
10.19.
PUSKÁS AKADÉMIA FC – PAKSI FC

A PUSKÁS AKADÉMIA FC  MŰSORFÜZETE

9. FORDULÓ 20
19



2 3

ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

FESZESEBB TEMPÓ KELL
Különösen a középpályán vár dinamikusabb, fantáziadúsabb játékot a Diósgyőr 
ellen látottaknál a Paks ellen Hornyák Zsolt. Vezetőedzőnk szerint a Tolna megyeiek 
a borsodiakéhoz hasonló taktikával érkeznek a Pancho Arénába, így a helyzetek 
kialakításában kulcsszerepet kaphat, hogy ezúttal milyen gyorsan tudjuk járatni a 
labdát az ellenfél térfelén.

– Az elmúlt fordulóban a végén sike-
rült pontot mentenünk a DVTK otthoná-
ban; a két héttel ezelőtti mérkőzéshez 
képest miben kell előrelépnünk ahhoz, 
hogy ezúttal több lehetőségünk legyen a 
gólszerzésre?

– A Diósgyőr ellen leginkább a középpályás já-
tékunk dinamikáját hiányoltam, amelynek megte-
remtését, akárcsak a váratlan húzásokat, a kreatív 
embereinktől várom el, legyen az Urblík József, 
Josip Knezevic vagy bárki, aki azokon a posztokon 
szerephez jut. Elvárom, hogy meccs közben ezúttal 
jobban tudjanak tempót, ritmust váltani, mert ez 
volt az, amit leginkább hiányoltam a DVTK ellen, 
ebből eredt, hogy nagyon nehezen tudtuk meg-
bontani az ellenfél védekező játékát. Ezen dolgoz-
tunk az elmúlt időszakban, remélem, a játékosokkal 
sikerült megértetnünk, mi volt a probléma, s ki is 
tudjuk a hibákat küszöbölni.

– A diósgyőri döntetlen azt jelentette, 
hogy már öt mérkőzés óta nem találtunk 
legyőzőre a bajnokságban. A veretlenségi 
sorozat folytatását a Paks vendéglátója-
ként nyilván nem egy újabb pontosztoz-
kodással képzeled el…

– Természetesen azt remélem, győztesen vonu-
lunk le a pályáról, hiszen mint mindig, most is úgy 
készülünk, hogy jó játékkal és győzelemmel hozzuk 
a mérkőzést – persze sok minden függ a körülmé-
nyektől is. A megfelelő taktikával és hozzáállással 
sikerülhet megbontanunk a Paks védelmi falát, 
mert őszintén megmondva arra számítok, hogy egy 
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zárt, fegyelmezett védekezésből gyors ellentáma-
dásokkal próbálkozó ellenféllel találkozunk majd. 
Biztos vagyok benne, hogy akárcsak a Diósgyőr 
ellen, most sem lesz egyszerű feltörni a védelmet, 
hiszen riválisunk tapasztalt csapat, amelyben rá-
adásul több olyan játékos is szerepel, akik a nyáron 
éppen tőlünk kerültek hozzájuk, s nyilván bizonyí-
tani akarnak majd. Mindettől függetlenül megis-
métlem: egyértelmű, hogy csak a három ponttal 
lennék igazán elégedett.



4 5

ROVATCÍM

– Az elmúlt fordulóban 0–1-ről fordítva nyertek 
2–1-re otthon a Kaposvár ellen. A győzelem vélhe-
tően lendületet adott csapatának, ilyen értelemben 
mennyire jött jól a válogatott szünet? 

– Régóta nem foglalkozom már ilyenekkel, majd az idő és 
a következő fordulók eldöntik, jókor jött-e a szünet, vagy sem. 
Mi ugyanúgy készülünk a következő mérkőzésünkre, mint ahogy 
szoktunk, jelen esetben a Puskás Akadémiát térképezzük fel.

– A taktikai felkészülésnél három volt játékosunk, 
Balogh Balázs, Osváth Attila és Poór Patrik tapaszta-
lataira is támaszkodik?  

VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

MOTIVÁLT VENDÉGEK

Három 
expuskásossal a 
keretben érkezik 
a Pancho Arénába 
a Paksi FC, ám a 
vendégek mestere, 
Tomiszlav Szivics 
szerint nemcsak 
ők, hanem az egész 
csapata komoly 
becsvággyal 
fog küzdeni, s 
reméli, fiai meg 
tudják szakítani 
együttesünk öt 
forduló óta tartó 
veretlenségi 
sorozatát.

TOMISZLAV SZIVICS

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 

– Én elsősorban a teljes csapatban bízom, és soha nem szű-
kítek le semmit egy-két játékosra. Kétségkívül, ha mindhárman 
pályára lépnek, biztosan extrán motiváltak lesznek majd.

– A Puskás Akadémia öt meccse veretlen, ám a 
Paks az utóbbi időben mumusunknak számít. Milyen 
mérkőzés vár önre és csapatára a Pancho Arénában?

– Egyértelműen győzni utazunk Felcsútra, ez nem lehet kér-
dés. Biztos vagyok benne, hogy minden csapatnak eljön az a pil-
lanat, amikor nem sikerülnek a dolgok, bármennyire is olyan jók, 
mint most a Puskás Akadémia. Remélem, ez a pillanat épp most, 
ellenünk jön el számukra.
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INTERJÚINTERJÚ

Nem szereti vesz-
tegetni az idejét 
Ján Vlasko. Szlo-
vák középpályá-
sunk tavaly a Paks 
ellen két gólpasszal 
mutatkozott be 
a magyar baj-
nokságban, majd 
hosszú sérüléséből 
visszatérve harma-
dik meccsén az ő 
sarkazós góljával 
mentettünk pontot 
az utolsó percek-
ben Diósgyőrben. 
A huszonkilenc 
éves játékos rend-
kívül boldog, hogy 
a viszontagságok 
után sikeresen 
szállt be, és úgy 
véli, ahhoz sem 
kell már sok idő, 
hogy elérje legjobb 
formáját.

Ján Vlasko
Születési idő: 1990. január 11.
Születési hely: Bajmóc (Bojnice)
Poszt: középpályás
Mezszám: 11
NB I-es meccs/gól: 7/1

NÉVJEGY

ÖRÜLNI MINDEN PERCNEK
– Majd’ egyévnyi kihagyás után első magyaror-

szági bajnoki gólodat szerezted Diósgyőrben a Pus-
kás Akadémia színeiben, ráadásul igen fontos találat 
volt. Hogyan élted meg, hogy egy hosszú sérülést 
követően ilyen hamar betaláltál?

– Valóban nagyon hosszú időszak volt, hiszen ha jól emlék-
szem, a múlt novemberben a Ferencváros ellen játszottam utol-
jára, tíz hónapba telt, mire vissza tudtam térni. Az első operációt 
újabb követte, úgyhogy igencsak nehéz időket éltem meg, de a 
klub és a fiúk is rengeteget segítettek. Erősebben tértem vissza, 
és boldog vagyok, hogy a pályán lehetek. Még szükségem van 
egy kis időre, úgyhogy most azt mondom, a téli felkészülési idő-
szak után leszek teljesen a régi. Sokat kell még edzenem, hiszen 
hosszú volt ez a tíz hónap, és csak nyolc-kilenc hete vagyok újra 
a pályán. 

– Sokat változott a gárda összetétele az utóbbi 
időben, gyakorlatilag egy új csapatba tértél vissza, 
ráadásul új szakvezetővel dolgozhatsz. Milyen most 
a hangulat az öltözőben, illetve az edzéseken?

– Nyugodtan mondhatom, hogy tökéletes. Nagyszerű lab-
darúgók érkeztek, mindegyikük tud segíteni, úgy gondolom, jó 
úton járunk. Negyedikek vagyunk a tabellán, de akár jobb helyen 
is állhatnánk, hiszen minimum néggyel több pontunk lehetne. 
Kiváló a hangulat, ideális a stáb, a vezetőedző, minden adott ah-
hoz, hogy jó évünk legyen.

– Számodra előnyt jelent, hogy Hornyák Zsolt a 
honfitársad?

– Nyilván segít, hogy ugyanabból az országból jöttünk, rá-
adásul nagyon kedvelem, és az edzéseit is szeretem. Jól állunk 
a bajnokságban, jó futballt, jó meccseket játszunk. Remek edző, 
aki sokat segít nekünk.

– A posztodon komoly konkurenciád van, hiszen 
Josip Knezevic a csapat egyik legjobbja volt az el-
múlt két szezonban. Inspirál, hogy egy ilyen kiváló 
játékossal kell megküzdened a csapatba kerülésért?

– Igen, ráadásul többen is vannak, akik abban a pozícióban 
tudnak játszani. Ahogy említettem, nagyszerű csapatunk van, és 
az is előfordulhat, hogy Jokával együtt játszunk, hiszen akár két 
tízessel is futballozhatunk. Minden a vezetőedző elképzelésén 
múlik, de örülök, hogy mindketten itt vagyunk, élvezem a játé-
kot, futballozni akarok, és egy ilyen hosszú sérülés után most 
annak is örülök, ha tíz-húszpercnyi lehetőséget kapok. Most az 
a lényeg, hogy játsszak pár mérkőzést, és hogy végig tudjam csi-
nálni a téli felkészülést, akkor derül ki igazán, mekkora szerepet 
kaphatok.

– Az idény végén milyen eredménnyel lennél elé-
gedett?

– Egy évvel ezelőtt azért jöttem ide, hogy az Európa-ligá-
ban játsszunk. Lengyelországban is sikerült elérnünk ezt, Szlo-
vákiában bajnokok lettünk, úgyhogy remélem, most is sikerül a 
kvalifikáció. Számomra a csapat a legfontosabb, mindig nagyon 

boldog vagyok, ha nyerünk, még akkor is, ha nem játszom. Most 
egyelőre lépésről lépésre vissza kell nyernem a formámat, hogy 
segíteni tudjak az együttesnek. Remélem, jól zárjuk a szezont, és 
kijutunk a nemzetközi porondra.

– Ahhoz, hogy mindez megtörténjen, 
a Paks legyőzése is fontos lépés lehet. 
Neked a zöldek elleni meccs mindig is 
különleges lesz…

– Igen, ugyanis a Paks ellen játszottam elő-
ször az NB I-ben – sajnos nem volt szerencsénk, 
az utolsó pillanatban kaptunk ki 3–2-re. Jól 
szálltam be, két gólpasszt is adtam, a 
szerencsétlen végjáték miatt mégsem 
tudtam örülni.

– Most hogyan látod az 
esélyeinket a tolnaiak ellen?

– Itthon játszunk, és egyébként 
is minden meccsen úgy megyünk 
ki a pályára, hogy nyerni akarunk 
– ezt az összecsapást is be kell 
húznunk. Nekik is jó csapatuk van 
– hárman közülük az elmúlt szezon-
ban még nálunk játszottak –, de meg 
kell mutatnunk, hogy mi vagyunk a 
jobbak. Biztos vagyok benne, hogy 
jó meccs lesz, és bármennyi lehető-
séget kapok is, nagyon boldog leszek, 
ha játszhatok.
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PORTRÉPORTRÉ

 Lőrincz Ábel nemcsak a kamerák vagy a számítógép, hanem a 
dobok mögött, illetve futócipőben az aszfalton is otthonosan mozog. 
Videoelemzőnk a felkészülési időszak eleje óta segíti Hornyák Zsolt 
tevékenységét, s örül, hogy az első pillanattól egy hullámhosszon van 
a stáb minden tagjával.

MUNKÁJA A HOBBIJA

– A világon szinte minden-
hol imádják a futballt, s nyil-
ván olyanok is sokan vannak, 
akik szeretik érteni, mi miért 
történik a pályán. Te hogyan 
jöttél rá, hogy videoelemző 
akarsz lenni? Egy nap azzal 
ébredtél fel, hogy onnantól 
kezdve „ízekre szedsz” min-
den meccset?

– Nem, de mindig is ott mo-
toszkált bennem, hogy az, amit a 

tévében láttam, vagy az újságban olvastam elemzésként, nem 
elégíteti ki a kíváncsiságomat – biztos voltam benne, hogy 
ennél lényegesen mélyebbre lehet ásni. Egyszer aztán Angli-
ában rábukkantam egy könyvre, melyet Jonathan Wilson írt 
a futballtaktikák fejlődéséről. Az egyfajta heurékapillanat volt 
számomra, hiszen beigazolódott, amit gondoltam; az, hogy 
ilyesmi tényleg létezik, sőt, komoly emberek órákat tudnak 
róla beszélgetni. Ez volt, ami kinyitotta számomra a világot, s 
ekkor határoztam el, hogy videoelemző leszek. 

– Manapság már a futballmenedzser-progra-
mok által is több megtudható a foci taktikai ol-
daláról, tudomásom szerint több híres edző, pél-
dául José Mourinho is használja őket. Hasznukra 
lehetnek azoknak, akik a videoelemzői hivatásra 
készülnek?

– Ezek a játékok a mai, fiatalabb generációnál valóban el-
indítottak egy olyan gondolkodásmódot, melynek köszönhe-
tően jobb az alaptudásuk a formációkról, a játékostípusokról, 
emiatt tényleg sokat lehet belőlük tanulni, de ez csak egy alap 
– innen mindenkinek magának kell továbbmennie.

– Nyilván a már említett televíziós közvetíté-
sek, illetve videojátékok miatt sokan gondolják 

úgy, hogy tudják, mi a videoelemző dolga, még-
is szeretnénk, ha te magad mondanál pár szót a 
szakma rejtelmeiről.

– Egy felnőttcsapatnál a legfontosabb az ellenfelek feltér-
képezése, illetve hogy a mérkőzéseken előforduló hibáikról a 
játékosok visszajelzést kapjanak. Ezen túl az edzésmunkájuk-
ról is készítünk videókat, valamint a leendő ellenfelekről is 
kiemelünk egyéni dolgokat. Megmutatjuk nekik, kivel fognak 
találkozni a pályán, mire figyeljenek oda az adott labdarúgó-
val kapcsolatban. Természetesen azt is prezentáljuk nekik, mi 
a tervünk a hétvégére, mi lehet a nyerő taktika.

– Mindez hogyan néz ki heti lebontásban? 
Van-e egyfajta ritmusa a munkádnak?

– Egy adott héten két dolog fix: van egy nap, amikor az 
ellenfélről vetítünk videót, és egy, amikor az előző meccsün-
ket is kiértékeljük a csapattal – ezek mindig ugyanazon a bi-
zonyos napon szoktak megtörténni. Az, hogy a játékosokkal 
egyénileg mennyit foglalkozunk, attól is függ, hogy mit látunk 
a heti munkában, mit kér a mester, melyik játékos igényel 
esetleg több egyéni foglalkozást, mert bizony gyakran ők is 
jönnek, és kíváncsiak erre-arra…

– Hogyan zajlanak ezek a „szeánszok”? Min-
dig Hornyák Zsolt jelenlétében, kettesben, esetleg 
csoportokban?

– Ez attól függ. Sokszor a mester is ott van, és ő kéri, 
mit elemezzünk ki, mit mutassunk meg a fiúknak. Mint 
említettem, egyénileg is leülünk a játékosokkal; van, hogy 
csak én, de előfordul, hogy Polonkai Attilával és Vanczák 
Vilivel közösen. Minden játékos más típus, van, aki folya-
matosan igényli a visszajelzéseket, van, aki csak egyszer-
egyszer. Mint ahogy van, aki be tud fogadni egyórányi 
elemzést is, rengeteg információval megtöltve, és akad, 
akinek egy-egy szemléletes jelenet kell, és az jut el igazán 
a tudatáig. 

– A mester ezek szerint nagyban támaszkodik a 
tanácsaidra, meglátásaidra.

– Zsoltnak nagyon szimpatikus tulajdonsága, hogy a stá-
bot mindig meghallgatja, ad a véleményünkre – a mai fut-
ballban elengedhetetlen, hogy egy vezetőedző tudjon kom-
munikálni a stábtagokkal, illetve hogy taktikailag tökéletesen 
felkészüljünk az ellenfelekre.

– Hosszú ideig a Honvédnál dolgoztál, azaz 
egy ideig ellenfélként „keserítetted az életünket”. 
Hogy érzed magad nálunk?

– Tóth Balázs és Komjáti András keresett meg, s mivel 
szakmai nézeteink egyeztek, hamar megállapodtunk. Az első 
nagyon kellemes meglepetés az volt, mennyire összeszokott 
a szakmai stáb, azaz nemcsak Hornyák Zsolttal vagyunk egy 
hullámhosszon, de a pályaedzőkkel, az erőnléti edzővel és a 
kapusedzővel is. A játékosok is nagyon befogadók, s folyama-
tosan igénylik a visszajelzést. A futballban a kemény munkán 
kívül szükség van egyfajta humorra, könnyedségre is, amely 
szintén megvan itt. Az én szakmámban van egy sarkalatos 
kérdés, mégpedig az, hogy milyen eszközökkel, szoftverekkel, 
kamerákkal dolgozhatok – nos, ebben a tekintetben is min-
den támogatást megkapok.

– Az egyik hobbidat már sikerült hivatássá ten-
ned, de emellett ott van még a futás és a dobolás 
is…

– Valóban, heti háromszor-négyszer futok. Nemrégiben 
indultam maratonon is, a tudatos felkészülés mintegy másfél 
hónapot vett igénybe. De egy átlagos héten is futok tíz kilo-
métert alkalmanként. Ami a dobolást illeti, maximum légdo-
bolásra van időm. Otthon nem tudom tartani a szerkót, mert 
a szomszédok aligha díjaznák. Illetve tartani még csak-csak 
tudom, de játszani rajta már nem. Sokszor eszembe jut, hogy 
milyen lenne megint zenekarral próbálni – talán erre is lesz 
még alkalmam.
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JUBILEUMJUBILEUM

TÖRETLEN AKARATTAL
Diósgyőrben 
játszotta ötvenedik 
NB I-es bajnoki 
mérkőzését Nagy 
Zsolt. A jelentős 
mérföldkő kapcsán 
készített interjúban 
balhátvédünk 
elárulta: 
amúgy híres 
munkamorálját 
tovább fokozza az 
esély arra, hogy 
a válogatottban 
és a nemzetközi 
klubporondon is 
bizonyíthasson.

– Amikor Diósgyőrben kifutottál a gyepre, eszed-
be jutott, hogy jubileumhoz érkeztél?

– A mérkőzés előtt nem gondoltam erre, sőt, igazából nem 
is tudtam. A találkozó után közölték velem, hogy ez volt az ötve-
nedik élvonalbeli bajnokim. Nagyon örülök neki, hogy eljutottam 
idáig, bár azt hittem, előbb elérkezik számomra ez a jubileum. 
Sok mindenen mentem keresztül, és sajnos a saját hibáim miatt 
sem jött el hamarabb a „bűvös ötvenes”.

– A szavaidból azt veszem ki, hogy nem vagy tel-
jesen elégedett az élvonalban lejátszott mérkőzések 
számával...

– Őszintén, nem teljesen. Huszonhat éves korom előtt már 
bőven szerettem volna ezt a számot elérni. Amikor kiestünk a 
másodosztályba, akkor egy évig nem tudtam növelni az NB I-es 
meccseim számát, s később is játszottam a második vonalban, 
de ezen már túl vagyok, és összességében örülök a félszáz ösz-
szecsapásnak. Több edzőm is volt már a karrierem során, s mikor 
bizalmat szavaztak nekem, igyekeztem azt meghálálni. Ezután is 
ezen leszek, s ebből a szempontból is tovább szeretném javítani 
az élvonalbeli statisztikáimat. 

– Radoki János és Komjáti András után Hornyák 
Zsoltnál is alapembernek számítasz. Mint ilyen és 
mint saját nevelésű játékos hangadónak tartod ma-
gad a csapaton belül?

– Ha az öltőzőben nem is annyira, hiszen arra ott vannak a 
nálam idősebb játékosok, de a mentalitásommal, tanácsokkal a 

pályán próbálom segíteni a fiatalabbakat. Én olyan labdarúgó 
vagyok, akit a bizalom nem elkényelmesít, hanem még több 
munkára ösztönöz. Edzéseken és mérkőzéseken próbálom bi-
zonyítani, hogy megéri belém fektetni a bizalmat a mesternek. 
Ami pedig az öltözői hangulatot illeti, kiváló, s úgy vélem, az 
eredményekben is tükröződik. Próbálunk hétről hétre jobban 
teljesíteni.

– Nemrégiben a magyar válogatott szövetségi ka-
pitánya, Marco Rossi jegyzetfüzetébe is bekerültél, 
de meghívót még nem kaptál tőle. Szerinted mikor 
jöhet ez el?

– Nagyon örülök, hogy felfigyelt rám Marco Rossi – már 
ez plusz löketet ad számomra a mindennapi munkához. Óriási 
vágyam, hogy magamra ölthessem a címeres mezt, viszont vé-

dekezésben sokat kell fejlődnöm. Most balhátvédként játszom, 
s az egy az egy elleni játékban kell javulnom, hogy ne tudjanak 
mögém kerülni a széleken. Remélem, ha ezeken keményen to-
vább dolgozom, egyszer csak megjön a várva várt meghívó is.

– Van egy tapasztaltabb játékosokból álló puská-
sos mag: Gyurcsó Ádám, Szolnoki Roland vagy éppen 
te. Hogyan próbáljátok a fiatal akadémistákat segíte-
ni, akik most törnének be az NB I-es gárdába?

– Szoszóra és Gyurmára a fiatalok – ahogyan én is – felnéz-
nek. Ők ketten sok dolgot elértek már a pályafutásuk alatt, töb-
bet, mint én. A fiatalok hallgatnak rájuk, és motiválja őket, hogy 
a nyomdokukba lépjenek, de remélem, rám is pozitív példaként 
tekintenek. 

– Most vagy a legjobb futballistakorban. Hol látod 
magad öt év múlva?

– Nem szeretnék ennyire előre tekinteni, inkább csak a 
közeljövővel foglalkoznék. Nagy álmaim nincsenek, de céljaim 

vannak, amelyekért mindent megteszek. Most kifejezetten jó 
erőben érzem magam, és már rutinom is van, de még tovább 
akarok fejlődni. Annyit mindenesetre elárulhatok: a válogatott 
meghívó talán az egyik legfontosabb célom. Segíteni, képvisel-
ni akarom a hazámat a futballpályán, mondjuk, az Európa-baj-
nokságon. Klubszinten pedig hatalmas megtiszteltetés lenne, 
ha nemzetközi porondon szerepelhetnénk. Szerintem a mos-
tani együttesünkben meg is van az ehhez szükséges potenciál.

– Ezt akár már a mostani szezonban elérhetjük?
– Jóslatokba nem akarnék bocsátkozni, de természetesen 

ez is megvalósulhat, ugyanis jelen pillanantban sem vagyunk 
messze a nemzetközi kupaindulást jelentő helyezéstől. Min-
den edzésen azért gyakorlunk, azért dolgozunk, azért küzdünk, 
hogy minél jobb eredményt érjünk el majd az évad végén. Van-
nak még rejtett erőtartalékaink: több nagyszerű játékosunk 
most épül fel a sérüléséből, akiknek a visszatérésével tovább 
erősödhetünk. Ebben a tizenkét csapatos bajnokságban a mi 
gárdánk képvisel olyan minőséget, hogy odaérjünk.
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MAGYAR KUPAPAFC I I

OTP-BANK-LIGA-megjelenes.indd   1 2019. 08. 06.   14:25

Gyurcsó Ádám 
az első félidőben 
triplázott, csapa-
tunk 5–0-ra nyert a 
Bonyhád VLC ellen 
a Magyar Kupa 6. 
fordulójában.

Ausztrál-eritreai támadónk Szolnoki Roland beadásából 
a kapufát is eltalálta, ám gólt megint csak Gyurcsó szerzett, 
aki a 37. percben az ellene elkövetett szabálytalanságért járó 
tizenegyest értékesítette (0–2). „Gyurma” ezután sem állt 
le: mindössze négy percet kellett várni a rendkívül agilisan 
futballozó támadó mesterhármasára, aki ismét Kiss Tamással 
együttműködve kopírozta le a vezető találatot (0–3).

A következő nagy Puskás-lehetőségre a 63. percig kellett 
várni, ekkor a szünetben a mesterhármast szerző Gyurcsót 
váltó Tamás Nándor kapott pazar labdát Golgoltól, aki egyedül 
vihette a labdát Szabó kapusra, ám a bonyhádi hálóőr nem kis 
bravúrral hárítani tudott. Kisvártatva Yoell van Nieff szabadrú-
gásból célozta meg a kaput, ám próbálkozása kevéssel a felső 
léc fölött ment el. Csakhamar a házigazdák is ziccerbe kerültek, 
de Csigi Ádám hiába játszotta tisztára magát a tizenhatosunkon 
belül, lövése az első PAFC-os tétmeccsén védő Tóth Balázs por-
tájának bal sarka mellett süvített el.

Tamás Nándor aztán egy szép cselsorozat után a Szabó he-
lyett beállt Siklósi kapust is tesztelte, aki szintén jól tette a dol-
gát. A 87. percben azonban már nem volt ellenszere a székely 
legény ellen, aki egy szép labdaszerzés után a balösszekötő he-
lyéről mesterien ívelt a kapuba (0–4). A rendes játékidő utolsó 
percében született meg a végedemény, amikor az addig balsze-
rencsésnek mondható Golgolnak közeli lövése immár túljutott 
a gólvonalon (0–5), így a várt fölényes sikerrel nyitottunk a 
kupában – egy rendkívül szimpatikus ellenfél ellen.

Csapatunk a következő fordulóban a szintén megyei I. osz-
tályú Maglód otthonában szerepel, a találkozóra október 30-án 
12.30-tól kerül sor.

GYURCSÓ-MESTERHÁRMASSAL 
FÖLÉNYES SIKER
Kár lenne állítani, hogy sokat vacakolt volna együttesünk a kora 
őszi bonyhádi napsütésben: már az első percben zörgött a ha-
zaiak hálója. Kiss Tamás iramodott meg a jobb szélen, pontos 
centerezésére a hosszú oldalon Gyurcsó Ádám érkezett, és a be-
adáshoz hasonlóan precíz lövéssel szerezte meg a vezetést (0–1).

Öt perccel később már két góllal mehettünk volna, ám 
Golgol Mebrahtu hiába rúgta el Szabó Szilárd kapus lábai közt 
a labdát, a gólvonalról sikerült menteniük az egyébként kulturál-
tan futballozó vendéglátóknak.

MAGYAR KUPA, 6. FORDULÓ
BONYHÁD VLC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–5 (0–3)

Gól: Gyurcsó (1., 37. – 11-esből, 41.), Tamás N. (87.), Golgol (90.)

Sárga lap: Móricz (79.), ill. Szolnoki (10.), Fülöp L. (17.), Hegedűs J. (68.)

Bonyhád: Szabó Sz. (Siklósi, 75.) – Szász D., Völgyi P., Szloma, Máté R. (Móricz, 78.), Hambuch (Kaufmann, 46.) – 
Wirth, Pap R., Ágics, Preininger – Csigi

PAFC: Tóth B. – Szolnoki (Huszti A., 46.), Hegedűs J., Spandler, László N. – Van Nieff – Kiss T., Vlasko, Fülöp L. (Radics, 
57.) – Golgol, Gyurcsó (Tamás N., 46.)

JEGYZŐKÖNYV



16 17

VÁLOGATOTT MÚLTIDÉZŐ

Bár Horvátországban 
3–0-s vereséget 
szenvedett, három 
nappal később 
javított, és egy 
nullás győzelmet 
aratott utolsó 
előtti Eb-selejtezőjén 
válogatottunk 
Azerbajdzsán 
ellen a Groupama 
Arénában, s tovább-
ra is versenyben van 
a kontinenstornát 
érő helyért.

Marco Rossi szövetségi kapitány a Horvátország és az Azerbajdzsán 
elleni Európa-bajnoki selejtezőkre két korábbi Puskás-akadémistát, 
Kleinheisler Lászlót és Sallai Rolandot hívta meg a magyar válogatott 
keretébe. 

A spliti mérkőzésen mindkettejüket a kezdőcsapatba jelölte az 
olasz szakember. A budapesti vereség után igencsak bosszúszom-
jas horvát válogatott Splitben sajnos már az első percektől kezdve 
nem sok kétséget hagyott afelől, melyik a jobb csapat. A házigazdák 
már az 5. percben megszerezték a vezetést, mégpedig az aranylab-

dás Luka Modric végén, aki egy magyar labdavesztés után térfelünk 
közepéről indulva gyakorlatilag zavartalanul sprintelt Gulácsi Péter 
kapujáig, s nem is hibázott (1–0).

Együttesünk a folytatásban is szinte csak másodpercekig tudta 
megtartani a labdát a rendkívül motivált házigazdák ellen, akik a 24. 
percben megduplázták az előnyt: Ante Rebic balról adott középre, 
ahol Bruno Petkovic az egyetlen lehetséges megoldást választva sa-
rokkal juttatta a labdát a kapunkba (2–0). A remek alakítást követően 
egy suta mozdulat hozta meg a horvát középcsatár második gólját, 
akinek Ivan Perisic jobbról érkező beadását úgy sikerült – rosszul – 
levennie a 44. percben, hogy az a hálónkba hullott (3–0). Hogy a má-
sodik félidő ne kezdődjön számunkra katasztrofálisan, arról Perisic 
gondoskodott, aki egy Kleinheisler László-szabálytalanság nyomán 
megítélt tizenegyest hibázott el az 55 percben. Válogatottunk így 
is még nagyobb bajba került, ugyanis volt akadémistánk reklamá-
lásért megkapta második sárga lapját – tíz emberre fogyatkoztunk. 
A folytatásban a horvátok előnyük és emberfórjuk tudatában már 
nyugodtan gurigáztak, s bár több gól nem esett, így is simán nyertek 
– ezúttal kijött a két csapat világranglista-helyezésében is tükröződő 
különbség.

Három nappal később az Azerbajdzsán elleni „zártkapus mecs-
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csen” a felnőtteket helyettesítő ifjoncok már a Gruopama Arénába 
menet is hatalmas hangzavart produkáltak. A szurkolás a stadionban 
is fülsiketítő volt, az iskolások és hangszereik valódi pokollá változ-
tatták az Üllői úti katlant.

A remek hangulatnak hamar meg is lett az eredménye: az 5. 
percben Szoboszlai Dominik Dzsudzsák Balázs labdájából még ke-
véssel fölé emelt, de újabb öt minutummal később már megszüle-
tett a vezető gól, amikor Dzsudzsák jobb oldali szögletét követően 
Korhut Mihály húsz méterről, kapásból bombázott Emil Balajev ka-

pujába (1–0). Csapatunk a frenetikus biztatás hatására szinte csak 
másodpercekig engedte át a labdát ellenfelének, ekkor úgy tűnt, 
csak az a kérdés, a teljesen kapujuk elé szorított azeriek meddig 
bírják a hatalmas nyomást. A félidő közepe táján Sallai Roland pilla-
natai következtek: előbb balról befelé cselezve tette próbára Balajev 
kapust, majd Kovács István mesteri keresztpasszára érkezve lőtt ke-
véssel a kapu mellé. Kisvártatva ismét egykori akadémistánk előtt 
alakult ki lehetőség a bal oldalon, majd a félidő utolsó percében 
Szoboszlai cselezte magát gólhelyzetbe, de előbb a kapus védett, 
majd az azerieknek sikerült szerelniük tízesünket. A második félidő 
egy Szoboszlai-szabadrúgással kezdődött, a Salzburg légiósa mint-
egy huszonöt méterről célozta meg a vendégek kapuját, s lőtt nem 
sokkal fölé. A játék képe nem sokat változott: az azeriek továbbra 
is a kapujuk elé szorultak, ám minden próbálkozásunknál ott volt 
egy piros zoknis láb, vagy éppen az irányzékkal volt probléma, mint 
Sallai kapáslövésénél és Szalai Ádám ollózási kísérleténél. Így ma-
radt az 1–0-s siker, amihez az is kellett, hogy a holland játékvezető 
az utolsó pillanatban anulláljon egy vendéggólt. Válogatottunk tehát 
győzelemmel búcsúzott a ferencvárosi Groupama Arénától, hiszen 
a következő hazai mérkőzését már az új Puskás Ferenc Stadionban 
játssza majd Uruguay ellen.

ÉL A REMÉNY
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MECCSSZILÁNKOKUTÁNPÓTLÁSSIKEREK

OTP BANK LIGA, 6. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 2–0 (0–0)

Gólszerző: David Vanecek (47., 48.) 

Sárga lap: Szolnoki (6.), ill. Vachtler (45.), Fodor M. (72.), Nagy T. (89.)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki (Spandler, 46.), Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Van Nieff – Urblík, Knezevic (Vlasko, 81.), 
Sós B. – Vanecek, Gyurcsó (Kiss T., 75.)

Kaposvár: Pogacsics – Fodor M., Hegedűs D., Nagy J. (Nagy K., 56.), Vachtler – Csiki (Borbély, 79.), Nagy T., Szakály, 
Nagy R. (Poplatnik, 51.) – Ádám, Beliczky

JEGYZŐKÖNYV

A Puskás Akadémia 
képviselte 
Magyarországot a 
Danone Focikupa 
barcelonai világ-
döntőjében. U14-es 
csapatunk többek 
között Angliát és 
Spanyolországot is 
legyőzve egészen a 
fináléig menetelt, 
ahol csak Brazília 
tudta megállítani. 

EZÜSTÉREM A VILÁGDÖNTŐBEN

Csoportmérkőzések
Puskás Akadémia – Franciaország 0–1
Puskás Akadémia – Tunézia 2–1 G.: Krupa Zsolt (2)
Puskás Akadémia – Kanada 3–2 G.: Horvát Koppány, Kern Martin, Ásványi Domonkos
Puskás Akadémia – Anglia 2–0 G.: Kern Martin, Hurtyák Rómeó
Az A-csoport végeredménye: 1. Franciaország, 12 pont; 2. Puskás Akadémia, 9 pont; 3. Tunézia, 4 pont; 4. Kanada, 2 pont; 5. 
Anglia, 1 pont

Negyeddöntő A negyeddöntőben fiataljaink Spanyolországgal játszottak: a gól nélküli rendes játékidőt követően 
tizenegyespárbajban 3–2-re verték a hispánokat.
Spanyolország – Puskás Akadémia 0–0, büntetőkkel: 2–3

Elődöntő A legjobb négy között együttesünk Bulgáriával csapott össze a fináléba jutásért. U14-eseink ezt az akadályt is teljesítették.
Puskás Akadémia – Bulgária 1–0 G.: Krupa Zsolt (tizenegyesből)

Döntő A fináléban Brazíliával játszottak akadémistáink a spanyol élvonalbeli Espanyol stadionjában.
Puskás Akadémia – Brazília 0–3 (0–3)
A csapat tagjai: Barkóczy Kristóf (kapus), Antal Márton, Ásványi Domonkos, Balabás Bence, Csáki Levente, Horváth Koppány, 
Hurtyák Rómeó, Kern Martin, Kopácsi Áron, Krupa Zsolt, Sallai Dániel, Tóth György (mezőnyjátékosok)
Vezetőedző: Kádár László, asszisztensedző: Budai Gergely

Kádár László vezetőedző: „Eseménydús három napunk volt Spanyolországban, amit a srácok egy világbajnoki ezüstérem-
mel zártak. Nagyon büszke vagyok rájuk. A döntőben a fiúk meg voltak illetődve, s hibáinkat az ellenfél kihasználta, de a második 
félidőben aztán összeszedték magukat a gyerekek, ez azonban már nem volt elég a fordításhoz. Az egész tornát figyelembe véve 
hatalmas gratuláció jár a gyerekeknek a teljesítményükhöz, hiszen óriási lelkesedéssel, remek védekezéssel, szép támadásokkal, 
nagyszerű csapatokat legyőzve egészen a döntőig meneteltek.”

Tavaly nyáron az U12-es korosztályban a selejtezőt megnyerve 
jutottak akadémistáink az országos döntőbe, ahol a HTE Olasz 
Focisulit, a Vasas Kubala Akadémiát, a Békéscsabát, az UTE-t és 
a DVTK-t megelőzve csoportelsők lettek. A nagydöntő fináléjá-
ban Krupa Zsolt, Balabás Bence és Hurtyák Rómeó találataival 
magabiztosan, 3–0-ra verték az Illés Lurkót. A Danone Focikupa 
magyar bajnokaként így akadémiánk képviselte idén a barcelonai 

világdöntőben hazánkat. A világdöntő idei nemzetközi nagyköve-
te a spanyol válogatott korábbi csillaga, a világ- és Európa-bajnok 
Carles Puyol volt.

A mieink a spanyolországi tornán Angliával, Franciaország-
gal, Kanadával és Tunéziával kerültek egy csoportba, ahonnan 
akadémistáink három győzelemmel, kilenc pontot gyűjtve, 
csoportmásodikként jutottak a negyeddöntőbe.
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 8. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (0–0)

Gól: Sesztakov (77.), ill. Vlasko (92.)

Sárga lap: Meissner (48.), Szolnoki (55.), Márkvárt (92.)

DVTK: Danilovics – Polgár, Brkovics, Karan, Tamás M. – Iszlai, Márkvárt – Korbély (Sesztakov, 68.), Rui Pedro (Bacsa, 
87.), Prosser – Ivanovszki (Hasani, 72.)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Urblík (Vlasko, 73.), Van Nieff – Sós B. (Kiss T., 68.), 
Knezevic (Golgol, 79.), Gyurcsó – Vanecek

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 7. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–2 (0–2)

Gól: Szécsi M. (83.), ill. Gyurcsó (10., 43.)

Sárga lap: Ferenczi (6.), Tőzsér (31.), Kinyik (32.), Haris (40.), Varga K. (71.), ill. Urblík (41.), Nagy Zs. (51.), Vanecek 
(86.)

DVSC: Nagy S. – Kinyik, Szatmári Cs., Pávkovics, Ferenczi – Szécsi M., Haris, Tőzsér (Trujics, 63.), Varga K. – Csősz 
(Garba, 46.), Adeniji (Bényei, 90.)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Van Nieff – Sós B. (Kiss T., 70.), Knezevic (Vlasko, 86.), 
Urblík – Vanecek, Gyurcsó (Spandler, 88.)

JEGYZŐKÖNYV
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ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

Két perc alatt eldöntöttük legutóbbi hazai 
meccsünket: az OTP Bank Liga 6. fordulójában 
Vanecek duplájával 2–0-ra nyertünk itthon a 
Kaposvár együttese ellen. Ahogy azt a mérkőzés előtt 
Hornyák Zsolt megjósolta, a somogyiak zárt védekezésből pró-
báltak ellenakciókat vezetni, az egyik ilyen végén Beliczky Gergő 
hozta ránk a szívbajt, aki Csiki Norbert bal oldali elfutása után 
ajtó-ablak helyzetben érkezett középen, ám bal kapufa mellé lőtt. 
Ami ott nem sikerült, bejött itt: a 48. percben Sós Bence húzott 
el a bal szélen, beadására David Vanecek érkezett, és az öt és 
felesről, védőjétől szorongatva a kapuba pofozta a labdát. Még 
fel sem ocsúdtunk a gólörömből, amikor fiaink lekopírozták az 
előző akciót, csak éppen most a jobb oldalon futott a támadás, 
amelynek végén Gyurcsó Ádám szolgálta ki tökéletesen a cseh 
középcsatárt, s ezzel be is állította a végeredményt.

A 7. körben bravúrgyőzelmet arattunk, 2–1-re nyertünk a Debrecen otthonában. Meglehetősen ko-
rán, a 10. percben zörgött először a hazaiak hálója: Urblík József mesteri ütempasszával Gyurcsó lépett ki a jobbösszekötő helyén, és 
remek ütemben lőtte el a labdát Nagy Sándor mellett. A 41. percben Adeniji félfordulatból leadott lövéssel ijesztett meg minket, hogy 
aztán gyakorlatilag az ellentámadásból növeljük előnyünket: a debreceni tizenhatoson belül Haris Attila „készítette le” Gyurcsónak, 
aki ezúttal sem hibázott. A kétgólos hátrány érthetően arra ösztönözte a hazaiakat, hogy csipkedjék magukat, ám a hajráig minden 
próbálkozásuk meghiúsult. A 83. percben a hazaiak erőfeszítéseit koronázta siker: Garba lódult meg a bal szélen, beadására a hosz-
szún Szécsi érkezett, és egygólosra csökkentette előnyünket. Vendéglátóink a szépítő gól után mindent megtettek az egyenlítésért, 
de védőinknek rendszerint sikerült tisztázniuk, és Hegedüs Lajos is remekelt, így együttesünk történetében először Debrecenben is 
sikerült legyőzni a Lokit.

A 8. fordulóban ismét idegenben szerepeltünk, s az utolsó pillanatokban szerzett Ján Vlasko-
góllal 1–1-es döntetlent értünk el a Diósgyőr otthonában. A meglepően defenzíven futballozó hazaiak ellen 
csapatunk próbálkozott becsülettel, hogy feltörje a reteszt, de a passzokba gyakran csúszott hiba, így komoly helyzetet nem tudtunk 
kialakítani Braniszlav Danilovics portája előtt. Sokáig az ellencsapásokban sem volt igazi veszély, aztán a 77. percben jött a hideg-
zuhany: egy gyors hazai akció végén Florent Hasani került óriási helyzetbe, az ő lövését Hegedüs Lajos még nagy bravúrral védeni 
tudta, a kipattanóra azonban a csereként beállt Szerhij Sesztakov érkezett, és ő már nem hibázott. A hosszabbításban Gyurcsó jobb 
szélről érkező beadása után Kiss Tamás bolondította meg a diósgyőriek védelmét, majd centerezése Thomas Meissner segédletével 
Ján Vlaskóhoz került, aki sarokkal jutatta a labdát a hálóba, így Miskolcról sem kellett pont nélkül távoznunk.

SIKER A KAPOSVÁR ELLEN ÉS DEBRECENBEN, 
IKSZ DIÓSGYŐRBEN

TABELLA

GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 MOL FEHÉRVÁR FC  8 7 — 1 19—6 21
  2 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 8 6 — 2 12—7 18
  3 FERENCVÁROSI TC 7 5 1 1 10— 5 16
  4 PUSKÁS AKADÉMIA FC 8 4 2 2 13—8 14
  5 ÚJPEST FC 8 3 1 4 12—14 10
  6 KISVÁRDA MASTER GOOD 8 3 1 4 11—14 10
  7 PAKSI FC 8 3 1 4 9—13 10
  8 DVSC 7 3 0 4 14—13 9
  9 ZTE FC 8 2 2 4 14—12 8
10 BUDAPEST HONVÉD 8 2 1 5 10—15 7
11 DVTK 8 2 1 5 6—15 7
12 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 8 2 0 6 7—15 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  VANECEK DAVID 3
  2  GYURCSÓ ÁDÁM 2 
  2  HENTY EZEKIEL ISOKEN 2
  2  KNEZEVIC JOSIP 2
  2  URBLÍK JOZEF 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. 17:00 Puskás Akadémia FC — Paks 
10. 10.26. 17:00 Kisvárda — Puskás Akadémia FC 
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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ROVATCÍM

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!


