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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

GYŐZNI MINDENÁRON
A válogatott szünetet kihasználva Hornyák Zsolt és stábja pszichésen és fizikailag 
is igyekezett összerázni a csapatot. Vezetőedzőnk szerint a koronavírus-járvány 
leginkább a lelkekben végzett komoly rombolást, ám reméli, az elmúlt két hét-
ben sikerült helyreállítani a károkat.
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LABDARÚGÁS ÉS TUDOMÁNY C. KÖNYV

10.000 FT

A LABDARÚGÁS ÉS TUDOMÁNY 

WEBSHOPBAN! 
  

– Bár Kiss Tamás és Alexandru Baluta a magyar 
U21-es, illetve a román felnőttválogatottban volt ér-
dekelt, megközelítőleg két hetet együtt készülhetett a 
csapat. Hogyan telt ez az időszak, sikerült-e összerázni 
a csapatot?

– Nagyon bízom benne, hogy igen. Sokat beszélget-
tünk arról, ami történt, hiszen nagyon sok gólt kaptunk 
az utóbbi mérkőzéseken. Visszatekintve úgy látom, a 
koronavírus megjelenése óriási kárt okozott a csapat-
nál, nem is hittem el, hogy ennyire nehéz lesz összeráz-
ni a fiúkat szezon közben. A járvány nem is annyira a 
fizikumnak, mint a csapat kollektív pszichéjének ártott. 
Igyekeztünk dolgozni a csapatszellem javításán, a cél 
az volt, hogy jobban megértsük egymást, hatékonyan 
kommunikáljunk egymással – sok témát érintettünk 
a két hét alatt. Mindent annak rendeltünk alá, hogy a 
következő találkozón egyéni és csapatszinten, illetve 
eredményesség tekintetében is sokkal jobban tudjunk 
szerepelni.

– A következő ellenfelünk az újonc Budafok lesz, s 
noha az NB I-ben értelemszerűen nem találkoztunk ve-
lük, tavasszal egy edzőmeccsen már megmérkőztünk 
Csizmadia Csaba csapatával. Milyen benyomást tettek 
rád?

– Szervezett együttesről van szó, amely a bajnok-
ság első harmadában nagyszerűen helytállt. A Budafok 
klasszikus, letisztult játékot játszik, nem bonyolítják túl 
a dolgokat, s az eredményeket is szállították. Mindezt 
figyelembe véve óriási hiba lenne lebecsülni őket, fő-
leg mivel újoncként felszabadultan futballozhatnak, 
nincs rajtuk nyomasztó eredménykényszer. Egyszerű, 
sallangmentes futballt játszó ellenfél érkezik a Pancho 
Arénába, amely tudja, mit akar. Jómagam is sokszor 
mondom, hogy a fociban az egyszerűség gyakran 
szebb és célravezetőbb, mint a bonyolultság, úgyhogy 
nagyon oda kell rájuk figyelni.

– Mindezek alapján hogyan látod a meccs forgató-
könyvét?

– A forgatókönyv egyszerű. Győzni kell mindenáron 
– amint azt mindenki tudja, az utóbbi időszak nem úgy 
sikerült, ahogy elterveztük, úgyhogy jócskán van tartozá-
sunk úgy magunkkal, mint a szurkolóinkkal szemben.
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ROVATCÍMELLENFÉLNÉZŐ

ELŐSZÖR AZ ÚJONC ELLEN

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 

A feljutást követően jelentős játékosmozgáson áteső 
Budafoki MTE csapata érkezik a Pancho Arénába az 
OTP Bank Liga 11. fordulójában 14.45-kor. A frissen 
feljutott fővárosiak a nyáron hét játékostól váltak meg, 
míg az érkezők oldalán 12 név szerepel. Két játékosunk 
kölcsönben érkezett a bent maradást megcélzó csa-
pathoz. Huszti András a védelmet segíti, Skribek Alen 
pedig a támadószekcióban tűnik fel. 19 éves csatárunk 
hét mérkőzésen eddig három góllal járult hozzá a bu-
dafokiak sikeres bajnoki szerepléshez, ezzel a teljesít-
ménnyel Alen holtversenyben vezeti ellenfelünk házi 
góllövőlistáját.

Szombati ellenfelünknek két mérkőzését (az FTC 
és a Honvéd ellenit) is elhalasztották különböző okok 
miatt, de nyolc meccsen így is 13 pontot szereztek Csiz-
madia Csabáék. A korábbi válogatott hátvéd legénysé-
ge ugyanúgy teljesít védekező- és támadófronton – 13-
szor találtak be az ellenfelek hálójába, és ugyanennyi 

Több Puskás-
neveléssel a 
soraikban készül-
nek a két csapat 
első NB I-es 
összecsapására a 
Promontor utcai 
piros-feketék.

gólt kaptak. Mindössze egy alkalom volt az idei szezon-
ban, hogy ne szereztek volna gólt, a védelem is csak 
egyszer tudta kapott gól nélkül elhagyni a pályát.

Régi ismerősként köszönthetjük a már említett 
kölcsönjátékosok mellett Szabó Mátét, Margitics 
Andort és Vaszicsku Gergőt, illetve Takács Ronaldot 
is, utóbbi utánpótlás-játékosként focizott nálunk. 
Vaszicsku 2013-ban írt történelmet a Lombard Pápa 
ellen, amikor a 82. percben a Puskás Akadémia első 
NB I-es gólját szerezte. A rutinos hátvéd egy alka-
lommal már idén is eredményes volt, Skribek Alenen 
kívül a támadások befejezéséért pedig leginkább az 
egyaránt három-háromgólos csapatkapitány, Kovács 
Dávid és a korábbi Parma-játékos, Ihrig-Farkas Sebes-
tyén felelős.

A találkozóra zárt kapuk mögött kerül sor, kérjük 
szurkolóinkat, hogy ne induljanak el a mérkőzésre, 
amelyet az M4 Sport+ közvetít majd.
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JÁTÉKOSPORTRÉ

Auerbach Mar-
tin januárban 
még azt tűzte ki 
célul, hogy minél 
többet védjen az 
NB III-ban, ám 
azóta a bajnok-
ságban és az Eu-
rópa-ligában is 
szerepet kapott. 
Interjúnkban 
ifjú kapusunkkal 
az ölébe poty-
tyant bizonyítási 
lehetőségen 
kívül példaképe-
iről, céljairól is 
beszélgettünk.

Auerbach Martin
Születési idő: 2002. november 3.
Születési hely: Tatabánya
Poszt: kapus
Mezszám: 74
NB I-es mérkőzés/gól: 2/-

– Gondoltad volna, hogy tizenhét évesen a sze-
zon legelső meccsén, ráadásul az Európa-ligában, 
a Hammarby ellen a te neveddel kezdődik a Puskás 
Akadémia FC összeállítása?

– Nem, hiszen az egész teljesen spontán jött a ko-
ronavírus-fertőzések miatt. Nagy meglepetés volt, hogy 
a nemzetközi porondon és az NB I-ben is be tudtam 
mutatkozni, de évek óta nagyon keményen dolgoztam 
azért, hogy idáig eljussak. Svédországban bizony volt 
bennem drukk, a bemelegítés előtt az öltözőben na-
gyon izgultam, de azt nem volt szabad átvinni a meccs-
re. Így is volt bennem némi félsz egy-két szituációnál, 
de úgy vélem, helyt tudtam állni.

– Aztán az Újpest ellen is megkaptad a lehetősé-
get, Kisvárdán pedig meglett az első kapott gól nélküli 
meccsed is.

– Ahhoz, hogy Várdán nem kaptam gólt, kellett a 
jó csapatmunka is, Szolnoki Rolandékkal, Spandler 
Csabiékkal mindnyájan odatettük magunkat, kisegí-
tettük egymást, és 3–0-ra nyertünk. Nagyon örültem 
a „clean sheet”-nek, de a többiek nélkül nem jött volna 
össze. Az első félidőben egy bravúr is összejött, ami 
motivációnak sem volt utolsó.

JÁTÉKOSPORTRÉ

– Az életrajzi elemekre áttérve: a futball szeretetét 
sokakhoz hasonlóan te is a családból hoztad?

– Igen, édesapám profi szinten nem futballozott, lab-
darúgóként nem vitte sokra, de edző lett. A testvérem is 
focizott, édesanyám is szereti a labdarúgást, így más 
sport eszembe sem jutott. Érdekes, hogy kiskoromban 
az IMI SZUSE-ben mindig nagyobbakkal, a testvéremék 
korosztályával játszottam – apu volt az edző egy ide-
ig –, ott kapus voltam. Aztán Felcsútra kerültem, ahol 
az U9-ben belső védőt játszottam, aztán Tatabányán is 
mezőnyjátékos voltam, ám az egyik bajnokin megsérült 
a kapus, így kénytelen voltam visszaállni a kapuba, s ott 
is maradtam.

– Nagyon fiatal a kapusgárdánk, hiszen Tóth Ba-
lázs csak huszonnégy esztendős, ti pedig Kiss Ágos-
tonnal még tinédzserek vagytok. Az ilyen ifjú titánok-
nál nyilván nagyon komoly a versengés…

– Így van, és ez így is van jól, hiszen minél nagyobb 
a versenyhelyzet, annál inkább dolgozik bennünk a bi-
zonyítási vágy, gyakorlatilag egymást sarkalljuk minél 
jobb teljesítményre. Emellett nagyon jó barátság alakult 
ki hármunk között, és persze Balajcza Szabolccsal is 
remek a kapcsolatunk. Például, amikor játszik a csapat, 
és Balu jól véd, annak ugyanúgy tudok örülni, mint ha én 
védtem volna, hiszen egy csapat vagyunk.

– Bárkiről legyen is szó, egy NB I-es csapat kere-
tében már mindenkinek jól meghatározott céljai van-
nak. Te hová akarsz eljutni, mondjuk, tíz éven belül?

– Nyilván nagyon szeretnék bekerülni a nagyvá-
logatott keretébe, s akár be is mutatkozni. Az is nagy 
álmom, hogy egyszer Angliában, a Premier League-ben 
védjek, de oda az NB I-en keresztül vezet az út, úgyhogy 
legelőször is a magyar élvonalban szeretnék sokat és 
jól védeni.

– Ha már az angol bajnokságnál tartunk: ott véd a 
kedvenc kapusod is?

– Nincs kedvenc kapusom, olyanok viszont vannak 
páran, akiknek tetszik a stílusuk – nem kizárólag a szi-
getországból. Szeretem például Courtois-t, Ter Stegent 
vagy Oblakot is, a Premier League-ben pedig ott van 
De Gea, Ederson, Alisson, akik teljesen más techniká-
val védenek, mint az előbb említettek, de mindegyikük 
fantasztikus a maga nemében. Sokat nézem videón a 

NÉVJEGY

kapusok legszebb mozdulatait, illetve meccsnapokon 
nagyjából öt órával kezdés előtt mindig megnézek pár 
olyan szituációt, amelybe az adott mérkőzésen kerülhe-
tek. A régi meccseimet is szívesen nézem vissza, és a 
jó megmozdulásokból próbálok erőt meríteni.

– Képzeletben pörgessük most kicsit előrébb az 
időt. Mivel lennél elégedett májusban úgy csapat-, 
mint egyéni szempontból?

– Azzal, ha minél előrébb végeznénk a bajnokság-
ban, ez alatt leginkább a dobogós helyezést értem, 
illetve nagy álmunk megnyerni a Magyar Kupát. Ami 
engem illet, már az is óriási boldogság, hogy be tudtam 
mutatkozni az első osztályban, de ha megint lesz lehe-
tőségem, ismét igyekszem élni vele.

BALAJCZA SZABOLCS KAPUSEDZŐ AUERBACH MARTINRÓL
„Martin a magasságához képest kifejezetten gyors, mind lábmunkában, mind 
pedig kézzel. A termetéből adódóan a mozgáskoordinációján még van mit ja-
vítani, és a lábbal való játékban is fejlődnie kell, hiszen 48-49-es lábbal nem 
olyan könnyű megrúgni a labdát, de folyamatosan azon vagyunk, hogy ezeken 
a területeken is egyre jobb legyen. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy 
minden szinten nagyon sokat lépett előre az elmúlt pár hónapban, ha a mun-
kamorálja ilyen jó marad, nagyszerű kapus válhat belőle.”

ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL
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INTERJÚVÁLOGATOTT

MAGASABB OSZTÁLYBA LÉPHET

A bulgáriai győztes pótselejtező után már csak egy 
akadályt kellett vennie Marco Rossi csapatának, hogy 
jövőre Budapesten, saját szurkolói előtt játszhasson az 
Európa-bajnokságon. Az Izland elleni találkozót nem a 
legjobb előjelekkel vártuk, hiszen a meccset megelőző 
koronavírus-teszten „elvérzett” Marco Rossi szövetségi 
kapitány, aki így csak a televízión keresztül követhette 
az összecsapást. Ráadásul a meccs sem indult jól, hi-
szen a kontinens egyik legbiztosabb kezű hálóőre, Gu-
lácsi Péter a 10. percben „belepkézte” Gylfi Sigurdsson 
amúgy nem túl jól elvégzett szabadrúgását.

A vendégcsapat ezután szokásához híven megszáll-
ta kapuja előterét, s gyors ellencsapásokra berendez-
kedve foggal-körömmel védte soványka előnyét. Bár 
válogatottunk óriási fölényben játszott, már-már úgy 
tűnt, siker koronázza Erik Hamrén csapatának erőfeszí-
téseit, ám a magyar futballtörténet egyik legdrámaibb 
hajrájának köszönhetően sikerült kiszúrnunk a kapu 
elé tolt busz kerekeit. A 88. percben Nikolics Nemanja 
próbálkozása az ötös sarkánál Nego Loic elé került, aki 
kiegyenlített, majd amikor már szinte mindenki a hosz-
szabbítást várta, egy izlandi helyzetet követően Sallai 
Roland sarokpasszát Sigér Dávid továbbította Szobosz-
lai Dominiknak, aki a saját térfeléről indulva egy pará-
dés bombagóllal 2–1-re módosította az állást, s ezzel 
kilőtte csapatunkat a kontinenstornára.

A győzelmi eufória nem tarthatott sokáig, ugyanis 
három nap múlva Szerbia ellen, a Nemzetek Ligájában 

Régen nem 
látott parádés 
hajrával váloga-
tottunk kijutott 
az Európa-baj-
nokságra, és 
feljutott a Nem-
zetek Ligája A-di-
víziójába, ahol 
szintén a konti-
nens krémjével 
találkozhat.

volt jelenésünk a Puskás Arénában, ahol a villámgyors 
Nemanja Radonjics révén a 18. percben megint csak a 
vendégek szereztek vezetést. Nem örülhettek azonban 
sokáig déli szomszédaink, ugyanis a 39. percben Kalmár 
Zsolt egy másik Nemanjával, Nikoliccsal kényszerítőzött, 
s a visszakapott labdát tizenegy méterről higgadtan lőtte 
a kapuba. A gólváltás után mindkét gárdának volt lehe-
tősége, hogy a maga javára döntse el a mérkőzést, de 
maradt az 1–1-es döntetlen, amely azt jelentette, hogy az 
előzetesen a csoport leggyengébbjének titulált Rossi-csa-
pat az A-divízióba való feljutás esélyeseként fogadhatta 
az idegenben egyszer már legyőzött Törökországot.

Az „ottomán had” ezúttal hiába ostromolta Buda 
várát, együttesünk ugyanis tulajdonképpen simának 
mondható 2–0-val küldte haza Szulejmán kései utó-
dait. Az első félidő kevés izgalmat és még kevesebb 
helyzetet hozott, a másodikban aztán döntésre vittük 
a dolgot: előbb Varga Kevin lövése nyomán a kapu-
fáról lepattanó labdát passzírozta a kapuba a jókor 
jó helyen lévő Sigér Dávid, majd Varga irigyelte meg 
Szoboszlai Izland elleni bravúrját, és Gyurcsó Ádám 
szöglet után kifejelt labdájával indult meg, és mintegy 
hetvenméteres sprint után arra is maradt ereje, hogy 
kilője a jobb alsót. Mivel a másik meccsen a poraiból 
feltámadt szerb csapat válasz nélküli ötöst hintett az 
oroszoknak, csapatunk feljutott az NL legmagasabb 
osztályába, s várhatóan a világbajnoki selejtezőkre is 
kedvező pozícióba hozta magát.

„SOKAT KELL MÉG MELÓZNI”
Újra Európa-bajnoki szereplést ünnepelhet az ország, az Izland elleni 
sikerből Sallai Roland is kivette a részét. Egykori akadémistánk, a Freiburg 
légiósa a válogatottban és klubcsapatában is alapemberré vált, s ezt a 
státuszát a jövőben is meg szeretné őrizni.

– Talán most tekinthetünk egy kicsit előre. Mivel 
lennél elégedett, mondjuk, jövő júliusban?

– Jósolgatni nem nagyon szeretek, de szeretnék 
sok gólt rúgni, gólpasszokat adni a Bundesligában, 
ami jó ajánlólevél lenne az Európa-bajnoki keretbe is, 
és egy jó szereplés az Eb-n szintén nem jönne rosszul. 
Most ezek lebegnek a szemem előtt, de addig is pró-
bálok a következő feladatra összpontosítani, hiszen 
sokat kell még melózni addig, hogy az említett dolgok 
összejöjjenek.

– Nem kis bravúrt hajtottatok végre az Eb-pótse-
lejtezőn Izland ellen, hiszen nem éppen kedvezően 
alakultak számunkra a dolgok a mérkőzés elején. Mi 
adta az erőt a csapatnak ahhoz, hogy a hajrában for-
dítani tudjon?

– Leginkább az, hogy a selejtezősorozat során na-
gyon összeállt a csapat. Mindenki megértette, hogy 
csak egymásért küzdve tudunk nyerni, és így is tet-
tünk, mindenki hajtott a másikért, és azért a célért, 
amely a szemünk előtt lebegett.

– A csapategység, a szervezettség az Európa-baj-
nokságon is sokat számíthat, főleg úgy, hogy nálunk 
lényegesen magasabban jegyzett ellenfelekkel talál-
kozunk…

– Valóban vannak nagyon képzett, mérkőzések 
eldöntésére is képes játékosaink, viszont ha ők nem 
vennék ki a részüket a közös munkából, akkor nem 
lenne könnyű dolgunk a mérkőzéseken. Ha az eddi-
giekhez hasonlóan mindenki beáll a sorba, akkor ké-
sőbb is olyan sikerekre lehetünk képesek, mint a mos-
tani Eb-kvalifikáció volt.

– Mondhatjuk, hogy Sallai Roland fontos építőkő-
vé, alapemberré vált ebben a csapatban?

– Ezt nem az én tisztem eldönteni, de úgy érzem, 
bízik bennem a szövetségi kapitány és a szakmai 
stáb. Ugyanakkor elégedett nem vagyok, többet várok 
magamtól, szeretném, hogy minél több gólból tudjam 
kivenni a részem, s ezáltal segítségére lenni a csapat-
nak. A legjobb persze az lenne, ha gólokat szereznék, 
gólpasszokat adnék, de ugyanolyan fontos, hogy olyan 
mezőnymunkát végezzek, amelyből profitál a csapat. 
Abban, hogy Marco Rossi alapemberként számít rám, 
nyilván komoly szerepe van annak, hogy Freiburgban 
is beverekedtem magam a kezdőcsapatba.
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kapusok támadók

védők

középpályások

NBI-es mérkőzés/gól
2/–

Auerbach Martin
2002. 11. 03., Tatabánya

74 NBI-es mérkőzés/gól
8/1

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

10

NBI-es mérkőzés/gól
17/1

Deutsch László
1999. 03. 09., Budapest

99 NBI-es mérkőzés/gól
82/7

Kiss Tamás
2000. 11. 24., Győr

7

NBI-es mérkőzés/gól
77/6

Nagy Zsolt
1993. 05. 25., Székesfehérvár

25 NBI-es mérkőzés/gól
21/2

Tamás Nándor
2000. 10. 24., Kézdivásárhely (Románia)

29

NBI-es mérkőzés/gól
39/2

Thomas Meissner
1991. 03. 26., Schweinfurt (Németország)

5

NBI-es mérkőzés/gól
89/32

Josip Knezevic
1988. 10. 03., Eszék (Horvátország) 

30

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

Kiss Ágoston
2001. 03. 14., Budapest

31 NBI-es mérkőzés/gól
8/1

Antonio Mance
1995. 08. 07., Fiume (Horvátország)

77

NBI-es mérkőzés/gól
2/1

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

3 NBI-es mérkőzés/gól
7/2

Komáromi György
2002. 01. 19., Szolnok

97

NBI-es mérkőzés/gól
71/1

Spandler Csaba
1996. 03. 07., Mór

23

NBI-es mérkőzés/gól
5/–

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

84

NBI-es mérkőzés/gól
47/5

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

8

NBI-es mérkőzés/gól
17/–

Tóth Balázs
1997. 09. 04., Kazincbarcika

1 NBI-es mérkőzés/gól
36/11

David Vanecek
1991. 03. 09., Planá (Csehország)

17

NBI-es mérkőzés/gól
48/–

Kamen Hadzsiev
1991. 09. 22., Kocsan (Bulgária)

26 NBI-es mérkőzés/gól
22/2

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

11

NBI-es mérkőzés/gól
184/3

Szolnoki Roland
1992. 01. 21., Mór

22 NBI-es mérkőzés/gól
3/–

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

90

NBI-es mérkőzés/gól
24/2

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

15

NBI-es mérkőzés/gól
18/–

Radics Márton
2001. 12. 02., Győr

20 NBI-es mérkőzés/gól
35/2

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

6

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

A BUDAFOKI MTE JÁTÉKOSKERETE
 mez név született NBI-es mérkőzés/gól
  Kapusok
 1 Póser Dániel 1990. január 12., Debrecen 8/-
 29 Kovács Zoltán 1992. október 29., Medgyesegyháza 62/-
 42 Bese Balázs 1999. január 22., Budapest  -/-
  Védők
 2 Marko Iharos 1996. június 23., Bjelovar (Horvátország) -/-
 3 Margitics Andor 1991. január 3., Budapest 25/1
 4 Marko Nikolics 1998. március 31., Belgrád (Szerbia) 3/-
 18 Huszti András 2001. január 29., Pécs 3/-
 22 Khiesz Kornél 1992. október 19., Veszprém -/-
 91 Vaszicsku Gergő 1991. június 30., Debrecen 48/2
 19 Danijel Romics 1993. március 19., Szabadka (Szerbia) 52/2
 21 Kirják Henrik 1999. július 12., Szolnok -/-
 23 Sinan Medgyes 1993. június 30., Dunaszerdahely (Szlovákia) 8/-

  

 mez név született NBI-es mérkőzés/gól
  Középpályások
 5 Oláh Bálint 1994. december 2., Miskolc 25/2
 11 Micsinai Miklós 1998. január 11., Kecskemét 5/-
 16 Filkor Attila 1988. július 12., Budapest 27/2
 20 Kulcsár Kornél 1991. november 11., Nagyatád 78/3
 24 Soltész István 2000. november 29., Budapest 2/-
 88 Lőrinczy Attila 1994. április 8., Budapest 13/1
  Támadók
 17 Takács Ronald 1998. január 26., Visk (Ukrajna) 8/-
 8 Fekete Máté 1995. augusztus 22., Budapest 1/-
 9 Ihrig-Farkas Sebestyén 1994. január 28., Budapest 12/3
 10 Kovács Dávid 1991. június 18., Budapest 8/3
 7 Mervó Bence 1995. március 5., Mosonmgyaróvár 8/-
 77 Skribek Alen 2001. április 11., Budapest 7/3
 72 Zsóri Dániel 2000. október 14., Nagyvárad (Románia) 24/2
 99 Szabó Máté 1999. január 26., Budapest 8/-

A PAFC JÁTÉKOSKERETE 2020–2021
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TABELLA

HÁZI  GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 8 6 2 – 18–4 20
  2 PAKSI FC 10 5 2 3 21–16 17
  3 KISVÁRDA MASTER GOOD 9 5 1 3 13–13 16
  4 MOL FEHÉRVÁR FC 9 4 4 1 22–14 16
  5 MTK BUDAPEST 10 4 3 3 17–14 15
  6 BUDAFOKI MTE 8 4 1 3 13–13 13
  7 PUSKÁS AKADÉMIA FC 10 4 – 6 13–21 12
  8 ZTE FC 10 3 2 5 18–20 11
  9 DVTK 9 3 1 5 14–14 10
10 ÚJPEST FC 10 3 1 6 11–24 10
11 BUDAPEST HONVÉD 9 2 3 4 14–15 9
12 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 10 2 2 6 8–14 8

A PUSKÁS AKADÉMIA FC 
2020–2021-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

IMPRESSZUM

PARTNEREK ÉS TÁMOGATÓK

1  ALEXANDRU BALUTA 2
1  KOMÁROMI GYÖRGY 2
1  ANTONIO MANCE 2
1  JAKUB PLSEK 2
5  JOAO NUNES 1
5  JOSIP KNEZEVIC 1
5  THOMAS MEISSNER 1
5  NAGY ZSOLT 1
5  SZOLNOKI ROLAND 1

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

alapítva: 1989

alapítva: 1989

alapítva: 1989

É P Í T Ő Z R T

  1. 11. 04.   Puskás Akadémia FC – Budapest Honvéd  0–1
  2. 09. 04.   Kisvárda – Puskás Akadémia FC 0–3
  3. 08. 30.   Puskás Akadémia FC – Újpest 3–2
  4. 09. 12.   MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 3–1
  5. 09. 25.   Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd  1–0
  6 10. 04.   Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC 2–1
  7. 10. 17.   Puskás Akadémia FC – MTK Budapest 0–3
  8. 10. 25.   Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC 3–0
  9. 10. 31.   Puskás Akadémia FC – Zalaegerszeg 1–2
10. 11. 07.   Paksi FC – Puskás Akadémia FC 6–2
11. 11. 21.  14:45 Puskás Akadémia FC – Budafoki MTE 
12. 11. 29.  18:45 Budapest Honvéd – Puskás Akadémia FC 
13. 12. 05.  19:30 Puskás Akadémia FC – Kisvárda 
14. 12. 11.  20:00 Újpest – Puskás Akadémia FC 
15. 12. 15.  20:15 Puskás Akadémia FC – MOL Fehérvár FC 
16. 12. 20.  14:30 Mezőkövesd – Puskás Akadémia FC 
17. 01. 23.   Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 
18. 01. 30.   MTK Budapest – Puskás Akadémia FC 
19. 02. 03.   Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK 
20. 02. 06.   Zalaegerszeg – Puskás Akadémia FC 
21. 02. 13.   Puskás Akadémia FC – Paksi FC 
22. 02. 20.   Budafoki MTE – Puskás Akadémia FC 
23. 02. 27.   Puskás Akadémia FC – Budapest Honvéd 
24. 03. 06.   Kisvárda – Puskás Akadémia FC 
25. 03. 13.   Puskás Akadémia FC – Újpest 
26. 03. 20.   MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 
27. 04. 03.   Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd 
28. 04. 10.   Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC 
29. 04. 17.   Puskás Akadémia FC – MTK Budapest 
30. 04. 24.   Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC 
31. 05. 01.   Puskás Akadémia FC – Zalaegerszeg 
32. 05. 08.   Paksi FC – Puskás Akadémia FC 
33. 05. 15.   Puskás Akadémia FC – Budafoki MTE 

AZ EB-N IS LEHET ESÉLYÜNK

Gera Zoltán együttese felkészülési mérkőzésen 2–0-
ra győzött a rangos klubokban szereplő labdarúgók-
kal fémjelzett orosz válogatott ellen.  Játékosaink kö-
zül – Kiss Tamás mellett – a kölcsönben Budafokon 
játszó Huszti András és Skribek Alen is meghívót ka-
pott a meccsre a Puskás Akadémián készülő korosz-
tályos válogatottba, egykori akadémistánk, a szintén 
budafoki Szabó Máté pedig a kezdőcsapatban találta 
magát, és az első gól előtt is ő harcolta ki a büntetőt, 
majd átengedte annak elvégzését. Kiss Tomi csere-
ként szállt be, és a hajrában egy remek összjátékot 
és befejezést követően eldöntötte a találkozót. Ta-
más önbizalmának jót tett a gól, és nagyon reméli, 
hogy a jövő évi, Szlovéniával közösen rendezendő 

Kiss Tamás góllal 
hálálta meg a 
bizalmat az U21-
es válogatott 
Oroszország elle-
ni mérkőzésén.

kontinensviadalon is lehetőséget kap majd a szak-
mai stábtól  (melynek tagja első csapatunk asszisz-
tens trénere, Vanczák Vilmos és korábbi játékosunk, 
Sándor György is).

– Oroszország megnyerte a selejtezőcsoportját, 
és simán kijutott a tornára, így felmérhettük, milyen 
erősségű csapatok ellen játszhatunk majd az Eb-n. 
Nagyon örülök, nemcsak azért, mert az U21-es csa-
pat hét meccs után újra nyerni tudott, hanem mert 
én is régóta vártam már, hogy újra a kapuba találjak. 
Ha ugyanígy, egységes csapatként állunk ki, lehet ke-
resnivalónk az Európa-bajnokságon, remélhetőleg 
Kiss Tamással a pályán – árulta el nekünk szélsőnk 
az edzőtábort követően.  
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ROVATCÍM

  puskasakademia.hu/webshop         ertekesites@pfla.hu         8000 Székesfehérvár, Holland Fasor 2. 

   KEDVEZMÉNY   

A  PA FC  C SA PAT M E Z É R E !

FELNŐTT MEZ
 19.500 FT 

7.800 FT GYERMEK MEZ
 16.500 FT 

6.600 FT

  puskasakademia.hu        ertekesites@pfla.hu        PuskasAkademia        puskasakademia


