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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

VISSZA A RÉGI KERÉKVÁGÁSBA
Intenzív, közönségszórakoztató, látványos 
támadófutballt és gólokat vár az Újpest elleni 
találkozótól vezetőedzőnk, Hornyák Zsolt, aki 
reméli, csapata visszatér a győztes ösvényre.

– Hétmeccses veretlenségi szériánknak vetett 
véget a Honvéd múlt szombaton. Mit mondtál a fiúk-
nak az öltözőben?

– Éreztük, hogy jó sorozatban vagyunk, de számomra 
sokkal fontosabb volt, hogy a játékunk javult. A Honvéd elle-
ni meccs után úgy mentem be az öltözőbe, hogy leteremtem 
a játékosokat, ám amikor beléptem, láttam, mennyire bántja 
őket a vereség, ezért úgy gondoltam, nem lenne helyénva-
ló, ha tőlem is szidást kapnának. Sajnos vannak mérkőzések, 
amelyek nem sikerülnek, remélem, ez most csak egy kisiklás 
volt.

– Milyen tanulságokkal szolgált a kispestiek el-
leni találkozó?

– A Honvéd nem nyújtott kiemelkedőt, ám hozta a stabil 
védekezésre épülő játékát, mi viszont a második félidőben 
nem tudtunk ritmust váltani. Kétségtelen, hogy ellenfelünk 
szép gólokat szerzett, de a mi hibáinkból. Most valahogy 
hiányzott belőlünk az agresszivitás, nem támadtunk le elég 
intenzíven. A legnagyobb problémának azt éreztem, hogy a 
kulcsembereink most tudásuk alatt futballoztak, ha ők hoz-
zák magukat, szó sem lehetett volna vereségről.

– Újabb hazai mérkőzés következik, ezúttal az 
Újpest ellen. Köztudottan szereted, ha az ellenfél is 
felvállalja a támadófocit. A lilák ilyen szempontból 
ideális ellenfélnek tűnnek…

– Valóban támadó felfogású gárdával találkozunk, hiszen 
kollégám is ezt a filozófiát követi. A nézőket ki kell szolgálni, 
ez pedig csak bátor támadófutballal és gólokkal lehetséges. 
Remélem, a Honvéd elleni sikertelen találkozó után a csa-
pat testben is lélekben is összeszedi magát, a fiúk hozzák a 
formájukat, és jó játékkal visszatérünk a régi kerékvágásba.

– Ellenfelünk nem csak a támadófutballja miatt 
veszélyes, a párharcokat is igen jó százalékban nye-
rik meg. Erre külön felkészíted a fiúkat?

– Külön nem készülünk erre, az lesz a fontos, hogy ki lesz 
gyorsabb a labdával, ki lesz agresszívabb, és ki vét kevesebb 
hibát – a Honvéd ellen gólokkal fizettünk a bakikért. Aki di-
namikusabban játszik, az lesz a nyerő, s remélem, ezek mi 
leszünk.

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!

– A legutóbbi meccsünkön 3–1-re nyertünk ide-
genben a lila-fehérek ellen. Változtak azóta az erő-
viszonyok?

– Az Újpest a Ferencvároshoz, a Honvédhoz, a Fehér-
várhoz hasonlóan komoly hagyományokkal rendelkező klub. 
Nagyon sokra becsülöm őket, és bárhol álljanak is a tabellán, 
nagy tisztelettel, alázattal és odafigyeléssel készülünk a mér-
kőzésre, amelyen természetesen győzni akarunk.
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ROVATCÍM

– Csapata az elmúlt fordulóban 3–2-re nyert a Ka-
posvár vendégeként, véget vetve ezzel egy három-
meccses nyeretlen sorozatnak. Innentől már felfelé 
vezet az út?

– Remélem, igen. Hiszem, hogy jobbak vagyunk, mint 
ahogy az eredményeink mutatják. Itt az ideje a jobb játéknak, 
folyamatosan nyerni kellene újra és újra, és remélem, hogy 
ezzel a Kaposvár elleni győzelemmel megtettük az első lépést.

– Az statisztikák szerint átlagban együttese bir-
tokolta a legtöbbet a labdát az egész NB I-es me-
zőnyben, a legtöbb támadást is önök vezették, azaz 
továbbra is egyértelműen a támadófutballt preferál-
ja. A Pancho Arénában is ezt az Újpestet látjuk majd?

– Megteszünk minden tőlünk telhetőt, természetesen a 
támadásban is. Amit a korábbi mérkőzéseken nem szerettem, 
az, hogy túl sok gólt kaptunk. Csak támadójátékot játszani 
fegyelem nélkül – ez nem elegendő ahhoz, hogy jobb ered-
ményeket érjünk el. És persze támadni kell, de sokkal több 
koncentrációra és fegyelemre van szükség a védekezésben. 
Ha így teszünk, bárkit le tudunk győzni.

– A két gárda már összecsapott az első forduló-
ban, akkor 3–1-re a Puskás Akadémia nyert. Mit ta-
nultak abból a találkozóból?

VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

„MEG KELL FÉKEZNÜNK 
A PUSKÁST!”
A Puskás 
Akadémia 
a legkisebb 
lehetőségre is 
képes lecsapni, 
ezért az újpestiek 
trénere, Nebojsa 
Vignjevics 
legfőképp kemény 
csapatmunkát, 
koncentrációt 
és fegyelmet vár 
csapatától.

NEBOJSA VIGNJEVICS

  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

– Azt a tanulságot vontuk le, hogy olyan nagyon különle-
geset ők sem tettek. Vannak olyan játékosaik, akik meg tud-
ják változtatni a mérkőzést, és ez történt az első fordulóban 
is. Anélkül, hogy bármi különösebbet tettek volna, gólt tud-
tak szerezni, és utána nehéz volt visszajönni a mérkőzésbe. 
Azóta is hasonlóan játszanak, remek egyéni képességű fut-
ballistákkal. Ha le akarjuk győzni őket, akkor nagyon oda kell 
figyelni rájuk, és türelmesnek kell lennünk, hogy ezeket az 
egyéni akciókat megállítsuk. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor 
nyerünk.

– A Honvéd ellen vége szakadt a PAFC veretlen-
ségi szériájának, ám Hornyák Zsolt csapata továbbra 
is a közvetlen élboly tagja. Milyen ellenfélre, illetve 
milyen meccsre számít szombaton?

– A Honvéd megmutatta, hogy kemény csapatmunkával 
a Puskás megállítható. Ez nem egyszerű, mert nagyon sok 
jó támadójátékosuk van. Gyurcsó, Knezevic, Vanecek, tehát 
minden irányból elképzelhető veszélyes támadás. És amire mi 
újra számíthatunk, hogy ők várni fogják a megfelelő pillana-
tot. Nincs szükségük túl sok helyre és időre, így a legkisebb 
lehetőségeket is ki tudják használni. Úgyhogy remélem, hogy 
a csapatom koncentrációja a topon lesz, mert szerintem az el-
lenfelünk a hibáinkra fog várni, de bízom benne, hogy ez nem 
fog bekövetkezni.
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Az Újpest vendég-
játékával kap-
csolatban kapu-
sunkat, Hegedüs 
Lajost kérdeztük 
a lilákhoz fűző-
dő élményeiről. 
Kapusunk azt is 
elmondta, szíve-
sen mutatna be 
hasonló bravúrt, 
mint a májusban 
a Megyeri úton 
kivédett tizen-
egyes, ám ezúttal 
szeretné, ha igazán 
ambiciózus cél 
eléréséhez segít-
hetné a csapatot.

KÜZDŐSZELLEMBEN KELL JOBBNAK LENNÜNK
– Az Újpest ellen készülünk, ilyenkor mindig 

eszünkbe jut a legemlékezetesebb ellenük vívott 
meccsünk, a tizenegyespárbajban elveszített 2018-
as Magyar Kupa-döntő, amely a kezünkből kicsúszott 
aranyérem ellenére sem volt mindennapi élmény…

– Valóban, kupadöntőben mindig jó szerepelni, és azért is 
nagy élmény volt, mert mind az újpestiek, mind a mi szurkoló-
ink szép számban kijöttek, és remek hangulatot teremtettek a 
lelátón. Amikor százhúsz perc után lefújták a meccset, rögtön 
arról kezdtünk el beszélni, ki hová rúghatja, hogy lehetne meg-
fogni, kivédeni a tizenegyest, hogy aztán a végén mi emelhes-
sük magasba a trófeát. Sajnos ez nem jött össze, pedig mind 
a mérkőzésen, mind a büntetőpárbajban volt rá lehetőségünk. 
Egyszóval, különleges este volt, de egyben nagy csalódás is.

– Volt olyan újpesti játékos, akinél tudtad, hová 
megy majd a labda, és arra is rúgta?

– Igen, volt olyan, akinél várható volt, hová fogja rúgni, és 
arra is vetődtem, de sajnos annyira jól és erősen rúgta, hogy hi-
ába mentem jó irányba, nem volt esélyem. A tizenegyesek után 
nagyon le voltam sújtva – a hibázó játékoson kívül mindig a ka-
pus a leginkább csalódott, hiszen ilyenkor mégiscsak ő tudja a 
legtöbbet tenni, hogy a csapat megnyerje a szétlövést. Igaz ez 
akkor is, ha tudom, az ellenfél is hibázott, s ha mi nem tesszük, 
a miénk lett volna a kupa. De ez már történelem…

– Nagy tizenegyesölőnek számítasz, s ezt az Új-
pest ellen is volt alkalmad bizonyítani – az elmúlt 
szezon utolsó előtti  fordulójában például, ha köz-
vetve is, de bennmaradást ért a bravúrod.

– Én is úgy vélem, az egy nagyon fontos védés volt, pályafu-
tásom során az egyik legfontosabb… Örülök, hogy megfogtam 
Lacina Traoré büntetőjét, s ezzel segíteni tudtam a csapatot az 
egyik legfontosabb pillanatban. Remélem, a mostani szezonban 
is történik majd velünk valami hasonlóan nagy és örömteli dolog, 
de azt is remélem, ez ezúttal nem a bennmaradás kivívása lesz.

– A Puskás Akadémia és MTK színeiben is sok-
szor néztél farkasszemet a lila-fehérekkel. Fel tudsz 
idézni olyan mérkőzést vagy esetleg védést, amely 
nagyon megmaradt benned?

– Nem igazán szoktam számon tartani az ilyesmit, de az 
biztos, hogy az Újpest ellen mindig jó pályára lépni. Sok szur-
kolójuk van, akik ki is mennek a stadionba, és remek hangu-
latot tudnak teremteni. Ezenkívül kiváló csapatról beszélünk, 
amely évek óta meghatározó együttes az első osztályban, az 
élmezőnyhöz tartozik, évről évre komoly céljai vannak, és a já-
tékoskerete is rendkívül erős.

– A legutóbbi hat olyan egymás elleni bajnokiból, 
amikor te álltál a Puskás Akadémia kapujában, ötöt 

megnyertünk, s mindössze egyet veszítettünk el. 
Mekkora szereped volt ezekben a diadalokban?

– Soha nem szerettem kiemelni magam, ugyanúgy megvan 
a szerepem a győzelmekben és a vereségekben is, mint a többi 
játékosnak – mindig a csapat nyer, és a csapat veszít.

– Most is a csapat nyerhet – egy vesztes hazai 
meccs után ismét a Pancho Arénában lépünk pályára 
a lilák ellen. Ellenfelünk győzött a legutóbbi forduló-
ban a Kaposvár ellen, taktikailag mennyiben kell más 
jellegű összecsapásra számítanunk, mint a Honvéd 
ellen?

– Úgy vélem, valóban más lesz. Az Újpestnek van egy kiala-
kult játékstílusa, amelyet ellenünk is próbál majd érvényesíte-
ni, nyíltabb futballt várok tőlük, mint a kispestiektől. Abból a 
szempontból azonban hasonló mérkőzésre számítok, hogy itt is 
a küzdelem dominál majd – erre mindnyájunknak fel kell készül-
nünk. Ha, mondjuk, még esik is, akkor még inkább a küzdőjelleg 
domborodik ki, ebben fel kell vennünk versenyt a lila-fehérek-
kel. Ha akaratban és küzdeni tudásban sikerül felülmúlnunk 
őket, a meccset is meg fogjuk nyerni.

– Ha esetleg az ellenfél játékosai közül valaki be-
cselezi magát a tizenhatosunkra, kiereszted majd a 
hangod?

– A többiek is érzik, hogy Gazdag Dániel találata a mi szem-
pontunkból igen csúnya volt, így szinte biztos, hogy nagyon 
koncentrálni fognak, hogy ilyesmi még egyszer ne fordulhas-
son elő a tizenhatosunkon belül. Danit is dicsérni kell, persze, 
hiszen klasszis megoldást választott, de az öltözőn belül már ki-
elemeztük a szituációt, és bizony több lehetőségünk is adódott 
arra, hogy megállítsuk. De ez már a múlt, most már előre kell 
tekintenünk, és azzal kell foglalkoznunk, hogyan tudjuk legyőzni 
az Újpestet.

– Amikor most kifutsz a pályára, eszedbe jut majd 
a májusban kivédett tizenegyes?

– Aligha, egyrészt mert nem szoktam sokat merengeni a 
múlton, másrészt mert Traoré már nincs is az újpestiek köte-
lékében. Sokkal inkább arra fogok koncentrálni, most hogyan 
maradhat érintetlen a hálóm.

Hegedüs Lajos
Születési idő: 1987. december 19.
Születési hely: Budapest
Poszt: kapus
Mezszám: 19
NB I-es meccs/gól: 207/0

NÉVJEGY
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TIZENEGYESTIZENEGYES

KÉRDEZZ-FELELEK – YOELL VAN NIEFF

1. Mi lennél, ha nem futballoznál?
Talán fizioterápiával foglalkoznék. Vagy profi teniszező lennék, de ez persze álomkategória.

2. A kedvenc sportod ezek szerint a tenisz?
Bármelyik, csak labdával játsszák.

3. Ki tartasz a világ legjobb labdarúgójának?
Kettőt is választanék. Az egyik Virgil Van Dijk, akivel csapattársak is voltunk Groningenben, a másik Leo Messi.

4. És a Puskás Akadémiában?
Mindenkinek megvan a maga erőssége. Nem emelnék ki senkit…

5. Magyar vagy olasz konyha?
Nem töltöttem még itt olyan sok időt, ezért az olaszt választanám, egyelőre.

6. Mi hiányzik a legjobban Hollandiából? 
A hazai kenyerek. Otthon több fajtát lehet kapni. Itt túl sok van fehérből.

7. Hol élnél a legszívesebben, ha megválaszthatnád?
Az időjárás és a nyelv miatt Spanyolország mellett döntenék.

8. Rafting Kanadában vagy szafari Kenyában?
A raftingot már kipróbáltam, mindkettő vonzó, de az állatok miatt a szafarit választanám.

9. Egy korsó sör Bruges-ben vagy egy pohár bor Bordeaux-ban?
Nem szeretem a sört, úgyhogy az utóbbi. 

10. Egy vacsora a kedvenc színésznőddel vagy egy győzelem az Újpest ellen?
A kettő együtt.

11. Hányat tudnál dekázni egy naranccsal?
Bevallom, túl kicsi lenne. Hússzal már elégedett lennék. 

+1 A holland nyelv olyan, mint amikor egy kapatos angol németül próbál beszélni. Igaz vagy hamis?
Hamis. Bírom a viccet, de ez nyilvánvalóan nem igaz…

Yoell van Nieff a nyáron csatlakozott 
Hornyák Zsolt együtteséhez, a huszon-
hat éves középpályás kulcsszerepet 
játszott eddigi jó szereplésünkben. A 
holland labdarúgónak tizenegy plusz 
egy – nem feltétlenül szakmai jellegű – 
villámkérdést tettünk fel, lássuk, hogyan 
reagált a kőkemény fedezet.
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PAFC – ÚJPEST: FELÉNK BILLEN 
A MÉRLEG NYELVE
A két csapat eddig 
tizennégy mér-
kőzést játszott 
egymás ellen az NB 
I-ben, egyet pedig a 
Magyar Kupában.

Együttesünk első mérkőzését a bajnokságban 2013. augusz-
tus 8-án játszotta a fővárosiak ellen még Székesfehérvá-
ron, ahol a párharc első találatát Tischler Patrik fejelte – a 
végén mégis a vendégek örülhettek, mert Kabát Péter és 
Jarmo Ahjupera góljaival 2–1-re győztek. A királyok város-
ában még klubigazgatónk, Tóth Balázs, illetve NB I-es gár-
dánk jelenlegi asszisztens edzője, Polonkai Attila is pályára 
lépett. A visszavágón gólgazdag, 3–3-s végeredményt hozó 
meccs után egy ponttal térhettünk haza a Szusza Ferenc 
Stadionból.

A két csapatnak mégsem az első újpesti ütközete volt a 
leggólgazdagabb, hanem az első Pancho Arénában rendezett 
bajnoki: elképesztően fordulatos összecsapáson Tischler 
Patrik mesternégyese ellenére 5–4-re győztek a lilák.

Eddig 14 alkalommal csaptunk össze az Újpesttel az él-
vonalban. A mérlegnek – leheletnyit csupán – a mieink felé 
billen a nyelve: 5 puskásos győzelem mellett, 5 döntetlen 
és 4 fővárosi siker született, csapatunk 24-szer mattolta az 
újpesti védelmet, míg a budapesti játékosok 22-szer ünne-
pelhettek. A legutóbbi két PAFC–Újpest találkozón mi dia-
dalmaskodtunk: az előző szezon végén Josip Knezevic nagy-
szerű találatával 1–0-ra nyertünk Újpesten, a mostani évad 
nyitómérkőzésén az Új Ilovszky Rudolf Stadionban 3–1-re 

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 

vertük Nebojsa Vignjevics legénységét. Az angyalföldi baj-
nokin tőlünk Ezekiel Henty duplázott, valamint Knezevic volt 
eredményes, az újpesti találatot Balázs Benjámin lőtte.

A klubok a 2018–2019-es szezonban a Magyar Kupa finá-
léjában is összekerültek, ahol a 2–2-s rendes játékidőt köve-
tően a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a felek, aztán a 
szétlövésben sajnos az újpestiek nyertek 5–4-re.

A párharcok legeredményesebb játékosai Tischler Patrik 
és Josip Knezevic, mindketten ötször vették be a negyedik 
kerületiek kapuját. Horvát középpályásunkon kívül mostani 
keretünkből Ezekiel Hentynek, valamint a magyar A-válo-
gatott keretébe először meghívót kapó Nagy Zsoltnak van 
gólja a lilák ellen. Saját nevelésű balhátvédünk ráadásul nem 
akármilyen találattal szomorította az ellenfelet – ez volt az 
első szerzeménye a magyar élvonalban. 

Az újpestiek jelenlegi keretéből Obinna Nwobodo és Si-
mon Krisztián két-két alkalommal iratkozott fel ellenünk az 
eredményjelzőre. A fővárosiakat hat puskásos múlttal ren-
delkező labdarúgó erősíti: Antonio Perosevic, Filip Pajovics, 
Jonathan Heris, Karol Mészáros, Szakály Péter és Zsótér 
Donát. Érdekesség, hogy Jonathan Heris PAFC-játékosként 
nem lőtt gólt az Újpestnek, viszont újpestiként nem csak a 
fővárosi drukkereknek adott okot az örömre. 
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UTÁNPÓTLÁSPORTYÁKPUSKÁSOS ÉS NEMZETI  SZÍNEKBEN

Egyesületünk 2022 
nyaráig szerződést 
hosszabbított 
saját nevelésű 
balhátvédünkkel, 
Nagy Zsolttal, aki 
november 4-én 
tudta meg azt is, 
hogy Marco Rossi 
behívta a váloga-
tott keretébe.

Az előző évekhez 
hasonlóan idén 
is ellátogatott a 
Bayern Campusra 
U16-os csapatunk.

DUPLA ÖRÖM – „JOE" HOSSZABBÍTOTT! NÉGYET LŐTTÜNK A BAYERNNEK

Még két és fél évig biztosan köztünk maradhat Nagy Zsolt: klubunk 
2022 nyaráig hosszabbította meg balhátvédünk eredetileg június vé-
gén lejáró kontraktusát. „Joe” a téli felkészülési időszak elején tért 
vissza a csákvári kölcsönjátékból, ahol két fél idény alatt 29 meccsen 
14 gól fűződött a nevéhez. Érkezése után Radoki Jánosnál az első 
osztályban is alapembernek számított, akárcsak Komjáti András, 
illetve Hornyák Zsolt irányítása alatt, ahol egyetlen percet sem hi-
ányzott.

A 26 éves balhátvéd, aki 53 NB I-es mérkőzésen 4 gólt szerzett 
a PAFC színeiben, 2013. augusztus 19-én, a Videoton ellen debütált 
az első osztályban, első találatát 2015 decemberében az Újpest el-
len szerezte, utoljára az elmúlt szezon zárómeccsén a Ferencváros 
kapuját vette be. Zsolt egyenletesen jó teljesítményére Marco Rossi 
szövetségi kapitány is felfigyelt, és behívta a válogatott Uruguay és 
Wales ellen készülő huszonnyolcas keretébe.

Az elmúlt esztendőkben a Puskás Akadémia és a Bayern München 
különböző korosztályos gárdái több ízben is összecsaptak nemzet-
közi utánpótlástornákon, illetve felkészülési mérkőzéseken, ahol hat 
Puskás-győzelem, két döntetlen és csupán egy bajor siker szüle-
tett. Az első összecsapás 2017 januárjában az U19-es korosztályban 
gól nélküli döntetlennel ért véget, majd a 2017-es ausztriai U15-ös 
Cordial-kupán Komáromi György-góllal vertük a németeket, három 
hónappal később már az eggyel feljebb lévő korosztályban győztek 
3–1-re Komáromiék Münchenben.

Az előző három Pus-
kás–Suzuki-kupán a bajo-
rokkal kerültünk egy cso-
portba, a párharc első 
két csoportmérkőzésén 
1–0-ra győztünk, míg az 
idei PSK-n magabizto-
san, 3–0-ra nyertünk a 
bajorok ellen Komáromi 
György, Vizler László és 
Suciu Toni találataival.

2017 nyarán az U14-
es korosztályban meg-
rendezett nürnbergi 
Konrád Jenő-kupán is 
találkoztunk a münche-
niekkel, akkor 1–1-es 
döntetlen született, majd 
a „visszavágón” – tavaly 
novemberben – Sós 

„Jobban nem is alakulhattak volna a dolgok. Most hosszabbítot-
tam meg a szerződésemet, ami önmagában is remek dolog, ráadásul 
éppen ma hirdette ki a keretet a szövetségi kapitány, így aztán dup-
la öröm ért. Rendkívül jó érzés volt, hogy aláírhattam; már nagyon 
hosszú ideje itt vagyok, így természetesen boldogan kanyarítottam 
oda a nevem a kontraktusra, amely így két évvel hosszabbodott 
meg. Az, hogy a klubnál úgy látják, jól teljesítek, még további lökést 
ad számomra. Ami a válogatottmeghívót illeti, még most is eksztá-
zisban vagyok, egyszerűen leírhatatlan érzés  – remélem, Uruguay 
és Wales ellen is győztesen hagyjuk el a pályát. Bevallom férfiasan, 
amikor megtudtam, majdnem elsírtam magam, a feleségem nem 
is bírta ki örömkönnyek nélkül, amikor közöltem vele a jó hírt. Ter-
mészetesen mind a szerződésem meghosszabbításában, mind a 
válogatottmeghívóban nagy szerepe van a társaimnak is, hiszen ha 
a csapatnak jól megy, az pozitívan hat az én teljesítményemre is” – 
nyilatkozta a szerződés aláírása után Nagy Zsolt.

Székely Gábor vezetőedző: „Nem akármilyen érzés legyőzni Németország legnagyobb múltú, legsikeresebb klubját. Az ellen-
felet nemzetközi szinten is kiváló játékosok alkották, viszont szervezettségünkkel, remek egyéni megoldásokkal nyerni tudtunk. 
Nagyszerű társaságot alkotnak a srácok, amit már az előző években is bizonyítottak. Gratulálok nekik a győzelemhez!”

Akadémiánk szakmai és képzési igazgatója, Liszkai Dezső, illetve nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályvezetőnk, Marczinka 
Tamás átadta a meghívót a németeknek a 2020-as Puskás–Suzuki-kupára. Így a brazil Flamengo után újabb sztáralakulat képvisel-
teti magát a jövő évi tornán. A Bayern München negyedik alkalommal fog részt venni az eseményen.

U16-OS NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, MÜNCHEN
FC BAYERN MÜNCHEN – PUSKÁS AKADÉMIA 2–4 (1–2)

G.: Gruber (2 – az elsőt 11-esből), Farkas B., Barkóczi

PFLA U16: Szekeres – Koch L., Farkas B., Szalai Sz., Pataki N. – Kiss N. – Bakti, Kocsis D. – Kicsun 
– Szabó V., Gruber
Csereként pályára lépett: Nagy Sz., Makara, Horváth B., Szijjártó Á., Mitring, Perfetto, Barkóczi

JEGYZŐKÖNYV

Máté góljával szereztünk vezetést, de a németek még az első fél-
időben fordítani tudtak. A térfélcsere után Szujó Attila találatával 
egyenlítettünk, viszont a németek egy büntetőt értékesítve győztek 
3–2-re a Bayern Campuson. Az idei találkozón sikerült visszavágni: 
együttesünk ugyanis 4–2-re győzött a Bayern München ellen, a mi-
einktől Gruber Zsombor duplázott, valamint Farkas Bendegúz és 
Barkóczi Bendegúz is eredményes volt. Akadémistáink az Allianz 
Arénába is kilátogattak, a helyszínen tekintették meg a Bayern Mün-
chen–Olimpiakosz Bajnokok Ligája-csoportmérkőzést.
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EMLÉKEZZÜNK! VÉBÉ

A Puskás Akadémia adta a legtöbb játékost a korosztályos 
magyar válogatott U17-es világbajnoki keretébe.

Tavaly ősszel az Európa-bajnoki selejtezők első fordulóját 
kapott gól nélkül, veretlenül, csoportelsőként teljesítette a 
2002-es korcsoport válogatottja, megelőzve Romániát, Szer-
biát és Litvániát, s ezzel bejutva a tavaszi elitkörbe. Az októ-
beri küzdelmekre akadémiánkról Hosszú Zétényt, Komáromi 
Györgyöt (aki a Litvánia elleni 3–0-s siker alkalmával gólt lőtt 
és tizenegyest harcolt ki), Posztobányi Patrikot, Ominger 
Gergőt és Vaits Marcellt hívták meg.

A tavaszi elitkörben ismét öt növendékünk segítette a 
korosztályos nemzeti együttest. Középpályásunk, Ominger 
Gergő sérülés miatt nem állt Preisinger Sándor rendelkezé-
sére, de Kalmár Benedek csatlakozhatott a többiekhez. Fia-
taljaink Bosznia-Hercegovinát és Nigériát legyőzve csoport-
másodiként kvalifikáltak az írországi kontinensviadalra – a 
csoportgyőztes belgák 4–2-re verték a mieinket, a második 
magyar találatot Kalmár lőtte.

A májusi Európa-bajnokságra is öt akadémistánk utazott 
– ezúttal Hosszú Zétény maradt le a tornáról sérülés miatt, vi-
szont Ominger Gergő felépült a rajtra. Utánpótlás-válogatot-
tunk első Eb-meccsén Portugáliát verte 1–0-ra, majd Izlandot 

2–1-re, végül Oroszországot 3–2-re, s így csoportgyőztesként 
került az egyenes kieséses szakaszba. A spanyolokkal vívott 
negyeddöntőben a magyar gólt Ominger szerezte, sajnos az 
1–1-es rendes játékidő után 5–4-re a hispánok nyerték a bün-
tetőpárbajt – Komáromi, Ominger, Posztobányi értékesítette 
tizenegyesét. Az Eb 5. helyéért és a világbajnoki részvételért 
a belgákkal csatáztunk: Komáromi egyenlítését követően 
megint szétlövés következett, amelyet ezúttal fiaink nyertek 
5–4-re – Komáromi itt sem hibázott.

A brazíliai U17-es világbajnokságra akadémiánk adta a leg-
több játékost. A szövetségi edző kiválasztottjai között Hosz-
szú Zétény, Komáromi György, Posztobányi Patrik, Ominger 
Gergő, Vaits Marcell is szerepelt, hatodik akadémistánk, Si-
pos Gábor tartalékként utazott el Dél-Amerikába. A magyar 
válogatott első vb-gólját Komáromi rúgta Nigéria ellen, ami 
sajnos nem volt elég a győzelemhez. Nemzeti csapatunk, bár 
mindhárom csoportmérkőzésen vezetett, Nigériától 4–2-re, 
Ecuadortól 3–2-re kapott ki, míg Ausztráliával 2–2-es döntet-
lent játszott. Komáromiék így a negyedik helyen zártak a vb-
csoportban.

HOSSZÚ ÚT VOLT
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MECCSSZILÁNKOKPUSKÁS-MOZAIK

Akadémiánk vezetője Brazíliában vendégeskedett, 
ahol tárgyalt a CR Flamengóval is.

EGYÜTTMŰKÖDÉS DÉL-AMERIKA 
SZTÁRALAKULATÁVAL

A Puskás Akadémia háromtagú küldöttsége egy hetet töltött 
a dél-amerikai országban, ahol többek között megtekintették 
az öt puskásossal felálló korosztályos magyar válogatott világ-
bajnoki mérkőzését is. A holtidőben szakmai egyeztetést foly-
tattak a CR Flamengo vezetőségével, amelynek értelmében a 
braziloktól futsaledző érkezik majd hozzánk, valamint utánpót-
lástrénereink Dél-Amerikába utazhatnak egy hétre tanulmány-
útra.

Ezenkívül akadémiánk igazgatója, Takács Mihály átadta a 
meghívót a CR Flamengo vezetőségének a 2020-as Puskás–Su-
zuki-kupára. A brazil sztáralakulat harmadik alkalommal vesz 
majd részt a viadalon, először a 2018-as tornán szerepelt, tavaly 
pedig első tengerentúli együttesként elhódította a trófeát.

Harminckilenc volt 
növendékünk fel-
sőoktatási tanul-
mányait támogatja 
idén akadémiánk 
ösztöndíjprogram-
ja. 

Már kilenc éve létezik ösztöndíjprogramunk, amellyel akadémis-
táink továbbtanulását szeretnénk segíteni. Az évek során 450 
növendékünk közel egynegyede kezdett felsőoktatási tanulmá-
nyokba, közülük 86-ot támogattunk évi 30-50 ezer forinttal. A 
legnépszerűbbek természetesen a sportos képzések voltak ed-
dig, de sokan választották a gazdasági szakirányt. Többen kül-
földön iratkoztak be, ketten például a tengerentúlon tanulnak. 
A futball mindegyikük életében fontos szerepet tölt be, és akad-
nak, akik az első, a másod- vagy a harmadosztályban játszanak 
jelenleg is. Csordás Szabolcs, Kovács Tamás, Radó Dániel, Papp 
Bence, Keszi Erik vagy éppen László Noel pedig már az akadémia 
munkatársaiként dolgoznak külünböző munkakörökben.

ÖSZTÖNÖZZÜK A TANULÁST

IDEI ÖSZTÖNDÍJASAINK:
Balogh Dávid, Pápai Patrik, Timári Norman, Várszegi Dávid, Burka Bendegúz, Fekete Leonárd, Kocsis Marcell, 
Komódi Kevin, László Noel, Nagy László, Solti Péter, Czuczi Márton, Kovács Tamás, Papp Kristóf, Szamosi Zsolt, 
Szeidl Bence, Tóth Keve, Göbölös Norbert, Király Bence, Mercz Mihály, Tóth-Bucsek Levente, Balogh Botond, 
Bokros Szilárd, Büki Baltazár, Csordás Szabolcs, Ayrton de Oliveira, Dian András, Domonyi Roland, Fekete Dániel, 
Géresi Krisztián, Kovács Dániel, Jan Michael Pekowski, Radó Dániel, Suscsák Máté, Sziklási Gergely, Tar Bálint, 
Vincze Viktor, Guruz Dávid, Varga Balázs  

OTP-BANK-LIGA-megjelenes.indd   1 2019. 08. 06.   14:25
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OTP BANK LIGA, 11. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–BUDAPEST HONVÉD 1–2 (1–1)

Gól: Gyurcsó (23.), ill. Lanzafame (6.), Gazdag (72.)

Sárga lap: Knezevic (41.), ill. Lanzafame (52.), Tujvel (85.)

PAFC: Hegedüs L. – Huszti A. (Spandler, 77.), Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Van Nieff – Gyurcsó, 
Knezevic, Sós B. (Kiss T., 65.) – Vanecek (Tamás 87.), Henty

Honvéd: Tujvel – Batik, Kamber (Kálnoki Kis, 90.), Lovric – Uzoma (Vadócz, 70.), Nagy G., Aliji, 
Banó-Szabó (Moutari, 53.), Kesztyűs  – Gazdag, Lanzafame

JEGYZŐKÖNYV
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ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

Az OTP Bank Liga 11. fordulójában 1-1-es félidőt követően 
2-1-re kikaptunk a Budapest Honvéd csapatától. Nem ke-
vesebb, mint öt támadó szellemű játékost vezényelt a kezdőbe 
Hornyák Zsolt a presztízstalálkozóra, hiszen az egyetlen véde-
kező középpályás, Yoell van Nieff előtt a Gyurcsó Ádám – Josip 
Knezevic – Sós Bence – David Vanecek – Ezekiel Henty kvintett 
kapott szerepet; az eltiltását töltő Szolnoki Roland helyett pe-
dig Huszti András lépett pályára – az NB I-ben először. Az első 
helyzet előttünk adódott – Henty fejese a gólvonalról pattant 
ki Eke Uzomáról –, ám a vezetést a 6. percben a vendégek sze-
rezték meg: egy  középpályás labdavesztést követő, sakk-mattra 
kijátszott kontra végén Davide Lanzafame vette be a kapunkat.

Bár a gyorsan bekapott gól után továbbra is mi játszottunk 
fölényben, sokáig eredménytelenül próbáltuk feltörni a kispesti 
védelmet. A 23. percben azonban a szerencse is segítségünkre 
sietett: Sós bal oldali beadására a hosszú saroknál Gyurcsó ér-

kezett, fejese Ivan Lovricon megpattanva Tomas Tujvel kapujában kötött ki. Hat perc múlva a vezetést is megszerezhettük volna, 
ám Gyurcsó hiába léphetett ki ziccerben a jobb oldalon, éles szögből leadott lövésébe bele tudott vetődni a kispesti kapus.

A második félidő elején a Honvédé volt az első helyzet, de a ziccerben kilépő Lanzafame elől tisztázni tudott a jó ütemben 
kimozduló Hegedüs Lajos. Kisvártatva Nagy Zsolt szabálytalansága után ismét az olasz próbálkozhatott egy tizenhét méteres 
szabadrúgással, de lövése fölé ment. Nem sokkal később Tujvelnek akadt dolga, akit Nagy Zsolt kínált meg húszról – a kispesti 
kapusnak sikerült szögletre tenyerelnie a bal alsóba tartó labdát. A 66. perben Van Nieff rúghatott szabadot ígéretes helyről, 
húszméteres tekerése be is fért volna a jobb vinklibe, de a piros-feketék kapusa jól  helyezkedett, és megfogta a próbálkozást.

Ezek után némileg meglepő volt, hogy ismét a Honvéd került előnybe: a 72. percben Gazdag Dániel indult meg a bal oldalról 
befelé, kényszerítőzött a pillanatokkal azelőtt beállt Vadócz Krisztiánnal, a visszakapott labdát sarokkal visszahúzta, majd négy mé-
terről, ballal a kimozduló Hegedüs felett a kapuba emelte. A 80. percben előttünk adódott sansz: Knezevic lőtt kapura huszonkét 
méterről, volt is benne erő, ám a labda elsuhant a bal alsó sarok mellett. A hátralévő időben próbálkoztunk még, de igazi gólhelyzet 
már nem adódott előttünk, így véget ért hét mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatunk.

VÉGET ÉRT A VERETLENSÉGI SZÉRIA

TABELLA

GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 MOL FEHÉRVÁR FC 11 7 2 2 23—11 23
  2 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 11 7 2 2 16—9 23
  3 FERENCVÁROSI TC 10 7 2 1 14—7 23
  4 PUSKÁS AKADÉMIA FC 11 6 2 3 19—12 20
  5 BUDAPEST HONVÉD 11 5 1 5 15—16 16
  6 DVSC 10 5 — 5 20—18 15
  7 ÚJPEST FC 11 4 2 5 15—17 14
  8 KISVÁRDA MASTER GOOD 11 4 1 6 14—18 13
  9 DVTK 11 4 1 6 12—19 13
10 PAKSI FC 11 3 1 7 13—22 10
11 ZTE FC 11 2 4 5 17—16 10
12 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 11 2 — 9 9—22 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 5
  2  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.  Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd 1–2
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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