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ROVATCÍM

Hornyák Zsolt a 
Ferencváros ott-
honában irányí-
totta századszor 
együttesünket az 
első osztályban, 
s noha a végén 
a zöld-fehérek 
örülhettek, mes-
terünk elégedett 
volt a mutatott já-
tékkal. Az Újpest 
elleni mérkőzés-
sel kapcsolatban 
vezetőedzőnk 
elmondta: stabil 
csapattal mérjük 
össze erőnket, 
amely ellen 
legalább olyan 
jól kell futbal-
loznunk, mint az 
Üllői úton.

VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

VASÁRNAP IS KELL A FRADI ELLENI TŰZ
– A Ferencváros elleni volt a csapat századik 

bajnoki meccse az irányításod alatt, s bár végül a 
hazaiak nyertek, nem sok hiányzott, hogy a fiúk 
győzelemmel kedveskedjenek neked a jubileum 
alkalmából…

– Sajnos a jó eredmény nem jött össze, de a já-
tékkal, a taktikai fegyelemmel és a hozzáállással 
nagyon elégedett voltam. Azt csináltuk, amit elter-
veztünk, egy-két apróságtól eltekintve meg tudtuk 
valósítani az elképzeléseinket. Úgy éreztem, a csa-
patom jobban játszott a Fradinál, megfogtuk őket, 
gyakran ki sem tudták hozni a labdát, egy hajszálon 
múlott, hogy nem tudtuk megnyerni a mérkőzést. A 
végén egy koncentrációs hibát, egy rossz helyezke-
dést ki tudott használni az ellenfél, és gólt szerzett. 
Szomorú, hogy ilyen jó játékkal nem tudtunk nyer-
ni, nem tudtuk feltenni az i-re a pontot, kihagytunk 
egy százszázalékos helyzetet és egy tizenegyest, de 
Artem Favorovot nem tudom ezért hibáztatni, hiszen 
egyébként jól játszott, az ilyesmi pedig előfordul a 
futballban.

– Visszatérve a jubileumhoz: a száz mérkőzés-
ből ki tudnál emelni egy kedvencet?

– Számomra a legizgalmasabb és legjobb meccs 
a Ferencváros 4–1-es legyőzése volt. Hazai pályán 
játszottunk, az elején hibáztunk, és hátrányba kerül-
tünk, aztán mégis négy gólt tudtunk rúgni egy olyan 
csapatnak, mint a Fradi. Ez volt a legemlékezetesebb, 
legdrámaibb fordításunk és győzelmünk, de minden 
mérkőzés nagyon nehéz volt, és mindegyikre ugyan-
olyan elszántsággal készültünk.

– Most a Pancho Arénában az ellen az Újpest el-
len játszunk, amellyel annak idején az első meccse-
det vívtad a Puskás Akadémia vezetőedzőjeként. A 
nyáron sokat változott a keretük, a támadósoruk-
ból Georgi Beridze és Budu Zivzivadze távozott, 
Yohan Croizet sérülés miatt hosszú időre kiesett. 
Mindezek ismeretében mit várhatunk a vasárnapi 
mérkőzéstől?

– Nem mondanám, hogy gyengültek, az 5–3–2-es 
felállásukban elég stabil játékra képesek. Kétségkívül 
vesztettek néhány egyéniséget, de a legutóbbi mecs-
csükön is kidolgoztak két-három ziccert, úgyhogy hi-
ába nincsenek ott az általad említett játékosok, így is 
nagyon veszélyesek tudnak lenni. Nálunk is hiányoz-
nak kulcsemberek, de ha olyan taktikai fegyelemmel 
és olyan elánnal játszunk, mint a Ferencváros ellen, 
akkor bízom a jó eredményben.

STABIL HÁTTÉR

A MAGYAR SIKEREKHEZ
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MECCSTÖRTÉNETELLENFÉLNÉZŐ

ÚJPEST FC

Vasárnapi ellenfelünk, a hússzoros magyar bajnok a 
tavalyi szezonban sokáig a kiesőzónában vagy annak 
környékén tanyázott, majd tavasszal megrázta magát, 
és végül a hetedik pozíciót szerezte meg a bajnokság-
ban. Az „új” Újpest játékstílusának kialakításában el-
évülhetetlen érdemei vannak az új mesternek, aki ja-
nuárban érkezett a Megyeri útra. Milos Kruscic stábja 
azonnali változásokat hajtott végre, a hathetes nyári 
felkészülés során pedig a játékosok fizikai állapotának 
további fejlesztését tűzte ki elsődleges céljául.

A lila-fehérek az első fordulóban a Mezőkövesd 
Zsóryt fogadták, és a meccs során rengeteg ziccert dol-
goztak ki. A mérkőzés utáni reakciókat elnézve egyáltalán 
nem meglepő, hogy szinte vereségként élték meg a hazai 
pályán „elszenvedett” 1–1-es döntetlent, így borítékolha-
tó, hogy nem bunkerfocira készülnek majd ellenünk. Ez 
még akkor is megjósolható, ha figyelembe vesszük, hogy 
támadósoruk – vezetőedzőjük elmondása szerint – nem 
a legacélosabb, ráadásul egyik legveszélyesebb játéko-
suk, Yohan Croizet – aki még a Bohemians Praha elleni 
felkészülési mérkőzésen szenvedett el keresztszalag-sza-
kadást – továbbra sem léphet pályára.

Nem könnyű eldönteni, hogy erősödött vagy inkább 

A lila-fehér 
gárda feledtetné 
az első forduló 
csalódását.

gyengült az Újpest a nyári pihenő alatt. Több alapem-
ber is távozott, a tavalyi szezon egyik legjobbja, a grúz 
Giorgi Beridze az Ankaragücünél folytatja, honfitársa, 
a házi gólkirály Budu Zivzivadze visszatért Fehérvárra, 
Marko Filipovics pedig a Szentlőrinchez került. Kádár 
Tamás a Paksi FC-hez, a görög Jorgosz Kutrumbisz Tö-
rökországba, Nikola Mitrovics a Budapest Honvédhoz 
szerződött, Szakály Péter szabadon igazolhatóvá vált, a 
brazil Fernando Viana pedig hazatért. Kölcsönbe a Ka-
zincbarcikához került Kálnoki-Kis Zsombor, Máté Zsolt 
pedig újabb idényt kezdhet a Tiszakécske játékosaként.

Az „érkezési oldalon” található a visszatérő bos-
nyák Dzenan Burekovic, a török Göztepe SK korábbi 
játékosa, a svéd Jack Lahne, ő eddig a francia Amiens 
SC-ben, majd kölcsönben a Botev Plovdivban fut-
ballozott. A szerb Matija Ljujics a Hapoel Haifától, az 
eddig kölcsönben játszó, az Újpestnél szintén évekig 
futballozó nigériai Vincent Onovo a dániai Randers FC-
től, Szabó Bálint a Nyíregyháza Spartacustól érkezett 
a Megyeri útra. Visszatért a Szentlőrinctől Mucsányi 
Márk, az elefántcsontparti Junior Tallo pedig a török 
Samsunspornál tett kitérője után csatlakozott ismét a 
negyedik kerületiekhez.

ALCSÚTI 
ARBORÉTUM
Az ország egyik legértékesebb növénygyűjteményével
rendelkező varázslatos angolparkja minden évszakban
más-más arculatát mutatja az ideérkezőknek.
 
A 40 hektáron található természetvédelmi terület 
természetbarátok, kirándulók, túrázók, családok és
csoportok kedvelt célpontja.

 www.alcsuti-arboretum.hu    info@alcsuti-arboretum.hu    AlcsutiArboretum

SZENTJÁNOSBOGÁR-R
AJZÁS

HÓVIRÁGÜNNEP
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VISSZAPILLANTÓMECCSTÖRTÉNET

PAFC–ÚJPEST
Reméljük, „tucatmeccs” lesz: ti-
zenkettedik Újpest elleni győzel-
münkre készülünk.

Jó ideje kellemes érzésekkel figyeljük együttesünk Új-
pest elleni teljesítményét, a lilákkal szemben ugyanis je-
lentős Puskás-fölényt mutat az örökmérleg. A két gárda 
eddig huszonkétszer mérte össze erejét az NB I-ben, s 
a mérkőzések fele a mi győzelmünkkel végződött – öt 
döntetlen és hat fővárosi siker mellett.

A szaldó azonban nem mindig mutatott ennyire 
szépen: a két csapat 2013 óta íródó közös története 
során 2017 szeptemberében jegyezhettük fel az első 
diadalt, akkor Pintér Attila irányítása alatt Ulysse Diallo 
találatával és Josip Knezevic duplájával 3–1-re nyertünk 
a Megyeri úton. Abban a szezonban még kétszer győz-
tük le az újpestieket a bajnokságban, ám legnagyobb 
fájdalmunkra az idény legfontosabb meccsén, a ku-
padöntőben 2–2 után tizenegyesekkel alulmaradtunk 
– mivel újoncként simán bennmaradtunk, alighanem 
bárki odaadta volna az egyik bajnoki sikert a trófeáért 
cserébe…

A számunkra nem túl jól sikerült 2018/19-es évad-
ban az első két meccset az újpestiek nyerték, ám a har-
madikat mi: az 1–0-ra végződött összecsapáson Josip 
Knezevic gólja konkrétan azt jelentette, hogy a követke-
ző idényt is az NB I-ben tölthetjük.

Hornyák Zsolt érkezésével aztán teljessé vált a fö-
lény: jelenlegi mesterünk dirigálása alatt hétszer mi 
örülhettünk, míg a lila-fehérek két alkalommal gyűjtöt-
ték be a három pontot. Érdekesség, hogy vezetőedzőnk 
debütáló mérkőzése éppen az Újpest ellen volt, a 3–1-es 
sikerrel végződött összecsapás első félidejében Ezekiel 
Henty duplázott, harmadik gólunkat pedig 2–1-nél 
Knezevic szerezte, lezárva ezzel az összecsapást.

Legutóbbi sikerünk tavaly novemberben született, 
akkor 2–1-gyel tartottuk a három pontot a Panchóban, 
ahol gól nélküli első félidő után Alexandru Baluta az 50., 
Libor Kozák a 90. percben talált be, a hosszabbításban 
Giorgi Beridze már csak kozmetikázni tudott az eredmé-
nyen.

Az eddigi utolsó, idén március 5-én, a Szusza Ferenc 
Stadionban tartott randevún Artem Favorov szabadrú-
gásgóljával mi szereztünk vezetést, ám az azóta a Vidi-
hez visszatért Budu Zivzivadze, valamint az egykoron 
nálunk is futballozó Branko Pauljevics is betalált a túlol-
dalon, így 2–1 arányban a hazaiak nyertek.

A fentiekben felidézettek alapján talán nem megle-
pő, hogy a párharc gólkirálya az egyébként az említett 
kupadöntőben is betaláló Josip Knezevic, aki a bajnoki-
kon hatszor, összesen hétszer vette be a lilák kapuját. A 
második legeredményesebb az ötgólos, szintén puská-
sos Tischler Patrik, aki egy meccsen a legtöbbször ün-
nepelhetett, ugyanis 2015. május 23-án mesternégyest 
szerzett – más kérdés, hogy akkor ez csak egy 5–4-es 
vereséghez volt elegendő.
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JÁTÉKOSPORTRÉ JÁTÉKOSPORTRÉ

„ITT VÁLTAM FELNŐTTÉ”
– Amikor egy nappal a meccs előtt megtudtam, 

hogy kezdő leszek, volt bennem drukk – mesélte a 
tinédzserkort nemrégiben maga mögött hagyó saját 
nevelésű játékosunk. – Nagyobb, mint eddig bármi-
kor, hiszen először voltam kezdő, de kétségkívül ez 
volt az egyik legszebb szülinapi ajándékom.

– Mindenesetre a külső szemlélő számára nem 
tűntél megilletődöttnek.

– Igen, az izgalom nagyjából addig tartott, míg 
a kezdő sípszó el nem hangzott, utána már csak a 
mérkőzésre koncentráltam, és ki tudtam zárni min-
den egyebet.

– Milyen volt belülről a rangadó?
– A Fradi ellen senkit nem kell külön motiválni, 

hiszen Magyarország legsikeresebb klubjáról beszé-
lünk. Nagyszerű érzés volt pályára lépni a Groupama 
Arénában, a csapat is elég jól játszott, s remélem, si-
került bizonyítanom a mesternek, mindenesetre na-
gyon jól esett, hogy megdicsért a mérkőzés után.

– Mind középpályásként, mind a középső védő 
posztján sokszor játszottál már. Melyik fekszik job-
ban?

– Jó kérdés. Nagyon-nagyon régen, amikor fociz-
ni kezdtem, szélső támadó voltam, aztán amikor az 
akadémiára kerültem, rendre belső védőt játszottam, 
három éve lettem középpályás. Az utánpótlás-váloga-
tottakban az elején szintén középhátvéd voltam, on-
nan kerültem a középpályára. Egyébként mind a két 
posztnak megvan a maga szépsége, mind a kettőt na-
gyon szeretem, úgyhogy nem tudnám megmondani, 
melyik a kedvencem.

– Melyek az erényeid, illetve miben fejlődhetsz 
még – akár középpályásként, akár belső védőként?

– A kérdés egyik felét könnyű megválaszolni, hi-
szen úgy gondolom, minden téren fejlődnöm kell. A 
legnagyobb erényem talán a mentalitásom, az, hogy 
soha nem adom fel, és az első pillanattól a kilencve-
nedik percig mindent megteszek a csapat érdekében.

– Akkor talán az sem véletlen, hogy a korosztá-
lyos válogatottakban, illetve az akadémia csapatai-
ban is mindig te voltál a csapatkapitány. Álmodoztál 
már arról, hogy egyszer a Puskás Akadémia FC játé-
kosaként is te viseld a karszalagot?

– A fiatalok közé tartozom, mindenkinek megadom 
a tiszteletet, és úgy gondolom, befogadtak a csapat-

Két nappal a 
huszadik szüle-
tésnapja után, a 
bajnok FTC ott-
honában lépett 
először kezdő-
ként pályára a 
Puskás Akadémia 
FC színeiben 
Posztobányi 
Patrik. A sokszo-
ros utánpótlás-
válogatott ifjúval 
a jeles esemé-
nyen túl a közeli, 
illetve régebbi 
múltról, vala-
mint céljairól is 
beszélgettünk.

Posztobányi Patrik
Születési idő: 2002. július 29.
Születési hely: Budapest
Poszt: középpályás
Mezszám: 71
NB I-es mérkőzés/gól: 1/–

NÉVJEGY

társak. A zalaegerszegi kölcsönjátékból visszatérve 
nagyon pozitívan fogadott mindenki, és azt hiszem, 
a többiek is látják, mennyit teszek bele az edzésmun-
kába. Tizenegy éves korom óta vagyok a Puskás Aka-
démián, itt nevelkedtem, nyilván nagyszerű lenne, ha 
egyszer én vezethetném ki a nagycsapatot a pályára 
egy tétmérkőzésen.

– Mit jelent számodra a Puskás Akadémia?
– Nagyon sokat köszönhetek az egyesületnek, itt 

játszottam az első NB I-es mérkőzésemet, itt váltam 
gyerekből felnőtté – nyugodtan mondhatom, hogy a 
Puskás Akadémia a második családom.

– Húszévesen mennyire érzed magad felnőtt-
nek?

– Sokkal érettebb lettem az alatt az egy év alatt, 
amelyet az első csapatnál, illetve Zalaegerszegen töl-
töttem. Sokat önállósodtam, komolyodtam – ez, azt 
hiszem, a „civil” életben és a pályán is meglátszik.

– Milyen célokat tűztél ki magad elé az előttünk 
álló idényre?

– Legelőször is szeretném bebizonyítani, hogy 
van helyem a csapatban, és minél több játékpercet 
szeretnék kapni, és ha megkapom a lehetőséget, élni 
szeretnék vele. Ha ez mind összejön, akkor szeretnék 
bekerülni az U21-es válogatottba. Az előző esztendő 
nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, nem az én 
évem volt, most viszont úgy akarok teljesíteni, hogy 
Gera Zoltán szövetségi edző is számításba vegyen.

– Az öltözőbeli fogadtatásodról már 
beszéltünk. Te hogyan látod, milyen csa-
pat a Puskás Akadémia FC?

– Céltudatos társaság, mindenki egy 
irányba húz, és ez az elmúlt három év ered-
ményein is meglátszik, hiszen sorozatban 
háromszor végeztünk a dobogón. 
Az együttes magja mindig meg-
marad, és minden évben egyre 
jobb játékosok jönnek. Ha el is 
mennek egyesek, a helyettük 
jövők fel tudják venni a fonalat, 
és mindent megtesznek a csa-
patért.

– Mire lehet ez elég a mostani 
szezonban?

– Az elmúlt három év után 
szerintem minimálisan elvár-
ható, hogy az első ötben, de 
leginkább a dobogón végez-
zünk. Ezenkívül minden focis-
ta gyerekkori álma, hogy egy-
szer felemelhesse a Magyar 
Kupát – miért ne történhetne 
ez meg az idei szezonban?
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A PAFC JÁTÉKOSKERETE 2022–2023 

Major Marcell
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

Radics Márton
2001. 12. 02., Győr

20

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,
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
Bakti Balázs
2004. 12. 31., Budapest

67
Artem Favorov
1994. 03. 19., Kijev (Ukrajna) 

19

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

12

AZ ÚJPEST FC JÁTÉKOSKERETE

 mez név született, nemzetiség NBI-es mérkőzés/gól
  Kapusok
 1 Filip Pajovic 1993. 07. 30., szerb 89/–
 23 Banai Dávid 1994. 05. 09., magyar 98/–
 34 Tomori Zoltán 1999. 05. 06., magyar –/–
 99 Hámori Tamás Risto 2002. 09. 21., magyar –/–
  Védők
 2 Lirim Kastrati 1999. 02. 02., koszovói/albán 52/2
 3 Fehér Csanád 2002. 06. 13., magyar 1/–
 4 Abdoulaye Diaby 2000. 07. 04., mali 21/1
 11 Nemanja Antonov 1995. 05. 06.,szerb 60/3
 18 Szabó Bálint 2002. 02. 18., magyar –/–
 20 Kuusk Marten 1996. 04. 05., észt 8/–
 25 Eckl Patrik 2002. 09. 21., magyar 1/–
 49 Branko Pauljevic 1989. 06. 12., magyar/szerb 89/–
 62 Kovács Dominik 2001. 02. 18., magyar 2/–

 mez név született, nemzetiség NBI-es mérkőzés/gól
  Középpályások
 5 Petrus Bouma 1993. 04. 20., kameruni/francia 12/–
 6 Luca Mack 2000. 05. 25., német 1/–
 7 Simon Krisztián 1991. 06. 10., magyar 207/32
 8 Matija Ljujic 1993. 10. 28., szerb 1–
 14 Csongvai Áron 2000. 10. 31., magyar 70/4
 15 Miroslav Bjelos 1990. 10. 29., szerb 32/4
 21 Varga György Balázs 2003. 10. 23., magyar 1/–
 27 Katona Mátyás 1999. 12. 30., magyar 35/6
 28 Radosevic Ognjen 2003. 08. 01., szerb –/–
 29 Vincent Onovo 1995. 12. 10., nigériai 117/4
 45 Stefan Jevtoski 1997. 09. 02., északmacedón 1/–
  Támadók
 10 Yohan Croizet 1992. 02. 15., francia 35/7
 17 Junior Tallo 1992. 12. 21., elefántcsontparti 30/8
 19 Abdoulaye Yahaya 2001. 10. 07., kameruni 5/–
 98 Mory Kone 1995. 07. 13., elefántcsontparti 12/1

NBI-es mérkőzés/gól
57/–

NBI-es mérkőzés/gól
17/–

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

NBI-es mérkőzés/gól
57/1

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

NBI-es mérkőzés/gól
27/1

NBI-es mérkőzés/gól
227/3

NBI-es mérkőzés/gól
122/2

NBI-es mérkőzés/gól
122/9

NBI-es mérkőzés/gól
81/2

NBI-es mérkőzés/gól
79/7

NBI-es mérkőzés/gól
51/11

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

NBI-es mérkőzés/gól
64/11

NBI-es mérkőzés/gól
53/4

NBI-es mérkőzés/gól
69/15

NBI-es mérkőzés/gól
45/–

NBI-es mérkőzés/gól
11/–

NBI-es mérkőzés/gól
1/–

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

NBI-es mérkőzés/gól
107/10

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

NBI-es mérkőzés/gól
59/8

NBI-es mérkőzés/gól
9/4

NBI-es mérkőzés/gól
11/2

NBI-es mérkőzés/gól
60/9

NBI-es mérkőzés/gól
42/5
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INTERJÚTIZENEGYES

KÉRDEZZ-FELELEK – KISS TAMÁS

Nemrég tért 
vissza egyéves 
hollandiai köl-
csönjátékából 
Kiss Tamás. A 
még mindig csak 
huszonegy éves, 
kétszeres váloga-
tott játékosnak 
tizenegy – nem 
kizárólag szakmai 
jellegű – villám-
kérdést tettünk 
fel – lássuk Tomi 
válaszait!

1. A legemlékezetesebb meccsed az NB I-ben?
A Puskás–Haladás, még 2018-ból. A 
tizennyolcadik születésnapomon 2–0-ra 
nyertünk, gól lőttem és gólpasszt adtam a volt 
csapatom ellen.

2. A legkellemetlenebb ellenfél?
Mohamed Mezghrani, amikor még a 
Honvédban játszott. A gyorsasága és a 
dinamikája miatt.

3. A legfontosabb dolog, amit Hollandiában 
tanultál?
Kitartás, alázat, és hogy mindent alárendeljek 
annak, ami iránt elköteleztem magam.

4. A legnagyobb álmod?
Bajnoki cím a Puskással, visszakerülni a 
válogatottba, topligába szerződni.

5. A legjobb barátod a csapatban?
Nagy Zsolt. Hollandia előtt és után is.

6. Amit csak nagyon kevesen tudnak rólad, de 
megosztanád?
Babonás vagyok, például mindig jobb lábbal 
lépek először a pályára.

7. A futballista, akit gyerekkorodban csodáltál?
Lionel Messi. Az akkori nagyon erős Barcelona 
meghatározó játékosa volt.

8. Mi lenne a totemállatod?
A farkas.

9. Szörfözés Kaliforniában vagy kalandtúra az 
amazóniai őserdőben?
Szörfözés.

10. Mondj egyvalamit a bakancslistádról!
A bungee jumpingot kipróbálnám.

11. Kívánság a szezonra?
Csapatszinten bajnoki arany vagy ezüst, 
egyénileg hét vagy annál több gól.

A JAVÍTÁSBAN BÍZVA
– Nem lehet mondani, hogy túl sok dolgod lett vol-

na a Ferencváros elleni mérkőzésen, hiszen gyakorla-
tilag végig jobbak voltunk a zöld-fehéreknél, kívülről 
legalábbis ez volt az ember benyomása…

– Valóban, a nagy helyzeteket tekintve tényleg az 
mutatkozott meg, hogy jobbak voltunk, és úgy vélem, 
megérdemeltük volna a győzelmet. A Fradi ugyan töb-
bet birtokolta a labdát, de a labdakihozatalokból szé-
pen felépítettük a támadásainkat, és jól is kontráztunk. 
Volt egy óriási helyzetünk, amikor nem találtunk be 
az üres kapuba, a tizenegyest kihagytuk, és a foci ezt 
bizony megbünteti. A Ferencváros ellen a Groupama 
Arénában ilyen lehetőségek nem maradhatnak ki, bár 
a vereséget nem érdemeltük meg, hiszen az ellenfe-
lünknek gyakorlatilag az volt az egyetlen kidolgozott 
helyzete, amelyből a gól született.

– Az utolsó pillanatban te is megjelentél a Fradi ka-
puja előtt, sőt, helyzetbe is kerültél. Te kérted, vagy a 
mester küldött fel?

 – A kilencvenötödik percben volt ez a bizonyos utol-
só szöglet, előtte reménykedtem is benne, hogy lesz 
még egy pontrúgás. Ritka eset, hogy egy kapus előre 
tud menni, és ráadásul fejelni is tud, Balajcza Szabi in-
tett, hogy menjek. A sarokrúgást kifejelték a fradisták, 
ám újra beadtuk a labdát, sikerült is elfejelnem, csak 
sajnos túl messze, tizenegy-tizenkét méterre voltam a 
kaputól. Talán ha kicsit közelebb vagyok, veszélyesebb 
lehetett volna a fejesem.

– Hétvégén jön a javítási lehetőség, hiszen az Új-
pest látogat a Pancho Arénába. A két csapat legutóbbi 
meccsét ők nyerték, úgyhogy van velük elszámolniva-
lónk…

– Szerettünk volna jól startolni a bajnokságban, 
ám nem sikerült győzelemmel kezdenünk, most itt a 
lehetőség, hogy javítsunk. A játék biztató volt a Fradi 
ellen, ráadásul hazai pályán játszunk – bízom benne, 
hogy itthon tudjuk tartani a három pontot. Az Újpest 
támadósorából gólerős játékosok távoztak, illetve es-
tek ki, de a Mezőkövesd ellen így is sok helyzetet ala-
kítottak ki, úgyhogy egy pillanatra sem szabad lebe-
csülnünk őket, főleg, mivel Szolnoki Roland, Nagy Zsolt 
és Luciano Slagveer személyében sajnos nekünk is 
vannak hiányzóink. Mindenesetre feltérképezzük, hol 
sebezhetők, meg fogjuk nézni a gyenge pontjaikat, és 
remélem, sikerül kihasználni azokat.

Tóth Balázs sze-
rint a mutatott 
játék alapján 
többet érde-
meltünk volna a 
Fradi-pályán, de 
reméli, az Újpest 
ellen már sikerül 
megszerezni első 
győzelmünket.
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OTP BANK LIGA, 1. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–0 (0–0)

Gól: Zachariassen (90+4.)

Sárga lap: Kiss T. (39.), Stronati (89.)

FTC: Dibusz – Thelander, Knoester, Kovacsevics (Botka, 58.) – Auzqui (Zachariassen, 69.), 
Laidouni (Esiti, 45.), Vécsei, Loncar (Traoré, 58.), Pászka – Mercier (Tokmac, 58.), Bassey

PAFC: Tóth B. – Posztobányi, Spandler, Stronati – Mezghrani, Favorov (Baluta, 90.), Van 
Nieff, Komáromi – Kiss T., Zahedi (Skribek, 63.), Corbu

JEGYZŐKÖNYV

MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK
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ÍGY ÁLLUNK MOSTU21

TABELLA

  M GY D V G PT
  1 PAKSI FC 1 1 – – 2–0 3
  2 FERENCVÁROSI TC 1 1 – – 1–0 3
  3 ZTE FC 1 1 – – 1–0 3
  4 DVSC 1 – 1 – 2–2 1
  5 KISVÁRDA MASTER GOOD 1 – 1 – 2–2 1
  6 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1 – 1 – 1–1 1
  7 ÚJPEST FC 1 – 1 – 1–1 1
  8 KECSKEMÉTI TE 1 – 1 – 0–0 1
  9 VASAS FC 1 – 1 – 0–0 1
10 BUDAPEST HONVÉD 1 – – 1 0–1 0
11 PUSKÁS AKADÉMIA FC  1 – – 1 0–1 0
12 MOL FEHÉRVÁR FC 1 – – 1 0–2 0

A PUSKÁS AKADÉMIA FC 
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. 07. 31.   Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC 1–0
  2. 08. 07.  17:45  Puskás Akadémia FC – Újpest FC 
  3. 08. 14. 18:00 Kisvárda – Puskás Akadémia FC 
  4. 08. 21.  Puskás Akadémia FC – Kecskeméti TE 
  5. 08. 27.  Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC 
  6. 08. 31.  Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd 
  7. 09. 03.  Vasas FC – Puskás Akadémia FC 
  8. 09. 10.  Zalaegerszeg – Puskás Akadémia FC 
  9. 10. 01.  Puskás Akadémia FC – Mol Fehérvár FC 
10. 10. 08.  Paksi FC – Puskás Akadémia FC 
11. 10. 15.  Puskás Akadémia FC – Honvéd FC 
12 . 10. 22.  Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 
13. 10. 29.  Újpest FC – Puskás Akadémia FC 
14. 11. 05.  Puskás Akadémia FC – Kisvárda 
15. 11. 09.  Kecskeméti TE – Puskás Akadémia FC 
16. 11. 12.  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 
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