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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

„MI SZERETNÉNK DIKTÁLNI A TEMPÓT”

– Az első ellenfelünk csütörtökön a Ferencvá-
ros lesz, amellyel nemrégiben az Üllői úton 1–1-es 
döntetlent játszottunk. A Fradi új vezetőedzővel, 
Sztanyiszlav Csercseszovval készül a tavaszi idényre, 
az orosz mesterrel annak idején egy évig játszottál 
egy bajnokságban.

– Ha jól emlékszem, a Szpartak Moszkvában védett, 
már pályafutása végé felé járt akkoriban. Kapusként le-
gendának számít Oroszországban, edzőként is remek 
szakember, meglátjuk, milyen eredményeket ér el a 
Fradi mestereként, mindenesetre kezdetben biztosan 
nem lesz egyszerű dolga, remélem, mi jól szereplünk 
majd ellenük.

– Milyen információk állnak rendelkezésre az „új” 
Ferencvárosról, illetve hogyan látod most az esélye-
ket?

– Informálódtunk az ellenfélről, elemeztük őket, 
azt is tudjuk, hogy egészségügyi szempontból gond-
jaik akadtak, de a Fradi mindegy, milyen felállásban, 
szerkezetben játszik, vagy éppen milyen állapotban 
van, mindig jó futballt várhatunk tőle. Úgy vélem, a 
mostani is színvonalas mérkőzés lesz, remélhetőleg a 
számunkra kedvező kimenetellel. A Fradi kerete olyan 
minőségű, hogy gyakorlatilag mindegy, ki játszik – a na-
pokban is egy kitűnő csatárral erősítettek. A legjobb tu-
dásunk szerint készülünk fel belőlük, a téli szünet után 
nagyszerű lenne hazai pályán jó eredménnyel kezde-
ni, ezért mindent megtettünk és meg is teszünk még 
a mérkőzésig hátralévő időben. A Ferencváros DNS-
ében benne van a támadófutball, úgyhogy biztosan 
nem passzív játékot várhatunk tőlük, de mi szeretnénk 
irányítani a játékot, bízom benne, hogy ez így is lesz.

– Nem lesz túl sok időnk a Fradi-meccs után, hi-
szen három nappal később újabb hazai rangadó vár 
ránk, ezúttal a Vidi ellen, amely több játékossal is 
erősödött a télen…

– Nagyjából ugyanazt tudnám elmondani, mint a 
Fradival kapcsolatban, hiszen a Fehérvár is a legjobb 
magyar csapatok közé tartozik, a keretük minősége a 
Ferencvároséhoz hasonló. Ugyanakkor bátran kimon-
dom: mivel otthon játszunk, mi szeretnénk diktálni a 
tempót. Fizikálisan rendben van a csapat, remélem, 
mentálisan is erősek leszünk, ami nagyon fontos lesz, 
ha győztesen akarjuk elhagyni a pályát.

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 

Hornyák Zsolt szerint legénysége jó fizikai állapotban várhatja a Ferencváros és a 
Mol Fehérvár elleni rangadókat. Vezetőedzőnk reméli, gárdája mentálisan is erős 
lesz, és sikerrel veszi a dupla akadályt.
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MECCSTÖRTÉNETELLENFÉLNÉZŐ

FTC

Közeleg a tavaszi szezon rajtja, de első csapatunk előtte 
még – nem akármilyen felvezetésként – a Csercseszov-
tanítványokat fogadja, hogy együtt törlesszék a ne-
gyedik forduló óta fennálló „tartozást”. Csütörtök este 
Hornyák Zsolt tanítványai sokat tehetnek azért, hogy 
egy pontra megközelítsék a bajnokság éllovasát, mi-
közben a közvetlenül a Ferencváros nyakában „lihegő” 
Kisvárdának is valószínűleg vannak elképzelései a do-
bogóval kapcsolatban.

Ez a Fradi már nem az a Fradi – mondhatnánk, ha 
azt a mentalitásbeli különbséget vesszük szemügy-
re, amit csütörtöki ellenfelünk előző és nemrégiben 
kinevezett vezetőedzője képvisel. Peter Stöger távo-
zása nem lepte meg túlságosan a közvéleményt, ám 
Sztanyiszlav Szalamovics Csercseszov érkezése kifeje-
zetten „nagyot szólt”, az orosz mester messze földön 
híres arról, hogy képes kihozni a rá bízott labdarúgók-
ból a maximumot, az orosz válogatott élén eltöltött 
hosszú évek pedig hatalmas szakmai tapasztalatot 
jelentenek. Az FTC tovább erősödött a téli szünetben. 

A győzelmi remények is megcsillan-
nak a szerdai mérkőzés előtt.

A cseh bajnokságból érkezett nigériai származású csa-
tár, Fortune Akpan Bassey korábban a Dynamo Ceské 
Budejovice játékosa volt, rá mindenképpen jó lesz 
odafigyelni, gólérzékeny támadóról van szó. Visszatért 
még Roko Baturina, aki a Lech Poznan csapatánál volt 
kölcsönben.

Következő ellenfelünknek a bajnokságban eddig 11 
győzelme, 2 döntetlene és 3 veresége van, gólkülönb-
sége 32–12. Csapatunk ebben a bajnoki idényben 9 si-
ker és 4 döntetlen mellett ugyanúgy 3 botlást jegyez, 
gólkülönbségünk pedig 25–18.

Az előző öt fordulóban csak a Debrecen és a mi-
eink voltak képesek ponto(ka)t rabolni a Fraditól. 
Dzsudzsákék 2–0-ra győzték le őket otthon, mi pedig 
1–1-et játszottunk az Üllői úton december elején. Ami 
a mi legutóbbi ötmeccses mérlegünket illeti, nálunk is 
becsúszott egy vereség, a Paks ellen. A Gyirmót ellen 
3–0-ra nyertünk, emellett három döntetlent látunk 
még a statisztikában: a Kisvárda, a ZTE és a Ferencvá-
ros elleni 1–1-et.
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VISSZAPILLANTÓMECCSTÖRTÉNET

VÉGET VETNÉNK 
A DÖNTETLENEK KORSZAKÁNAK
Első csapatunk 
bő másfél hónap 
alatt másodszor 
méri össze erejét 
a bajnoki cím-
védővel. Szerda 
este hazai kör-
nyezetben férkőz-
hetünk közelebb 
az éllovashoz 
a pontszámok 
tekintetében, a 
négy egységnyi 
különbség egyre 
olvadhat, ha 
nyertesen hagy-
juk el a Pancho 
Aréna gyepét.

Legutóbb december 4-én játszottunk a Fradi ellen. A 
Groupama Arénában ezúttal sem bírt egymással a két 
csapat, a meccs végén ismét a már-már „hagyomá-
nyosnak” mondható 1–1 állt a kijelzőn. Aissa Laidouni 
31. percben szerzett találatára egy szemfüles, gyönyö-
rűen kivitelezett akció révén válaszoltunk az 50. perc-
ben. Az első játékrészben a hazai csapat vezetést szer-
zett, a fordulás után azonban alaposan megleptük a 
zöld-fehéreket. A középkezdés után nem sokkal rögtön 
két jó elfutásunk is volt, majd Szolnoki indította reme-
kül Luciano Slagveert, ő középre adott, Henry Wingo 
rosszul szabadított fel, Komáromi György csapott le 
a labdára, Alexandru Balutához passzolt, aki kilőtte 
a jobb alsó sarkot. A mérkőzés hozta a szokásosnak 
mondható paprikás hangulatot is, amit jól illusztrál, 
hogy Andó-Szabó Sándor játékvezető 8 sárga lapot is 
kiosztott, Szolnoki Rolandot pedig a 65. percben kiál-
lította. A találkozón jó helyzetkihasználás mellett az 
utolsó „harmadban” már emberhátrányban játszva 
őriztük meg az egy pontot. Mindenképpen ki kell emel-

ni Markek Tamás teljesítményét, kapusunk zseniális 
védésekkel járult hozzá a pontrabláshoz.

A csütörtöki lesz a huszadik NB I-es mérkőzésünk a 
zöld-fehérek ellen, az összesített mérleg 8 ferencváro-
si győzelmet, 3 Puskás-diadalt és 9 pontosztozkodást 
mutat. Az utóbbi években egyre inkább a döntetlenek 
kerültek túlsúlyba, és érdekesség, hogy két kivételtől 
eltekintve mindig 1–1 volt a végeredmény, összesen 
hét alkalommal.

2013 óta jegyzik a Ferencváros–Puskás Akadémia 
találkozókat, a legkellemesebb emlékünk egyben a 
legutolsó győzelmünk is a kilencedik kerületiek ellen. 
2019. augusztus 25-én Fradi-vezetést követően Sós 
Bence és Josip Knezevic gólja után Urblík fantaszti-
kus duplája alakította ki a 4–1-es végeredményt, ez az 
eddigi legnagyobb győzelmünk az FTC-vel szemben. 
A hazai pályán játszott meccseket tekintve mi állunk 
jobban, háromszor tudtunk győzni, míg csütörtöki ven-
dégeink eddig csak egyszer, öt alkalommal pedig nem 
bírtak egymással a csapatok.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken!

  PUSKASAKADEMIA.HU/WEBSHOP

MARKEK KEDVENC MEZE IS

WEBSHOPBAN!

ELÉRHETŐ MÁR A

  puskasakademia.hu        ertekesites@pfla.hu        PuskasAkademia        puskasakademia
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INTERJÚ INTERJÚ

JÓ FOLYTATÁS REMÉNYÉBEN

– A Ferencvárostól érkeztél, ha valaki, akkor te 
ismered a zöld-fehéreket. A legtöbbjükkel együtt 
játszottál, illetve edzettél – csapatként hogyan lá-
tod a bajnoki címvédőt?

– Úgy vélem, mindenképpen jót tett nekik az 
edzőváltás, Sztanyiszlav Csercseszov érkeztével sok-
kal összeszedettebbek, taktikusabbak lesznek, mint 
voltak, egyszóval előnyükre fognak változni.

– A Bruges ellen játszottál az edzőtáborban, az 
ő stílusuk mennyiben hasonlított a Fradiéra, meny-
nyiben sikerült modellezni a csütörtöki mérkőzést?

– A belga csapat nagyon magas színvonalat képvi-
sel, még a Fradinál is jobbak, rendkívül dinamikusak 
voltak, és taktikailag is nagyon fegyelmezettek – ha 
egy pozíció üressé vált, azonnal feltöltötte valaki. Na-
gyon jó meccset játszottunk velük, a tanulás és a fej-
lődés szempontjából igencsak hasznos találkozó volt.

– A legutóbbi három egymás elleni mérkőzésün-
kön három 1–1-es döntetlen született. Melyek azok 
az erényeink, amelyek segíthetnek, hogy most a mi 
javunkra dőljön el a találkozó?

– Mindig is jó meccseket játszott egymással a 
Puskás és a Ferencváros, ezt még Fradi-játékosként 
is volt szerencsém megtapasztalni, akkor kaptam a 
legtöbb játékidőt a zöld-fehéreknél, de az őszi talál-
kozón is pályára léptem. A mi erősségünk a gyorsa-
ságunk, a kontrajátékunk, illetve a fegyelmezett vé-
dekezésünk lehet. A Fradi ellen ez azért is jöhet jól, 
mert hozzánk hasonlóan ők is uralni akarják a játé-
kot, így nyíltan felvállalják a támadófutballt, az ilyen 
felfogású ellenfél mindig jobban fekszik nekünk.

– Fél éve vagy nálunk, hogyan élted meg a köl-
csönjátékod első felét?

– Meglehetősen furcsa helyzetben kerültem ide, 
hiszen az MTK-nál eltöltött tíz év után fél éven belül 
másodszor is váltottam. A Puskás Akadémiánál a stáb 
és a srácok is abszolút pozitívan álltak hozzám, ám a 
mérkőzéseken sajnos eddig nem tudtam megmutat-

Gera Dániel elégedett a csapat őszi teljesítményével, s reméli, ő 
maga is többet tud majd hozzátenni együttesünk jó produktumá-
hoz a bajnoki idény második felében.

ni, amit valójában tudok. Volt jó meccsem, de összes-
ségében ez az ősz az eddigi leggyengébb félszezonom 
volt, amióta az első osztályban játszom. Minden erőm-
mel azon leszek, hogy jó tavaszom legyen – most már 
vannak meccsek a lábamban, belejöttem a játékba, 
biztos vagyok benne, hogy a második félévem sokkal 
jobban sikerül majd. Szokták mondani, hogy minden 
játékosnak kell idő, hogy „megmelegedjen” az új he-
lyen, és magáénak érezze a csapatot. Ezzel nem volt 
baj eddig sem, nagyon várom, hogy be tudjam bizo-
nyítani: jó döntés volt a leigazolásom.

– Mi az, amit feltétlenül elvársz magadtól, illet-
ve a csapattól a tavaszi idényben?

– A csapat kifejezetten jól teljesített az első fél-
évben, ha ezt a teljesítmény hozzuk, vagy esetleg 
még javulunk is, nem lehet baj. Hiszem, hogy a jó 
szerepléshez én is gólokkal, gólpasszokkal 
tudok majd hozzájárulni.  Szeretnék sike-
resebb lenni például az egy az egy elleni 
párharcokban is. az Ami a szezonkezdést 
illeti, a rangadók mindig a legjobbak. Ha 
a Fradi és a Fehérvár ellen jó rajtot ven-
nénk, az nagy lökést adhatna nekünk, 
remélem, ez így is lesz. Amiben 
előre tudunk lépni, talán a rutin, a 
jó értelemben vett csibészség: az 
ősszel három-négy-öt ponttal töb-
bet szerezhettünk volna, ha fur-
fangosabban, vagy higgadtabban 
kezelünk bizonyos szituációkat. 
Sok fiatal játékosunk van, néha el-
visz minket a hév, de vannak 
olyan helyzetek, amikor oko-
san meg kell tartani a labdát. 
A legfontosabb, a csapategy-
ség megvan, és ha az említett 
téren is meglesz az előrelé-
pés, versenyben leszünk az 
első-második-harmadik he-
lyért.

Gera Dániel
Születési idő: 1995. augusztus 29.
Születési hely: Budapest
Poszt: középpályás
Mezszám: 14
NB I-es mérkőzés/gól: 103/13

NÉVJEGY
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NBI-es mérkőzés/gól
103/13

Gera Dániel
1995. 08. 29., Budapest

14

védők

kapusok

támadók
NBI-es mérkőzés/gól
9/–

Markek Tamás
1991. 08. 30., Nagykanizsa

24

NBI-es mérkőzés/gól
39/8

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

10

NBI-es mérkőzés/gól
38/1

Deutsch László
1999. 03. 09., Budapest

99

NBI-es mérkőzés/gól
10/–

Csirmaz István
1995. 05. 04., Mezőkövesd

7

NBI-es mérkőzés/gól
107/9

Nagy Zsolt
1993. 05. 25., Székesfehérvár

25 NBI-es mérkőzés/gól
–/–

Farkas Bendegúz
2004. 08. 05., Budapest

88

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

Kiss Ágoston
2001. 03. 14., Budapest

31

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

Pécsi Ármin
2005. 02. 24., Hainhburg (Ausztria)

NBI-es mérkőzés/gól
31/3

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

3NBI-es mérkőzés/gól
51/1

Mohamed Mezghrani
1994. 06. 02., Ukkel (Belgium)

2

NBI-es mérkőzés/gól
106/2

Spandler Csaba
1996. 03. 07., Mór

23

NBI-es mérkőzés/gól
35/2

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

18

NBI-es mérkőzés/gól
64/6

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

8

NBI-es mérkőzés/gól
47/–

Tóth Balázs
1997. 09. 04., Kazincbarcika

1

NBI-es mérkőzés/gól
13/–

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

17

NBI-es mérkőzés/gól
55/8

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

11

NBI-es mérkőzés/gól
211/3

Szolnoki Roland
1992. 01. 21., Mór

22

NBI-es mérkőzés/gól
60/11

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

15

A PAFC JÁTÉKOSKERETE 2021–2022

NBI-es mérkőzés/gól
10/2

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

21NBI-es mérkőzés/gól
12/3

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

9

középpályások

NBI-es mérkőzés/gól
67/2

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

6

NBI-es mérkőzés/gól
29/5

Komáromi György
2002. 01. 19., Szolnok

97NBI-es mérkőzés/gól
43/8

Skribek Alen
2001. 04. 11., Budapest

77 NBI-es mérkőzés/gól
11/–

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

90
Hornyák Zsolt vezetőedző, Polonkai Attila asszisztens edző, Vanczák Vilmos asszisztens edző, Balajcza Szabolcs kapusedző, 
Egon Kunzmann erőnléti edző, Purger Szilárd rehabilitációs edző, 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 FERENCVÁROSI TC JÁTÉKOSKERETE
 mez név született nemzetiség NBI-es mérk./gól
  Kapusok
 1 Bogdán Ádám 1987. 09. 27. magyar 9/–
 90 Dibusz Dénes 1990. 11. 16. magyar 301/–
  Védők
 3 Samy Mmaee 1996. 08. 08. belga-marokkói 21/1
 15 Adnan Kovacevic 1993. 09. 09. bosnyák 15/–
 17 Eldar Civic 1996. 05. 28. bosnyák 53/1
 21 Botka Endre 1994. 08. 25. magyar 177/3
 23 Marijan Cabraja 1997. 02. 25. horvát 6/–
 25 Miha Blazic 1993. 05. 08. szlovén 121/12
 31 Henry Wingo 1995. 10. 04. egyesült államokbeli 24/–
 33 Lasa Dvali 1985. 05. 14. grúz 38/2
 53 Csontos Dominik 2002. 11. 08. magyar 6/1
  Középpályások
 5 Muhamed Besic 1992. 09. 10. bosnyák-szerb 58/1
 7 Somália 1988. 09. 28. brazíl 127/17
 16 Kristoffer Zachariassen 1994. 01. 27. norvég 13/–

 mez név született nemzetiség NBI-es mérk./gól
 18 Sigér Dávid 1990. 11. 30. magyar 110/12
 19 Vécsei Bálint 1993. 07. 13. magyar 128/11
 20 Robert Mak 1991. 03. 08. szlovák 28/4
 22 Marko Marin 1989. 03. 13. német-szerb 10/1
 44 Stjepan Loncar 1996. 10. 10. bosnyák-horvát 9/1
 69 Szánthó Regő 2000. 11. 22.  magyar 32/10
 80 Zseljko Gavrics 2000. 12. 05.  szerb-bosnyák –/–
 93 Aissa Laidouni 1996. 12. 13. francia-algériai 43/6
  Támadók
 8 Ryan Mmaee 1997. 11. 01. belga-marokkói 14/8
 10 Tokmac Chol Nguen 1993. 10. 20. kenyai-norvég 88/27
 11 Olekszandr Zubkov 1996. 08. 03. ukrán 62/15
 14 Fortune Bassey 1998. 10. 06. nigériai –/–
 27 Giorgi Haraisvili 1996. 07. 29. grúz 4/1
 70 Franck Boli 1993. 12. 07. elefántcsontparti 63/23
 77 Myrto Uzuni 1995. 05. 31. albán 41/19

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

KIss Norbert  
2004. 04. 03., Mór

5

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

Kirilo Janyickij
2003. 11. 12., Illcsivszk (Ukrajna)

35 NBI-es mérkőzés/gól
4/–

Bakti Balázs
2004. 12. 31., Budapest

57

NBI-es mérkőzés/gól
52/10

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

19
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ELLENFÉLNÉZŐBENELLENFÉLNÉZŐ

A sok új érkező miatt „ismeretlen 
ismerősként” érkeznek a Pancho 
Arénába a szomszédváriak.

Jön a megyei rangadó az OTP Bank Liga 18. forduló-
jában, és az elmúlt évek párharcait, illetve a bajnoki 
helyezéseket figyelembe véve a tét is igen komoly. A 
fehérváriak 29 ponttal mögöttünk állnak a negyedik 
helyen, és huszáros rajttal alapoznák meg a sike-
res, akár dobogós helyezést érő tavaszi szereplést. 
Az utolsó öt mérkőzésükön kilenc pontot szereztek, 
sokatmondó részlet, hogy a „nagyokkal” nem bírtak, 
a mögöttük tanyázó csapatok elleni meccseiket pe-
dig hozták (0–3 az FTC, 1–2 a Kisvárda, 3–2 a Gyir-
mót, 2–0 az MTK és 1–0 a Mezőkövesd ellen).

Ha a vasárnapi mérkőzés esélyeit latolgatjuk, a 
közös futballtörténelem kiindulópontnak talán jó 
lehet, de a téli szünet alatt sok minden megváltozott 
megyei riválisunk háza táján. Az NB I-es bajnokság 
csapatai közül az MTK után a piros-kékek bonyolí-
tották a legnagyobb forgalmat a játékospiacon. Az 
osztrák Peter Zulj a török Istanbul Basaksehir csa-
patától, az ukrán Bohdan Lednev a Dinamo Kijevtől 
érkezett kölcsönbe. Visszatért Szerbiából a brazil 
Evandro, és akadémiánk is visszaadta azt a Géresi 

Krisztiánt, aki kölcsönben volt nálunk, és aki egy év-
vel ezelőtt gólpasszt adott az ellenük 1–0-ra meg-
nyert találkozón. Az eddig az utánpótláscsapatnál 
játszó Horváth Barnabás profi szerződést kapott, 
közben tárgyalások folynak az ukrán-grúz Georgij 
Citaisvili és a lengyel Przemyslaw Wisniewski meg-
szerzéséről is. A távozók között van az észak-ma-
cedón Viszar Muszliu, aki a német Ingolstadt csa-
patához szerződött, kölcsönadták Halmai Ádámot 
és Zsóri Dánielt a ZTE-nek, a nálunk is megfordult 
Nyári Patrikot a III. kerületi TVE-nek, a szerb Emil 
Rockovot az FK Vojvodinának.

A Mol Fehérvár komoly téli felkészülésen van 
túl, amelynek során az osztrák Sturm Grazot is si-
került legyőzniük 2–0 arányban. Ukrán szélsőjük, 
Ivan Petrjak a klub honlapjának adott interjúban el-
mondta, hogy a bajnoki szünet alatt sokat fejlődött 
a csapat, nem volt ritka a napi két edzés, és sok időt 
töltöttek a konditeremben is, ezért győzelemben bí-
zik a hétvégi rangadón. Ehhez persze Hornyák Zsolt 
tanítványainak is lesz egy-két szavuk...

A MOL FEHÉRVÁR FC JÁTÉKOSKERETE
 mez név született nemzetiség NBI-es mérk./gól
  Kapusok
 1 Kovács Dániel 1994. 01. 16. magyar 25/–
 35 Gundel-Takács Bence 1998. 04. 06. magyar 4/–
 74 Kovácsik Ádám 1991. 04 04. magyar 143/–
  Védők
 4 Rus Adrian 1996. 03. 18. román-magyar 73/4
 5 Fiola Attila 1990. 02. 17. magyar 293/3
 11 Loic Nego 1991. 01. 15. magyar-francia 217/31
 22 Stopira 1988. 05. 20.  magyar-zöld-foki szigeteki-
    portugál 229/19
 26 Michael Lüftner 1994. 03. 14.  cseh 6/–
 29 Kojnok Zsolt 2001. 02. 15. magyar 3-–
 55 Marcel Heister 1992. 07. 29. német-horvát 86/3
 65 Hangya Szilveszter 1994. 01. 02. magyar 141/3

 mez név született nemzetiség NBI-es mérk./gól
  Középpályások
 7 Ivan Petrjak 1994. 03. 13. ukrán 109/29
 8 Jevhen Makarenko 1991. 05. 21. ukrán 16/–
 10 Kovács István 1992. 03. 27. magyar 234/23
 14 Szendrei Norbert 2000. 03. 27. magyar 54/3
 20 Evandro 1997. 01. 14. brazil 7/1
 21 Rúben Pinto  1992. 04. 24. portugál 18/–
 23 Dárdai Palkó 1999. 04. 24. magyar-német 31/5
 44 Peter Zulj 1993. 06. 09. osztrák –/–
 49 Géresi Krisztián 1994. 06. 14. magyar 80/12
 80 Bohdan Lednev 1998. 04. 07. ukrán –/–
 95 Alef 1995. 01. 28. brazil 29/1
  Támadók
 9 Budu Zivzivadze 1994. 03. 10. grúz 75/19
 15 Armin Hodzic 1994. 11. 17. bosnyák 57/15
 17 Nikolics Nemanja  1987. 12. 31. magyar-szerb 258/140
 19 Kenan Kodro 1993. 08. 19. bosnyák-spanyol 11/9
 30 Lamin Jallow 1995. 12. 18. gambiai 7/–
 70 Funsho Bamgboye 1999. 01. 09. nigériai 90/13
 77 Csoboth Kevin 2000. 06. 20. magyar 1/–

MOL FEHÉRVÁR FC
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INTERJÚMECCSTÖRTÉNET

„MEG KELL MUTATNUNK, HOGY JÓK VAGYUNK”

– A tizenkét napos spanyolországi edzőtábor után 
itthon folytattátok a munkát. Milyen volt újra itthon 
edzeni?

– Az időjárási körülmények tekintetében rosszabb-
ra számítottam, az első két nap rendkívül jó idő volt 
és a pálya minőségét sem érhette kifogás, mint ahogy 
Spanyolországban is megteremtették számunkra a 
megfelelő légkört ahhoz, hogy csak a futballal foglal-
kozhassunk.  Az ünnepek után mindenki nagyon várta 
már, hogy találkozhassunk, beléphessünk az öltözőbe, 
és előkerüljön a labda. Már ilyenkor is maximálisan 
fontos a koncentráció, hiszen nagyon rövid a felkészü-
lési időszak, mindjárt itt vannak a mérkőzések, oda kell 
magunkra figyelni, és a kapott utasításokat maradék-
talanul be kell tartani.

– Két felkészülési mérkőzést játszottunk az edzőtá-
borban: a Bruges és a Lincoln ellen; az elsőn még nem 
lehettél ott, a másodikat viszont már végigjátszottad. 
Milyen benyomásokat szereztél?

– Minőségi ellenfelekkel találkoztunk, a Bruges elle-
ni meccset még a lelátóról figyeltem. Úgy vélem, azon 
a találkozón is megvoltak azok az időszakok, amikor jól 
tudtunk játszani. A szünet utáni első mérkőzés mindig 
nehezebb, hiszen az elején jócskán van edzésterhelés, 
ilyenkor nehezebbek a lábak. A gibraltáriak ellen más 
volt az összecsapás képe, ott igyekeztünk mi is domi-
nálni. Három nullra nyertünk, de az is nagyon fontos, 
hogy nem kaptunk gólt, valamint, hogy az előtte gya-
korolt taktikai elemeket nagyrészt meg is tudtuk való-
sítani.

– A Ferencváros elleni lesz az első komoly erőpró-
ba. Az, hogy olyan erős együttessel játszottunk, mint 
a Bruges, mennyiben segítette a „Fradi-specifikus” fel-
készülést?

– Kifejezetten élvezem a nehezebb mérkőzéseket, 
így a Fradi elleni csatákat is. Mivel most volt náluk 
edzőváltás, egyelőre nem tudni, milyen rendszerben, 
milyen felállásban lépnek pályára, de azt tudjuk, hogy 

Szolnoki Roland kifejezetten örül, hogy rangadókkal indítjuk a tava-
szi szezont – csapatkapitányunk azt is elárulta, hogy számára már jó 
ideje természetesek egykori együttese, a Vidi elleni elleni találkozók.

remek játékosok alkotják a keretet, ugyanakkor ne-
künk a saját játékunkkal kell foglalkoznunk.

– Az FTC utána a Vidi következik, ami neked azért 
mindig különleges meccs…

– Aligha kell mondanom, mennyi időt töltöttem Fe-
hérváron. Miután eljöttem, az első néhány mérkőzés 
még valóban pikánsabb volt, de így, hogy már negye-
dik éve vagyok a Puskás Akadémia játékosa, nem iga-
zán van bennem a szokásosnál nagyobb drukk. Hazai 
pályán játszunk, s noha mindig van hová fejlődni, az 
edzőmeccseken jól teljesítettünk, mindkét találkozó ki-
ki mérkőzés lesz, meg kell mutatnunk, hogy jó csapat 
vagyunk.

ÖTÖDIK GYŐZELMÜNKRE HAJTVA

A 18. fordulóban 
javíthatjuk a 
piros-kékek elleni 
mérleget.

Vasárnap a Mol Fehérvár FC-t fogadjuk az NB I-es baj-
nokság tavaszi nyitó fordulójában – a két csapat egymás 
elleni eredményeire pillantva megállapítható, hogy van 
mit javítani, hiszen 10 fehérvári győzelem mellett 6 dön-
tetlen és 4 Puskás-siker szerepel a listán.

Legutóbb szeptemberben találkozott a két gárda, 
akkor 0–0-s döntetlen született, ami a mérkőzés össz-
képét tekintve inkább a házigazdák szempontjából volt 
hízelgő. Több gólhelyzetünk volt, mint a Fehérvárnak, a 
második félidőben kapufáig jutottunk, és ha a 65. perc-
ben egy talpalás miatt Yoell Van Nieffet nem állítja ki a 
játékvezető, a győzelemre is komoly esélyünk lett volna. 
Szintén érdemes felidézni legutóbbi hazai mérkőzésün-
ket megyei riválisunkkal szemben. Tavaly márciusban 
zárt kapuk mögött fogadtuk a győzelmi kényszerben 
lévő Vidit. A meccs mindkét oldalon kapusparádét ho-
zott, majd a 68. percben Luciano Slagveer a fehérvári-
aktól kölcsönkapott Géresi Krisztián tűpontos beadását 
fejelte a bal alsó sarokba, ezzel pedig itthon tartottuk a 
három pontot, s gyakorlatilag ekkor döntöttük el a ma-
gunk javára a bajnoki ezüstért folytatott versenyfutást.

A két csapat 2013 őszén vívta első bajnoki mérkő-
zését, akkor a Videoton FC hazai környezetben egé-
szen a 66. percig nem bírta feltörni a védelmünket. 
A házigazdák végül Zé Luís, Nildo és Arturo Álvarez 
hosszabbításban szerzett találatával 3–0-ra győzni 
tudtak. 2013 és 2018 között nem akart szűnni a pi-
ros-kék átok, összesen tíz bajnoki meccset vívtunk 
meg ellenük, és csak három esetben volt döntetlen 
az eredmény. Az első Fehérvár-verésre 2018. szept-
ember 15-éig kellett várni. Akkor Marko Scsepovics 
a 24. percben szerzett tizenegyesgóljára negyedóra 
múlva Josip Knezevic válaszolt szintén büntetőből, 
majd a 85. percben Bryan de Jesús belőtte máso-
dik gólunkat, így megszereztük első győzelmünket 
a piros-kékek ellen. A történelmi siker nem lehetett 
véletlen, hiszen egy évvel később Székesfehérvárról 
szintén három pontot hoztunk el, ráadásul egy meg-
győző játékkal 3–0-ra nyert mérkőzésen, amelyen 
Urblík József, Radó András és Bacsana Arabuli volt 
eredményes – ez volt a legnagyobb arányú győzel-
münk ellenük. 
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VISSZATÉRŐVISSZATÉRŐ

SERKENTŐ RIVALIZÁLÁS

Féléves kihagyása után minden labdával töltött pil-
lanatot élvez Urblík József, aki apait-anyait belead, 
hogy visszaverekedje magát a kezdőcsapatba.

Keresztszalag-szakadása miatti féléves kényszerszünet 
után a Brugge ellen tért vissza együttesünkbe Urblík 
József. Huszonöt éves középpályásunk a spanyolor-
szági edzőtábor első felkészülési meccsén a második 
félidőben csereként állt be, a Lincon Red Impssel vívott 
összecsapáson pedig kezdőként negyvenöt percet ka-
pott Hornyák Zsolt vezetőedzőtől.

– Így beszéltük meg a mesterrel, örültem, hogy visz-
szakerültem a csapatba, a féléves kihagyás után na-
gyon jól éreztem magam a pályán, rendkívül motivált 
voltam – mondta az ipolysági születésű játékos. – A 
Bruges hihetetlenül jó csapat, itthon még a Fradi sem 
ilyen labdabiztos, náluk jobb ellenféllel jó darabig nem 
fogunk találkozni. Mivel ők irányították a játékot, volt 
alkalmunk gyakorolni a védekezést és a kontrajátékot 
– azt hiszem, ez a meccs jó felkészülés volt a Ferencvá-
ros ellen. A Lincoln is kemény ellenfél volt, sok képzett 
labdarúgóval, de taktikailag nem voltak azon a szinten, 
mint a Bruges.

 – Egy kicsit visszatérve a sérülésedre: mennyire 
tűnt hosszadalmasnak a rehabilitáció?

– Az első hat hét volt a legrosszabb, akkor még 
otthon kellett lennem. Amikor már visszajöttem Fel-
csútra, tudtam, hogy három-négy hónapról van szó, 
ami viszonylag gyorsan el is telt. Mindent belead-
tam, rengeteget dolgoztam a gyógytornászunkkal, 
Feszthammer Rékával és a rehabilitációs edzőnkkel, 
Purger Szilárddal – mindkettejüknek külön köszönöm, 
hogy hozzásegítettek a visszatéréshez.

– Jó formában lévő, kitűnő őszt záró együttesbe 
kell majd beszállnod. Inspirál, hogy Yoell van Nieff, 
Jakub Plsek és Artem Favorov személyében komoly 
riválisaid vannak a középpályán?

– Minden klubnál vannak vetélytársak, de úgy vélem, 
vagyok olyan jó, hogy vissza tudjak kerülni a csapatba, 
és bízom benne, hogy ez sikerülni is fog. Azt szeretném, 
hogy úgy teljesítsek, mint egy évvel ezelőtt, amikor a ha-
tos poszton futballoztam, és eléggé jól ment a játék.

– Harmadik helyen állunk a bajnokságban, ősszel 
több pontot szereztünk, mint egy évvel azelőtt. Ho-
gyan látod a csapat esélyeit?

– Bízom benne, hogy vagyunk olyan jók, hogy a 
Ferencvárost is meg tudjuk szorongatni – ez a célunk, 
ezért dolgozunk. Körülbelül húsz olyan játékosunk, 
van, akik közül bárki bármikor gond nélkül bevethető, 
nagyon jó a társaság is, remélem, ez mindenképpen a 
mi javunkra szolgál.

– Épp a Fradi ellen kezdjük meg a küzdelmeket, a 
zöld-fehérekkel kapcsolatban vannak szép élménye-
id…

– Valóban, hiszen annak idején, amikor 4–1-re meg-
vertük őket idehaza, két gólt szereztem – bízom benne, 
hogy most is összejön majd… Mindenesetre nagyon 
szeretném, ha január huszonhetedikén ott lehetnék 
a pályán, és győzelemhez tudnám segíteni a csapatot.



20 21

MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 16. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC – GYIRMÓT FC 3–0 (0–0)

Gól: Slagveer (53., 80.), Corbu (65.)

Sárga lap: Plsek (73.), Komáromi (81.), illetve Radics (63.) 

PAFC: Markek – Favorov, J. Nunes, Spandler, Nagy Zs. – Van Nieff (Janyickij, 81.) – Slagveer 
(Posztobányi, 86.), Baluta (Bakti, 81.), Corbu, Komáromi – Plsek

Gyirmót: Hársfalvi – Radics, Karacs, Széles, Nagy P. (Vogyicska, 76.) – Vass Á., Hajdú Á., 
Simon A. (Hasani, 76.), Zeke, Medgyes Z. – Varga B.

JEGYZŐKÖNYV
OTP BANK LIGA, 17. FORDULÓ
KISVÁRDA FC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (1–1)

Gól: Corbu (4.), ill. Bumba (26. – 11.esből)

Sárga lap: Karabejov (34.), Hej (49.) Mesanovic (90.), ill. Baluta (26.), Slagveer (29.), Favorov 
(90.)

KISVÁRDA : Dombó – Hej, Prenga, Csirkovics, Leoni – Asani (Navrátil, 69.), Melnyik, 
Karabeljov (Camaj, 57.), Bumba – Ötvös – Mesanovic

PAFC: Markek – Favorov, J. Nunes, Spandler, Szolnoki (Deutsch, 70.) – Van Nieff, Baluta 
(Kozák, 50.), Plsek – Slagveer, Corbu, Komáromi

JEGYZŐKÖNYV
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ÍGY ÁLLUNK MOSTU21

TABELLA

HÁZI  GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 16 11 2 3 32–12 35
  2 KISVÁRDA MASTER GOOD  17 10 4 3 31–17 34
  3 PUSKÁS AKADÉMIA FC 16 9 4 3 25–18 31
  4 MOL FEHÉRVÁR FC 17 8 5 4 23–18 29
  5 ZTE FC 17 6 5 6 25–33 23
  6 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 17 6 4 7 19–27 22
  7 PAKSI FC 17 6 3 8 42–36 21
  8 BUDAPEST HONVÉD 17 6 2 9 30–32 20
  9 DVSC 17 4 6 7 30–29 18
10 ÚJPEST FC 17 4 5 8 24–30 17
11 MTK BUDAPEST 17 4 3 10 13–31 15
12 GYIRMÓT FC GYŐR 17 3 5 9 17–28 14

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  ALEXANDRU BALUTA 4
  1 CORBU MARIUS 4
  1 JAKUB PLSEK 4
  4 LIBOR KOZÁK 3
  5 JAKOV PULJIC 2
  5 LUCIANO SLAGVEER 2
  7 JOAO NUNES 1
  7 ARTEM FAVOROV 1
  7 KOMÁROMI GYÖRGY 1
  7 NAGY ZSOLT 1

   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

  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. 01.27. 18:30 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.  Puskás Akadémia FC – Újpest FC 2–1
13. 11.20.  Paksi FC – Puskás Akadémia FC 4–1
14. 11.28.  Puskás Akadémia FC – Zalaegerszeg 1–1
15. 12.04.  Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC 1–1
16. 12.11.  Puskás Akadémia FC – Gyirmót FC Győr 3–0
17. 12.19.  Kisvárda – Puskás Akadémia FC 1–1
18. 01.30. 13:00 Puskás Akadémia FC – MOL Fehérvár FC 
19. 02.06. 14:15 Mezőkövesd – Puskás Akadémia FC 
20. 02.12. 19:30 Puskás Akadémia FC – MTK Budapest 
21. 02.20. 15:30 Puskás Akadémia FC – Debreceni VSC 
22. 02.26. 17:00 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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ROVATCÍM

  puskasakademia.hu         ertekesites@pfla.hu       PuskasAkademia         puskasakademia

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


