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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

PRESZTÍZSCSATA A JAVÁBÓL
Mind hagyományai, mind játékoskerete 
alapján nagyra tartja a kispesti csapatot 
vezetőedzőnk, Hornyák Zsolt, aki a 
veretlenségi rekordokkal nem foglalkozik, 
de győztesen akar levonulni szombaton a 
Pancho Aréna gyepéről.

– A múlt hétvégén rendkívül nehéz meccsen nyer-
tünk 1–0-ra a Kisvárda ellen. Mondhatjuk, hogy különö-
sen fontos siker volt?

– Számomra mindegyik győzelem egyformán fontos, ugyan-
akkor való igaz, hogy nem volt könnyű dolgunk. A második fél-
időben a Várda teljesen beállt a kapuja elé – ez egyébként kezd 
tradícióvá válni ellenünk –, így nagyon sok energiánkba került, 
hogy megbontsuk a védelmüket, szerencsére Ezekiel Hentynek 
köszönhetően azért végül sikerült. Azt azért sajnálom, hogy az 
első félidőben David Vanecek nem tudta értékesíteni a nagy 
ziccerét, valamint azt is, hogy Sós Bence gólja lesgól volt, mert 
nagyon szép akció végén született. A legfontosabbnak azt tar-
tom, hogy az összjátékban azt nyújtottuk, amit szeretnék látni a 
pályán. Az ellenfél védelmének megbontása terén még mindig 
látok fejlődési lehetőséget, ezen tovább dolgozunk, de termé-
szetesen nagyon örülök a sikernek.

– Erre a bizonyos tradícióra visszatérve: lehet, hogy 
az ellenfelek azért állnak vissza ellenünk, mert tartanak 
tőlünk?

– Tény, hogy hallottam már ilyesmit. Ha így van, rendkívül 
örömteli, hogy az ellenfelek respektálják a futballunkat, hiszen 
számunkra ez komoly elismerés. Ugyanakkor meggyőződésem, 
hogy nemcsak erről van szó, hanem az adott csapat vezetői, 
edzői felfogásán is, hiszen a védekező játék is egyfajta stílus.

A részvétel regisztrációhoz kötött, ha nem akarsz lemaradni jelentkezz az esport@pfla.hu e-mail címen, ahol minden 

információt elküldünk neked! A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődj elérhetőségeinken!

– Együttesünk hét meccse veretlen. Ha a Honvéd el-
len sem veszítünk, klubrekordot állíthatunk fel. Neked 
mennyit számítanak az efféle sorozatok?

– Őszintén szólva nem is figyeltem erre oda addig, amíg 
az újságíróktól nem értesültem róla. Tudom, hogy nagyon sok 
munka áll még előttünk, úgyhogy inkább, úgymond, a kívülálló 
szemével figyelem az ilyesmit. Sokkal inkább az érdekel, mit mu-
tat a csapat meccsről meccsre, s hogyan tudjuk tökéletesíteni 
a játékunkat.

– Közismert, hogy a Honvéddal mindig presztízscsa-
tát vívunk. Egy nemrégiben megjelent interjúban em-
lítetted, hogy szombati ellenfelünket az egyik legjobb 
magyar csapatnak tartod. Tőlük milyen futballra számí-
tasz?

– A tradíciók és a minőségi játékosállomány ismeretében 
remélem, támadó szellemű Honvéddal találkozunk. Ők is azért 
jönnek, hogy küzdjenek és jó eredményt érjenek el, de remé-
lem, a győzelmet mi szerezzük majd meg. Mint már említettem, 
komoly csapat lesz az ellenfelünk, amelyben olyan egyéniségek 
futballoznak, mint például Davide Lanzafame, így egyértelműen 
izgalmas, jó mérkőzést várok. Mi biztosan nem változtatunk a 
stílusunkon, amellett, hogy szilárdan védekezünk, minőségi tá-
madójátékot és sokgólos meccset akarunk játszani, ki akarjuk 
szolgálni a közönséget.
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ROVATCÍM

– Együttese négy vereséggel kezdte a szezont, de úgy 
tűnik, az ötödik fordulótól minden megváltozott, most 
már négy kör óta veretlen a Honvéd. Az Újpest elleni siker 
volt a fordulópont?

– A futballban nagyon könnyen megváltozhatnak a dolgok, a 
mérkőzések menete, egy csapat szereplése, ilyenkor egy-egy pilla-
nat is döntő lehet, egy szezon során pedig több ilyen momentum 
is lehet. Az Európa-liga-szereplés után valóban nem kezdtük jól 
a szezont, ezt mi is tudtuk. Azonban mindig arra fókuszáltunk, 
hogy mi a célunk, folyamatosan a pozitívumokat kerestük, és arra 
figyeltünk, hogyan tudnánk minél jobban teljesíteni, ezért is volt 
fontos az Újpest legyőzése.

– Mennyiben játszik szerepet a menetelésben Davide 
Lanzafame visszatérése?

– Davide Lanzafame fantasztikus labdarúgó, aki nagyon fon-
tos sszámunkra, de egyedül ő sem tud meccseket nyerni, szük-
sége van a csapattársakra is. Valóban fontos játékos, azonban 
mindenkire szükség van a győzelmekhez, hiszen a siker mindig 
csapatmunka. A legfontosabb, hogy a Honvédnál minden játékos 
– köztük Davide is – egymásért és a csapatért küzd.

VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

MECCSRŐL MECCSRE JAVULNÁNAK

Giuseppe Sannino 
a nyáron vette át a 
Honvéd irányítását, 
s úgy tűnik, sikerült 
úrrá lennie a kezdeti 
nehézségeken. A 
kispestiek olasz 
vezetőedzője 
szerint együttese 
folyamatosan 
fejlődik, s azt 
szeretné, hogy a 
piros-feketék a 
Pancho Arénában 
is kontrollálják a 
mérkőzést.

GIUSEPPE SANNINO

  puskasakademia.hu        PanchoArena        puskasakademia        ertekesites@pfla.hu

KERESD TERMÉKEINKET A PANCHO ARÉNA BÜFÉIBEN VAGY 
RENDELD MEG A HIVATALOS WEBSHOP OLDALUNKON!

SELYEMSÁL

2.800 Ft

SPIRÁL FÜZET

1.200 Ft

ÜLŐPÁRNA

2.000 Ft

FOCIS LABDA

270 Ft

BÖGRE

920 Ft

FELNŐTT MEZ / FEHÉR

14.300 Ft

GYERMEK MEZ / FEHÉR

12.100 Ft

WWW.PFLA.HU/WEBSHOP

– Miben kell még fejlődnie a Honvédnak, hogy az el-
múlt szezonhoz hasonlóan dobogóesélyesként beszél-
hessenek a csapatról?

– Nem szeretem különválasztani a játékelemeket, ami nagyon 
fontos a még jobb szerepléshez, hogy magabiztosak legyünk, 
kontrolláljuk az egész meccset, a mi akaratunk érvényesüljön vé-
gig, és ne csak a találkozók egyes részeiben.

– Vezetőedzőnk, Hornyák Zsolt nemrégiben a Honvé-
dot a legjobb magyar csapatok közt emlegette. Önnek mi 
a véleménye a Puskás Akadémiáról?

– Majd a szezon végén beszéljünk arról, hogy melyik csapat 
mennyire erős. Elismerésem a PAFC felé az eddigi eredményei-
kért, mert megmutatták, hogy jó csapatot alkotnak és jó szezont 
futnak.

– Mindkét együttes jó formában várja a mérkőzést. 
Milyen összecsapásra számít, mi döntheti el az ütköze-
tet?

– Egy góllal többet kell szereznünk, mint az ellenfelünk. Min-
den mérkőzésen azért dolgozunk, hogy egyre jobbak legyünk, a 
találkozó után majd kiderül, hogy a játék mely területén sikerült 
javulnunk, és megmutatnunk, hogy mire vagyunk képesek. Termé-
szetesen győzni akarunk, és boldoggá szeretnénk tenni a sikerrel 
a szurkolóinkat.
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ÖSSZEFOGÁSINTERJÚ

Erdélyi származású 
középpályásunk, Fü-
löp Lóránd debütált 
Kisvárdán, első baj-
nokiján kapott he-
lyet a  kezdőcsapat-
ban. Nincs könnyű 
dolga, hogy stabilan 
beverekedje magát, 
hiszen egyrészt elő-
ször játszik külföl-
dön, másrészt „fut 
a szekér”, együtte-
sünk már hatodszor 
győzött a pontvadá-
szatban, harmadszor 
idegenben. Nyáron 
a román élvonalbeli 
Botosani gárdájá-
tól érkező játékos 
azonban egyre 
inkább beilleszkedik, 
és az apai örömök is 
motiválják. 

TETSZIK, AMIT JÁTSZUNK 
– Győztes meccsen mutatkoztál be a kezdőcsapat-

ban. Elégedett vagy?
– Igen, nagyon örülök neki. Nehéz mérkőzés volt, egy jó csa-

pattal játszottunk. Volt egy helyzetem is, kár, hogy nem használ-
tam ki, de boldog vagyok, hogy nyert a csapatom, és így újra be-
gyűjtöttünk három fontos pontot.

– Izgultál?
– Nem mondanám. Minden meccs előtt van egy kis drukk az 

emberben. Izgulni azonban nem kell.
– Mi kellett ahhoz, hogy beverekedd magad a kezdő-

be?
– Nem akarom arra fogni, hogy megsérült egy csapattársam. 

Mindenkinek eljön az esélye, hiszen egy egész bajnokságot nem 
lehet kihúzni tizenegy emberrel. Az a fontos, hogy amikor esélyt 
kapunk, ki is használjuk.

– Az is kellett, hogy lássa mindenki, az NB III-ban is 
úgy lépsz pályára, hogy bármikor visszakerülhess az első 
csapatba?

– Tettem a dolgom edzéseken, az NB III-as mérkőzéseken pe-
dig igyekeztem játékban maradni. Egy labdarúgónak az a legfon-
tosabb, hogy a meccsen hogyan teljesít.

– Más a magyar bajnokság, mint a román?
– Kicsit más. Itt agresszívabb a védekezés, közelebb áll hozzád 

a védő, sokat kell egy az egy ellen focizni. De már kezdem meg-
szokni. Remélem ezután is lehetőséget kapok. 

– Mennyire ad biztonságot, hogy inkább csak magunk 
elé kell tekingetnünk a bajnokságban?

– Kezdettől fogva azt érzem, hogy olyan játékosokkal vagyok 
körülvéve, akiket csak az előrelépés hajt, nem gondolkoznak más-
ban. Nekünk arra kell törekednünk, hogy mindig a győzelemért 
hajtsunk, a többi együttes szereplése nem lényeges. De túl előre 
sem tekintünk, messze még a vége.

– Hornyák Zsolt is gyakran kiabálta Kisvárdán, hogy 
előre, előre?

– Igen, ő a támadófociban hisz. Főleg tőlünk, középpályások-
tól várja el, hogy főleg előre játsszunk, ami rizikós, de én is ezt 
szeretem. 

– A Honvéd ellen is nehéz dolgunk lesz? Számítasz 
rá, hogy újra a kezdőben találod magad?

– Minden héten úgy készülök, hogy bekerüljek, ez nem kér-
dés. Ami a Honvédot illeti, rosszul kezdték a bajnokságot, de kez-
denek formába lendülni. Jó játékosaik vannak, de nekünk is. Jó 
példa, hogy Henty beállása mennyit lendített a csapaton. De bárki 
beáll, képes hozzátenni a játékhoz. 

– A testvéred a Sepsi csapatában játszik, pár éve 
megfordult a Diósgyőrnél is. Gyakran beszéltek? 

– Minden nap beszélünk. A kezdetektől fogva ellát a tanácsai-
val, hogy készüljek a több ütközésre, és igyekezzek alkalmazkodni. 
Romániában kicsit más az öltözői hangulat, talán lazább is, itt egy 
fokkal nehezebb a beilleszkedés, de újonnan érkezőként mindig 
nehezebb mindenkinek. Már kezdem érezni a saját bőrömön is. 

Lehet, hogy olyan típus vagyok, akinek több időbe telik. De úgyis 
a pályán dől el, hogy milyen elismerést tudsz magadnak kivívni. 

– Nemrég apa lettél. Nagyot változott a családi életed 
is?

– Persze, ezt is a saját bőrödön kell megtapasztalnod. Bátyám 
erről is sokat mesél, hiszen neki két gyereke van már. A kislányom 
csupa örömet ad nekünk. Sok figyelemmel jár, de már alig várom, 
hogy hazaérjek, és lássam őt, hogy halljam a hangját. Nem lehet 
szavakba önteni. Csodálatos. 

Ha további felajánlásával szeretné segíteni Leventét, 
az alábbi csatornákon keresztül megteheti:
Összefogás Levente Lépteiért Alapítvány

Számlaszám: 10402221-50526856-49831002
IBAN szám: HU21 10402221-50526856-49831002
Devizaszámla EUR: 10402221-50526856-49831019
IBAN szám: HU47 10402221-50526856-49831019
SWIFT kód: OKHBHUHB
Paypal: https://www.paypal.me/adomanyLevinek
Gofundme euro: https://www.gofundme.com/f/levente-sma-2
Gofundme font/pound: https://www.gofundme.com/f/levente-sma

A Puskás Akadé-
mia FC Budapest 
Honvéd elleni hazai 
bajnoki mérkőzésé-
nek teljes bevételét 
Levente gyógyke-
zelésére ajánlja fel 
akadémiánk, csat-
lakozva az országos 
méretűvé lett kezde-
ményezés segítőinek 
közösségéhez.

LEVENTE LÉPTEIÉRT IS JÁTSZIK CSAPATUNK
Hosszú Leventét alighanem senkinek sem kell bemutatnunk. 
Zente után most érte fogott össze egész Magyarország, hogy 
egyszer ő is lábra állhasson. A 22 hónapos enyingi kisfiúnál egy 
éve diagnosztizálták a gerincvelői izomsorvadás (SMA) 2-es típu-
sát. Zentéhez hasonlóan – akinek a kezeléséhez országos össze-
fogás eredményeképp sikerült összegyűjteni a szükséges pénzt 
– ő is kerekesszékben éli az életét, sem állni, sem ülni nem tud 
egyedül, ez a súlyos genetikai betegség ugyanis a mozgásszervi 
fejlődését gátolja. Ám létezik egy gyógyszer, egy speciális gén-
terápia, amely igazi segítséget jelenthetne számára. Az Egyesült 
Államokban elérhető kezelés azonban rendkívül sokba, 700 mil-
lió forintba kerül, Levi szülei – Zente történetéből erőt merítve 

– erre gyűjtenek. A terápiát azonban csak kétéves korukig kap-
hatják az érintettek, Levi pedig decemberben lesz kétéves. Így 
csupán néhány nap maradt hátra, hogy összegyűljön a szükséges 
összeg, s a kisfiú gyógykezelését megkezdhessék – máskülönben 
Levi soha nem fog tudni lábra állni.

Az elmúlt hetekben Levi támogatása országos méretű akci-
óvá szerveződött, s most a Puskás Akadémia FC is csatlakozik a 
segítőkhöz. Mostani hazai bajnokink, a Budapest Honvéd elleni 
mérkőzés teljes bevételét Levi családjának szeretnénk felajánlani, 
ezzel is támogatva a kisfiú kezelését. Köszönet mindazoknak, akik 
kilátogattak a találkozóra, s belépőjegyük megvásárlásával segí-
tették Levente lépteit! Szurkoljunk együtt Levi gyógyulásáért!
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VISSZATÉRÉSVISSZATÉRÉS

Az első fordulóban Újpesten duplával kezdte második puskásos 
korszakát Ezekiel Henty, aki a Ferencváros elleni 4–1-es győzelem 
alkalmával is kiválóan futballozott. Nigériai csatárunk nem sokkal 
később lágyéksérvműtéten esett át, s múlt szombaton csereként 
beszállva győztes góllal tért vissza Kisvárdán. Az afrikai légióssal 
a maga mögött hagyott nehéz időszakról, visszatéréséről, illetve 
egyéni és csapatszintű ambícióiról beszélgettünk.

VERSENYKÉPES CSAPATUNK VAN
– Úgy néz ki, elég hosszú és kellemetlen sérülés végére 

került pont azzal, hogy megoperálták a sérvedet. Hogy érzed 
magad?

– Már korábban is voltak problémáim a közelítőizmommal, de 
ez nem akadályozott meg abban, hogy futballozzam, sok nyújtással 
sikerült kezelni a helyzetet. A komolyabb bajok Eszéken kezdődtek, 
az első három mérkőzés után ott jelentkeztek először az alhasi fáj-
dalmaim, ott kezdtem el sejteni, hogy azokért nem csak a közelítőm 
a felelős. A nyári felkészülés során jól sikerült a rehabilitációm, úgy 
nézett ki, nem lesz probléma, de egy hónap után visszatért a fájda-
lom, kiderült, hogy sérvem van, úgyhogy nem volt mese, meg kellett 
operálni. Muszáj volt, mert futballozni akartam, élvezni akartam az 
edzéseket és a meccseket. Most mind fizikailag, mind pszichésen 
sokkal jobban vagyok. Ha sérült vagy, kényelmetlenül érzed magad, 
nem élvezed a munkát, nem élvezed, hogy futballozhatsz. Az ope-
rációm után, úgy érzem, minden megváltozott: jól vagyok, boldog 
vagyok, hogy edzhetek, boldog vagyok, hogy játszhatok. Természe-
tesen még sok tennivalóm van, hiszen egy ilyen kényes sérülés után 
még dolgoznom kell a fizioterapeutával is, de a lényeg, hogy rendben 
mennek a dolgok.

– Operációd után a Kisvárda ellen tértél vissza, ráadá-
sul meccset eldöntő gólt szereztél. Szó esett a sérülésed 
pszichológiai vetületéről – gondolom, ebből a szempontból 
nem jött éppen rosszul, hogy rögtön az első meccseden be 
tudtál találni…

– Gólt szerezni mindig remek érzés, mindig nagy öröm, külö-
nösen, ha a te találatoddal nyer a csapat. Ráadásul nagyon fontos 
három pontot szereztünk, hiszen mindnyájunknak az a célja, hogy a 
lehető legtöbbet hozzuk ki a szezonunkból. Erre most meg is van a 
lehetőség, hiszen nagyszerű csapatunk van, és jól teljesítünk. Amikor 
sérült voltam, lélekben akkor is próbáltam támogatni a többieket, és 
akkor is nagyon boldog voltam, ha láttam, hogy nyerünk. Alig vártam, 
hogy újra ott legyek a fiúkkal a pályán, sokat dolgoztam az elmúlt 
hónapban. Azzal, hogy beálltam, és gólt szereztem, talán sikerült 
megköszönnöm az edzői stábnak és a srácoknak, hogy ők is mindvé-
gig mellettem álltak, és annyit segítettek. Pszichológiai szempontból 
egyfajta áldásként vagy jutalomként fogom fel az egészet az után a 
sok fájdalom után, amelyen keresztülmentem. Győztünk, és gólt sze-
reztem, de remélem, még sokszor három pontot zsebelünk be, és 
sokszor betalálok.

– Amikor Hornyák Zsolt a pályára küldött, érezted, hogy 
ezen a napon te lehetsz a nyerőember?

– Megfordult a fejemben valami hasonló, hiszen úgy éreztem, ké-
szen állok – fittnek éreztem magam, jól ment az edzés az utóbbi két 
hétben. Nagyszerű érzés volt, hogy a csapatnak szüksége van rám, így 
igyekeztem a beindulásaimmal, a cseleimmel a többiek szolgálatára 
lenni. Mivel személyemben egy támadószellemű játékossal több volt 
a pályán, sikerült is nyomást helyeznünk az ellenfélre. Nem melléke-

sen óriási élmény volt, hogy fájdalom nélkül futhatok, mert erre is 
igen rég volt példa…

– Vezetőedzőnk kétségkívül nagyot húzott a beállítá-
soddal. Publikus, hogy mit mondott utána az öltözőben?

– Láttam rajta, hogy ő is boldog, hiszen úgy érzem, kedvel és tisz-
tel engem, csakúgy, mint én őt.  Természetesen azért is nagyon örült, 
hogy a gólommal sikerült eldönteni ezt rendkívül nehéz találkozót. 
Fontos győzelem volt, hiszen ezzel továbbra is két pontra vagyunk 
az éllovasoktól. 

– És a csapattársak?
– Ők is nagyon örültek. Remek a hangulat az öltözőben, mind-

nyájan barátok vagyunk, ezt túlzás nélkül állíthatom. Talán nekik is 
hiányoztam annyira a pályáról, mint ők nekem… Mindenesetre fan-
tasztikusan izgalmas érzés volt.

– Talán pont ez az említett öltözői atmoszféra az eddigi 
sikerek kulcsa?

– Kétségkívül nagyon fontos a pozitív, baráti hangulat, az, hogy 
megértjük egymást. Ha ez megvan, az csak jó teljesítményt szülhet, 
mert ha a csapat éppen nem játszik annyira jól, az összetartás átse-
gít a problémákon, s egyfajta szerencsét is hoz. Ha szereted a csa-
pattársaidat, megbízol bennük és barátként tekintesz rájuk, sokkal 
könnyebb leküzdeni a nehézségeket. Harcolsz a másikért, segítesz a 
másiknak, nem pedig őt okolod az esetleges hibákért, s ez segít ab-
ban, hogy csak egy cél lebegjen a szemed előtt: a győzelem. Nekünk 
most ez az egyik erősségünk, s a mester, illetve a stáb is nagy-
ban hozzájárul ahhoz, hogy az öltöző ennyire összetart. 

– Nyilván korai még ilyesmiről beszélni, de 
szerinted mire lehet képes a csapat ebben a sze-
zonban?

– Ambiciózus futballistának tartom magam, 
mindig mindent meg akarok nyerni, és ezzel a 
társaim is alighanem egyetértenek. Elnézve az 
ellenfeleket azt mondhatom: versenyképes 
csapatunk van, olyan, amely számára semmi 
sem lehetetlen. Mint már említettem, csak 
két pontra vagyunk az első helytől, azaz ez a 
bajnokság egy olyan maraton, ahol az éllovas 
látótávolságon belül van… Számunk-
ra pillanatnyilag az a legfontosabb, 
hogy állandósítsuk a jó formánkat, s 
a lehető legjobb eredményt érjük el 
az őszi szezonban, mind a bajnokság-
ban, mind a kupában, aztán a megfe-
lelő téli felkészüléssel és az esetleges 
erősítésekkel tavasszal bármi meg-
történhet.

Ezekiel Isoken Henty
Születési idő: 1993. május 13.
Születési hely: Lagos (Nigéria)
Poszt: csatár
Mezszám: 10
NB I-es meccs/gól: 32/11

NÉVJEGY
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MECCSTÖRTÉNELEMJUBILEUM

PAFC – HONVÉD: A SZÁMOK TÜKRÉBEN

A két gárda eddig 
tizenhárom találko-
zót játszott egymás 
ellen az élvonalban, 
legutóbbi három 
hazai bajnokinkon ve-
retlenek maradtunk 
a Budapest Honvéd 
ellen.

HIRDETÉS A két klub egymás elleni mérlege kispesti fölényt mutat: 13 NB I-es 
mérkőzésen 7 fővárosi győzelem, 4 döntetlen mellett 2 puskásos 
siker született; a piros-feketék 24 gólt lőttek, míg a mieink 11-szer 
voltak eredményesek a párharcban. Érdekesség, hogy első gólun-
kat a Honvéd ellen 2015. március 14-én mostani klubigazgatónk, 
Tóth Balázs szerezte – akkori találatának köszönhetően 1–1-es 
döntetlenre végeztek a felek. 

A párharc legtöbb gólját hozó összecsapást 2017. november 
4-én játszotta a két alakulat: akkor a 87. percig 3–2-re vezettünk, 
de a kispestiek fordítani tudtak a Bozsik Stadionban, s 4–3-ra 
nyertek. 

Legeredményesebb játékosunk a tizenkilencedik kerületiek 
ellen Josip Knezevic. Horvát középpályásunk az említett 4–3-as 
találkozón duplázott, illetve a legutóbbi két hazai bajnokinkon is 
feliratkozott az eredményjelzőre a Honvéd ellen.

Az utolsó három hazai pályánkon rendezett ütközet során 
veretlenek maradtunk: a 2018/2019-es évad őszén Josip Knezevic 
szállította a győzelmet (1–0), tavasszal már 2–0-ra is vezettünk 
Nagy Zsolt és Knezevic találataival, végül mégis 2–2-es döntetlen 
született. A 2017/2018-as bajnoki esztendő tavaszán Hegedűs Já-
nos révén kerültünk előnybe, s Danilo egalizált a hajrában (1–1).

A Pancho Arénában hétszer csaptunk össze a piros-feke-
tékkel, ezeken a derbiken abszolút egálban vannak a csapatok: 2 
PAFC-győzelem, 3 döntetlen, 2 Honvéd-siker.

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 

A két gárda – 2013. augusztus 18-án – első „randevúján” még 
Tóth Balázs, klubigazgatónk és Polonkai Attila, NB I-es társula-
tunk jelenlegi asszisztens edzője is játszott. Azon a találkozón a 
Budapest Honvédot Marco Rossi, a magyar válogatott mostani 
szövetségi kapitánya dirigálta, s a Bozsik Stadionban először küld-
te pályára a híres olasz szakember, Roberto Mancini fiát Andrea 
Mancinit. 

Giuseppe Sannino személyében a futó szezonban ismét 
olasz vezetőedzője van ellenfelünknek. A volt Serie A-tréner 
nem rajtolt jól, hiszen 4 vereséggel kezdte a bajnokságot csa-
pata, ám legutóbbi 4 bajnokiján veretlen maradt, sőt az utolsó 3 
meccsen gólt sem kapott együttese. A kispestiek a múlt héten 
2–0-ra verték a Kaposvárt, előtte 1–0-ra győztek Zalaegersze-
gen, október elején gól nélküli döntetlent értek el a címvédő 
FTC ellen, szeptember végén 2–1-re nyertek a szezon meglepe-
téscsapatánál, Mezőkövesden. Sannino mester fiai 10 forduló 
után 13 pontot gyűjtve az 5. helyen állnak a tabellán – 7 ponttal 
lemaradva a mieinktől.

Hornyák Zsolt tanítványai immár sorozatban hét NB I-es mér-
kőzésen maradtak veretlenek, amivel beállították az eddigi klub-
rekordunkat. Játékosainknak ebben a szezonban remekül megy a 
fővárosi csapatok ellen: az új Illovszky Rudolf Stadionban 3–1-re 
vertük az Újpestet, a címvédő Ferencvárost pedig fölényesen, 
4–1-re a Pancho Arénában. NB I-es gárdánk 10 fordulót követően 
a második legtöbb rúgott góllal (18), 20 egységgel a 4. pozíciót 
foglalj el a pontvadászatban.
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Gyurcsó Ádám ötöt 
hintett, Tamás Nán-
dor és Kiss Tamás 
is mesterhármast 
szerzett – 15–0-ra 
vertük a Maglódot a 
Magyar Kupában.

(0–6). A 65. percben ismét rezgett a Pest megyei kiscsapat hálója, ezúttal 
Tamás Nándor kapott remek indítást, s higgadtan helyezett a kapuba 
(0–7). Ezt szinte leírni sem volt időnk, ugyanis innentől az erejével telje-
sen elkészült ellenféllel szemben tetszés szerint értük el a gólokat: előbb 
Tamás Nándor szerezte meg a második találatát (0–8), majd a végig rop-
pant agilis Kiss Tamás is feliratkozott a „dicsőségtáblára” (0–9).

A 74. percben már kétszámjegyű volt a differencia: ezúttal Gyurcsó 
rázta meg magát, s balról, a tizenhatos sarka tájékáról tekert a jobb sa-
rokba (0–10). Kisvártatva Tamás Nándor kopírozta le tapasztaltabb kol-
légája produktumát (0–11), majd Gyurcsó szerezte meg saját negyedik 
találatát (0–12), végül Kiss Tamás duplázta meg góljai számát (0–13). A  
hajrában is gyakorlatilag akadálytalanul kerültünk helyzetbe, Gyurcsó  is 
megunhatta, hogy mindig a lábát kell használnia, mert ezúttal fejjel vette 
be a kaput (0–14), s hogy ne csak ő és Tamás Nándor kerüljön három 
fölé, arról Kiss Tamás gondoskodott (0–15) – nagycsapatunk történel-
mének legnagyobb arányú győzelmét aratta.

KÉTSZÁMJEGYŰ GYŐZELEM
A Bonyhád után a 7. fordulóban is megyei első osztályú csapat várt a 
mieinkre, együttesünk ezúttal Maglódra látogatott. Noha olyan jól nem 
kezdtük a találkozót, mint a Tolna megyeiek ellen – akkor már az első 
percben vezettünk –, a várakozásnak megfelelően már az első perctől 
nyomasztó fölényben játszott együttesünk. A jég azért itt is viszonylag 
hamar megtört: a 13. percben először Kiss Tamás lőtt egy szögletet kö-
vetően, az ő próbálkozását még blokkolták, de a labda Yoell Van Nieff elé 
került, aki egyből tüzelt – a labda egy védőn megpattanva hullott Bene 
kapus fölött a hálóba (0–1).

Két perccel később büntetőből növelhettük volna előnyünket, ám 
a Kiss Tamás javára megítélt tizenegyest Gyurcsó Ádám a jobb kapufa 
mellé lőtte. A 25. percben egy lepattanó labdából Radics Márton került 
ziccerbe, de nem tudta átpréselni a labdát a kapujából jó ütemben ki-
mozduló Bene testén. A maglódiaknál továbbra is csak pillanatokig volt 
a játékszer, ám fiaink nemegyszer túlkombinálták az akciókat. Gól nélkül 
azért így sem maradtunk: a 34. percben a bonyhádi kottából játszva Kiss 
Tamás lódult meg a jobb szélen, beadására középen Gyurcsó érkezett, s 
ezúttal már nem tévesztett (0–2).

Öt perccel a félidő vége előtt tovább nőtt a Puskás-fór: egy szöglet 
után Ezekiel Henty próbálkozott ollózással, kísérletét még sikerült blok-
kolniuk a védőknek, de labda a sarokrúgáshoz előrehúzódó Thomas 
Meissner elé került, aki egy igazítás után négy méterről vette be Bene 
kapuját (0–3). Még a szünet előtt megjött a negyedik gólunk is, amelyet 
Radics Márton szállított, az ifjú középpályás egy szöglet után fordulásból 
talált be (0–4).

A második félidőre Nagy Zsolt helyett Huszti András, Henty helyé-
re pedig Tamás Nándor állt be, aki egyből le is tette a névjegyét: a 46. 
percben ő lódult meg a jobb szélen, s adott pazar gólpasszt Gyurcsónak 
(0–5) – ezúttal sikerült a villámrajt. Olyannyira, hogy az 50. percben már 
féltucatnál tartottunk: Kiss Tamás ezúttal a bal oldalon húzott el, közé-
pen Fülöp Lóránd érkezett, s megszerezte első gólját az első csapatban 

MAGYAR KUPA, 7. FORDULÓ
MAGLÓDI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–15 (0–4)

Gól: Van Nieff (13.), Gyurcsó (34., 46., 74., 80., 85.), Meissner (40.), Radics (45.), Fülöp L. (50.), Tamás N. (65., 67., 
78.), Kiss T. (69., 81., 90.)

Sárga lap: Kalina (28.), ill. Radics (33.)

Maglód: Bene M. – Molnár O., Lakatos B., Kourdakis, Vincze L. – Borsos, Németh R., Garics, Kalina – Rajz (Horváth 
R., 69.), Poncok (Számpor, 60.)

PAFC: Tóth B. – Szolnoki (Huszti A., 46.), Meissner, Spandler, Nagy Zs. – Van Nieff (Skribek, 55.) – Kiss T., Radics, 
Fülöp L., Gyurcsó – Henty (Tamás N., 46.)

JEGYZŐKÖNYV
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EMLÉKEZZÜNK! MÚLTIDÉZŐ

Mindenszentek napja alkalmából idén az Aranycsapat játékosaira emléke-
zünk, akik közül sajnos már mindenki távozott az élők sorából, s csatlakozott 
a „mennyei tizenegyhez”, emlékezetünkben mégis köztünk élnek tovább, így 
válva legendákká.

„Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember. Egyedüli 
példány. Nem élt belőle több és most sem él s mint fán se nő 
egyforma-két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló” – írta 
Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című művében. És valóban 
nincsenek már köztünk fizikai létükben. A klasszikus Aranycsa-
pat-tagok közül elsőnek Zakariás József távozott 1971-ben, alig 
negyvenhét évesen. Majd Bozsik Cucu, Kocsis Sándor és sorban 
a többiek is. 2006-ban aztán a csapatkapitány, akadémiánk név-
adója, Puskás Öcsi bácsi is visszaadta lelkét a Teremtőnek. A két 
utolsó hírvivő, Grosics Gyula 2014-ben, majd Buzánszky Jenő 
2015-ben hunytak el. Két évvel ezelőtt a szintén Aranycsapat–
tag Tóth II József, majd tavaly a csapat „tizenkettedik játékosa”, 
Szepesi György is meghalt.

A 2018–as évet követően idén is folytatódott az Aranycsa-
pat tiszteletére életre hívott emlékév, megannyi megemlékezés-
sel, kiállítással. A Puskás Intézet Aranycsapat-vándorkiállítása 
2019–ben Budapesten, Zalaegerszegen, Csepelen, Komárom-
ban, Barcelonában, illetve az erdélyi Tusnádfürdőn mutatta 
meg a nagyközönségnek a hajdani kiválóságok relikviáit. Ezek 
az emberek ugyanis nemcsak kiváló sportolók, hanem nagy-
szerű emberek is voltak a futballpályán, illetve a civil életben 
egyaránt. Emberek tudtak maradni egy olyan embertelen kor-
szakban, melyben a becsületességet, őszinteséget sokkal inkább 
üldözték, mint hogy elismerték volna. A kiváló sportteljesítmény 
mögött azonban példát tudtak mutatni, s ezt a példamutatást 
tiszteljük mind a mai napig, ha a híres Aranycsapat kerül szóba.

LÁTHATATLAN LEGENDÁINK
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 9. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC 4–2 (2–1)

Gól: Vanecek (21.), Urblík (27.), Gyurcsó (50., 76.), ill. Könyves (19.), Papp K. (59.)

Sárga lap: Knezevic (29.), Hadzsiev (80.), ill. Fejes (15.)

Kiállítva: Fejes (75.)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Van Nieff – Kiss T. (Sós B., 62.), Urblík (Spandler, 83.), 
Knezevic (Golgol, 74.) – Vanecek, Gyurcsó

Paks: Holczer – Osváth, Fejes, Gévay, Szabó J. – Papp K. (Simon 90.), Windecker – Könyves, Balogh B. (Kecskés T., 
64.), Remili – Hahn (Fejős, 46.)

JEGYZŐKÖNYV
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 10. FORDULÓ
KISVÁRDA–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)

Gól: Henty (79.)

Sárga lap: Protics (56.), Bumba (59.), Kravcsenko (88.), Beriosz (91.), ill. Szolnoki (57.), Henty (68.)

Kisvárda: Felipe – Melnyik, Beriosz, Kravcsenko, Protics – Lucas, Bumba – Cukalasz (Sassá 84.), Grozav, Kovácsréti 
(Tischler 46.) – Hugo Seco (Gosztonyi 73.)

PAFC: Hegedüs – Szolnoki, Hadzsiev, Meissner, Nagy Zs. – Van Nieff – Sós (Kiss 81.), Fülöp (Henty 62.), Knezevic 
(Spandler, 84.), Gyurcsó – Vanecek

JEGYZŐKÖNYV
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ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

Az OTP Bank Liga 9. fordulójában Gyurcsó Ádám 
duplájának is köszönhetően 4–2-re vertük itthon 
a Paksot. A 19. percben a vendégek szereztek vezetést: Köny-
ves Norbert előzte meg fejjel Thomas Meissnert, lefordult róla, 
s takarásból kilőtte a bal alsót. Nem sok időnk volt szomorkodni, 
mert két perc múlva már ismét egált mutatott az eredményjelző: 
Gyurcsó Ádám passzolt középre jobbról, Josip Knezevic zseniális 
mozdulattal, sarokkal tette a labdát David Vanecek elé, aki hat mé-
terről nem hibázott. A 27. percben már vezettünk; Urblík József tört 
előre középen, Knezeviccsel kényszerítőzött, s a némi szerencsével 
visszakapott labdát tizenhét méterről helyezte a bal alsóba.

 A szünet után mindössze öt percnek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy növeljük előnyünket: egy csúnyán eladott paksi labdával 
Knezevic került ziccerbe, aki még a kivetődő Holczerbe lőtt, a ki-
pattanóra azonban érkezett Gyurcsó Ádám, és ő már gólra váltotta 
az esélyt. Sajnos a Paksnak kilenc perccel később volt válasza: Papp 

Kristóf tört előre a balösszekötő helyén, és Kiss Tamást kicselezve a bal alsóba lőtt. Szinte azonnal visszaállíthattuk volna a kétgólos 
különbséget, ám Gyurcsó hiába kapott nagyszerű indítást, s verte meg emberét, lövése elment a kapu előtt. A hajrában Fejes András 
gondoskodott az izgalomról, aki Vaneceket másodszor is sárgát érően rántotta le – tíz emberre fogyatkoztak a vendégek! A paksi kínokat 
csak tetézte Gyurcsó zsenialitása: a megítélt szabadrúgás mögé ő állt, és míg Holczer kapussal együtt mindenki beadásra számított, ő 
huszonnyolc méterről pimaszul a rövid sarokba tekert, bebiztosítva ezzel a megérdemelt győzelmet.

A csereként beállt Ezekiel Henty találatával 1–0-ra nyert NB I-es csapatunk Kisvárdán a 10. körben. Már a 
6. percben közel jártunk a vezető gólhoz, egy beadás után Felipe rosszul jött ki, a védőről pedig majdnem a saját kapujába pattant a labda, 
de egy társ kisegítette. A 9. percben mi is összerezzentünk, Hegedüs ugyanis nem tudott megfogni egy távoli lövést, de aztán el tudta ütni 
a berobbanó csatár elől. A 29. percben Knezevic beadására Vanecek érkezett belül, de hiába volt nagy helyzetben, nem tudta irányítani a 
fejest. Tíz minutummal később Yoell Van Nieff szöglete után Vanecek egyből lőhetett a 11-es pont környékén, de védőjével a nyakán nem 
tudott talpon maradni.

Húsz perccel később Fülöp kerülhetett volna nagy helyzetbe, de egy keresztlabdát nem tudott átvenni, igaz, a védő jobb helyzetben 
volt, csak alászaladt a labdának, ez zavarta meg a debütánst. Fülöpöt nem sokkal később lecserélte Hornyák Zsolt, a lágyéksérülés miatti 
kihagyás után visszatérő Ezekiel Henty váltotta. A 65. percben Van Nieff remekül ugratta ki Sóst, aki a hálóba lőtt, sajnos lesről, majd a 
Kisvárda került ígéretes helyzetbe, de Cukalasz elpasszolta a labdát. Az ellentámadásból pedig megszületett a vezető gólunk: Szolnoki a „fű 
alatt” megtalálta Hentyt, aki közelről laposan a hálóba lőtt, s ezzel el is döntötte a meccset.

GYŐZELEM ITT, GYŐZELEM OTT

TABELLA

GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 MOL FEHÉRVÁR FC 10 7 1 2 20—8 22
  2 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 10 7 1 2 15—8 22
  3 FERENCVÁROSI TC 9 7 1 1 13—6 22
  4 PUSKÁS AKADÉMIA FC 10 6 2 2 18—10 20
  5 BUDAPEST HONVÉD 10 4 1 5 13—15 13
  6 KISVÁRDA MASTER GOOD 10 4 1 5 13—15 13
  7 DVSC 9 4 — 5 17—17 12
  8 ÚJPEST FC 10 3 2 5 12—15 11
  9 PAKSI FC 10 3 1 6 12—19 10
10 DVTK 10 3 1 6 9—18 10
11 ZTE FC 10 2 3 5 14—13 9
12 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 10 2 0 8 7—19 6

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  GYURCSÓ ÁDÁM 4
  1  VANECEK DAVID 4
  3  HENTY EZEKIEL ISOKEN 3
  3  URBLÍK JOZEF 3
  5  KNEZEVIC JOSIP 2
  6  SÓS BENCE 1
  6  VLASKO JÁN 1
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A S Z F A L T
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. 14:30 Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd 
12. 11.09. 17:00 Puskás Akadémia FC — Újpest FC 
13. 11.23. 17:00 MOL Fehérvár FC — Puskás Akadémia FC 
14. 11.30. 17:00 Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd 
15. 12.08. 15:45 Ferencvárosi TC — Puskás Akadémia FC 
16. 12.14. 17:00 Puskás Akadémia FC — Zalaegerszeg 
17. 01.25.  Kaposvár — Puskás Akadémia FC 
18. 02.01.  Puskás Akadémia FC — Debreceni VSC 
19. 02.05.  Puskás Akadémia FC — Diósgyőri VTK 
20. 02.08.  Paks — Puskás Akadémia FC 
21. 02.15.  Puskás Akadémia FC — Kisvárda 
22. 02.22.  Bp. Honvéd — Puskás Akadémia FC 
23. 02.29.  Újpest FC — Puskás Akadémia FC 
24. 03.07.  Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 
25. 03.14.  Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 
26. 03.21.  Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 
27. 04.04.  Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC 
28. 04.11.  Puskás Akadémia FC — Kaposvár 
29. 04.18.  Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 
30. 04.25.  Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC 
31. 05.02.  Puskás Akadémia FC — Paks 
32. 05.09.  Kisvárda — Puskás Akadémia FC 
33. 05.16.  Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd 
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