A PUSKÁS AKADÉMIA FC
műsorfüzete

17. forduló, 2018. december 8.

PUSKÁS AKADÉMIA FC

PAKSI FC

www.puskasakademia.hu, facebook.com/pfla.hu

2

Vezetőedzői nyilatkozat

3

Vezetőedzői nyilatkozat

MUTASSUK MEG, MENNYIT FEJLŐDTÜNK!
Domináns futballt és győzelmet vár csapatától a Paks ellen Benczés Miklós, aki
szerint a fölényes Magyar Kupa-siker játékosaink önbizalmának is jót tett az őszi
szezonból hátralévő két összecsapás előtt.

FELNŐTT MEZ/FEHÉR
GYERMEK MEZ/FEHÉR

SZURKOLÓI SÁL

SPIRÁL FÜZET
HŰTŐMÁGNES
ÜLŐPÁRNA

KARÁCSONYI AKCIÓ

WWW.PFLA.HU/WEBSHOP
Ha a vásárlása eléri a 2000 Ft feletti értéket kulcstartós sörnyitót adunk AJÁNDÉKBA!
A tájékoztatás nem teljes körű, további információ a www.puskasakademia.hu weboldalon.

Az MTK elleni bajnoki vereség után
6–0-ra vertük a Pénzügyőrt a Magyar
Kupában. Mennyire jött jól ez az „önbizalomfröccs” a Paks elleni találkozó előtt?
Remélem, nagyon, mert nincs már
hátra sok az őszi szezonból. Úgy vélem,
a legutóbbi mérkőzéseinken jól játszottunk, dacára annak, hogy Kisvárdán nem
tudtunk nyerni, az örvendetes, hogy sok
helyzetet tudtunk kialakítani, csak éppen
a pont hiányzott az i-re. A kupameccsen
már a helyzetkihasználással sem volt
gond, és remélem, ez a srácok önbizalmát is helyre tette.
Most két igencsak fontos hazai találkozó következik, elsőnek a Pakssal
ütközünk meg, akikkel páratlan dramaturgiájú meccset játszottunk az első
mérkőzésen…
Nagyon élesnek kell lennünk az elkövetkezendő találkozókon, az utolsó
két összecsapásunkat szeretnénk úgy
megvívni, hogy mind a hat pontot itthon tartsuk. Mind a szakmai stábnak,
mind a játékosoknak bizonyítaniuk kell,
hogy a Puskás Akadémia helye a jelenlegi pozíciónknál feljebb van a tabellán.
Ezen dolgozunk, és sokszor jártunk már
közel ahhoz, hogy feljebb lépjünk, most
egy újabb esély mutatkozik erre. Valóban
emlékezetes találkozót játszottunk velük, hiszen 0–2-ről tudtunk felállni, majd
mégsem örülhettünk, hiszen az utolsó
percben – gyakorlatilag egy kirúgásból
– elveszítettük a meccset. Azóta hosszú

idő telt el, most azt is szeretnénk megmutatni, mennyit fejlődtünk az elmúlt
több mint három hónapban – reméljük,
ez elég lesz ahhoz, hogy a három pontot
itthon tartsuk.
A Paks bizonyára „harapós” lesz, hiszen négy forduló óta nyeretlen. Eredményezhet-e ez a legutóbbi meccshez
hasonló izgalmakat?
A Paks jó csapat, megvannak azok
a játékosai, akik képesek mérkőzéseket
eldönteni. Évről évre bizonyítják, hogy
helyük van az élvonalban, s az általuk
képviselt koncepció is tiszteletre
méltó. Most azonban a mi játékunknak kell érvényesülnie,
d o m i n á n s
futballt
akarunk
bemutatni, és
nyerni
a k a runk.
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A játékos szemével

„ÖSSZE KELL SZEDNÜNK MAGUNKAT”
Csak bátor futballal érhet célba a Pancho Arénában a Paksi FC –
vallja Csertői Aurél. A tolnaiak vezetőedzője szerint csapatának
nagyot kell javulnia ahhoz, hogy esélye legyen a győzelemre, de
mindent megtesznek, hogy kijavítsák a legutóbbi négy, nyeretlen
meccsükön elkövetett hibákat.
ki találkozóra az ellenfélnél, ráadásul
egy tizenegyespárbajba torkolló hos�szabbítást is túl kellett élniük?
Nem örülök annak, hogy a Magyar
Kupa-mérkőzésünk, amelyet szerdán
játszottunk, tovább tartott, mint azt
elképzeltük. Viszont annak igen, hogy
sikerült bejutnunk a legjobb tizenhat
csapat közé, ahol pont azt a Puskás
Akadémiát kaptuk ellenfélként, amelyikkel a következő bajnoki mérkőzésünket
játsszuk.
A két együttes első szezonbeli bajnokiján igencsak fordulatos mérkőzésen nyertek 3–2-re. Most milyen ös�szecsapásra számít?
Nagyot kell javulnunk ahhoz, hogy
esélyünk legyen Felcsúton. Bátrabb és
legfőképp eredményesebb futballt kell
produkálnunk, mint az elmúlt fordulókban.

CSERTŐI AURÉL
Önök szerdán, a Puskás Akadémia
kedden játszott kupamérkőzést. Men�nyire érzi hátrányosnak, hogy egy nappal kevesebbet készülhetnek a bajno-

Csapata a legutóbbi négy bajnokiján nyeretlen maradt, legutóbb a Ferencvárostól 3–0-ra kaptak ki. Miben
kell javulniuk, illetve változtatniuk
ahhoz, hogy véget vessenek ennek a
szériának?
Össze kell szedni magunkat, ki kell
javítani a hibáinkat. Ha ez sikerül, akkor
remélem, már most visszatalálhatunk
arra az útra, amelyikről hetekkel ezelőtt
letértünk.

STABIL HÁTT

ÉR

A MAGYAR
SIKEREKHE
Z!
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Felnőtt szinten

SIMA HATOSSAL A TIZENHAT KÖZÖTT

PREMIER A „NAGYOK” KÖZT

Hat nullára győzött a Pénzügyőr ellen, és a nyolcaddöntőbe jutott a Magyar Kupában
a Benczés-csapat.

A Pénzügyőr elleni Magyar Kupa-mérkőzésen debütált NB I-es gárdánk színeiben ifjú kapusunk, Varga Ádám.

Pasaréten először egy Liridon Latifi-lövéssel
adtunk életjelt magunkról, ám Gábor Péternek sikerült a léc fölé tenyerelni a labdát.
Kisvártatva Radó András szerzett gólt, de
találatát les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A 29. percben tízesünk már legálisan is betalált: Gonzalo Vega készítette le
gyönyörűen a labdát Szakály Péternek, aki
egyből lőtt, a labda a kapufáról a hosszún
érkező Radó elé került, aki a hálóba továbbított (0–1) – ráadásul a nap is kisütött.
A szünetig még egy szép Radó–Osváth–
Latifi kombinációt jegyezhettünk fel, utána viszont újabb gólt. A 48. percben Zsidai
László ívelt előre Bokros Szilárdhoz, ő Vega

elé játszott, aki nem
hibázott (0–2). Az első
csapatban első találatát szerző uruguayi középpályás sajnos meg
is sérült az esetnél, a
helyén Benedik Mioc
folytatta.
A 64. percben Zsidai cselezte be magát
a vendéglátók tizenhatosára, ám lövését
bravúrral védte Gábor.
A házigazdák kétgólos
hátrányban minden
mindegy alapon vezettek néhány szép támadást, ám a 77. percben
nekünk sikerült növelnünk az előnyt, amikor
Radó remek beadását
Latifi bólintotta a hálóba (0–3).
A középkezdés után nem kellett sokat
várni a következő találatra, a 80. minutumban Balogh Balázs szolgálta ki Radót, aki
megszerezte második gólját (0–4). Magabiztos előnyünk tudatában Benczés Miklós
pályára küldte harmadik számú kapusunkat, a saját nevelésű Varga Ádámot, aki ez
alkalommal debütált az első csapatban.
Nem sokkal később Osváth Attila szép
egyéni megmozdulásból szerzett gólt
(0–5), majd egy perc múlva Zsidai Lászlót
hozta kihagyhatatlan helyzetbe (0–6), így
esélyeshez méltó játékkal, fölényes győzelemmel kerültünk a Magyar Kupa legjobb
tizenhat csapata közé.

Varga Ádám Dunaújvárosban kezdett futballozni, majd Paksra került, ahonnan négy
éve érkezett akadémiánkra. Első szezonjában tagja volt az U17-es bajnokságot nyerő
utánpótláscsapatunknak, majd a 2016-os
Puskás–Suzuki-kupán döntőig menetelt
korosztályos együttesünkkel, ahol a torna
legjobb kapusa lett. Az utánpótlás-válogatott hálóőr 2017 márciusában a Videoton
tartalékcsapata ellen 2–0-ra megnyert NB
III-as bajnokin mutatkozott be felnőtt szinten a PAFC II színeiben, amelynek már csapatkapitánya is volt a legutóbbi két találkozón. 19 esztendős hálóőrünk a futó idény
elején került fel NB I-es keretünkhöz, ahol a
Pénzügyőr elleni 6–0-s Puskás-sikert hozó
Magyar Kupa-mérkőzésen csereként beállva debütált.
„Még a pályafutásom elején járok, ilyen
idős korban a kapusok különösen fiatalnak
számítanak. A Pénzügyőr elleni kupamérkőzés előtt egy nappal tudtam meg, hogy
a meccskeretben leszek, amire, bevallom
őszintén, nem számítottam. Amikor szóltak
a találkozó vége felé, hogy menjek melegíteni, mert be fogok állni, még jobban meglepődtem. Nagyon boldog vagyok, hogy egy
ilyen gólzáporos mérkőzésen debütáltam a
Puskás Akadémia első csapatában. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített
ebben, különösen a vezetőedzőnek, amiért
pályára küldött. Innentől, ha lehetséges,
még keményebben fogok dolgozni, hogy
még több lehetőséget kapjak” – osztotta
meg gondolatait az ifjú portás.
„Ádám rendkívül szorgalmas, tehetséges játékos, aki minden edzésen keményen

dolgozik, ezzel kiválóan segíti Braniszlav
Danilovics, illetve Hegedüs Lajos munkáját. Hétről hétre bizonyít az NB III-as bajnokikon is, az egész szakmai stáb elégedett
a teljesítményével. Egyedül az ő érdeme,
hogy bemutatkozhatott az első gárdában,
számomra pedig öröm, hogy újabb akadémistánk jutott el odáig kemény munkával,
hogy debütáljon” – méltatta a fiatal kapust
Benczés Miklós.

Meccsszilánkok

jegyzőkönyv

MAGYAR KUPA, 8. FORDULÓ
PÉNZÜGYŐR SE–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–6 (0–1)
Gól: Radó A. (29., 80.), Vega (48.), Latifi (77.), Osváth (85.), Zsidai (86.)
Sárga lap: Nagy B. (25.), ill. Bokros (38.), Osváth (52.)
PAFC: Hegedüs L. (Varga Á., 82.) – Osváth, Hegedűs J., Poór (Szolnoki, 72.), Balogh B. –
Zsidai – Vega (Mioc, 56.), Szakály P., Bokros – Radó A., Latifi
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PAFC II
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Sporttudomány

NEMCSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG

ÖSSZEFOGÁS A MAGYAR LABDARÚGÁSÉRT

Fiatal NB III-as alakulatunk négy veretlenül megvívott mérkőzést követően
a hatodik helyen telel a bajnokságban.

Hagyományteremtő céllal, első ízben rendeztek tudományos konferenciát a Puskás Akadémia új Sport- és Konferenciaközpontjában.

Új vezetőedzővel, Visinka Edével és megfiatalított játékosállománnyal vágott neki a 2018–
2019-es idénynek NB III-as csapatunk. A délvidéki származású tréner a harmadik szezonját
kezdte akadémiánkon: tavaly toronymagasan
végzett az első helyen U15-ös gárdánkkal
az utánpótlás-bajnokságban, idén pedig
ezüstéremig vezette U16-osainkat a kiemelt
ligában. NB III-as keretünk nagyrészt a 2017–
2018-as évadban az U17-es első osztályban
aranyérmes, illetve a Puskás–Suzuki-kupán
fináléig menetelő korosztályos alakulatunkból
felkerült labdarúgókra épült az ősz folyamán.
Augusztusban a III. Kerület ellen mutatkozott be a Visinka-csapat, ahol kétgólos
hátrányból felállva 2–2-es döntetlent ért
el, miután Skribek Alen megszerezte első
felnőttgóljait. A nyitófordulóban hét olyan labdarúgónk lépett pályára, aki korábban csupán
utánpótlás-mérkőzéseken játszott. A szezon
első hét találkozóját veretlenül hozta le együttesünk: a toronymagasan listavezető FC Ajka
otthonában bravúros gól nélküli döntetlent
értek el fiataljaink – a Veszprém megyeiek
egyedül a mi kapunkat nem tudták bevenni a

bajnokságban –, illetve figyelemre méltó 6–1es győzelmet arattak a THSE-Szabadkikötő
vendégeként.
A jó szereplésnek köszönhetően négyen –
Körmendi Kevin, Papp Milán, Radics Márton
és Sipos Zoltán – a szeptemberi Dunaszerdahely elleni felkészülési mérkőzésen debütálhattak NB I-es gárdánk színeiben is.
Az őszi küzdelemsorozat során összesen
tizenegy akadémistánk: Ganbold Ganbayar,
Gáspár Máté, Kocsis Bence, Komáromi
György, Körmendi Kevin, Magyar Zsolt, Radics
Márton, Papp László, Papp Milán, Sipos Zoltán és Skribek Alen mutatkozott be a PAFC II
színeiben felnőtt szinten – mongol növendékünk hazájából elsőként lőtt gólt profi európai bajnokságban. „Ganbán” kívül még öten
szerezték meg első felnőtttalálatukat a futó
szezonban.
Érdekesség, hogy az őszi zárófordulóban
kezdőcsapatunk átlagéletkora nem haladta
meg a tizenkilenc évet (18,63). Visinka Ede
tanítványai tizenhat kör után öt győzelemmel,
hét döntetlennel, négy vereséggel, huszonkét
pontot gyűjtve a hatodik helyen telelnek.

Nagy érdeklődés övezte első sporttudományos konferenciánkat: élvonalbeli csapatok,
másodosztályú klubok és határon túli egyesületek szakemberei érkeztek a Puskás
Akadémia Sport- és Konferenciaközpontjába, ahol az intézményünkben folyó munkával ismerkedhettek meg. Az egész napos
rendezvényt Takács Mihály igazgató nyitotta meg, aki hangsúlyozta: a pályán ellenfelek vagyunk, de a felkészülésben partnerek.
Az első előadást dr. Csáki István, a
sporttudományi részleg vezetője tartotta,
aki szakterületének bemutatásával kezdte
prezentációját, majd a mérési és értékelési
rendszerünkről adott tájékoztatást a korábbi válogatott labdarúgókat is felvonultató
hallgatóságnak. A sporttáplálkozás gyakorlati megvalósulásának tapasztalatairól számolt be dr. Pelle Judit, akadémiánk orvosa,
aki külön kiemelte a helyes táplálkozás időzítését a mérkőzések és az edzések előtt.
A délelőtti szekciót Liszkai Dezső szakmai
és képzési igazgató prezentációja zárta, aki
a Puskás Akadémián történő szakmai munkáról árult el műhelytitkokat.

Horváth Péternek, a videoelemzők
csoportvezetőjének és NB I-es gárdánk
asszisztens edzőjének az akadémiai
videoelemzésről tartott előadása nyitotta
a délutáni szakaszt, felhívva a figyelmet az
elemzés fontosságára, amely manapság
elegedhetetlen a nemzetközi eredményekre vágyó klubok életében. A folytatásban
dr. Schmidt Ádám a sportjogról, Papp Róbert a teljesítményrendszer alkalmazásáról, Farkas Dániel, illetve Petrovics Panna
akadémiánk rehabilitációs csoportjának
működéséről számolt be, míg Kiss Zoltán, intézményünk kollégiumigazgatója a
személyiségdimenziókat vizsgálta a fiatal
labdarúgók körében.
Papp Bence nemzetközi kapcsolatokért
felelős igazgató a „Játékosmenedzsment a
pályán és a pályán kívül” című előadásában
kifejtette: menedzserek nélkül is tudunk játékosokat menedzselni.
Takács Mihály, akadémiánk igazgatója
záróbeszédében kiemelte: a Puskás Akadémia minden dolgozója a magyar labdarúgás
fejlődéséért tevékenykedik.
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Felső sor:
Nitti Zoé, Ángyás Anita, Kalányos Brigitta, Csáplár Daniella, Schneider Laura, Vörös Evelin
Középső sor: Mészáros Dalma (asszisztens edző) Vindics Vivien, Marton Flóra, Halászi Kinga (vezetőedző), Borsinszky Zsófia, Vicz Lara, Mitring István (kapusedző)
Alsó sor:
Kálló Evelin, Vörös Alexandra, Jánoska Mirella, Nagy Lili, Kovács Tamara, Bors Tímea

Kapcsolódásaink
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Múltidéző

TORINÓBAN

ARANYCSAPAT KEREKASZTAL

Az olasz rekordbajnoknál, a Juventusnál
tett látogatása során a két klub szakmai
együttműködéséről tárgyalt a Puskás
Akadémia Takács Mihály igazgató
vezette küldöttsége.

Az angol–magyar 3:6-ra emlékezve nyílt kiállítás Stuttgartban.

A kétnapos látogatáson akadémiánkat Takács
Mihály mellett Papp Bence nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató képviselte, s velük tartott korábbi korosztályos sikeredzőnk, Vincze
István, aki jelenleg a révkomáromi FC Komárno
szakmai igazgatója – a Lecce egykori kiváló
labdarúgója a púliai együttes színeiben annak
idején a Juventus kapuját is bevette. Küldöttségünket a Juve jelenleg is aktív ikonja, Giorgio
Chiellini öccse, Claudio Chiellini fogadta, aki a
„zebrák” nemrégiben létrehozott B-csapatának
szakmai sportigazgatója. A két klub közötti
kapcsolat két évvel ezelőtt kezdődött, s szándékaink szerint a Real Madridhoz és a Bayern
Münchenhez hasonlóan szoros szakmai
együttműködés alakulhat ki.
„Óriási megtiszteltetés volt, hogy egy olyan
klubnál tehettük tiszteletünket, ahol az első két
tréner – Károly Jenő és Viola József – magyar
volt, s ahol 1951 és 53 között Sárosi György is
edzősködött. Vincze Istvánt is nagy örömmel
fogadták, hiszen a Lecce színeiben ő is letette
a névjegyét az olasz futballban – aki a Juvénak
gólt tud rúgni, azt mindenhol elismerés övezi. A
Juventusnál járva identitásuk – amelynek kialakításban természetesen óriási szerepet játszik
az Agnelli-család – hangsúlyozása lépten-nyomon tetten érhető, testközelből érezni azt a fajta kisugárzást, amely a tradíció és a klubimázs
tudatos építésének elegyéből ered. Akadémiájuk

igazgatójával, Massimiliano Scagliával megállapodásra jutottunk arról is, hogy a jövőben korosztályos csapataink a Juventus fiataljaival is
összemérik erejüket. A korosztályos csapatok
szakmai felépítése teljesen hasonló a miénkhez,
náluk is nagyon komoly hangsúlyt fektetnek a
kondicionális képzésre és a futball sporttudományos aspektusaira” – mondta akadémiánk
igazgatója.
A torinói út során intézményünk képviselői két Juventus–Valencia mérkőzésen jártak,
délután az UEFA Youth League-meccset, este
a „nagyok” BL-összecsapását tekintették meg.
„A Puskás Akadémia nemzetközi megítélésében fontos szerepet játszó torinói látogatásunk során jártunk a Juventus első csapatának
főhadiszállásán is, de a vinovói edzőközpontban
tett látogatásunk, illetve a Claudio Chiellinivel
folytatott szakmai eszmecsere azért volt különösen fontos, mert az általa vezetett együttes
egész Olaszországban egyedülálló módon nem
az utánpótlás-bajnokságban, a Primaverában,
hanem a harmadosztályban szerepel, ott játszatják a legtehetségesebb fiatalokat – emelte ki
Papp Bence. – A mi NB III-as csapatunknál kísértetiesen hasonló a helyzet, hiszen tehetségeink
játékosérettségi fázisaként itt ismerkednek meg
a felnőtt futballal. A második csapatunkkal az
idén kijelölt és megvalósított irány tehát nemzetközi szinten is helytálló, és van létjogosultsága.”

A Balassi Intézet Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ meghívására érkezett
a Puskás Intézet kiállítása a németországi helyszínre. A megnyitót pódiumbeszélgetés előzte meg, amelynek moderátora
Réthy Béla volt, aki 1996 óta közvetíti a
német labdarúgó-válogatott mérkőzéseit
a ZDF-televízióban. Beszélgetőtársa Szöllősi György, a magyar futball és a Puskásügyek hivatalos nagykövete, valamint Balogh Balázs, a Puskás Intézet igazgatója
volt.
A zsúfolásig telt teremben az óriási népszerűségnek örvendő sportkommentátor a
Wembleyben elért sikerről és annak hatásairól faggatta a résztvevőket a mérkőzés
legszebb pillanatainak felelevenítése után.
Megállapíthattuk, hogy a 6:3 hatvanöt év
után is nagyon népszerű téma még Német-

országban is. A résztvevők ezután megnézték az 1954-es magyar–német világbajnoki
döntő összefoglalóját is. Ezúttal is sikerült
leszögezni, hogy a mieinktől szabályos gólt
vettek el, a kapufák sem voltak velünk, és a
németek óriási szerencsével nyertek.
Ezután az Aranycsapat társadalomra
ható sikereiről, valamint a magyar labdarúgás hanyatlásáról esett szó korszakokat
átívelve napjaink futballjáig.
A Balassi Intézet vezetője Dr. B. Szabó
Dezső egy fantasztikus tortával lepte meg
a résztvevőket, amelyből mindenkinek jutott
egy szelet.
A kiállítás megnyitását követően éjszakába nyúló beszélgetésekre került sor a
vendégek és a „főszereplők” között. A tárlat
december 15-ig látogatható a Balassi Intézetben.

Meccsszilánkok
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Meccsszilánkok

18

jegyzőkönyv

OTP BANK LIGA, 15. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–SZOMBATHELYI HALADÁS 2–0 (2–0)
Gól: Kiss T. (12.), Knezevic (17.)
Sárga lap: Szolnoki (57.), ill. Kovács L. (71.), Ofosu (73.)
PAFC: Danilovics – Szolnoki, Hegedűs J., Poór – Osváth (Heris, 62.), Urblík, Varga J., Mioc,
Trajkovski – Kiss T. (Radó, 76.), Knezevic (Bokros, 88.)
Haladás: Rózsa – Habovda, Grumics, Kolcák, Bosnjak – Mészáros K. (Rabusic, 70.), Dausvili,
Kovács L., Ofosu (Halmosi, 78.) – Gaál B. (Bamgboye, 62.), Priskin
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Meccsszilánkok

20

jegyzőkönyv

OTP BANK LIGA, 16. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–0 (1–0)
Gól: Horváth Z. (36.)
Sárga lap: Berios (30.), Horváth Z. (32.), Vári (57.), ill. Knezevic (29.), Osváth (40.), Hegedűs J. (90.)
Kisvárda: Felipe – Lukjancsuk, Berios, Ene, Vári – Protic (Hej, 79.), Karaszjuk – Ilics (Melnyik,
68.), Milevszkij, Sassá – Horváth Z. (Negrut, 84.)
PAFC: Danilovics – Szolnoki, Hegedűs J., Poór – Osváth (Arabuli, 46.), Urblík, Varga J., Mioc,
Trajkovski (Szakály P., 82.) – Kiss T. (Latifi, 72.), Knezevic
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PAFC
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SIMA GYŐZELEM ITTHON, PECHES VERESÉG VÁRDÁN
74. percben Mioc visszagurítása után szülinaposunk
végleg eldönthetett volna
mindent, ám lövése egy védőről szögletre pattant. A
hajrában Radó is növelhette
volna az előnyt, de neki sem
jött össze, így maradt a kétgólos győzelem.

A tizennyolcadik életévét aznap betöltő
Kiss Tamás, valamint Josip Knezevic góljaival 2–0-ra vertük a Haladást az OTP
Bank Liga 15. fordulójában. A nyomasztó
Puskás-fölényt hozó összecsapáson két
exhaladásos hozta össze a vezető gólunkat.
Hegedűs János egyik szokásosan remek
indítása találta meg a 18. születésnapját
a mérkőzés napján ünneplő Kiss Tamást,
aki a jobbösszekötő helyéről pimaszul ívelt
át Rózsa Dániel felett, a labda a jobb kapufáról perdült a gólvonal mögé. Mindössze
négy minutumnak kellett eltelnie, hogy újra
rezegjen az egyre nagyobb bajba kerülő Hali
hálója. Ezúttal Trajkovski indította Kisst a bal
oldalon, aki egy remek csel után tálalt a túloldalon érkező éktársa, Josip Knezevic elé, ő
pedig jobbal higgadtan lőtte ki a jobb alsót.
A második játékrész elején a csapat és
Kiss Tamás is ott folytatta, ahol az elsőben
abbahagyta, születésnaposunk a 47. percben a balösszekötő helyéről célozta meg
Rózsa kapuját, ám remek jobblábas tekerése centikkel elkerülte a bal felső sarkot. A

A 16. körben hiába alakítottunk ki sokkal több
helyzetet vendéglátónknál, 1–0-ra kikaptunk a
Kisvárdától. A 36. percig
gyakorlatilag eseménytelenül telt az idő, ekkor azonban Danilovics
rosszul mozdult ki kapujából, a labda Horváth elé került, aki a kapunkba gurított. Az
első félidő hosszabbításában óriási helyzetet hagytunk ki: Osváth jobb oldali beadása
a védőkről Knezevic elé került, aki egyből
lőtt, Felipe kapus hatalmas bravúrral mentett szögletre.
Fordulás után két nagy lehetőséggel
kezdtünk: előbb Arabuli fejesét vágták ki a
gólvonalról a védők egy szöglet után, majd
a felszabadítást elcsípő Mioc tüzelt egyből,
de lövését Felipe mentette – ismét hatalmas védést bemutatva. A 60. percben jött
az újabb ziccerünk: Knezevic remek labdájával Arabuli léphetett ki teljesen egyedül,
ám Felipe alatt akarta ellőni a labdát, amely
elakadt a remek ütemben kimozduló brazil
kapusban. A 78. percben újabb bravúrt mutatott be Felipe, aki Hegedüs János huszonöt méteres szabadrúgását tolta ki a léc alól,
így ebből sem lett gól, mint ahogy az ezt követő próbálkozásokból sem – nem tört meg
az idegenbeli átok.

Program

A PAFC 2018–2019-ES 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.

07. 21.		
07. 28.		
08. 04.		
08. 11.		
08. 18.		
08. 25.		
09. 01.		
09. 15.		
09. 29.		
10. 06.		
10. 20.		
10. 27.		
11. 03.		
11. 10.		
11. 24.		
12. 01.		
12. 08. 17:00
12. 15. 17:00
02. 02. 		
02. 09.		
02. 16.		
02. 23.		
03. 02.		
03. 09.		
03. 16.		
03. 30.		
04. 06.		
04. 13.		
04. 20.		
04. 27.		
05. 04.		
05. 11.		
05. 19.		

PUSKÁS AFC — DVSC
0–1
DVTK — PUSKÁS AFC
2–2
PUSKÁS AFC — MTK
1–2
HALADÁS — PUSKÁS AFC
2–1
PUSKÁS AFC — KISVÁRDA
1–1
PAKS — PUSKÁS AFC
3–2
MEZŐKÖVESD — PUSKÁS AFC 2–0
PUSKÁS AFC — MOL VIDI
2–1
PUSKÁS AFC — HONVÉD FC 1–0
ÚJPEST — PUSKÁS AFC
2–0
PUSKÁS AFC — FERENCVÁROS 1–0
DVSC — PUSKÁS AFC
2–1
PUSKÁS AFC — DVTK
2–1
MTK — PUSKÁS AFC
3–2
PUSKÁS AFC — HALADÁS
2–0
KISVÁRDA — PUSKÁS AFC
1–0
PUSKÁS AFC — PAKS
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
MOL VIDI — PUSKÁS AFC
HONVÉD FC — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — ÚJPEST
FERENCVÁROS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — DVSC
DVTK — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MTK
HALADÁS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — KISVÁRDA
PAKS — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — MEZŐKÖVESD
MOL VIDI — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — HONVÉD FC
ÚJPEST — PUSKÁS AFC
PUSKÁS AFC — FERENCVÁROS

Partnerek és támogatók:

		
M
1 FERENCVÁROSI TC
16
2 MOL VIDI FC
16
3 BUDAPEST HONVÉD 16
4 MTK BUDAPEST
16
5 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC16
6 ÚJPEST FC
16
7 DVSC
16
8 PAKSI FC
16
9 PUSKÁS AKADÉMIA FC 16
10 DVTK
16
11 KISVÁRDA MASTER GOOD 16
12 SZOMBATHELYI HALADÁS16

GY
11
9
8
7
6
6
6
5
5
3
3
2

D
3
4
4
3
6
6
6
6
2
4
3
3

V
2
3
4
6
4
4
4
5
9
9
10
11

G
32—11
28—13
19—11
23—24
23—18
17—12
21—19
20—22
18—23
15—27
14—34
13—29

GÓLLÖVŐLISTA
1
2
2
3
4
4
4

KNEZEVIC JOSIP
ARABULI BACHANA
KISS TAMÁS
HEGEDŰS JÁNOS KRISZTIÁN
DE JESUS PABON BRYAN
LATIFI LIRIDON
RADÓ ANDRÁS

5
3
3
2
1
1
1
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