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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

CSAK CSAPATKÉNT NYERHETÜNK

A jó erőkből álló 
Fehérvár egyé-
niségeire oda 
kell figyelni, de 
nem építhetjük 
a taktikánkat 
pusztán egy-egy 
játékos semle-
gesítésre – vallja 
Hornyák Zsolt. 
Vezetőedzőnk 
a két támadó 
felfogású csapat 
meccsén látvá-
nyos játékot vár, s 
reméli, nyílt csa-
tából mi tudunk 
előnyt kovácsolni.

– A legutóbbi bajnokinkon 3–2-re nyertünk Zala-
egerszegen az Újpest ellen. Mivel voltál elégedett, és 
mivel kevésbé?

– Azzal kezdeném, hogy nagyon fontos három pon-
tot szereztünk – ez volt a legfontosabb. A két kapott gól 
az én ízlésemnek sok, főleg azért, mert a meccs egyes 
részeiben passzívabbak voltunk – ekkor kaptuk a gó-
lokat. Ha Josip Knezevic berúgja a helyzetét, vezethet-
tünk volna 4–1-re is, ehelyett az ellenfél szerezte meg a 
második találatát... Meg kell említeni ugyanakkor, hogy 
a végén gyakorlatilag tíz emberrel játszottunk, hiszen 
Varga Józsi megsérült.

– A lila-fehérek sem játszottak bunkerfutballt, 
és a hétvégén a Fehérvár ellen sem arra számítunk, 
hogy beássák magukat a kapujuk elé. Jobban fekszik 
nekünk ez a stílus?

– Ez egészen biztos. Kezdettől fogva hangsúlyo-
zom, hogy azok ellen a csapatok ellen mindig nehe-
zebb játszani, amelyek tíz emberrel védekeznek, és 
csak a kontrákra hagyatkoznak. A Fehérvár ellen nyílt 
futballra számítok, hiszen ellenfelünk hírneves klub, 
minőségi labdarúgókkal, ráadásul a támadó felfogást 
preferálja. Remélem, ebben most sem lesz változás, jó 
meccset látnak majd a nézők, amelyből mi kerülünk ki 
győztesen.

– Az ellenfélnél visszatért – most már góllal is – 
a volt magyar, lengyel és MLS-gólkirály, Nemanja 
Nikolics. Rá külön készülünk?

– Külön-külön biztosan nem készülünk egy-egy játé-
kosra, sokkal inkább a csapatjátékukra koncentrálunk 
– az egyéniségekre ugyanakkor oda kell figyelnünk.

– Eddig kétszer játszottunk a fehérváriakkal, és 
nyugodtan mondhatjuk, hogy játékban mindkétszer 
„megvoltunk” – egyszer ez az eredményben is meg-
mutatkozott. Most is hasonló mérkőzést vársz?

– Annak örülök, hogy a Vidinek mindkétszer egyen-
rangú ellenfelei voltunk, remélem, ez most is így lesz, s 
ez ezúttal is meglátszik majd a végeredményen. Ahhoz, 
hogy újra mi örülhessünk, nagyon jó csapatmunkára 
lesz szükség. Most Joan Carillo irányítja őket, az ő fel-
fogása talán támadóbb, mint Marko Nikolicsé volt, de 
hogy ebből előnyt tudunk-e kovácsolni, az majd a mér-
kőzésen dől el.
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ROVATCÍM

Hozzánk hasonlóan a MOL Fehérvár FC-nek sem sike-
rült jól a Magyar Kupa-negyeddöntő első felvonása: 
megyei riválisunk 2–0-s vereséget szenvedett a Zala-
egerszeg otthonában.

„A szerdai zalaegerszegi kupamérkőzésünket most 
pár napra félre kell tennünk, a visszavágóra készülünk 
majd, ha annak itt az ideje, hiszen előtte nagyon fontos 
bajnoki vár ránk Felcsúton a Puskás Akadémia ellen” – 
kezdte nyilatkozatát a MOL Fehérvár FC vezetőedzője.

A szakember – csakúgy, mint kollégája, Hornyák 
Zsolt – bizakodó a mérkőzés színvonalával kapcsolat-
ban, s azt is leszögezte: a két csapat második fordu-
lóbeli meccséhez hasonlóan győzni akarnak a Pancho 
Arénában.

VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

HÁROM PONTÉRT JÖNNEK

JOAN CARRILLO
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ROVATCÍM
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KERESD TERMÉKEINKET A PANCHO ARÉNA BÜFÉIBEN VAGY 
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„Ellenfelünk jó erőkből áll, és eredményesen szere-
pel, a szakmai stáb támadófelfogásban küldi fel a csa-
patot a pályára, szerintem egy érdekes mérkőzést lát-
hatnak majd a szurkolók. Meg vagyok arról győződve, 
hogy a keretünk elég erős ahhoz, hogy megoldja ezt a 
feladatot, és nyerni tudjunk a mostani találkozón, ez a 
fő üzenetem is a játékosok felé is – azért utazunk, hogy 
miénk legyen a három pont!”

A vendégek trénere magabiztos futballt vár fiaitól, 
tiszteli a mieinket, de külön ők sem készülnek senkire, 
hiszen felfogása szerint a győzelem kulcsa az olajozott 
csapatjáték lehet.

„Nem kívánok egy-egy labdarúgót kiemelni a Pus-
kás Akadémia keretéből, akire most külön felhívnám 
a figyelmet. Több minőségi, jó képességű játékos is 
szerepel Felcsúton, de mi elsősorban egy erős csapat 
ellen készülünk.”

Minőségi futballt vár a szombati 
megyei rangadótól Joan Carillo. 
A piros-kékek mestere úgy véli, 
keretük elég erős ahhoz, hogy 
győzzenek a Pancho Arénában, 
tiszteli együttesünket, mely 
véleménye szerint kiváló 
labdarúgókból áll.
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INTERJÚ

Harmincméte-
res bombagóllal 
tért vissza bo-
kasérüléséből 
az Újpest ellen 
Yoell van Nieff. 
Holland középpá-
lyásunk nagyon 
várja, hogy ismét 
pályára lépjen a 
Fehérvár ellen, s 
reméli, élvezetes 
támadófocit lát 
mindkét féltől 
a Pancho Aréna 
közönsége.

Yoell van Nieff
Születési idő: 1993. június 17.
Születési hely: Groningen
Poszt: középpályás
Mezszám: 6
NB I-es mérkőzés/gól: 20/1

NÉVJEGY

– Már idestova nyolc hónapja vagy a Puskás Aka-
démia játékosa. Milyennek találod a magyar bajnok-
ságot?

– Sok jó csapat van, színvonalas a bajnokság, amely-
ben a miénk az egyik legjobb együttes. Nyilván nehéz 
minden meccsen jól játszani, és még van hová fejlőd-
nünk, de eddig tetszik, amit látok.

– Mi a legfőbb különbség a holland és a magyar 
első osztály között?

– Hollandiában szervezettebbek a csapatok, és ami 
még lényeges, hogy itt, Magyarországon egy csomó csa-
pat azt az utat választja, hogy megszállja a kapuja előte-
rét, és az ellentámadásokra épít. Nálunk odahaza jóval 
támadóbb felfogásban játszanak a csapatok.

– Ezt legutóbb, a kupameccsen is tapasztalhattuk…
– Éppen erről van szó. A Mezőkövesd szerintem 

semmi különöset nem csinál, viszont rendkívül masszí-
van védekezik, és könyörtelenül megbüntet a hibáidért. 

– Mi azonban másik utat járunk, hiszen a táma-
dófocit preferáljuk, mi szereztük a második legtöbb 
gólt a bajnokságban, ugyanannyit, mint a listavezető 
Ferencváros. Szerinted ez a csapat legfőbb erőssége?

– Valóban nagyon sok helyzetet alakítunk ki, és sok-
szor be is találunk, de még így is azt mondom, hogy nem 
elégszer – sokkal több gólunk és győzelmünk is lehetne. 
Ugyanakkor gyakran előfordul, hogy nagy területet ha-
gyunk az ellenfeleknek a kontrákra. Véleményem sze-
rint a támadásépítésen és a labdavesztés utáni vissza-
rendeződésen – egyszóval a csapatjátékon – van még 
mit csiszolnunk.

– A legutóbbi bajnokinkon, az Újpest ellen tértél 
vissza sérülésből, s csereként beállva mindjárt megsze-
rezted az első bajnoki gólodat, ráadásul nem is akár-
mekkorát. Mi futott át az agyadon, amikor láttad, hogy 
a labda harmincméteres út után a jobb alsóban köt ki?

– Nagyszerű érzés volt, különösen azért, mert ezzel 
3–1-re alakult az állás. Addig törékeny volt az előnyünk, 
akkor vált szinte biztossá, hogy megnyerjük a találkozót. 
Az időzítés más szempontból sem lehetett volna jobb, 
hiszen ahogy mondtad, sérülés után jöttem vissza – el 
lehet képzelni, mennyire jót tett ez a gól az én lelkem-
nek és a csapatnak is. Igen sokáig vártam erre a pillanat-
ra, bár a kupában azért előtte már sikerült betalálnom. 

– A gól után egyenesen Hornyák Zsolthoz sprintel-
tél, és a nyakába ugrottál. Egyértelmű a gesztus?

INTERJÚ

– Igen. A többiekkel együtt akartam ünnepelni, mert 
azt nyugodtan állíthatom, nagyszerű nálunk a csapat-
szellem. Vezetőedzőnk is felugrott, s ekkor azt gondol-
tam: itt a nagyszerű pillanat arra, hogy így fejezzem ki 
neki a köszönetemet. A vele folytatott beszélgetések 
ugyanis önbizalmat adtak nekem, rengeteget segített 
abban, hogy saját játékom is fejlődjön, és a csapatba is 
jól beilleszkedjem.

– Most a Fehérvár ellen készülünk. Hazai pályán ki-
kaptunk tőlük, idegenben nyertünk ellenük, de mind-
kétszer mi játszottuk a jobb futballt. Mi várható most?

– Nagyjából ugyanaz, mint az előző két meccsen. Azt 
várom, hogy ismét jók legyünk, és győzzünk. Úgy vélem, 
elég magabiztosak vagyunk ahhoz, hogy felvegyük a 
versenyt a második helyezettel. Igaz, hogy kikaptunk a 
Mezőkövesdtől a kupában, de ennek nem szabad aláás-
nia az önbizalmunkat. Ellenfelünk is támadófutballt ját-
szik, így előttünk is nyílhatnak területek. Nagyon fontos 
összecsapás lesz, és remélhetőleg látványos is, hiszen a 
közönséget is szeretnénk kiszolgálni.

– Most egy nagyon fontos pontra tapintottál: álta-
lában jobban játszunk az olyan csapatok ellen, ame-
lyek fel merik vállalni a nyílt támadófocit. Ez megköny-
nyítheti a dolgunkat?

– Azt azért nem mondanám, hogy könnyű dolgunk 
lesz, hiszen a Fehérvár remek együttes, az egyik legjobb 
Magyarországon. Ugyanakkor valóban sok-
kal élvezetesebb olyan ellenféllel találkoz-
ni, amelyik nem bekkel tíz emberrel, nem 
beszélve arról, hogy amint mondtam, egy 
nyílt sisakkal kiálló rivális ellen előttünk is 
többször nyílhat lehetőség a gólszerzésre.

– Mire kell leginkább odafigyel-
ni ellenük?

– Hogy igazi csapatként mű-
ködjünk. Szinte minden a küzdő-
szellemen és a csapategységen 
múlik. Mindenkinek melóznia 
kell, ha így lesz, akkor a saját já-
tékunkat tudjuk játszani, és 
most is jó eredményt fogunk 
elérni.

– Ha ismét szabadrúgás-
hoz jutunk a kaputól harminc 
méterre, megint megpróbá-
lod?

– Ha nem lesz jobb opcióm, 
természetesen.

LÁTVÁNYOS MECCS LESZ
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TIZENEGYESTIZENEGYES

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 

KÉRDEZZ-FELELEK – DAVID VANECEK

David Vanecek 
már nyolc gólnál 
tart a bajnokság-
ban, ezzel ő a leg-
eredményesebb 
puskásos. Cseh 
centerünknek 
tizenegy plusz 
egy – nem csak 
szakmai jellegű 
– villámkérdést 
tettünk fel, lás-
suk a reakciókat!

1. A legemlékezetesebb meccsed a Puskás 
Akadémia labdarúgójaként?
A Fradi elleni idegenbeli mérkőzésünk. Az 
ellenfél a szünetben 2–0-ra vezetett, mégis 
visszajöttünk.

2. A legnagyobb gól, amelyet valaha szereztél?
A cseh bajnokságban a Slovácko ellen húsz 
méterről lőttem ki a felső sarkot.

3. Legkomolyabb erősséged?
Az erőm.

4. A legrosszabb élményed 
futballistaként?
Kettőt is mondanék. Az 
egyik, amikor egymás 
után háromszor tört 
el a lábam, a másik, 
amikor egyszer a 
Heartsban a 33. percben lecseréltek.

5. A legjobb dolog Magyarországon?
Hogy jakuzzi van a lakásunkban (nevet).

6. A legszebb születésnapi ajándék?
Videoüzenet-csokor a barátaimtól, 
szeretteimtől a világ minden tájáról – a 
feleségemnek köszönhetően.

7. Cseh vagy magyar bajnokság?
Nem tudok választani. A cseh taktikusabb, a 
magyar technikásabb.

8. Pavel Nedved vagy Milan Baros?
Pavel Nedved.

9. Operaelőadás vagy rockkoncert?
Az operára szavazok.

10. Akciófilm vagy vígjáték?
Az akciófilmeket jobban szeretem.

11. Hamburger vagy saláta? 
Négy hónapja még a hamburgert választottam 
volna, azóta vegetáriánus lettem.

+1. Dobogó a magyar bajnokságban vagy cseh 
válogatottság?
Ez nagyon könnyű. Dobogó, aztán irány az Eb!
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INTERJÚMECCSTÖRTÉNET

PAFC–FEHÉRVÁR: MEGYEI RANGADÓ

Klubunk mellett a másik Fejér megyei gárda az NB 
I-ben a MOL Fehérvár FC. Együttesünk annak idején 
első élvonalbeli hazai mérkőzéseit a Pancho Aréna át-
adásáig a székesfehérvári Sóstói Stadionban játszotta. 
2013. október 19-én a „Vidi” pályaválasztása mellett is 
ott találkozott a két gárda: az első ütközetet a székesfe-
hérváriak nyerték Zé Luís, Nildo, illetve Álvarez Arturo 
pontos befejezései után. A mérkőzésen a mieinket 
erősítette NB I-es gárdánk jelenlegi asszisztensedzője, 
Polonkai Attila, aki négy és fél évet húzott le Székes-
fehérváron. A 2010–2011-es szezonban, a fehérváriak 
első bajnoki címét hozó idényben 25 bajnokin lépett 
pályára, s öt góllal segítette az aranyéremhez a megye-
székhely csapatát – ezen kívül háromszor nyert ligaku-
pát és egyszer szuperkupát a piros-kékekkel. 

A két együttes 2014. április 26-án találkozott először 
a Pancho Arénában – ez volt az első NB I-es mérkő-
zés otthonunkban –, ahol a vendégek 3–1-re győztek. 
Stadionunkban a „történelmi” első gólt a nemrégi-
ben ismét Székesfehérvárra igazoló Nikolics Nemanja 
szerezte tizenegyesből. A korábbi magyar, lengyel és 
egyesült államokbeli gólkirály találatát Tischler Patrik 
egalizálta – ez volt az első puskásos gól a párharcban, 
illetve a Pancho Arénában –, de Zé Luís, valamint és 
Filipe Oliveria góljaira már nem tudtunk válaszolni. Az 
összecsapást végigjátszotta színeinkben mostani klub-
igazgatónk, Tóth Balázs. A volt harmincnégyszeres ma-
gyar válogatott középpályás székesfehérvári nevelésű 
játékos, s két ízben is erősítette nevelőegyesületét, mi-
előtt csatlakozott klubunkhoz, előbb kölcsönben, majd 
végleg, s 2015 nyarán nálunk fejezte be profi pályafu-
tását.

A csapatok bajnoki mérlege fehérvári fölényt mu-

A két csapat 
eddig tizenötször 
adott egymásnak 
randevút a ma-
gyar élvonalban.

tat: 15 mérkőzésen 8 székesfehérvári siker, 4 döntet-
len, illetve 3 puskásos győzelem született, a gólarány 
23–13 az ellenfél javára.

Legutóbb 2019. november 13-án, Székesfehérvá-
ron játszottunk a MOL Fehérvár FC ellen, s magabiztos 
játékkal sikerült 3–1-re győznünk – a mieinktől Gyurcsó 
Ádám duplázott, valamint David Vanecek volt eredmé-
nyes, a hazaiaktól Juhász Roland révén már csak a szé-
pítésre futotta.

Szombati ellenfelünknek egyesületünk évekig vi-
szonozta a kezdeti vendégszeretetet: 2016 tavaszától 
a MOL Aréna Sóstó elkészültéig a Pancho Arénában 
játszotta hazai mérkőzéseit a „Vidi”.

Az elmúlt években számtalan játékos futballozott 
mindkét csapatban, s a jelenlegi keretekben is van 
olyan labdarúgó, aki mindkét gárda mezét viselte. A 
székesfehérváriak játékosa többek között az akadémi-
ánkon nevelkedő Gundel-Takács Bence, és a 2016-os 
Európa-bajnokságra tőlünk meghívott Fiola Attila, aki a 
kontinenstorna után igazolt a királyok városába. 

Hornyák Zsolt csapatában rúgja a bőrt Sós Bence 
– az 1994-es születésű támadó tavaly télen kölcsönbe, 
majd nyáron végleg a PAFC-hoz került, s szintén köz-
vetlenül Székesfehérvárról tette át székhelyét hozzánk 
Varga József, csapatkapitányunk Szolnoki Roland pedig 
sokáig az 1941-ben alapított klub legsikeresebb játé-
kosának számított. Saját nevelésű védőnk piros-kék-
ben háromszor ünnepelhetett bajnoki címet, kétszer 
szuperkupa-győzelmet és egyszer ligakupa-elsőséget. 
Gyurcsó Ádám 140 találkozón 27 gólig, 41 gólpasszig 
és két bajnoki aranyig jutott székesfehérvári évei alatt. 
Rajtuk kívül Nagy Zsolt is pályára lépett a fehérvári ala-
kulatban tétmeccsen.

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 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!
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MAGYAR KUPASEGÍTÜNK

Győzni tudott a 
Mezőkövesd a 
Pancho Aréná-
ban, így egygó-
los hátrányból 
vágunk neki a 
Magyar Kupa-
negyeddöntő 
visszavágójának.

CSATÁT VESZTETTÜNK, HÁBORÚT NEM
Ahogy az borítékolható volt, már az első perctől fogva 
magához ragadta a kezdeményezést együttesünk a Kö-
vesd ellen – csapatunk ezúttal is magas letámadással 
operált, mégis a 9. minutumig kellett várni az első ko-
moly Puskás-lehetőségre. Ekkor egy középpályás labda-
szerzést követően Gyurcsó Ádám lódult meg a bal szé-
len, s vezethette rá Szappanos Péterre a labdát, de a jó 
ütemben kimozduló mezőkövesdi kapusba lőtt – óriási 
helyzet volt!

A mezőkövesdiek 4–4–2-es felállásáról arra lehetett 
következtetni, hogy a kontrákra fognak apellálni, s való-
ban: a 19. percben egy középpályán elpasszolt labdából 
ziccerbe is kerültek, ám Budu Zivzivadze átadását Marin 
Jurina Hegedüs Lajos szenzációs kifutásnak köszönhe-
tően nem tudta értékesíteni. A nagy helyzet fel is hozta 
a vendégeket, akik Pekár László révén újból veszélyez-
tettek – volt játékosunk lövése a bal alsó mellett ment el.

Ezután sokáig nem igazán forogtak veszélyben a ka-
puk, így a 38. percben üdítő változatosság volt egy Pus-
kás-lehetőség: Radics Márton adott jó labdát Luciano 
Slagveernek, aki Artem Favorovhoz passzolt, ám ukrán 
légiósunk fordulásból jócskán fölé trafált. Csakhamar 
Josip Knezevicnek is megjött a lövőkedve: előbb kapu 
fölé, majd a blokkba bombázott. A 43. percben tizen-
egyessel kellett volna jönnünk, ám úgy tűnik, sem Bog-
nár Tamás, sem az alapvonali asszisztens nem akarta 
tudomásul venni, hogy Mihajlo Meszhi kézzel hárította a 
tizenhatoson belül David Vanecek közeli lövését…

Amilyen kellemetlen szájízzel végződött az első fél-
idő, olyan rosszul kezdődött a második: a 47. percben 
egy ütempasszal Zivzivadze lépett meg a bal oldalon, lest 
reklamáló védőink közt betört a tizenhatosunkra, és a 
hálónkba lőtt (0–1). Hat perc múlva egyenlíthettünk vol-
na, Slagveer ugyanis remekül ment el a jobb szélen, de 

MAGYAR KUPA, 10. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
PUSKÁS AKADÉMIA FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–1 (0–0)

Gól: Zivzivadze (47.)

Sárga lap: Meissner (44.), Hadzsiev (53.), Golgol (68.), ill. Vadnai (64.)

PAFC: Hegedüs L. – Radics, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Van Nieff (Plsek, 75.) – Slagveer, 
Knezevic, Favorov (Golgol, 55.), Gyurcsó (Sós B., 64.) – Vanecek

Mezőkövesd: Szappanos – Eperjesi, Meszhi (Besirovic, 71.), Neszterov (Farkas D., 42.), Vadnai – 
Vajda S., Karnyicki, Berecz, Pekár – Zivzivadze (Takács T., 75.), Jurina

JEGYZŐKÖNYV

Vaneceknek szánt passzát jó ütemű kivetődéssel csípte 
el Szappanos. A 63. percben ismét jött egy lehetőség, 
ekkor Knezevic adott be balról, belül Vanecek és Golgol 
Mebrahtu érkezett, előbbi a blokkba fejelte a labdát. 

Mivel az eredmény Kuttor Attilától nem követelte 
meg a változtatást, a fehér mezesek leginkább a szá-
mukra rendkívül kedvező eredmény tartására szorít-
koztak, a mieink pedig nem igazán tudtak komoly ve-
szélyt kialakítani a sündisznóállásba vonuló vendégek 
ellen. A 82. percben aztán Vanecek fejében volt az 
egyenlítés, ám cseh centerünk egy jobb oldali szabad-
rúgás után a háló helyett maga elé bólintott. Három 
perccel később Takács Tamás fejezhetett volna be egy 
kövesdi kontrát, ám ahelyett, hogy megcélozta volna a 
rövid sarkot, középre adott, így fel tudtunk szabadítani. 
A 89. percben ismét felcsillant a remény az egalizálásra: 
egy szöglet után Szappanos kiejtette a labdát, ám utána 
Vanecek és Slagveer közeli próbálkozását is blokkolták 
a védők, így sajnos nem tudtunk gólt lőni.

Utasi-Tóth Panna: OTP 11773487-01674215-00000000
IBAN: HU36 1177 3487 0167 4215 0000 0000
BIC(SWIFT) kód: OTPVHUHB
Fontos, hogy a közleményben legyen feltüntetve: “PANNA ADOMÁNY”
Segíts te is Pannának, és szurkolj kedvenc csapatodnak! Hajrá, Panna, hajrá, Puskás!

VEGYÉL JEGYET PANNÁÉRT!
Klubunk a MOL 
Fehérvár FC elle-
ni bajnoki mér-
kőzés teljes be-
vételét a kétéves 
Utasi-Tóth Panna 
gyógykezelésére 
ajánlja fel.

Segíteni egy beteg kislányon és hódolni 
kedvenc szórakozásodnak, a futballnak 
– most mind a kettőt megteheted, ha el-
jössz, és szurkolsz a szombati Puskás Aka-
démia FC–MOL Fehérvár FC bajnoki mér-
kőzésen!

Utasi-Tóth Panna 2017. május 21-én 
született oxigénhiányos állapotban, cisz-
tákkal a fejecskéjében, amelyek megaka-
dályozzák, hogy végtagjait megfelelően 
mozgathassa. A kislány gyógyítására, álla-
potának javítására több lehetőség is van, 
ám az eddig is hatalmas áldozatot vállaló 

család a költségeket egyedül nem képes 
előteremteni.

Klubunk ezért úgy határozott, hogy a 
Fehérvár elleni mérkőzés teljes bevételét 
Panna gyógykezelésére ajánlja fel. A kis-
lány nagy álma, hogy táncoljon, elszántsá-
ga hihetetlen – hogy ehhez hozzásegítsük, 
nem kell mást tennünk, mint hogy minél 
többen jegyet váltunk a mérkőzésre!

Ha a meccsbelépő megvételén túl is 
szeretnél segíteni Pannának, úgy is segít-
hetsz, hogy az alábbi számlaszámra utalod 
a gyógyulásának segítésére szánt összeget:
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MECCSSZILÁNKOK MECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 21. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 3–1 (1–0)

Gól: Szolnoki (36.), Vanecek (65.), Urblík (75.), ill. Gosztonyi (83.)

Sárga lap: Urblík (47.), Vanecek (58.), ill. Protics (59.), Bumba (72.), Lucas (82.)

Kiállítva: Ene (21.)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Urblík – Slagveer (Sós B., 83.), Plsek, 
Knezevic (Varga J., 78.), Gyurcsó – Vanecek (Golgol, 86.)

Kisvárda: Dombó – Melnyik, Beriosz, Ene, Protics – Bumba, Lucas – Sassá (Gosztonyi, 71.), Grozav, 
Viana (Rubus, 25.) – Tischler (Obradovics, 57.)

JEGYZŐKÖNYV
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 22. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (0–0)

Gól: Lanzafame (52. – 11-esből), ill. Knezevic (88. – 11-esből)

Sárga lap: Ikenne-King (41.), Moutari (43.), Lovric (88.), ill. Varga J. (10.), Szolnoki (30.), Knezevic 
(61.), Hadzsiev (89.)

Honvéd: Tujvel – Ikenne-King (Mezghrani, 70.), Kamber, Lovric, Batik, Aliji – Nagy G., Hidi, Gazdag 
(Kesztűs, 75.) – Moutari (Ugrai, 81.), Lanzafame

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. (Golgol, 71.) – Varga J. (Plsek, 55.) – 
Slagveer (Tamás N., 68.), Knezevic, Urblík, Gyurcsó – Vanecek

JEGYZŐKÖNYV
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

OTP BANK LIGA, 23. FORDULÓ
ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–3 (1–2)

Gól: Calcan (28.), Novothny (92.), ill. Vanecek (3.), Knezevic (43.), Van Nieff (88.)

Sárga lap: Nwobodo (34.), Litauszki (69.),  ill. Urblík (31.), Knezevic (36.)

Újpest: Pajovics – Heris, Litauszki, Risztevszki, Burekovic – Csongvai (Szakály P., 65.), Onovo – 
Calcan, Nwobodo, Perosevic (Koszta M., 75.) – Novothny

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki (Varga J., 58.), Meissner, Spandler, Nagy Zs. – Urblík – Slagveer, Plsek 
(Van Nieff, 73.), Knezevic, Gyurcsó (Sós, 46.) – Vanecek

JEGYZŐKÖNYV
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ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

Tovább folytatta a Pakson megkezdett győzelmi 
sorozatot Hornyák Zsolt együttese: csapatunk a 
hétközi, 3–0-ra megnyert békéscsabai kupameccs 
után magabiztos játékkal 3–1-re győzte le a Kisvár-
dát az OTP Bank Liga 21. fordulójában. Több kima-
radt lehetőség után első gólunk a 36. percben esett: 
egy jobb oldali Slagveer–Szolnoki kombináció után 
csapatkapitányunk nyeste középre a labdát, amely 
behullott a jobb felső sarokba. Ez volt „Szoszó” máso-
dik NB I-es találata pályafutása során, nem csoda hát, 
hogy kitörő örömmel konstatálta a történések ilyetén 
alakulását... 

A második félidő derekán Vanecek következett, aki 
egy hajszálpontos jobb oldali Gyurcsó-beadást köve-
tően a hosszún érkezve fejelt az ellenkező sarokba. 
Innen már nem volt megállás: negyedórával a rendes 
játékidő vége előtt Gyurcsó cselezett befelé a bal szél-
ről, szépen készítette le a második hullámban érkező 
Urblíknak, aki húsz méterről mértani pontosságú lö-
vést küldött a jobb alsóba. Csapatunk ezután sem állt 
le, gólt mégis a várdaiak szereztek, mégpedig egy gyors 
kontrából, amelyet Bumba labdaszerzése és passza 
után Gosztonyi fejezett be sikerrel, beállítva ezzel a 
végeredményt. 

TABELLA

GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 21 15 4 2 38—18 49
  2 MOL FEHÉRVÁR FC 23 14 4 5 42—21 46
  3 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 23 12 5 6 33—21 41
  4 PUSKÁS AKADÉMIA FC 23 10 8 5 38—27 38
  5 DVTK 23 10 3 10 32—31 33
  6 BUDAPEST HONVÉD 23 9 6 8 24—27 33
  7 KISVÁRDA MASTER GOOD 23 8 4 11 30—34 28
  8 ÚJPEST FC 22 8 4 10 29—34 28
  9 DVSC 22 8 3 11 35—41 27
10 PAKSI FC 23 8 2 13 29—41 26
11 ZTE FC 23 6 6 11 30—36 24
12 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC 23 3 1 19 19—48 10

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 8
  2. GYURCSÓ ÁDÁM 7
  2. HENTY EZEKIEL ISOKEN 7
  4. KNEZEVIC JOSIP 5
  5. URBLÍK JÓZSEF 4
  6. FAVOROV ARTEM 1
  6. HEGEDÜS LAJOS 1
  6. MEBRAHTU GOLGOL TEDROS 1
  6. SÓS BENCE 1
  6. VLASKO JÁN 1
  6.  SZOLNOKI ROLAND 1
  6. VAN NIEFF YOELL 1
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É P Í T Ő Z R T

  1. 08.03.  Újpest FC — Puskás Akadémia FC 1–3
  2. 08.11.  Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 0–2
  3. 08.17.   Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 1–0
  4. 08.25.   Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 4–1
  5. 08.31.  Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC 1–1
  6. 09.14.  Puskás Akadémia FC — Kaposvár 2–0
  7. 09.28.  Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 1–2
  8. 10.05.  Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC 1–1
  9. 10.19.  Puskás Akadémia FC — Paks 4–2
10. 10.26.  Kisvárda — Puskás Akadémia FC 0–1
11. 11.02.  Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd 1–2
12. 11.09.  Puskás Akadémia FC — Újpest FC 1–3
13. 11.23.  MOL Fehérvár FC — Puskás Akadémia FC 1–3
14. 11.30.  Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd 1–1
15. 12.08.  Ferencvárosi TC — Puskás Akadémia FC 2–2
16. 12.14.  Puskás Akadémia FC — Zalaegerszeg 0–1
17. 01.25.  Kaposvár — Puskás Akadémia FC 1–1
18. 02.01.  Puskás Akadémia FC — Debreceni VSC 0–0
19. 02.05.  Puskás Akadémia FC — Diósgyőri VTK 2–2
20. 02.08.  Paks — Puskás Akadémia FC 0–2
21. 02.15.  Puskás Akadémia FC — Kisvárda 3–1
22. 02.22.  Bp. Honvéd — Puskás Akadémia FC 1–1
23. 02.29.  Újpest FC — Puskás Akadémia FC 2–3
24. 03.07. 17:00 Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 
25. 03.14. 17:00 Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC 
26. 03.21. 19:30 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 

1–1-es döntetlent hozott a Honvéd elleni vendég-
játékunk a 22. körben – az Új Hidegkuti Nándor 
Stadionban lejátszott találkozón három büntetőt 
is megítélt a játékvezető. A 10. percben egy Honvéd-
támadás végén Davide Lanzafaméval Varga József sza-
bálytalanodott a tizenhatosunkon belül, a büntetőt a 
sértett a jobb alsóba rúgta – volna, ha Hegedüs Lajos 
nem véd nagyot!

Fordulás után ugyanúgy kezdődött a játék, mint az 
első félidőben: tizenegyeshez jutott a Honvéd. Az 51. 
percben egy középpályás labdavesztést követően a ti-
zenhatosunkra betörő Amadou Moutari esett el a saját 
lábában, Karakó Ferenc pedig „megette” a műesést. 
A büntetőhöz megint Lanzafame állt oda, ezúttal is a 
jobb alsót választotta – immár sikerrel. A 87. percben 
a csereként beállt támadónkat, Golgolt a hazaiak vé-
dője, Lovric állította meg szabálytalanul a tizenhatoson 
belül, a megítélt büntetőt Knezevic magabiztosan ér-
tékesítette.

Ami nem sikerült a kispestiek ellen, összejött egy 
másik fővárosi csapattal szemben: zalaegerszegi 
„albérletében” vertük 3–2-re az Újpestet a 23. for-
dulóban. Még jóformán meg sem melegedett a szék 
a gyér számú nézősereg alatt a ZTE Arénában, ami-
kor megszereztük a vezetést: a 3. percben Slagveer 
indult meg a jobb szélen, hajszálpontosan tekert kö-
zépre, Vanecek menetrendszerűen érkezett, és nyolc 
méterről a kapuba továbbított. Szűk fél órával később 
a lilákon volt a sor: labdát szereztek a térfelünkön, 
Novothny jól tartotta meg a zsugát, majd a középen 
érkező Calcan elé tálalt, aki 14 méterről, kapásból ki-
lőtte a jobb felsőt. Nem sokáig váratott azonban ma-
gára az újbóli Puskás-fór: 43. percben egy igazítás után 
Knezevic szánta el magát lövésre 25 méterre az újpes-
ti kaputól, a labda pedig gyönyörű ívű légi út végén a 
kapu bal felső sarkában kötött ki.

A második félidőben a végére maradtak a gólok: 
a 88. percben Pajovics kapujától mintegy 30 méterre 
szabadrúgáshoz jutottunk, a labdának a csereként be-
állt Yoell van Nieff futott neki, és hatalmas gólt lőtt – a 
hollandnak ez volt első NB I-es találata. Hogy a vége 
valamelyest izgalmas legyen, arról a hosszabbításban 
Novothny fejesből szerzett találata gondoskodott, ám 
így is megnyertük a nagy gólok meccsét.

TAVASSZAL TOVÁBBRA IS VERETLENÜL
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ROVATCÍM

BOLDOG 
NŐNAPOT 

KÍVÁNUNK 

HÖLGY 
SZURKOLÓINKNAK!

2020.03.08.


