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PUSKÁS AKADÉMIA FC – FC INTER TURKU

ROVATCÍM

VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

HATÉKONY FUTBALL KELL
Hornyák Zsolt bosszús a Finnországban kihagyott helyzetek miatt, de úgy véli, ha nem
lesz rövidzárlat, mi örülhetünk majd a Turku elleni visszavágó lefújása után.

– Mennyire nyomta rá a bélyegét a kinti mérkőzés
képére, hogy Deutsch Laci sérülése miatt hamar át kellett rendezned a sorokat?
– Változtatnom kellett, hiszen az eredetileg védekező
középpályás szerepébe állított Spandler Csabát át kellett
vezényelnem a védelem bal oldalára, mivel Szolnoki Roland is a sérüléséből lábadozik. Az elején egy kicsit megijedtünk ettől, de Csabi annak ellenére, hogy nem tipikus
szélső védő, jól ellátta a feladatát, ami örömteljes volt
számomra.
– Félig tele a pohár, vagy félig üres?
– Győzni mentünk, így nem tudtam örülni a döntetlennek, és amiatt is bosszús voltam, hogy a Turku gyakorlatilag egyszer került a kapunk elé, és egyből gólt szerzett.
A második félidő első negyedórájában kissé passzívak
voltunk, s az ellenfél ezt ki is használta. Ekkor elvesztettük
a középpályát, és visszaengedtük a finneket a játékba, ebből is lett a gól: a csatáruk visszalépett, nagyon jól indította a szélsőt, akit nem sikerült felvennünk, és sikerült neki
meglepnie a kapusunkat is – könnyű gólt adtunk a riválisnak. Pedig nagyon jól kezdtük a mérkőzést, megleptük
a Turkut, amely az ötödik perc után kezdte átrendezni a
sorait. Az első perctől kezdve domináltunk, úgy éreztem,
kontroll alatt tartottuk a labdát és a találkozót is – ki is
dolgoztuk a helyzeteket, amelyekből minimálisan egy-két
gólt kellett volna szereznünk már az első játékrészben.
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– Mit láttál még pozitívumként?
– Nagyon örültem, hogy hátrányból sikerült visszajönnünk, a végén megint mi domináltunk, s az egyenlítés
után úgy éreztem, hogy csak idő kérdése, mikor szerezzük meg a győztes gólt. A finnek találata után éreztem,
hogy a középpályán frissítenünk kell, Jakub Plseket vontuk hátra, ő most olyan formában van, hogy csatárként
és középpályásként is számíthatunk rá. A kapufát is eltaláltuk, ekkor már a szerencse is a hazaiak mellé állt, de
ilyen a futball. Jakub és Jakov Puljic előtt is adódott százszázalékos gólszerzési lehetőség, mint ahogy az első félidőben Kiss Tominak és Luciano Slagveernek is megvolt a
nagy helyzete; remélem, nem fogunk ráfizetni, hogy en�nyi ziccer kimaradt. Ugyanakkor bízom benne, hogy ha a
visszavágón is úgy játszunk, mint a finnországi mérkőzés
nagy részében, és nem lesz kihagyás, akkor az sem lesz
kérdés, ki jut tovább.
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ELLENFÉLNÉZŐ

MECCSTÖRTÉNET

ÖSSZEKÖT MINKET
A PIROS, A FEHÉR ÉS A ZÖLD

FC INTER TURKU

Fotó: fcinter.fi

Bizakodva várhatjuk a finn
vetélytárs elleni visszavágót,
ám arra készülnünk kell, hogy
az északiak minden megingást
megbüntetnek.

Csütörtök este nyolckor vívja történetének harmadik,
s egyben első hazai európai kupameccsét csapatunk,
amely az FC Turku együttesét fogadja a Pancho Arénában az Európa-konferencialiga első selejtezőkörének második találkozóján. Az első összecsapás 1–1es döntetlennel ért véget, ami a játék képe alapján a
finn gárdára nézve volt hízelgő, hiszen mind az első,
mind a második félidőben több nagy ziccert hagytak
kihasználatlanul a mieink, akik egy nagyjából tízperces periódust leszámítva – ekkor esett a házigazdák
gólja – uralták a mérkőzést.
Hazai pályán azonban a továbbjutáshoz kötelezően győznünk kell, ha nem akarjuk a mindig bizonytalan kimenetelű büntetőpárbajra hagyni a döntést
a turkuiak ellen, akik tizenegy meccs után harmadik
helyen állnak a Veikkausliigában – Finnországban
tavaszi-őszi rendszerben játsszák a bajnokságot. A
jelenleg az éllovas HJK Helsinki mögött kilencpontos
hátrányban lévő délnyugat-finnországi együttes 2020ban a dobogó második fokára ért oda – akkor is a fővárosiak előzték meg őket. A Turku eddig egyébként
egyszer, 2008-ban végzett az élen hazája pontvadászatában, míg 2009-ben és 2018-ban kupa-, 2008-ban
pedig ligakupagyőztes lett.
A kék-feketék tavaly is találkoztak magyar ellenféllel a nemzetközi porondon: az Európa-liga selejtező-

jében a Honvéddal futottak össze, és 1–1-es rendes
játékidő után a hosszabbításban Juuso Hämäläinen
öngóljának köszönhetően 2–1-gyel a kispesti csapat
jutott tovább. Ahogyan azt a Veritas Stadionban is volt
alkalmunk megtapasztalni, a spanyol José Riveiro
irányította alakulat stílusát a sok fizikai párharc, illetve a gyors, leginkább a széleken vezetett támadások
jellemzik. Az északi csapat legeredményesebbje a
jelenleg futó szezonban a kétszeres finn válogatott
Benjamin Källman, aki az eddigi tizenegy meccsen öt
gólt szerzett és négy gólpasszt osztott ki, s az „odavágón” a mi kapunkat is bevette. Rajta kívül az első
találkozó tapasztalatai alapján a csapatkapitány Timo
Furuholm, valamint a japán szélső, Kagajama Taiki
okozhat gondot hátsó alakzatunknak.
Az, hogy a finn pontvadászat már a felénél tart,
mindenképpen vendéglátónk mellett szól a csütörtöki
találkozón, hiszen több tétmeccs van a lábaikban, ám
a múlt heti összecsapás is igazolta, hogy különösebb
okuk nincs a félelemre a mieinknek. Källman találatánál ugyanakkor az is kiderült, hogy óriási hiba lenne
lebecsülni az északiakat, akik 516 perc után az első
csapat voltak, amely be tudta venni a kapunkat – ez
legutóbb a Paksnak sikerült, a Budafok elleni szezonzárón, valamint a felkészülési mérkőzéseken ugyanis
senki nem tudta mattolni a védelmünket.

A Szerencsejáték Zrt. a nemzeti tizenegy,
a magyar olimpiai és paralimpiai csapat stratégiai partnere.

TIPPMIXPRO.HU
#összetartozunk
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#maradjonjáték
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INTERJÚ

INTERJÚ

A PÁLYÁN IGAZOLNÁ JÓ HÍRÉT
Olasz kupagyőztes és El-gólkirály, mégsem ezekre a címekre a legbüszkébb – új játékosainkat bemutató sorozatunkban ezúttal az itáliai és az angol elitligában is megforduló
Libor Kozákkal beszélgettünk, aki azt is elárulta, kinek
szurkolt az Eb-döntőben.

– Legelőször is: hogy érzed magad nálunk?
– Még túl korai lenne bármit is mondani, hiszen még
nem léptem pályára, de nagyon várom már, hogy szerepet kapjak. A klub nagyon jól szervezett, nagyszerű
körülmények közt dolgozhatunk, és természetesen a
konferencialiga-szereplés lehetősége is nagyon komoly
motiváció.
– Az ideigazolásodban mekkora szerepe volt annak, hogy az a Hornyák Zsolt hívott, aki Liberecben is
az edződ volt?
– Természetesen neki óriási szerepe volt abban,
hogy aláírtam a Puskás Akadémiához, hiszen jól ismer
engem, és tudja, mit várhat tőlem. Ugyanakkor a klubigazgató, Tóth Balázs is jól tudta, ki vagyok – az, hogy
mindketten le akartak igazolni, azt mutatja, hogy a klubnak szüksége van rám, és ez az, ami miatt úgy döntöttem, hogy itt folytatom a pályafutásomat.
– Vezetőedzőnk egy nemrégiben megjelent interjúban is elmondta: nemcsak a csatárerényeid miatt
keresett meg, hanem azért is, mert jó példa lehetsz a
fiataljaink számára is.

– Remélem, ebből a szempontból is segítségére lehetek a klubnak, jó lenne, ha példakép lehetnék az ifjabbaknak. A legfőbb célom azonban, hogy a pályán segítsek a csapatnak, mert a fiatalok tiszteletét is csak akkor
tudom kivívni, ha jól megy a játék.
– Sérülésből jöttél vissza: hogyan érzed magad fizikálisan?
– Véleményem szerint jelenleg körülbelül nyolcvanszázalékos állapotban vagyok, egy hete teljes értékű
edzésmunkát végzek a csapattal. Persze meccset játszani egész más, de remélem, fokozatosan elkezdhetem gyűjtögetni a játékperceket. Ismerem a testemet,
és biztos vagyok benne, hogy jó időzítéssel hamarosan
fizikailag is elérem a legjobb formámat.
– A magyar átigazolási piacon kifejezetten nagy
halnak számítasz, hiszen a Lazio és az Aston Villa színeiben a Serie A-ban, illetve a Premier League-ben is
szerepeltél. Élvezed, ha magasak veled szemben az
elvárások?
– Lehet, hogy eddigi pályafutásom alapján sokat várnak el tőlem, de úgy gondolom, a futballban csak a ma
számít. Nem tudsz abból megélni, hogy valamikor ennél
és ennél a klubnál futballoztál, folyamatosan bizonyítanod kell, ugyanis az emberek arra kíváncsiak, most mit
tudsz letenni az asztalra. Persze az elvárások biztosan
magasak lesznek, de hozzá vagyok szokva az ilyesmihez,
sőt kifejezetten motivál, hogy a maximumot nyújtva igazoljam a szurkolók, a média és a szakemberek várakozásait.
– Eddigi karriered során rengeteg neves labdarúgóval találkoztál a pályán. Kik voltak a legkeményebb
ellenfelek?
– Rengetegen voltak, így nagyon nehéz egyet vagy
kettőt kiemelni, de ha már meg kell neveznem valakit,
akkor azt mondhatom, hogy Thiago Motta és Vincent
Kompany ellen rendkívül kellemetlen volt játszani. Ők
akkor a legjobb formájukban, karrierjük csúcsán voltak,
úgyhogy igencsak meg tudták keseríteni bárki életét.
Ugyanakkor úgy vélem, ha százszázalékos állapotban
vagyok, nem kell félnem senkitől.
– A Lazio színeiben gólkirály voltál az Európa-ligában, és olasz kupát is nyertél. Ezeket tartod a legnagyobb eredményeidnek?
– Talán meg fogsz lepődni, de nem. Sokkal inkább
azt, hogy egy súlyos, majdnem kétéves sérülésemből
vissza tudtam jönni. A Laziótól akkor kerültem a Villához, ahol négyéves szerződést kötöttem, amelyből
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nagyjából egyet töltöttem le, amikor jött a baj. Sokan,
köztük orvosok is, azt mondták, lehet, hogy vége a pályafutásomnak. Olyan szituációban találtam magam,
mint azelőtt soha, ott lebegett a szemem előtt, hogy
talán soha nem futballozhatok többé, de összeszedtem minden erőmet, összeszorítottam a fogamat, fokozatosan visszanyertem az önbizalmamat, és sikerült
visszatérnem. Amikor az első gólomat lőttem a legmagasabb szinten, úgy éreztem, ez eddig a legtöbb, amit
elértem, mert a legnehezebb időkben meg tudtam
őrizni a türelmemet és a lelkierőmet.
– Ha már a pályafutásoddal kapcsolatban többször szóba került Olaszország és Anglia: kinek szurkoltál az Eb-döntőben?
– Az olaszoknak. Játszottam persze Angliában is,
és az említett nehézségek ellenére sincsenek rossz
emlékeim, de legmagasabb szinten Olaszországban
kezdtem futballozni, ott kaptam először lehetőséget,
hittek bennem, ott lettem az a labdarúgó, aki ma vagyok. Egyszóval nagyon szorítottam az itáliai válogatottnak, és nagyon örülök, hogy hosszú idő után újra
kontinensbajnokok lettek.
– Visszatérve a Puskás Akadémiához: milyen célokkal vágsz neki az előttünk álló szezonnak?
– Azzal kezdeném, hogy bár vannak
ismereteim a magyar bajnokságról, hiszen láttam néhány bajnoki meccset,
illetve figyelemmel követtem a válogatott nagyszerű szereplését az Európabajnokságon, leginkább a pályán derül
majd ki számomra, milyen is valójában magyar futball. Természetesen egy csatár számára
a gólok is sokat számítanak,
de amint már említettem, a
legfőbb célom, hogy hasznos
tagja legyek a csapatnak, és
segíteni tudjam a fiúkat. Sok
jó csapat van Magyarországon, például a Ferencváros és
a Fehérvár, úgyhogy nehéz
dolgunk lesz, de biztos vagyok
benne, hogy mi sem leszünk
Libor Kozák
könnyű ellenfelek senkinek.
Ha az elmúlt szezonunkat
Születési idő: 1989. május 30.
meg tudnánk ismételni, és az
Születési hely: Brumov-Bylnice (Csehország)
európai porondon a lehető
Poszt: csatár
legtovább jutunk – ez a fiataMezszám: 9
loknak is jót tenne.
NB I-es mérkőzés/gól: –/–

NÉVJEGY
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ÍGY LÁTTÁK A FŐSZEREPLŐK

ÍGY LÁTTÁK A FŐSZEREPLŐK

PONTOSABB BEFEJEZÉSEK KELLENEK
A finnországi
produkció alapján bizakodva
várják a visszavágót játékosaink, ám egyöntetű véleményük
szerint sokkal
jobb helyzetkihasználásra
lesz szükségünk a Pancho
Arénában.
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Ebben több volt – sokan gondoltuk ezt a turkui találkozó lefújása után. Igaz ez akkor is, ha a második
félidőben nekünk kellett hajtanunk az egyenlítésért,
ugyanis az első játékrészben lerendezhettük volna
akár a továbbjutás kérdését is. Kiss Tamás például
Luciano Slagveer beadása után került ziccerbe, ám
csukafejese célt tévesztett.
„Ha a meccs előtt azt mondják, hogy Turkuban
döntetlent tudunk játszani, akkor talán elfogadtuk
volna, de a mérkőzés képe alapján már nem lehetünk
elégedettek az eredménnyel. Nagyon sok helyzetet
dolgoztunk ki, ami pozitívum, az viszont már kevésbé, hogy milyen százalékban használtuk ki ezeket.
Ha például én értékesítem a zicceremet, szinte biztos, hogy már az első félidőben több góllal tudtunk
volna vezetni, amivel jócskán megkönnyítettük volna
magunk számára az egész párharcot. Így szomorú
vagyok, hogy nem jött össze a győzelem, de az itthoni
meccsen lesz lehetőség a javításra. Most viszont már
nem hibázhatunk, harmadik esély ugyanis nem lesz.
Most sem fogják ingyen adni a győzelmet, mindenben
fejlődnünk kell az első meccshez képest, mindenkinek
a tudása legjavát kell nyújtania. Oroszlánként kell küzdenünk, és oda kell figyelnünk minden apró szituációra, akkor nem lehet baj” – értékelt húszéves villámgyors támadó.
Ami Tominak nem jött össze, sikerült az egész
meccsen kifejezetten jól futballozó Jakub Plseknek,
cseh játékosunk a 76. percben talált be, de akár mesterhármast is szerezhetett volna, hiszen az első játékrészben pazar ívelése alig ment a felső léc fölé, három
perccel a rendes játékidő vége előtt pedig a kapufát
találta el.
„Sokfajta érzelem kavarog bennem, hiszen sok
helyzetünk volt. A második meccsen is gólt kell szereznünk, hiszen ellenfelünk egyetlen helyzetből is be
tudott találni. Utána nagy nyomást helyeztek ránk úgy
öt-tíz percig, de koncentráltak maradtunk, és sikerült
egyenlítenünk – úgy érzem, teljesen megérdemelten.
Győzni jöttünk ide, több ziccert is kialakítottunk, ezért
nem vagyok teljesen elégedett, de végül is a döntetlen
sem rossz eredmény. Ha a visszavágón így vagy még
veszélyesebben játszunk, és kihasználjuk a helyzeteinket, tovább fogunk jutni” – fogalmazott a mérkőzést
centerként kezdő, majd középpályásként befejező univerzális futballista.
Plsek góljában elévülhetetlen érdemet szerzett a
csereként nagyszerűen beszálló, egalizáló találatunknál a labdát remekül lekészítő Komáromi György, aki
párszor alaposan megkeverte a finnek bal oldali védelmét, s a hajrában Jakov Puljicnak is kis híján gólpasszt adott.

„Nagyon sok helyzetünk volt, gólra kellett volna
őket váltanunk, ezt nem tettük meg, ami megbosszulta magát – mondta saját nevelésű szélsőnk. – Kaptunk egy elkerülhető gólt, de sikerült egyenlítenünk, és
a végén meg is nyerhettük volna a mérkőzést. Nem
jött össze, de a második meccsen apait-anyait bele
fogunk adni, hogy mi menjünk tovább. Örülök, hogy
gólpasszt adtam, én is igyekeztem mindent megtenni
azért, hogy fordítani tudjunk. Hiszem, hogy a jövő héten a mi javunkra dől el a párharc.”
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A PAFC JÁTÉKOSKERETE 2021–2022
kapusok

középpályások támadók

Tóth Balázs

Markek Tamás

Kiss Ágoston

Ominger Gergő

Kiss Tamás

Libor Kozák

1

24

31

87

7

9

1997. 09. 04., Kazincbarcika

védők

NBI-es mérkőzés/gól
39/–

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

2001. 03. 14., Budapest

2002. 09. 25., Győr

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

NBI-es mérkőzés/gól
2/–

2000. 11. 24., Győr

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

NBI-es mérkőzés/gól
104/10

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

Joao Nunes

Patrizio Stronati

Szolnoki Roland

Luciano Slagveer

Jakov Puljic

Géresi Krisztián

3

17

22

11

21

49

1995. 11. 19., Setúbal (Portugália)

NBI-es mérkőzés/gól
22/2

1994. 11. 17., (Csehország)

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

1992. 01. 21., Mór

1993. 10. 05., Rotterdam (Hollandia)

NBI-es mérkőzés/gól
202/3

NBI-es mérkőzés/gól
44/6

1993. 08. 04., Vinkovci (Horvátország)

1994. 06. 14., Székesfehérvár

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

NBI-es mérkőzés/gól
74/12

Spandler Csaba

Nagy Zsolt

Major Gergely

Gruber Zsombor

Weslen Júnior

Komáromi György

23

25

33

70

90

97

NBI-es mérkőzés/gól
91/2

1993. 05. 25., Székesfehérvár

NBI-es mérkőzés/gól
94/8

középpályások

2000. 07. 16., Aba

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

Deutsch László

Yoell van Nieff

Urblík József

99

6

8

1999. 03. 09., Budapest

NBI-es mérkőzés/gól
33/1

1993. 06. 17., Groningen (Hollandia)

NBI-es mérkőzés/gól
52/2

1996. 08. 22., Bártfa (Szlovákia)

NBI-es mérkőzés/gól
41/6

Alexandru Baluta

Jakub Plsek

Corbu Marius

10

15

18

1993. 09. 13., Craiova (Románia)

NBI-es mérkőzés/gól
25/4

1993. 12. 13., Jasenná (Csehország)

NBI-es mérkőzés/gól
44/7

2002. 05. 07., Csíkszereda (Románia)

NBI-es mérkőzés/gól
20/–

Artem Favorov

Mim Gergely

Posztobányi Patrik

19

26

71

1994. 03. 19., Kiev (Ukrajna)

NBI-es mérkőzés/gól
38/9

1999. 06. 07., Pécs

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

2004. 09. 07., Győr

2002. 07. 29., Budapest

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

2002. 01. 19., Szolnok

1999. 11. 12., Colorado (Brazília)

NBI-es mérkőzés/gól
9/–

NBI-es mérkőzés/gól
16/4

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

AZ FC INTER TURKU JÁTÉKOSKERETE

1996. 03. 07., Mór

12

1991. 08. 30., Nagykanizsa

mez név
		Kapusok
13 Aati Marttinen
12 Henrik Moisander
		Védők
4 Rick Ketting
3 Juuso Hämäläinen
22 Arttu Hoskonen
5 Noah Nurmi
25 Martti Haukioja
2 Jesper Engström
24 Ryan Mahuta
20 Juho Hyvärinen
11 Lassi Järvenpää

született

nemzetiség

1997.12.26.
1985.09.29.

finn
finn

1996.01.15.
1993.12.08.
1997.04.16.
2001.02.06.
1999.10.06.
1992.04.24.
2002.07.07.
2000.03.27.
1996.10.28.

holland
finn
finn
finn
finn
finn
finn
finn
finn

mez név
		Középpályások
6 Anthony Annan
8 Alejandro Sanz
19 Aleksi Paananen
21 Matias Ojala
		Támadók
9 Pibe
23 Mohammed Bakkar
16 Taiki Kagajama
10 Benjamin Källman
15 Timo Furuholm
26 Jasper Yrjas

született

nemzetiség

1986.07.21.
1993.06.05.
1993.01.25.
1995.02.28.

ghánai
spanyol
finn
finn

1996.01.31.
2003.05.28.
1996.05.14.
1998.06.17.
1987.10.11.
2003.03.24.

argentin/spanyol
finn
japán
finn
finn
finn

NBI-es mérkőzés/gól
–/–
13
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JEGYZŐKÖNYV

EURÓPA-KONFERENCIALIGA, 1. SELEJTEZŐKÖR, 1. MÉRKŐZÉS
INTER TURKU – PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (0–0)
Gól: Kallman (59.), ill. Plsek (76.)
Sárga lap: Jarvenpaa (18.), Furuholm (75.), ill. Van Nieff (38.)
Turku: Moisander – Jarvenpaa (Yrjas, 78.), Ketting, Hoskonen, Hyvarinen – Nurmi (Annan,
78.), Sanz, Ojala – Kallman, Furuholm, Kagayama
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