 
26. 04.02.  Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 
27. 04.09.  Gyirmót FC Győr – Puskás Akadémia FC 
28. 04.16.  Puskás Akadémia FC – Kisvárda 
29. 04.23.  MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 
30. 04.30.  Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd 
31. 05.04.  MTK Budapest – Puskás Akadémia FC 
32. 05.07.  Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC 
33. 05.14.  Puskás Akadémia FC – Honvéd FC 
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SZEREZD BE 
A      FÜZETEKET!

  PUSKASAKADEMIA.HU/WEBSHOP

RENDELD MEG ONLINE WEBSHOPUNKON 

VAGY VÁSÁROLD MEG A SZÉKESFEHÉRVÁRI AUCHANBAN TALÁLHATÓ PAFC SHOPBAN! 

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken! 

PAFC NÉGYZETRÁCSOS FÜZET

440 FT


