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ROVATCÍM VEZETŐEDZŐI  NYILATKOZAT

NAGY CSATA LESZ
A szív, a küzdeni tudás lehet a döntő tényező a Zalaegerszeg elleni összecsapáson – vallja Hornyák 
Zsolt. Vezetőedzőnk reméli, ezt játékosai is megértették, a csapat megmutatja mentális erejét és visz-
szatér a győztes útra.

 www.valvolgyikisvasut.hu

 ValvolgyiKisvasut

VONATOZZ A MIKULÁSSAL 
ÉS A MANÓKKAL 

A VÁL-VÖLGYI KISVASÚTON!

VONATOZZ A MIKULÁSSAL 
ÉS A MANÓKKAL 

A VÁL-VÖLGYI KISVASÚTON!

– A Szentlőrinc elleni kupameccsen 4–0-ra győz-
tünk és bejutottunk a legjobb harminckét csapat 
közé. Az ott látottak alapján derűlátóbb lettél a ZTE-
meccs előtt?

– Kicsit megkönnyebbültem, mert sikerült a továbbju-
tás. Tény, hogy csak a hosszabbításban tudtunk gólokat 
szerezni, de tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár 
ránk, hiszen nem voltunk ideális formában a mérkőzés 
előtt. Az első félidőben több teret kaptak a fiatal játéko-
sok, akik hozták is magukat, és nagyon jól szétmozgatták 
az ellenfelet – kár, hogy nem tudtunk előbb gólokat sze-
rezni. A hozzáállással elégedett voltam, mindenki céltuda-
tosan focizott. Szomorú voltam a diósgyőri vereség után, 
de úgy éreztem, hogy az öltözőben elhangzott szavainkon 
elgondolkodtak a játékosok. Korán van még ahhoz, hogy 
azt mondjuk, mindenki felfogta, mit várunk el tőle, de re-
mélem, a hozzáállásról már nem kell többet beszélnünk, 
hiszen profi futballistákról van szó. Ha mindenki szívét-
lelkét beleteszi a játékba, a Zalaegerszeg ellen is sikeresek 
lehetünk

– Most a Zalaegerszeg személyében olyan ellenfél 
érkezik a Pancho Arénába, amely az elmúlt szezonban 
meglehetősen sok borsot tört az orrunk alá. Fűt a re-
vánsvágy?

– Nem igazán, most sokkal inkább az foglalkoztat, hogy 
stabilizáljuk a játékunkat, hogyan térjünk vissza a győztes 
útra. A ZTE elleni ugyanolyan nehéz meccs lesz, mint a töb-
bi, ennek megfeleően készülünk, és tisztában vagyok vele, 
hogy csak akkor van esélyünk a győzelemre, ha mindenki 
száz százalékot nyújt. Ha a mentális faktor rendben lesz, 
nem lesz gond a játékunkkal sem.

– Szombati ellenfelünk hozzánk hasonlóan három-
szor kapott ki egymás után a bajnokságban. Min múl-
hat, hogy melyik csapat töri meg a rossz sorozatát?

– Véleményem szerint, azon, ki tud több szívet, illetve 
minőséget tenni a játékába. Biztos vagyok benne, hogy 
nagy csata lesz, hiszen mindkét csapatnak jócskán van mi-
ért küzdenie. Hazai pályán szeretnénk végre újra nyerni, 
remélem, ez így is lesz.



4 5

ROVATCÍMELLENFÉLNÉZŐ

ELLENÜNK TÖRNÉ MEG 
ROSSZ SOROZATÁT A ZTE

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

Újoncként remek hajrát vágott ki a 2019/2020-as szezon 
végén a Zalaegerszegi TE, amelynek köszönhetően ma-
gabiztosan bennmaradtak, s a hetedik helyen végezve 
fejezték be a pontvadászatot. A jó szereplés többeknek új 
szerződést ért más klubnál, átült például a székesfehérvári 
kispadra a korábbi vezetőedző, Márton Gábor és az edzői 
stáb egy része, így a szombati találkozóra már a nyáron 
kinevezett fiatal szakember, Boér Gábor vezetésével ké-
szülnek a kék-fehérek. 

A játékoskeretben is nagy volt a mozgás, távozott 
többek között az előző idény gólkirálya Radó András, aki 
a másodosztályú Vasashoz igazolt, de nincs már Zala-
egerszegen a szintén jó évet futó Bobál Gergely sem, aki 
már a portugál élvonalban játszik. Nem csak a csatársor 
gyengült papíron, hiszen a középpályáról olyan magyar 
szinten jó nevű labdarúgók döntöttek úgy, hogy máshol 
folytatják pályafutásukat, mint Stieber Zoltán, Nikola 
Mitrovics, vagy éppen a tavaszt kölcsönben Zala megyé-
ben töltő Bőle Lukács. Természetesen érkezők is voltak 
szép számmal, a válogatottban góllal debütáló Könyves 
Norbert ZTE-mezbe öltözött, ahogyan a korábbi újpesti 
középpályás, Bojan Szankovics, a 2017-ben Kispesten 
bajnoki címet ünneplő Koszta Márk, az FTC utánpótlás-
válogatott szélsője, Szánthó Regő, vagy korábbi akadé-
mistánk, Tajti Mátyás is – Artem Favorov pedig kölcsön-

Az egerszegiek 
a nyár óta új 
vezetőedzővel 
és alaposan át-
alakult kerettel 
készülnek.

ben a Pancho Arénából tette át székhelyét Egerszegre.
A nagy jövés-menés ellenére nem kezdte rosszul 

a szezont aktuális ellenfelünk, hiszen az ezüstérmes 
MOL Fehérvár ellen 3-3-as döntetlent játszottak ha-
zai pályán, majd ikszeltek a Mezőkövesddel is, az FTC 
elleni vereséget követően pedig legyőzték az MTK-t 
és a DVTK-t is. Azóta viszont három vereséget szen-
vedtek sorozatban, így elmondható, hogy két olyan 
csapat találkozik szombat délután, akiknek egyaránt 
nagy szüksége van a három pontra ahhoz, hogy ki-
jöjjenek egy negatív szériából. Kérdés, hogy a váloga-
tott kerettag Babatira számíthat-e már a kezdőben 
Boér Gábor, valamint az is, hogy már említett, címe-
res mezben is gólt szerző, a bajnokságban egyébként 
már négy gólt szerző Könyves Norbert ott lehet-e a 
keretben, ugyanis ellenfelünk honlapja arról tájékoz-
tatta a közönséget, hogy ők sérülés miatt nem voltak 
százszázalékos állapotban múlt héten, a Budafok elle-
ni találkozó előtt, igaz, a csapatkapitány Babati Benjá-
min csereként azért már pályára tudott lépni a hazai 
pályán elveszített találkozón. Minden bizonnyal ott 
lehet viszont a kezdőcsapatban a 22 éves balhátvéd, 
Gergényi Bence, aki az MLSZ-nél szeptember hónap 
legjobb játékosa volt, köszönhetően 300-as InStat-
indexének, két gólpasszának és 17 labdaszerzésének.
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Név: Kiss Ágoston
Születési idő: 2001. március 14.
Születési hely: Budapest
Mezszám: 31
Poszt: kapus
NB I-es meccs/gól: -/-

NÉVJEGY

JÁTÉKOSPORTRÉ JÁTÉKOSPORTRÉ

A csatárként 
kezdett, kapus 
lett belőle: az 
utánpótlásválo-
gatottakat 
végigjáró Kiss 
Ágoston, bece-
nevén Goga, a 
nyáron a Hala-
dástól érkezett 
csapatunkhoz. A 
tizenkilenc éves 
játékos beszél-
getésünkben 
elárulta: Ma-
gyarországon, a 
Puskás Akadé-
miánál terem-
tené meg egy 
esetleges kül-
földi szerződés 
lehetőségét.

– A Puskás Akadémiánál Balajcza Szabolcs sze-
mélyében is egy remek volt kapussal dolgozhatsz…

– Szabi nagyon felkészült szakember, rendkívül 
precízen megtervez mindent, pörgősek, korszerűek 
az edzések, rengetegféle eszközt használunk. Úgy 
vélem a mi hozzáállásunkkal sincs baj, minden tré-
ningen mindannyian száz százalékon pörgünk, ez 
az edzések minőségén, és remélem, a teljesítmé-
nyünkön is meglátszik.

– Sok klubnál van úgy, hogy van egy zeniten 
lévő első számú kapus, egy idősebb, bármikor be-
vethető tartalék hálóőr és egy ifjú titán. Nálunk 
egy kicsit más a helyzet, hiszen mindhárman na-
gyon fiatalok vagytok, hiszen Tóth Balázs is csak 
huszonnégy éves. Éles a verseny?

– Igen, de jó értelemben. Balu a legtapasztaltabb 
közülünk, sokkal nagyobb meccsrutinja van. Ő nyil-
ván valamelyest kiemelkedik, de minden nap lúgy 

– Csatárként kezdtem a labdarúgó-pályafutásomat, 
csak később kerültem a gólvolnalra. Ha jól emlékszem, 
gyerekkoromban, egy teremtornán kerültem a kapu-
ba, aztán ott ragadtam. Persze nem arról van szó, hogy 
ügyetlen lettem volna – mondja mosolyogva Ágoston.

– Ezek szerint, ha úgy hozza az élet, hogy egy szög-
letnél előre kell menned, feltalálod magad az ellenfél 
kapuja előtt is...

– Sőt, kifejezetten örülök, ha edzéseken olykor a me-
zőnyben játszhatok. Előfordult például, hogy a korosztá-
lyos válogatottal edzettünk és nem kapusként szerepel-
tem, sőt, ha jól emlékszem, gólt is szereztem.

– Az ilyesmi a legmagasabb szinten sem példátlan: 
2004-ben, a Puskás Stadionban a világbajnok brazil 
válogatott kapusa, Dida mezőnyjátékosként játszott 
a nyilvános edzésen, és ollózós gólt lőtt. Neked volt 
hasonló bravúrod?

– Igen, nekem magyar utánpótlás-bajnoki mecs-
csen is van gólom, mégpedig még Szombathelyről. A 
Vidi ellen játszottunk, egy nagy sérüléshullám kellős 
közepén, így a 70. percben be kellett állnom. Tíz perc-
cel később kaptam egy jó indítást, és elpasszoltam a 
kapus mellett a labdát, én állítottam be a 3–1-es vég-
eredményt.

– Az első számú feladatod mégiscsak az, hogy a 
gólvonalon, illetve a tizenhatoson belül ügyködj. Mi-
ben látod erőségeidet, illetve a fejlődés lehetőségét?

– Fejlődni mindig kell, és nem csak fiatalként. Edzet-
tem együtt Király Gáborral, ő például még negyven 
évesen is minden nap fejlődni akart. Ami engem illet,  
beadásoknál a testi erőm megvan a kijövetelekhez, de 
úgy érzem, még van hová javulnom. Sokat dolgozom a 
mozgásomon, illetve azon, hogyan számítsam ki a labda 
röppályáját. Erősségként talán az egy-egyes szituációkat 
említeném, illetve azt, hogy lábbal sem vagyok ügyetlen, 
talán épp a csatármúltam miatt.

– Említetted Király Gábort – ő az, akire példakép-
ként tekintesz, vagy vannak mások is, akiktől igyek-
szel ellesni ezt-azt?

– Abszolút példaképem nincsen, de folyamatosan 
figyelem a legjobbakat, és próbálom „kiszedni” azokat 
az elemeket, amelyeket én is hasznosítani tudok. Persze 
az, hogy Király Gabival vagy Bielefeldben Stefan Orte-
gával együtt tudtam edzeni, rengeteget segített, hiszen 
fantasztikus játékosok, akikre fel lehet nézni.

megyünk ki az edzőpályára, hogy le akarjuk győzni 
egymást, ami csak az épülésünkre szolgálhat. Mind-
egyikünk úgy áll hozzá az edzésekhez, hogy ő sze-
retné a legnagyobbat védeni, ő szeretné a legjobb 
teljesítményt nyújtani – ebből csak profitálhatunk.

– Már szóba került, hogy az elmúlt szezonban 
az Arminia Bielefeldnél voltál kölcsönben. Mit 
adott neked a Németországban eltöltött időszak?

– Az volt az első teljes idényem, amelyet egy fel-
nőtt profi csapatnál csináltam végig. Az elején fel 
kellett vennem a ritmust, a játék gyorsaságát, és 
meg kellett tanulnom egyedül élni, önállónak lenni. 
Ez rengeteget fejlesztett a gondolkodásmódomon 
is, egyre jobban mentek az edzések, egyre jobban 
mentek az U19-es meccsek, ettől még motiváltabb 
lettem és még többet akartam dolgozni. Az ottani 
kapusedző nagyon sokat segített, beszélgetett ve-
lem, terelgetett a helyes irányba, a tőle tanultakat a 

ELŐSZÖR ITTHON BIZONYÍTANA

Puskás Akadémiánál is igyekszem ka-
matoztatni.

– Végül, de nem utolsósorban: 
milyen tervekkel érkeztél hozzánk a 
nyáron?

Nyilván legelőször is azzal, 
hogy minél többször szere-
pelhessek a Puskás Akadémia 
első csapatában. Itt szeretnék 
bemutatkozni az NB I-ben, és 
stabil helyet kivívni magamnak. 
Idővel persze szeretnék ki-
kerülni egy magasan jegy-
zett külföldi bajnokságba, 
de egyelőre ez még csak 
álmodozás, hiszen mind-
ezt Magyarországon, itt, a 
Puskás Akadémiánál kell 
megalapoznom.
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MECCSTÖRTÉNETTIZENEGYES

KÉRDEZZ-FELELEK: JAKUB PLSEK

Egykori cseh utánpótlás-válogatott középpályásunk a 
Sigma Olomoucnál kezdte profi karrierjét, hazájában 187 
mérkőzésen 62 gólt szerzett. Klubunkhoz télen csatlako-
zott, azóta 27 meccsen lépett pályára, ezalatt 3-3 gólt és 
asszisztot tett be a közösbe a 26 esztendős játékos.

1. Melyik a jobb hely? Prága vagy Cesky Krumlov?
– Ha első alkalommal jársz Csehországban, 
mindenekelőtt Prágába kell ellátogatnod. Az 
egyik legszebb város a világon. Ha sok időd 
van, Cesky Krumlovot is érdemes megnézni, 
az is szép hely. 

AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN 
MÉG NEM NYERTÜNK A ZTE ELLEN

A szombati még csak a negyedik NB I-es összecsapá-
sunk lesz, az előző szezon előtt kizárólag a másodosz-
tályban és a Magyar Kupában találkoztunk kék-fehé-
rekkel. 
Az NB II-ben négy meccsen két siker mellett két dön-
tetlent könyvelhettünk el, azaz veretlenek maradtunk 
az ellenük folytatott csaták során. A Pancho Arénában 
Pekár László és Lencse László góljaival már 2–0-ra ve-
zettünk, ám a vége 2–2 lett, míg Egerszegen – szintén 
Lencse találatával 1–0-ra nyertünk.
A következő egerszegi túra már nem sikerült ilyen jól: 
2018-ban a kupában a Zete nyert 1–0-ra, hogy aztán 
a visszavágón egy mínusz tizenkét fokban lejátszott, 
hosszabbításos meccsen Ulysse Diallo és Antonio 
Perosevic góljaival elbúcsúztassuk őket, majd egészen 
a döntőig meneteltünk.

Az előző évadban viszont nem ment az akkor újonc 
Zete ellen. Első nekifutásra még vezettünk az egerszegi 
arénában David Vanecek első NB I-es találatával, ám 
volt játékosunk, Radó András büntetőből egyenlített, 
ezzel 1–1 lett a végeredmény. A második meccsen a 
Panchóban fogadtuk őket a 2019-es év utolsó bajnokiján, 
ám Bobál Gergely góljával elvitték tőlünk a három pontot, 
Kamen Hadzsiev indokolatlan kiállítása nehezítette a dol-
gunkat, a bolgár hátvéd a félpályánál szabálytalankodott 
– a játékvezető szerint – utolsó emberként. Fűtött minket 
a visszavágás iránti vágy, ám a harmadik találkozónkon is 
ők örülhettek. A hozzánk hasonlóan remek bajnoki finist 
bemutató zalaiak a Bobál-ikrek góljaival vertek minket, 
az utolsó nyolc meccsen 15 pontot szerezve végül a 11. 
pozícióból a hetedik helyre kapaszkodtak fel az azóta Fe-
hérvárra költöző Márton Gábor irányításával. 

2. Világos vagy barna sör? 
– Jöhet mindkettő. Mi csehek imádjuk a sört. 
Én is, de profi sportolónként nem ihatok 
minden nap. Rossz hatással van a szervezetre.  

3. Jégkorong vagy síelés?
– Abszolút a hoki. Egy kisvárosból, Vsetinből 
származom, ahol mindössze 25 ezer ember él, 
mégis sorozatban ötször lettek bajnokok. Ott 
mindenki jégkorongozni szeretett volna, én is 
közel álltam hozzá, de miután a nagyapám és 
az apám is futballozott, nem sok választásom 
maradt...

4. A Colors of Ostrava zenei fesztiválra, vagy a 
Karlovy Vary filmfesztiválra mennél inkább? 
– Colors of Ostrava. Az szórakoztatóbb lehet.

5. Jiri Menzel vagy Milos Forman, a két 
filmrendező legenda közül sem választanál?
– Nem döntenék inkább, mindketten nagy 
tiszteletnek örvendtek Csehországban.

6. Az írók közül Bohumil Hrabal vagy Milan 
Kundera látásmódja áll közelebb hozzád?
– Ez is nehéz választás. Ismét mindkettejükre 
voksolnék.

7. És a tenisz? Ivan Lendl vagy Tomás Berdych?
– A maga korában Lendl volt nálunk a király, 
de Berdych abban a városban született, ahol 
én, úgyhogy őt választanám.

8. Térjünk át a focira. Karel Poborsky vagy Tomás 
Rosicky volt a nagyobb ász?
– Mindenki ismeri Poborsky emelését 
a portugálok elleni győztes Európa-
bajnoki mérkőzésről. De Rosicky egyedi, a 
legnagyobb. Többé senki nem hasonlítható 
hozzá.

9. Lássuk a csatárokat. Jan Koller vagy David 
Vanecek a jobb?
– Természetesen David. Ha nem rá szavaznék, 
letépné a fejem.

10. Mi hiányzik legjobban otthonról?
– Könnyű a válasz. A családom, és az 
imádnivaló kutyánk, Kessy.

11. És mi lennél, ha nem a futballt választod?
- Ez nehéz kérdés. Talán akkor is sportolnék. 
Kiskoromtól kezdve minden időmet a 
szabadban töltöttem a barátaimmal, ha nem 
épp fociztunk, akkor jégkorongoztunk vagy 
kosárlabdáztunk. 
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kapusok támadók

védők

középpályások

NBI-es mérkőzés/gól
2/–

Auerbach Martin
2002. 11. 03., Tatabánya

74 NBI-es mérkőzés/gól
5/1

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

10

NBI-es mérkőzés/gól
17/1

Deutsch László
1999. 03. 09., Budapest

99 NBI-es mérkőzés/gól
79/7

Kiss Tamás
2000. 11. 24., Győr

7

NBI-es mérkőzés/gól
74/6

Nagy Zsolt
1993. 05. 25., Székesfehérvár

25 NBI-es mérkőzés/gól
19/2

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

29

NBI-es mérkőzés/gól
36/1

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

5

NBI-es mérkőzés/gól
86/32

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

30

NBI-es mérkőzés/gól
–/–

Kiss Ágoston
2001. 03. 14., Budapest

31 NBI-es mérkőzés/gól
5/–

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
7/2

Komáromi György
2002. 01. 19., Szolnok

97

NBI-es mérkőzés/gól
69/1

Spandler Csaba
1996. 03. 07., Mór

23

NBI-es mérkőzés/gól
3/–

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

84

NBI-es mérkőzés/gól
45/5

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

8

NBI-es mérkőzés/gól
14/–

Tóth Balázs
1997. 09. 04., Kazincbarcika

1 NBI-es mérkőzés/gól
34/11

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
19/2

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

11

NBI-es mérkőzés/gól
183/3

Szolnoki Roland
1992. 01. 21., Mór

22 NBI-es mérkőzés/gól
2/–

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

90

NBI-es mérkőzés/gól
21/2

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

15

NBI-es mérkőzés/gól
15/–

Radics Márton
2001. 12. 02., Győr

20 NBI-es mérkőzés/gól
32/2

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

A ZTE FC JÁTÉKOSKERETE
 mez név született NBI-es mérkőzés/gól
  Kapusok
 1 Demjén Patrik 1998. március 22., Esztergom 41/-
 46 Köcse Bence 2002. február 25., Zalaegerszeg -/-
 95 Gyurján Márton 1995. január 1., Nyíregyháza 6/-
  Védők
 4 Zoran Lesjak  1988. február 1., Csáktornya 32/3
 5 Bobál Dávid  1995. augusztus 31., Pásztó 116/7
 6 Szalai Dániel 1996. szeptember 5., Kecskemét 21/1
 19 Szépe János 1996. március 15., Galánta 17/1
 21 Kun Bertalan 1999. május 6., Veszprém 1/-
 22 Alekszandar Tanaszin 1991. november 15., Újvidék 7/-
 36 Žiga Živko 1995. július 21., Maribor 3/-
 44 Gergényi Bence 1998. március 16., Budapest 14/-

 mez név született NBI-es mérkőzés/gól
  Középpályások
 8 Tajti Mátyás 1998. június 2., Budapest 34/7
 11 Szánthó Regő 2000. november 22., Győr 9/1
 18 Bojan Szankovics 1993. november 21., Knin 140/2
 20 Kovács Barnabás 2002. november 14., Dunaújváros 5/-
 25 Artem Favorov 1994. március 19., Kijev 14/2
 27 Bedi Bence 1996. november 14., Nagykanizsa 39/3
 71 Dragóner Filip 1998. március 12., Budapest 11/2
  Támadók
 7 Vass Patrik 1993. január 17., Budapest 105/10
 9 Koszta Márk 1996. szeptember 26., Miskolc 109/25
 10 Babati Benjamin 1995. november 29., Zalaegerszeg 28/6
 16 Zimonyi Dávid 1997. december 24., Kimle 4/-
 42 Könyves Norbert 1989. június 10., Topolya 253/63

A PAFC JÁTÉKOSKERETE 2020–2021





14 15

CIVIL  A  PÁLYÁNMŰHELYTITKOK

„MINDEN VISSZATÉRŐ A BÜSZKESÉGEM”
Beszélgetés 
Purger Szilárd 
rehabilitációs 
edzővel.

– Korábban én is futballoztam, amikor Szabadegy-
házán a harmadosztályban játszottam, volt egy ko-
moly sérülésem – ez adta meg a kezdőlökést ahhoz, 
hogy komolyabban elkezdjek foglalkozni a rehabilitá-
ció témájával – mesélt indíttatásáról a mindenki által 
csak Sziluként becézett szakember. –  A sérülésemet 
követően akkoriban még csak gyógytornára jártam, 
de éreztem, hogy a gyorsabb felépülés érdekében 
ennél többre lenne szükség. Abban az időben itthon 
a sportrehabilitáció még gyerekcipőben járt, Nyugat-
Európában viszont már jól működő rendszer volt, így 
kezdetben az ottani szakemberek munkából tudtunk 
meríteni; az évek alatt ezeket a gyakorlatokat fejlesz-
tettük tovább. Mint említettem, a gyógytorna akkor 
is létezett, csakúgy, mint az erőnléti edzések, a kettő 
közötti fázis viszont nem igazán volt meg. Ez izgatott, 
ezért kezdtem el ezzel foglalkozni.

– Melyek a rehabilitációs edző feladatai?
–  A sérülésből visszatérő játékosok fizikai felké-

szítését végzem a sérülés természetének megfelelő 
gyakorlatokkal a konditeremben és a pályán. Ennek 
is megvannak a maga fázisai. A gyógytorna utáni sza-
kaszban az erősítésen van a hangsúly: ez egy nagyon 
száraz, unalmas folyamat, ezért fontos, hogy ne csak 
azt figyeljük, hogy az adott emeber jól végzi-e a gya-
korlatokat, hanem megpróbáljuk kizökkenteni ebből 
a monotonitásból. Ezután a fő hangsúly áttevődik a 
futballmozgások gyakorlására, ez már sokkal izgal-
masabb. A cél természetesen az, hogy százszázalékos 
állapotban adjuk vissza a játékost a vezetőedzőnek, 
valamint hogy a labdarúgó semmilyen hátrányt ne 
szenvedjen azért, mert sérült volt. Tehát a sérülését 
megelőző állapotába kell visszahoznunk, mind fizikáli-
san, mind pedig mentálisan.

– Azaz nagyon komoly lelki vetülete is van a mun-
kádnak, hiszen egyfajta mentorként is dolgozol.

– Pontosan. A sérült játékos, különösen, ha súlyos 
a probléma, mentálisan „megzuhan” a sérülés okozta 
sokktól, így nyilván lelkileg is támogatnunk kell. A re-
habilitáció fázisában különbözőképp „működnek” a 
futballisták, van, aki „ezerrel” végzi a dolgát, úgy kell 
visszafogni, és olyan is akad, aki egy kicsit bizonytala-
nabb – őt meg kell győzni arról, hogy százszázalékos 
állapotban fog visszatérni.

– Voltak-e a praxisodban olyan esetek, amelyek-
re különösen büszke vagy, mondjuk, azért, mert na-
gyon nehéz dolgod volt?

– Mindig azt mondom, a sikerhez a játékosok het-
ven százalékot adnak, ugyanis ők a fő tényező a reha-

   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
bilitáció folyamatában. Mi meg tudjuk mutatni nekik az 
irányvonalat, az utat, amelyen végig kell menniük, de 
ők szenvednek, ők végzik el a visszatéréshez szüksé-
ges hatalmas munkamennyiséget. Rögös az út, vannak 
benne buktatók, de nyugodtan mondhatom, mind-
egyikükre egyformán büszke vagyok.

– Rád a vezetőedzőnek is hallgatnia kell…
Igen, csakúgy, mint az orvosi stáb minden tag-

jára. Ez igazi csapatmunka, nagyon olajozottan kell 
működnie, egy embert nem lehet kiemelni, mert ha 
bárhol „megbicsaklik” a történet, komoly problémák 
adódhatnak. Ezért van a szakmai munka mellett óriá-
si jelentősége a kommunikációnak. Folyamatosan kell 
tájékoztatnunk a vezetőedzőt az orvosokkal, a gyógy-
tornásszal, a masszőrökkel közösen, de egymással is 
rendszeresen beszélgetnünk kell, mert csak így lehet 
tökéletes a játékos felépítése – a mi csapatunknál ez 
szenzációsan működik.
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A JÖVŐ SIKEREIÉRTA JÖVŐ SIKEREIÉRT

Szolnoki Roland 
és Spandler 
Csaba egyaránt 
szerződést hosz-
szabbított klu-
bunkkal. Míg NB 
I-es csapatka-
pitányunk 2024 
nyaráig szóló 
kontraktust írt 
alá, addig belső 
védőnk 2023 
nyaráig kötelez-
te el magát.

HOSSZABBÍTOTTUNK SAJÁT NEVELÉSŰ JÁTÉKOSAINKKAL
Még több mint három és fél évig a Puskás Akadémia 
FC kötelékébe tartozik saját nevelésű játékosunk, 
Szolnoki Roland. NB I-es együttesünk kapitánya 
2018 nyarán érkezett a Viditől, és most 2024. júni-
us 30-ig hosszabbította meg eredetileg jövő nyárig 
szóló kontraktusát. „Szoszó” az MTK ellen játszotta 
ötvenedik bajnokiját kék-sárgában, s mint mondta, 
a jövőben is azon lesz, hogy meghálálja  a  klubunk-
tól kapott bizalmat. „Büszkeség számomra, hogy a 
nevelőegyesületemmel hosszabbíthattam, igazából 
meg se fordult a fejemben, hogy esetleg máshová 
igazoljak – fogalmazott a csapatkapitány. – Amed-
dig csak tudok, harcolni fogok az akadémiáért, és 
próbálok nap mint nap úgy edzeni és úgy teljesíte-
ni, hogy számíthasson rám a csapat. Remélem, van 
még bennem jó pár év, és a Puskás Akadémiánál 
fejezhetem majd be a pályafutásomat. Egy család 
vagyunk, igazi közösség, csapatkapitányként mind a 
pályán, mind az öltözőben próbálom segíteni a tár-
sakat. Folyamatosan épül a klub, sikerült már meg-
mutatnunk, hogy tudunk jól játszani, számunkra a 
legfontosabb, hogy mind a mérkőzéseken, mind az 
edzéseken hétről hétre jól teljesítsünk, és próbál-
junk hasonló vagy még jobb évet zárni, mint tavaly.”

Klubunk két évvel meghosszabbította Spandler 
Csaba eredetileg 2021 nyarán lejáró szerződését is. 
A 24 éves játékos ugyancsak akadémiánkon nevel-
kedett, és tagja volt a Magyar Kupa-ezüstérmet és 
bajnoki bronzérmet nyerő csapatnak is. Hátvédünk 
elmondta: a Puskás-család tagjaként egy percig 
sem gondolkodott, hogy megújítsa-e kontraktusát. 
„Mondhatom, hogy a második otthonom a Puskás 
Akadémia, itt nevelkedtem, napi szinten itt vagyok, 
rengeteg időt töltök csapattársaimmal, a második 
családomként is tekintek a klubra, illetve az aka-
démiára – mondta a félszezonnyi csákvári kitérőt 
leszámítva pályája során mindeddig csak Puskás-
mezben játszó játékosunk. – Bízom benne, hogy 
idén meg tudjuk tartani a harmadik helyet, vagy 
akár még feljebb lépünk a tabellán. Nem titkolt cé-
lom az sem, hogy szeretnék kupagyőztes lenni a 
Puskás Akadémiával.”
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MECCSSZILÁNKOKNŐI  FOCI

OTP BANK LIGA, 7. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST 0–3 (0–2)

Gól: Miovszki (4.), Gera (26.), Prosser (80.)

Sárga lap: Szolnoki (14.). Vanecek (86.) ill. Dimitrov (28.), Gera (33.), Nagy (69.)

PAFC: Tóth – Nagy Zs. (Weslen Jr., 68.), Szolnoki, Meissner, Deutsch – Van Nieff – Tamás N. 
(Komáromi , 46.), Baluta (Knezevic, 62.), Plsek (Urblík, 62.), Kiss T.  (Mance, 46.) – Vanecek

MTK: Mijatovics – Varjú, Ferreira, Nagy, Herrera – Balázs, Kata (Biben 36.), Mezei (Barna 87.), 
Gera (Ikenne-King 87.) – Dimitrov (Prosser 67.), Miovszki (Bíró 87.)

JEGYZŐKÖNYV

STABIL HÁTTÉR 

A  MAGYAR SIKEREKHEZ 
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MECCSSZILÁNKOKMECCSSZILÁNKOK

MAGYAR KUPA, 7. FORDULÓ:
SZENTLŐRINC SE–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–4 (0–0, 0–0, 0–2)

Gól: Mance (96., 97.), Plsek (110.), Knezevic (118.)

Sárga lap: Hleba (24.), Havas (102.), ill. Komáromi (15.), Weslen Jr. (45.), Plsek (73.), Baluta (86.)

Szentlőrinc: Slakta – Molnár R., Dulló, Keresztes B., Nagy B. (Havas, 46.) – Kovács D. (Vajda R., 
75.), Lehoczky, Hleba (Nikics, 46.), Harsányi I. (Drilon, 64.) –Frőhlich (Kaproncai, 90.), Torvund 
(Czuczi, 101.).

PAFC: Tóth B. – Radics, Szolnoki, Spandler, Nagy Zs. – Urblík (Knezevic, 78.) – Komáromi (Slagveer, 
61.), Baluta (Van Nieff, 106.), Corbu (Plsek, 61.), Weslen Jr. (Tamás N., 68.) – Kiss T. (Mance, 78.)

JEGYZŐKÖNYVOTP BANK LIGA, 8. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–PUSKÁS AKADÉMIA FC 3–0 (3–0)

Gól: Drazsics (5.), Ivanovszki (17. – 11-esből), Grozav (37.)

Sárga lap: Drazsics (10.), Ivanovszki (54.), Karan (68.), Hasani (71.), ill. Spandler (14., 56.), Szolnoki 
(20.), Plsek (25.), Mance (68.), van Nieff (72.)

Kiállítva: Spandler (56.)

DVTK: Danilovics – Polgár, Szűcs, Hegedűs J., Memolla (Hasani, 45.) – Márkvárt, Karan, Max, 
Grozav (Rui Pedro, 78.)– Ivanovszki (Korbély, 87.), Drazsics (Makrai, 89.)

PAFC: Tóth B. – Szolnoki, Meissner, Spandler, Nagy Zs. – Plsek, van Nieff (Komáromi, 84.) – 
Slagveer (Kiss T., 63.), Knezevic, Baluta (Urblík, 59.) - Mance

JEGYZŐKÖNYV



22 23

ÍGY ÁLLUNK MOSTMECCSIDÉZŐ

TABELLA

HÁZI  GÓLLÖVŐLISTA

  M GY D V G PT
  1 FERENCVÁROSI TC 6 5 1 – 14–3 16
  2 MOL FEHÉRVÁR FC 7 4 3 – 20–10 15
  3 BUDAFOKI MTE 7 4 1 2 11–10 13
  4 PAKSI FC 8 3 2 3 12–12 11
  5 KISVÁRDA MASTER GOOD 7 3 1 3 10–12 10
  6 ÚJPEST FC 8 3 1 4 11–17 10
  7 PUSKÁS AKADÉMIA FC 7 3 – 4 9–13 9
  8 MTK BUDAPEST 8 2 3 3 10–13 9
  9 BUDAPEST HONVÉD 7 2 2 3 13–13 8
10 ZTE FC 8 2 2 4 15–17 8
11 DVTK 7 2 1 4 11–13 7
12 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 8 2 1 5 7–10 7

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
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3 SZOLNOKI ROLAND 1

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A ALCSÚT

    
   P

USKÁS

           A K A D É MI A 

www.puskashotel.hu

alapítva: 1989

alapítva: 1989
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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.   Puskás Akadémia FC – MTK Budapest 0–3
  8. 10. 25.   Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC 3–0
  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 

ALCSÚTI 
ARBORÉTUM
Az ország egyik legértékesebb növénygyűjteményével
rendelkező varázslatos angolparkja minden évszakban
más-más arculatát mutatja az ideérkezőknek.
 
A 40 hektáron található természetvédelmi terület 
természetbarátok, kirándulók, túrázók, családok és
csoportok kedvelt célpontja.

 www.alcsuti-arboretum.hu    info@alcsuti-arboretum.hu    AlcsutiArboretum

SZENTJÁNOSBOGÁR-R
AJZÁS

HÓVIRÁGÜNNEP
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ROVATCÍM

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 BA 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. 


