ROVATCÍM

VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

AGRESSZÍV, AKTÍV FUTBALL KELL
Hornyák Zsolt
szerint a csapat
Debrecenben mutatott teljesítményét zsinórmércéül használhatjuk
a Honvéd ellen is.
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– A kispestiek elvesztették a legutóbbi két bajnoki mérkőzésüket, és a kupában is csak a hosszabbításban győztek. Érdemes-e ebből kiindulni, amikor a
hétvégi mérkőzés esélyeit latolgatjuk?
– Semmi esetre sem. A Honvéd jelentős játékerőt
képvisel, az, hogy a legutóbbi meccseiken milyen eredményt értek el, a mi szempontunkból nem számít. Ellenfelünknek minőségi kerete van, rendkívül veszélyes csapat, a Fehérvár ellen például kifejezetten jól futballoztak.
Egyszóval, nagy hiba volna őket lebecsülni, de a célunk
természetesen az, hogy itthon tartsuk a három pontot.
– Amikor legutóbb játszottunk a Honvéddal, már
Horváth Ferenc volt a vezetőedző. Számítasz-e tőlük
bármilyen taktikai meglepetésre?
– Taktikailag sokkal inkább magunkra koncentrálunk, és azon vagyunk, hogy inkább mi okozzunk majd
meglepetést, de természetesen elemeztük a játékukat,
készültünk rájuk. Mindenesetre óriási harcra, nagy
küzdelemre számítok, mint mindig. Annyit talán érdemes megjegyezni velük kapcsolatban, hogy átálltak a
négyvédős rendszerre, és ebben a szisztémában tudtak mérkőzéseket nyerni. De még egyszer szeretném
hangsúlyozni, mi arra fókuszálunk, hogy a saját telje-

sítményünk legyen olyan, hogy uralni tudjuk a mérkőzést. Ezen kívül igyekeztünk regenerálni, és csatasorba
állítani azokat a játékosokat, akik a debreceni bajnokin,
illetve a győri kupameccsen apróbb sérüléseket szedtek össze. A többi a pályán fog majd eldőlni, leginkább
azon, hogy milyen lesz a csapatmunkánk.
– A Debrecen elleni találkozót követően meglehetősen elégedetten nyilatkoztál a csapat teljesítményével kapcsolatban. Az ott mutatott játék elég lehet
arra, hogy legyőzzük a Honvédot?
– A játék képével a kupameccsen sem voltam elégedetlen, hiszen voltak helyzeteink, nyomást gyakoroltunk az ellenfélre. Ott egyértelműen a befejezések
hiányoztak, illetve elkövettünk két olyan kulcshibát,
amelyek után nagyon nehéz volt visszajönni a játékba. Az, hogy kilenc mezőnyjátékossal is beszorítottuk
az ellenfelet, azt mutatja, hogy a csapat jó állapotban
van, de sajnos semmi nem sikerült. Remélem, ez most
a bajnokságban megfordul. Visszatérve a Loki elleni
mérkőzésre, ott, különösen az első félidőben, minden
ült, amit elterveztünk. Bízom benne, hogy ha vasárnap
is agresszívak, aktívak leszünk, akkor a Honvéd ellen is
sikerül győznünk.
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Szeszélyes, de
veszélyes ellenfél érkezik vasárnap a Pancho
Arénába.

PÁLYA!

Egyszer fent, egyszer lent – röviden talán így tudnánk
legtalálóbban jellemezni a Budapest Honvéd 2021/22es szezonban eddig nyújtott produktumát. A kispesti
együttes a DVSC-től otthon elszenvedett 4–1-es vereséggel kezdte az idényt, majd az MTK-tól kapott ki 1–0ra, és a valószínűleg az Újpest elleni idegenbeli 1–1-nek
sem örültek felhőtlenül a Bozsik Aréna lakói. A Horváth
Ferenc irányította alakulat aztán magára talált, otthon
3–1-re legyőzte a mindenkire veszélyes Paksot, és a
ZTE otthonából is ugyanilyen arányú sikerrel tért haza.
Jött a Fradi elleni 1–0-s hazai vereség, utána viszont
Gyirmóton a piros-feketék 4–2-es győzelemnek örülhettek, s Kispesten a jelenleg listavezető Kisvárda is kénytelen volt kapitulálni (2–1), Fehérváron a Vidi 2–1-gyel
ismét kitette a „Megállj!” táblát Batik Bencééknek.
A legutóbbi fordulóban, a XIX. kerületben a mezőkövesdi Jakub Vojtus korai találatára Nono és Nenad
Lukics a második félidő hajrájára fordulva tudott válaszolni, ám Madarász Márk és Cseri Tamás révén a végjáték a „matyóké” volt – a 3–2-es vereséggel a 8. helyre
estek vissza a két fordulóval korábban még a dobogót
ostromló fővárosiak. A fentebb leírtakból kikövetkeztethető, hogy a Kispest vendégként is felettébb szeszélyes,
eddigi öt vereségükből kettőt szedtek össze idegenben,
ugyanennyiszer győztek, egy alkalommal pedig ikszeltek.
Aligha lehet tehát nagy biztonsággal következtetni
arra, milyen passzban érkeznek a Pancho Arénába a
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Horváth-tanítványok, ám az biztosra vehető, hogy mindenre elszánt és a kapura igencsak veszélyes ellenféllel kell a mieinknek farkasszemet nézniük vasárnap. A
kispesti gárda eddig tíz találkozón tizenhétszer vette
be az ellenfelek kapuját, s Szappanos Péter ugyanen�nyi alkalommal volt kénytelen kiszedni hálójából a labdát, így támadósoruk ereje mellett az is látható, hogy a
hátsó alakzatot gyakran hozzák zavarba az ellenfelek.
A csatársor legfőbb erőssége a már említett Lukics;
a 29 éves, kétszeres szerb válogatott gólvadász eddig
hatszor volt eredményes, rajta kívül Nagy Dominik (3)
és Tamás Krisztián (2) tudta egynél többször megzörgetni a hálót.
A nyáron egyébként komoly „kirajzás” volt a kispestieknél, elhagyta az első csapatot Naser Aliji, Cipf Dominik, Csörgő Viktor, Erdélyi Botond, Gazdag Dániel, Horváth András, Djordje Kamber, Kesztyűs Barna, Kovács
Dominik, Lukács Dániel, Nagy Sándor, Raul Palmes,
Szendrei Norbert, Temesvári Attila és Eke Uzoma; kölcsönbe Bocskay Bertalan, Artur Craciun, Kocsis Dominik, László Dávid, Soltész Dominik, Szabó Alex, Tóth-Gábor Kristóf, Tóth Péter, Tömösvári Bálint és Boubacar
Traoré távozott.
A fentebb már említett Lukicson, Szappanoson és
Nonón kívül „állandó jelleggel” a szerb Dusan Pantelics
érkezett, ideiglenesen pedig az NK Osijek brazilja, Talys
Oliveira, valamint a Napolitól megszerzett francia
Zinédine Machach erősíti Horváth Ferenc legénységét.
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PAFC–BP. HONVÉD
A Honvéd elleni
hatodik győzelmére hajt
együttesünk a
vasárnapi presztízsrangadón.

PUSKASAKADEMIA.HU/WEBSHOP

Bár az utóbbi időben jelentősen javult a Honvéd elleni
mérlegünk, még mindig van törlesztenivalónk a piros-feketékkel szemben: csapatunk az eddigi 19 találkozóból
5 alkalommal vette sikerrel a kispestiek képezte akadályt, 5-ször született döntetlen, 9-szer a piros-feketék
nyertek, a gólkülönbség 30–17 a javukra.
A Honvéd elleni első győzelmünket a 2015/16-os szezon utolsó találkozóján szereztük meg, de Stipe BacelicGrgic és Tar Zsolt góljaival hiába nyertünk 2–1-re – a
túloldalon Bobál Dávid volt eredményes –, a következő
szezont a másodosztályban kezdtük. Második sikerünket
több mint két éve, 2018. szeptember 29-én arattuk, mégpedig Josip Knezevic pazar átemelős góljával győztünk
1–0-ra. Az együttesünktől a nyáron távozott horvát karmester egyébként a párharc gólkirálya, holtversenyben
a volt honvédos Davide Lanzafaméval, mindketten 5-5
alkalommal vették be az ellenfél kapuját.
A mi szempontunkból a legemlékezetesebbre és
a legörömtelibbre a 2020. június 27-ei presztízscsata
sikeredett. A két együttes ismét az idényzáró fordulóban feszült egymásnak, s biztos volt, hogy amennyiben
az ütközetből mi kerülünk ki győztesen, a lefújás után
bronzérem kerül fiaink nyakába. Bár némi izgalom árán,
de 2–1-es győzelmünknek köszönhetően meg is lett
a hőn áhított három pont: noha Mayron George a 23.
percben a Honvédnak szerzett vezetést, Nagy Zsolt tíz
perccel az első félidő vége előtt egalizált, hogy aztán
Luciano Slagveer második félidei bombagólját követően
kezdődhessen a puskásos fieszta.
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Érdekesség, hogy a csapatunkat sújtó koronavírusos megbetegedések miatt a 2020/21-es szezonbeli
első két összecsapásunk között csupán 25 nap telt
el – eredetileg az 1. és a 12. fordulóban találkoztak
volna a felek –, illetve hogy mindkét találkozón 1–0
arányban tudtunk diadalmaskodni, ráadásul mindkétszer az utolsó pillanatokban. November 4-én, a
Pancho Arénában Thomas Meissner pontos befejezése jelentette a különbséget, az Új Hidegkuti Nándor
Stadionban pedig David Vanecek találata döntött a
javunkra.
Az eddigi utolsó összecsapás a piros-feketék sikerével zárult: a Pancho Arénában Knezevic megpattanó szabadrúgásával mi szereztünk vezetést, ám
Gazdag Dániel előbb egy fejesgóllal egyenlített, majd
ugyanő tizenegyesből állította be a 2–1-es végeredményt. A gólerős középpályás most már biztosan
nem szomoríthat minket, ugyanis nyártól az amerikai
Major League Soccerben szereplő Philadelphia Union
együttesében kergeti a labdát.
Csapatunk formáján túl – a legutóbbi három találkozónkat egyaránt megnyertük – abban is bízhatunk,
hogy Hornyák Zsolt irányítása alatt pozitív a mérlegünk a XIX. kerületiek ellen: jelenlegi mesterünkkel a
kormánykeréknél 3 győzelmet, 1 döntetlent és 2 vereséget számlálunk. A párharcban egyébként a leggyakoribb kimenetel a 2–1 – összesen ötször született
ilyen eredmény. Egy ilyen arányú sikerrel a nagy rivális ellen alighanem most is kiegyeznénk.
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INTERJÚ

INTERJÚ

SZÁZON INNEN, ÖTVENEN TÚL
2020 telén a Sigma Olomouc együttesétől igazolt hozzánk Jakub
Plsek. Cseh középpályásunk nemrégiben, a Fehérvár elleni derbin
játszotta ötvenedik bajnokiját a Puskás Akadémia színeiben – a több
poszton bevethető játékossal ennek apropóján beszélgettünk.

– Majdnem két év telt el azóta, hogy aláírtál Puskás Akadémiához. Milyen érzés elérni ezt a mérföldkövet?
– Nagyon gyorsan eljött az ötvenedik meccsem. Szerencsére semmilyen sérülés nem hátráltatott, úgyhogy hamar összejött ez a szám.
Nagyon jól érzem magam a csapattársak közt, a stáb is nagyszerű,
és a szurkolóink szeretetét is érezzük. A Pakstól elszenvedett súlyos
vereség után is érezhető volt, hogy támogatnak bennünket. Az ötvenedik meccsemet követő Mezőkövesd elleni találkozón kilencven
percet játszottam, nyertünk is, úgyhogy minden összejött a szép jubileumhoz.
– Jólesett a köszöntés a mérkőzés előtt?
– Klassz érzés volt, de a megfelelő szerénységgel fogadtam. Még
sok meccset akarok játszani a Puskásban, mert nagyon boldog vagyok itt. Nyertünk, ez volt a legjobb, ami történhetett, Nagy Zsoltnak
ez volt a századik meccse, amely szintén egy remek szám, lehet, hogy
nekem is összejön majd.
– Ez azt jelenti, hogy hosszú távra tervezel nálunk?
– Persze, bár a futballban sosem lehet tudni, mindig történhet valami. Továbbra is szerencsésnek kell lennem a sérülések szempontjából, és remélem, ez így is lesz. Emellett napról napra magas szinten
kell teljesítenem, hiszen külföldiként minőséget kell képviselned, különben kívül találhatod magad az ajtón…
– Nem mondhatjuk, hogy vándormadár vagy, hiszen huszonhét
évesen a Puskás Akadémia a második klubod. Nehéz döntés volt
otthagyni a Sigmát, amikor idejöttél?
– Természetesen. Kezdetben nem tudtam, mit is várhatok ettől
a kalandtól, de szerencsém volt, hogy a csapatban David Vanecek, a
stábban pedig Egon Kunzmann szintén cseh. Az első néhány nap nagyon nehéz volt, és a pályán sem úgy alakult az első félévem, ahogy
szerettem volna, de napról napra jobban éreztem magam, és most
már minden rendben.
– Beszéltél a kezdeti beilleszkedési nehézségekről, valamint arról, hogy az első félszezonod nem a tervek szerint alakult. Hornyák
Zsolt azonban megbízott benned – ez a bizalom segített hozzá ahhoz, hogy a csapat fontos láncszemévé válhass?
– Természetesen. Bár gólt szereznem nem sikerült, az edzéseken
minden nap igyekeztem száz százalékot nyújtani, és megmutatni, mit
tudok. Továbbra is azt hiszem, tudok még jobban játszani, tudom
még jobban segíteni a csapatot. Ne feledjük, ezek voltak az első lé-
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péseim Csehországon kívül, ki kellett lépnem a komfortzónámból, és
bizonyítanom kellett, ráadásul jött a koronavírus, és a nagy leállás,
majd’ három hónapig otthon kellett maradnunk – ez sem volt egyszerű. Próbáltuk a legjobbat kihozni a szituációból – nem volt túl sok
ember a városban, úgyhogy gyakorlatilag mi voltunk a „turisták”, a feleségemmel tudtunk nagyokat sétálni, ismerkedni Budapesttel. Nem
volt könnyű, de túl lettünk ezen is.
– A családod megszerette Magyarországot?
– Természetesen. A forgalomtól függően autóval három-három
és fél óra Csehország. Nagyon teszik Magyarország, különösen Budapest, de a Balaton is, a szabadnapjaimon igyekszünk minél többet
kirándulni. A feleségem is boldog itt, ami nekem is nagyon fontos.
– Mindez hozzájárult, hogy – ezt még egyszer hangsúlyoznám
– fontos tagja legyél a csapatnak. Az elmúlt szezonban nyolc gólt
lőttél a bajnokságban, hármat a kupában. Most ott tartasz, ahol
tervezted, amikor hozzánk igazoltál?
– Az első itteni idényemben a harmadik, a másodikban a második
helyen végeztünk, remek volt ünnepelni. Az egész csapatot vitték magukkal a győzelmek. Mindez nagyon szép emlék, de a futballban senki nem kérdezi, mi történt tegnap. Folyamatosan javulnunk kell, és az
ember sosem tudhatja, mi lesz holnap, különösen ebben a ligában,
ahol egy meccsen sem mehetsz biztosra. Harmadikak voltunk, aztán
másodikak, jól hangzana, ha most elsők lennénk, de ez a jövő zenéje
– lépésről lépésre kell haladnunk, aztán majd meglátjuk, mi lesz.
– Említetted, hogy az NB I-ben bárki megverhet bárkit. Mekkora
kihívást jelent ez számodra, ez is ösztönöz, hogy egyre jobb legyél?
– Nagyon kemény ligáról beszélünk, amely szerintem kissé alulértékelt. Ha például a tévében választanom kell, hogy egy cseh vagy
egy magyar meccset nézzek meg, rendszerint a magyart választom,
mert sokkal nyíltabb, fordulatosabb, akciódúsabb, és több a gól. A
cseh liga olykor csak a taktikáról szól, arra várnak, hogy az ellenfél
hibázzon. A szurkolók számára a magyar bajnokság élvezetesebb. És
amint mondtam, kiszámíthatatlan is: a szezon elején például a Kisvárda legyőzte a Fradit. Ez jó a szurkolóknak.
– Ezt vehetjük bóknak a magyar focit illetően?
– Természetesen. A válogatott is jó, minden meccsükön hatvanezer ember szurkol, Csehországban ez csak álom, nekünk nincs ekkora stadionunk, ha jól tudom, huszonötezres a legnagyobb. A magyar
labdarúgás feljövőben van, kíváncsi vagyok, hol tart majd öt év múlva.
– Most a már említett erőnléti edzőnkön kívül három cseh játékos van a csapatban. Könnyebb így az élet?
– Hát ez már valóban népes csapat – a többieknek könnyebb dolga is volt, mint nekem. Libor Kozák nagyon tapasztalt harcos, játszott
Angliában és Olaszországban is, neki könnyen ment a beilleszkedés.
Patrizio Stronatinak azért még elkél egy kis támogatás, és segítek is
neki, de mindketten jól érzik magukat, és örülnek, hogy itt lehetnek.
– Általában is segítitek egymást? Hogyan jellemeznéd az öltözői
hangulatot?
– Támogatjuk és segítjük egymást, nagyon jó a csapatszellem,
és ez nagyon kell, mert ha nincs minden rendben az öltözőben, az a
pályán is megmutatkozik. Ha rossz a légkör, senki sem harcol a másikért. Ellenkező esetben viszont, ha elveszíted a labdát, ketten pró-

bálják javítani a hibádat… A vezetőedzőnk is mindig arról beszél, hogy
támogatnunk kell egymást, úgyhogy számunkra a csapatszellem az
egyik legfontosabb tényező. Egy ember egyedül nem tudja megnyerni a meccseket, a pályán tizenegyen vagyunk, a padon heten, még
ott a stáb is, mindent csak együtt tudunk elérni. Persze néha ha padon kezdesz, nem érzed jól magad, mert mindenki játszani akar, de
ha nem játszol, akkor is pozitívnak és koncentráltnak kell maradnod,
mert sosem tudhatod, hogy a második félidőben beállva nem szerzel-e fontos gólt, amellyel segíted a csapatot. Az öltözőben mindenkin
érzem a pozitív hozzáállást, és azt, hogy egy hullámhosszon vagyunk.
A vezetőedző is látja, ha valaki nem illik a képbe, és ha ez egy fél évig
nem változik, az illető szedheti a sátorfáját.
– Rendkívül sokoldalú játékosnak ismertünk meg, játszottál
védekező középpályást, box-to-box középpályást, irányítót, olykor
még középcsatárt vagy hamis kilencest is. Melyik poszton vagy leginkább otthon?
– Általában a pálya közepén, tizenhatostól tizenhatosig szeretek
játszani, ott mozgok legotthonosabban, de nemrég, amikor többször
is csatárként ügyködtem, megszerettem a posztot. Nehéz megmondani, hiszen amikor csatárt játszol, a gólszerzésre koncentrálhatsz,
azzal segítheted a csapatot. Középpályásként viszont nagyobb a
mozgástered, segíthetsz a védekezésben, és a támadásokból is kiveheted a részed. Több a labdaérintés, helyzetbe hozhatod a többieket.
Ha csatár vagy, sokat kell „verekedned” a bekkekkel, persze több gólt
szerezhetsz, de mindez bizony fájdalmas tud lenni, különösen a magyar csapatok középső védői ellen. Számomra nem igazán számít,
hogy középső középpályást vagy csatárt játszom, a lényeg, hogy ott
legyek a pályán – mindegy, hogy melyik pozícióban.
– Nyilván az esélyeidet azért javíthja, ha több poszton is bevethető vagy…
– Ez így igaz.
– Most, hogy megvan az ötven,
meglesz a következő ötven is?
– Kétségkívül jól hangzik…
Igyekszem továbbra is sokat melózni, és szeretném, ha meglenne
a száz, de a futballban sosem
lehet tudni, mi történik. Tovább kell dolgoznom, és
akkor lehet, hogy az a pillanat is eljön.
– Az elmúlt évadod
jól sikerült. Ha a mostani
idénnyel kapcsolatban lehetne három kívánságod,
mit kérnél?
– Nyerjünk meg
minden meccset,
Jakub Plsek
senki se sérüljön
meg, és az akadéSzületési idő: 1993. december 13.
mistáknak,
hogy
Születési hely: Jasenná (Csehország)
igazoljanak topbajPoszt: középpályás
nokságokban szeMezszám: 15
replő klubokhoz.
NB I-es mérkőzés/gól: 53/8

NÉVJEGY
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ÍGY LÁTTÁK

TIZENEGYES

ÁTSZAKADT A GÁT
Nagyszerű teljesítménnyel 3–0-s, fölényes győzelmet aratott csapatunk
Debrecenben, a találkozó után csapatkapitányunkat, Szolnoki Rolandot és a
magyar bajnokságban első két gólját megszerző Libor Kozákot kérdeztük.

Szolnoki Roland maga mögött hagyta nyári sérülését, s noha sokat kellett kihagynia,
immár teljes értékű harcos – ezt az MTK ellen adott pazar gólpassza és debreceni teljesítménye is igazolta. Csapatkapitányunk
a Nagyerdei Stadionban sikerrel megvívott
csata után kiemelte: a fölényes siker titka a
csapatrészek közötti összhang, amelyhez
hasonlót szeretne látni a vasárnapi bajnoki
mérkőzésen is.
„Nehezebb találkozó volt, mint amit
az eredmény mutat, a nagyon jól sikerült
első félidő után a másodikban igyekeztünk
hátul nagyon stabilak lenni, ez sikerült, és
egy pontrúgás után eldöntöttük a meccset
– foglalta össze a történteket a tapasztalt
jobbhátvéd. – A legfontosabb, hogy végre
sok gólt tudtunk szerezni, ráadásul megint
nem kaptunk egyet sem. Végre talán átszakadt a gát, idegenben háromszor is betaláltunk, a magabiztos győzelem a csapat erejét mutatja. Ami a védekezést illeti, a kevés
kapott gólban nemcsak a hátsó alakzatnak
van szerepe, hanem igaz csapatmunka, kisegítjük egymást, mindig van ember, aki ha
kell, tud biztosítani. Most a legfontosabb,
hogy gyorsan tudjunk regenerálódni, mert
frissnek kell maradnunk, és hogy aki lehetőséget kap, az ragadja meg.”
A Loki ellen duplázó Libor Kozák a Siófok
elleni kupameccsen már megszerezte első
találatát a Puskás Akadémia FC mezében,
de a bajnokságban most először volt eredményes, reméli, két góljával sikerült „berúgnia az ajtót”.
„Valóban várnom kellett egy darabig, de
nyugodt maradtam, mivel a csapat jól játszott a legutóbbi mérkőzéseken – mondta
cseh centerünk. – Vártam a lehetőséget, és
boldog vagyok, mert betaláltam, nyertünk, és
remekül futballoztunk – talán még több gólt
is lőhettünk volna. Kétszer sikerült, aminek
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nagyon örülök, de most már koncentrálok.
Meccsről meccsre jobban érzem magam fizikailag, a ligához is kezdek hozzászokni, úgyhogy remélem, jobb is lesz ez még. Ha csapatszinten így játszunk, mint a DVSC ellen, a
továbbiakban is gólokat fogunk rúgni, és nem
igazán érdekes, ki talál be. Ezt a tételt a Honvéd ellen is szeretnénk igazolni. Debrecenben
sem volt könnyű dolgunk, de felelősségteljesek, koncentráltak voltunk. Szeretek szerdaszombat ritmusban játszani, a folytatásban
is mindent bele kell adnunk, és akkor újra és
újra győzhetünk.”
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A PAFC JÁTÉKOSKERETE 2020–2021
kapusok
Tóth Balázs

Markek Tamás

Kiss Ágoston

Artem Favorov

Bakti Balázs

1

24

34

19

67

1997. 09. 04., Kazincbarcika

védők

NBI-es mérkőzés/gól
47/–

1991. 08. 30., Nagykanizsa

NBI-es mérkőzés/gól
2/–

2001. 03. 14., Budapest

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

2004. 12. 31., Budapest

NBI-es mérkőzés/gól
46/10

támadók

NBI-es mérkőzés/gól
1/–

Joao Nunes

Csirmaz István

Patrizio Stronati

Libor Kozák

Luciano Slagveer

Jakov Puljic

3

7

17

9

11

21

1995. 11. 19., Setúbal (Portugália)

NBI-es mérkőzés/gól
27/3

1995. 05. 04., Mezőkövesd

NBI-es mérkőzés/gól
7/–

1994. 11. 17., (Csehország)

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

NBI-es mérkőzés/gól
8/–

1993. 10. 05., Rotterdam (Hollandia)

NBI-es mérkőzés/gól
6/2

1993. 08. 04., Vinkovci (Horvátország)

NBI-es mérkőzés/gól
50/6

NBI-es mérkőzés/gól
8/2

Szolnoki Roland

Spandler Csaba

Nagy Zsolt

Géresi Krisztián

Weslen Júnior

Komáromi György

22

23

25

49

90

97

NBI-es mérkőzés/gól
205/3

1996. 03. 07., Mór

NBI-es mérkőzés/gól
99/2

1993. 05. 25., Székesfehérvár

NBI-es mérkőzés/gól
102/9

1999. 03. 09., Budapest

NBI-es mérkőzés/gól
37/1

középpályások
Yoell van Nieff

Urblík József

Alexandru Baluta

6

8

10

1993. 06. 17., Groningen (Hollandia)

NBI-es mérkőzés/gól
60/2

1996. 08. 22., Bártfa (Szlovákia)

NBI-es mérkőzés/gól
64/6

1993. 09. 13., Craiova (Románia)

NBI-es mérkőzés/gól
32/6

Gera Dániel

Jakub Plsek

Corbu Marius

14

15

18

1995. 08. 29., Budapest

NBI-es mérkőzés/gól
98/13

1999. 11. 12., Colorado (Brazília)

NBI-es mérkőzés/gól
78/12

2002. 01. 19., Szolnok

NBI-es mérkőzés/gól
11/–

NBI-es mérkőzés/gól
23/5

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

Deutsch László

99

1994. 06. 14., Székesfehérvár

1993. 12. 13., Jasenná (Csehország)

NBI-es mérkőzés/gól
53/8

2002. 05. 07., Csíkszereda (Románia)

A BUDAPEST HONVÉD JÁTÉKOSKERETE

1992. 01. 21., Mór

14

1994. 03. 19., Kiev (Ukrajna)

mez név
		Kapusok
20 Szappanos Péter
83 Tomás Tujvel
98 Dúzs Gellért
		Védők
2 Mohamed Mezghrani
3 Oliveira Talys
4 Klemenz Lukas
7 Batik Bence
22 Tamás Krisztián
25 Lovric Ivan
33 Kovács Nikolasz
36 Baráth Botond

született

NBI-es mérkőzés/gól

1990. 11. 14., magyar
1983. 09. 19., szlovák/magyar
2002. 02. 24., magyar
1994. 06. 02., belga
1999. 02. 10., brazil
1995. 09. 24., lengyel
1993. 11. 08., magyar
1995. 04. 08., magyar
1985. 07. 11., magyar
1999. 02. 27., magyar
1992. 04. 21., magyar

96/–
160/–
–/–
52/1
3/–
15/1
128/6
73/7
266/13
–/–
175/6

mez név
		Középpályások
6 Machach Zinédine
8 Hidi Patrik
11 Zsótér Donát
14 Nagy Dominik
21 Bőle Lukács
23 Banó-Szabó Bence
30 Nono
25 Dusan Pantelic
70 Májer Milán
77 Nagy Gergő
		Támadók
9 Eppel Márton
17 Balogh Norbert
27 Nenad Lukics

született

NBI-es mérkőzés/gól

1996. 01. 05., francia
1990. 11. 27., magyar
1996. 01. 06., magyar
1995. 05. 08., magyar
1990. 03. 27., magyar
1999. 07. 25., magyar
1993. 03. 30., spanyol
1993. 04. 15., szerb
1999. 06. 28., magyar
1993. 01. 07., magyar

5/1
259/20
186/16
82/7
121/11
61/1
49/4
9/–
22/–
206/7

1991. 11. 20., magyar
1996. 02. 21., magyar
1992. 09. 02., szerb

186/49
65/15
10/6

NBI-es mérkőzés/gól
29/1
15

MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 8. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC – MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 2–0 (1–0)
Gól: Favorov (18.), Baluta (63.)
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JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 9. FORDULÓ
MTK BUDAPEST – PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)
Gól: Komáromi (69.)

Sárga lap: Nunes (74.), Nagy Zs. (82.), Komáromi (90+2.), ill. Lakvekheliani (8.), Vojtus (76.)

Sárga lap: Weir (21.), Dimitrov (48.), Kosznovszky (54.), Haraszti (91.), ill. Favorov (31.),
Baluta (45.), Weslen (83.)

PAFC: Tóth – Csirmaz, Nunes, Stronati, Deutsch (Gera, 45.) – Favorov, Plsek – Slagveer (Komáromi, 77.), Baluta (Corbu, 85.), Nagy Zs. – Kozák (Puljic, 77.)

MTK: Mijatovics – Balázs, Varju, Ferreira, Herrera – Weir, Kosznovszky (Haraszti, 79.) –
Vancsa (Kovácsréti, 86.), Dimitrov (Kocsis, 61.), Grozav – Miovszki

Mezőkövesd: Piscitelli – Farkas, Szépe, Kocsis, Lakvekheliani – Besirovic (Vutov, 37.),
Karnitski, Cseke (Jurina, 45.), Madarász, Calcan (Cseri, 56.) – Drazsics (Vojtus, 56.)

PAFC: Tóth (Markek, 90.) – Szolnoki, Nunes, Spandler, Nagy – Favorov (Corbu, 61.), Van
Nieff – Slagveer (Plsek, 75.), Baluta (Puljic, 75.), Komáromi – Kozák (Weslen, 75.)
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MECCSSZILÁNKOK

ÍGY ÁLLUNK MOST

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

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 10. FORDULÓ
DEBRECENI VSC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–3 (0–2)
Gól: Puljic (19. – büntetőből), Kozák (25., 69.)
Sárga lap: Puljic (33.), Kozák (36.), ill. Varga (34.), Dzsudzsák (34.), Németh (43., 73.)
Kiállítva: Németh (73.)
DVSC: Gróf – Bévárdi, Deslandes, Baráth, Ferenczi – Bódi (Soltész, 75.), Sós (Tischler, 45.),
Varga J., Dzudzsák, Ugrai – Németh K.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

08.01.		
08.08.		
08.15.		
01.26.
19:00
08.29.		
09.12.		
09.25.		
10.02.		
10.15.		
10.24.		
10.31.
17:00
11.06.
19:30
11.20.
12:30
11.28.
15:45
12.04.
18:30
12.11.
15:45
12.19.
13:00
01.29.		
02.05.		
02.12.		
02.19.		
02.26.		
03.05.		
03.12.		
03.19.		
04.02.		
04.09.		
04.16.		
04.23.		
04.30.		
05.04.		
05.07.		
05.14.		

Újpest FC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Paksi FC
Zalaegerszeg – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC
Gyirmót FC Győr – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Kisvárda
MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd
MTK Budapest – Puskás Akadémia FC
Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Honvéd FC
Puskás Akadémia FC – Újpest FC
Paksi FC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Zalaegerszeg
Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Gyirmót FC Győr
Kisvárda – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – MOL Fehérvár FC
Mezőkövesd – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – MTK Budapest
Puskás Akadémia FC – Debreceni VSC
Honvéd FC – Puskás Akadémia FC
Újpest FC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Paksi FC
Zalaegerszeg – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC
Gyirmót FC Győr – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Kisvárda
MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd
MTK Budapest – Puskás Akadémia FC
Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC – Honvéd FC

Készítette
a Puskás Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu

1–2
1–6
1–3
0–1
0–1
0–0
2–0
0–1
0–3

TABELLA
		
1 KISVÁRDA MASTER GOOD
2 FERENCVÁROSI TC
3 PUSKÁS AKADÉMIA FC
4 PAKSI FC
5 ZTE FC
6 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC
7 MOL FEHÉRVÁR FC
8 BUDAPEST HONVÉD
9 MTK BUDAPEST
10 DVSC
11 GYIRMÓT FC GYŐR
12 ÚJPEST FC

M GY D
10 6 2
9 6 1
9 6 1
10 4 2
10 4 2
10 4 2
10 3 5
10 4 1
10 3 2
10 2 3
10 2 3
10 1 4

V
2
2
2
4
4
4
2
5
5
5
5
5

G
PT
15–10 20
18–9 19
13–9 19
26–22 14
17–20 14
13–17 14
11–10 14
17–17 13
9–12 11
19–19
9
11–18
9
11–17
7

HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
1
1
1
4
4
4
4
4

ALEXANDRU BALUTA
LIBOR KOZÁK
JAKOV PULJIC
JOAO NUNES
CORBU MARIUS
ARTEM FAVOROV
KOMÁROMI GYÖRGY
NAGY ZSOLT

2
2
2
1
1
1
1
1

IMPRESSZUM

PARTNEREK ÉS TÁMOGATÓK

PAFC: Markek – Szolnoki, Stronati, Spandler, Nagy – Plsek, Van Nieff, Baluta (Bakti, 83.),
Komáromi (Corbu, 84.) – Puljic (Csirmaz, 71.), Kozák
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ROVATCÍM

LEGYÉL TE A SZERENCSÉS,

SZEREZD MEG SZOSZO MEZÉT!

20

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG TART!

