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PUSKÁS AKADÉMIA FC – KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC

ROVATCÍM

VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

A KÖZÉPPÁLYA LEHET A KULCS
Hornyák Zsolt szerint a helyzetkihasználás mellett a fedezetsor teljesítményének
javulása elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy a Kaposvár ellen esélyeshez méltón
tudjunk futballozni.
– Zalaegerszegen a kezünkben volt a lehetőség,
hogy felzárkózzunk a Mezőkövesdhez, illetve meglépjünk a Diósgyőrtől és a Honvédtól, ám nem sikerült élni vele. Miben láttad a vereség okát?
– Az első félidőben úgy éreztem, ha gólt tudunk
szerezni, meglesz a mérkőzés. Az első félidőben tudtuk uralni a középpályát, és a helyzeteink meg is voltak, gondolok itt David Vanecek vagy éppen Gyurcsó
Ádám helyzeteire – sajnos ezek kimaradtak. A második félidőt pedig rosszul kezdtük, nagy védelmi hibát
követtünk el, gyakorlatilag ajándékoztunk egy gólt a
hazaiaknak. Ebben a játékrészben a csapatból hiányzott az agresszivitás, nagyon sok labdát veszítettünk a
középpályán, az ellentámadásoknál pedig nem voltak
pontosak a passzaink a labdakihozataloknál. Ezt a ZTE
nagyon jól kihasználta, és megérdemelten nyerte a
mérkőzést.
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– Következő ellenfelünk a Kaposvár lesz, az előző fordulóban matematikailag is biztossá vált, hogy
a szezon végén búcsút intenek az élvonalnak – ez a
tipikus kötelező győzelem. Miben kell ahhoz javulnunk, hogy érvényesíteni tudjuk a papírformát?
– A bajnokság hajrájában minden találkozó döntő
fontosságú lehet, nincs könnyű meccs, ezt sajnos Zalaegerszegen is tapasztalhattuk. A Kaposvár elleni sem
lesz az, ellenfelünk ugyanis már úgy léphet pályára ellenünk, hogy nincs vesztenivalója, számunkra viszont
létfontosságú, hogy győzzünk. Mivel, amint említettem,
a legutóbbi meccsünkön a helyzetkihasználás mellett
főleg a középpálya teljesítményével voltam elégedetlen, örülök, hogy Yoell van Nieff visszatérhet, ő stabilitást adhat a csapatrésznek. Mi nem hosszú labdákra
alapozzuk a játékunkat, így a középpályás sorunk teljesítménye kulcsfontosságú, hiszen a labdakihozatalokban az övék a főszerep. Ha ebben sikerül javulnunk,
illetve végre pontosak lesznek a befejezéseink, úgy vélem, megszerezzük a három pontot.
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EDZŐI NYILATKOZAT

ROVATCÍM

ROVATCÍM

TEHER NÉLKÜL
KERESD TERMÉKEINKET A PANCHO ARÉNA BÜFÉIBEN VAGY
RENDELD MEG A HIVATALOS WEBSHOP OLDALUNKON!

Az elmúlt fordulóban kiderült:
a Kaposvári
Rákóczi egy
szezon után
búcsút mond
az élvonalnak.
A somogyiak
edzője, Waltner
Róbert a kiesés
ellenére sem
gondolja, hogy
feltartott kézzel
kell pályára lépniük a Pancho
Arénában.

WWW.PFLA.HU/WEBSHOP
FELNŐTT MEZ / FEHÉR
BÖGRE

14.300 Ft

SPIRÁL FÜZET

920 Ft

1.200 Ft
ÜLŐPÁRNA

WALTNER RÓBERT
– A Zalaegerszeg elleni súlyos vereség után nagyot küzdve ikszelt csapata a Debrecen ellen, mégis
búcsúztak az élvonaltól. Ilyen helyzetben tud ilyenkor örülni a javulásnak az edző?
– Egy héttel ezelőtt a legmélyebb ponton voltunk.
Három éve edzem a csapatot, feljutottunk az NB IIIból az NB II-be, majd onnan az első osztályba, de ilyen
megalázó vereséget még nem éltünk meg. Erről a
mélypontról kellett kimozdítani a játékosokat, biztatni
őket, hogy a reménytelen helyzet ellenére se adják fel.
A fiúk ezt megértették, igaz csapatként küzdöttek, és
remélem, valamelyest sikerült feledtetnünk azt a 6–0s vereséget. Persze azok is mi voltunk, de egyébként
nem volt ránk jellemző az a hozzáállás, amit a ZTE ellen
tapasztaltunk, a játékosok sem tudtak magyarázatot
adni arra a teljesítményre. Aki nézte a Debrecen elleni
meccsünket, az láthatta, hogy az utolsó pillanatig küz-
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2.000 Ft

döttünk, és ennek meg is lett az eredménye.
– Hogyan motiválhatók ilyenkor a játékosok? Kialakult egyfajta „csak-azért-is-hangulat”?
– Az elmúlt hét azzal telt, hogy megértessük a játékosokkal: bármilyen helyzetbe is kerülnek, feladniuk
nem szabad, mert az sehová nem vezet. Ha a csapat
veszít is, emelt fővel veszíthessen. Igaz, hogy Debrecenben csak ikszeltünk, de számunkra ez mégis a győzelemmel felérő döntetlen volt.

FOCIS LABDA

270 Ft
SELYEMSÁL

2.800 Ft

– A Puskás Akadémia az élmezőnyhöz tartozik,
még versenyben van a dobogóért. Milyen mérkőzésre számít?
– A Puskás nagyon jó csapat, jól teljesít a bajnokságban. Ennek ellenére mi úgy fogunk odamenni a
Pancho Arénába, hogy győzni akarunk, nem pedig feltartott kézzel. Mindent meg fogunk tenni, hogy eredményesek legyünk, megpróbáljuk a maximumot kiadni
magunkból.

GYERMEK MEZ / FEHÉR

12.100 Ft
12

puskasakademia.hu

PanchoArena

puskasakademia
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INTERJÚ

INTERJÚ

MINDENT A DOBOGÓÉRT!
Tovább növelné
góljai számát
David Vanecek,
ám a Kaposvár
elleni előző hazai
meccsünkön két
percen belül kétszer is beköszönő
cseh csatár saját
találatairól is
lemondana, ha a
csapat odaérne a
nemzetközi kupás
indulásra jogosító
helyre.

– Ahogyan mindenki, te is nehéz időszakot éltél
meg a bajnokság felfüggesztése miatt. Mi segített át
ezen a perióduson?
– A válasz egyértelmű: a családom. A szokásosnál
több időt tölthettem velük, nagyon élveztem, hogy
játszhattam a gyermekeimmel, a feleségemmel végre
együtt nézhettük a kedvenc sorozatainkat, és az olvasásra is jócskán jutott időm. Természetesen sok időt
fordítottam arra is, hogy fizikailag karban tartsam magam, becsülettel elvégeztem a szakmai stáb által előírt
edzésadagot.
– Az első Kaposvár elleni mérkőzésen fordult elő
először, hogy Puskás-mezben egy mérkőzésen kétszer találtál a hálóba, ráadásul két percen belül...
– Élesen emlékszem mindenre, a második félidő
elején Sós Bence passzából találtam be, majd két perccel később kísértetiesen hasonló helyzetben Gyurcsó
Ádám átadását értékesítettem. Nagyon fontos meccs
volt, amelyből sikerült önbizalmat merítenünk – ez sokat segített a következő találkozókon is.
– Valóban, hiszen utána még három bajnoki siker
és egy döntetlen következett, amellyel az élmezőny
tagja lett a Puskás Akadémia. Most mire lehetne elég
egy hasonló sorozat?
– Ezt nem tudom megjósolni, de tény: nagyon szeretnénk megismételni azt a szériát. Hiszem, hogy ez
lehetséges, mint ahogy az is, hogy képesek lehetünk
odaérni a dobogóra, és ezzel kivívni az európai kupaszereplés jogát.
– Mostantól szerda-szombat ritmusban játsszuk
a bajnoki mérkőzéseinket. Szereted, ha ilyen sűrű a
program?
– Személy szerint én kifejezetten kedvelem az ilyen
periódusokat. Minden futballista azért dolgozik, hogy
tétmeccseken léphessen pályára, és mérkőzést játszani
mindig sokkal jobb, mint edzeni. Egészen biztos vagyok
benne, hogy élvezni fogjuk ezt az időszakot, és sikerrel
vesszük az akadályokat.
– A Kaposvár matematikailag már kiesőnek tekinthető. Ez megkönnyítheti a dolgunkat, vagy éppen ellenkezőleg?
– A Kaposvárnak már nincs semmi vesztenivalója
– az ilyen ellenfél mindig veszélyes. Biztos vagyok benne, a hátralévő összecsapásokon is meg akarják majd
mutatni, mit tudnak, hogy a lehető legjobb szájízzel búcsúzhassanak az első osztálytól. Egy szó, mint száz: nem
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lesz könnyű dolgunk, mert mindenképpen nyernünk
kell ellenük, de mi is bele fogunk adni apait-anyait, hogy
megszerezzük a három pontot.
– Nyolc góloddal eddig a csapat házi gólkirálya
vagy. Mennyire vagy elégedett a teljesítményeddel?
– Örülök, hogy jól alakulnak a dolgaim, főleg mert
a Skóciában, a Heartsnál eltöltött fél évem bizony egyáltalán nem úgy sikerült, ahogyan terveztem. Magyarországra érkezve gyakorlatilag újra fel kellett építenem
magamat, be kellett bizonyítanom magamnak is, hogy
képes vagyok jól játszani és gólokat szerezni. Ez, hála a
csapattársaktól érkező remek passzoknak, sikerült is.
Remélem, a bajnokság hajrájában tovább sikerül gyarapítanom a góljaim számát, ám ugyanolyan boldog
leszek, ha egyszer sem találok be, de a csapat odaér a
dobogóra. Tudom, hogy megvan bennünk az erő, a tudás és az akarat – hiszek benne, hogy a szezon végén
nemzetközi porondot érő helyen végzünk majd.

NÉVJEGY

David Vanecek
Születési idő: 1991. március 9.
Születési hely: Planá
Poszt: középcsatár
Mezszám: 17
NB I-es mérkőzés/gól: 25/8
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TIZENEGYES

TIZENEGYES

KÉRDEZZ-FELELEK – RADICS MÁRTON
Saját nevelésű középpályásunk, Radics Márton tizenegy
bajnokin és hat Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára ebben a szezonban. A tizennyolc éves játékosnak
tizenegy plusz egy – nem csak szakmai jellegű – villámkérdést fel, lássuk, hogyan reagált!

1. Legszebb futballemléked?

Az első NB I-es mérkőzésem, amikor az Újpest
ellen debütáltam. Nyerni is tudtunk, szóval
nem is kérdés.

2. Legkellemetlenebb?

Még U17-es Puskás-akadémistaként egy
felkészülési találkozón nem voltam elég
figyelmes. Hálóőrünk, Papp Zsombor
nem a kapuban helyezkedett, én mégis
hátrapasszoltam, s így öngólt szereztem.

3. Kedvenc sorozatod?

Nem annyira szoktam sorozatokat nézni.
Inkább filmet mondanék. A kedvencem a
Haverok fegyverben.

4. Hova utaznál el legszívesebben nyaralni?

A tengerpart miatt Balira.

5. Melyik a kedvenc tantárgyad?

Történelem.

6. Melyik sportágat szereted a labdarúgás mellett?

A kosárlabdát.

7. Josip Knezevic vagy Yoell van Nieff? Ha
választanod kéne, melyiküket tennéd a
csapatodba?

Mindketten kitűnő futballisták, de Yoellt.
Rengeteget segít a fiataloknak, igazi
vezéregyéniség.

8. Győr vagy Budapest?

Budapest.

9. Leonardo DiCaprio vagy Will Smith?

DiCaprio. Több filmjét láttam.

10. Mivel utazol szívesebben? Repülőgép vagy hajó?

Hajóval.

11. Melyik poszton szeretsz inkább futballozni?
Jobbhátvédként vagy középpályásként?

Középpályást jobban szeretek játszani.

+1: A Bajnokok Ligája főtábláján játszani vagy
tízgólos szezon az NB I-ben?

Óriási élmény lenne a Bajnokok Ligájában
pályára lépni.
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Radics Márton nemrégiben 2022 nyaráig szóló szerződést írt alá
egyesületünkkel. A győri születésű középpályás 2017-ben, 16 évesen
érkezett akadémiánkra, és első szezonjában meghatározó játékosa
lett U17-es csapatunknak. A 2017/18-as szezonban korosztályos
bajnok lett együttesünkkel, a pünkösdi Puskás–Suzuki-kupán pedig
bekerült a torna álomcsapatába.
Radics a következő évadban NB III-as alakulatunkat erősítette, majd
tavaly nyáron, 17 évesen NB I-es csapatunk keretének tagja lett, ahol
Hornyák Zsolt vezetőedző már az Újpest elleni 3–1-es idegenbeli
győzelemmel végződött szezonnyitón bizalmat szavazott neki.
Marci eddig 11 első osztályú bajnokin és 6 kupameccsen szerepelt a
„nagyoknál”, utóbbi sorozatban gólt is szerzett.
„Jó érzés érezni a bizalmat mind a vezetőség, mind az edzők
részéről. Itt kóstoltam bele a felnőttfutballba, és az első csapatba az
akadémiáról felkerült idősebb társaim is a Puskás család tagjaként
tekintenek. Remélem, minél több mérkőzésen pályára léphetek,
és játékommal továbbra is szolgálhatom a csapatot. Az akadémia
számára is jó visszajelzés, ha egy-egy növendék be tud mutatkozni
az első osztályban – a továbbiakban is igyekszem úgy teljesíteni,
hogy jó példa lehessek a nálam fiatalabbaknak.”
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INTERJÚ

MECCSTÖRTÉNET

RANGADÓ A KAPUS SZEMÉVEL
A Ferencváros elleni összecsapáson először futott ki kezdőként
első csapatunk szerelésében saját
nevelésű kapusunk, Tóth Balázs. Az
ifjú hálóőr még a kényszerszünet
előtt, Mezőkövesden a megsérülő
Hegedüs Lajos cseréjeként debütált,
és sikerült is megtartania helyét a
gólvonal előtt. A 22 éves labdarúgót
a Pancho Aréna-beli rangadót követően kérdeztük.

– Ritka dolog, hogy egy fiatal kapus első két
tétmeccse egyből ilyen ranggal bíró összacsapás…
Mezőkövesden nagyjából hatvan percet voltál a
pályán, a Fradi ellen viszont már a te neveddel
kezdődött az összeállítás. Mit éreztél, amikor
megtudtad, hogy kezdeni fogsz a Fradi ellen?
– Gondolom, nem kell mondanom, mennyire
boldog voltam, bár sejtéseim azért voltak… Már az
előző héten az utolsó edzőmérkőzésünkön a Csákvár ellen is úgy álltunk fel, hogy én kezdtem a kapuban, és hét közben a taktikai elemeket is úgy gyakoroltuk, hogy én készültem a kezdőkkel.
– A kapus szemszögéből mennyire volt nehéz a
Fradi elleni meccs?
– Általános igazság, hogy a Ferencváros ellen
végig észnél kell lennie egy kapusnak, egy másodpercre sem lehet kihagyni, az egész mérkőzésen
koncentrálnia kell. A Fradi nagyon jó csapat, minőségi játékosokkal, ezért mindenkire figyelni kellett.
Ennek ellenére nem volt olyan sok dolgom, hiszen a
csapat előttem jól futballozott, így minimalizálták a
tennivalóimat a társak.
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– Az egyenlítésben azonban tevékeny részed
volt, hiszen a Lovrencsics Gergő öngóljához vezető eseménysorozat a te indításoddal kezdődött.
– A ferencvárosiak Franck Bolit próbálták meg
kiugratni, kijöttem a kapuból, hogy tisztázzak, ez –
hál’ Istennek – sikerült is. Ráadásul át tudtam rúgni
a labdát a védőik fölött, ebből kontratámadást tudtunk indítani. Végül Josip Knezevic passzából és egy
számukra szerencsétlen labdaérintésből jött össze
az öngól, de az a lényeg, hogy a hálóban kötött ki a
labda.
– A játék képét elnézve több volt ebben a
meccsben, hiszen rengeteg helyzetünk volt, komoly ziccereink is – félig üres vagy félig tele a pohár?
– Ez esetben inkább félig üres – nem voltunk
boldogok a döntetlennel, ugyanis a Diósgyőr így
pontszámban utolért bennünket, sőt, több győzelmének köszönhetően meg is előzött. Szerettünk
volna nyerni a Fradi ellen, és meg is lett volna rá
a lehetőségünk, hiszen jóval több helyzetünk volt,
mint nekik.

PAFC – KAPOSVÁR: VERETLENÜL
A SOMOGYIAK ELLEN

Együttesünk első NB I-es mérkőzését a Kaposvár ellen
2013. augusztus 24-én játszotta, akkor még Székesfehérváron, ahol a mérkőzés végén Tischler Patrik góljával 1–0ra nyertünk. A Sóstói Stadionban rendezett mérkőzést
klubigazgatónk, Tóth Balázs, illetve NB I-es gárdánk as�szisztens edzője, Polonkai Attila is végigjátszotta – a vendégeknél a 65. percben csereként lépett pályára Waltner
Róbert, aki most a Rákóczi edzője.
A tavaszi visszavágón 2014. március 16-án Kaposváron a 32. percben Lencse László találatával a mieink
kerültek előnybe, azonban a 82-szeres észt válogatott támadó, Tarmo Kink az 57. minutumban egalizált. A 1–1-es
döntetlen után a két együttes öt évig nem találkozott az
élvonalban. A 2013–2014-es szezon végén a kaposváriak
kiestek az NB I-ből – a következő években még a Somogy
megyei első osztályt is megjárták.
A 2016–2017-es évadban az NB III Nyugati csoportjában a PAFC II Kaposváron gól nélküli döntetlent játszott –
ezen a találkozón a címvédő Ferencvárosi TC ellen az első
osztályban kezdőként először lehetőséget kapó, saját nevelésű kapusunk, Tóth Balázs őrizte NB III-as együttesünk
portáját –, a második összecsapáson a kaposváriak győztek 2–0-ra.
A 2017–2018-as szezonban a somogyiak NB III-as és
NB I-es csapatunkkal is megmérkőztek. A bajnokságban
a PAFC II-t idegenben 4–2-re, hazai pályán 2–0-ra verte az
idény végén az NB III Nyugati csoportját megnyerő Kaposvár.
Érdekesség, hogy 2017. szeptember 20-án mindössze
három nappal a PAFC II elleni vendégszereplést követően

fogadta NB I-es csapatunkat a Kaposvár a Magyar Kupa
6. fordulójában, tehát abban a szezonban az egészen a
döntőig jutó együttesünk Kaposváron kezdte Magyar Kupa-menetelését. A somogyi kupameccsen a mieink győztek 3–1-re: Antonio Perosevic, Liridon Latifi és Prosser
Dániel góljaira a hazaiaktól csupán Lakatos Gergő tudott
válaszolni. Ezen a mérkőzésen még játékosként erősítette klubunkat NB I-es gárdánk másik asszisztens edzője,
Vanczák Vilmos – a korábbi 79-szeres magyar válogatott
nálunk fejezte be játékos-pályafutását.
Az élvonalban a mostani idényben adott egymásnak
ismét randevút a két alakulat, miután 2019 júniusában a
Kaposvár – kisebb meglepetésre – a Zalaegerszeg mögött
második helyen végzett 74 ponttal a Merkantil Bank Ligában, s ezzel feljutott az első osztályba. 2019. szeptember
14-én a Pancho Arénában először megtartott meccsen
David Vanecek duplájának köszönhetően 2–0-ra nyertünk.
Kaposváron az első „tavaszi” fordulóban találkoztunk
a zöld-fehérekkel január 25-én. A 15. percben Golgol
Mebrahtu első NB I-es találatával egy góllal vezettünk, de
öt perccel később Nagy Richárd egyenlített, s ezzel kialakult az 1–1-es végeredmény – a találkozó krónikájához
tartozik, hogy Yoell van Nieff kiállítása miatt több mint
húsz percet emberhátrányban futballoztunk a Rákóczi
Stadionban.
További érdekesség, hogy a szerdai bajnokit eredetileg április 11-én, a magyar költészet napján rendezték
volna, ha a koronavírus-járvány miatt átmenetileg nem
kellett volna felfüggeszteni az NB I-et.

A két gárda
az élvonalban
négyszer, a Magyar Kupában
egyszer találkozott.
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SPORTTUDOMÁNY

SPORTTUDOMÁNY

„A JÖVŐ KÖNYVE EZ”
Tanulmánykötet jelent meg a Puskás Akadémia és a Testnevelési Egyetem kiadásában. A
Labdarúgás és tudomány című, a sportszakirodalomban egyedülállónak tekinthető kiadvány legfőbb célja, hogy biztos alapot adjon a magyar labdarúgás tudományos igényű fejlesztéséhez. A Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontjában mutatták be a kötetet.

„A most megjelent kiadvány a Puskás Akadémia és a
Testnevelési Egyetem által 2018-ban kötött együttműködési megállapodás és a közös szakmai munka
eredménye – fogalmazott Mészáros Lőrinc, a Puskás
Akadémia kuratóriumi elnöke. – Olyan mű, amely nem
csupán a labdarúgásban, de akár más sportágakban
is alapvetés lehet. Ez az első tudományos-sportszakmai kiadvány az akadémia életében. Noha másfél év
alatt készült el, tizenhárom év tudását, tapasztalatait
összegzi. Tíz fejezetben mutatja be a modern képzést,
írja le a labdarúgás és a tudomány együttműködését.
Azokat a pontokat veszi figyelembe, amelyeket az elmúlt évtizedben a labdarúgás nemigen helyezett előtérbe. Éppen ezért a jövő könyve ez.”
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„Elsődleges célunk a kötettel, hogy értéket teremtsünk – mondta Takács Mihály, a Puskás Akadémia
igazgatója, a kötet főszerkesztője. – Jelent már meg
könyv az akadémia kiadásában, az infrastruktúrával
kapcsolatban, a makoveczi organikus építészeti stílus
azonban bennünket is arra ösztökélt, hogy alkossunk.
Olyan minőségi munka született, amelyet tankönyvvé
minősítettek. Kiindulópontunk az akadémia szakmaitudományos folyóirata, a Szemle volt, melyben eddigi

hanem egykori és jelenlegi labdarúgóknak, szülőknek
és a labdarúgás iránt érdeklődőknek egyaránt.”
„A modern labdarúgásban egyszerre van szükség
két, egymással ellentétes megközelítésre: ott vannak a
régi futballisták, és ott van a tudomány, hitvallásunk
szerint egyik nélkül sem lehet jó futballistát nevelni –
fogalmazott Orbán Viktor miniszerelnök, a Puskás Akadémia alapítója. – Hogy miként lehet beépíteni a labdarúgóképzésbe a tudomány eredményei mellett azt a

tudásunkat szerettük volna összegezni. Ezt gondoltuk
tovább, így született meg a Labdarúgás és tudomány,
melynek alapját szakmai közösségünk mindennapi
élete adta; akadémiánk napi munkájában mind a tíz fejezet megjelenik. Kiadványunk célja, hogy mindaz, amit
a világ labdarúgásában, a korosztályos képzésben napi
szinten alkalmaznak, gyakorlattá tegyük, s megosszuk
a hazai sporttársadalommal.”
Dr. Csáki István, a Puskás Akadémia sporttudományi munkacsoportjának vezetője, a kötet társfőszerkesztője a kiadvány elkészültének folyamatát ismertette: „Visszatekintve az elmúlt tizenhat hónapra, igazi
csapatmunka volt. Huszonhét szakember vett részt a
munkálatokban, a Testnevelési Egyetem mellett szakmai segítséget adott a Magyar Labdarúgó Szövetség,
a Debreceni Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem
is. A kötet nagy értéke a fejezetek végén található irodalomjegyzék, az az összesen több mint félezer hazai
és nemzetközi szakirányú munka, amelyet a kötet
szerzői tanulmányukban felhasználtak. Kiadványunkat
nem csupán a labdarúgásban dolgozóknak ajánljuk,

kultúrát és tudást, amit a régiek hoznak, hogy miként
lehet a tapasztalatokat összehangolni, ez a jó szakmai
munka kulcsa. Minden akadémiának vannak különbözőségei, s ez jól is van így. Haptákban ugyanis nem lehet futballozni. Nekünk is van filozófiánk. Akadémiánk
sajátossága, hogy a futballt a művészet kategóriájába
sorolja. Úgy értjük a futballt, hogy az nem más, mint
zseniális megsejtések és ihletettségek története. Futballistákra van szükség, akik kimennek a pályára, és
ott valami olyat tesznek, ami senki másnak nem jutott
volna eszébe. Ide szeretnénk eljutni. Könyv már van,
tudomány, elmélet már van, futballisták kellenek. Várjuk, hogy a kötet tartalma átköltözzön a valóságba, s
lássuk a gyerekeket, akiknek már ott van a lábukban
a tudomány, hogy képesek egyetlen mozdulattal felülírni mindazt, amit a szakemberek leírnak. Ez a kötet
segítségére lesz mindenkinek, hogy futballistákat neveljenek.”
A Labdarúgás és tudomány című, képekkel, ábrákkal színesített, több mint négyszáz oldalas, tízfejezetes
tanulmánykötet a labdarúgásban jelen lévő, illetve a

15

SPORTTUDOMÁNY

SPORTTUDOMÁNY
labdarúgást befolyásoló tudományterületeket írja le.
Bemutatja többek között a futball anatómiáját, a labdarúgás élettanát, az edzés tervezésének folyamatát, a
kondicionális képességek fejlesztésének alapjait, a prevenció fontosságát. Ismerteti a mérések és a monitorozás labdarúgásban betöltött szerepét, a videóelemzés
alapjait, s mindezen túl sorra veszi a futballban meglévő pszichés faktorokat, amellett, hogy betekintést enged a sportpedagógia témájába, valamint a futball és
a társadalom kapcsolatrendszerének működésébe is.
A Puskás Akadémia és a Testnevelési Egyetem közös
kiadású tanulmánykötete mind az egyetemi oktatásban, mind az edzőképzésben használható. Ajánlható
az utánpótlásban és a felnőttlabdarúgásban dolgozóknak egyaránt, a labdarúgóedzők, a futballban szolgáló erőnléti edzők, elemzőedzők, fizioterapeuták és
masszőrök mellett a testnevelőtanárok és a különféle
sportágakban tevékenykedő szakemberek is hasznos,
a gyakorlatban alkalmazható ismereteket szerezhetnek általa.
A kötet a Puskás Akadémia webshopjában megvásárolható: https://www.pfla.hu/webshop.
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JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 26. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–FERENCVÁROSI TC 1–1 (1–1)
Gól: Lovrencsics G. (31. – öngól), ill. Nguen (17.)
Sárga lap: Van Nieff (24., 70.), Szolnoki (43.), Plsek (64.), Nagy Zs. (70.), Spandler (77.), ill. Blazic
(60.)
Kiállítva: Van Nieff (70.)
PAFC: Tóth B. – Szolnoki, Meissner, Spandler, Nagy Zs. – Van Nieff – Slagveer (Tamás N., 68.),
Plsek, Knezevic, Gyurcsó (Favorov, 75.) – Golgol (Sós B., 86.)
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FTC: Dibusz – Lovrencsics G. (Botka, 74.), Blazic, Otigba, Heister – Sigér D. (Leandro, 74.), Haratin,
Somália (Skvarka, 86.) – Isael, Boli (Szihnyevics, 86.), Nguen
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JEGYZŐKÖNYV

OTP BANK LIGA, 27. FORDULÓ
ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–0 (0–0)
Gól: Bobál G. (47.), Bobál D. (86.)
Sárga lap: Katanec (19.), ill. Slagveer (41.), Sós B. (56.), Spandler (89.)
ZTE: Demjén – Bolla, Szépe, Katanec, Tamás K. – Lesjak, Mitrovics (Kocsis G., 83.) – Bőle (Ostrek,
90.), Radó A. (Ikoba, 90.), Babati (Bedi, 59.) – Bobál G. (Bobál D., 83.)
PAFC: Tóth B. – Radics, Meissner, Spandler, Nagy Zs. – Urblík (Deutsch, 76.) – Slagveer (Sós B.,
46.), Plsek (Favorov, 56.), Knezevic, Gyurcsó – Vanecek (Golgol, 46.)
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MECCSIDÉZŐ

ÍGY ÁLLUNK MOST

IKSZ A BAJNOKKAL, VERESÉG EGERSZEGEN
sát Lovrencsics becsúszva el akarta pöckölni az érkező Golgol elől, ám a labda – legnagyobb örömünkre
– a hosszú sarokban kötött ki.
Szünet után szinte azonnal előnyt szerezhettünk
volna: a Szolnoki labdájával a jobb szélen meginduló
Slagveer beadását Gyurcsó oda lőhette volna, ahová
akarja, ám nem találta el a kaput. Az alapvonal felé tartó bőrre a túloldalon még le tudott csapni Slagveer, aki
éles szögből el is találta a kaput, de a védők fel tudtak
szabadítani a gólvonalról.
A 70. percben Yoell van Nieff megkapta második
sárga lapját, így holland középpályásunk mehetett
zuhanyozni. Tíz emberrel már nem tudtunk olyan hatékonyan támadni, mint azt korábban tettük, így nem
tudtuk másodszor is legyőzni a címvédőt.

A koronavírus okozta kényszerszünet után a Ferencvárost fogadtuk a 26. fordulóban, s noha a
mérkőzés nagy részében jobban játszottunk a
bajnoknál, 1–1-es döntetlent értünk el a zöld-fehérekkel szemben. A vezetést a Fradi szerezte meg
a 17. percben a szélsebes Nguen Heistertől kapott jó
indítást a bal oldalon, egy szép labdaátvétellel megverte Meissnert, majd 15 méterről kilőtte a hosszú
sarkot. A 29. percben egyenlíthettünk volna: Nagy
Zsolt ívelt át balról a túloldalra, Slagveer fejjel letette
Plseknek, aki egyből lőtt, ám Blazic blokkolta a gólba
tartó labdát. Két minutummal később azonban már a
szlovén bekk sem tudott segíteni: Tóth Balázs hosszú
indításával Knezevic lépett meg a bal oldalon, beadá-

A 27. körben sajnos ismét nem bírtunk a Zalaegerszeggel, a kék-fehérek 2–0-ra nyertek. Nagyjából
nyolc percig helyzetek nélkül gyürkőztek egymással a
csapatok, majd mi kerültünk először ziccerbe: Slagveer
szerzett labdát a zalaiak térfelén, majd egy UrblíkKnezevic kombináció után ismét a hollandhoz került
a labda, ő Vanecek elé tálalt, ám cseh centerünk nem
találta el jó a labdát, így odalett a lehetőség. Negyedóra elteltével Knezevic remek passzal hozta helyzetbe
Gyurcsót, ám szélsőnk éles szögből leadott lövését kivetődve védte Demjén.
A második félidő elején jött a hidegzuhany: a 48.
percben a bal oldalon vesztettünk labdát, a játékszer
Bobál Gergelyhez került, aki 19 méterről ballal, bődületes erővel kilőtte a jobb felső sarkot. Négy perccel később a csereként beállt Golgol Mebrahtu lekopírozhatta volna az egerszegi center találatát, ám az ő lövése a
jobb kapufát találta el. A 85. percben Bőle Lukács ívelte
a jobb oldalról a hazaiak szabadrúgását, amelyet a csereként beálló Bobál Dávid csúsztatott a kapunkba.

A PUSKÁS AKADÉMIA FC
2019–2020-AS MÉRKŐZÉSEI AZ NB I-BEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

08.03.		
08.11.		
08.17. 		
08.25. 		
08.31.		
09.14.		
09.28.		
10.05.		
10.19.		
10.26.		
11.02.		
11.09.		
11.23.		
11.30.		
12.08.		
12.14.		
01.25.		
02.01.		
02.05.		
02.08.		
02.15.		
02.22.		
02.29.		
03.07.		
03.14.		
05.31.		
06.07.		
06.10.
19:00
06.13.
19:00
06.17.
19:00
06.20.
19:00
06.24.		
06.27.		

Újpest FC — Puskás Akadémia FC
1–3
Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 0–2
Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC
1–0
Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 4–1
Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Kaposvár
2–0
Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC 1–2
Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Paks
4–2
Kisvárda — Puskás Akadémia FC
0–1
Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd
1–2
Puskás Akadémia FC — Újpest FC
1–3
MOL Fehérvár FC — Puskás Akadémia FC 1–3
Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd
1–1
Ferencvárosi TC — Puskás Akadémia FC 2–2
Puskás Akadémia FC — Zalaegerszeg
0–1
Kaposvár — Puskás Akadémia FC
1–1
Puskás Akadémia FC — Debreceni VSC 0–0
Puskás Akadémia FC — Diósgyőri VTK
2–2
Paks — Puskás Akadémia FC
0–2
Puskás Akadémia FC — Kisvárda
3–1
Bp. Honvéd — Puskás Akadémia FC
1–1
Újpest FC — Puskás Akadémia FC
2–3
Puskás Akadémia FC — MOL Fehérvár FC 1–4
Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC
0–0
Puskás Akadémia FC — Ferencvárosi TC 1–1
Zalaegerszeg — Puskás Akadémia FC
2–0
Puskás Akadémia FC — Kaposvár
Debreceni VSC — Puskás Akadémia FC
Diósgyőri VTK — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Paks
Kisvárda — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Bp. Honvéd

Készítette
a Puskás Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu

TABELLA
		
1 FERENCVÁROSI TC
2 MOL FEHÉRVÁR FC
3 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC
4 DVTK
5 PUSKÁS AKADÉMIA FC
6 BUDAPEST HONVÉD
7 KISVÁRDA MASTER GOOD
8 ZTE FC
9 ÚJPEST FC
10 PAKSI FC
11 DVSC
12 KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC

M
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

GY
19
16
13
12
10
10
10
9
9
9
9
3

D
6
6
6
4
10
7
4
7
5
5
4
2

V
2
5
8
11
7
10
13
11
13
13
14
22

G
51—21
49—23
37—24
36—36
40—34
28—34
36—38
42—37
32—39
32—42
39—50
20—64

PT
63
54
45
40
40
37
34
34
32
32
31
11

GÓLLÖVŐLISTA
1.
2.
2.
4.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

VANECEK DAVID
GYURCSÓ ÁDÁM
HENTY EZEKIEL ISOKEN
KNEZEVIC JOSIP
URBLÍK JÓZSEF
FAVOROV ARTEM
HEGEDÜS LAJOS
MEBRAHTU GOLGOL TEDROS
SÓS BENCE
VLASKO JÁN
SZOLNOKI ROLAND
VAN NIEFF YOELL

8
7
7
5
4
1
1
1
1
1
1
1
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ROVATCÍM

˝
˝
AZ ÉJ SÖTÉTJÉBEN EZERNYI FÉNYLO-REPKEDO
LÁMPÁSKÉNT VILÁGÍTJÁK BE AZ ARBORÉTUMOT.

VÁRHATÓAN 2020 JÚNIUSÁBAN!
SZAKVEZETÉS IDŐPONTOK: 20:15, 20:30, 20:45
A rajzás ideje alatt mindennap, hétköznap is indulnak szakvezetések.
A szakvezetés hossza körülbelül 1-1,5 óra.

RÁCIÓ
T
Z
S
I
REG NINCS

IDŐPONT

Előreláthatólag 2020 júniusában körülbelül
két héten keresztül várjuk az idelátogatókat.
Az időpont bogár- és időjárásfüggő,
aktuális információkat mindig keresse elérhetőségeink valamelyikén!

JEGYÁRAK
Felnőtt: 2.400 Ft/fő

Nyugdíjas, diák*: 1.300 Ft/fő

*Nappali tagozatos és nemzetközi diákigazolvány felmutatása esetén.
A belépés 3 éves kor alatt ingyenes.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!
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www.alcsuti-arboretum.hu
info@alcsuti-arboretum.hu
www.facebook.com/arboretumalcsut/
+36 22 353 219

