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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

TALPRA KELL ÁLLNUNK
Túllépni a csalódottságon és megalkuvás nélkül harcolni 
a győzelemért – ezt várja el játékosaitól a Kisvárda elleni 
mérkőzésen vezetőedzőnk, Radoki János, aki szerint a 
helyzetkihasználásban kell leginkább sokat javulnunk ahhoz, 
hogy legyőzzük az északkelet-magyarországi együttest.

– Nem vagyunk jó passzban, Szom-
bathelyen veszítettünk a bajnokságban, s 
szerdán, ha tizenegyesekkel is, de a ku-
pától is búcsúzni kényszerültünk…

– Már a rendes játékidőben nagyon sok gól-
helyzetet kihagytunk, a Soroksár egyenlítő találata 
előtt is óriási lehetőségünk volt, de gyakorlatilag 
odaadtuk a labdát a kapusnak – a kirúgás után pe-
dig mi kaptunk gólt. A hosszabbításban is voltak 
helyzeteink, de azok is kimaradtak, a tizenegyese-
ket pedig a hazaiak rúgták jobban. Természetesen 
azokra nem haragszom, akik kihagyták a büntető-
ket, sokkal inkább azért vagyok csalódott, mert 
rengeteg lehetőségünk volt, mégsem tudtuk még 
legalább egyszer a kapuba juttatni a labdát. A Ha-
ladás elleni mérkőzés teljesen más volt. Ott rosszul 
játszottunk, megérdemelten ki is kaptunk 3–0-ra, 
azt viszont nem mondhatom, hogy a Soroksár jobb 
volt nálunk. A szombathelyi vereség nagyon fájt, ott 
úgy éreztem, sok minden hiányzik, de szerdán már 
sokkal jobb volt a hozzáállásunk. Edzőként is, játé-

kosként is megvívtam jó pár kupameccset, előfordul, hogy nem sikerül kihasználni a helyzeteket, az ellenfél pedig betalál, mint ahogy 
az is, hogy a büntetőpárbajban valaki kihagyja a tizenegyest.

– Ezek szerint a Kisvárda ellen erre a hozzáállásra lehet építeni?
– Az teljesen más mérkőzés lesz, és a csapat összeállításánál azt is figyelembe kell venni, ki sérült meg, kiből mennyit vett ki a 

százhúsz perces kupameccs. A Kisvárdára csütörtöktől készülünk, de az edzői stáb már elemezte a játékukat. Bár öt ponttal keve-
sebbjük van, mint nekünk, kifejezetten jó csapatnak tartom őket, mernek játszani, nem félnek senkitől. Most az lesz a legfontosabb, 
hogy amellett, hogy ne kövessünk el hibákat a védekezésben, az adódó helyzeteinket sokkal jobb arányban értékesítsük, mint azt a 
Soroksár ellen tettük.

– A kupakiesés okozta csalódottságon hogyan lehet úrrá lenni ilyen rövid idővel egy ilyen fontos mérkő-
zés előtt?

– A profizmus éppen abban mutatkozik meg, hogy magunk mögött tudjuk hagyni a szerdán történteket. Talpra kell állnunk, és 
ezúttal jobban kell tennünk a dolgunkat. Azt mindenképpen elvárom a játékosaimtól, hogy mindent kihozzanak magukból, segítsék 
egymást, küzdjenek egymásért, és mindenáron meg akarják nyerni a mérkőzést.
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ROVATCÍM

– Az előző fordulóban a Ferencvárost fogadták, 
1–0-s vereséget szenvedtek. Hogyan értékeli azt a 
találkozót?

– Annak a mérkőzésnek a Ferencváros volt az esélyese, töb-
bet is birtokolták a labdát, mint mi. A széleken párszor sikerült 
is mögénk kerülniük, de nekünk is volt három-négy nagyon ve-
szélyes kontránk. Ugyanakkor ez kevésnek bizonyult: a mi helyze-
tünkben ezekből egyet illene gólra váltani, hogy legyen esélyünk 
egy ilyen mérkőzésen. A második félidő elején figyelmetlenség-
ből gólt kaptunk, aztán jött a kiállítás, de tíz emberrel is „keres-
tük a fogást” a Fradin, volt is lehetőségünk, ám el kell ismernem, 
hogy ezzel az egy góllal jobb volt az ellenfél. Nyújtottunk már 
a Ferencváros elleninél jobb teljesítményt is, de erőt és hitet 
meríthetünk abból, hogy kezdünk összeállni, s a sérültjeink is 
visszatérhetnek.

VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

NAGY CSATA LESZ
Küzdelmes találkozó lesz a mostani – véli Dajka László. A 
Kisvárda mestere örül, hogy számíthat sérülésből visszatérő 
játékosaira, és nem von le messzemenő következtetéseket a 
Puskás Akadémia súlyos szombathelyi vereségéből. 

DAJKA LÁSZLÓ

STABIL HÁTTÉR A MAGYAR SIKEREKHEZ! 

– A Kisvárda már nem érdekelt a Magyar Kupá-
ban, így több ideje lesz készülnie a találkozóra. Je-
lenthet-e ez előnyt az önök számára?

– Érdekes kérdés. Pályafutásom alatt mind edzőként, mind 
játékosként is azt tapasztaltam, hogy lehet előny, de ugyanúgy 
hátrány is. Történt olyan, hogy szerdán kupameccset játszottunk, 
és úgy gondoltuk, hogy szombatra fáradtabbak leszünk, de jól 
sikerült frissítenünk, és szombaton csodálatosan futballoztunk. 
A Puskás Akadémia tétmeccset játszik szerdán, és előfordulhat, 
hogy hétvégére kicsit fáradtabb lesz, de ha szerdától szombatig 
finoman adagolják a terhelést, jót is tehet a csapatnak.

– A Puskás Akadémia meglehetősen demorali-
záló vereséget szenvedett a Haladás otthonában, de 
míg idegenben gyengén szerepelnek Radoki János 
tanítványai, otthon kifejezetten jó a mérleg. Ennek 
ismeretében milyen meccsre számít?

– Viccesen úgy fogalmaznék: remélem, ez a tendencia most 
megfordul. Komolyra fordítva a szót: szerintem a Haladás önma-
gához képest most a legerősebb. Bennük van a dac, a bizonyítási 
vágy a klubnál történtek miatt, így nem vonnék le messzemenő 
következtetéseket a Puskás szombathelyi vereségéből. Azzal is 
tisztában vagyunk, hogy ellenfelünk teljesítménye hullámzó – a 
miénk sem éppen egyenletes… Mindkét csapatnak égető szüksé-
ge van a pontokra, ezért rendkívül küzdelmes mérkőzést várok. 
Nagyon szép emlékek kötnek a Puskás Akadémiához, de most azt 
szeretném, ha mi gyarapodnánk három ponttal.
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Már első szüli-
napjára labdát 
kapott nemrégiben 
érkezett támadónk, 
Tony Taylor, aki 
édesapjával futball-
akadémiát kezdett 
építeni az Egyesült 
Államokban. 
Panamai-amerikai 
csatárunk azt is 
elmondta: reme-
kül érzi magát 
Magyarországon, s a 
Puskás Akadémiáról 
szeretne visz-
szakerülni a Julio 
César Dely Valdés 
irányította panamai 
válogatottba.

Alejandro Antonio Taylor Jr.
Születési idő: 1989. július 13.
Születési hely: Long Beach, Kalifornia
Poszt: csatár
Mezszám: 77
Válogatottság/gól: 3/0

NÉVJEGY

A FUTBALL-LABDA BŰVÖLETÉBEN

– Talán újabban már nem annyira, de sokáig 
igencsak ritka volt, hogy egy amerikai kissrác nem 
baseballozó, kosárlabdázó vagy amerikai futballista 
szeretett volna lenni, hanem labdarúgó. Te hogyan, 
kinek, minek a hatására lettél futballista?

– Azt hiszem, a legnagyobb hatást édesapám gyakorolta a 
karrieremre. Szüleim Panamában születtek, márpedig ott meg-
őrülnek a fociért. Édesapám rajong a brazil futballért, így egészen 
kicsi koromban bevezetett a labdarúgás világába, az első szüle-
tésnapi ajándékom egy focilabda volt – ezzel el is dőlt minden. 
Amikor kezdtem felcseperedni, a szüleim látták, hogy imádom a 
játékot, s noha egyéb sportokat is jó szinten űztem, úgy vélték, 
van is hozzá tehetségem. Éppen ezért minden segítséget meg-
adtak ahhoz, hogy profi labdarúgó váljon belőlem. Az Egyesült 
Államokban az utánpótlásfutball összes lépcsőfokát végig kellett 
járnom, játszottam általános, középiskolai és ificsapatokban is, 
tizennégy-tizenöt éves koromban bekerültem az ottani olimpiai 
fejlesztési programba, majd a Dél-Floridai Egyetem csapatában 
szerepeltem – onnan kerültem be az amerikai U20-as válogatott-
ba, amellyel kijutottunk a 2009-es, egyiptomi világbajnokságra. 
Ott mindhárom csoportmeccsen pályára léptem, Kamerun ellen 
gólt is szereztem, de sajnos nem jutottunk tovább a csoportból.

– De ez is elég volt ahhoz, hogy Európába szer-
ződj…

– Igen, az abban az időben a portugál másodosztályban sze-
replő Estoril leigazolt, három és fél évet töltöttem a klubnál, igaz, 
ebben benne volt egy hathónapos kölcsönjáték. Feljutottunk az 
első osztályba, egy évet ott is futballoztam, majd Ciprusra, az 
Omonia Nicosiához kerültem, ahol egy szezont töltöttem el, s 
az Európa-ligában is szerepeltem. Ezt követően visszatértem az 
Egyesült Államokba, az MLS-be, ahol egy fél szezont lehúztam a 
New England Revolutionnél, onnan draftolt a New York City FC, 
ahol három évig játszottam.

– Ahol világklasszis futballistákkal szerepeltél 
együtt.

– Fantasztikus tapasztalatokkal gazdagodtam New Yorkban, 
olyan csapattársaim voltak, mint David Villa, Andrea Pirlo, Frank 
Lampard, és az edzőnk sem akárki volt, hanem a francia világ- és 
Európa-bajnok Patrick Vieira. Rengeteget tanultam tőlük ottlé-
tem során, de talán mégis azt tartom a legnagyszerűbb dolog-
nak, hogy ezek a pazar futballisták nemcsak emberként, hanem 
labdarúgóként is tiszteltek – erre rendkívül büszke vagyok. Talán 
nem lepek meg senkit, ha azt mondom, ők a legjobb játékosok, 
akikkel valaha is együtt szerepelhettem. Az ellenfelek közül az 
akkor még a Portóban futballozó Radamel Falcaót emelném ki, 
de játszottam Kaká ellen is, aki akkoriban az Orlando Cityben 
kergette a labdát.

– Az említettek közül kitől tanultál a legtöbbet?
– Egy labdarúgó célja nem lehet más, mint hogy folyamato-

san fejlődjön. Megvan a magam játékstílusa, de úgy vélem, mind-
egyiküktől sikerült ellesnem olyan finomságokat, amelyeket be 
tudtam építeni ebbe a stílusba – ezek a srácok világbajnokok, 
Bajnokok Ligája-győztesek, a legnagyobbak közé tartoznak, már 
csak azáltal is tanul tőlük az ember, hogy ott van a közelükben.

– Milyen is az a bizonyos Taylor-stílus?
– Támadó típusú futballista vagyok, minden idegszálammal 

a gólszerzésre török, de ha úgy vélem, a társam jobb helyzetben 
van, habozás nélkül megjátszom. Azt hiszem, a gyorsaságommal 
nincs baj, és mindkét lábamat jól használom, technikás vagyok, 
ebből kifolyólag szeretem az egy az egy elleni játékot.

– Magyarország igencsak messze van az Egyesült 
Államoktól, de még Portugáliához sincsen túl közel. 
Miért döntöttél úgy, hogy a Puskás Akadémiánál 
akarsz futballozni?

– Az elmúlt évben Kanadában, az Ottawa Fury-ben futbal-
loztam, jó szezonom volt, ha jól emlékszem, több mint harminc 
meccsen kaptam lehetőséget. Az volt a célom, hogy újra Euró-
pában futballozzam, így elfogadtam a Puskás Akadémia ajánla-
tát. Nem csöppentem ismeretlen helyre, hiszen tájékozódtam 
arról, milyen a csapat, milyenek a körülmények, nagyon sok jót 
hallottam a klubról, és azt kell mondanom, az itt tapasztaltak 
felülmúlták a várakozásomat. Sok helyen megfordultam már, 
de az itteni infrastruktúra jobb, mint eddig bárhol, a vezetőség 
és az edzői stáb is nagyszerű – egyszóval nagyon örülök, hogy 
itt lehetek.

– Ha jól tudom, édesapáddal Amerikában elindí-
tottatok egy futballakadémiát. A nálunk tapasztal-
takból mennyit tudsz majd hasznosítani ott?

– A mi akadémiánk még csak most formálódik. Az Egyesült 
Államokban nagy a kereslet, hiszen egyre több és több kissrác 
gondolja úgy, hogy profi labdarúgó szeretne lenni. A karrierem 
során összegyűjtött tapasztalatot és tudást szeretném tovább-
adni azoknak a gyerekeknek, akiknek esetleg nincs meg a lehe-
tőségük arra, hogy mindezt maguktól megtanulják. Szerencsés-
nek mondhatom magam, hiszen édesapám mindig támogatott 
abban, hogy minél többet megtanuljak a futball tudományából. 
Ez nem mindenkinek adatik meg, ezért akarom elősegíteni a 
technikai, taktikai és mentális fejlődésüket, ugyanis nemcsak jó 
focistákat szeretnénk nevelni, hanem abban is segítő kezet aka-
runk nyújtani, hogy fegyelmezett, elkötelezett és tisztelettudó 
emberekké is váljanak – ebből a szempontból is a lehető legjobb 
helyre kerültem.

– Fél évre írtál alá hozzánk. Ha lehetőség nyílik 
rá, hosszabbítasz?

– Erről talán korai még beszélni, hiszen nemrég érkeztem 
ide, egyelőre arra koncentrálok, hogy bekerüljek a csapatba, al-
kalmazkodjak az itteni futballstílushoz. Úgy vélem, jól haladok, 
minden egyes nappal jobban érzem magam, de azért nem köny-
nyű úgy, hogy a felkészülési időszakot nem csináltam végig. Any-
nyit azért elmondhatok, hogy nagyon szeretnék maradni, 
és mindent megteszek azért, hogy mielőbb lehetőség-
hez juthassak, és segíthessem a csapatot céljai eléré-
sében.

– Felnőttként a panamai válogatottban 
mutatkoztál be. Ha jól sikerülne a magyaror-
szági kaland, az nyilván megnyitná a kapukat 
a nemzeti csapatba is…

– Eddig háromszor szerepeltem panamai szí-
nekben, ott voltam az oroszországi világbaj-
nokság selejtezőiben is, nagyszerű élmény 
volt. Ha egy európai klub színeiben jól 
teljesítenék, az nyilván jó ajánlólevél 
lenne. Új szövetségi kapitánnyal, Dely 
Valdesszel készülnek a fiúk, ő igazi 
bálvány Panamában, jó csapatunk 
van, a legtöbbjükkel futballoz-
tam már együtt, így hosszú 
távon nem lehet más célom, 
mint visszakerülni a váloga-
tottba, s részt venni a 2022-es 
katari vb kvalifikációs soroza-
tában.
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ALUMNIMAGYAR KUPA

Két visszatérőt is üdvözölhettünk a kezdőcsapatban: saját nevelésű 
hátvédünk, az ősszel az U21-es válogatottban szárkapocscsonttörést 
szenvedő Spandler Csaba, illetve a Fradi elleni idegenbeli bajnokin 
megsérült Hegedűs János is ott volt a Szamosi Mihály Sporttelep 
gyepén a kezdő sípszónál. Mivel a Soroksárnak a gól nélküli döntet-
len is megfelelt a továbbjutáshoz, a hazaiak a kapujuk elé húzódva 
várták a kontrák lehetőségét, a mieink pedig az első negyedórában 
nem tudtak mit kezdeni a fegyelmezett védekezéssel. A meccs 
első helyzete így is előttünk adódott: Urblík József emelt középre, 
Bacsana Arabuli ollózott, ám a labda pont középre ment.

A 31. percben megszereztük a vezetést: egy erősen tizen-
egyesgyanús esetnél szögletet ítélt Takács játékvezető, ám a ha-
zaiak nem jártak jobban a sarokrúgással sem – Urblík beívelésére 
Arabuli érkezett, és a hálóba bólintott (0–1).

Büntetőpárbajban 
kikapott és ki-
esett együttesünk 
a Magyar Kupa 
negyeddöntőjében.

A 48. percben újabb Puskás-ziccer maradt ki: Tamás Nán-
dor lódult meg a labdával a jobbösszekötő helyén, ám hét mé-
terről jobb külsővel Kovácsba lőtt. Nem sokkal később jött a 
Soroksár helyzete is, Pál András beadásából Gárdos András lőtt 
a kapunk mellé. A 61. minutumban ismét mi veszélyeztettünk: 
Urblík bal oldali szabadrúgását Szolnoki fejelte centikkel fölé, 
kicsivel később Arabuli rontott ziccerben, majd Gonzalo Vega 
vett át rosszul egy labdát Tamás Nándor passza után – szintén 
ordító gólhelyzetben.

Az eltékozolt sanszokat meg is büntette a Soroksár: a 81. 
percben Nagy Zsolt választott rossz megoldást ziccerben, jött 
az ellencsapás, melynek végén Lőrinczy a csereként beállt Cser-
nik Kornél lövését követően a kipattanót lőtte Hegedüs Lajos 
kapujába (1–1). Kisvártatva a továbbjutást jelentő gólt is meg-
szerezhették volna a vérszemet kapó hazaiak, ráadásul kétszer 
is – előbb Kundrák Norbert lőtt, majd Dvorschák Gábor fejelt 
centikkel a kapunk fölé. A 89. percben Urblík gólba tartó bombá-
ját védte parádés vetődéssel Kovács, majd Szakály Péter fejesét 
mentették a gólvonalról a soroksáriak – jöhetett a hosszabbítás.

Az extra játékidőben is előttünk adódott az első lehető-
ség, ám Urblík huszonöt méteres szabadrúgása hiába tartott a 
léc alá, a remek formában védő Kovács ezt is kiszedte. Később 
Urblík és Hegedűs János is próbálkozott távolról, de a sorok-
sári kapusnak ezen a délutánon nagyon nehéz volt gólt lőni. A 
hosszabbítás vége felé nem alakítottunk ki nagyobb helyzetet 
– tizenegyesek következtek.

A büntetőpárbajban a vendéglátóknál Lőrinczy Attila és 
Orosz Márk is hibázott, ám nálunk Hegedűs János, Antonio 
Taylor és Benedik Mioc sem rúgta be a tizenegyesét – kiestünk 
a kupából..

SZERTEFOSZLOTT KUPAÁLMOK

JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR KUPA, 10. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (0–1, 1–1, 1–1); 
BÜNTETŐKKEL 5–4, A SOROKSÁR JUTOTT A LEGJOBB NÉGY KÖZÉ.

Gól: Lőrinczy (82.), ill. Arabuli (31.)

Sárga lap: Bor (30.), Gárdos (35.), ill. Szolnoki (11.), Nagy Zs. (36.), Spandler (67.), Vega (71.), 
Hegedüs J. (92.)

Soroksár: Kovács D. – Molnár R., Dvorschák, Valencsik, Bor – Huszák, Gyömbér (Csernik, 75.) 
– Pál A. (Erdélyi L., 60.), Lőrinczy, Gárdos (Kundrák, 66.) – Orosz M.

PAFC: Hegedüs L. – Heris (Mioc, 66.), Hegedűs J., Spandler, Nagy Zs. – Szolnoki, Urblík 
– Tamás N. (Taylor, 99.), Vega (Szakály P., 84.), Kiss T. – Arabuli

Egyre-másra érkeznek meg a Puskás Akadémia hajdani növen-
dékei, azok a puskásosok, akik közül néhányan még mindig 
akadémiánk kötelékében játszanak vagy épp dolgoznak, s akik, 
bár talán messze kerültek sihederlabdarúgó-koruk egykori ál-
lomásától, Öregdiákközpontunknak hála még mindig kötődnek 
akadémiánkhoz. Takács Mihály igazgató, Kiss Zoltán kollégium-
igazgató, Mácsodi Ferenc, az Öregdiákközpont vezetője és Tavali 
Emil titkár köszönti a fiúkat, akik ezúttal különleges apropóból 
sereglettek egybe: az egyes korosztályok képviselőiből megala-
kult ugyanis akadémiánk öregdiáktanácsa, amely fóruma kíván 
lenni az egykori növendékek gondolatainak, ötleteinek.

„Tizenkét év alatt kialakult a Puskás Akadémia brandje, s ez 
nektek is köszönhető – fordult a régi puskásosokhoz Takács Mi-
hály. – Játékosként már sokat tettetek azért, hogy az akadémia ne-
vét szerte az országban vagy épp a világban megismerjék, s most 
véleményformálóként segíthettek ebben. Klubunk építésébe sze-
retnénk bevonni benneteket, egykori növendékeket, mert nálunk 
még létező fogalom a klubhűség, a lojalitás. Kevés hazai intézmény 
büszkélkedhet azzal, hogy öregdiákközpontja van, mégpedig olyan, 
amelyik számít hajdani neveltjei véleményére. Nekünk viszont fon-
tosak vagytok, az akadémiát mostantól veletek együtt szeretnénk 
formálni. Így tehettek ti is a magyar labdarúgásért.”

Akadémiánk öregdiáktanácsában a 90-es korosztályt Kovács 
Tamás és Czuczi Mátyás, a 91-eseket Bezerédi Ádám és Tányé-
ros Ádám, a 92-eseket Vég Bence és Orbán Gáspár, a 93-asokat 

Míg akadémiánk 
legkisebbjei a 
Kárpát-medencei 
labdarúgóklubok 
összefogására 
életre hívott tornán 
diadalmaskodtak, 
addig a puskásosok 
„legöregebbjei”, 
akadémiánk egykori 
növendékei kü-
lönleges csapattá 
formálódtak – meg-
alakult akadémiánk 
öregdiáktanácsa.

Papp Máté és Rauf Dávid, a 94-eseket Géresi Krisztián és Or-
bán Zoltán, a 95-ösöket Büki Baltazár és Brizik-Bodrogi István, a 
96-osokat Spandler Csaba és Makrai Gábor, a 97-eseket Lipcsei 
Ádám és Nagy Sándor, a 98-asokat Keményffy Máté és Tóth Keve, 
a 99-eseket Varga Ádám és Sziklási Gergely, a 2000-eseket pedig 
Bokros Szilárd és Major Gergő képviseli. Őket egészítik ki azok 
az öregdiákok, akik akár játékosként, akár valamely edzői stáb 
tagjaként, netán a vezetőség részeként még mindig akadémiánk 
szolgálatában állnak, így Balla Tihamér, Csordás Szabolcs, Papp 
Bence és Szolnoki Roland.

Mácsodi Ferenc elmondta, hogy akadémiánk újonnan alakult 
öregdiáktanácsa évről évre névadónk, Puskás Ferenc születés-
napjához közeledve ülésezik majd: „Szeretnénk meghallgatni az 
egykori növendékeket, s az ötleteik mentén újragondolni Öreg-
diákközpontunk éves programjait. Szeretnénk továbbá tudni 
azt, hogy ki merre van, mit csinál. Éppen ezért azokat a hajdani 
puskásosokat kértük fel korosztályuk képviseletére, akik hang-
adók voltak az évfolyamukon, s a mai napig többekkel tartják a 
kapcsolatot – fogalmaz a központ vezetője. – Napjaink szlogenje 
a dobd ki, cseréld le, vegyél újat! S ez a kapcsolatainkon is meg-
látszik. Ám a mi szemléletünk nem ilyen. Hitvallásunk szerint az 
ember Isten teremtménye, nem eldobható, éppen ezért mind-
azokat, akik valaha a Puskás Akadémián fociztak, számon tartjuk, 
akkor is, ha később nem tudnak a labdarúgásból megélni, mert 
másként alakul az életük.”

MEGALAKULT AKADÉMIÁNK 
ÖREGDIÁKTANÁCSA
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PUSKÁS-DIADAL
Idén harmadízben rendeztük meg a Puskás 10 tornát, a két 
esztendővel ezelőtt Öcsi bácsi kilencvenedik születésnapjának 
apropóján életre hívott U12-es nemzetközi utánpótlástornát. 
A mostani nyolccsapatos viadalon a mieinken kívül a Kárpát-
medencei Akadémiai Program tagintézményei – az FC DAC 
1904, az NK Nafta Lendava, a Munkács Futballakadémia, a 
Székelyföld Labdarúgó Akadémia, a TSC Topolya, az NK Osijek, 
a KFC Komarno – vettek részt. A verseny fináléjában fiataljaink 
egy góllal győzték le a munkácsiakat.

után 4–3 arányban győztek a büntetőpárbajban. Az elődöntőben 
a Székelyföld Labdarúgó Akadémiát gyűrtük le 2–0-ra Kovács Ta-
más és Major Ferenc góljával, majd a fináléban szoros összecsa-
páson Mondovics Kevin találatával 1–0-ra nyertünk a Munkács 
ellen.

Az aranyérmes a Puskás Akadémia lett, második helyen a 
Munkács Futballakadémia végzett, a dobogó legalsó fokára pedig 
az eszékiek értek oda. A torna gólkirálya akadémistánk, Kovács 
Tamás lett. 

„Hatalmas gratulációk a srácoknak! Az egész tornán olyan 
nagyszerű teljesítményt nyújtottak: rengeteg helyzetet alakítot-
tak ki, s kiváló védekezést mutattak be. A siker értékét növeli, 
hogy a bajnoki mérkőzés és a viadal között nem telt el huszon-
négy óra. Ezenkívül én személyesen nagyon örülök, hogy magas 
színvonalú versennyel tudtunk adózni Puskás Ferenc emléke 
előtt partnerakadémiáinkkal együtt, amelyek az egész Kárpát-
medence területéről érkeztek” – fogalmazott a győztes hadvezér, 
Kádár László.

A 2017-es viadalon mindjárt tornagyőzelemmel indítottunk, a 
Honvéd ellen vívott döntőben nem esett találat, így Kanta Sza-
bolcs tanítványai büntetőpárbajban hódították el a serleget. Egy 
év múlva szintén a fináléig meneteltünk, ahol ezúttal már nem 
volt szükségünk pontrúgásokra az FC Nitra ellen; Krupa Zsolt és 
Hurtyák Rómeó góljaival a rendes játékidőben 2–0-ra nyertünk.

A mostani tornán Kádár László legénysége képviselte a Pus-
kás-színeket, s próbálta itthon tartani a trófeát az FC DAC 1904, 
az NK Nafta Lendava, a Munkács Futballakadémia, a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia, a TSC Topolya, az NK Osijek és a KFC 
Komarno gárdájával szemben. 

A torna ünnepi megemlékezéssel vette kezdetét: a részt 
vevő csapatok közösen helyezték el az emlékezés koszorúját a 
kollégiumunk előtt álló Puskás Ferenc-szobornál Öcsi bácsi 92. 
születésnapjának alkalmából. 

A mieink az első körben az FC Komarnót 4–0-ra verték 
Mondovics Kevin és Kovács Tamás duplájával. A második kör-
ben a Munkács Futballakadémia ellen elért gól nélküli döntetlen 



Felső sor:  Kovács Tamás, Mondovics Kevin, Nagy Gedeon, Hosszu Bence, Barna Dániel
Középső sor:  Kádár László (vezetőedző), Radvánszki Benjámin, Rakonczai Viktor, Dénes Zétény, Papp Zsombor, Mitring István (kapusedző)
Alsó sor:  Cserkuti Zsolt, Major Ferenc, Dinók Attila, Kőszegi-Hoffmann Dániel, Illyés Hunor, Szarka Domonkos, Mohácsi Ádám, Hegyi Alexander Maximilian
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VÁLOGATOTTVÁLOGATOTT

IRÁNY ÍRORSZÁG – AKADÉMISTÁINKKAL!
Öt játékosunkkal a 
soraiban kvalifikálta 
magát az U17-es ma-
gyar válogatott az ír-
országi korosztályos 
Európa-bajnokságra.

Utánpótlás-válogatottunk az ősszel veretlenül, kapott gól nélkül, 
csoportelsőként – Romániát, Szerbiát és Litvániát megelőzve – ju-
tott be az Európa-bajnoki elitkörbe, ahol Belgiummal, Bosznia-Her-
cegovinával és Norvégiával került egy kvartettbe.

Az elitkörre hat meghívót postázott a Puskás Akadémiára 
Preisinger Sándor szövetségi edző. A szakember kiválasztottjai kö-
zött szerepelt Hosszú Zétény, Kalmár Benedek, az NB I-es gárdánk 
színeiben már bemutatkozott Komáromi György, Posztobányi 
Patrik és Vaits Marcell, valamint a keretnek eredetileg tagja volt 
Ominger Gergő is, de középpályásunk sérülés miatt végül kényte-
len volt kihagyni a selejtezőket.

Válogatottunk az első mérkőzésén Norvégiával játszott Tel-
kiben, ahol Posztobányi Patrik csapatkapitányként hetvenhárom 
percet töltött a pályán. Kalmár Benedeknek fél óra jutott, és a szü-
netben csereként beálló Komáromi György harcolta ki azt a sza-
badrúgást, amelyet a rendes játékidő utolsó percében Zuigéber 
Ákos gólra váltott, s ezzel a magyarok 1–0-ra legyőzték a norvé-
gokat.

Preisinger Sándor a Bosznia-Hercegovina elleni összecsapá-
son – ugyancsak Telkiben – Posztobányi Patrikot, illetve Komáromi 
Györgyöt jelölte a kezdőcsapatba. Előbbi végig játszott, utóbbi egy 
félidőt töltött a gyepen, harmadik akadémistánk, Hosszú Zétény 
a szünetben állt be csereként. A mérkőzést a mieink nyerték 1–0-

ra, ismét Zuigéber Ákos találatával, s ezzel biztossá vált, hogy ott 
leszünk a májusi kontinensviadalon.

Az utolsó elitkörös találkozót akadémiánk névadójának, Pus-
kás Ferencnek a 92. születésnapján rendezték Telkiben. A belgák-
kal vívott meccsen mind az öt akadémistánk lehetőséghez jutott: 
Hosszú Zétényt, Posztobányi Patrikot és Vaits Marcellt a kezdő-
csapatba nevezték, Kalmár Benedeket a szünetben cserélték be, 
Komáromi György az 56. percben lépett pályára. A kezdők közül 
Posztobányinak ötvenhat, Vaits Marcellnek negyvenöt perc játék-
idő jutott. Hosszú, aki végigjátszotta az összecsapást, a 85. percben 
Komáromival történt összjátékát követően büntetőt harcolt ki. A 
tizenegyest Kalmár Benedek lőtte, a büntetőt hárította a belga 
kapus, ám a kipattanót beverte támadónk. A mérkőzést 4–2-re a 
„vörös ördögök” nyerték – az első magyar találatot Szalay Szabolcs 
jegyezte –, ezzel eldőlt, hogy válogatottunk csoportmásodiként 
zárta az elitkört, Norvégiát és Bosznia-Hercegovinát megelőzve. 

Érdekesség, hogy a Puskás Akadémia két találkozónak is ott-
hon adott a csoportmérkőzések közül. A Pancho Arénában ren-
dezték a Belgium–Bosznia-Hercegovina meccset, s a bosnyákok a 
norvégokkal is nálunk csaptak össze. 

Az U17-es magyar válogatott 2017 után lesz ismét ott a korosz-
tályos Európa-bajnokságon, az idei kontinensviadalt Írországban 
tartják május 3. és 19. között.
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EMLÉKEZÉSMÚLTIDÉZŐ

Az április 1-je min-
den évben külön-
leges nap akadé-
miánk számára, 
hiszen névadónk, 
Puskás Ferenc 
ezen a napon 
született. 

Az életem sorrendje című kézzel írt füzetében Puskás Ferenc 
így emlékezett az elvesztett döntőre: „...2–0-nál azt hittük, hogy 
megnyertük a meccset… Az igazság az az, hogy tizenegyen vesz-
tettük el a meccset és senki sem vethet a másik szemére semmit. 
Nem tudom elhinni, hogy lett volna még valaki rajtunk kívül, aki 
úgy meg akarta nyerni a meccset, mint mi. Sajnos nem sikerült, 
ez lett volna a koronája a magyar futballnak.”

Puskás ekkor még álmában sem gondolhatta, mit is tartogat 
számára a nem túl távoli jövő. Amíg válogatott szinten nem kap-
hatta meg a „koronát”, addig klubcsapat szinten mégis elérte azt, 
mégpedig a spanyol „királyi gárda”, a Real Madrid játékosaként.

Harmincegy évesen szerződtették a madridiak. Spanyolor-
szági időszaka alatt „Bumm ágyúcska” – ahogy a királyiak nevez-
ték – rendkívüli sikerek részese lehetett: 372 meccsen 324 góllal 
gazdagította csapatát. A spanyol bajnokság gólkirályaként négy-
szer érdemelte ki a Pichichi-trófeát. A BEK-ben 39 mérkőzésen 
35 gólt lőtt, és 12 találatával gólkirály lett az 1959/60-as évadban.

Az 1960-as Eintracht Frankfurt elleni döntő 7–3-as győzelmé-
ből négy góllal vette ki a részét. A „királyi gárdával” hat bajnoki 
címet nyert, emellett háromszoros BEK-győztes, egyszeres spa-
nyol kupagyőztes, illetve egyszeres világkupagyőztes lett.

Puskás Ferencről nem lehet elégszer elmondani, hogy ő 
tényleg a nagybetűs Ember volt, mind a pályán, mind a civil élet-
ben. Nem hiába, hogy nevét a mai napig a világ minden táján 
ismerik, teljesítményét pedig elismerik.

„BUMM ÁGYÚCSKA” SZÜLETÉSNAPJA 

Ma már pontosan tudjuk – ahogyan Szöllősi György Puskás című 
könyvében is írja –, hogy a kis Öcsi sokáig vitatott születésnapja április 
1-jére, és nem 2-ára esett. A félreértés abból adódhatott, hogy édes-
anyja meg akarta kímélni kisfiát a későbbi „bolondok napi” zrikáktól, 
így egész egyszerűen egy nappal későbbi dátumot adott meg a szüle-
tésekor. Puskásék 1929-ben költöztek Kispestre, ahol édesapja félprofi 
szerződést kapott a kispesti klubnál, először mint labdarúgó, később 
pedig mint edző. A Honvéd az ’50-es évek sztárcsapataként, Puskás 
Ferenc vezérletével összesen ötször nyert bajnokságot. A rendkívül 
gólérzékeny Öcsi az 1947/1948-as idényben érte el karrierjének legtöbb 
gólját: 32 mérkőzésen 50-szer volt eredményes.

Puskás Ferenc 1945. augusztus 21-én, közvetlenül a világhábo-
rú után nem egészen tizennyolc évesen bemutatkozott a nemzeti 
csapatban is. 1950-ben lett a magyar válogatott csapatkapitánya, s 
viselte a karszalagot egészen az Aranycsapat 1956-os széthullásáig. Ő 
maga későbbi visszaemlékezéseiben a legnagyobb mérkőzések közt 
emlegette az 1952-es olimpiai győzelmet, az 1953-as Európa Kupa-el-
sőséget, a londoni 6–3-as mérkőzést, illetve az éppen hatvanöt éve 
történt 1954-es világbajnoki döntőt is.

A magyarok toronymagas esélyesként érkeztek az 1954-es svájci 
világbajnokságra, ahol a csoportmeccsek során Dél-Koreát 9–0-ra, a 
Német Szövetségi Köztársaságot 8–3-ra győzte le az akkor már négy 
és fél éve veretlen Aranycsapat. A németek ellen azonban Puskás 
megsérült, és nem tudott játszani a Brazília ellen 4–2-re és az Uru-
guay ellen ugyancsak 4–2-re végződő negyed- és elődöntőn az előző, 
1950-es világbajnokság két döntőse elleni két ragyogó magyar diadal 
alkalmával. A döntőre azonban visszatért, hamar gólt is lőtt, ám hi-
ába vezettünk 2–0-ra nyolc perc elteltével, s Puskás 3–2-es német 
vezetésnél hiába lőtt szabályos egyenlítő gólt a meccs végén, a já-
tékvezető les miatt anullálta a találatot, és az NSZK lett a világbajnok. 
Az a csapat, amelyet két héttel korábban 8–3-ra legyőzött a magyar 
együttes… Magyarországon hihetetlen elkeseredés, Nyugat-Német-
országban történelmi eufória követte a „berni csodaként” elhíresült 
eredményt.

Kilencvenkét éve, 1927. április 1-jén látta meg a napvilágot a 
kis Öcsi. Az évfordulón akadémiánk vezetői és növendékei – 
a hagyományokhoz híven – Budapesten, a Szent István-bazili-
kában, Puskás Ferenc sírjánál tisztelegtek névadónk, a valaha 
élt legnagyobb magyar labdarúgó emléke előtt. Korosztályos 
csapataink kapitányai az emlékezés koszorújával érkeztek 
meg a bazilika altemplomába, ahol – az egykori csapattársak, 
Buzánszky, Grosics és Kocsis mellett – Puskás nyugszik. A fut-
balltörténelem egyik legkiválóbb játékosának nyughelyénél nö-
vendékeink mellett Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, 
akadémiánk vezetősége – Takács Mihály igazgató, Hegedűs 
Béla játékosmegfigyelő, Kiss Zoltán kollégiumigazgató, Balogh 
Balázs kommunikációs igazgató, Mácsodi Ferenc, az Öregdiák-
központ vezetője, Baboss Botond kollégiumi nevelő –, valamint 
Szöllősi György, a Puskás-ügyek nagykövete is tiszteletét tette.

„Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az 
nem láthatja meg az Isten országát” – János evangéliumának 
egy szakaszát idézte Baboss Botond katolikus hitoktató be-
szédében, majd így folytatta gondolatait: „Jézus ajándékoz-
ta nekünk a lehetőséget, hogy Lélekből újjászülethessünk, s 
ennek az újjászületésnek meg kell látszódnia rajtunk. Nem 
tudom, Puskás ismerte-e ezt az evangéliumi részt, s azt sem, 

A LÉLEK OTT FÚJ, 
AHOL AKAR

Születésnapot 
ünnepelt akadé-
miánk közössége. 
Április 1-jén ismét 
elzarándokoltunk 
a budapesti Szent 
István-bazilika al-
templomába, ahol 
„keresztapánk” 
nyugszik. Puskás 
Öcsi 92 esztendeje 
ezen a napon jött 
világra.

hogy mi változtatta meg az életét, de az biztos, hogy az ő 
élete megváltozott. Önzetlenség és szorgalom – e kettő jel-
lemezte őt a leginkább, ám önzetlenné és szorgalmassá nem 
születhet senki, csupán válhat valaki. S ez tanúságot tesz a 
Lélek működéséről Puskás életében. Példája bizonyítja: a Lé-
lek ott fúj, ahol akar.” A Mácsodi Ferenc református lelkész 
vezette közös imádságot követően akadémiánk vezetői és 
növendékei elhelyezték alapítónk, Orbán Viktor miniszterel-
nök és intézményünk, a Puskás Akadémia koszorúját Puskás 
Ferenc sírjánál.

Míg délelőtt Puskás Ferenc sírjánál köszöntöttük a szü-
letésnapos Öcsit, addig délután akadémiánkon emlékeztünk 
koszorúzással névadónkra. Akadémiánk mindahány növendé-
ke és edzője egybesereglett az akadémia középpontjában fel-
állított Puskás-bronzszobornál, ahol – Baboss Botond evangé-
lium inspirálta gondolatai és Mácsodi Ferenc imádsága után 
– Takács Mihály igazgató és Liszkai Dezső képzési igazgató 
helyezte el az emlékezés koszorúját akadémiánk vezetősége, 
közössége nevében. Első csapatunkat néhány egykori és mos-
tani növendékünk, Bokros Szilárd, Szolnoki Roland és Varga 
Ádám képviselte. Így, együtt üzenjük hát „keresztapánknak”: 
A Jóisten éltesse a mennyei válogatottban is, Öcsi bácsi!
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JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 25. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST 3–2 (1–2)

Gól: Varga J. (4.), Nagy Zs. (48.), Tamás (93.), ill. Szelin (28.), Torghelle (38.)

Sárga lap: Torghelle (42.), illetve Szolnoki (93.)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Poór, Hadzsiev, Nagy Zs. – Mioc, Varga J. (Urblík, 86.) – Kiss T., Knezevic (Heris, 83.), Sós 
B. (Tamás N., 79.) – Radó A.

MTK: Kicsak – Katona M., Balogh B., Gengeliczki, Szelin (Banahene, 74.) – Vass Á. – Gera D., 
Vass P. (U. Diallo, 86.), Bognár I., Lencse (Kanta J., 59.) – Torghelle
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OTP BANK LIGA, 26. FORDULÓ
SZOMBATHELYI HALADÁS–PUSKÁS AKADÉMIA FC 3–0  (2–0)

Gól: Rabusic (30.), Rui Pedro (45., 58.)

Sárga lap: Habovda (3.), Dausvili (64.), Holodjuk (73.), ill. Poór (56.)

Haladás: Rózsa D. – Habovda, Jagodics M., Tamás L., Németh Mi. – Dausvili – Ivanov (Gaál B., 77.), 
Rui Pedro, Holodjuk (Németh Má., 80.), Ofosu – Rabusic (Priskin, 64.)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Poór, Hadzsiev, Nagy Zs. – Varga J., Mioc (Urblík, 59.) – 
Sós B. (Tamás N., 37.), Knezevic (Arabuli, 59.), Kiss T. – Radó A.

JEGYZŐKÖNYV

FELNŐTT MEZ/FEHÉR

GYERMEK MEZ/FEHÉR
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ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

A 25. fordulóban az MTK vendéglá-
tójaként nyertünk 3–2-re a Pancho 
Arénában.  Nem telt el két perc a találkozó-
ból, máris kétszer veszélyeztettünk: a 30. másod-
percben Nagy Zsolt, majd egy minutummal később 
Josip Knezevic lőtt nem sokkal a kapu mellé. Az 
agilis kezdést hasonló folytatás követte, mely ezút-
tal gólt is eredményezett. Radó András lépett meg 
egy hosszú indítással a jobb szélen, centerezésére 
rosszul mozdult ki Kicsak, aki a levegőben össze-
ütközött Katonával; a labda a harcosan előretörő 
Varga József elé került, aki kilenc méterről a hálóba 
lőtt. A 28. percben némileg váratlanul egyenlített a 

vendégcsapat: egy sarokrúgásra Szelin érkezett a legnagyobb lendülettel, és a kapu bal oldalába fejelt. Tíz perccel később már a ven-
dégeknél volt az előny: Bognár lövését bravúrral védte Hegedüs, ám a labda pont Torghelle fejére pattant, ő pedig a kapuba stukkolt.

Új félidő, újabb villámrajt: a 48. percben Sós bal oldali szögletére Nagy Zsolt érkezett, az ő testéről csorgott a labda Kicsak felé, aki 
későn zárta össze a kezeit, s a játékszer a kesztyűk között a bal sarokba vánszorgott. A gól után kosárra való helyzetet – köztük nagy 
ziccereket – puskáztunk el, ebben különösen Josip Knezevic járt az élen, aki hiába futballozott jól a mezőnyben, a kapu előtt ezúttal 
semmi nem jött neki össze. Mikor már gyakorlatilag mindenki elkönyvelte a 2–2-es döntetlent, jött Tamás Nándor, aki a 93. percen a 
Mioc lövése után kipattanó labdát küldte a „helyére”, eldöntve ezzel a végletekig kiélezett összecsapást.

Az MTK elleni siker után sima 3–0-s vereséget szenvedett együttesünk a Szombathelyi Haladás 
otthonában a 26. fordulóban.  Az önbecsüléséért harcoló szombathelyi csapat kezdettől fogva komoly nyomást gyakorolt 
a mieinkre, akik nem találták az agresszív harcmodor ellenszerét, s ennek a 30. percben meg is lett a következménye. A hazaiak végez-
hettek el szögletet, a labdát továbbfejelte Tamás László, Jagodics Márk lövése még megállt a gólvonalon, ám tétovázó védőink között 
ott termett Michael Rabusic, és a kapunkba kotorta a labdát. Hogy az első félidő teljes lidércnyomással végződjön számunkra, arról 
Rui Pedro gondoskodott: Mioc térfelünk közepén hibázott, a labdára Golodjuk csapott le, átadását a lesen lévő Rabusic előzékenyen 
átengedte a portugálnak, aki öt méterről a hálóba továbbított.

A játék képe a térfélcsere után sem változott, s ennek egyenes következményeképp a hazai csapat megszerezte harmadik ta-
lálatát is. Az 57. percben Rui Pedro még az égbe lőtte a Poór Patrik kezezése nyomán megítélt tizenegyest, ám két perccel később 
megszerezte saját második, csapata harmadik találatát, Habovda szabadrúgása után ballal vette be a kapunkat. Csapatunk első kaput 
eltaláló lövése a 66. percben „érkezett”, ekkor Nagy Zsolt huszonöt méteres, lapos löketét kellett hatástalanítani Rózsa Dánielnek. 
Nem sokkal később kapufáig jutottunk, Urblík József huszonnyolc méterről találta telibe az oldalsó és a felső léc találkozását. A gól 
szépségdíjas lehetett volna, a 3–0-s vereség viszont korántsem volt az...

HULLÁMVASÚT

TABELLA

GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 26 18 4 4 56—19 58
  2 MOL VIDI FC 26 15 5 6 42—26 50
  3 ÚJPEST FC 26 11 10 5 33—18 43
  4 DVSC 26 11 7 8 31—29 40
  5 BUDAPEST HONVÉD 26 11 6 9 32—27 39
  6 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 26 9 8 9 37—33 35
  7 MTK BUDAPEST 26 10 4 12 38—41 34
  8 PAKSI FC 26 7 10 9 29—37 31
  9 PUSKÁS AKADÉMIA FC 26 9 3 14 30—37 30
10 DVTK 26 7 6 13 25—47 27
11 KISVÁRDA MASTER GOOD 26 6 7 13 24—42 25
12 SZOMBATHELYI HALADÁS 26 5 4 17 24—45 19

A PUSKÁS AKADÉMIA FC 
2018–2019-ES MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

Készítette 
a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia 
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu

IMPRESSZUM

PARTNEREK ÉS TÁMOGATÓK

  1. 07. 21.  Puskás Akadémia FC — DVSC 0–1
  2. 07. 28.  DVTK — Puskás Akadémia FC 2–2
  3. 08. 04.  Puskás Akadémia FC — MTK 1–2
  4. 08. 11.  Haladás — Puskás Akadémia FC 2–1
  5. 08. 18.  Puskás Akadémia FC — Kisvárda 1–1
  6. 08. 25.  Paks — Puskás Akadémia FC 3–2
  7. 09. 01.  Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 2–0
  8. 09. 15.  Puskás Akadémia FC — MOL Vidi 2–1
  9. 09. 29.  Puskás Akadémia FC — Honvéd FC 1–0
10. 10. 06.  Újpest — Puskás Akadémia FC 2–0
11. 10. 20.  Puskás Akadémia FC — Ferencváros 1–0
12. 10. 27.  DVSC — Puskás Akadémia FC 2–1
13. 11. 03.  Puskás Akadémia FC — DVTK 2–1
14. 11. 10.  MTK — Puskás Akadémia FC 3–2
15. 11. 24.  Puskás Akadémia FC — Haladás 2–0
16. 12. 01.  Kisvárda — Puskás Akadémia FC 1–0
17. 12. 08.  Puskás Akadémia FC — Paks 1–1
18. 12. 15.  Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd   2–0
19. 02. 02.   MOL Vidi — Puskás Akadémia FC  0–3
20. 02. 09.  Honvéd FC — Puskás Akadémia FC 2–1
21. 02. 16.  Puskás Akadémia FC — Újpest 0–1
22. 02. 23.  Ferencváros — Puskás Akadémia FC 4–0
23. 03. 02.  Puskás Akadémia FC — DVSC 2–0
24. 03. 09.  DVTK — Puskás Akadémia FC 1–0
25. 03. 16.  Puskás Akadémia FC — MTK 3–2
26. 03. 30.  Haladás — Puskás Akadémia FC 3–0
27. 04. 06. 17:00 Puskás Akadémia FC — Kisvárda 
28. 04. 13. 17:00 Paks — Puskás Akadémia FC 
29. 04. 20. 17:00 Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd 
30. 04. 27. 17:00 MOL Vidi — Puskás Akadémia FC 
31. 05. 04.  Puskás Akadémia FC — Honvéd FC 
32. 05. 11.  Újpest — Puskás Akadémia FC 
33. 05. 19.  Puskás Akadémia FC — Ferencváros 

  1  KNEZEVIC JOSIP 9
  2  ARABULI BACHANA 5
  3  KISS TAMÁS 3
  3  RADÓ ANDRÁS 3
  5  HEGEDŰS JÁNOS KRISZTIÁN 2
  6  LATIFI LIRIDON 1
  6  NAGY ZSOLT 1
  6  TAMÁS NÁNDOR KÁROLY 1
  6  URBLÍK JOZEF 1
  6  VARGA JÓZSEF 1
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