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ROVATCÍM

VEZETŐEDZŐI NYILATKOZAT

ÖRÜLÜNK A SOK MECCSNEK
Egyáltalán nem tart a sorozatterheléstől Radoki János, aki szerint
formálódó együttesünknek jót
tesz, ha minél több játékos minél
többször méretheti meg magát
téthelyzetben.

– Az utolsó két meccsünkön komolyan
megbűnhődtünk a hibáink miatt, most arra
kell odafigyelnünk, hogy ne maradjanak
bennünk ezek a pofonok – tért vissza egy
gondolat erejéig a legutóbbi két bajnoki találkozónkra vezetőedzőnk. – A csapat jól
és sokat dolgozik, nemcsak az edzéseken,
hanem a mérkőzéseken is. Persze tisztában vagyunk vele, hogy szállítanunk kell az
eredményeket, ezért a hibákat sürgősen ki
kell küszöbölnünk.

– Tavaly nagyon jól szerepelt a csapat a Magyar Kupában, egészen a döntőig
menetelt. Most is ez a cél?

– Arról, ami tavaly volt, nem igazán érdemes beszélni; a lényeg, hogy jön most a
Paks elleni összecsapás, és ezen a mérkőzésen is nyerni akarunk – erre készülünk, ezért dolgozunk, ezért élünk, hiába mondunk ugyanis bármit, a futballban
csak a győzelem számít.

– Nem olyan régóta játszunk ebben az összeállításban, s változtatni is mindig kell – az összecsiszolódás
szempontjából talán kedvez is nekünk a sok meccs…

– Valóban sokszor van úgy, hogy módosítani kell a kezdőcsapaton, de van a keretünkben huszonnyolc játékos,
ők mindnyájan lehetőséghez akarnak jutni. Ha ilyen sok mérkőzés jön egymás után, mint a következő két-három
hétben, mindenki megmutathatja, mit tud, véleményem szerint ez nagyszerű dolog. Annál is inkább, mert az edzéseken is látom az igyekezetet, hiszen mi mindig boldogok vagyunk, ha pályára léphetünk.
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ROVATCÍM

IDEGENBEN IS GÓLRA TÖRVE
Agresszíven letámadó Puskás
Akadémiára számít a Magyar Kupa
nyolcaddöntőjének első felvonásában a paksiak vezetőedzője, Csertői
Aurél, aki mindenképpen rúgott
góllal szeretne távozni a Pancho
Arénából.
– A hétvégén Kisvárdán léptek
pályára, a találkozó gól nélkül végződött. Hogyan értékeli az ottani teljesítményüket?

– Ha végigvesszük, mi történt a mérkőzésen, elfogadható az egy pont. Úgy ítélem meg,
stabilan és jól futballoztunk, voltak lehetőségeink, és volt helyzetünk. Kicsit pontosabban
kellett volna játszanunk, voltak periódusok,
amikor nyomást tudtunk helyezni ellenfelünkre. Ha pontosabban játszunk a tizenhatosnál,
meglehetett volna a mérkőzés.

– Zsidai László a télen tőlünk igazolt önökhöz. Az ő puskásos tapasztalata mennyire segít a felkészülésben?

CSERTŐI AURÉL

– Voltaképpen semennyire, mivel a két csapat teljes más játékot játszik, így én is mást kérek tőle, mint amit felcsúti
trénere ottani játéka alatt.

– Csapatának hagyományosan jól megy a PAFC ellen, a legutóbbi öt mérkőzésükből háromszor
hagyták el győztesen a pályát, s legutóbb is csak az utolsó pillanatban tudtunk egyenlíteni önök
ellen. Most milyen összecsapásra számít, mire kell odafigyelniük a Radoki János vezette csapattal kapcsolatban?

– A Puskás Akadémia jó, gyors és agresszív letámadásos játékot játszik. Ezt mérlegelve minden játékelemre fokozottan és maximálisan figyelnünk kell.

– A Magyar Kupának ebben a szakaszában két mérkőzésen dől el a továbbjutás. Ennek tükrében milyen eredménnyel lenne elégedett a Pancho Arénában?

– Célunk mindenképpen a gólszerzés, az idegenben szerzett találat nagyon sokat számít egy ilyen párharc esetében.

JÁTÉKVEZETŐK
A PAFC – Paksi FC mérkőzést Erdős József vezeti.
Asszisztensek: Bornemissza Norbert és Garai Péter
Tartalék-játékvezető: Böcskei Balázs
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1 Ritka pillanat: munkában a Puskás-védelem a Komárom ellen
2 Újból vezetést szereztünk – Benedik Miocot köszöntik a társak
3 Mioc és Kiss Tamás akcióban Dunaújvárosban
4 Pedig már bent láttuk – Gonzalo Vega kapufája
5 Radó András nem kegyelmez: 2–0-ra vezetünk!
6 Vega ollózását Latifi figyeli feszülten – a Pénzügyőr kapuját mindketten bevették
7 Osváth Attila Sándor-szögből lövi az ötödiket...
8 ... majd fogadja a társak gratulációját.
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MECCSIDÉZŐ

INTERJÚ

A KÖTELEZŐK KIPIPÁLVA

FEGYELMEZETTEN,
PONTOSAN,
TAKTIKUSAN

Az egyaránt harmadosztályú Komárom, Dunaújváros és
Pénzügyőr „testén” át vezetett
csapatunk útja a Magyar Kupa
nyolcaddöntőjébe.

Megvan a rutin
a csapatban
ahhoz, hogy a
tavalyihoz hasonlóan messze
jussunk a Magyar
Kupában, vallja
középpályásunk,
Balogh Balázs,
aki reméli, hogy
most visszakapjuk, amit a sors
tavaly elvett tőlünk a döntőben.

Együttesünk a többi NB I-es alakulathoz hasonlóan a hatodik fordulóban szállt be a Magyar Kupa küzdelmeibe, ahol
első ellenfele harmadosztályú gárdánk csoportellenfele, a
Komárom VSE volt. A mérkőzés elején esélyeshez méltón
Hegedűs János fejesgóljával meg is szereztük a vezetést a
Duna-partiak ellen, ám az első félidő derekán Végh Tibor
egalizált. A rendkívül szervezetten futballozó komáromiak
a fordulás után is megnehezítették a dolgunkat, és jó ideig
nem érkezett meg a vezető találat. Sőt, a 70. percben Osváth Attilának kellett kivágnia a labdát a gólvonalról, hogy
aztán az ellenakcióból Benedik Mioc Balogh Balázs bal oldali beadásából fejjel törje meg a jeget. A nagyot mentő
Osváth nemcsak a védekezésből, a támadásból is kivette a
részét, a 79. percben ő adta a gólpasszt Ján Vlaskónak, aki
beállította a 3–1-es végeredményt az igencsak szenvedősre sikeredett meccsen.
A következő körben, október utolsó napján, Dunaújvárosban már semmit sem bíztunk a véletlenre, s a 12.
percben két góllal vezettünk. Előbb Mioc hozta remek
helyzetbe Latifit, aki megforgatta védőjét, és nem hibázta el a ziccert. Kisvártatva agresszív labdaszerzése után
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Gonzalo Vegát rántották le a tizenhatoson belül, Radó
András pedig Vaszócsik Viktor kapujába „panenkázott”.
A helyzetek ezután is futószalagon jöttek, a második félidőben Vega a kapufát is eltalálta, ám az újvárosiak kezét
az este további részében Fortuna is fogta, így hiába a
szakajtónyi lehetőség, a vége „csak” 2–0 lett.
A Pénzügyőr már nem úszta meg ilyen olcsón – a
szokással ellentétben most az „ügyfél” büntette a fináncokat, akik szűk fél óráig állták a sarat – a szó szoros
értelmében. Ekkor egy kipattanóból Radó folytatta ott,
ahol Dunaújvárosban abbahagyta, ám a szünetig nem
esett több találat. A pauzát követően azonban megeredt
a góleső: a Bokros Szilárd passzát értékesítő Vega a 48.
percben adta meg a jelet, hogy aztán a hajrában a sáros talajon egyre jobban elfáradó ellenfél asszisztálásával gyakorlatilag tetszésünk szerint púpozzuk ki a hálót.
Előbb Radó beadásából Latifi fejelt a kapuba, majd a
„feladó” szerezte meg második gólját; a hajrá Osváthról
szólt, aki előbb éles szögből mattolta Gábor Pétert, majd
Zsidai Lászlót hozta kihagyhatatlan helyzetbe – a 6–0-s
PAFC-győzelem hűen tükrözte az erőviszonyokat.

– Az Újpest elleni vereség után most a Paks következik a Magyar Kupában. Tavaly a döntőig jutottunk, ahol épp a lila-fehérekkel szemben maradtunk
alul a büntetőpárbajban. Most is hasonló menetelésre számítasz?

– Az előző évi szereplésünk mindenképpen bizakodásra ad okot, a tavalyi sorozat gyönyörű emlék számunkra
annak ellenére, hogy azt a döntőt meg kellett volna nyernünk. Az idén is úgy készülünk, hogy amit az élet egy évvel
ezelőtt elvett tőlünk, azt most szeretnénk visszakapni.

– A Paks ellen nekünk általában nem nagyon szokott menni…

– Nem sarkítanám ki ennyire a dolgokat – azt a játékot
kell játszanunk, amelyet hétről hétre gyakorlunk, minden
edzésen sulykolunk. Alázatosan és fegyelmezetten kell játszanunk, ki kell küszöbölni a hibákat, és akkor eredményesek lehetünk a paksiakkal szemben is.

– A Pancho Arénában kezdünk; ez inkább előny
vagy hátrány?

– Szerintem mindenképpen előny, minden egyes hazai
pályán játszott meccs komoly motivációt ad a csapatnak.
Fegyelmezetten, pontosan, taktikusan és jól kell játszanunk – ez lehet a siker receptje. A párharc két meccsen
dől el, úgy vélem, van elég erő és rutin a csapatban ahhoz,
hogy ezeket a hétközi meccseket jól tudjuk hozni, és továbbjussunk.
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KÖLCSÖNBEN

ÍGY ÁLLUNK MOST

PUSKÁSOS „CSIKÓK” CSÁKVÁRON
Szabó Máté

Skribek Alen

A másodosztályban szereplő
partnerklubunk,
az Aqvital FC
Csákvár színeiben újabb
akadémistáink
tették le a névjegyüket, s próbálják a Tamás
Nándor által kitaposott ösvényt
követni.

Skribek Alen augusztusban mutatkozott be a PAFC II színeiben, ahol első mérkőzésén duplázott a III. Kerület ellen.
A 2001-es születésű támadó ősszel tizennégy NB III-as bajnokin nyolcszor volt eredményes, nemrég csatlakozott
a csákvári kerethez, s rögtön első NB II-es bajnokiján két gól gólt szerzett.
„Az első szituációnál egy beadást követően a védő kifejelte a labdát, a kipattanót azonnal kapura lőttem, megpattant a lábon, mielőtt utat talált magának a hálóba. A második gól egy kontratámadásból esett: a csapattársam
megverte az embert, majd érkeztem középen a röviden, és ballal betettem a kapus két lába közt. A Monor ellen
a III. Kerület stadionjában játszottunk, ahol augusztusban két gólt szereztem az NB III-as bemutatkozásom során.
Úgy látszik, nekem ez a pálya nagyon fekszik – tette hozzá tréfásan. – Viccet félretéve, nagyon bíztam, hogy így
fogok debütálni a másodosztályban. Remekül érzem magam jelenleg Csákváron, úgy érzem, a többiek már teljesen befogadtak. Jó teljesítményt akarok nyújtani, amivel meghálálom a kapott játékperceket. Több gólt akarok
lőni ebben a félévben, mint az előzőben, s minden erőmmel azon leszek, hogy minél hamarabb szerepet kapjak a
Puskás Akadémia első csapatában” – jelentette ki a 17 éves gólvadász.
Egy héttel később Szabó Máté is Csákvárra került kölcsönbe, hogy tavasszal már a másodosztályban gyűjtsön
tapasztalatot. 20 éves labdarúgónk a mostani évadban NB III-as gárdánkban tizenhárom találkozón négy gólt szerzett, s a Vasas elleni mérkőzésen éppen Skribeket váltva mutatkozott be a másodosztályban.
„Nagyon örülök, hogy szintet léphetek a karrieremben, már régóta vártam egy ilyen alkalomra. Váratlanul ért
a dolog, hogy Csákváron folytatom, viszont szerencsére majdnem mindenkit ismerek az együttesből, így könnyen
fog menni a beilleszkedés, amikor pedig megkapom a lehetőséget, élni fogok vele” – fogalmazott Szabó Máté.
Az angyalföldiekkel vívott találkozó krónikájához tartozik, hogy korosztályos válogatott középpályásunk – szintén kölcsönjátékosunk –, a 18 éves Nándori Botond a Vasasnak lőtte első NB II-es találatát.

A PUSKÁS AKADÉMIA FC
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.		
12. 15.		
02. 02. 		
02. 09.		
02. 16.		
02. 23.
17:00
03. 02.
17:00
03. 09.
17:00
03. 16.
17:00
03. 30.
17:00
04. 06.
17:00
04. 13.
17:00
04. 20.		
04. 27.		
05. 04.		
05. 11.		
05. 19.		

Puskás Akadémia FC — DVSC
DVTK — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — MTK
Haladás — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Kisvárda
Paks — Puskás Akadémia FC
Mezőkövesd — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — MOL Vidi
Puskás Akadémia FC — Honvéd FC
Újpest — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Ferencváros
DVSC — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — DVTK
MTK — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Haladás
Kisvárda — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Paks
Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd
MOL Vidi — Puskás Akadémia FC
Honvéd FC — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Újpest
Ferencváros — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — DVSC
DVTK — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — MTK
Haladás — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Kisvárda
Paks — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Mezőkövesd
MOL Vidi — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Honvéd FC
Újpest — Puskás Akadémia FC
Puskás Akadémia FC — Ferencváros

Készítette
a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
Kommunikációs Osztálya
8086 Felcsút, Fő utca 176.
Telefon: +36 20 278 5292
E–mail: sajto@pfla.hu
www.puskasakademia.hu
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TABELLA
		
1 FERENCVÁROSI TC
2 MOL VIDI FC
3 DVSC
4 ÚJPEST FC
5 BUDAPEST HONVÉD
6 MTK BUDAPEST
7 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC
8 PAKSI FC
9 PUSKÁS AKADÉMIA FC
10 DVTK
11 KISVÁRDA MASTER GOOD
12 SZOMBATHELYI HALADÁS

M GY D
21 13 4
21 11 4
21 9 7
21 8 9
21 9 5
21 9 3
21 7 7
21 6 9
21 7 3
21 6 6
21 6 5
21 2 4

V
4
6
5
4
7
9
7
6
11
9
10
15

G
PT
39—18 43
34—22 37
27—23 34
23—15 33
24—19 32
32—32 30
30—28 28
25—27 27
25—27 24
23—32 24
20—35 23
15—39 10

GÓLLÖVŐLISTA
1
2
3
3
5
6
6

KNEZEVIC JOSIP
ARABULI BACSANA
KISS TAMÁS
RADÓ ANDRÁS
HEGEDŰS JÁNOS KRISZTIÁN
LATIFI LIRIDON
URBLÍK JÓZSEF
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