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Vb-lázban ég a Honfoglaló a Duna Televízió műsorán 
  
Különleges adással érkezik péntek este a Honfoglaló a Duna Televízió képernyőjére. A 
Labdarúgó-világbajnokság alkalmából speciális, futballal kapcsolatos feladványokra épülő 
adásban méri össze tudását Kovács Kokó István, Gyetván Csaba és Forró Bence. 
  
 
A péntek esti rendhagyó Honfoglaló játékosainak a 2018-as labdarúgó-világbajnokság alkalmából 
sporttal kapcsolatos kérdésekre, futballal kvízre kell helyes választ adniuk, így növelhetik 
birodalmukat a népszerű online területhódító játék televíziós változatában. A különleges adás 
három hadvezére Kovács István olimpiai és világbajnok ökölvívó, ismertebb nevén Kokó, az M4 
Sport műsorvezetője, Gyetván Csaba színész és Forró Bence, a Balatoni Nyár és az Én vagyok itt 
műsorvezetője. A győztes ezúttal is az a játékos lesz, aki a legtöbb megyét hódítja meg és a 
legtöbb pontszámot gyűjti. 
  
„Nagyon izgalmas élőben, valós küzdelemben kipróbálni a Honfoglalót. A stúdióban azért 
nehezebb válaszolni, mint otthon. A játék elején inkább a támadás stratégiáját alkalmazom, 
aztán majd meglátjuk, hogy a végére viszonylagos defenzívába szorulok-e, vagy sem” – árulta el 
Kovács Koko István, majd hozzátette, Argentínának drukkol a futball-világbajnokságon. 
  
A speciális adás második hadvezére Gyetván Csaba, aki sejtelmesen így fogalmazott: „az 
induláskor számtalanszor játszottam a Honfoglaló internetes változatával. Stratégiailag fontos, 
hogy kihasználjuk az időt a helyes válasz megadásához. Megpróbáltam győztesen kikerülni a 
játékból és mivel a foci az én asztalom, erre jók voltak az esélyeim.” 
  
„Korábban sokat játszottam a Honfoglalóval interneten. Mindig szerettem a műveltségi, 
tájékozottságról árulkodó játékokat. Nem tartom magam nagy stratégának, de a váram 
védelmére mindig kiemelt figyelmet fordítok” – mondta Forró Bence, majd elárulta, sajnálja, 
hogy az olaszok nem jutottak ki a világbajnokságra. 
  
Ki ért legjobban a labdarúgáshoz? Melyik hadvezér lesz a nyertes? Kiderül péntek este a Duna 
Televízió képernyőjén. 
  
Honfoglaló – ahol a tudás valóban hatalom! Minden hétköznap 19.30-tól a Dunán. 


