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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

HATÉKONY LABDABIRTOKLÁS KELL
– Többször hangsúlyoztad már: a futball a máról szól. Térjünk most vissza
mégis a Paks elleni keddi 3–1-es győzelemre, ugyanis nem túl sokan gondolták,
hogy ott sikerül a magunk javára fordítani
a kupapárharcot, ahol korábban még pontot sem szereztünk…

– Az az igazság, hogy nekünk meg sem
fordult a fejünkben, hogy ne jutnánk tovább.
Egy kupameccsen minden megtörténhet, és
a csapat megmutatta, hogy mindenáron meg
akarja fordítani a párharcot, mindenáron tovább akar jutni. Ezt el is értük, ráadásul egyértelműen mi voltunk a jobbak, rengeteget
dolgoztunk, és a második félidőben jól is futballoztunk.

Sok mozgás,
agresszivitás és
precíz passzjáték
– ez lehet a Loki
elleni siker receptje
vezetőedzőnk, Radoki
János szerint, aki
kérdésünkre azt is
elmondta: örül, hogy
a Paks elleni győztes
kupavisszavágón az
eddig kevesebbet
szereplők közül
többen is éltek a
felkínált lehetőséggel.

– Nemrégiben elmondtad: mindenki meg fogja kapni a lehetőséget, hogy
bebizonyítsa, mennyire hasznos tagja a
csapatnak. A kupában látottak alapján ez
többeknek sikerült – kellemes gondok a
Loki-meccs előtt?

– Nagyon rossz úton járnánk, ha csak tizenegy ember játszana, a többiek pedig csak néznék. Az edzéseken mindenki
megkapja a lehetőséget, hogy megmutassa, mit tud, és aki ott jól teljesít, játszani is fog, legyen szó akár a kupáról, akár
a bajnokságról. A kupatalálkozó jól sikerült, örülünk neki, de most már csak a hétvégi Debrecen elleni összecsapásra
összpontosítunk, hiszen ott is nyernünk kell.

– Amikor a MOL Vidi FC-t győztük le 3–0-ra a tavaszi idény első bajnokiján, azt nyilatkoztad, nem voltál
maradéktalanul elégedett a részletekkel. Most hogyan látod a játékunkat?

– A Paks ellen az első félidőben még láttam problémákat a letámadással, még nem minden volt tiszta, és a labdakihozataloknál hiányzott a pontosság. A második játékrész már minden szempontból sokkal jobb volt, sokat birtokoltuk
a labdát, több helyzetet is kialakítottunk, jöttek is a gólok. Erre kell majd törekednünk a Debrecen ellen is, hiszen annak
a csapatnak, amelynél a labda van, sokkal nagyobb esélye van arra, hogy gólt szerezzen és nyerjen.
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VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

ROVATCÍM

KIEGYENLÍTETT MECCS LESZ
Nem tévesztik meg csapatunk legutóbbi bajnoki eredményei
Herczeg Andrást. A Debreceni VSC vezetőedzője szerint a
Puskás Akadémia jó csapat, s együttesének a maximumot
kell nyújtania, ha számára kedvező eredményt akar elérni a
Pancho Arénában.

– A Puskás Akadémia egymás után háromszor
kapott ki a bajnokságban, de önt ismerve ez a legkevésbé sem téveszti majd meg…

HERCZEG ANDRÁS
– A legutóbbi néhány meccsén a Debrecen mindenféle eredményt produkált; legyőzte a Fradit és az
Ajkát, idegenben vesztett Pakson, majd ikszelt otthon a Magyar Kupában. A Loki melyik arcára számíthatunk?

– Pakson valóban vereséget szenvedtünk, de nem játszottunk rosszul, azt a találkozót mi buktuk el, hiszen két
olyan hibát vétettünk, amely nem igazán jellemző ránk,
s remélem, most sem fog ilyesmi előfordulni. A Magyar
Kupában vegyes összetételben játszottunk, de természetesen figyeltem a Puskás Akadémiát is – ott is több olyan
labdarúgó pályára lépett a Paks ellen, aki eddig kevesebb
szerephez jutott.

– Valóban így van, ráadásul érdemes szemügyre venni, kik ellen léptek pályára. A Vidi ellen nagyon jó játékkal
nyertek, aztán sorban jött a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros, azaz a mezőny élgárdái. Éppen ezért nagy hiba
lenne azt gondolni, hogy a Puskás nincs jó formában.

– Ezek szerint inkább a Paks ellen mutatott játékunkból érdemes kiindulnia a felkészülésnél?

– Csak gratulálni tudok a Puskás Akadémiának, hogy a
hazai vereség után idegenben, hátrányból, kétgólos győzelemmel vívta ki a továbbjutást – ez is azt jelzi, hogy rendben van Radoki János csapata. Ami minket illet, az utóbbi
időben egymás után játszottuk a mérkőzéseket, sokat
utaztunk, de szerdától már az önök csapatából készülünk, előzetesen csak annyit, hogy rendkívül küzdelmes,
kiegyenlített találkozóra számítok a Pancho Arénában.

STABIL HÁT

TÉR

A MAGYAR
SIKEREKHE
Z

!
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INTERJÚ

INTERJÚ

NYERNÜNK KELL!
Ki kell küszöbölnünk a koncentrációs
hibákat, akkor a bajnokságban is
visszatérhetünk a győztes útra – vallja
Hegedüs Lajos. Kapusunk szerint a Debrecen
nyugodtabban futballozhat, de a győzelmi
kényszer szülte motiváció a mi javunkra
billentheti a mérleg nyelvét.

ményed szerint mi vezethet sikerre Herczeg András
együttesével szemben?

– Az utóbbi három bajnokink sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztük, ám most jön a Debrecen, itt
az új lehetőség a javításra…

– Beléptünk a bajnokság utolsó egyharmadába, azért
kell dolgoznunk, hogy véget vessünk a rossz bajnoki szériánknak. Elég dacos a csapat, tényleg meg akarjuk mutatni,
hogy nem helyénvaló ez a mostani szereplés, szeretnénk
bebizonyítani, hogy ennél sokkal jobb játékosok vagyunk,
és sokkal jobb csapatot alkotunk. Talpra kell állnunk, sok
beszélgetéssel kell segítenünk egymást; a pályán, az edzéseken pedig minden apró részletre oda kell figyelnünk.
Nekünk, tapasztalt játékosoknak az a felelősségünk, hogy
a fiatalabb generációnak példát mutassunk fegyelemből,
koncentrációból. Az én felfogásom szerint csak így lehet
eredményes egy csapat, főleg ilyen helyzetben, amikor a
játék nem megy annyira – ilyenkor csakis a küzdeni akarás,
a megalkuvást nem tűrő játék vezethet sikerre. A Paks elleni kupasiker után most a bajnokságban is muszáj nyernünk, hogy az önbizalmunk visszajöjjön. Fel kell építeni
magunkat, hogy aztán újra olyan játékot produkálhassunk,
mint az első tavaszi fordulóban a MOL Vidi FC ellen.
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– A Lokival szemben tavaly tavasszal fölényes,
4–0-s sikert arattunk a Magyar Kupában a Pancho
Arénában, bajnokin viszont még sosem sikerült legyőzni őket. Afféle motivációs videóként esetleg
megnézed azt a bizonyos kupameccset?

– Nem hiszem, hogy videókat kell néznünk, hogy a
motivációnkat megtaláljuk, hiszen adott a feladat, el kell
kerülnünk a veszélyzónából. Persze, ha a következő három
találkozónk jól sikerül, megint nézegethetünk felfelé, de
egyelőre ez a cél. Persze tudjuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen a Debrecen jóval nyugodtabban futballozhat, nem nekik kell előre menni, ők sokkal inkább
játszhatnak kivárásra, mint mi. Eddig sajnos szinte minden
meccsen benne volt a hiba a hátsó alakzatunkban, ezeket
kell kiküszöbölnünk – leginkább a csapatvédekezés szintjén – ahhoz, hogy egy olyan masszív, jól szervezett csapat
ellen, mint a Loki, ne kövessünk el végzetes baklövéseket.

– Tavaly öt mérkőzést vívtunk a hajdúságiakkal,
s már az idén is kétszer találkoztunk velük, azaz
tudjuk, mik az erősségeik, illetve a gyengéik. Véle-

– Valóban jól ismerjük őket, de leginkább a saját játékunkat kell tökéletesítenünk. Ha azt a futballt tudjuk bemutatni, mint a felkészülési időszakban vagy az első mérkőzésen a Vidi ellen, akkor nehezen fogják kihozni a labdát
– el kell érnünk, hogy elbizonytalanodjanak, rugdossák
előre a labdát, akkor sikeresek tudunk lenni. Ha hagyjuk
őket, hogy kihozzák, passzoljanak, akkor bajban lehetünk.
Jó képességű támadóik vannak, ők bármikor életveszélyes
helyzeteket tudnak kialakítani. Rájuk kell erőltetni az akaratunkat, meg kell akadályoznunk őket a labdakihozatalban,
akkor mi kerülünk lépéselőnybe. Elöl pedig, ha kialakítjuk
a helyzeteket, és gólra is tudjuk őket váltani, meglehet ez
a mérkőzés, hiszen a Debrecen sem verhetetlen. Bízom a
csapatban, hogy stabilak leszünk, és amit a mester kérni
fog, meg fogjuk valósítani.

– Amint említetted, tizenegy forduló van hátra,
azaz tulajdonképpen célegyenesbe fordultunk. Ha
számszerűsíteni akarnánk, hány pontot kellene szereznünk ahhoz, hogy azt mondjuk, sikeres szezont
zártunk?

– Nehéz erre a kérdésre válaszolni, még nem számolgattam, de ez nem is az én dolgom. Véleményem szerint
most arra kell odafigyelnünk, hogy a fő riválisokat legyőzzük, gondolok itt a Haladásra, a DVTK-ra, a Kisvárdára, a
Paksra vagy éppen a Mezőkövesdre. Ha őket meg tudjuk
verni, azzal már stabilizálhatjuk a pozíciónkat. Teljesen elégedett természetesen csak tizenegy győzelemmel lennék,
de ha felül akarjuk múlni a tavalyi teljesítményünket, hathét találkozót biztosan meg kell nyernünk. Azonban amint
említettem, ez még a jövő zenéje, most a Loki ellen kell
begyűjtenünk a három pontot.

NÉVJEGY

Hegedüs Lajos
Születési helye: Budapest
Születési ideje: 1987. december 19.
Poszt: kapus
Mezszám: 19
NB I-es meccs/gól: 185/0
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MAGYAR KUPA

ÍGY LÁTTÁK A FŐSZEREPLŐK
Nem kellett sokat
várni a mieink válaszára: hat perccel később
Sós Bencét tarolták
le a paksi tizenhatos
előterében, a szabadrúgásnak Liridon Latifi
futott neki, ő pedig
tizenkilenc méterről
ritkán szokott hibázni – most sem tette
(1–1). A félidő végén a
csapat előnnyel, Latifi
pedig duplával mehetett volna szünetre,
ám albán csatárunk
léc alá tartó lövését
sikerült kitolnia Rácz
Gergőnek.
A második félidőben Radoki János megmutatta, hogy
nem fél kockáztatni, előbb Gonzalo Vega személyében Jonathan Heris helyett támadót küldött a pályára, majd fiatal
reménységünket, a mindössze 17 éves Komáromi Györgyöt
is bevetette. Aki mer, az nyer: a 76. percben egy kényszerítő
végén éppen Vega hozta kihagyhatatlan helyzetbe Latifit, aki
megszerezte saját és csapata második gólját (1–2) – ledolgoztuk a hátrányt!
A 82. percben már előnyben voltunk: Nagy Zsolttal szemben szabálytalankodtak a büntetőterületen belül, a tizenegyesnek Latifi futott neki, és nem hibázott (1–3) – mesterhármas! A Paksnak innen már két gólt kellett volna szereznie
a továbbjutáshoz, ám egyet sem sikerült, így csapatunk hatalmas bravúrt végrehajtva jutott a legjobb nyolc közé a Magyar
Kupában.

KEDD DÉLUTÁNI CSODA PAKSON

Liridon Latifi
mesterhármasával
3–1-re győzött a
Paksi FC ellen, és
a Magyar Kupa
negyeddöntőjébe
jutott Radoki János
együttese.

Nem épp a legjobb előjelekkel vártuk a Magyar Kupa 9. fordulójának visszavágóját a Paks vendégeként – eddig akárhányszor utaztunk a Duna-partiakhoz, mindannyiszor lógó
orral távoztunk a Fehérvári útról. Nem is rohantak fejjel a falnak a felek, ráadásul a rendkívül erős szél is közrejátszhatott
abban, hogy kezdetben sok pontatlanság csúszott mindkét
gárda játékába.
Az első negyedóra viszonylagos eseménytelensége után
a második tizenöt percben felpörögtek a csapatok a hűvös
paksi délutánon, ahol az életben maradásért küzdöttünk az
első meccsen 2–1-es előnyt szerző atomvárosiak ellen. Az
első komoly lehetőségből a Paks jutott vezetéshez: a 17. percben Remili Mohamed ívelt középre a jobb oldalról, szabadrúgásból, középen Lenzsér Bence emelkedett a legmagasabbra, és Braniszlav Danilovics kapujába bólintott (1–0).

JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR KUPA, 9. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
PAKSI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–3 (1–1)

IGAZI CSAPATMUNKA VOLT
A futballközhely szerint a csatárokat góljaik minősítik – Liridon Latifi a Paks ellen 3–1-re megnyert
Magyar Kupa-meccsen ilyen szempontból igen magas kalkulust érdemelt ki, hiszen szabadrúgásból, akcióból és tizenegyesből is „beköszönt” Rácz Gergőnek. A találkozó hősévé avanzsáló albán
támadó ugyanakkor leszögezte: hiába aratta le ő a babérokat, leginkább annak örül, hogy szorult
helyzetben csapatként vizsgáztunk jelesre.
„Egy gólt szerezni is mindig csodálatos érzés, nemhogy hármat – örvendezett a lefújás után
a meccs hőse. – Természetesen mindez nem jöhetett volna össze a csapattársak segítsége nélkül – sokat dolgoztunk, nagyot küzdöttünk, ez döntötte el a javunkra a mérkőzést. Nem mindenki
számított rá, hogy mi örülünk a végén, de az elvégzett munka alapján a stáb és mi, játékosok is szilárdan hittük, hogy fordítani tudunk. Ezért jöttünk, megcsináltuk, jól játszottunk, és nagyon fontos
győzelmet arattunk, így kell folytatnunk tovább a következő meccseinken is.”

„Boldog vagyok, hogy én is hozzá tudtam tenni a csapat sikeréhez – reagált a Viditől nemrég érkezett támadó középpályás, Sós Bence, akit az
első gól előtt vesztükre faultoltak a paksiak. – Végig nagyon kompaktan
és szervezetten játszottunk, ez volt a siker kulcsa. – Le a kalappal az egész
csapat előtt, azért, hogy egy percre sem adtuk fel; nagyot küzdöttünk,
és teljesen megérdemelten jutottunk tovább. Azt hiszem, nem tévedek
nagyot, ha azt mondom: ez a hátralévő tizenegy bajnoki forduló szempontjából sem mellékes.”

„Rendkívül nehéz összecsapás volt, de sikerült nyomás alatt tartanunk az
ellenfelet, az egész meccsen összeszedettek voltunk, és főleg a második
félidőben kifejezetten jól járattuk a labdát – mondta Gonzalo Vega, aki a
második találat előtt tálalt gyönyörűen albán támadónk elé. – Szerencsére
döntő pillanatban sikerült jól megjátszanom Liridont, de nem ez a lényeg,
hanem az, hogy a csapat jól teljesített.”

A Paks ellen 3–1-re
megnyert Magyar
Kupa-meccs után
a továbbjutásból
oroszlánrészt
mesterhármasával
vállaló Liridon
Latifivel, valamint a
találatokat előkészítő
Sós Bencével,
Gonzalo Vegával
és Nagy Zsolttal
beszélgettünk.

Gól: Lenzsér (17.), ill. Latifi (23., 75., 82. – a harmadikat 11-esből)
Sárga lap: Lenzsér (28.), Könyves (64.), Nagy R. (82.), Rácz G. (82.), ill. Kiss T. (33.), Sós B. (42.), Nagy Zs.
(80.), Komáromi Gy. (90.)
Paks: Rácz G. – Kulcsár D., Lenzsér, Bobál D., Báló – Egerszegi, Papp K. (Zsidai, 77.), Kesztyűs, Nagy R.
(Hahn, 85.) – Könyves, Remili (Simon A., 85.)
PAFC: Danilovics – Szolnoki, Heris (Vega, 56.), Poór, Nagy Zs. – Mioc, Balogh B. – Kiss T., Szakály P., Sós
B. (Komáromi Gy., 72.) – Latifi

TOVÁBBJUTOTT: A PUSKÁS AKADÉMIA 4–3-AS ÖSSZESÍTÉSSEL
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„Nagyon örülök, hogy nekem sikerült kiharcolnom a tizenegyest a harmadik gól előtt – mondta Nagy Zsolt, akit a mindent eldöntő gólt megelőzően a tizenhatoson belül takarítottak el meg nem engedett eszközökkel a hazaiak. – Már a beadásnál láttam, hova fogom fejelni a labdát, de
szabálytalankodtak velem, így Latié lett a dicsőség, aki nagyon higgadtan
értékesítette a büntetőt. Idegenben nyertünk a Paks ellen, ez külön öröm,
és komoly önbizalmat adhat az együttesnek a szombati, Debrecen elleni
hazai bajnoki előtt.”
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BEMUTATKOZÓ

VISSZATÉRÉS

ÚJABB IFJONC A RADOKI-CSAPATBAN
Tizenhét esztendős támadónk, Komáromi
György a Paksi FC elleni Magyar Kupamérkőzésen debütált NB I-es gárdánkban.
Komáromi György négy éve érkezett Szolnokról akadémiánkra, s rögtön az első utánpótlás-tétmérkőzésén mesterhármast szerzett
az U14-es korosztályban, amely ezüstérmes
lett a 2015/2016-os szezon végén. A következő
évadban tizenkilenc góllal járult hozzá U15-ös
együttesünk bajnoki címéhez. Az előző, az
U16-os kiemelt bajnokságban második helyen
végzett csapatával, de a korosztályos pontvadászat társgólkirálya lett tizennyolc találattal,
illetve pályára lépett az U17-es bajnokságot
megnyerő gárdánk színeiben is. A tavalyi
Puskás–Suzuki-kupa fináléjában Komáromi a
belga KRC Genk kapuját is bevette. Az U17-es
magyar válogatott alapembere a futó szezonban saját korosztályában tizennégy meccsen
kilencszer volt eredményes, augusztusban
már bemutatkozott a PAFC II-ben. Januárban
már a Radoki János dirigálta NB I-es gárdánkkal készülhetett Spanyolországban, ahol az
FC Basel és az FC Lausanne elleni felkészülési
találkozókon pályára lépett. A Paksi FC elleni
Magyar Kupa-párharc első felvonásán a keretbe jelölték, s a debütálásra egy héttel később
került sor. A paksi visszavágón 1–1-es állásnál,
a 72. percben állt be csereként „Gyuszi”, s már
vele a pályán vívta ki Radoki János együttese a
3–1-es sikert és a továbbjutást.
„Hihetetlenül boldog vagyok, hogy a felnőtt csapatban bemutatkozhattam, s rögtön
húsz percet tudtam játszani. Egy olyan szituációnál léptem pályára, amikor úgymond
eredménykényszerben voltunk, hiszen még
gólokra volt szükségünk a továbbjutáshoz.
Remekül éreztem magam a találkozón, s nagyon örülök, hogy kivívtuk a továbbjutást a
Magyar Kupában. A héten többször is az NB
I-es gárdával készülök, ami még nem jelenti,
hogy ott is fogok játszani az adott hétvégén.
Nagyszerű felkészülést kaptam már a téli
spanyolországi edzőtáborban, amely talán az
eddigi legjobb alapozásom volt. Szerencsére
mind fizikailag, mind mentálisan nagyon jó állapotban vagyok, sokat fejlődtem.”
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FELNŐTT MEZ/FEHÉR
GYERMEK MEZ/FEHÉR
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ROVATCÍM

ROVATCÍM

Felső sor:
Középső sor:
Alsó sor:
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Major Gergő, Papp László, Sipos Zoltán, Papp Milán, Papp Kristóf, Lipcsei Ádám, Kovács Tamás, Radó Dániel, Koch Attila
Laky László, Szabó Patrik, Radics Márton, Molnár Levente (kapusedző), Berndt András (asszisztens edző), Visinka Ede (vezetőedző),
Papp Róbert (erőnléti edző), Vidics János (masszőr), Ganbold Ganbajar, Ásványi Balázs
Gáspár Máté, Mim Gergely, Körmendi Kevin, Kocsis Bence, László Noel, Magyar Zsolt, Vörös Tamás
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EDZŐPORTRÉ

EDZŐPORTRÉ

LESZNEK ÚJ KLASSZISAINK

– Mikor te Németalföldön rúgtad a bőrt, már eltelt jó pár év az 1986-os vb-negyedik hely óta, de
még messze volt az Eden Hazard-féle „aranygeneráció”. Milyen volt a 1990-es évek elején a belga
labdarúgás?

– Voltak tehetséges belga játékosok, de szerintem
a belga focit olyan minőségi idegenlégiósok tartották
életben, mint a már említett Ben Wijnstekers és Simon
Tahamata. Akkoriban a belga és a magyar labdarúgás között még nem mutatkozott ekkora különbség, mint ma.
Nem éreztem a belgiumi fiatalokon, hogy annyival jobbak lennének magyar társaiknál.

– Miért tértél haza?

– Mészöly Kálmán invitálására jöttem vissza Magyarországra, aki egy ambiciózus, fiatal társasággal képzelte
el a jövőt, de sajnos nem jöttek össze a kitűzött célok.
1995-ben Gellei Imre bácsi vette át a gárda irányítását
egészen 1999-ig – a másodedzője Komjáti András lett,
aki most egyesületünk klubigazgatója. Csodálatos négy
esztendő volt, mindig harcoltunk a bajnoki címért, de
valami mindig hiányzott az aranyéremhez.

U19-es alakulatunk
új vezetőedzőjével,
a huszonegyszeres
magyar válogatott
Mónos Tamással
beszélgettük a
pályafutásáról, a
magyar labdarúgás
helyzetéről, illetve
a fiatal magyar
tehetségekről.

– „Simontornyán születtem, és ott lettem igazolt labdarúgó tizenegy éves koromban. Szülővárosom egyesülete jó kapcsolatot ápolt a Győri ETO-val, ezért
játékosmegfigyelők érkeztek a mérkőzéseinkre. Ezt követően próbajátékra invitáltak, ahol megfeleltem, s így a
Kisalföldre kerültem. Győrben végigjártam a korosztályos
ranglétrát U14-től a tartalékcsapatig. Álomszerű lett volna, ha a győri mezben mutatkozhatok be a magyar élvonalban, de akkoriban nagyon erős kerete volt a klubnak,
ezért Veszprémbe adtak kölcsön. A királynék városában
sem igazán kaptam szerepet az első félévben, ám adódott
egy lehetőség: Csongrádi Ferenc távozásával átalakították
a csapat szerkezetét, s úgy gondolták, kipróbálnak mint
jobbhátvédet. Azt tudni kell, hogy az utánpótlásban támadót, illetve középpályást játszottam, tehát teljesen új volt
számomra a feladat, ám sikerült olyan jól megoldanom,
hogy ebben a pozícióban ragadtam” – elevenítette fel karrierje elejét legidősebb korosztályos gárdánk új trénere.

– Utólag elmondható, hogy a pályafutásod szempontjából jó döntést hoztál, amikor Veszprémbe
mentél. Mégis meg kell kérdeznem: mennyire motivált, hogy bizonyíts a győrieknek?

– Azt gondolom, hogy egy-egy sikeres játékoskarrier
nagyon apró dolgokon múlik. A tehetség és a szorgalom
mellett hatalmas szerencsére is szükség van. A Veszprémbe igazolásomkor ezt még nem lehetett tudni. Persze
álomszerű lett volna, amennyiben az általam testközelből
csodált, bajnoki címeket szerző nevelőegyesületemben
mutatkozhatok be, de az élet nem ilyen. Ezt a labdarúgóimnak is mindig elmondom: ha végigjárod egy akadémia
korosztályos ranglétráját, az még nem garantál semmit,
nem fogsz kapni egy oklevelet, amely arról szól, hogy te
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kész játékos vagy, és várnak az első csapatnál. A jól zárult
veszprémi kölcsönjátékom után visszahívtak Győrbe, viszont én már nem akartam menni. Veszprémben lettem
NB I-es focista, onnan hívtak be válogatottba, majd szerződtem külföldre. Nincsenek bennem rossz érzések, de
nem tagadom, mindig extra bizonyítási vággyal léptem
pályára nevelőegyesületem ellen.

– Hogyan kerültél Belgiumba?

– A 1990-es évek eléjén megindult egy fiatalítási hullám a magyar válogatottnál, ennek köszönhetően 1990.
március 20-án az Amerikai Egyesült Államok ellen debütálhattam címeres mezben. Egy héttel később a franciákkal játszottunk, az ilyen találkozókra sok külföldi
játékosmegfigyelő érkezik, s engem kiszúrtak a belgák.
Három hónappal ezután profi szerződést kötött velem
a Germinal Ekeren. Újonc csapat voltunk a belga élvonalban, nagyon összetartó társaságot alkottunk. Hatalmas élmény volt a két holland válogatott játékossal, Ben
Wijnstekersszel és Simon Tahamatával játszani. A bajnokság végén az ötödik helyen végeztük, ezután – most már
azt mondom, sajnos – az RFC Liège-hez mentem. Az első
évadom még jól sikerült, de második szezonra kiszorultam
a kezdőcsapatból. A nyolcvanhatszoros belga válogatott
Eric Gerets volt a vezetőedzőm, aki nagyon korrektül elmondta, hogy másik külföldit szeretne a helyemre igazolni – akkoriban még csak három idegenlégiós léphetett
egyszerre pályára. A Liège-nél együtt játszottam az akkor
még fiatal Sunday Olisehhel, aki később az Ajax, a Borussia
Dortmund és a Juventus támadója volt. Nem nagyképűségből mondom, de akkoriban nem tapasztaltam akkora
különbséget kettőnk között, ezért is lepett meg, hogy
ilyen szép karriert futott be.

– Érdekes, hogy ezeket említetted a legsikeresebb szezonjaidnak a klubfutballban, mégis 1995ben öltötted utoljára magadra a címeres mezt. Miért
ez az ellentmondás?

– Nagy mozgás volt a magyar szövetségi kapitányi
poszton abban az időszakban, s egyszerűen mindenkinek
más volt a választottja helyettem. Ezek után szép lassan
kikerültem a „köztudatból”. Mégsem panaszkodhatok,
hiszen huszonegyszeres válogatott vagyok. Játszottam
a korszak olyan csatárlegendái ellen, mint Eric Cantona,
Roberto Baggio, Emilio Butragueno vagy Gary Lineker.
Felejthetetlen élmény marad, amikor 1990 szeptemberében a Wembleyben játszottunk az angolokkal, még
ha nem is ott nyújtottam a legjobb teljesítményemet.
Szerintem a legjobb találkozóm a nemzeti csapatban a
világbajnoki harmadik Olaszország ellen volt. A Roberto Baggióval és a vb-gólkirály Salvatore Schillacival felálló olaszokkal itthon játszottunk döntetlent, ezen felül
legyőztük felkészülési mérkőzésen a spanyolokat, ami
szintén örök élmény marad.

– Te már az 1986-os vb utáni generáció tagja
vagy. Mit gondolsz, nektek miért nem jött össze egy
Európa-bajnoki vagy világbajnoki szereplés?

– Abban az időben is voltak bravúros eredményeink,
s jó esély mutatkozott, hogy kijutunk az 1992-es svédországi kontinensviadalra, ehhez le kellett volna győzni
itthon a szovjeteket. Óriási várokozások előzték meg az
összecsapást, jól játszottunk, mi uraltuk a meccset, de
mégsem tudtunk nyerni. Egyszerűen a nyomás alatt, az
ország elvárásainak terhe alatt összeroppantunk, ami
jól jellemzi a magyar labdarúgókat. A szovjetek elleni
találkozóra ráadásul az 1986-os világbajnoki meccs vis�szavágójaként tekintettek. Nem én fogom megmondani,
miért roppanunk össze állandóan a nyomás alatt, csak

azt tudom: nem volt egy olyan karakán személyiség a mi
csapatunkban, aki azt a pici pluszt jelentette volna. Ezt
kellene megtalálni, s megtanítani a mai fiataloknak a nyomás kezelését.

– A játékos-pályafutásodat követően utánpótlástréner lettél, hogyan kezdődött az edzői karriered?

– A Vasas után még játszottam az MTK-ban, majd a
BKV-nál, de már éreztem én is a kort, ezért Biatorbágyra igazoltam. Ott csöppentem bele ebbe a szakmába,
miután felkértek, hogy a helyi fiataloknak tartsak technikai edzést. A Hegyvidéki UFC-nél kezdtem aztán ténylegesen dolgozni, s onnantól kezdve foglalkoztam már
minden korosztállyal. Ezután kerültem a Kubala Akadémiára, ahol megtanultam, milyen a profi utánpótlásban
trénerkedni, mondhatom, teljesen más, mint amatőr
szinten. A Puskás Akadémiára pedig – ahogyan sok kollégám – Liszkai Dezső invitálására érkeztem, s megkaptam
az U19-es korosztályos együttest.

– Kényes korosztállyal dolgozol együtt, hiszen
ez a felnőttfutball előtti utolsó lépcsőfok. Mit szeretnél elérni ezzel a gárdával?

– Nem lesz egyszerű dolgom, ezt már most tudom.
Persze jó lenne minden meccset megnyerni a bajnokságban, de ennél sokkal fontosabb feladatom van. Segítenem kell a labdarúgóimat a felnőttfutballba integrálni, muszáj velük megértetnem, hogy amiért egész
eddigi életükben dolgoztak, nem adhatják fel. Nem lesz
mindenki NB I-es játékos, de ettől még lehet sikeres
pályafutásuk. Ezért kettős az én rendeltetésem, mert
meg kell őket őrizni a magyar labdarúgás számára. Statisztikailag kimutatható, hogy hazánkban a 18-19 éves
korú focisták fejezik be a legtöbben. Ezt kell megakadályoznom, az lenne az igazi siker, ha nem adnák fel az
álmaikat.

– Szerinted mi az ideálisabb egy fiatal magyar
tehetség számára, ha minél hamarabb külföldre
megy, vagy előbb itthon bizonyít?

– Természetesen nincsen tuti recept a sikerre, ezt
is labdarúgója válogatja. Vannak srácok, akiknek menni
kell, de vannak, akiknek nem. Régi csapattársam, Bencze
Zsolt fia, Bencze Márk, akit szintén személyesen ismerek,
remek helyen van a Vitesse-nél, érdekes, hogy egy holland családnál helyezték el, s nem kollégiumban. Persze
vannak, akik hazatérnek, mint nemrég Szerető Krisztofer, de ettől még nagyszerű dolognak tartom, hogy ma
már a fiatalok ki tudnak menni. Amennyiben egy U19-es
korosztályú fiú egy NB I-es csapat környékén van, tehát
velük edz, játszik, az nem menjen külföldre, mert a mai
NB I-ben is tud annyit fejlődni, sőt többet, mint a külföldi utánpótlás-bajnokságokban. A 2000-es korcsoport
most készül az Európa-bajnoki elitkörre, kíváncsian várom, hogy kijutnak-e, de mindentől függetlenül belőlük
kerülhet ki egy olyan klasszis, aki európai topcsapatban
lesz kezdőjátékos.
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PAFC II

PUSKÁS–SUZUKI-KUPA

ISMÉT BOMBAERŐS MEZŐNY A PSK-N!
Nyolc csapat, két kontinens: magyar, spanyol,
görög, német, brazil, horvát és román
csapatok adnak egymásnak randevút az idei
Puskás–Suzuki-kupán.

INDUL A PONTVADÁSZAT
NB III-as csapatunk
vasárnap 14
óra 30 perckor
Dunaharasztiban
kezdi meg a tavaszi
küzdelmeket.
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A mieink négy edzőmeccset játszottak a felkészülési
időszakban: február elején 1–0-s vereséget szenvedtek
az osztrák Admira Wacker tartalékcsapata ellen, a következő találkozón fölényes, 6–0-s sikert arattak Lendván a szlovén harmadosztályú NK Ljutomer felett, majd
egy héttel később ugyancsak Lendván 2–0-ra verték a
szlovén másodosztályú NK Naftát, végül múlt vasárnap
1–1-es döntetlent játszottak a szlovák másodosztály negyedik helyezettjével, a Révkomárommal. Visinka Ede
legénysége a telet öt győzelemmel, hét döntetlennel,
négy vereséggel, huszonkét pontot gyűjtve a hatodik
helyen töltötte a bajnokságban. A huszonnyolc szerzett
gólunkból azonban „tizenkettő” találat távozott: a jó
teljesítményüknek köszönhetően házi gólkirályunk, a
nyolcgólos Skirbek Alen és a négy találatig jutó Szabó
Máté is másodosztályú partnerklubunknál, az Aqvital
FC Csákvárnál folytatja tavasszal kölcsönben – előbbi
azóta már négy NB II-es bajnokin háromszor volt eredményes. Rajtuk kívül távozott De Oliveira Ayrton, illet-

ve Parázs Botond is. NB III-as alakulatunk így az U19-es
korosztályos csapatunkból, valamint a Zalaegerszegről
érkező Szabó Patrikkal pótolta a távozókat.
„Becsülettel, keményen dolgoztak a srácok a felkészülés alatt, de majd csak a vasárnapi tétmérkőzésen
fog kiderülni ennek a munkának az eredménye. Erős
ellenfelekkel játszottunk a felkészülési időszakban, ahol
két győzelmet, egy döntetlent s egy vereséget könyvelhettünk el. Az edzőmeccseken a játékunkra voltam
kíváncsi, s így az eredmények számomra annyira nem
fontosak. Az eddig látottak alapján van okunk a bizakodásra, de a kiesés ellen menekülő Dunaharasztival
más dolgunk lesz. Skribek Alen és Szabó Máté távozásával tizenkét gólt veszítettünk, amit nem lesz egyszerű
pótolni, de ez a mi sikerünk, hogy a másodosztályban
folytatják. Vannak még olyan fiataljaink, akik tavasszal
megmutathatják, hogy mit is tudnak, akár Ganbajar,
Magyar Zsolt, Körmendi Kevin, Sipos Zoltán vagy Radics
Márton” – fogalmazott Visinka Ede.

Tizenkettedik alkalommal rendezzük meg
idén pünkösdkor a Puskás–Suzuki-kupát,
amelyen a tavalyi tornához hasonlóan nyolc
U17-es együttes méri össze tudását. A hagyományos résztvevők – a Puskás Akadémia, a
Honvéd, a Real Madrid és a Panathinaikosz
– mellett ezúttal a tornán zsinórban harmadszor jelen levő Bayern München, Brazília
legnépszerűbb klubja, a CR Flamengo, a korábban ötször fellépő román Hagi Akadémia,
valamint – első ízben – a horvát NK Osijek
fogadta el meghívásunkat.
A világ egyik legjelentősebb tizenhét éven
aluliaknak kiírt tornáján az évek során olyan
kiválóságok bontogatták szárnyaikat, mint a
Real Madriddal négyszeres BL-győztes Dani
Carvajal, a 2009-es PSK-gólkirály, a habfehérekkel kétszer Európa trónjára érő Álvaro
Morata, valamint a magyar válogatott alapemberének számító Kleinheisler László és
Sallai Roland – idén újabb ifjú titánok indulhatnak el a világhírnév felé.
A 2018-as megmérettetésen fiaink a
dobogó második fokáig jutottak, miután
a nyitómeccsen 1–0-ra verték a bivalyerős
Flamengót, ugyanilyen arányban múlták felül
a Bayernt, végletekig kiélezett küzdelemben
1–1-et játszottak a Panathinaikosszal, s csak a
döntőben voltak kénytelenek fejet hajtani a
KRC Genk előtt – tizenegy év alatt ez volt az
ötödik finálénk. A belgákon kívül a trófeát a Budapest Honvéd ötször, a Real Madrid négyszer, a Ferencváros pedig
egyszer emelhette a magasba.
Az idén Szélesi Zoltán vezette együttesünk tehát június 6. és 10. között első címére hajt, s reméljük, a magyar korosztályos válogatottakkal (Vaits Marcell, Hosszú Zétény, Posztobányi Patrik, Ominger Gergő, Komáromi György, Kalmár
Benedek) teletűzdelt csapatnak ezúttal sikerül érvényesíteni a hazai pálya előnyét.
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NŐI FUTBALL

NŐI FUTBALL

ARANYOS LÁNYOK

FUTSALKIRÁLYNŐ

U14-es lánycsapatunk
veretlenül végzett
az első helyen a
rácalmási Timpanon
Amazon Kupán.

Legfiatalabb leány korosztályos alakulatunk a Rácalmási SE által rendezett teremlabdarúgó-tornán lépett pályára az új rácalmási sportcsarnokban. A viadalon olyan egyesületek képviseltették magukat,
mint az MTK Budapest FC, a Dunaújváros PASE, a Mol Vidi FC, a Pécsi
Sportolda SE és a Vasas Kubala Akadémia. A mérkőzéseket a helyszínen tekintette meg Turtóczky Sándor, a női U19-es magyar válogatott
szövetségi edzője. Lányaink 5–0-ra verték a dunaújvárosiakat, 2–1-re a
székesfehérváriakat, 5–1-re a Kubala Akadémiát és 2–0-ra az MTK-t. Az
utolsó találkozón gól nélküli döntetlen született a Pécs ellen, s ezzel
fiataljaink első helyen végeztek a teremlabdarúgó-tornán. A torna gólkirálya és legjobb játékosa a nyolcgólos Nagy Lili lett.

KRASCSENICS PETRA VEZETŐEDZŐ:

„Nagyon örülök, hogy részt vehettünk
egy ilyen nívós eseményen, ahol az U14es korosztály legjobbjai gyűltek össze. A
lányok remekül játszottak, sok találatot
szereztek, s kevés gólt kaptak. Gratulálok a
csapatomnak!”
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Az akadémiánkra tavaly nyáron érkező fiatal
hölgy jelenleg legifjabb leányutánpótlás-csapatunkat dirigálja, amellyel vezeti a regionális
bajnokságot, s egy hete Rácalmáson, a korosztály legtehetségesebb játékosait felvonultató seregszemlén első helyen végzett.
Petra Baján kezdett el játszani, majd
megfordult a Ferencvárosban és az MTK Budapestben is. A mostani idényben az Astra
FC labdarúgó-, illetve futsalcsapatát erősíti.
2013-ban mutatkozott be a futsal női élvonalban, egy évvel később pedig a JET-SOL
Ligában. A 2015–2016-os szezonban bajnoki
aranyat és Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett az FTC labdarúgójaként, valamint pályára lépett a női Bajnokok Ligájában. 2017ben már az MTK focistájaként lett az első az
NB I-ben. Szerepelt a magyar női utánpótlásválogatottakban, az U17-es korosztálynak pedig csapatkapitánya is volt.
Ifjú vezetőedzőnk az Astra FC
futsalegyüttesével tizenkét kör után egypontos előnnyel vezeti a női NB I-et, ahol tizenkét mérkőzésen hatszor volt eredményes. A
magyar női futsalválogatott játékos vasárnap ünnepelhette első kupasikerét ebben a
sportágban. Szombaton a női futsal Magyar
Kupa-elődöntőjében Petráék 4–1-re verték
a Hajdúböszörményt, ahol ő szerezte együttese második gólját, majd a fináléban 2–1-re
győztek a WSH-PALMFOOD TOLNA-MÖZS
ellen.

Krascsenics
Petra, az U14-es
leánycsapatunk
vezetőedzője Magyar
Kupa-győztes lett.

„A hétvégi Final Fourt a végső győzelemre esélyes Hajdúböszörménnyel kezdtük. Nagyon nehéz ellenféllel csaptunk
össze, amelyet aztán remek játékkal múltunk felül. Szerintem nekem is jól ment, gólt is szereztem. A döntőben ugyan
végig domináltunk, mégis nagyon kemény ütközet volt. Talán
könnyebb dolgunk is lehetett volna, de kimaradt egy büntetőnk, ám lényeg, hogy a végén mi ünnepelhettünk. Elmondhatatlanul boldog vagyok, mert az a trófea már nagyon hiányzott a
kollekciómból. Imádom a futsalt, valamint a labdarúgást is, hiszen
a két sportág kiegészíti egymást, s sokat lehet fejlődni, ha mindkettőt űződ, de talán picit a foci áll közelebb a szívemhez.”
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MECCSSZILÁNKOK

MECCSSZILÁNKOK

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 21. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–ÚJPEST FC 0-1 (0–0)
Gól: Bokros (öngól, 51.)
Sárga lap: Tamás N. (5.), Bokros (32.), ill. Risztevszki, (67.)
PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Hegedűs J., Hadzsiev, Bokros – Tamás N. (Sós B., 59.), Urblík, Balogh B.,
Nagy Zs. (Kiss T., 73.) – Knezevic (Arabuli, 64.), Radó A.
Újpest: Pajovics – Pauljevics, Litauszki, Risztevszki, Burekovic – Onovo, Szankovics – Rácz B. (Balázs B.,
78.), Nagy D. (Zsótér, 83.), Beridze (Simon K., 78.) – Nwobodo

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 22. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 4–0 (0–0)
Gól: Gorriarán (47. – 11-esből), Petrjak (49.), Tokmac (58.), Szihnyevics (92.)
Sárga lap: Szihnyevics (40.), ill. Nagy Zs. (52.), Szolnoki (56., 85.), Kiss T. (71.), Varga J. (73.)
Kiállítva: Szolnoki (85.)
FTC: Dibusz – Lovrencsiscs G. (Botka, 69.), Blazic, Dvali, Heister – Sigér, Haratyin – Tokmac (Bőle, 60.),
Gorriarán (Csonka, 79.), Petrjak – Szihnyevics
PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Hegedűs J. (Poór, 32.), Hadzsiev, Bokros – Varga J., Urblík – Tamás N. (Kiss
T., 69.), Knezevic (Szakály P., 63.), Nagy Zs. – Radó A.
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MECCSIDÉZŐ

ÍGY ÁLLUNK MOST

NEM MENT A PESTIEK ELLEN

Otthon szenvedtünk 1–0-s vereséget
az Újpest FC-től az OTP Bank Liga 21.
fordulójában. Az első ziccerre a 26. percig
kellett várni, ekkor egy újpesti védekezési hiba
után Knezevic tüzelhetett tizenöt méterről,
de lövése kevéssel a felső léc fölött hagyta el
a játékteret. A találkozó egyetlen gólja az 51.
percben esett: Burekovic ívelt előre a felezővonaltól, Bokros Szilárd haza akarta csúsztatni Hegedüsnek, ám kapusunk már úton volt,
s a labda a hálónkba hullott. Szinte azonnal
egyenlíthettünk volna, ám Knezevic hiába vette át gyönyörűen a labdát, és lőtt, a Pajovics
kapusról felpattanó, ám még így is gólba tartó
labdát a gólvonalról ki tudta vágni Risztevszki.
A 77. percben Urblík ollózását fogta Pajovics,
a túloldalon pedig Burekovic 30 méteres lövésébe ért bele Balázs, de Hegedüs nem kis bravúrt bemutatva, lábbal hárítani tudott. Együttesünk a hajrában ismét
mindent elkövetett az egyenlítésért, de erőfeszítéseinket nem koronázta siker, így az eredmény már nem változott – a
Honvéd után az Újpest ellen is magunkat vertük meg.
A 22. körben a Ferencváros vendégeként kaptunk ki 4–0-ra. Az első negyedórában alaposan „bekezdtek” a csapatok, előbb Hegedüs Lajosnak, majd Dibusz Dénesnek kellett bravúrt bemutatnia Szihnyevics, illetve Radó
András ziccerénél. Ezután Petrjak percei következtek; az ukrán szélső előbb a jobb, majd a bal szélen kevergetve teremtett gólhelyzetet – előbbit Sigér ügyetlenkedte el, utóbbit lábbal védte Hegedüs. Az ukrán a félidő hajrájában maga
tüzelt, Hegedüs ismét óriásit mentett, csakúgy, mint hatvan másodperccel később Tokmac lövésénél. Az újrakezdést
követően azonban megszerezte a vezetést a Fradi, a zöldek Gorriarán révén jutottak előnyhöz, aki tizenegyesből volt
eredményes. Két perccel később megint rezgett a hálónk: Petrjak hagyta faképnél jobboldali védelmünket, emelését
már nem sikerült kikanalazni a gólvonal mögül. A hazaiak ezután sem álltak le, s az 58. percben tovább növelték előnyüket, mégpedig Tokmac góljával, aki Lovrencsics labdájával a jobb oldalról betörve lőtt Hegedüs kapujának rövid sarkába.
A ráadásban Szihnyevics állította be a 4–0-s végeredményt.

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

07. 21.		
07. 28.		
08. 04.		
08. 11.		
08. 18.		
08. 25.		
09. 01.		
09. 15.		
09. 29.		
10. 06.		
10. 20.		
10. 27.		
11. 03.		
11. 10.		
11. 24.		
12. 01.		
12. 08.		
12. 15.		
02. 02. 		
02. 09.		
02. 16.		
02. 23.		
03. 02.
17:00
03. 09.
17:00
03. 16.
17:00
03. 30.
17:00
04. 06.
17:00
04. 13.
17:00
04. 20.		
04. 27.		
05. 04.		
05. 11.		
05. 19.		

Puskás Akadémia FC — DVSC
DVTK — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — MTK
Haladás — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Kisvárda
Paks — Puskás Akadémia FC
Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — MOL Vidi
Puskás Akadémia FC — Honvéd FC
Újpest — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Ferencváros
DVSC — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — DVTK
MTK — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Haladás
Kisvárda — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Paks
Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd
MOL Vidi — Puskás Akadémia FC
Honvéd FC — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Újpest
Ferencváros — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — DVSC
DVTK — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — MTK
Haladás — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Kisvárda
Paks — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd
MOL Vidi — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Honvéd FC
Újpest — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Ferencváros

Készítette
a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu
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3–2
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0–3
2–1
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TABELLA
		
1 FERENCVÁROSI TC
2 MOL VIDI FC
3 ÚJPEST FC
4 BUDAPEST HONVÉD
5 DVSC
6 MTK BUDAPEST
7 PAKSI FC
8 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC
9 PUSKÁS AKADÉMIA FC
10 DVTK
11 KISVÁRDA MASTER GOOD
12 SZOMBATHELYI HALADÁS

M GY D
22 14 4
22 12 4
22 9 9
22 10 5
22 9 7
22 9 3
22 7 9
22 7 8
22 7 3
22 6 6
22 6 6
22 2 4

V
4
6
4
7
6
10
6
7
12
10
10
16

G
43—18
35—22
28—15
26—20
28—25
33—34
27—28
32—30
25—31
23—37
22—37
15—40

PT
46
40
36
35
34
30
30
29
24
24
24
10

GÓLLÖVŐLISTA
1
2
3
3
5
6
6

KNEZEVIC JOSIP
ARABULI BACSANA
KISS TAMÁS
RADÓ ANDRÁS
HEGEDŰS JÁNOS KRISZTIÁN
LATIFI LIRIDON
URBLÍK JÓZSEF

7
5
3
3
2
1
1
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