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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

ÚGY KELL FOCIZNUNK, MINT FEHÉRVÁRON
Tiszteli a Mezőkövesd futballját és eddigi eredményeit vezetőedzőnk, 
Hornyák Zsolt, ám állítja: ha olyan lesz a játékunk és a hozzáállásunk, 
mint legutóbb a Fehérvár otthonában, a szezon meglepetéscsapata 
ellen is lehet esélyünk a győzelemre.

– Az Újpest elleni mérkőzés után azt mondtad, jól 
jön a válogatott szünet. Úgy tűnik, valóban így volt, hi-
szen remek játékkal legyőztük a Fehérvárt. Milyen volt 
visszanézni a múlt hétvégi meccset?

– Sok pozitívumot láttam benne, főleg azt esett jól 
látni, hogy a Honvéd és az Újpest elleni vereségek utáni 
időszakban sikerült behozni a játékunkba azokat a dol-
gokat, amelyek hiányoztak. Kellemes érzés volt, hogy 
visszaköszönt mindaz, amit a mérkőzést megelőző tíz 
napban gyakoroltunk, és sikerült kiküszöbölni azokat a 
bántó védekezésbeli hibákat, amelyeket az említett két 
hazai találkozón elkövettünk. Természetesen az ered-
ménynek is nagyon örülök, hiszen mindig nagyszerű 
érzés legyőzni egy olyan kitűnő csapatot, mint a Vidi, 
ráadásul mindez két vesztes találkozó után sikerült.

– A fehérváriaknál talán még nehezebb ellenfél 
következik, hiszen a Mezőkövesd nagyon kellemetlen 
harcmodorban futballozik, ezt sajnos mi is tapasztal-
tuk a harmadik fordulóban. Mi vezethet célra ellenük?

– Az biztos, hogy a hozzáállásunknak legalább 
olyannak kell lennie, mint amilyen a legutóbbi mérkő-
zésünkön volt – ezt a hét folyamán többször is hangsú-
lyoztam. Egyszóval leginkább a küzdőszellemben és a 
csapategységben látom a siker kulcsát. 

– Milyen tanulsággal szolgált számunkra a kövesdi 
vereség?

– A Mezőkövesd szervezett, kollektív futballt ját-
szik, masszív védekezésből indulnak ki, a középpályán 
agresszívan letámadnak. Általában kis különbséggel 
nyerik a mérkőzéseiket, ami szintén abból ered, hogy 
jól védekeznek. Valóban nagyon kellemetlen a stílu-
suk, nehéz feltörni a védelmüket. Az első meccsen a 
góljukig minimálisan jobbak voltunk, és ha Joka [Josip 
Knezevic – a szerk.] kapufája bemegy, teljesen más-
képp alakult volna az összecsapás mind az eredmény, 
mind a játék tekintetében. 

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!

– Most hazai pályán játszunk ellenük, a Pancho Aré-
nában az utolsó két egymás elleni mérkőzésünkön mi 
nyertünk. Folytatjuk a „hagyományt”?

– Nagyon nehéz dolgunk lesz. A Mezőkövesd na-
gyon jól áll a bajnokságban, a szezon meglepetéscsa-
pata. Számomra ugyanakkor nem meglepő a szereplé-
sük, hiszen tapasztalt, tudatosan felépített együttesről 
beszélünk. Ugyanakkor, mint már mondtam, bízom a 
csapatmunkában, s ha olyan felfogásban futballozunk, 
mint Fehérváron, lesz esélyünk a jó eredményre.
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ROVATCÍM

A Mezőkövesd egyértelműen az ősz meglepetéscsapa-
ta, a matyóföldi gárda tizenhárom forduló alatt mind-
össze két vereséget szenvedett, s a második pozícióból 
várja a szombati megmérettetést. Az eddigi kövesdi 
sikerek kovácsa, Kuttor Attila mérkőzés előtti nyilatko-
zatában kiemelte: a két együttes formája alapján szín-
vonalas, küzdelmes, mindkét fél számára komoly meg-
mérettetést jelentő összecsapást láthat majd a Pancho 
Aréna közönsége.

„Jól kaptuk el az őszi szezon utolsó szakaszának 
nyitányát a Kaposvár elleni győzelemmel, annak pedig 
különösen örülök, hogy a három pont megszerzésén 
túl valóban jó játékkal sikerült előrukkolnunk. Nehéz 
az ilyen mérkőzéseken pályára lépni, mert minden-
ki győzelmet várt tőlünk, ezért is érzem értékesnek a 
szombati napot, mert jó teljesítményt nyújtva tudtunk 
megfelelni az elvárásoknak. Hétfőtől ugyanakkor egy 
új hét kezdődött, és innentől már csak és kizárólag 

VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

MOST EZ A LEGFONTOSABB MECCS

Tiszteletre 
méltónak tartja 
csapatunk őszi 
teljesítményét 
a Mezőkövesd 
trénere, Kuttor 
Attila, aki 
reméli, hogy 
értékes otthoni 
sikerüket a 
Panchóban 
is sikerül 
megismételniük.

KUTTOR ATTILA

  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

az előttünk álló feladatokkal foglalkoztunk. Egészen 
pontosan a Puskás Akadémia elleni ütközettel, most 
ez lesz a legfontosabb mérkőzésünk. Azt gondolom, 
nem hazudok, amikor azt mondom, hogy két jó for-
mában lévő együttes összecsapását láthatják majd a 
szurkolók, hiszen nemcsak nekünk sikerült jól eddig ez 
a szezon, de hétvégi ellenfelünknek is. Nem mindenki 
mondhatja el magáról, hogy a Fradit és a Fehérvárt is 
le tudta győzni idén, ráadásul nem is egy találattal. Már 
a nyári, egymás elleni mérkőzésen is jó benyomást kel-
tettek a felcsútiak, ezért is érzem nagyon értékes győ-
zelemnek azt a sikert. Mondanom sem kell, idegenben 
még nehezebb kihívás vár ránk, de pontosan azért dol-
goztunk eddig is lépésről lépésre, hogy minden eshe-
tőségre, minden riválisra kellőképpen fel legyünk ké-
szülve. Úgyhogy biztosan nem lesz könnyű meccs, de 
nem félünk tőle, és reméljük a legjobbakat” – beszélt 
várakozásairól a Borsod megyei alakulat vezetőedzője.
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TIZENEGYESINTERJÚ

Negyven tét-
meccses kövesdi 
tapasztalattal 
a háta mögött 
várja a hétvégi 
meccset Sós 
Bence, aki tisz-
teli volt csapa-
tát, de állítja, a 
Fehérvár elleni 
teljesítményünk 
egykori csapa-
ta ellen is elég 
lehet.

FEGYELMEZETTEN, CÉLTUDATOSAN
hanyagoltuk el – még jobban összerázódott a társaság, 
ami látszott is a pályán.

– Ezúttal mi fog látszani a pályán, mire számítasz 
egykori csapatod ellen?

– Szerintem nem fognak nekünk rontani. Ha ránézünk 
a tabellára, látjuk, számukra a döntetlen sem rossz ered-
mény. Nekünk viszont nyernünk kell, s akár itthon, akár 
idegenben játszunk, mindig a győzelem reményében fu-
tunk ki a pályára. Mi mindig nagy hangsúlyt fektetünk a 
támadásra, ezt a kidolgozott helyzeteink, illetve a góljaink 
száma is mutatja. Szeretnénk irányítani a játékot, sok zic-
cert kidolgozni, és csakúgy, mint az előző hétvégén, sok 
gólt is lőni. Ha ugyanolyan fegyelmezetten és céltudatosan 
játszunk, mint a Fehérvár ellen, akkor ez sikerülhet is.

Sós Bence
Születési idő: 1994. május 10.
Születési hely: Hódmezővásárhely
Poszt: szélső
Mezszám: 9
NB I-es meccs/gól: 73/6

NÉVJEGY

KÉRDEZZ-FELELEK – SPANDLER CSABA
Csabi saját nevelésű játékosként eddig ötvenhat NB I-es bajnokin kapott 
szerepet, s Magyar Kupa-ezüsttel is büszkélkedhet. A huszonhárom 
éves hátvédnek tizenegy plusz egy – nem kizárólag véresen komoly – 
villámkérdést tettünk fel, lássuk a reakciókat!

– Ha valaki, akkor te biztosan jól ismered a Mező-
kövesdet, hiszen az ő színeikben az NB I-ben és az NB 
II-ben is futballoztál.

– Valóban nagyon jól ismerem a Kövesdet, hiszen két 
szép idényt töltöttem ott. Az első évadban sikerült feljut-
nunk az NB I-be, a második évben pedig sikerült megerő-
sítenünk első osztályú tagságunkat. Nagyon szerettem 
az ottani légkört, hiszen a vezetőség és a szurkolók ki-
fejezetten családias hangulatot teremtettek. A kövesdiek 
évről évre fejlődnek, s ez az eredményeken is meglátszik, 
most kezd beérni a munkájuk gyümölcse. 

– Szombati ellenfelünk jelenleg a második a ta-
bellán – nyugodtan mondhatjuk, nagy meglepetésre. 
Mennyire ismered a mostani csapatot?

– Ha az ember komolyabban 
megvizsgálja a játékoskeretüket, ez 
nem is annyira meglepő, hiszen mi-
nőségi futballisták alkotják a keretet. 
Egykori csapattársaim közül jópáran 
most is ott játszanak, ugyanakkor 
több meghatározó egyéniség is ér-
kezett az évek során, olyanok, akik jól 
beleillenek az ő játékrendszerükbe. 
Elsősorban nem egyénileg kiemel-
kedők, hanem csapatként nagyon 
jók – ez látszik a formájukon, illetve a tabellán elfoglalt 
helyükön. Biztos védekezésből jól végigviszik az ellentá-
madásokat, s hatékonyan be is fejezik ezeket, de a labda-
tartáson alapuló játékot is kiválóan művelik. 

– A Puskás Akadémia színeiben már kétszer ját-
szottál ellenük. Milyen benyomásokat szereztél róluk 
ellenfélként?

– Tavasszal hazai pályán, ha nehezen is, de nyertünk, 
ám most a harmadik fordulóban nem úgy sikerült a 
találkozó, ahogy elterveztük. Amint már említettem, 
masszív, stílusos csapattal nézünk farkasszemet, de 
optimista vagyok, úgy érzem, visszatértünk a helyes 
útra. A Fehérvár elleni siker egy fontos lépcsőfok volt, 

bízom benne, hogy most is begyűjtjük a három pontot, 
és az élbolyban tudunk maradni.

– A válogatott szünetben 
volt időnk rendezni a sorokat – 
mekkora szerepe volt ennek a 
Fehérvár elleni sikerben?

– Nagy. Csapatépítő prog-
ramon is részt vettünk, ami úgy 
vélem, nagyon jót tett minden-
kinek. Remekül éreztük magun-
kat, s emellett a munkát sem 

  1. Egy kedves gyerekkori emlék?
Az első edzésemre menet izgultam, betanultam az összes személyes adatomat, 
aztán nem volt rá szükség, mert csak a futballtudásomra voltak kíváncsiak.

  2. Példaképed?
Egyértelműen a szüleim.

  3. Életed eddigi legjobb döntése?
Természetesen az, amikor a Vidi-utánpótlásból a Puskás Akadémiához „igazoltam”.

  4. Kedvenc futballistád?
Sergio Ramos. A futballtudása lenyűgöz, de a magaviseletébenn néha  bizony 
találok kivetnivalót.

  5. A legkellemetlenebb ellenfél?
A keménysége miatt Böde Dani, a tudása alapján Gera Zoli.

  6. A legcikisebb helyzet?
Egyszer egy német nyelvi versenyre meg kellett tanulnom egy szöveget. 
Előtte és utána is tökéletesen ment, csak amikor kellett volna, akkor jött az 
„áramszünet”…

  7. Világbajnoki döntő a Wembleyben vagy El Clásico a Bernabéuban?
Nézőként és játékosként is a vébédöntőt választanám.

  8. Bronzérem a bajnokságban vagy kupagyőzelem?
A Magyar Kupa. Mindkettő nemzetközi indulást ér, de a kupáért arany jár. Persze 
lehetne egyszerre mindkettő…

   9. Gengszter rap vagy heavy metal?
Heavy metal. Édesapám imádja az AC/DC-t és a Tankcsapdát, úgyhogy otthon vagyok 
a műfajban.

10. Cadillac vagy Rolls-Royce?
Rolls-Royce. Jobban megy az eleganciámhoz…

11. Ejtőernyős ugrás vagy sziklamászás biztosítás nélkül?
Ejtőernyős ugrás. Még nem próbáltam, de egyszer ki fogom.

+1. Világbajnoki cím vagy győzelem a Kövesd ellen?
Húúú… Realista vagyok, szóval az utóbbi!
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TIZENEGYESA SZÁMOK TÜKRÉBEN

PAFC – MEZŐKÖVESD: 
KIEGYENLÍTETT CSATA
A két együttes 
eddig kilenc mér-
kőzést játszott 
egymás ellen a 
magyar élvonal-
ban.

dégként. Utolsó két hazai mérkőzésünket a Mezőkö-
vesd ellen jelenlegi tulajdonosi tanácsadónkkal, Komjáti 
Andrással a kispadon vívtuk meg. A korábbi nagyszerű 
védő irányításával 2018. december 15-én 2–0-ra, 2019. 
április 20-án pedig 1–0-ra győztünk. Mindkét találkozón 
Josip Knezevic vezette sikerre a pályán a társakat, horvát 
középpályásunk három találatával a mostani keretünk-
ből a legeredményesebb az Alföld és az Északi-közép-
hegység találkozásánál fekvő település gárdája ellen.

A két együttes a futó bajnokságban egyszer már 
összecsapott, augusztusban Cseri Tamás bombája 
döntött (1–0). A Mezőkövesd a szezon meglepetéscsa-
pata, hiszen a 13. forduló után 27 egységgel, a legkeve-
sebb kapott góllal (10) a második helyen áll a tabellán 
az FTC mögött. A mieink a 4. pozíciót foglalják el az NB 
I-ben 23 pontot gyűjtve – PAFC-győzelemmel egypon-
tosra csökkenhetne a két együttes közötti távolság. 

NB I-es alakulatunk 23 gólt rúgott eddig az OTP 
Bank Ligában, a találatokon hét játékosunk osztozik. 
Gyurcsó Ádám hét találatával nemcsak a házi góllö-
vőlistát vezeti, hanem a bajnokságét is – a székesfe-
hérvári duóval, Futács Márkóval és Armin Hodziccsal, 
valamint a kispesti Davide Lanzafaméval holtverseny-
ben. A puskásos gólvadászok közül David Vanecek öt-
nél, Ezekiel Henty négynél tart. A kövesdi legénység 19 
alkalommal örvendeztette meg szurkolóit, a grúz vá-
logatott Budu Zivzivadze hatszor ugrasztotta talpra a 
kövesdi drukkereket. Őt Cseri Tamás követi négy góllal, 
rajtuk kívül még hat játékos megmozdulása után tap-
solhatott Kuttor Attila.

Csapatunk első NB I-es találkozóját a matyóföldi-
ek ellen 2013. augusztus 31-én játszotta idegenben, 
ahol 3–1-es hazai siker született. A párharc első gólját 
Petneházi Márk szerezte, míg az első puskásos gól Len-
cse László nevéhez fűződik – ezen a találkozón klubigaz-
gatónk, Tóth Balázs, valamint NB I-es gárdánk asszisz-
tens edzője, Polonkai Attila még játékosként segítette 
együttesünket. A tavaszi visszavágón a székesfehérvári 
Sóstói Stadionban fogadtuk a mezőkövesdieket. A kirá-
lyok városában kiütéses, 4–0-s győzelmet arattunk – ez 
a legnagyobb különbségű siker a két gárda történel-
mében. Lencse László mesterhármast szerzett, rajta 
kívül Tischler Patrik volt eredményes – ezzel mostanáig 
ő a legeredményesebb támadó a párharcban. 

A két csapat következő „randevújára” sokat, három 
évet kellett várni: 2017. szeptember 16-án először láttuk 
vendégül a Pancho Arénában a Mezőkövesdet, s rossz 
házigazdaként nulla pontos csomaggal küldtük haza a 
borsodiakat – Ulysse Diallo góljával nyertünk 1–0-ra.

A két klub eddig lejátszott kilenc összecsapásán 
abszolút kiegyenlített a mérleg: négy PAFC-siker mel-
lett egy döntetlen és négy kövesdi győzelem született; 
gólok tekintetében jobban állunk: a mieink tízszer, az 
alföldiek nyolcszor ünnepelhettek. 

Pályaválasztóként kiváló a statisztikánk a borsodiak 
ellen. Öt hazai bajnokinkon (ebből négyet rendeztek a 
Pancho Arénában) négyszer nyertünk, nyolcat lőttünk, 
s csupán egyszer szenvedtünk vereséget. A kövesdiek 
mindösszesen egy meccsen – a 2018-as, áprilisi 2–1-es 
sikerük alkalmával – tudtak gólt szerezni ellenünk ven-
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MECCSTÖRTÉNELEMNEMZETI  SZÍNEKBEN

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 

Saját nevelésű 
védőnk, Nagy 
Zsolt tizenöt 
percet játszott az 
Uruguay elle-
ni felkészülési 
mérkőzésen, pár 
nappal később 
pedig már a 
világ egyik leg-
jobb támadóját 
kellett megállí-
tania sorsdöntő 
Európa-bajnoki 
selejtezőn.

MÉLYVÍZ
Zsolt 15 percet játszott a Puskás Aréna avatóján, majd 
Walesben már a Real Madrid szupersztárjával, Gareth 
Bale-lel vívott kemény párharcokat.

– Nagyon izgultál Cardiffban, amikor egy ilyen nagy 
téttel bíró találkozón futottál ki először kezdőként a vá-
logatottban?

– Édesanyám is azt mondta, hogy feszültnek tűn-
tem. Pedig nem a feszültség dolgozott bennem, hanem 
a motiváció. A szövetségi kapitány és a csapatkapitány 
is szenvedélyes beszédet tartott a mérkőzés előtt a cél-
jainkról. Még ez munkálkodott bennem, amikor kivo-
nultunk a gyepre, s persze nagyon boldog voltam, hogy 
a kezdőcsapat tagja vagyok.

– Ahogy elindult az összecsapás, már nem tűntél 
megilletődöttnek, sőt Gareth Bale-t sem kímélted.  Mi-
lyen volt ellene futballozni?

– Ő is csak emberből van, de való igaz, fantaszti-
kus labdarúgó. Nagy élmény volt ellene játszani, pró-
báltam a gyorsaságát és a dinamizmusát kompenzálni 
azzal, hogy mindig a közelében helyezkedtem – egyéb-
ként ezt is kérte tőlem a szövetségi kapitány. Nyilván 
nem lesz meglepő, amit mondok: nagyon nehéz dol-
gom volt vele.

– Bár Wales esélyesebb volt, azért nagy lehetőséget 
szalasztottunk el…

– Ez a meccs döntött a selejtezősorozat végén, de 
már hamarabb bebiztosíthattuk volna a helyünket a 
kontinenstornán, ha a korábbi találkozókon több pon-
tot szerzünk. Erre pedig volt esélyünk. Márciusban 
még lesz egy utolsó utáni lehetőségünk, azzal élni kell.

– Mit mondott neked Marco Rossi a meccs után?
– Nem beszéltem a szövetségi kapitánnyal az ösz-

szecsapást követően, de a stábtagoktól, például Gera 
Zoltántól pozitív visszajelzést kaptam. Az előrejátékban 
vártak volna többet az együttestől, ez az, ami nem va-
lósult meg. Egyébként elárulhatom: nagyon megked-
veltem Marco Rossit a válogatottnál eltöltött héten. 
Olyan volt, mintha az édesapám lenne, segített min-
denben, miatta is sikerült könnyedén beilleszkednem 
a csapatba.

– Hogy látod a válogatottbeli jövődet, fogsz még 
szerepet kapni a nemzeti együttesnél?

– Bízom benne, hogy még pályára lépek címeres 
mezben. Sok mindenben kell még fejlődnöm taktika-
ilag és technikailag, de azon leszek minden erőmmel, 
hogy újra a hazámat képviselhessem.

Nagy Zsolt 2007-ben csatlakozott a Puskás Akadémi-
ához. A korosztályos ranglétrát végigjárva – U19-es 
bajnoki címmel a háta mögött – a 2012–2013-as sze-
zonban már tagja volt a PAFC NB II-es bajnokcsapatá-
nak, és a 2016–2017-es szezonban szintén aranyérmet 
vehetett át a másodosztályban. Ezután következett a 
másfél éves csákvári kitérő, ahol utolsó félszezonjában 
12 mérkőzésen 9-szer volt eredményes. Az élvonalban 
2013 októberében, a Videoton FC elleni bajnokin mu-

tatkozott be, azóta 54 fellépésen 
négy gólnál tart. A huszonhat 

éves balhátvéd kiemelkedő 
csákvári produkciójának kö-
szönhetően idén januárban 
visszatért hozzánk, s azóta 
kihagyhatatlan NB I-es gár-
dánkból. Teljesítménye 
Marco Rossi szövetségi 

kapitány figyelmét 
is felkeltette, aki 

az Uruguay elle-
ni felkészülési 

mérkőzésre és 
a Wales elleni 
Eb-selejtező-
re meghívta 
v é d ő n k e t . 
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UTÁNPÓTLÁSPORTYÁKOLDALVONAL

Akadémiánk nevelőtanára, Sipos Árpád Fair Play-díjat 
kapott a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által szervezett 
gálán, a Duna Arénában.

SPORTSZERŰSÉG

A Magyar Fair Play Bizottság 1967 óta ítéli oda a sport-
szerű cselekedetért, a sport szolgálatáért, a fair play 
népszerűsítéséért, a szabadidősportban, illetve a mű-
vészet és tudomány területén a fair play szellemiségé-
ben végzett munkáért járó kitüntetéseket.

OTP-BANK-LIGA-megjelenes.indd   1 2019. 08. 06.   14:25
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Sipos Árpád a tavalyi teqball-vb kiélezett döntőjében 
jelezte, hogy nem őt illeti az egyik pont, hanem ellenfe-
lét. A világbajnoki ezüstérmes teqballozó a sportszerű 
cselekedetért a Duna Arénában vehette át az elisme-
rést a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) gálaestjén.
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MÚLTIDÉZŐ MÚLTIDÉZŐ

Hatvanhat éve, 1953. november 25-én, Londonban, a Wembley Stadion gyepszőnyegén megtörtént 
a csoda. A Puskás Ferenc vezette Aranycsapat 6–3-ra legyőzte az addig verhetetlennek hitt angol 
válogatottat. „Az évszázad mérkőzésének” emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban a 
negyvenéves évfordulón november 25-ét a magyar labdarúgás napjává nyilvánította. A Puskás Inté-
zet számos emléktárgyat őriz a jeles eseményről.

Még az 1952-es helsinki olimpián, a magyarok játékát lát-
va hívta meg Sir Stanley Rous, az Angol Labdarúgó Szö-
vetség vezetője válogatottunkat Angliába. A meghívás 
apropóját az angol szövetség kilencvenéves fennállásá-
nak ünneplése adta. Hatalmas volt a várakozás, nemcsak 
a két országban, de egész Európában. Az angolok „az 
évszázad mérkőzésének” titulálták ezt az összecsapást, 
melyen a két legjobbnak tartott európai válogatott nézett 
farkasszemet egymással, ráadásul Angliában, ahol még 
soha nem kapott ki a szigetországi gárda.

Érdekes emléktárgy a mérkőzés műsorfüzete, mely-
nek borítólapján megdöbbentő dolog látható: a rende-
zők ugyanis  – véletlenül vagy direkt – a Rákosi–korszak 
vörös csillagos címere helyett a korábbi magyar koronás 
címert rakták a címlapra. A közel húszoldalas füzetecs-
ke bemutatja a főszereplő csapatokat, a játékosokat, és 
szót ejt az augusztusban átadott „magyar Wembley”-ről 
is, vagyis a Népstadionról.

További érdekesség, hogy a már említett hivatalos 
műsorfüzeten kívül egy úgynevezett „kalóz” programfü-
zet is ismert, mely igazi ritkaságnak számított, és csupán 
a kezdőcsapatokat mutatta be.

1953. november 25-én az otthonában akkor már ki-
lencven éve veretlen angolokkal az történt, amire nem-
hogy ők, de a világon szinte senki sem számított. Veresé-
get szenvedtek, ráadásul hat gólt kaptak a Wembleyben. 
Sebes Gusztáv szövetségi kapitány a magyar csapat tak-
tikáját az állandó mozgásra építette fel, ami a teljes körű 
letámadáson át a csatárok védekezésére is kiterjedt. To-
vábbá a 3–5–2-es felállással szemben 4–2–4-es felállásra 
álltak át, ami teljesen összezavarta a házigazdákat. A 105 
ezer néző előtt lejátszott diadal történelmi jelentőségű 
volt. A fél tucat találaton Hidegkuti (3), Puskás (2) és Bo-
zsik osztoztak.

A mutatott játék Angliában és a világ többi részén is 
forradalmat eredményezett a labdarúgásban: az Arany-
csapat taktikáját Brazíliában meghonosító Guttmann 
Bélának köszönhetően például a selecao a következő 
öt világbajnokságon három aranyérmet nyert, Anglia 
pedig 1966-ban jutott a csúcsra a magyaroktól kapott 
lecke nyomán. A londoni mérkőzés kezdőcsapatát a 
klasszikus Aranycsapat tagjai alkották. Érdekes azonban, 
hogy a válogatott ebben az összeállításban a harmincöt 
mérkőzésből álló veretlenségi sorozata alatt mindössze 
négy alkalommal játszott. A legendás tizenegy: Grosics 
Gyula, Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály, Bo-
zsik József, Zakariás József, Budai II László, Kocsis Sándor, 
Hidegkuti Nándor, Puskás Ferenc, Czibor Zoltán. A 83. 
percben egy csere is történt: Grosics Gyulát Gellér Sán-
dor váltotta a kapuban.

Sir Stanley Rous, az Angol Labdarúgó Szövetség veze-
tője, így nyilatkozott a találkozót követően: „Sajnos a ma-
gyar játékosok nem engedték megmutatni a mieinknek, 
hogy tulajdonképpen mit is tudnak. Tanulságos volt szá-
munkra a mérkőzés, és nem szégyellünk tanulni a tanítvá-
nyoktól. A magyarok új elemeket vittek a labdarúgásba, és 
ezzel jelentősen előbbre vitték a sportág fejlődését.”

A MAGYAR LABDARÚGÁS NAPJA

ANGLIA–MAGYARORSZÁG 3:6 (2:4)
London, Empire Stadium, Wembley, 105 000 néző. Vezette: Leo Horn (holland)

ANGLIA: Gil Merrick – Alf Ramsey, Harry Johnston, Bill Eckersley – Billy Wright, Jimmy Dickinson 
– Stanley Matthews, Ernie Taylor, Stan Mortensen, Jackie Sewell, George Robb. Szövetségi kapi-
tány: Walter Winterbottom

MAGYARORSZÁG: Grosics Gyula (Gellér Sándor, 83.) – Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mi-
hály – Bozsik József, Zakariás József – Budai László, Kocsis Sándor, Hidegkuti Nándor, Puskás 
Ferenc, Czibor Zoltán. Szövetségi kapitány: Sebes Gusztáv

Gól: Sewell (14.), Mortensen (38.), Ramsey (57. – 11-esből), ill. Hidegkuti (1., 22., 53.), 
Puskás (25., 29.), Bozsik (50.)

JEGYZŐKÖNYV
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANKI LIGA, 12. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–ÚJPEST FC 1–3 (1–2) 

Gól: Henty (34.), ill. Onovo (31.), Feczesin (45., 81.)

Sárga lap: Meissner (14.), Nagy Zs. (90.), ill. Burekovic (76.)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner (Tamás N., 69.), Hadzsiev, Nagy Zs. – Varga J. (Radics, 9.), 
Van Nieff – Henty, Knezevic, Sós B. (Gyurcsó, 53.) – Vanecek

Újpest: Banai – Pauljevics, Heris, Risztevszki, Burekovic – Onovo, Szankovics – Nwobodo, 
Zsótér (Szakály 89.), Simon K. (Balázs 91.) – Feczesin (Koszta 92.)

JEGYZŐKÖNYV
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 13. FORDULÓ
MOL FEHÉRVÁR FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–3 (0–2)

Gól: Juhász R. (90.), ill. Vanecek (3.), Gyurcsó (27., 71.)

Sárga lap: Kovács I. (34.), Nikolov (48.), Muszliu (58.), Petrjak (59.), Nego (68.), ill. Van Nieff (30.), 
Spandler (31.)

MOL Fehérvár: Kovácsik – Nego, Juhász, Muszliu, Hangya – Petrjak (Zsóri, 59.), Pátkai, Nikolov, 
Milanov (Hodzic, 46.) – Pantics (Kovács I., 46.), Futács

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Spandler – Van Nieff – Golgol (Radics, 76.), 
Knezevic, Gyurcsó – Vanecek, Henty (Sós B., 87.)

JEGYZŐKÖNYV
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ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

Álomszerűen indult számunkra a találkozó, ugyanis 
már a 3. percben vezetést szereztünk: Gyurcsó Ádám 
szöglete után Thomas Meissner kotorta David Vanecek 
elé a labdát, aki elegáns labdaátvétel után hat méterről 
bombázott a kapuba (0–1).

Kisvártatva a hazaiak előtt adódott komoly sansz, 
amikor Milanov élesen középre lőtt labdájáról Futács 
Márkó maradt le kevéssel a kapunk előtt. Aztán megint 
mi következtünk, mégpedig Golgol Mebrahtu révén, 
aki egy szép szóló után tizenhét méterről vette célba 
Kovácsik Ádám portáját; a Vidi-kapus vetődve hárított. 
A 18. percben megint a házigazdákon volt a sor, Loic 
Nego jobb oldali beadás után Futács Márkó emelke-
dett magasabbra Meissnernél, és a felső lécre fejelt.

A fehérváriak hátrányban sem mentek előre ész 
nélkül, ám annyira pont kinyíltak, hogy növelni tudjuk 

előnyünket. A 28. percben Gyurcsó Ádám fülelte le Juhász Roland átadását a Vidi térfelén, Josip Knezeviccsel 
kényszerítőzött, s a visszakapott labdát tizenkét méterről gyönyörűen tekerte a bal alsóba (0–2).

Öt perccel később tovább nőhetett volna az előny: Ezekiel Henty nem túl jól sikerült lövése került középen 
Vanecek elé, aki egyből lőtt, ám a remek ütemben kivetődő Kovácsik bravúrral védett. A félidő vége felé is a mi 
támadásainkban volt több átütőerő, ám a szünetig nem sikerült tovább hizalni a fórt.

A második játékrészt is mi kezdtük jobban: a 49. percben Knezevic adott zseniális passzt Vaneceknek, aki 
a balösszekötő helyéről, ballal az oldalhálóba lőtt, majd egy minutummal később Henty passzáról maradt le 
hajszállal Golgol. Az 52. percben Henty került helyzetbe a fehérvári tizenhatoson belül, ám az utolsó pillanatban 
„felszedték az ütőjét”.

Egy óra elteltével óriási sansz adódott előttünk, hogy szinte behozhatatlan előnybe kerüljünk, amikor az 59. 
percben Knezevic mutatott be parádés szólót, Muszliu buktatta a tizenhatoson belül, ám a megítélt büntetőt a 
sértett ballal a jobbra vetődő Kovácsik kezébe lőtte. Ám ami késik, nem múlik: a 71. percben horvát irányítónk 
zseniális ütempasszal ugratta ki Gyurcsót, aki Kovácsikot kicselezve az üresen maradt kapu közepébe gurított 
(0–3), s ezzel utolérte Futácsot és Armin Hodzicot a góllövőlista élén.

A játék képe a hajrához érkezve sem változott sokat, a mieink szemmel láthatóan élvezték a futballt, míg a 
hazaiak csak kínlódtak. A 79. percben Vanecek kínálta meg egy távoli lökettel Kovácsikot, akinek sikerült hatás-
talanítania a lövést. 

A rendes játékidő utolsó percében Zsóri Dániel szögletéből Juhász Roland fejjel szépített (1–3). A fehérváriak 
azonban későn ébredtek, s együttesünk 3–1-re győzött a királyok városában. Hornyák Zsolt csapata a 13. fordu-
lót követően továbbra is a negyedik helyen áll az OTP Bank Ligában.

ÚJABB FÖLÉNYES GYŐZELEM FEHÉRVÁRON

TABELLA

GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 12 9 2 1 23—10 29
  2 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 13 8 3 2 19—10 27
  3 MOL FEHÉRVÁR FC 13 8 2 3 26—14 26
  4 PUSKÁS AKADÉMIA FC 13 7 2 4 23—16 23
  5 BUDAPEST HONVÉD 13 7 1 5 18—17 22
  6 ÚJPEST FC 13 5 2 6 18—20 17
  7 KISVÁRDA MASTER GOOD 13 5 2 6 16—19 17
  8 DVTK 13 5 1 7 14—20 16
  9 DVSC 12 5 — 7 21—25 15
10 PAKSI FC 13 3 2 8 15—25 11
11 ZTE FC 13 2 5 6 20—20 11
12 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 13 2 — 11 9—26 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 7
2  VANECEK DAVID 5
3  HENTY EZEKIEL ISOKEN 4
4  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.  Puskás Akadémia FC — Újpest FC 1–3
13. 11.23.  MOL Fehérvár FC — Puskás Akadémia FC 1–3
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 

Két hazai vereség 
után alaposan 
megrázta magát 
Hornyák Zsolt 
együttese, és 
megérdemelt, 
3–1-es győzel-
met aratott a 
bajnokaspiráns 
MOL Fehérvár FC 
otthonában.
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