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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

ÁTMENTENI A HOZZÁÁLLÁST
Örül a kupamérkőzésen látottaknak Hornyák Zsolt, akinek kulcsjátékosaink visszatérésével egyre 
kellemesebb gondjai vannak a csapat összeállításánál. Vezetőedzőnk úgy véli, néhány gyengébben 
sikerült meccs után hiba lenne leírni az MTK-t, ezért százszázalékos koncentrációt vár fiaitól.

 www.valvolgyikisvasut.hu    info@valvolgyikisvasut.hu    +36 22 881 827    ValvolgyiKisvasut   

A vasút végig a természetben halad, minden állomáson 
egy-egy érdekes látnivalóval kecsegteti az utazókat.

Kellemes időtöltés mindenkinek, aki a vonatozás
élményét családi programokkal akarja teljessé tenni!

Nosztalgia felnőtteknek, új élmény gyerekeknek!

A gyerekeket vidám kikapcsolódással, a felnőtteket 
tartalmas nosztalgiázással várja a Vál-völgyi Kisvasút.
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– Az elmúlt hétvégén nagyon magabiztos győzel-
met arattunk és továbbjutottunk a Toponár ellen a 
Magyar Kupában. Jól szolgálta a felkészülést az MTK 
elleni meccsre a találkozó?

– Valóban főleg ebből a szempontból volt hasznos a 
mérkőzés. Visszatérő játékosaink több teret kaphattak, 
és az eredménnyel, valamint a hozzáállással is elégedet-
tek lehetünk, egyszóval teljesítettük az elvárásokat.

– Az ott látottak alapján mennyivel tisztább a kép a 
fővárosiak elleni kezdőcsapatot illetően?

– Ez továbbra is nyitott kérdés, hiszen mindig az utol-
só edzésen döntök, attól függően, ki hogyan teljesített hét 
közben. Hála Istennek pillanatnyilag úgy állunk, hogy egy-
két játékos kivételével mindenkire számíthatok. Bizonyos 
szempontból nehezebb dolgom lesz a csapat kijelölése-
kor, de ezek azért már kellemesebb gondok. Bízom benne, 
hogy a stábbal jól fogunk dönteni, és a legerősebb össze-
állításban, százszázalékos állapotban léphetünk pályára.

– Még egy gondolat erejéig visszatérve a kupa-
meccsre: láttál-e olyan kiemelkedő teljesítményt, 
amely biztató a jövőre nézve?

– A futómennyiséget, a fizikális állapotot tekintve jó 
úton vagyunk, de nem lenne igazságos bárkit kiemelni. 
A legfontosabb most az, hogy mindenki minél több já-
tékpercet kapjon, hiszen jelen pillanatban a meccshiány 
jelentheti a legnagyobb problémát.

– Az MTK ellen még nem meccselhettél, hiszen ta-
valy az NB II-ben szerepeltek. Milyen csapatnak látod 
szombati ellenfelünket?

– Fiatal, gyors, dinamikus, magabiztos, a támadófut-
ballt előnyben részesítő gárda, a stílusuk elég kellemet-
len a riválisok számára. Az utolsó három mérkőzésük 
nem úgy sikerült, ahogy elképzelték, de nagy hiba lenne 
őket lebecsülni. Lehet, hogy kicsit belefáradtak a maguk 
diktálta tempóba, de ilyen hullámvölgyek mindenkivel 
előfordulhatnak, ez nem altat el minket. Amint emlí-
tettem, igen aktív, agresszív ellenfélre számítok, ennek 
megfelelően készülünk. Ha sikerül a Toponár elleni hoz-
záállásunkat átmenteni, sokmozgásos futballt játszani és 
tartalommal megtölteni a taktikánkat, akkor a nézők szá-
mára élvezetes és a saját szempontunkból eredményes 
meccset játszunk.
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ROVATCÍMELLENFÉLNÉZŐ

ÚJONCKÉNT ÉRKEZIK A PANCHO 
ARÉNÁBA A 23-SZOROS BAJNOK

A LABDARÚGÁS ÉS TUDOMÁNY 

CÍMŰ KÖNYV ELÉRHETŐ A WEBSHOPBAN! 

  WWW.PFLA.HU/WEBSHOP

12.500 FT

LABDARÚGÁS ÉS TUDOMÁNY C. KÖNYV

  puskasakademia.hu        PuskasAkademia        puskasakademia        ertekesites@pfla.hu

Valóságos érzelmi hullámvasutazást élnek át az MTK 
szurkolói az elmúlt években, hiszen 2016-ban csak az 
utolsó fordulóban elszenvedett vereség miatt csúsztak 
le a dobogóról Kanta Józsefék, azóta viszont már két-
szer megjártak az NB II-t is. 2017-ben és 2019-ben is 
a 11. helyen végzett az élvonalban mai ellenfelünk, és 
bár az NB II-t mindig magabiztosan abszolválják, biz-
tosak lehetünk abban, hogy ezúttal kihagynák ezt az 
élményt a Hungária körútiak.

A koronavírus-járvány miatt rövidre zárt, 27 for-
duló után felfüggesztett 2019/2020-as NB II-es kiírást 
59 pontot gyűjtve „megnyerő” MTK számára azonban 
nem ért véget az idény a másodosztály lefújásával, hi-
szen a Magyar Kupa elődöntőjében is érdekelt volt az 
együttes – itt a későbbi győztes Bp. Honvéd parancsolt 
megálljt nekik. A félig-meddig őszivé vált nyári átigazo-
lási időszakban nem tétlenkedett Polyák Balázs sport-
igazgató, a magyar szurkolóknak az Újpest korábbi 
„mindenese”, Balázs Benjámin és a debreceni balhát-
véd, Barna Szabolcs neve lehet leginkább ismerős az 
érkezők közül, de kék-fehérbe öltözött többek között 
a montenegrói válogatott kapusa, Milan Mijatovic és a 
korábbi portugál U21-es válogatott középhátvéd, Tiago 
Ferreira is. Természetesen ismert távozók is voltak el-
lenfelünknél, a feljutásból hét góllal és nyolc gólpasszal 
vette ki részét Bognár István, aki azóta már Pakson fut-
ballozik, míg Vass Patrik Zalaegerszegre, Deutsch Ben-
ce pedig Siófokra távozott.

Saját nevelésű játékosok így is maradtak azért az 
MTK-nál, hiszen Kanta József már 16 éve az első keret 

A budapesti kék-
fehérek ezúttal 
hosszú távra 
terveznek az 
élvonalban.

tagja, de a rutinosabb já-
tékosok közül a 25 éves 
Gera Dániel és a 26 esz-
tendős Baki Ákos is hosz-
szabb ideje szolgálja a 
klubot. Rutinból nincs 
hiány Pintér Ádámnál és 
Lencse Lászlónál sem, ők 
már az MTK 2007/2008-
as bajnokcsapatának is 
tagjai voltak, majd hosz-
szabb, külföldi állomáso-
kat is tartalmazó kitérők 
után tértek vissza Pestre. 
Lencse Laci csapatunkat 
is erősítette, az NB I-ben 

28 gól és 9 gólpassz került a neve mellé Puskás-mezben.
Az MTK klubtörténetét egy rövid bekezdésben 

összefoglalni nem egyszerű, ezért álljanak itt csak a 
legfontosabb számok. A kék-fehérek 23 alkalommal 
nyertek bajnokságot, 12-szer Magyar Kupát, kétszer 
pedig Szuperkupának is örülhettek, emellett 1964-ben 
KEK-döntőt játszhattak, itt azonban megismételt mér-
kőzésen a portugál Sporting jobbnak bizonyult náluk. 
A klub otthonát, az Új Hidegkuti Nándor Stadiont 2016-
ban avatták fel, és összesen 5014 néző befogadására 
alkalmas. Vezetőedzőjük 2019 nyara óta a magyar 
U19-es és U21-es válogatott korábbi szövetségi edzője, 
Michael Boris, a 45 esztendős német szakember hazá-
jában a Schalke 04 második együttesét, valamint a KFC 
Uerdingent is irányította, mielőtt 2016-ban Magyar-
országra költözött. Azóta egy három hónapos tokiói 
munkát leszámítva nálunk dolgozik.

Az NB I 2020/2021-es kiírását remekül kezdte a Bo-
ris-legénység, a címvédő FTC ellen pontot raboltak, a 
Bp. Honvéd ellen magabiztosan nyertek a kék-fehérek, 
majd ikszeltek a Diósgyőrrel is, azóta azonban három 
vereség került a nevük mellé a jegyzőkönyvekbe. A Ma-
gyar Kupában azért könnyedén vették az első akadályt, 
igaz, a Budapest-bajnokság első osztályában szereplő 
43. Számú Építők csapata ellen alighanem ez volt a mi-
nimális elvárás mindenki részéről. A Pancho Arénába 
a Vasas elleni edzőmérkőzést követően érkezik a gár-
da, a válogatott szünetben lejátszott találkozót 4–2-re 
nyerték meg Balázs, Dimitrov, Gera és Kovács Mátyás 
góljaival.
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Név: Weslen Júnior
Születési idő: 1999. november 12.
Születési hely: Colorado (Brazília)
Mezszám: 90
Poszt: támadó
NB I-es meccs/gól: 1/-

NÉVJEGY

JÁTÉKOSPORTRÉ JÁTÉKOSPORTRÉ

Szorgalmas és 
elszánt labdarú-
góként jellemzi 
magát Weslen 
Júnior, akit a 
nyáron a Sao 
Bernardótól 
igazoltunk. 
A húszéves 
brazil támadó 
interjúnkban 
elárulta: máris 
otthonra talált 
Magyarorszá-
gon, s reméli, a 
csapattal együtt 
történelmet 
írhat az elkövet-
kezendő évek-
ben.

jók a csapatok, sok a minőségi játékos. A Kisvárda el-
leni volt az első tétmeccsem Magyarországon, sosem 
felejtem el, milyen boldog voltam, hogy pályára léphet-
tem az NB I-ben. Ráadásul jól is fociztunk, és három 
ponttal távoztunk. A kupában is lehetőséget kaptam a 
Toponár ellen, ami szintén nagyon pozitív élmény volt, 
bár kiscsapattal játszottunk, megadtuk nekik a tiszte-
letet, nagy odaadással futballoztunk, fölényesen győz-
tünk, és azt hiszem, nekem sem ment rosszul a játék. 
A beilleszkedésem szerencsére nagyon gyorsan ment, 
minden támogatást megkaptam hozzá, nem volt vele 
probléma.

– Ebben nyilván sokat segített, hogy amikor meg-
érkeztél, Joao Nunes személyében már volt egy portu-
gál anyanyelvű játékos az együttesnél.

– Brazília nevének említésére a szamba és a kávé 
mellett – vagy inkább előtt – mindenkinek a futball jut 
az eszébe, a foci „második őshazájának” tekintik. A 
futballőrült országban hatalmas a merítési lehetőség 
– hogyan lehet kiemelkedni?

– Brazíliában valóban óriási a potenciál, hiszen szin-
te minden gyerek focizik, rengeteg tehetséges játékos 
van, és mindegyiküknek az az álma, hogy hivatásos 
labdarúgó legyen. Jómagam tízéves koromban kezd-
tem futballozni a szülővárosom egyik kis focisulijában, 
ahonnan nagyon sok remek játékos került ki. Volt egy 
tanárom, aki mindig hitt bennem, és mindig azt keres-
te, hogyan segíthetne nekem a fejlődésben. Ő tanított 
meg arra, milyen fontos a kemény munka, nagyban 
neki köszönhető, hogy az az ember lettem, aki ma va-
gyok.

– Milyen játékos lett Weslen Júniorból?
– Bár ezt mások talán jobban meg tudják ítélni, de 

elszánt, szorgalmas, aki mindig azt keresi, hogyan fej-
lődhet, hogyan hozhatja ki magából a legjobbat.

– Szinte minden labdarúgó-palánta esetében akad 
egy olyan nagy spíler, akitől tanul, akinek a mozdula-
tait igyekszik ellesni. Neked ki a példaképed?

– Gyerekkorom óta figyelemmel követem és na-
gyon szeretem Neymar játékát. Amikor kicsi voltam, 
még Brazíliában, a Santosban játszott, minden mecs-
csét megnéztem. Ami igazán lenyűgöz benne, az a já-
tékstílusa: amellett, hogy rendkívül tehetséges és kép-
zett, láthatóan könnyed, felszabadult, boldog a pályán, 
szinte mindig mosollyal az arcán futballozik.

– Az elmúlt szezonban kölcsönben játszottál az 
Ararat Jerevánban, aztán lecsapott rád a Puskás Aka-
démia. Milyen érzésekkel fogadtad a megkeresést?

– Még Örményországban hallottam a Puskás Aka-
démia érdeklődéséről, nagyon boldog és izgatott vol-
tam, hiszen új kihívás előtt álltam, s egyben szintet is 
léphettem, és mi tagadás, a nagyszerű infrastruktúra, 
valamint a csapat keretében rejlő potenciál is vonzó 
volt. Az edzések nagyon jók, napról napra többet tu-
dunk, minden poszton komoly a versenyhelyzet, ami 
kifejezetten jót tesz nekünk. Biztos vagyok benne, hogy 
meccsről meccsre többre és többre leszünk képesek.

– Kipróbálhattad magad a bajnokságban és kupá-
ban is – hogy ízlik a magyar futball?

– A magyar bajnokság nagyon más, mint az örmény, 

– Joao valóban rendkívül fontos szerepet játszott-
játszik abban, hogy ilyen remekül beilleszkedtem. Iga-
zi barát, aki nemcsak a pályán, hanem a mindennapi 
életben is sokat segít, rengeteg jó tanácsot ad, ami által 
fejlődni tudok, mind futballistaként, mind pedig embe-
rileg.

– Szóval egyelőre minden kerek?
– Igen. Nagyon jól érzem magam a klubnál, amelyről 

nyugodtan mondhatom: rövid idő alatt az otthonommá 
vált – hiszem, hogy ez a teljesítményemen is meglátszik 
majd. Tisztában vagyok vele, hogy bizonyítanom kell, a 
legnagyobb célom, hogy a csapattal történelmet írjak, 
ugyanis megvan bennünk a potenciál, hogy a végelszá-
molásnál minden sorozatban ott legyünk a legjobbak 
között.

NAGY DOLGOKRA LEHETÜNK KÉPESEK
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MECCSTÖRTÉNETTIZENEGYES

KÉRDEZZ-FELELEK: SZOLNOKI ROLAND
Szolnoki Roland akadémiánk neveltje, aki a Vidi és a Puskás Akadé-
mia színeiben összesen száznyolcvanegy élvonalbeli bajnokin lépett 
pályára. Csapatkapitányunknak tizenegy – nem kizárólag szakmai 
jellegű – villámkérdést tettünk fel – lássuk „Szoszó” válaszait!

1. A leghosszabb idő, ameddig nem 
fociztál?
Ha a régi, hosszú téli szüneteket 
nem számítjuk, két hónap – 
részleges térdszalagszakadás miatt.

2. A legjobb étel, amelyet valaha ettél?
Falusi gyerek vagyok – anyukám 
rántott húsa.

3. A legkínosabb helyzet?
Amikor nem készültem a suliban, és 
kihívtak felelni.

4. A pillanat, amikor a legjobban 
meghatódtál?
A kisfiam születésekor.

5.  Ezt csinálnád, ha nem lennél 
futballista?
Nem nagyon tudom magam 
másnak elképzelni, de talán 
kőműves lennék.

6. Melyik hírességet hívnád meg egy 
általad szervezett szilveszteri buliba?
Nem érdekel a celebvilág, de Curtist 
meghívnám, vele jó kapcsolatban 
vagyok.

7. A következő tetoválásod?
Talán Super Mario. Rolika odavan 
érte.

8. Schwarzenegger vagy Stallone?
Stallone.

9. Tigris vagy oroszlán?
 Az oroszlán az állatok királya…

10. Ahová a legszívesebben elutaznál?
Az Egyesült Államokba, de arra öt 
nap nem lenne elég.

11. Futballmottód?
Amit hét közben beleteszel, azt 
kapod vissza hétvégén a pályán.

PAFC–MTK: MEGLESZ-E 
A HARMADIK PUSKÁSOS GYŐZELEM?
Az elmúlt szezon másodosztályú bajnokát, az NB I régi-új csapatát 
láthatja vendégül a Pancho Arénában a Puskás Akadémia FC.

Mostani ellenfelünk a 2020/2021-es idényben csatlako-
zott ismét az első osztályhoz, miután az előző szezon-
ban megnyerte a másodosztályú bajnokságot. Persze 
korántsem ismeretlen terep számára az NB I, hiszen 23 
aranyával a Ferencváros után az MTK a magyar labda-
rúgó-bajnokság második legeredményesebbje; először 
1904-ben, legutóbb 2008-ban szerezte meg a bajnoki 
címet. A Puskás Akadémia FC az első osztályban elő-
ször 2013 őszén csapott össze a kék-fehérekkel, a fel-
csúti mérkőzésen 1–1-es döntetlen született, a mieink 
találatát Tischler Patrik, a vendégekét Varga Szabolcs 
szerezte. A visszavágón, 2014 tavaszán a Hidegkuti 
Nándor Stadionban 2–1-es vereséget könyvelhetett 
el csapatunk, gólunkat Lencse László jegyezte. Arra, 
hogy diadalmaskodjunk az MTK felett, meglehetősen 
sokat kellett várnunk, merthogy – a két csapat kisebb 
másodosztályú kitérőivel – eddigi tíz találkozónkon az 
egy döntetlen mellett hét MTK- és mindössze két Pus-
kás-győzelem született, a legutóbbi a 2018/2019-es 
idény tavaszi „randevúján” – akkor Varga József, Nagy 
Zsolt és Tamás Nándor góljával hazai pályán nyertünk 
3–2-re. A gólkülönbség 16–11 a kék-fehérek javára. A 
párosítás gólkirálya négy találattal Torghelle Sándor, 
őt követi Lencse László, aki kettőt lőtt az MTK-nak és 
egyet nekünk (merthogy időközben a fővárosiak játé-
kosa lett), s rajtuk kívül Kanta Józsefnek sikerült egy-
nél többször a kapuba találnia. Nem mehetünk el szó 
nélkül az MTK alighanem örök gólkirálya, stadionjuk 
névadója, Hidegkuti Nándor mellett, aki több mint 200 
gólt szerzett. A két rivális jelenleg messze helyezkedik 
el egymástól a tabellán: az MTK a kiesést jelentő 11., 
a Puskás Akadémia FC pedig a 3. helyen áll. Michael 
Boris gárdája hat mérkőzésen öt pontot bezsebelve 
eddig egy győzelemre, két döntetlenre és három ve-
reségre tett szert – felülmúlták a Honvédot, ikszeltek a 
Fradival és a diósgyőriekkel, de nem bírtak a Zalaeger-

szeggel, a Pakssal és a Budafokkal sem. Két találattal 
a legeredményesebb játékosuk Gera Dániel. Hornyák 
Zsolt legénysége öt mérkőzésen kilenc pontot sze-
rezve három győzelmet és két vereséget tudhat ma-
gáénak, mindeddig csak a listavezető Ferencváros és 
a MOL Fehérvár FC tudta legyőzni csapatunkat, ám a 
Kisvárda, az Újpest és a Mezőkövesd ellen mi bizonyul-
tunk jobbnak. Házi góllövőlistánkat – „holtversenyben” 
Jakub Plsekkel – saját nevelésű játékosunk, a kétgólos 
Komáromi György vezeti. Vajon meglesz-e a párharc 
történetének harmadik puskásos diadala?
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kapusok támadók

védők

középpályások

NBI-es mérkőzés/gól
2/–

Auerbach Martin
2002. 11. 03., Tatabánya

74 NBI-es mérkőzés/gól
3/1

Alexandru Baluta
1993. 09. 13., Craiova (Románia)

10

NBI-es mérkőzés/gól
16/1

Deutsch László
1999. 03. 09., Budapest

99 NBI-es mérkőzés/gól
78/7

Kiss Tamás
2000. 11. 24., Győr

7

NBI-es mérkőzés/gól
72/6

Nagy Zsolt
1993. 05. 25., Székesfehérvár

25 NBI-es mérkőzés/gól
18/2

Tamás Nándor
2000. 10. 24., Kézdivásárhely (Románia)

29

NBI-es mérkőzés/gól
34/1

Thomas Meissner
1991. 03. 26., Schweinfurt (Németország)

5

NBI-es mérkőzés/gól
84/32

Josip Knezevic
1988. 10. 03., Eszék (Horvátország) 

30

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

Kiss Ágoston
2001. 03. 14., Budapest

31 NBI-es mérkőzés/gól
3/–

Antonio Mance
1995. 08. 07., Fiume (Horvátország)

77

NBI-es mérkőzés/gól
2/1

Joao Nunes
1995. 11. 19., Setúbal (Portugália)

3 NBI-es mérkőzés/gól
5/2

Komáromi György
2002. 01. 19., Szolnok

97

NBI-es mérkőzés/gól
68/1

Spandler Csaba
1996. 03. 07., Mór

23

NBI-es mérkőzés/gól
3/–

Corbu Marius
2002. 05. 07., Csíkszereda (Románia)

84

NBI-es mérkőzés/gól
43/5

Urblík József
1996. 08. 22., Bártfa (Szlovákia)

8

NBI-es mérkőzés/gól
12/–

Tóth Balázs
1997. 09. 04., Kazincbarcika

1 NBI-es mérkőzés/gól
33/11

David Vanecek
1991. 03. 09., Planá (Csehország)

17

NBI-es mérkőzés/gól
48/–

Kamen Hadzsiev
1991. 09. 22., Kocsan (Bulgária)

26 NBI-es mérkőzés/gól
18/2

Luciano Slagveer
1993. 10. 05., Rotterdam (Hollandia)

11

NBI-es mérkőzés/gól
181/3

Szolnoki Roland
1992. 01. 21., Mór

22 NBI-es mérkőzés/gól
1/–

Weslen Júnior
1999. 11. 12., Colorado (Brazília)

90

NBI-es mérkőzés/gól
19/2

Jakub Plsek
1993. 12. 13., Jasenná (Csehország)

15

NBI-es mérkőzés/gól
15/–

Radics Márton
2001. 12. 02., Győr

20 NBI-es mérkőzés/gól
30/2

Yoell van Nieff
1993. 06. 17., Groningen (Hollandia)

6

Hornyák Zsolt vezetőedző, Polonkai Attila asszisztens edző, Vanczák Vilmos asszisztens edző, Balajcza Szabolcs kapusedző, 
Egon Kunzmann erőnléti edző, Purger Szilárd rehabilitációs edző, Dr. Nagy Tamás csapatorvos, Dr. Vaszilkó Péter csapatorvos, 
Feszthammer Réka fizioterapeuta, Dr. Michal Kopcan mentális tréner, Hajnal Imre masszőr, Kiss István masszőr, Lőrincz Ábel videóelemző, 
Pető Zoltán technikai vezető, Héring Erzsébet szertáros, Weizengruber Istvánné szertáros

AZ MTK BUDAPEST JÁTÉKOSKERETE
 mez név született NBI-es mérkőzés/gól
  kapusok  
 1 Milan Mijatovics 1987. 07. 26., Pljevlja (Montenegró) 6/–
 18 Varasdi Dániel 2000. 03. 12., Pécs –/–
 25 Somodi Bence 1988. 11. 25., Eger 10/–
  védők
 2 Varju Benedek 2001. 05. 21., Budapest 1/–
 4 Tiago Ferreira 1993. 07. 10., Porto (Portugália) 2/–
 5 Nagy Zsombor 1998. 03. 21., Szeged 6/–
 15 Barna Szabolcs 1996. 04. 27., Debrecen 28/1
 16 Sebastián Herrera 1995. 01. 23., Antioquia (Kolumbia) 6/1
 20 Patrick Ikenne-King 1991. 10. 29., Calabar (Nigéria) 126/–
 21 Balázs Benjámin 1990. 04. 26., Kaposvár 261/15
 28 Pintér Ádám 1988. 06. 12., Balassagyarmat 147/6
 77 Baki Ákos 1994. 08. 24., Zalaegerszeg 74/4 

 mez név született NBI-es mérkőzés/gól
  középpályások
 6 Cseke Benjámin 1994. 07. 22., Budapest 73/3
 8 Mezei Szabolcs 2000. 10. 18., Békéscsaba 6/–
 10 Palincsár Martin 1999. 01. 03., Esztergom  5/–
 14 Kata Mihály 2002. 04. 13., Budapest  3/–
 19 Kanta József 1984. 03. 24., Keszthely  258/79
 22 Katona Máté 1997. 06. 22., Sopron 51/2
 24 Szrdjan Dimitrov 1992. 07. 28., Újvidék (Szerbia) –/–
  támadók
 7 Schön Szabolcs 2000. 09. 27., Budapest 11/1
 9 Bíró Bence 1998. 07. 14., Budapest 6/–
 11 Gera Dániel 1995. 08. 29., Budapest 77/11
 17 Prosser Dániel 1994. 06. 15., Budapest 106/13
 23  Bouard Ramos Myke 1992. 10. 30., Curitiba (Brazília) 68/11
 29 Lencse László 1988. 07. 02., Győr 199/67
 30 Bojan Miovszki 1999. 06. 24., Stip (Macedónia) 3/1

A PAFC JÁTÉKOSKERETE 2020–2021
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CIVIL  A  PÁLYÁNCIVIL  A  PÁLYÁN 

ÉP LÉLEKBEN ÉP TEST
Nemrég ünne-
peltük a men-
tális egészség 
napját, a jeles 
alkalomból 
csapatunk 
mentális tréne-
rével, dr. Michal 
Kopcannal 
beszélgettünk – 
a szlovák szak-
ember a nyáron 
csatlakozott a 
Hornyák Zsolt 
vezette szakmai 
stábhoz.

– Mindenki ismeri a latin mondást: ép testben ép 
lélek. Megfordítva igaz-e: ép lélekben ép test?

– Igen, így van. A gyakorlatban ezt elme-test kap-
csolatnak hívom, vagy más néven GIGO-faktornak, 
(garbage in, garbage out), és mindenkire igaz, akivel 
dolgozom – a Puskás Akadémia játékosaira is. Hogy 
mit jelent? Röviden azt, hogy mindenből azt kapjuk 
vissza, amit beleteszünk. Például ha a játékos úgy fut 
ki a meccsre, hogy azt gondolja magáról, nem elég jó, 
nem játszik jól, nem várhatjuk el, hogy jól futballozzon. 
Ez egyébként a normál életre is vonatkozik, nem csak 
a profi labdarúgókra: ha nem gondolkodunk pozitívan, 
nem várhatjuk el, hogy pozitív érzéseink legyenek. Ha 
az elménkben rossz gondolatok vannak, a testünk is 
rosszul reagál, ilyen értelemben beszélhetünk elme-
test kapcsolatról.

– Hogyan lettél mentális tréner?
– Jómagam is futballista voltam, ráadásul elég stresz-

szes futballista, így merült fel bennem az igény a helyzet 
megoldására. Már 16-17 éves koromban is sok könyvet 
olvastam ezzel kapcsolatban, ám hivatássá csak később, 
22 évesen vált, amikor elkezdtem pszichológiát hallgatni 
az egyetemen – abból is doktoráltam –, addig menedzs-
mentet tanultam. Viszonylag korán rájöttem, hogy a 
tapasztalatom másoknak is segíthet, ezért sok előadást 
tartottam a témában. Aztán az Egyesült Államokban, 
Los Angelesben az egyik legismertebb szaktekintélynél, 
Bill Cole-nál képesített mentális tréneri diplomát is sze-
reztem, ám a mai napig kilencven százalékban saját ta-
pasztalataim alapján dolgozom. Kezdetben cégeknek is 
tartottam tréningeket, manapság viszont már kizárólag 
sportolókkal foglalkozom.

– A profi futballisták jól keresnek, ráadásul azzal, 
amit a legjobban szeretnek – milyen mentális problé-
máik lehetnek mégis?

– Legelőször is, nem tennék különbséget a labda-
rúgók és más emberek között. Mindnyájan emberek 
vagyunk, különféle problémákkal. Időről időre min-
denkinek szüksége van mások támogatására, nem 
feltétlenül mentális trénerére vagy pszichológuséra, 
lehetnek azok rokonok vagy barátok is. A labdarúgók 
esetében a leggyakoribb problémák, amelyeket meg 
kell oldanom, a koncentrációs problémák, illetve a 
stresszkezelés; hogyan fókuszáljunk a megfelelő prob-
lémákra, hogyan legyünk magabiztosak és pozitívak – 
még akkor is, ha az eredmények éppen nem jönnek. 
Az egyik leggyakoribb eset, amikor a játékos a kispadra 
szorul, amelynek következtében csökken az önbizal-
ma. Ekkor nagyon fontos, hogy helyesen gondolkod-
jon, és ne a külső tényezőkre összpontosítson. Ha pél-

dául a játékos kimegy a pályára, és már arra gondol, 
mi történik, ha nem játszik jól, ha hibázni fog, és ebbe 
öli bele az energiáját, a probléma egyre nagyobb lesz. 
Edzhetsz ugyanis bármilyen keményen, fizikailag nap 
mint nap megtehetsz mindent, ha nem tudod kezelni 
a stresszt, a teljesítményed fogja kárát látni. Ha viszont 
tisztában vagy azzal, mire és hogyan koncentrálj, az a 
produktumodat is pozitív irányban fogja befolyásolni.

– Gondolom, a sérülések lelki kezelése sem egy-
szerű…

– Nem bizony. Különösen a súlyosabb sérüléseket 
nehéz feldolgozni. A játékos kiesik a csapatból, nem 
edzhet együtt a többiekkel, hosszabb távon ez a fe-
leslegesség érzéséhez, depresszióhoz vezethet, ami a 
testnek sem tesz jót. Hasonló trauma a visszavonulás; 
hosszú évekig futballistaként tekintettél magadra – a 
hosszú évekig „működő” énkép összeomolhat, s fel-
vetődik a kérdés: ki is vagyok én? Megszűnik a napi 
rutin, nincsenek edzések, meccsek, ezek helye üresen 
tátong, s sokan bizony ártalmas pótcselekvéssel – al-
kohollal, drogokkal – töltik ki a keletkező űrt. Ráadásul 
a  profi karrier befejezésével sok esetben együtt jár a 
szociális státusz elvesztése, ami nem feltétlenül csak 
azt jelenti, hogy a bevételeid csökkennek… A családod-
ra ugyanakkor több időd jut, de ez is lehet problémás, 
hiszen éveken keresztül teljesen más nézőpontból te-
kintettél rájuk.

– Milyen módszerekkel dolgozik egy mentális tré-
ner?

– Rengeteg különféle pszichológiai és mentális tré-
neri megközelítés van. Öt-hat évvel ezelőtt sok külső 
stratégiát és eszközt vettem igénybe, hogy ügyfeleimet 
hozzásegítsem ahhoz, hogy jobb játékossá váljanak. 
Nagyjából négy éve az én módszerem egy bizonyos 
megértésen alapszik, azt kell tudatosítanom a labdarú-
gókban, hogyan működik az elménk, hogyan „kreáljuk” 
a valóságot, mi van az érzéseink mögött, hogyan funk-
cionálunk emberként. Ha ezt a fiúk elkezdik megérteni, 
az pozitívan befolyásolhatja nemcsak a teljesítményü-
ket, hanem az életminőségüket is.

– Hogyan reagálnak a játékosaink a munkádra, a 
jelenlétedre?

– Nyugodtan mondhatom, a puskásos fiúk értékelik a 
lehetőséget, hogy mentális trénerrel dolgozhatnak, azaz 
igénybe veszik a szolgálataimat, aminek nagyon örülök. A 
kezdeti lépés mindig a jó kapcsolat kiépítése a srácokkal, 
és amikor megnyíltak, beszélhetünk magánéleti, illetve 
teljesítménnyel kapcsolatos dolgokról. Az itteniek tényleg 
nyitottak a dologra – ennek nagyon örülök.
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FIATALOK A  KÜZDŐTÉRENMECCSSZILÁNKOK

UTÁNPÓTLÁS-HELYZETJELENTÉS
A kényszerűségből halasztott mérkőzések némileg megnehezítették után-
pótlás-csapataink életét, de sokan köztük így is hibátlan eredménysorral 
zárták a bajnokságok eddigi szakaszát.

U19-es együttesünk nemrég megkönnyebbülhetett 
némileg, hiszen ötödik nekifutásra megszerezte első 
győzelmét a bajnokságban. A sereghajtó fehérváriak 
ellen az NB III-as csapat korosztályos játékosai is pá-
lyára léphettek, de Székely Gábornak és tanítványainak 
továbbra is szokniuk kell azt, hogy a PAFC II „fiókcsapa-
taként” gyakran nem a megszokott felállásban tudnak 
edzeni és meccselni. 

U17-eseink helyzete ideálisabb, és az eredmények 
is jönnek szerencsére szép számmal. Mónos Tamás 
együttese mind a négy eddigi meccsét behúzta a pont-
vadászatban, az MTK-t például 5–1-re verték az ötödik 
fordulóban. 

U16-os csapatunk a helyzetkihasználással áll hadi-
lábon. Az elmúlt időszakban két riválisától, az MTK-tól 
és a Kubala Akadémiától is hazai pályán kapott ki. 

U15-ös együttesünk is hibátlanul szerepel eddig, 

legalábbis a megszerezhető pontok tekintetében. A 
Kubala Akadémia elleni idegenbeli 2–4 mindenképpen 
mutatós eredmény. 

Annál már csak U14-eseink 5–1-es győzelme tetsze-
tősebb, amit szintén a Vasas ellen sikerült összehozni. 
Mondovics Kevin már 11 gólt termelt az első öt mecs-
csén.

A hölgyek sem húzták be a kéziféket, az NB II-esek 
például öt kör után +45-ös gólkülönbséggel vezetik a 
Nyugati csoportot a 16 gólnál járó Krascsenics Petra ve-
zérletével – játékosunk a Kazincbarcika elleni győztes 
Magyar Kupa-találkozón is ötször gólt vállalt magára. 
U19-ben 10–1-re győztük le a Ferencvárost, zsinórban 
ötödik bajnokinkat pipáltuk ki. U16-osaink +47-es gól-
különbséggel menetelnek, Tóth Zsókáék a Kelen SC-t 
14–1-re verték. U14-es lányaink pedig Balatonfüreden 
(5–1) begyűjtötték második győzelmüket. 

Az akció 2020.08.10-től  ér vényes, a készlet erejéig tart és kizárólag a megadott termékekre vonatkozik! 

A tájékoztatás nem teljes körű,  további információkért érdeklődj  elérhetőségeinken!

   KEDVEZMÉNY   

A  PA FC  C SA PAT M E Z É R E !

R E N D E L D  M EG  O N L I N E  W E B S H O P U N KO N 
VAGY VÁSÁROLD MEG A SZÉKESFEHÉRVÁRI AUCHANBAN TALÁLHATÓ PA FC  S H O P B A N !

FELNŐTT MEZ
 14.300 FT 

5.700 FT

GYERMEK MEZ
 12.100 FT 

4.800 FT

  puskasakademia.hu/webshop         ertekesites@pfla.hu         8000 Székesfehérvár, Holland Fasor 2. 
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MECCSSZILÁNKOKNŐI  FOCI

OTP BANK LIGA, 5. FORDULÓ, PANCHO ARÉNA
PUSKÁS AKADÉMIA FC – MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–0 (0–0)

Gól: Baluta (58.)

Sárga lap: Knezevic (44.), Deutsch (77.), Meissner (87.), Van Nieff (93.), ill. Farkas (86.)

PAFC: Tóth B. – Nagy Zs., Nunes (Hadzsiev, 15.), Meissner, Deutsch L. – Plsek – Kiss T., Knezevic 
(Van Nieff, 63.), Baluta, Komáromi (Slagveer, 78.) – Mance

Mezőkövesd: Rjabenko – Farkas D., Neszterov, Katanec, Karnyicki, Lakvekheilani – Meszhi (Nagy 
D., 83.), Berecz, Cseri – Szergyerov (Vajda, 73.), Jurina (Borjacsuk, 45.)

JEGYZŐKÖNYV

LÁNYOK STOPLISBAN
Akadémiánkon – mindössze 18 ifjú hölggyel – nyolc éve indult el a női labda-
rúgók képzése, ám a lányok futballja az elmúlt években a puskásos berkeken 
belül is szépen kinőtte magát. Három korosztályos lánycsapatunk mellett ettől 
az idénytől felnőttcsapatunk is működik: Halászi Kinga együttese az NB II-ben 
mutathatja meg magát.

Hajukat felkontyolva, kopogó stoplisban, edzőfelsze-
relésben futnak ki a pályára a lányok, a Puskás Aka-
démia női csapatainak játékosai – kezdetét veszi napi 
edzésük, illetve készülődésük a soron következő baj-
nokira. U14-es, U16-os és U19-es lányaink évről évre a 
legjobbak között zárnak a maguk rangsorában – telje-
sítményük eddig a 2020/2021-es szezonban is szinte 
százszázalékos. A Mészáros Dalma vezette U19-esek 
és a Krascsenics Petra irányította U16-osok mostaná-
ig minden mérkőzésüket magasan nyerték (az U14-
eseknek, bár szépen szerepelnek, becsúszott egy-egy 
vereség), Halászi Kinga NB II-esei pedig ugyancsak 
csupa győzelemmel állnak a tabella élén.

A női másodosztály nyugati csoportjában szereplő 
együttesünk – keretében utánpótlásedzőinkkel, Dal-
mával és tucatnyit meghaladó találatával a gólkirály-
női címre nagyon is esélyes Petrával – ebben a sze-
zonban formálódott meg. „Szerintem máris összeért 
a csapat, számomra rendkívül könnyű volt beillesz-
kedni – mondja Kovács Eszter, aki az MTK-tól érkezett 

akadémiánkra. – Elsődleges célunk 
természetesen az, hogy megnyer-
jük a másodosztályú bajnokságot, 
s feljussunk az NB I-be. Úgy gon-
dolom, hogy ha keményen dolgo-
zunk, ez sikerülhet is.” „Csapatunk 
legnagyobb része az utánpótlásból 
felkerülő játékosokból áll, nálunk az 
öltözőben minden mérkőzés előtt 
a cél a győzelem, mindenki ezért 
játszik, a gólöröm hajt mindenkit – 

teszi hozzá a vezetőedző, Halászi Kinga. – Egyik leg-
főbb küldetésünk ugyanakkor a győzelem mellett az, 
hogy a fiatal játékosokat minél gyorsabban és minél 
hatékonyabban be tudjuk építeni a felnőttmezőnybe. 
Van olyan játékosunk, Vicz Lara, aki már U16-osként 
bemutatkozhatott az NB II-ben.”

A női labdarúgás státusza – egy-egy ország kivé-
telével – tán még napjainkban sem hasonlítható a 
sportág férfiak által űzött változatáéhoz, noha a lá-
nyok játéka kétségkívül egyre népszerűbb szerte a 
világban, s egyre többen karolják fel a szebbik nem 
futballját is. „Amikor elkezdtem focizni, engem épp az 
motivált, hogy a fiúk között is a legjobb legyek, pedig 
ők lenéztek, amiért én is focizok – fogalmaz az NB II 
ügyeletes gólvágója, Krascsenics Petra. – Azt veszem 
észre, hogy a világban egyre jobban fejlődik a női lab-
darúgás, Brazíliában, a válogatottban kiegyenlítették 
a női és a férfi játékosok fizetését, ez nagy előrelépés. 
Magyarországon, különösen a Puskás Akadémián 
szintén támogatják a lányok futballját.”
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

MAGYAR KUPA, 6. FORDULÓ
TOPONÁR SE – PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–7 (0–6)

Gól: Plsek (2.), Slagveer (9., 25.), Baluta (16., 28.), Nagy Zs. (37.), Mance (75.)

Sárga lap: Baranyi (13.), Németh N. (49.), ill. Nagy Zs. (15.), Van Nieff (85.)

Toponár: Gelencsér – Hornyák D. (Krakter, 76.), Albrecht, Ivusza T., Krénusz (Homan, 84.) – Pető 
T. (Miklós, 76.), Baranyi (Horváth B., 86.) – Decsi, Orsós, Németh N. (Kabelács, 84.) – Ivusza G.

PAFC: Tóth B. (Auerbach, 46.) – Tamás N., Szolnoki, Spandler, Nagy Zs. – Plsek (Mance, 46.), Van 
Nieff – Slagveer, Baluta (Knezevic, 46.), Weslen Jr. (Komáromi, 62.) – Vanecek

JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 6. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC – PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–1 (1–1)

Gól: Isael (43., 50.), ill. Nunes (4.)

Sárga lap: Komáromi (39.), Van Nieff (82.), Kiss T. (82.), Tóth B. (93.)

FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Dvali, Blazic, Heister – Haratin, Laidouni – Zubkov, Isael (Sigér, 85.), 
Uzuni (Mak, 72.) – Tokmac (Baturina, 72.)

PAFC: Tóth B. – Nunes, Meissner, Hadzsiev, Deutsch L. – Komáromi, Nagy Zs., Baluta, Knezevic 
(Van Nieff, 46.), Kiss T. (Tamás N., 82.) – Mance (Slagveer, 46.)

JEGYZŐKÖNYV
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ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

TABELLA

HÁZI  GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 MOL FEHÉRVÁR FC 5 3 2 – 16–7 11
  2 FERENCVÁROSI TC 4 3 1 – 10–3 10
  3 PUSKÁS AKADÉMIA FC 5 3 – 2 9–7 9
  4 KISVÁRDA MASTER GOOD 5 3 – 2 9–9 9
  5 ZTE FC 6 2 2 2 13–11 8
  6 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 6 2 1 3 6–7 7
  7 PAKSI FC 6 2 1 3 9–11 7
  8 BUDAFOKI MTE 5 2 1 2 6–8 7
  9 ÚJPEST FC 6 2 1 3 10–15 7
10 BUDAPEST HONVÉD 5 2 0 3 11–11 6
11 MTK BUDAPEST 6 1 2 3 6–12 5
12 DVTK 5 1 1 3 7–11 4

A PUSKÁS AKADÉMIA FC 
2020–2021-ES MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN

Készítette 
a Puskás Akadémia 
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu

IMPRESSZUM

PARTNEREK ÉS TÁMOGATÓK

1 KOMÁROMI GYÖRGY 2
1 JAKUB PLSEK 2
3 JOAO NUNES 1
3 ALEXANDRU BALUTA 1
3 JOSIP KNEZEVIC 1
3 NAGY ZSOLT 1
3 SZOLNOKI ROLAND 1
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alapítva: 1989

alapítva: 1989

alapítva: 1989

É P Í T Ő Z R T

  1. 11. 04.  15:30 Puskás Akadémia FC – Budapest Honvéd  
  2. 09. 04.   Kisvárda – Puskás Akadémia FC 0–3
  3. 08. 30.   Puskás Akadémia FC – Újpest 3–2
  4. 09. 12.   MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 3–1
  5. 09. 25.   Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd  1–0
  6 10. 04.   Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC 2–1
  7. 10. 17.  19:30 Puskás Akadémia FC – MTK Budapest 
  8. 10. 25.  19:30 Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC 
  9. 10. 31.  14:45 Puskás Akadémia FC – Zalaegerszeg 
10. 11. 07.  14:45 Paksi FC – Puskás Akadémia FC 
11. 11. 21.  14:45 Puskás Akadémia FC – Budafoki MTE 
12. 11. 29.  18:45 Budapest Honvéd – Puskás Akadémia FC 
13. 12. 05.  19:30 Puskás Akadémia FC – Kisvárda 
14. 12. 11.  20:00 Újpest – Puskás Akadémia FC 
15. 12. 15.  20:15 Puskás Akadémia FC – MOL Fehérvár FC 
16. 12. 20.  14:30 Mezőkövesd – Puskás Akadémia FC 
17. 01. 23.   Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 
18. 01. 30.   MTK Budapest – Puskás Akadémia FC 
19. 02. 03.   Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK 
20. 02. 06.   Zalaegerszeg – Puskás Akadémia FC 
21. 02. 13.   Puskás Akadémia FC – Paksi FC 
22. 02. 20.   Budafoki MTE – Puskás Akadémia FC 
23. 02. 27.   Puskás Akadémia FC – Budapest Honvéd 
24. 03. 06.   Kisvárda – Puskás Akadémia FC 
25. 03. 13.   Puskás Akadémia FC – Újpest 
26. 03. 20.   MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 
27. 04. 03.   Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd 
28. 04. 10.   Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC 
29. 04. 17.   Puskás Akadémia FC – MTK Budapest 
30. 04. 24.   Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC 
31. 05. 01.   Puskás Akadémia FC – Zalaegerszeg 
32. 05. 08.   Paksi FC – Puskás Akadémia FC 
33. 05. 15.   Puskás Akadémia FC – Budafoki MTE 

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 



24

ROVATCÍM

   KÜLÖNDÍJAT KAP:

  A LEGAKTÍVABB TANÁR, akinek a szezon során a programba fektetett munkáját elismerjük;
  A LEGHANGULATOSABB CSOPORTKÉPET készítő iskola!

MINDEN HARMADIK MÉRKŐZÉS UTÁN MEGAJÁNDÉKOZZUK A CSOPORTOT!
Hármas blokkokat alakítunk ki, így amennyiben részt vesz az iskola az adott három mérkőzésen, külön ajándékot 
biztosítunk a csoport számára. A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön az iskolai kapcsolattartónál!

 
* Meccsenként minimum 20 fő és legalább 3 mérkőzés látogatása esetén!  A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődjön elérhetőségeinken.

  www.puskasakademia.hu     szurkolj@pfla.hu     PuskasAkademia     puskasakademia

MIÉRT ÉRDEMES KILÁTOGATNI A 2020 - 2021-ES SZEZONBAN IS 
A PANCHO ARÉNÁBA?

  SZURKOLHATTOK a világ legszebb stadionjában;
  személyesen TALÁLKOZHATTOK KEDVENCEITEKKEL;
  mutassátok meg a környék iskoláinak, hogy ti vagytok a LEGAKTÍVABBAK és

          NYERJÉTEK MEG A FŐDÍJAT!

HOGY MIT NYER AZ A CSAPAT, AMELY A LEGNAGYOBB LÉTSZÁMBAN
KÉPVISELTETI MAGÁT A 2020-2021-ES SZEZONBAN?*

I. HELYEZETT 

200.000 FT
II. HELYEZETT 

150.000 FT
III. HELYEZETT 

100.000 FT
ÉRTÉKŰ 

 INFORMATIKAI ESZKÖZÖKET
ÉRTÉKŰ 

ISKOLAI BERENDEZÉSEKET
ÉRTÉKŰ 

SPORTFELSZERELÉSEKET


