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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

SAJÁT KEZÜNKBEN VAN A SORSUNK
Nagy lehetőség 
előtt áll együt-
tesünk, amely a 
kisvárdai döntet-
lennel fellépett a 
dobogóra, s a záró 
fordulóban biztosít-
hatja be a bronzér-
met. Hornyák Zsolt 
szerint az utolsó 
lépés megtételéhez 
hatékony táma-
dófutballra lesz 
szükség.

– Nem akármilyen izgalmakat éltünk át legutóbb 
Kisvárdán, ahol vesztett állásból sikerült egyenlíte-
nünk, s fellépnünk a harmadik helyre. Hogy élted 
meg a történéseket?

– Nagy taktikai csatát vívtunk, a futball szépsége-
iből nem láthattunk sokat. Ellenfelünk a szokásosnál 
megfontoltabban játszott, kevésbé vállalta fel a nyílt 
játékot, ez megnehezítette a dolgunkat, nem igazán 
tudtuk megbontani a hazaiak zárt védekezését, és so-
kat hibáztunk az összjátékban. Ugyanakkor a küzdő-
szellemünkre nem lehetett panasz, példásan harcol-

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 

tunk, és a végén szereztünk egy pontot, lehet, hogy a 
legfontosabbat ebben a szezonban. Vegyes érzéseim 
vannak a teljesítményünkkel kapcsolatban, hiszen a 
mutatott játékkal nem igazán voltam megelégedve, de 
jelen helyzetben a pontszerzés volt a legfontosabb, ez 
sikerült, aminek nagyon örülünk.

– Szombaton egy hosszú sorozat utolsó állomá-
sához érkezünk, hiszen a Honvéd ellen a bronzérem 
bebiztosításáért szállunk harcba. A vezetőedzőnek 
egy ilyen helyzetben mire kell leginkább odafigyel-
nie?

– Úgy gondolom, elsősorban fejben kell rendezni a 
dolgokat. A Honvéd elleni mérkőzést is úgy kell kezel-
nünk, mint az összes többit, azaz meg kell nyernünk, 
ugyanakkor természetesen fontos, hogy a fiúk átérez-
zék az összecsapás jelentőségét. Ellenfelünk jó csapat, 
de nem fogjuk vissza magunkat, hatékony támadófut-
ballt akarunk játszani, és remélem, begyűjtjük a har-
madik helyhez szükséges három pontot.
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ROVATCÍMVEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT
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– 4–2-re nyertek otthon a Kaposvár ellen. Fontos 
lehetett, hogy visszatérjenek a győztes útra...

– Nagyon fontos volt számunkra a Kaposvár elleni 
győzelem, hiszen célokért küzdünk, az éltet bennün-
ket, hogy minél jobb eredményt érjünk el a bajnokság-
ban. Két vereség után nagyon szerettünk volna hazai 
környezetben sikerrel búcsúzni a szurkolótáborunktól, 
és az önbecsülésünk szempontjából is fontos volt a há-
rom pont megszerzése. Az idei bajnokság megmutatta, 
mennyire fontos minden egyes mérkőzés.

Látványos, 
jó mérkőzést 
vár a Pancho 
Aréna-beli ösz-
szecsapástól a 
vendégek veze-
tőedzője, Pisont 
István, aki 
szerint együtte-
sünk megérett 
a nemzetközi 
szereplésre.

– Jelenleg az ötödik helyen állnak. Mekkora mo-
tivációt jelent, hogy a mezőny első felében végez-
hessenek?

– Törekszünk az ötödik hely megszerzésére, nagyon 
fontos lenne számunkra, több okból is. A következő 
évi sorsolás miatt is lényeges, hiszen a háromfordulós 
bajnokságban jelentősége van annak, hogy milyen he-
lyezéssel végzünk a tabellán. Emellett természetesen 
nagyon szép lezárása lenne ennek az évnek, ha a ku-
pagyőzelem mellett az ötödik helyet is megszerezhet-
nénk.

– A Puskás Akadémia a harmadik pozíció meg-
tartásáért küzd. Milyen összecsapásra számít a 
Pancho Arénában?

– A PAFC ebben az évben megérett a nemzetközi 
szereplésre, rendkívül kiegyensúlyozott, jó teljesít-
ményt nyújt. Nagy számukra a tét, hiszen a harmadik 
helyet szeretnék bebiztosítani, hogy nemzetközi szint-
re léphessenek. Felkészülünk belőlük, tudjuk, hogy jó 
játékosaik vannak, jó csapatjátékot játszanak, nagyon 
jó mérkőzésre számítok szombaton. Azt gondolom, 
mindkét csapat előtt adódnak majd helyzetek, ezek ki-
használása lesz a kulcs, az, hogy a végén melyik fél tud 
majd jobban koncentrálni. Mind a két csapat nagyon 
szervezett, mindkét csapatban egyéniségek vannak, s 
mindkét csapat taktikailag érett futballt játszik. Ezért 
azt mondom, a kapu előterében dőlhet majd el a há-
rom pont sorsa.
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INTERJÚ

A koronavírus-
járvány miatti 
kényszerszünet 
után is megkapta 
a bizalmat Hor-
nyák Zsolttól Tóth 
Balázs. Huszon-
két éves, saját 
nevelésű kapu-
sunk eddig élt is 
a lehetőséggel, a 
legutóbbi fordu-
lóban tizenegyest 
is védett, s most 
élete legfonto-
sabb találkozójá-
ra készül a Hon-
véd ellen.

Tóth Balázs
Születési idő: 1997. szeptember 4.
Születési hely: Kazincbarcika
Poszt: kapus
Mezszám: 1
NB I-es mérkőzés/gól: 8/-

– Az év elején kerültél vissza a csákvári kölcsönjá-
tékból – gondoltad volna-e akkor, hogy a bajnokság 
hajrájában te leszel a kezdőkapus?

– Egész évben úgy készültem minden edzésen, 
hogy szeretnék majd bekerülni a kapuba. Hegedüs La-
jos sérülése miatt bemutatkozhattam Mezőkövesden, 
utána sajnos jött a kényszerszünet, de természetesen 
az egészség a legfontosabb, úgyhogy muszáj volt ezt 
a lépést meghoznia az MLSZ-nek. A karantén alatt is 
úgy készültem végig, hogy velem kezdődjön a névsor a 
Fradi ellen, hál’ Istennek, meg is kaptam a mestertől a 
bizalmat, amit azóta is élvezek.

– Mennyit jelentett a számodra, hogy a tavalyi 
szezonban az NB II-ben, Csákváron védhettél?

– Sajnos nem tudtam végigvédeni azt az évadot, 
mivel sérült voltam, huszonhat mérkőzést játszottam 
az NB II-ben, de sok rutint tudtam ott szerezni, hiszen 
olyan játékosok ellen is játszhattam, akik már külföldi 
bajnokságokban vagy éppen az NB I-ben is szerepel-
tek. Úgy vélem, valóban nagyobb rutinnal érkeztem 
vissza, de az NB I azért más kategória, mint a másod-
osztály.

– Amikor beálltál „Hege” helyére Mezőkövesden, 
látszott, hogy jól irányítod a védelmet, de akkor nem 
volt túl sok dolgod. Az utána következő összecsa-
pásokon viszont már kaptál feladatot rendesen, és 
rendre álltad a sarat. Mondhatjuk, hogy meccsről 
meccsre nő az önbizalmad?

– Igen, úgy gondolom, ez valóban így van. Ahogy 
jönnek a védések, úgy leszek egyre magabiztosabb. Az 
elmúlt néhány találkozón voltak komolyabb védése-
im. Ha jól sikerül egy-egy védés az elején, az a kapus 
számára meghatározhatja az aznapi formát, és ha az 
egész meccsen jól véd, az a következő mérkőzésekre is 
nagyobb önbizalmat ad.

– Eddig nyolc meccsen álltál az első csapat kapu-
jában. Mennyit lehet fejlődni ennyi idő alatt?

– Úgy érzem, rengeteget. Minden mérkőzés után 
videózunk Vezér Ádámmal, megnézzük, mi volt jó vagy 
éppen rossz az adott találkozón, ez segít nekem. Ka-
pusedzőnk elmondja, min és hogyan lehetne javíta-
ni, melyek azok a területek, ahol még fejlődnöm kell, 
hogyan helyezkedjek, milyen megoldást válasszak egy 
adott szituációban.

– Régebben elég sérülékeny voltál, most viszont 
úgy tűnik, elkerülnek az ilyesfajta problémák.

INTERJÚ

– Lekopogom, ebben a szezonban igazából egy-
szer volt a derekammal problémám, de mindössze há-
rom napot voltam kénytelen kihagyni idegbecsípődés 
miatt, ezen kívül más nem volt. Bízom benne, hogy a 
jövőben is elkerülnek a komolyabb sérülések, hiszen 
régebben elég sokat szenvedtem.

– Huszonkét éves vagy, ez egy kapusnál „nem 
kor”. Úgy érzed, idejében jött a feladat, vagy esetleg 
korábban is készen álltál már arra, hogy bemutat-
kozz az NB I-ben?

– Magamban gyakran éreztem úgy, hogy készen áll-
tam volna már korábban is, azonban az élet úgy hozta, 
hogy most tudtam bemutatkozni. Hiszek a sorsban, 
úgy gondolom, ennek most kellett eljönnie. Érettebb is 
lettem az évek során, régebben például kevésbé figyel-
tem oda olyan dolgokra, mint például az étkezés vagy a 
pihenés. Most már sokkal profibb a szemléletem, talán 
ezért is kaptam meg azt a lehetőséget az élettől, hogy 
az NB I-ben futballozhassak.

– Legutóbb, Kisvárdán főszereplővé léptél elő…
– Kivetődtem, Fernando Viana megtolta mellettem 

a labdát, aztán belerúgott a kezembe, úgyhogy meg le-
hetett adni a tizenegyest. Szerencsére egyből sikerült 
javítanom, és megfogtam a büntetőt. Folyamatosan 
elemezzük az ellenfelek tizenegyeseit, Vezér Ádámtól 
mindig kapunk egy listát arról, ki merre szokta lőni. 
Előtte kicsit megcifráztam, bemutattam Vianának az 
irányt – oda is rúgta.

– Védtél a Fradi ellen, védtél a Debrecen ellen, és 
az utolsó fordulóban megint egy sokszoros bajnok-
csapat ellen állhatsz a gólvonal elé. A kapus szemével 
ki az, akire a Honvédból különösen oda kell figyelni?

– Davide Lanzafame például elképesztően jó játékos, 
bár nem tudom, hogy fog-e játszani ellenünk. De rajta 
kívül is ott van például Ugrai Roland vagy éppen Gazdag 
Dániel – nagyon komoly támadósora van a Honvédnak. 
Mindenkire maximálisan fel kell készülnöm, hiszen ez 
lehet eddigi pályafutásom legfontosabb meccse. A csa-
pat számára sem létezhet nagyobb motiváló erő annál, 
mint hogy ha nyerünk, akkor a harmadik helyen végez-
hetünk, úgyhogy most mindenkinek ez a cél lebeg a sze-
me előtt – kötelező a győzelem!

KÖTELEZŐ A GYŐZELEM!

NÉVJEGY
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TIZENEGYESTIZENEGYES

KÉRDEZZ-FELELEK – JOSIP KNEZEVIC
Harmadik szezonját játssza a Puskás Akadémia színei-
ben Josip Knezevic, aki nemrég szerződést hosszabbított 
klubunkkal. Horvát játékmesterünknek tizenegy plusz 
egy – nem pusztán szakmai jellegű – villámkérdést tet-
tünk fel, lássuk, mit válaszolt!

1. Mi a legjobb abban, hogy a Puskás Akadémia 
játékosa lehetsz?
Magyarország egyik legjobb csapatáról 
beszélünk, három éve játszom itt, remekül 
érzem magam. Jók a játékosok, jó a hangulat, 
jó szezont futunk, esélyünk van az Európa-ligás 
helyre – ez így mind együtt.

2. A legjobb futballista, akivel valaha együtt 
játszottál?
Ivan Rakitic, vele a horvát U21-es válogatottban 
fociztam együtt.

3. A világ legjobbja?
Régebben szerettem Totti és Zidane játékát is, 
de Messi a legjobb.

4. A leglényegesebb dolog, amit futballistaként 
megtanultál?
Az, hogy az emberi kapcsolatoknál a 
labdarúgásban sincs fontosabb.

5. A legnagyobb csalódásod?
A Magyar Kupa-döntő elvesztése az Újpest 
ellen.

6. A legjobb vakációd?
Tavaly a barátnőmmel a Seychelle-szigeteken 
nyaraltunk, csodaszép hely.

7. Szabadrúgás tizenhét méterről vagy tizenegyes?
Szeretem elvégezni a büntetőket.

8. Tízes vagy hamis kilences?
Klasszikus irányítóként jobban szeretek 
játszani.

9. 3–0-s győzelem és gólpasszok vagy 1–0 a te 
góloddal?
Teljesen mindegy, én mindig csapatban 
gondolkodom!

10. Davor Suker vagy Luka Modric?
Modricra szavazok.

11. Csevapcsicsa vagy gulyás?
Csevapcsicsa.

+1. Csoportkör az Európa-ligában vagy bajnoki cím?
Mindkettő, természetesen.
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MECCSTÖRTÉNETÍGY LÁTTÁK A  FŐSZEREPLŐK

PAFC–HONVÉD: SZEZONZÁRÓ CSATA

David Vanecek tizedik és tizenegyedik NB I-es gólját lőtte 
a Paks ellen a Pancho Arénában, s három meccsen ösz-
szesen négyszer talált be a tolnai zöld-fehérek kapujába.

„Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen a 
Paks még nem érezheti magát biztonságban a kiesés el-
kerüléséért folytatott harcban. A második félidőben talán 
jobban benne volt a lábakban az elmúlt két idegenbeli 
mérkőzés. Jó csapat ellen játszottunk, ezért örülni kell az 
újabb három pontnak. Boldog vagyok, hogy segíthettem 
a csapatnak a két találatommal, de nem ez a fontos, ha-
nem hogy győztünk. Számomra teljesen mindegy, hon-
nan lőhetek, egy méterről vagy húszról. A lényeg az, hogy 
a hálóban kössön ki a labda.  Az utolsó két mérkőzésen is 
csak az lebeg majd a szemünk előtt, hogy nyerjünk. Raj-

A két klub egymás elleni mérlege kispesti fölényt mu-
tat: 15 NB I-es mérkőzésen nyolc fővárosi győzelem, 
öt döntetlen mellett két puskásos siker született; a pi-
ros-feketék 27 gólt lőttek, a mieink pedig 13-szor vol-
tak eredményesek a párharcban. Érdekesség, hogy 
első gólunkat a Honvéd ellen 2015. március 14-én 
mostani klubigazgatónk, Tóth Balázs szerezte – akkori 
találatának köszönhetően 1–1-es döntetlenre végez-
tek a felek.

A mostani szezonban kétszer játszottunk a Buda-
pest Honvéddal a bajnokságban: 2019 novemberében 
a Pancho Arénában Davide Lanzafame szerzett veze-
tést a hatodik percben, negyedórával később azonban 
saját nevelésű támadónk, Gyurcsó Ádám egyenlített, 
de sajnos a hajrában Gazdag Dániel bevitte a döntő 
találatot, s ezzel a fővárosiak győztek 2–1-re. 

Az idény második mérkőzését az MTK Budapest ott-
honában, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban játszották 
a csapatok, hiszen a kispestiek új stadionját még építik. 
Februárban a fővárosi meccsen rögtön a 10. minutum-
ban tizenegyeshez jutottak a hazaiak, a labda mögé 
Davide Lanzafame állt, akinek a büntetőjét Hegedüs La-
jos hárította. Az olasz támadó az 53. percben újra pró-
bálkozhatott, miután a sípmester ismét tizenegyest ítélt 
a kispestieknek – a Juventus korábbi játékosa ezúttal 
nem hibázott (1–0), s így az „albérlők” kerültek előnybe, 

A Paks elleni hazai sikerben és a kisvárdai pontmentés-
ben főszerep jutott légiósainknak is: előbbi találkozón 
David Vanecek duplázott, utóbbin Thomas Meissner 
szerezte meg az egyenlítő gólt.

A két gárda leg-
utóbbi bajnoki-
ján sokáig vezet-
tek a kispestiek 
az Új Hidegkuti 
Nándor Sta-
dionban, de a 
találkozó haj-
rájában horvát 
középpályásunk, 
Josip Knezevic 
pontot mentett 
a mieinknek. 

KITETTEK MAGUKÉRT

bár sokáig vezettek,  a találkozó végén a puskásos me-
zőnyfölényt siker koronázta. A 88. percben Ivan Lovric 
szabálytalanul állította meg a tizenhatoson belül Golgol 
Mebrahtut, a tizenegyest pedig horvát karmesterünk, 
Josip Knezevic magabiztosan értékesítette (1–1).

Klubunk legeredményesebb labdarúgója a Buda-
pest Honvéd ellen Josip Knezevic. A középpályás há-
rom éve erősíti egyesületünket, azóta hétszer lépett 
pályára a fővárosiak ellen, és ötször szomorította a 
kispesti szurkolókat. Legemlékezetesebb találata, ami-
kor 2018 szeptemberében a saját térfeléről megindul-
va egészen a vendégkapuig robogott, majd a kimozgó 
Gróf Dávid fölött higgadtan emelt a hálóba. 

Knezevicnek egyébként is kifejezetten jól megy a 
budapesti együttesek ellen: a mostani évadban a baj-
nok Ferencváros, az Újpest, illetve szombati ellenfe-
lünk, a Budapest Honvéd kapuját is bevette már.

NB I-es gárdánk ebben a szezonban nyolcszor ját-
szott a fővárosi csapattal a bajnokságban: háromszor 
nyertünk, háromszor játszottunk döntetlent, valamint 
kétszer kaptunk ki az FTC-Újpest-Honvéd trió ellen. Mi 
vagyunk az egyetlen csapat, amely három mérkőzésen 
veretlen maradt a Ferencváros ellen a bajnokságban. 
Az első meccsen 4–1-re vertük a zöld-fehéreket, a má-
sodikon 2–2-es döntetlent értünk el, míg az utolsó baj-
nokin 1–1-es végeredmény született.

tunk ne múljon!” – kommentálta a 3–1-re megnyert talál-
kozót cseh középcsatárunk.

Thomas Meissner a Diósgyőr és a Ferencváros ellen 
is vállalt már oroszlánrészt góljainkból, ám azokon a talál-
kozókon végül mások neve mellé került a találat. Kisvár-
dán aztán megjött az első, saját gól is: a hosszabbításban 
ballal vette be Dombó Dávid kapuját – a jól eltalált lövés 
dobogós pozícióba repítette a csapatot.

„Nagyon örülök, hogy végre sikerült a kapuba talál-
nom, de annak még inkább, hogy ezzel segíteni tudtam 
a csapatot, hiszen nagyon fontos pontot szereztünk. Az 
utolsó forduló előtt előnybe kerültünk a Mezőkövesddel 
szemben, ami azt jelenti, hogy a saját kezünkbe vettük 
a sorsunkat. Nem a kisvárdai volt a legjobb meccsünk, 
az első félidő kiegyenlített volt, de nem sikerült sok hely-
zetet kialakítanunk. A hajrában az ellenfél megszerezte 
a vezetést, nagy volt rajtunk a nyomás, hiszen egyenlíte-
nünk kellett. A legvégén ez sikerült is, nem állítom, hogy 
nem volt szerencsénk, de Fortuna is csak annak segít, aki 
megdolgozik érte. Most nincs más dolgunk, mint nyerni a 
Honvéd ellen, ami persze nem lesz könnyű, hiszen nagy-
szerű védelmük van, és remekül kontráznak. Erre végig 
oda kell figyelnünk, de ugyanolyan fontos, hogy elöl ki-
használjuk a helyzeteinket” – mondta a „várdai dráma” 
lefújását követően a német középhátvéd.
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ÉREMESŐÉREMESŐ

DOBOGÓN AZ UTÁNPÓTLÁS

Noha a Magyar Labdarúgó Szövetség 
döntésének értelmében a 2019/2020-
as idényben a koronavírus-járvány 
miatt az NB I és a Magyar Kupa 
kivételével minden kiírást befeje-
zettnek nyilvánítottak, bajnokokat 
nem hirdettek, és kiesők sem voltak, 
korosztályos csapataink játékosai 
az akadémiai hagyományoknak 
megfelelően egytől egyig felvonul-
tak a Pancho Aréna gyepén, hogy a 
rendkívüli helyzetben végzett példás 
edzésmunkájukért, illetve a bajnok-
ságban való kiemelkedő szereplé-
sükért elismerésben részesüljenek, 
s a félbemaradt bajnokság aktuális 
állásának megfelelően megkapják 
arany-, ezüst- és bronzérmüket. U15: 2. HELY

 U16: 2. HELY
 LEÁNY U19: 3. HELY

 U17: 2. HELY

 LEÁNY U16: 1. HELY 

 U14: 1. HELY  

 LEÁNY U14: 3. HELY  
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BÜSZKESÉGÜNK BÜSZKESÉGÜNK

„A KEMÉNY MUNKÁNAK 
MINDIG BEÉRIK A GYÜMÖLCSE”
Augusztusban már egy új csapatnál kezdi meg a felkészülést, szeptemberben pedig az egyetemet 
a Puskás Akadémia végzős növendéke, Nagy Lorenzó, akinek az úti célja nem más, mint az USA. 
Az ifjú labdarúgó a híres Dél-Karolinai Egyetemre nyert felvételt, és a futball mellett mostantól az 
orvosi pályára való készülés tölti majd ki az életét.

– Honnan jött a merész ötlet, hogy az érettségit kö-
vetően tengerentúli egyetemre jelentkezz? S milyen út 
vezetett odáig, hogy felvételt nyerj a Dél-Karolinai Egye-
temre?

– 2019 nyarán merült fel bennem először a gondolat, 
hogy miért is ne próbálnék meg külföldi egyetemre jelent-
kezni, hiszen jól megy az angol. Az elején úgy voltam vele, 
hogy talán mégsem kéne, elég macerás lenne, és a tanul-
mányaimat nem tudnám a focival összeegyeztetni. Ám 
ekkor rátaláltam az „Easy Go to USA” nevű szervezetre, 
amely tehetséges középiskolás sportolókat segít bejutni 
az Egyesült Államok felsőoktatási rendszerébe, ösztöndíj-
jal. Egy-kéthetes töprengés után 2019 októberében végül 
elindítottuk a folyamatot. Annak, aki egy amerikai egyete-
men sportösztöndíjjal szeretne továbbtanulni, kétféle pró-
bát kell kiállnia: egyrészt le kell tennie az amerikai típusú 
érettségit és a felsőfokú nyelvvizsgát, másrészt egy 5-10 
perces bemutatkozó videót kell készítenie magáról, a já-
tékáról, s elküldeni az edzőknek, akik – ha a játékos elnyeri 
a tetszésüket – felveszik vele a kontaktot. Mind az érett-
ségire, mind a nyelvvizsgára másfél hónapot készültem, 
2019 decemberében szereztem meg az érettségit, 2020 
februárjában pedig a nyelvvizsgát. Mivel mindkettő jól si-
került, egyszerre több egyetemmel kerültem kapcsolatba, 
amelyek közül végül a Dél-Karolinai Egyetemre esett a vá-
lasztásom, ahova egyébként még a döntés előtt ellátogat-
hattam, s beleláthattam, milyen is az amerikai egyetemi 
élet. Nagyon jó a hely atmoszférája, az épületek lélegzet-
elállítók, nagy a tisztaság mindenhol, a városban, Colum-
biában is. Kiválók a pályák, remek körülmények között 
zajlanak az edzések, minden adott ahhoz, hogy az ember 
mind a tanulmányaiban, mind a futballban fejlődhessen. 
Rendkívül szimpatikusak voltak az edzők is, az egyikük azt 
mondta: amikor majd kiválasztom az egyetemet, a szívem-
re hallgassak, érezni fogom, hova kell mennem. Így is lett, 
éreztem, hogy ez az a hely, amelyet választanom kell, ahol 
a következő négy évemet szeretném tölteni. Az egyetem-
nek egyébként több mint 35 ezer hallgatója van, és közel 
harminc sportág közül lehet választani. A futballcsapat az 
egyetemi első osztályban szerepel.

– Gyakran hangoztatják, hogy minden futballistának 
kell, hogy legyen egy B terve az életre. Neked aztán van, 
nem is akármilyen! Nem sok olyan labdarúgó van a vilá-
gon, aki orvosi pályára lépett. Te miért éppen emellett 
döntöttél? Mi lesz most számodra elsődleges: a tanul-
mányaid vagy a labdarúgókarrier?

– Kilencéves korom óta tudom, hogy orvos szeretnék 
lenni, mert szeretnék segíteni az embereken, mindig ez 
volt az, ami a focin kívül érdekelt engem. Számomra a ta-
nulás sosem volt B terv. Azt vallom, hogy az embernek 
csak A terve lehet, mert a B tervnek már csak a gondola-
ta is csökkenti az A terv megvalósulásának esélyét, az a 
tudat ugyanis, hogy van más választásod, azt az érzetet 
kelti benned, hogy nem kell mindent beleadni, úgyis ott 
a másik lehetőség. Számomra mindig csak A terv volt: az, 
hogy a tanulást és a focit egyaránt magas szinten foly-
tassam. 

– Rendkívüli időszakban történnek veled nagy dol-
gok: egy világjárvány közepette zárul le életed egyik sza-
kasza, és kezdődik el egy másik – korántsem szokványos 
úton elindulva. Hogyan éled meg ezt az egészet, s milyen 
emlékekkel búcsúzol az iskolától és az akadémiától?

– Valóban, különös időszak ez mindenki számára. 
Igazából én minden helyzetben a jót próbálom keresni, 
azt, hogy az adott körülmények között miben tudnék 
még fejlődni. Van az a mondás, s én hiszem is, hogy tíz 
százalék az, ami történik veled, s kilencven százalék az, 
ahogyan reagálsz rá. Nagyon sok szép emléket zártam a 
szívembe, amikor az akadémián pallérozódtam. Itt nőt-
tem fel, tinédzseréveim is itt pörögtek le, a csapattársak 
pedig a családommá váltak. Nehéz lesz elszakadni tőlük, 
az akadémiától és az iskolától is. Mindazt, amit itt megél-
tem, soha nem felejtem el. Az akadémia segített abban, 
hogy önállóvá váljak, és hogy megtanuljak közösségben 
élni. A labdarúgás számomra az élet értelme. Akkor va-
gyok boldog, ha a pályán vagyok. A futball megtanított 
alázatosnak és kitartónak lenni még a legkilátástalanabb 
helyzetben is, s azt is megtanította, hogy a kemény mun-
kának mindig beéri a gyümölcse – csak hinni kell benne.
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 31. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC 3–1 (2–0)

Gól: Vanecek (3., 89.), Knezevic (43.), ill. Sajbán M. (55.)  

Sárga lap: Urblík (52.), Sós B. (79.), Knezevic (80.), ill. Haraszti (28.), Hahn (83.)

PAFC: Tóth B. – Nagy Zs., Meissner, Hadzsiev, Deutsch L. – Van Nieff – Slagveer (Golgol, 63.), 
Urblík (Plsek, 63.), Knezevic (Spandler, 82.), Gyurcsó (Sós B., 78.) – Vanecek

Paks: Rácz G. – Osváth, Lenzsér (Poór, 78.), Kelemen D. (Gévay 86.), Szabó J. – Kecskés T. (Szakály 
D., 62.), Windecker (Bartha, 78.), Balogh B. – Haraszti (Kulcsár, 62.), Sajbán M., Hahn J.

JEGYZŐKÖNYV
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 32. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (0–0)

Gól: Sassá (85.), ill. Meissner (95.)

Sárga lap: Hej (55.), Lucas (67.), Sassá (85.), Rubus (87.), ill. Deutsch L. (65.), Nagy Zs. (67.), Knezevic 
(90.)

Kisvárda: Dombó – Hej, Kravcsenko, Rubus, Protics (Baranyai, 91.) – Lucas, Simovics – Bumba 
(Sassá, 46.), Cukalasz, Kovácsréti – Viana (Tischler, 80.)

PAFC: Tóth B. – Nagy Zs., Meissner, Hadzsiev, Deutsch L. (Golgol, 90.) – Van Nieff – Slagveer, 
Urblík (Plsek, 69.), Knezevic, Gyurcsó – Vanecek (Favorov, 83.)

JEGYZŐKÖNYV
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ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

A 31. fordulóban 2–0-s félidőt követően 3–1-re 
legyőztük a Paksot. Ezúttal nem bízták a véletlen-
re a dolgot a Hornyák-fiúk, s már a 3. percben ve-
zettünk: Urblík mesterien löbbölte középre a labdát 
Vaneceknek, előle Rácz kapus oldalra mentett, egye-
nesen Gyurcsó elé, aki ahelyett, hogy éles szögből lőtt 
volna, középre játszott, ott Vanecek érkezett, és két 
méterről a kapuba helyezett. A 43. percben jött a má-
sodik gólunk: Slagveer egy szép támadás végén adott 
be jobbról, bent Vanecek és Knezevic érkezett, utóbbi 
csapattársát és a védőket is megelőzve a paksi kapu 
jobb oldalába fejelt.

A második félidő sajnos már korántsem indult 
olyan jól számunkra, mint az első, ugyanis tíz viszony-
lag nyugodt perc után szépített a Paks: egykori játé-
kosunk, Osváth Attila adott középre jobbról, belül 
Sajbán Máté emberét megelőzve Tóth kapujába fe-

TABELLA

GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 32 22 7 3 57—24 73
  2 MOL FEHÉRVÁR FC 32 18 8 6 55—28 62
  3 PUSKÁS AKADÉMIA FC 32 13 12 7 50—40 51
  4 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 32 14 8 10 42—30 50
  5 BUDAPEST HONVÉD 32 12 8 12 35—42 44
  6 ZTE FC 32 11 9 12 50—43 42
  7 DVTK 32 12 5 15 40—50 41
  8 ÚJPEST FC 32 11 7 14 40—45 40
  9 PAKSI FC 32 11 7 14 45—52 40
10 KISVÁRDA MASTER GOOD 32 11 6 15 40—43 39
11 DVSC 32 11 5 16 47—56 38
12 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 32 4 2 26 27—75 14

A PUSKÁS AKADÉMIA FC 
2019–2020-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

Készítette 
a Puskás Akadémia 
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu

IMPRESSZUM

PARTNEREK ÉS TÁMOGATÓK

  1. VANECEK DAVID 11
  2. KNEZEVIC JOSIP 8
  3. GYURCSÓ ÁDÁM 7
  3. HENTY EZEKIEL ISOKEN 7
  5. URBLÍK JÓZSEF 4
  6. VAN NIEFF YOELL 2
  7. FAVOROV ARTEM 1
  7. HEGEDÜS LAJOS 1
  7. MEBRAHTU GOLGOL TEDROS 1
  7. SÓS BENCE 1
  7. VLASKO JÁN 1
  7.  SZOLNOKI ROLAND 1
  7. DEUTSCH LÁSZLÓ 1
  7. THOMAS MEISSNER 1
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alapítva: 1989

alapítva: 1989

alapítva: 1989

É P Í T Ő Z R T

  1. 08.03.  Újpest FC — Puskás Akadémia FC 1–3
  2. 08.11.  Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 0–2
  3. 08.17.   Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 1–0
  4. 08.25.   Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 4–1
  5. 08.31.  Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC 1–1
  6. 09.14.  Puskás Akadémia FC — Kaposvár 2–0
  7. 09.28.  Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 1–2
  8. 10.05.  Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC 1–1
  9. 10.19.  Puskás Akadémia FC — Paks 4–2
10. 10.26.  Kisvárda — Puskás Akadémia FC 0–1
11. 11.02.  Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd 1–2
12. 11.09.  Puskás Akadémia FC — Újpest FC 1–3
13. 11.23.  MOL Fehérvár FC — Puskás Akadémia FC 1–3
14. 11.30.  Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd 1–1
15. 12.08.  Ferencvárosi TC — Puskás Akadémia FC 2–2
16. 12.14.  Puskás Akadémia FC — Zalaegerszeg 0–1
17. 01.25.  Kaposvár — Puskás Akadémia FC 1–1
18. 02.01.  Puskás Akadémia FC — Debreceni VSC 0–0
19. 02.05.  Puskás Akadémia FC — Diósgyőri VTK 2–2
20. 02.08.  Paks — Puskás Akadémia FC 0–2
21. 02.15.  Puskás Akadémia FC — Kisvárda 3–1
22. 02.22.  Bp. Honvéd — Puskás Akadémia FC 1–1
23. 02.29.  Újpest FC — Puskás Akadémia FC 2–3
24. 03.07.  Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 1–4
25. 03.14.  Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 0–0
26. 05.31.  Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 1–1
27. 06.07.  Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC 2–0
28. 06.10.  Puskás Akadémia FC — Kaposvár 2–1
29. 06.13.  Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 2–2
30. 06.17.  Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC 1–2
31. 06.20.  Puskás Akadémia FC — Paks 3–1
32. 06.24.  Kisvárda — Puskás Akadémia FC 1–1
33. 06.27. 20:00 Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd 

jelt. A játékrész vége azonban ismét a mi számunk-
ra alakult jól: a 89. percben egy szép támadás végén 
Plsek készítette le remekül a labdát Vaneceknek, aki 
huszonkét méterről, középről, jobbal hatalmas bom-
bát küldött a jobb alsó sarokba.

A 32. körben az utolsó pillanatban mentettünk 
pontot Kisvárdán, de így is feljöttünk a 3. helyre. 
Meglehetősen óvatos futballt láthattunk a keleti vé-
gen vívott találkozó első félidejében.  Az első helyzet 
a 27. percben a hazaiak előtt adódott: Bumba ment el 
a jobb szélen és adott be, a labda a túloldalon meg-
találta Kovácsrétit, aki egy csellel tiszta lövőhelyzetbe 
hozta magát, s be is talált volna, ha Tóth Balázs nem 
hárít fantasztikus reflexmozdulattal.

A szünet után újra ifjú kapusunké volt a főszerep: 
az 53. percben ugyanis tizenegyeshez jutott a Kisvár-
da, amikor Fernando Viana tört be balról a tizenhato-
sunkra – Tóth csak szabálytalanul tudta megállítani. 
Hálóőrünk azonban azonnal korrigált, és a sértett 
lapos, jobb alsó sarokba tartó büntetőjét nagyot ve-
tődve kiütötte.

A 85. percben megszerezte a vezetést a hazai csa-
pat: egy előreívelésnél történt kavarodás után Sassá 
elé került a labda, aki közelről, ballal a léc alá lőtt. A 
reménytelennek tűnő helyzetben az utolsó pillanat-
ban egy védőtől jött a segítség: egy bal oldali szabad-
rúgást követően Meissner elé pattant a labda, német 
védőnk pedig ballal, kapásból a kisvárdai kapu bal fel-
ső sarkába bombázott. A döntetlennel csapatunk öt-
meccsesre nyújtotta veretlenségi szériáját, megelőzte 
a Mezőkövesdet, s 51 ponttal harmadik a tabellán.

ÖT MECCSE VERETLENÜL
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ROVATCÍM

VÁRHATÓAN 2020 JÚNIUSÁBAN!
SZAKVEZETÉS IDŐPONTOK: 20:15, 20:30, 20:45SZAKVEZETÉS IDŐPONTOK: 20:15, 20:30, 20:45

A rajzás ideje alatt mindennap, hétköznap is indulnak szakvezetések. 
A szakvezetés hossza körülbelül 1-1,5 óra.

IDŐPONTIDŐPONT
Előreláthatólag 2020 júniusában körülbelül 
két héten keresztül várjuk az idelátogatókat. 

Az időpont bogár- és időjárásfüggő, 
aktuális információkat mindig keresse elérhetőségeink valamelyikén!

 JEGYÁRAK JEGYÁRAK
Felnőtt: 2.400 Ft/fő        Nyugdíjas, diák*: 1.300 Ft/fő

*Nappali tagozatos és nemzetközi diákigazolvány felmutatása esetén. 
A belépés 3 éves kor alatt ingyenes.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

REGISZTRÁCIÓ 

NINCS

www.alcsuti-arboretum.hu           info@alcsuti-arboretum.hu
www.facebook.com/arboretumalcsut/          +36 22 353 219

AZ ÉJ SÖTÉTJÉBEN EZERNYI FÉNYLO-REPKEDO 
LÁMPÁSKÉNT VILÁGÍTJÁK BE AZ ARBORÉTUMOT.

˝ ˝
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