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Hornyák Zsolt szerint jó csapatmunkával és kompakt 
játékkal legyőzhetjük s egyben meg is előzhetjük a 
kisvárdaiakat.

Ki kell küszöbölni a hibákat

– Az Újpest ellen nem futballoztunk rosszul, három gólt sze-
reztünk, ám a szokottnál többet hibáztunk, így csak egy pontot 
tudtunk elhozni a Megyeri útról. Milyen tanulságokat vontál le a 
múlt vasárnapi összecsapásból?

– Az Újpestnek az elején nem sok köze volt a mérkőzéshez, si-
mán kellett volna nyernünk, ám mi magunk hoztuk őket helyzetbe. 
Egyéni hibák következtében három könnyű gólt ajándékoztunk az 
ellenfélnek, ráadásul mind a hármat olyan időszakban, amikor mi fut-
balloztunk sokkal jobban. Tetszetős volt a játékunk, de volt két piros 
lapunk, szóval akár az egyéni, akár a csapatteljesítményt vesszük 
figyelembe, az én ízlésemnek túl sok volt a baki – ezt kell kiküszöböl-
nünk a következő találkozón.

– A Szusza Ferenc Stadionban Sahab Zahedi két gólt szer-
zett, Jakov Puljic egyet, utóbbi ráadásul az utolsó három mecs-
csén rendre betalált. Kellemes gondjaid vannak a csatárposzton?

– Nagyon fontos, hogy a támadók a csapat érdekében mindent 
megtegyenek, melózzanak, illetve hogy gólokat szerezzenek, ez most 
mindkét csatárunknál megtörténik. Aztán ott van még Lamin Colley, 
aki a legkevesebb ideje van velünk, ő is lehetőséget kap, s mellettük 
ott van még a fiatal Gruber Zsombor, akit ebben az évben szeretnénk 
beépíteni az NB I-es csapatba. Örülök, hogy versenyhelyzet alakult 
ki köztük, de nem akarok semmit elkiabálni. Jakov Puljic fölvette a 
ritmust, nagyon sokat küzd, dolgozik a csapatért, ennek meg is van 
az eredménye, hiszen gólokat szerez, és bekerült a kezdőbe. Sahab 
Zahedi képességeit nem kell külön ecsetelni, remek befejező, s bár az 
összjátékban még lehetne jobb, nagyon fontos, hogy úgy, mint Újpes-
ten, most is számíthassunk rá.

– A Kisvárda közvetlenül előttünk áll a tabellán, egy győzelem 
azt is jelentené, hogy megelőzzük őket. Igazi „hatpontos” meccs 
lesz?

– Mindig arra számítunk, hogy a várdaiak masszív védekezés-
ből kiindulva próbálnak legyőzni minket, most is erre készülünk. Az ő 
játékuk nem változik, vannak ugyan hullámvölgyeik, de most megint 
stabilabban futballoznak. Felkészültünk rájuk, az a legfontosabb, hogy 
a saját játékunkban minél kevesebb hibát kövessünk el. Bízom benne, 
hogy jó csapatmunkával, kompakt játékkal jó eredményt tudunk elérni.

STABIL HÁTTÉR

A MAGYAR SIKEREKHEZ
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MECCSTÖRTÉNET

ELLENFÉLNÉZŐ

Jól alakul szombati ellenfelünk idei szezonja. A Kisvárda jelenleg a 
harmadik helyet foglalja el a bajnokságban a Ferencváros és a KTE 
mögött, hat győzelem mellett négy döntetlent és három vereséget 
jegyez. A Várda legutóbb az Újpest otthonában kapott ki, méghozzá 
4–0 arányban, ami több kérdést is felvet a piros-fehérek igazi arcá-
val kapcsolatban. A 25–22-es gólarányuk is azt jelzi, hogy – klasz-
szikusokat idézve – egyaránt képesek pofonokat adni és kapni. A 
válaszhoz akkor sem jutunk közelebb, ha fellapozzuk a 11. forduló 
eseménynaptárát, amikor Török László tanítványai 3–3-ra végeztek 
a kecskeméti oroszlánbarlangban. Utána Debrecenben harcoltak ki 
egy 3–2-es győzelmet, majd legutóbb a Mezőkövesd elleni 1–0-val 
igazolták a papírformát.

A Kisvárda Master Good legtöbb találatát ebben a kiírásban 
Driton Camaj jegyzi, összesen hat góllal, őt követi Rafal Makowski öt 
és Bohdan Melnyik három góllal.

Az átigazolási szezon számait elnézve a többi NB I-es csapat-
hoz képest a Kisvárdánál kevesebb volt a nyári jövés-menés. Joao 

Janeiro még tavaly ősszel megárvult vezetőedzői posztját átmeneti 
megoldásként Erős Gábor, majd Török László vette át. Emellett több, 
a múlt szezonbeli menetelésben fontos szerepet betöltő játékos sza-
badon igazolhatóvá vált, és távozott a klubtól. Így a tavalyi házi gólki-
rály, a román Claudiu Bumba, aki Székesfehérvárra költözött, a szerb 
Lazar Csirkovics és az albán Herdi Prenga a Budapest Honvédhoz, 
Dombó Dávid a Vasashoz, Gosztonyi András a Dunaújvároshoz, a 
szerb-magyar származású Lazar Zlicsics az FK Aksuhoz igazolt. Az 
érkezők között van az északmacedón Mario Ilievszki, aki eddig a bol-
gár Szeptemvriben futballozott, és egy gólt már szerzett is várdai szí-
nekben, a horvát Dominik Kovacic az Universitatea Craiovától, Széles 
Imre a Gyirmót FC-től, a szerb Milos Vranjanin pedig a lett Riga FC-től 
került Várdára. Hindrich Ottó a román CFR-től érkezett kölcsönbe, és 
visszatért az eddig a DVTK-nál kölcsönben játszó brazil-magyar Lucas 
is. Van egy új utánpótlás-játékos is Kisvárdán, Králik Péter, aki ebben 
az idényben már a felnőttek között folytatja, emellett a klub leigazolta a 
lengyel Piast Gliwicétől a válogatott kerettag Vida Krisztofert.
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VISSZAPILLANTÓ

MECCSTÖRTÉNET

Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good

Nem túl hosszú a Puskás Akadémia FC és a Kisvárda futballtörténete. 
Az első Kisvárda–PAFC találkozót 2016. augusztus 14-én rendezték. 
A másodosztályú összecsapáson a 19. percben Tischler Patrik már 
két gólnál járt, a vége aztán 2–2 lett, miután a másik oldalon Lucas 
és Miroszlav Grumics is letette a névjegyét. Bő fél évvel később mi 
voltunk a vendéglátók, és megint Tischler volt a gólfelelős – ezúttal 
egy találata is elég volt a győzelemhez.

A két csapat 2018. augusztus 18-án játszotta első közös meccsét 
az NB I-ben. Josip Knezevic az 58. percben szerezte meg a vezetést 
a mieinknek, Lucas a 77. percben egyenlített, így békés pontosztozko-
dással indult a PAFC–Várda elsőosztályú „felvezetője”. Azóta inkább 
nekünk áll a zászló, négyszer győztünk, míg a Kisvárda háromszor, de 
elsősorban a döntetlenek dominálnak a két gárda találkozóin, össze-
sen hatszor volt egál a végeredmény. Érdekesség, hogy a győzelmek-
hez hasonlóan gólokból is ugyanúgy eggyel szereztünk többet, mint a 

végvári csapat, 12–11 a mutató mostani állása. Legutóbb ugyanúgy, 
mint az első élvonalbeli meccsen, szintén 1–1-re végeztünk a piros-
fehérekkel. Az idegenben játszott mérkőzésen Yoell van Nieff már a 
13. percben betalált, holland középpályásunk 25 méterről leadott, ele-
mi erejű lövésébe a hazai kapus csak beleérni tudott. A Kisvárda a 
mérkőzésen számos helyzetet kialakított, de Tóth Balázs fantasztikus 
napot fogott ki, így az ellenfelek sokáig nem tudtak túljárni az eszén. 
Végül a lefújás előtt három perccel Mesanovic tudta begyötörni a lab-
dát a kapunkba. 

Két gólgazdag mérkőzést jegyezhetünk fel a Puskás Akadé-
mia FC és a Kisvárda közös történetében. Mindkét alkalommal 
négy gól született, 2019 áprilisában hazai pályán veszítettünk 4–0 
arányban, alig egy évvel később, 2020 februárjában pedig szintén 
a Panchóban győztünk 3–1-re. Két alkalommal volt 0–0 a végered-
mény, 2020 decemberében és idén áprilisban.

TALÁLKOZZ A MIKULÁSSAL A 
VÁL-VÖLGYI KISVASÚTON!

TALÁLKOZZ A MIKULÁSSAL A 
VÁL-VÖLGYI KISVASÚTON!
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www.valvolgyikisvasut.hu
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JÁTÉKOSPORTRÉ

Csatárként is a csapatjáték az első

– Nagyszerű formában vagy mostanában, az utolsó három 
meccsen betaláltál, csodagólt szereztél a Magyar Kupában a 
Fehérvár ellen, aztán tizenegyesből bevetted a Fradi kapuját, 
legutóbb pedig az Újpest elleni mérkőzésen te szerezted az 
első találatunkat. Mostanában éled puskásos pályafutásod 
legjobb időszakát?

– Igen, ez nem is kérdés. Jól érzem magam a pályán, jönnek 
a gólok, az utóbbi mérkőzéseken végre a kezdőcsapatban kap-
tam helyet – mindez önbizalmat ad, és nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy jól teljesítsek. Remélem, ezt a formát a továbbiakban is tarta-
ni tudom – ha lehetséges, akkor a szezon végéig.

– Az elmúlt másfél évben nem lehetett könnyű dolgod, hi-
szen kevés lehetőséget kaptál, hosszú sérülés is hátráltatott – 
úgy gondolod, sikerült visszazökkeni a helyes kerékvágásba?

– Alighanem. Az átigazolási időszak végén érkeztem, be kel-
lett illeszkednem egy új közegbe. Hamar megtanultam, hogy tü-
relmesnek kell lennem, hiszen eleinte nem játszottam túl sokat, 
a gólok sem igazán jöttek, aztán pedig megsérültem, és sokáig 
tartott a gyógyulás, de remélem, egyszer és mindenkorra magam 
mögött hagytam a rossz időszakot.

– Nehéz volt a beilleszkedés?
– Nem mondanám, hiszen a csapatban kifejezetten családias 

a légkör, és az együttes stílusa sem különbözik nagyban attól, ami-
hez az előző klubjaimban hozzászoktam. A kezdeti problémákat 
inkább az okozta, hogy nem lendültem játékba, de a futball már 
csak ilyen, én pedig az a játékos vagyok, aki mindig elfogadja az 
edzői stáb döntését.

– Ezen sem csodálkozom, hiszen olyan személyiségnek 
ismertünk meg, aki mindig nagyon nyugodt, vidám és minden-
kivel barátságos. Jakov Puljic tényleg ilyen kedves srác?

– Valóban ilyen vagyok, de miért is ne lennék? Az nem ve-
zet sehová, ha állandóan morcos vagy, nem barátkozol senkivel 
– ezzel csak magadnak okozol bajt az öltözőben és az életben is. 
Hitvallásom szerint bármi történik is az emberrel, pozitívnak kell 
maradni, az edzéseken és a pályán pedig mindent bele kell adni, 
hiszen ez a munkád, amelyet szeretsz. Ha kedves vagy a csa-
pattársaiddal, a stábbal, illetve a klubnál dolgozókkal, azt tőlük is 
vissza fogod kapni. Ha azt akarod, hogy a csapatnál jó hangulat 
uralkodjon, akkor így kell viselkedned.

– Egy korábbi interjúban azt is elmondtad, hogy rendkívül 

Bár vérbeli támadó-
ként imád gólokat 
szerezni, Jakov Puljic 
úgy véli, elsődleges 
feladata, hogy játékát 
alárendelje a csapat 
érdekeinek, s hiszi, 
hogy a kollektív 
munka előtérbe 
helyezésével a kapu 
felé is többször nyílik 
meg számára az út. 
Horvát csatárunk 
interjúnkban beszél 
kezdeti nehézségei-
ről, s azt is elárulja, 
miért érzi magát 
remekül a Puskás 
Akadémiánál.

Jakov Puljic
Születési idő: 1993. augusztus 4.
Születési hely:  Vinkovci (Horvátország)
Poszt: támadó
Mezszám: 21
NB I-es mérkőzés/gól: 18/4

NÉVJEGYcsaládcentrikus ember vagy. Jól érzitek magatokat Magyaror-
szágon?

– Nemcsak a közvetlen családom, de gyakorlatilag minden 
rokonom, barátom, aki megfordult Magyarországon, azt mond-
ta, remek hely. A lányom és a feleségem itt van velem, és ők 
is nagyon élvezik az ittlétet, mert azonkívül, hogy szép ország, 
jó emberek vesznek minket körül. Gondolok itt gyakorlatilag 

mindenkire, aki a klubnál dolgozik: az edzőkre, a csapatme-
nedzserre, a sportigazgatóra, a masszőrökre, a rehabilitációs 
stáb tagjaira, a szertárosokra vagy a klubmédiásokra. Ha bizo-
nyos emberekkel sok időt töltesz, nagyon fontos, hogy jól érez-
zétek magatokat együtt – ez itt megvan, ezért mi is ragyogóan 
vagyunk.

– Visszatérve a futballhoz: most egy nagyon kemény el-

lenfél, az egyik legnagyobb riválisunk, a Kisvárda érkezik a 
Pancho Arénába. Mit vársz a mérkőzéstől?

– Otthon játszunk, úgyhogy meg kell mutatnunk, hogy ez bizony 
a mi pályánk! Jó meccset várok, és egyértelműen csak a három 
pontban gondolkodom. Ha higgadtak maradunk, és nyugodtan fut-
ballozunk, szerintem meg is lesz a győzelem.

– Jelenleg a negyedik helyen állunk a bajnokságban, s a 
Kisvárda elleni mérkőzés azért is fontos lesz, mert ha nyerünk, 
fellépünk a harmadik helyre. Tudom, hogy még nagyon sok 
mérkőzés van hátra a bajnokságból, de véleményed szerint is-
mét meglesz a dobogó?

– Bár a Kisvárda már tavaly is bizonyított, az újonc Kecskemét 
pedig nagy meglepetést okozott eddigi nagyszerű szereplésével, és 
megérdemelten van ott a második helyen, nekünk nem más klubok-
kal kell foglalkoznunk, csakis saját magunkkal.  Ha mi jók vagyunk, 
ha koncentráltan futballozunk, ha minden meccsre legjobb tudásunk 
szerint készülünk fel, akkor egyértelműen ott a helyünk a legjobb 
két-három csapat között. Úgyhogy az elmúlt három szezon alapján 
teljes joggal várják el tőlünk, hogy most is a dobogón végezzünk.

– Magaddal szemben milyen elvárásaid vannak az évad-
ban?

– Leginkább az, hogy jól futballozzam. Csatárként is mindig 
részt kell venni a csapatjátékban hiszen a védekezés a támadók-
kal kezdődik. Mindig is abban gondolkodtam, hogyan segíthetek a 
többieknek, s nemcsak a góljaimmal, hanem a szereléseimmel, a 
labdaszerzéseimmel, a gólhelyzetek kialakításával. Ugyanis nagyon 
szeretek játszani, nemcsak elöl lenni, és várni, mikor kerülök gól-
helyzetbe – azt hiszem, ezt a legutóbbi három mérkőzé-
sen meg is mutattam. Szívesen mozgok be a vonalak 
közé, hogy passzopciót biztosítsak a társaimnak, és 
persze gólt szerezni is imádok, hiszen mégiscsak ez 
az elsődleges feladatom. A gólok számát tekintve nem 
akarok magamra nyomást helyezni, csak élvezni 
akarok minden egyes meccset. Ha harcolok, 
ha jól támadok le, ha jól passzolok, akkor 
meglesznek a lehetőségeink a gólszerzés-
re, és akkor már csak a befejezésre kell 
koncentrálni.

– Ha lehetne három kívánságod az 
idénnyel kapcsolatban, melyek lennének 
azok?

– Az első, hogy a csapatból minden-
ki legyen egészséges, a második, hogy 
nyerjük meg a bajnokságot, a harmadik 
pedig, hogy minél több góllal segíthes-
sem a Puskás Akadémiát.
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2005. 03. 17., Fehérgyarmat

95

védők

kapusok támadók
Markek Tamás
1991. 08. 30., Nagykanizsa

24

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

10

Wojciech Golla
1992. 01. 12., Zlotów (Lengyelország)

14
Gruber Zsombor
2004. 09. 07., Győr

30

Nagy Zsolt
1993. 05. 25., Székesfehérvár

25

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

91
Kiss Tamás
2000. 11. 24., Győr

7

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

2

Spandler Csaba
1996. 03. 07., Mór

23

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

18

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

8

Tóth Balázs
1997. 09. 04., Kazincbarcika

1

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

17

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

11

Szolnoki Roland
1992. 01. 21., Mór

22

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

15

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

21

Lamin Colley
1993. 07. 05., Banjul (Gambia)

9

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

6

Komáromi György
2002. 01. 19., Szolnok

97
Skribek Alen
2001. 04. 11., Budapest

77
Hornyák Zsolt vezetőedző, Polonkai Attila asszisztens edző, Vanczák Vilmos asszisztens edző, Balajcza Szabolcs kapusedző, Egon Kunzmann erőnléti edző, 
Purger Szilárd rehabilitációs edző, Dr. Abkarovits Géza csapatorvos, Feszthammer Réka fizioterapeuta, Sörös Kata 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

Posztobányi Patrik 
2002. 07. 29., Budapest

71

Jevhenij Kicsun
2004.  09.  16., Ungvár (Ukrajna)

13

Sahab Zahedi
1995.  08.  18., Malayer (Irán)

12

NBI-es mérkőzés/gól
69/–

NBI-es mérkőzés/gól
17/–

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

NBI-es mérkőzés/gól
69/1

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

NBI-es mérkőzés/gól
39/1

NBI-es mérkőzés/gól
227/3

NBI-es mérkőzés/gól
128/2

NBI-es mérkőzés/gól
126/10

NBI-es mérkőzés/gól
92/3

NBI-es mérkőzés/gól
854/7

NBI-es mérkőzés/gól
63/13

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

NBI-es mérkőzés/gól
64/11

NBI-es mérkőzés/gól
65/7

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

19 NBI-es mérkőzés/gól
79/17

NBI-es mérkőzés/gól
6/–

Bakti Balázs
2004. 12. 31., Budapest

67 NBI-es mérkőzés/gól
15/–

NBI-es mérkőzés/gól
8/–

NBI-es mérkőzés/gól
2/–

NBI-es mérkőzés/gól
119/10

NBI-es mérkőzés/gól
5/–

NBI-es mérkőzés/gól
74/9

NBI-es mérkőzés/gól
21/9

NBI-es mérkőzés/gól
18/4

NBI-es mérkőzés/gól
66/9

NBI-es mérkőzés/gól
51/5

Batik Bence
1993. 11. 08., Szeged

5 NBI-es mérkőzés/gól
159/9

Brandon Ormonde-Ottewill
1995. 12. 21., Sutton (Anglia)

33 NBI-es mérkőzés/gól
4/–

 mez név született, nemzetiség NB I-es mérkőzés/gól
  Kapusok
 12 Artem Odincov 2000. 11. 09., ukrán 7/–
 89 Hindrich Ottó 2002. 08. 05., magyar 13/–
 99 Mihajlo Hotra 2000. 04. 20., ukrán –/–
  Védők
 2 Hej Viktor 1996. 02. 02., ukrán/magyar 93/1
 4 Anton Kravcsenko 1991. 03. 23., ukrán 95/5
 5 Milos Vranjanin 1996. 06. 11., szerb 6/–
 23 Széles Imre Antal 1995. 11. 30., magyar 23/–
 24 Dominik Kovacic 1994. 01. 05., horvát 12/–
 25 Matheus Leoni 1991. 09. 20., brazil 56/4
 33 Rubus Tamás 1989. 07. 13., magyar 70/3
 71 Andrei-Ionut Peteleu 1992. 08. 20., román 25/–

 mez név született, nemzetiség NB I-es mérkőzés/gól
  Középpályások
 6 Ötvös Bence 1998. 03. 13., magyar 54/2
 8 Janisz Karabelov 1996. 01. 23., bolgár 56/3
 9 Rafal Makowski 1996. 08. 05., lengyel 27/5
 10 Vida Kristopher 1995. 06. 23., magyar 11/–
 11 Lucas 1989. 05. 06., brazil/magyar 85/6
 18 Bohdan Melnik 1997. 01. 04., ukrán/magyar 124/9
 41 Bíró Roland 2003. 05. 30., magyar 3/–
 88 Czérna Erik 2003. 05. 07., magyar 8/–
  Támadók
 7 Driton Camaj 1997. 03. 07., montenegrói 63/12
 17 Jasir Asani 1995. 05. 19., albán/északmacedón 42/7
 20 Jaroslav Navrátil 1991. 12. 30., cseh 71/12
 26 Jaroszlav Heles 2004. 07. 20., ukrán 1/–
 27 Jasmin Mesanovic 1992. 01. 06., bosnyák 44/10
 40 Mario Ilievszki 2002. 04. 24., északmacedón 13/2
 67 Nagy Mihály Krisztián 1992. 06. 20., magyar 11/–
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INTERJÚ FELÉPÜLŐBEN

Újra köztünk a kapitány

A Vitória Guimaraes elleni konferencialiga-selejtező visszavágóján elszenvedett keresztszalag-szakadásából lábadozik 
Szolnoki Roland. Csapatkapitányunk visszatérhetett az öltözőbe, becsülettel végzi a rehabilitációs munkát, szurkol a 
többieknek, és reméli, mihamarabb a pályán is pacsizhat a csapattársakkal.

– Kezdésként jöjjön az esetedben mostanában mindig legaktuálisabbnak 
számító kérdés: hogy vagy?

– Most már a második műtét után azt mondom, minden úgy van, ahogyan erede-
tileg lennie kellett volna. Szerencsére nem duzzadt be újra a térdem, folyik a rehabi-
litáció, keményen dolgozom, most talán félidőnél vagyunk.

– Miért volt szükség a második operációra?
– Az első, nagy keresztszalagműtétem is jól sikerült, csak éppen az volt a baj, 

hogy folyamatosan gyulladásban volt a térdem. Később kiderült, hogy egy gócos 
fogam okozta a problémát, így kerültek a baktériumok a térdembe. Miután kihúzták a 
fogamat, már javult a helyzet, és lehet, hogy az antibiotikum-kúra elég lett volna, de 
a doktor úr biztosra akart menni. Meg is gyógyult a térdem, és gyakorlatilag ugyanon-
nan tudtam folytatni a rehabilitációs munkát, ahol abbahagytam.

– Visszatértél a többiek közé, nap mint nap ott vagy a társakkal, így azért 
talán kicsit könnyebb már a gyógyulási folyamat. Alakul a lelki világod?

– Úgy érzem, mentálisan erős vagyok, és meg is éltem már a futballban ezt-azt, 
de ez most új helyzet volt, és elsőre eléggé kétségbeestem, hiszen még nem volt 
ilyen hosszan tartó sérülésem. Talán nem lövök mellé, ha azt mondom, a keresztsza-
lag-szakadás az egyik legrosszabb sérülés a sportban, aki átesett rajta, az pontosan 
tudja. Az első hat hétben nem csinálhattam semmit, rögzítőt kaptam, és az orvos 
szigorú fekvést rendelt el. Társasági ember vagyok, nagyon jó újra együtt lenni a 
többiekkel, visszazökkeni abba, amit a sérülésemig csináltam. Most az a különbség, 
hogy ők a pályára mennek, én pedig külön végzem a feladatom.

– Gondolom, kaptál egy-két vállveregetést, amikor először megjelentél…
– A sérülésem alatt is folyamatosan tartottam a kapcsolatot mindenkivel, meglá-

togattak, hívtak, írtak nekem, nagyon rendesek voltak. Ha a rehabilitációban van egy 
kis előrelépés, a munka is sokkal jobban megy, a gyógytornászunk, Sörös Kata is 
nagyon sokat segít nekünk ebben, próbál minket a jó irányba húzni, a többiek is öntik 
belém a lelket, ami nagyon jól esik ilyenkor.

– Csak kívülről nézheted a csapat bajnoki meccseit. Mennyire vagy elége-
dett a látottakkal?

– Amióta lehet, ott vagyok a meccseken, kint voltam hétvégén az Újpest ellen, 
kimentem a kupameccsre és a hazai bajnokikra is. Furcsa „kívülállóként” nézni a 
mérkőzéseket, rossz, hogy akarnál segíteni, bemenni a pályára, de nem tudsz… Az 

„Ha nyerünk, mindegy, ki szerzi a gólokat”

Aligha lehet jobban beszállni csereként egy vesztésre álló csapat-
ba, mint vasárnap a Szusza Ferenc Stadionban Sahab Zahedi tet-
te. Iráni támadónk előbb az újpestiek 2–1-es vezetésénél Brandon 
Ormonde-Ottewill beadásából mattolta Djordje Nikolicsot, majd 3–2-
nél Mohamed Mezghrani ívelését bólintotta a szerb kapus hálójába.

„Minden csatár akkor a legboldogabb, ha gólokkal segítheti a 
csapatot, ez alól én sem vagyok kivétel. A szezon elején tértem visz-
sza a sérülésemből, kezdettől fogva sokat dolgoztam azon, hogy 
mielőbb formába lendüljek. Most kifejezetten élveztem a játékot, 
de a góljaimnak is sokkal jobban örültem volna, ha megszerezzük 
a három pontot – fogalmazott iráni centerünk. – Bár az idegenben 
elért döntetlen nem rossz eredmény, a meccs kimenetelével még-
sem voltam elégedett, az viszont mindenképpen pozitívum, hogy a 
Megyeri úton és előtte a Fradi ellen is jól futballoztunk. Megvolt rá az 
esélyünk, hogy megnyerjük az összecsapást, vezettünk, és sokáig 
magabiztosan játszottunk, de a futballban minden pillanatok alatt 
megváltozhat – ezt láttuk most is. Mindenesetre úgy vélem, a csapat 
jó úton jár, és ez a legfontosabb.”

Az ázsiai támadó jelenleg öt bajnoki és két kupagóljával a Hor-
nyák-brigád legeredményesebbje, a ligában az újpestieké mellett a 
Debrecen, a Vasas és a Fehérvár kapuját vette be, a Magyar Kupá-
ban a Csákvár ellen volt kétszer eredményes.

„Sosem foglalkozom a számokkal, nem kalkulálom ki előre, 
hány gólt akarok szerezni egy szezonban. Az egyetlen célom, hogy 
az előzőnél jobb szezont zárjak, összességében több gólt szerez-
zek, mint tavaly a Zorja, illetve a Puskás színeiben. A találatokon 
túl természetesen a gólpasszaim számát is növelni szeretném, de 
a legfontosabb számomra, hogy minél többször a győztes csapat 
tagja lehessek. Ha az együttes nyer, nem igazán érdekel, ki szerzi 
a gólokat” – mondta a huszonhét éves center, aki reméli, a csapat 
két nyeretlen találkozó után az egyik legnagyobb rivális, a Kisvárda 
ellen visszatalál a győztes útra.

„Biztos, hogy nagyon nehéz kilencven perc elé nézünk, mert a 
Várda is nagyon jó csapat, ezt már a tavalyi bajnokságban is iga-
zolták. A mostani szezonban is jól teljesítenek, a harmadik helyen 
állnak, de mi vagyunk a Puskás Akadémia, a dobogóért harcolunk, 
száz százalékot fogunk nyújtani a mostani hétvégén is, és remélem, 
győzelemmel szerzünk örömet a Pancho Aréna közönségének.”

Az Újpest ellen a 
kispadról beszállva 
kétszer is betalált 
Sahab Zahedi, aki öt 
találatával vezeti csa-
patunk házi góllövő-
listáját. A tavasszal 
a Zorja Luhanszktól 
kölcsönbe érkezett 
támadó természete-
sen tovább szeretné 
növelni találatainak 
számát, de ha a csa-
pat nyer, nem számít 
neki, kinek a neve áll 
az eredményjelzőn.

első kör után nem mondhatjuk azt, hogy rosszul állunk. Ami kicsit bosszantó, az a 
sok döntetlen, amelyek többségének a javunkra kellett volna eldőlnie. Abban minden-
képpen javulnunk kell, hogy 1–0-s vagy 2–1-es vezetésnél ki tudjunk védekezni egy 
meccset. Összességében úgy látom, hogy az első három-négy forduló után nagyon 
stabil lett a csapatjáték is, a pontok is jöttek, s ne felejtsük el: csak a Fradi tudott le-
győzni minket. Volt egy tízmeccses veretlenségi sorozatunk, és a kupában is tovább 
tudtunk jutni, úgyhogy abszolút pozitívnak tartom az eddigi szereplésünket.



1 6 1 7

OTP Bank Liga, 12. forduló
Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 2–4 (2–3)

OTP Bank Liga, 13. forduló
Újpest FC–Puskás Akadémia FC 3–3 (1–1)

Gól: Puljic (3. – 11-esből), Nagy Zs. (33.), ill. Marquinhos (8.), R. Mmaee (29.), A. Traoré (45., 53.)

Sárga lap: Spandler (9.), Corbu (37.), Baluta (50.), Kiss (91.), ill. Laidouni (51.), Besic (75.)

PAFC: Tóth B. – Mezghrani (Van Nieff, 13.), Spandler, Stronati, Nagy Zs. – Favorov (Urblík, 
46.), Batik – Kiss T., Baluta (Zahedi, 86.), Corbu (Gruber, 46.) – Puljic (Colley, 80.)

FTC: Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Knoester, Pászka – Vécsei, Laidouni (Gojak, 62.), 
Zachariassen –  A. Traoré, R. Mmaee (Tokmac, 86.), Marquinhos (Besic, 69.)

Gól: Diaby (24.), Antonov (66. – 11-esből), Csongvai (82.), ill. Puljic (11.), Zahedi (77., 86.)

Sárga lap: Csoboth (25., 33.), ill. Spandler (28., 82.)
Kiállítva: Csoboth (33.), ill. Baluta (45.), Spandler (82.)

Újpest FC: Nikolics – Szabó B. (Jakobi, 89.), Csongvai, Diaby, Antonov – Pauljevics, Onovo, 
Mack (Kastrati, 60.), Katona (Bjelos, 69.), Csoboth – Goure (Tallo, 69.)

PAFC: Tóth B. – Mezghrani, Spandler, Stronati, Ormonde-Ottewill – Batik, Van Nieff (Corbu, 
70.) – Kiss T. (Gruber, 76.) , Baluta, Nagy Zs. – Puljic (Zahedi, 76.)

JEGYZŐKÖNYV
JEGYZŐKÖNYV

MECCSSZILÁNKOK
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ÍGY ÁLLUNK MOST
U21

TABELLA

HÁZI GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 11 9 – 2 27–8 27
  2 KECSKEMÉTI TE 13 6 6 1 21–13 24
  3 KISVÁRDA MASTER GOOD 13 6 4 3 25–22 22
  4 PUSKÁS AKADÉMIA FC  13 5 6 2 19–15 21
  5 ZTE FC 12 4 3 5 20–17 15
  6 PAKSI FC 12 4 3 5 17–22 15
  7 MOL FEHÉRVÁR FC 13 4 3 6 13–18 15
  8 DVSC 13 3 5 5 22–25 14
  9 BUDAPEST HONVÉD 13 3 4 6 14–20 13
10	 MEZŐKÖVESD	ZSÓRY	FC	 13	 3	 4	 6	 16–23 13
11 ÚJPEST FC 13 3 4 6 16–24 13
12 VASAS FC 13 2 6 5 12–15 12

A PAFC 2022–2023-as 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  SAHAB ZAHEDI 5
  2  CORBU MARIUS 3
  3  ALEXANDRU BALUTA 2
  3  ARTEM FAVOROV 2
  3  JAKOV PULJIC 2
  6  BATIK BENCE 1
  6  NAGY ZSOLT 1
  6  LUCIANO SLAGVEER 1
  6  YOELL VAN NIEFF 1

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

SZRT_TIPPMIX_Relaunch_219x280_0128.indd   1SZRT_TIPPMIX_Relaunch_219x280_0128.indd   1 2022. 01. 31.   15:41:482022. 01. 31.   15:41:48



2 0

2023.03.18.

2023.04.22.

2023.05.27.

2023.02.25.

2023.04.08.

2023.05.13.

2023.02.11.

2023.02.04.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információért érdeklődjön a Pancho Aréna 1-es jegypénztáránál, illetve a www.puskasakademia.hu weboldalon.
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