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AZAKADÉMIA
Whoever looks around Felcsút will be convinced that this is a place, a sports
club, where youth development really is of the utmost importance. The infra-
structure here, the professional knowledge, and the benefactors, all serve
children; the young. It is so, because only in this way can we provide sup-
port for Hungarian football: by building from the grassroots we are doing
everything we can to nurture future generations of footballers so they can
reach the highest level. 

The sport's problems are not rooted in Hungary's top division NB I,
and Hungarian football's troubles cannot be cured at professional
level. It doesn't work from the top downwards; I found this out myself,
and because the cessation of the Bozsik national youth football pro-
gramme originally established by my government has meant there is
now no unified, central concept to bring our football to its feet, the
importance of what we do and how we carry it out at Felcsút has grown
even greater. 

We have established a football academy, not just for our own enjoy-
ment, but so we can nurture youngsters into top-class footballers who
may later benefit the whole of Hungarian football. This will show that
instead of the solution from a central body that we wait for in vain, we
should establish with our own initiative a model and a workplace, the expe-
riences of which we are ready to share with everyone. We do not wish to
be alone but now we humbly begin this project, the success of which
relies on one and all. 

We wish to bring out the best in everyone for whom it is important that there
should again be such sporting and human greats as our world-famous
eponym; Ferenc Puskás. The former captain of our world-beating national
team was a shining example to every young Hungarian through his sheer
ability, diligence, loyalty to the Hungarian nation, resilience and spellbinding
professional skill, an example which is a beautiful and great challenge to fol-
low. This was Ferenc Puskás' universal standard, which we humbly yet ambi-
tiously wish to attain and maintain for ourselves forever more.

With a founder's pride and excitement, I thank our enthusiastic sponsors
and partners, that this academy could, through the use of international expe-
riences, come into being in such an ideal environment and establishment.
This will be a place where the teaching of football and higher-level language
study as well as the usage of sport's character-building attributes will aim to
ensure our most talented youngsters may develop.

Primarily, we nurture people here, who additionally play football outstand-
ingly well... 

Felcsút, 1st April, 2007.
VIKTOR ORBÁN 

Founder of the Ferenc Puskás Football Academy
Former Prime Minister of Hungary

Óriási megtiszteltetés nekünk, hogy a felcsúti
intézet Puskás Ferenc nevét viseli. Öcsi, ha élne,
nagyon büszke lenne rá, számára ugyanis mindig
mindennél fontosabbak voltak a gyerekek. 
A gyerekek, a fiatalok boldogsága, nevelése és
persze futballja…

Frau von Ferenc Puskás: Es ist eine
große Ehre für uns, dass das Institut in
Felcsút den Namen von Ferenc Puskás
trägt. Wenn Öcsi noch lebe, wäre er
sehr stolz, denn für ihn waren die Kinder
über alles wichtiger; das Glück der
Kinder, die Erziehung der Jugendlichen,
und natürlich deren Fußball...

Mrs. Ferenc Puskás: It is a great hon-
our for us that the Felcsút academy
bears the name of Ferenc Puskás.
Öcsi, if he were alive, would be very
proud of it; for him children were more
important than anything. Children, the
happiness and upbringing of the young
and, of course, their football...PUSKÁSFERENCNÉ

Aki körülnéz Felcsúton, az meggyõzõdik arról: itt egy hely, egy sport-
egyesület, ahol valóban az utánpótlás a legfontosabb. Ahol az infrastruk-
túra, a szaktudás, a támogatói kör mind-mind a gyerekeket, a fiatalokat
szolgálja. És ez azért van, mert csak így támasztható fel a magyar  fut-
ball: ha helyben, alulról építkezve megteszünk mindent az új futballgen-
erációk igényes, magas szintû neveléséért. A sportág problémái ugya-
nis nem az NB I-ben gyökereznek, a mai profik szintjén nem lehet
orvosolni a magyar futball bajait. Felülrõl nem megy, erre rá kellett jön-
nöm, s amióta – a kormányom által indított országos Bozsik-program
megszûntetése után – nincsen egységes, központi koncepció lab-
darúgásunk talpra állítására, még nagyobbra nõtt a jelentõsége, mit és
hogyan csinálunk itt, Felcsúton. Létrehoztunk hát egy labdarúgó-
akadémiát. Nemcsak a magunk örömére, hanem azért, hogy jó futbal-
listákat neveljünk, akik aztán az egész magyar labdarúgásnak hasznára
lehetnek. Hogy példát mutassunk, a hiába várt központi megoldások
helyett a magunk erejébõl alakítsunk ki egy modellt, egy mûhelyt, amely-
nek tapasztalatait készek vagyunk bárkivel megosztani. Nem akarunk
magányos sziget lenni. Alázattal elkezdünk egy munkát, amelyben min-
denkire számítunk. Mindenkinek a javát akarjuk szolgálni, akinek fontos,
hogy megint legyenek olyan sportolói és emberi nagyságaink, mint ami-
lyen világhírû névadónk, Puskás Ferenc. A világverõ magyar válogatott
egykori kapitánya, aki tehetségbõl, szorgalomból, a magyar nemzet
iránti hûségbõl, emberi tartásból és lenyûgözõ szakmai tudásból adott
olyan, örök érvényû példát a mindenkori magyar fiataloknak, amelyet
szép és nagy kihívás követni. Puskás Ferenc egyetemes mércéje az,
amelyet szerényen bár, de becsvágyóan a magunk számára is
kötelezõnek kell elfogadnunk.

Az alapító büszkeségével és izgalmával köszönöm lelkes támo-
gatóinknak és partnereinknek is, hogy ebben az ideális környezetben és
létesítményben, nemzetközi tapasztalatok felhasználásával létrejöhetett
az Akadémia, ahol a futballhoz igazított tantervvel, de emelt szintû nyelv-
tanulással, a sport jellemformáló erejét is használva fejlõdhetnek legte-
hetségesebb fiataljaink. Mi itt elsõsorban embereket nevelünk, akik
ráadásul kitûnõen futballoznak…

Felcsút, 2007. április 1.

ORBÁN VIKTOR
a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója
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Wer sich in Felcsút umblickt, kann sich davon überzeugen, dass es hier
einen Ort, einen Sportverein gibt, wo tatsächlich der Nachwuchs am bedeu-
tendsten ist. Wo die Infrastruktur, die Fachkenntnis und der Förderkreis, alle
den Kindern, den Jugendlichen dienen. Und es ist deswegen so, weil der
ungarische Fußball nur so auferweckbar ist: wenn wir alles an Ort und Stelle,
von unten aufgebaut für die anspruchsvolle, auf einem hohen Niveau bewe-
gende Erziehung der neuen Fußball-Generationen tun.

Die Probleme der Sportart wurzeln nicht in der ersten Liga (NB I), an der
Ebene der heutigen Profis kann man das Übel des ungarischen Fußballs
nicht behandeln. Ich musste es erkennen, dass es von oben nicht geht, und
seitdem es – nach der Abschaffung des von meiner Regierung eingelei-
teten, überregionalen Bozsik-Programms – kein einheitliches, zentrales
Konzept für das Hochkommen unseres Fußballs gibt, wurde das, was und
wie es wir hier, in Felcsút tun, immer bedeutender.

So haben wir eine Fußball-Akademie errichtet. Nicht nur zu unserer Freude,
sondern um gute Fußballer zu erziehen, die dann dem ganzen ungarischen
Fußball von Nutzen sein können. Anstatt auf die zentralen Unterstützungen zu
warten, wollten wir ein Beispiel geben und selbst aus eigener Kraft ein Muster,
einen Workshop ausbauen, deren Erfahrungen wir bereit sind mit jedem zu teilen.

Wir möchten keine einsame Insel sein. Wir haben die Arbeit mit Demut ange-
fangen, und dabei rechnen wir mit der Hilfe von Vielen. Wir möchten allen das
Beste bieten, denen es wichtig ist, dass wir wieder solche sportliche und
menschliche Größen haben werden können, wie unser weltberühmter
Namensgeber, Ferenc Puskás. Der ehemalige Kapitän der weltbesten
ungarischen Nationalmannschaft, der aus Begabung, Fleiß, Treue zur
ungarischen Nation, menschlichem Halt, und aus einem faszinierenden
Fachwissen ein solch ewig geltendes Beispiel den jeweiligen ungarischen
Jugendlichen gegeben hat, das es eine schöne, und große Herausforderung
ist dies zu befolgen. Der universelle Wertmaßstab von Ferenc Puskás ist, den
wir wohl bescheiden, aber ehrgeizig auch als verbindlich annehmen müssen.

Mit Stolz, aber zugleich mit Aufregung eines Gründers, bedanke ich mich
bei den begeisterten Sponsoren und Partnern, dass in dieser idealen
Umgebung und Anlage, mit der Verwendung von internationalen
Erfahrungen diese Akademie zustande kommen konnte, wo mit einem
Fußball angepassten Lehrplan, aber mit einem Sprachlernen von erhöhtem
Niveau, und mit Verwendung der charakterbildenden Kraft des Sportes, sich
unsere begabtesten Jugendlichen entwickeln können.

Wir erziehen hier vor allem Menschen, die nebenbei noch hervorragend
Fußball spielen können...

Felcsút, am 1. April 2007 
VIKTOR ORBÁN 

Gründer der Puskás Ferenc Fußball-Akademie
Ungarns ehemaliger Ministerpräsident

DIEAKADEMIE THEACADEMY
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A kollégium  
Das Studentenheim  
The college

Öltözõk, szertár, klubház, büfé (Felcsút SE)
Umkleideräume, Lagerraum, Vereinshaus, Imbiss  
Changing-rooms, store-room, clubhouse, snack-bar

Utánpótlás öltözõ, klubiroda  
Umkleideraum für Nachwuchsspieler, Vereinsbüro  
Youth changing-rooms, club office

Mûfüves edzõpálya (60 m x 25 m)
Trainingsplatz aus Kunstrasen  
Artificial training pitch

Füves centerpálya – Felcsút SE (108 m x 61 m)  
Zenterplatz aus Gras  
Main grass pitch

Kis füves edzõpálya (70 m x 40 m)  
Kleiner Rasentrainingsfeld  
Small grass training pitch

Kis füves edzõpálya (60 m x 30 m)
Kleiner Rasentrainingsfeld  
Small grass training pitch

Nagy füves meccspálya (110 m x 65 m)  
Großes Fußballfeld aus Gras  
Full-size grass match pitch

Mûfüves nagypálya (105 m x 61 m)
Großes Kunstrasenfeld  
Artificial full-size pitch

Füves nagypályák (2 x 65 m x 95 m)
Große Fußballplätze aus Gras  
Full-size grass pitches

Tervezett sportélettani laboratórium  
Geplantes sportphysiologisches Laboratorium
Planned sports-physiology laboratory

Tervezett tesztpályák  
Geplante Testplätze  
Scientific sports test pitch (planned)

Tervezett gyakorlópályák
Geplante Übungsplätze  
Specially equipped exercise pitch (planned)

Tervezett uszoda  
Geplantes Schwimmbad  
Planned swimming pool

Az Aranycsapat kapusa, 86-szoros magyar
válogatott: Számomra kulcskérdés a sportoló
erkölcsi alapállása. Meggyõzõdésem, hogy
nem a futball teszi az embert, hanem az ember
játssza a futballt… Ezért kell az Akadémia!

Der Torwart des „Goldenen Teams” (86
Länderspiele): Die moralische Grundhal-
tung eines Sportlers ist eine Schlüsselfrage.
Nicht der Fußball macht den Menschen,
sondern der Mensch spielt den Fußball...
Deswegen braucht man diese Akademie!

The goalkeeper in the ‘Magical
Magyars’ (86 caps): For me the basic
moral standing of sportsmen is key. I'm
convinced that football does not make
the man, but that man should play foot-
ball... This is why the academy is needed.
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FELCSÚT A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia központi létesít-
ményei Felcsúton találhatók. A régi falusi futballpálya körül
épült ki a sportkomplexum és a kollégium, füves és
mûfüves pályákkal, öltözõkkel. A jelenlegi állapot közel
nyolc év fejlesztéseinek az eredménye, de a következõ
évekre is konkrét tervek vannak a továbblépésre. 2006
szeptembere óta mûködik a régi nemesi kúriából kialakított
kollégium, az elsõ bentlakó középiskolás osztály már
elfoglalta az elsõ szobákat. A nevelõk és a nagykorú nö-
vendékek számára az Akadémiának további házai is van-
nak  a községben. Készül az egyedülálló gyakorló- és
tesztpálya a Puskás Akadémia szakmai irányító testülete
vezetõjének, dr. Mezey Györgynek a szabadalma alapján,
s a különleges tudományos mérésekre alkalmas pá-
lyarendszer sportélettani laboratóriummal egészül majd ki,
sõt már az uszoda tervei is készen állnak. A komplexum
jövõbeni képét Makovecz Imre építész álmodta meg. Az
Akadémiának a 10-15 éves korosztályokban a közeli
Gárdonyban is vannak csapatai, amelyek az ottani pályákat
használják, s melyeknek bentlakásos kollégiumuk is van.

Die zentrale Anlagen der Ferenc Puskás Fußball-Akademie
befinden sich in Felcsút. Der Sportkomplex und das Studen-
tenwohnheim mit Gras und Kunstrasen bedeckten Spielfeldern,
und mit Umkleideräumen wurde um den alten, ländlichen
Fußballplatz ausgebaut. Die derzeitige Lage ist ein Ergebnis von
sieben jährigen Anschaffungen, und es gibt konkrete Pläne für die
Weiterentwicklung. Das Studentenwohnheim wurde aus einer adli-
gen Kurie gestaltet, und funktioniert seit dem Jahre 2006. Die
ersten Bewohner haben bereits ihre Zimmer besetzt. Für Erzieher
und volljährige Zöglinge hat die Akademie weitere Häuser in der
Gemeinde. Die eigenartige Übungs- und Testplätze werden
Patent von dr. Mezey György gerade erstellt, und das für spe-
ziellen, wissenschaftlichen Messungen geeigneten Feldsystem
wird mit einem sportphysiologischen Laboratorium vervollständigt
– sogar die Pläne eines Schwimmbads sind fertig.
Das zukünftige Bild des Komplexes hat sich der Architekt, Imre
Makovecz ausgedacht. Die Akademie hat auch Mannschaften
in Altersklassen von 10-15 in der Nähe liegendem Gárdony, die
die dort liegenden Plätzen benutzen und  auch Studenten-
wohnheime haben.

The Ferenc Puskás Academy is based in Felcsút, where the com-
plex is next to the old village pitch. It has taken eight years to reach
this stage; the residential college is on the site of an old country
house and has been open since September 2006 when the first
class of students reserved the first rooms, with more buildings for
the tutors and senior students in the academy complex and the vil-
lage. The design of the complex is the brainchild of Imre
Makovecz and the unique training pitches are based on a patent
of Dr György Mezey of the Puskás Academy, and will soon be
complemented by a sports laboratory and a swimming pool. The
Academy also has colleges and teams in the 10-15 age groups
in Gárdony, another town in the same county.
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BUDAPEST–FELCSÚT 40 km
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Az év szövetségi kapitánya (World Soccer,
1985): Nem hagyhatjuk veszni a szakmai örök-
séget, amelyet Puskás Ferenc és társai nagy
magyar futballja jelent. Õk egyesítették maguk-
ban, és kiteljesítették elõdeik óriási tudását.

Der Nationalkapitän des Jahres
(World Soccer, 1985): Wir dürfen
das fachliche Erbe, das das große
ungarische Fußballspiel von Ferenc
Puskás und seiner Gefährten uns
bedeutet, nicht vergeuden lassen.

The national coach of the year 1985
(World Soccer): We can't allow the great
Hungarian football legacy of Ferenc
Puskás and his ilk to be lost. They com-
bined and realised the vast knowledge
and ability of their predecessors.

AKOLLÉGIUM
DASSTUDENTENHEIM.THECOLLEGE

2005-ben lett a futballé a felcsúti sportközpont szom-
szédságában álló kétszázötven éves nemesi udvarház,
amely hányatott sors után kapott új feladatot. Utolsó tulaj-
donosa az államosítás elõtt a Kozma család volt, aztán a
helyi termelõszövetkezet mûködtetett itt káposztasa-
vanyító üzemet és csavargyárat is. Az ezredfordulón már
osztrák kézben volt az épület, és új gazdái varrodát ren-
deztek be az ódon falak között.
Ma már a Puskás Akadémiát mûködtetõ alapítványé az
épület, beköltöztek az elsõ évfolyam 14-16 éves futbal-
listái, s megújult a kis felcsúti kúria, amelynek immár év-
százados pincéje is a közösségi életet szolgálja,
gyönyörûen felújítva és tökéletesen felszerelve. 2008-
ban a mai udvar konferenciateremmé alakul, fedél kerül
fölé, s egy új emelettel bõvül a ház Makovecz Imre, Cor-
vin-lánccal kitüntetett világhírû építész tervei szerint.

Die in der Nachbarschaft von felcsútem Sportkomplex stehende,
250 Jahre alte, adlige Kurie gehört seit 2005 dem Fußball, die nach
einem traurigen Schicksal eine neue Aufgabe bekommen hat. Vor
der Verstaatlichung war sein letzter Besitzer die Familie Kozma,
dann hat hier die einheimische Produktionsgenossenschaft ver-
schiedene Betriebe betätigt. Nach der Jahrtausendwende war
das Gebäude in österreichischen Händen, und die neue
Eigentümer haben zwischen den altertümlichen Wänden eine
Näherei eingerichtet.
Heute gehört das Gebäude der Stiftung, die die Akademie be-
treibt, die Fußballer des ersten Jahrganges sind eingezogen, die
kleine Kurie ist neu geworden, der alte, schön erneute und voll-
kommen ausgerüstete  Keller dient auch dem Gemeinschafts-
leben. Im Jahre 2008 verwandelt sich der heutige Hof zu einem
Konferenzraum, wird bedeckt, und wird nach den Plänen des
weltberühmten Architekten, Imre Makovecz mit einer neuen Etage
erweitert.

In 2005 the 250 year-old Felcsút manor house was given over
to football, handing it a new task after a turbulent history. The
Kozma family were the last owners before nationalisation in the
mid-20th century, after which time it became a cabbage-pick-
ling factory and a screw mill. Lately the building has been in
Austrian hands as a dressmaker's store.
Today it belongs to the Puskás Academy. Young footballers
now board there and the modest yet beautifully renovated
and splendidly equipped Felcsút country house and cellar
again serve the community. The designs of the world-famous
architect Imre Makovecz plan for the courtyard becoming a
covered conference centre with an extra floor. 66 77

DRMEZEYGYÖRGY

Ilyen volt.../So war’s.../Looked like this..

Ilyen lesz.../So wird’s.../Will be like this...
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Volt szövetségi kapitány, a Ferencváros
vezetõedzõje: Fontos, hogy kiválasszuk és
megtartsuk a tehetségeket, aztán az, hogy 
a gyerekek lássák, innen élcsapatokba kerül-
hetnek. De a vallásos és hazafias nevelés is.

Ehemaliger Nationalkapitän, der Cheftrai-
ner von Ferencváros: Wichtig ist, dass wir
die Talente auserwählen und behalten, und
dass die Kinder erkennen, dass sie, von hier in
Spitzenklubs kommen können. Bedeutsam ist
noch die religiöse und patriotische Erziehung.

Former national coach of Hungary and
now Ferencváros head coach: It's
important to select and retain the talented
and make sure the young understand they
can go on to play for big clubs. A religious
and patriotic upbringing is important too.

AKOLLÉGISTÁK
DIESCHÜLER.THESTUDENTS

GELLEIIMRE

Ha a gyerekcsapataink elsõsorban azért vannak, hogy minél
többen megismerhessék a játék örömét, a gárdonyi általános is-
kolás kollégiumunk pedig azért, hogy egyfajta elõválogatási lehe-
tõséget nyújtson, akkor a felcsúti Puskás Kollégium nem más,
mint a profi élet elõszobája mindazoknak, akik tehetségük és szor-
galmuk révén itt tanulhatnak: az elsõ évben a futball mellett német
nyelvet és informatikát, aztán a zsámbéki és a gödöllõi premontrei
középiskolában a többi fontos tantárgyat. Az iskola alkalmazkodik
a kollégisták egyedi programjához, az edzésekhez, hazai és külföl-
di edzõtáborokhoz, az évenkénti sítáborhoz, a lovagló- és vívó-
órákhoz, a sporttörténeti oktatáshoz. Ez a képzés a „Puskás kol-
légistákat" hozzásegíti ahhoz, hogy az öt év végeztével minél
nagyobb tudással és önbizalommal lépjenek ki az életbe, ahol
emberként és profi futballistaként is helyt kell állniuk.

Wenn unsere Kindermannschaften vor allem deshalb existieren, um
immer mehr Kleinkinder die Freude des Spiels beizubringen, und unser
Studentenheim für die Grundschule in Gárdony deswegen vorhanden
ist, um eine Art von Vorauswahl zu bieten, dann ist das Puskás-
Studentenheim in Felcsút nichts anderes, als das Vorzimmer des pro-
fessionellen Lebens, für alle, die wegen ihrer Begabung und ihres
Fleißes hier lernen dürfen. Im ersten Jahr lernt man hier deutsch als
Fremdsprache und Informatik neben dem Fußball, dann in der
religiösen Mittelschule in Zsámbék  die anderen wichtigen Schulfächer.
Die Schule richtet sich nach den einzelnen Programmen der Bewohner
des Studentenheimes, den Trainingszeiten, den inländischen und
ausländischenTrainingslagern, dem jährlichen Skiurlaub, den Reit- und
Fechtstunden, dem sporthistorischen Unterricht.
Diese Bildung verhilft die Zöglinge dazu, mit einem so großen Wissen
und Selbstvertrauen wie möglich ins Leben hinauszutreten, wo sie sich
als Mensch und als Profifußballer behaupten müssen.

If youth teams primarily exist for children to savour the joy of football, and
our elementary school in Gárdony helps give students a choice in life, then
the Puskás College in Felcsút is no more than the entrance hall to profes-
sional life for all those who through their talent and diligence may study
here. In the first year German and IT are studied amongst other important
subjects at the Zsámbéki ecclesiastic high school. The students' pro-
grammes include football training with camps at home and abroad, an
annual skiing trip, horse-riding and fencing classes and an education in
sports history. This will enable Puskás College students to step out into the
adult world with greater knowledge and self-confidence as they strive to
succeed as people and footballers.

8 9
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Volt válogatott játékos, a Videoton sikercsapa-
tának edzõje, volt szövetségi kapitány: Hasonló
kezdeményezéssel, a tehetségek összegyûjtésével
és képzésével egykor a Videotonnál már próbálkoz-
tam… Felcsúton hosszú távon nagy sikert érhetünk el!

Ehemaliger Nationalkapitän, ehema-
liger Trainer von Videoton: Mit ähnlich-
er Initiative, Sammlung und Bildung der
Talente habe ich es damals bei Videoton
versucht... In Felcsút können wir langfris-
tig einen großen Erfolg erreichen!

Former national coach, former inter-
national player: I was already involved
with a similar initiative in the past;
assembling and training the talented at
Videoton... At Felcsút we can achieve
great success in the long term.

ASTRUKTÚRA
DIESTRUKTUR.THESTRUCTURE

Hamar Attiláné, Magdika
gazdasági vezetõ

Dr. Vörös József jogi képviselõ
Jakab János technikai igazgató

Támogatók/Die Sponsoren/Sponsors:
PRO- AURUM Vagyonkezelõ Zrt, Flier Tamás, Közgép Gép-és Fémszerkezetgyártó
Zrt., Vegyépszer Zrt., CBA Kereskedelmi Kft., Montávia Kft., Gánt-Kõ és Tõzeg Kft.,
Dolomit Kõbányászati Kft., ILZER Italgyártó Zrt., SUN Microsystems Magyarország
Kft., HOLEST Tanácsadó és Szolgáltató Kft.... 

(a támogatók teljes listája a 18. oldalon olvasható)

Pénzügyi Tanácsadó Testület:
Körperschaft der Finanziellen Beratungsstelle

Financial Advisory Board 
Dr. Genzwein Ferenc, 

Lázár Vilmos, Németh Miklós

Pedagógiai Tanácsadó Testület
Körperschaft der Pädagogischen Beratungsstelle

Educational Advisory Board

Felcsút SE
Felcsúter Sportverein/Felcsút Sports Club

Molnár Csaba elnök/Vorsitzender/president
Komjáti András vezetõedzõ/Cheftrainer/headcoach

Felnõttcsapat/die erste Mannschaft/the first team
Öregfiúkcsapat/Old boys’ team

Tervezett Sportélettani Laboratórium 

Tervezett teszt- és gyakorlópályák
Geplante Test- und Übungsplätze
Planned test- and practice pitches

(Dr. Mezey György)

Tervezett konferencia-központ,
uszoda, étterem

Felcsúti Sportközpont
Tolnai István gondnok

Dobozi Gábor, Káhn Olivér karbantartók

Zsámbéki Premontrei Szakközép- 
és Szakiskola

Sok Éva igazgató
I

Szegediné Páljános Mónika osztályfõnök

Általános Iskola 
és Kollégium, Gárdony
Nagy István igazgató

I
Gárdonyi Labdarúgó Kollégium

Bernáth Gyula igazgató
I

U15-ös csapat (edzõ: Juhász Mihály)
U14-es csapat (edzõ: Pásztor Barnabás)

U13-as csapat (edzõ: Oláh Attila)
U12-es csapat (edzõ: György László)

Mitring István kapusedzõ

Hegedûs Béla
szakmai igazgató

I
Disztl Péter kapusedzõ

I

U19-es csapat (edzõ: Takács Mihály)
U13-as csapat (edzõ: Fóris Róbert)
U11-es csapat (edzõ: Fóris Róbert)
U9-es csapat (edzõ: Szíjjártó István)
U7-es csapat (edzõ: Takács Mihály)
Leánycsapat (edzõ: Takács Mihály)

Sajtószolgálat, kommunikáció
Szöllõsi György

György Nándor (arculat)
Farkas József (fotó)

I
www.puskasakademia.hu

Arday Attila, Szöllõsi János,
Skylightsoft Bt.

Orbán Viktor
alapító/der Gründer/Founder

I
A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért

Alapítvány/Die Stiftung/The Foundatiton
I

Felügyelõ Bizottság:
Jakab János elnök,

Mészáros János, Szabó Lajos
I

Kuratórium: 
Mészáros Lõrinc elnök

Harangozó László
Oláh János

I
Dr. Lejkó Dezsõ

fõorvos
I

Puskás Ferenc Labdarúgó 
Kollégium, Felcsút 

I
Kiss Zoltán igazgató

Fóris Róbert, Mácsodi Ferenc, 
Takács Mihály nevelõk

I
Litter Lászlóné, Erzsike néni (konyha)

Heczli Jánosné, Julika néni 
Szerencsés Lászlóné, Margitka (takarítás)

I
U15-ös csapat (edzõ: Vincze István)

U17-es csapat (edzõ: Szíjjártó István)

Felcsúti Önkormányzat
Die Felcsúter Selbstverwaltung

Felcsút Municipality

Koltai István, Szabó Ferenc
buszvezetõk

Bélápapuszta Lovasközpont és Fogadó, Tabajd
Jármi Katalin lovasedzõ

Betyár 
kabala kutyus

Maskottchen
Club mascot

Szakmai Irányító Testület
Körperschaft der Fachlichen Beratungsstelle

Proffessional Guidance Board
Dr. Mezey György 

elnök/Vorsitzender/president
Buzánszky Jenõ, Grosics Gyula, 

Kovács Ferenc, Gellei Imre
Werner Kern (Németország)
Howard Wilkinson (Anglia)

Csabai József (Kanada), tiszteletbeli tag
Szabó József (Ukrajna)

Disztl Péter, 37-szeres
válogatott kapus, az Aka-
démia kapusedzõje: Fehér-
váron a profikkal dolgozom,
mint azelõtt a válogatottnál,

itt a gyerekekkel, mint korábban Ameri-
kában. Ez is, az is gyönyörû feladat!

Farkas Tibor, a felnõtt-
csapat pályaedzõje, 6-szo-
ros válogatott futballista: 
Az MTK-nál nyolc évet dolgoz-
tam, ismerem a minõségi

utánpótlásképzést, ha itt Felcsúton és
másutt hasonló mûhelyek alakulnak, abból
az egész futballunk profitál majd.

Dr. Lejkó Dezsõ, az Aka-
démia orvosa, a Sportkór-
ház osztályvezetõ-helyettes
fõorvosa: Példamutató mun-
ka zajlik az Akadémián, segít-

ve a családok erõfeszítéseit. A sérüléseket
szakszerûen igyekszünk megelõzni, vagy
a legkorszerûbb módszerekkel gyógyítjuk.

Mészáros Lõrinc, az Aka-
démiát mûködtetõ alapít-
vány kuratóriumi elnöke:
Mindent a gyerekekért! Ilyen
egyszerûen összefoglalható

a munkánk lényege. Mondom ezt úgy is,
mint háromgyermekes apa.

Jakab János, az Akadémia
technikai igazgatója: Amikor
az elnök úr jó nyolc eszten-
deje újra Felcsútra igazolt, és
elhatározta, hogy létrehozunk

itt egy utánpótlás-nevelõ bázist, még én is
kételkedtem abban, hogy valóság lesz az
álomból, pedig jól ismerem õt...

Kiss Zoltán, kollégiumigaz-
gató: Az infrastruktúrával és
a szakmai munkával mi min-
dent megadunk a fiatal
játékosoknak, hogy befut-

hassák azt a pályát, amelyre a tehetségük
predesztinálja õket. Csak rajtuk múlik…

Makovecz Imre építész, a
felcsúti létesítményegyüttes
tervezõje: A szakmai munka
irányítása zseniális kezekben
lesz Mezey Györgynél, 

a tesztpályán fel lehet mérni a gyerekek
képességeit, és belõlük jó magyar futbal-
listát lehet gyúrni az Akadémián.

Perger Ádám kollégista, az
U17-es csapat tagja: A
szüleim úgy érezték, a foci
mellett tanulni is fontos, és
én is szerettem volna ideke-

rülni Gárdonyból, ahol eddig játszottam.
Az egyik kedvenc tantárgyam a mate-
matika, az átlagom négy egész nyolc.

Komjáti András, a Felcsút
SE felnõttcsapatának edzõ-
je, volt válogatott játékos: 
A folyamatos felügyelet, 
a szisztematikus munka csak

elõrébb viheti a futballunkat. Az akadémiai
rendszert már régesrégen be kellett volna
vezetni a magyar labdarúgásban.

Molnár Csaba, a Felcsút
SE elnöke: Nagyobb állami
segítséggel kellene mûköd-
nie a sportnak, ehelyett az
állam kivonul belõle. Ha nem

lenne olyan, aki a magánpénzébõl áldoz
rá, megállna Magyarországon a sportélet.

KOVÁCSFERENC

1100 1111
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Korábbi 44-szeres válogatott csatár: A
legnagyobb feladat a ránk, magyarokra né-
ha jellemzõ kishitûség legyõzése. A gyerekek-
nek edzéseken is arra kell törekedniük, hogy
száz százalékot hozzanak ki magukból.

Ehemaliger Nationalspieler (44 Länder-
spiele): Die größte Aufgabe ist den Klein-
mut zu besiegen, der ab und zu für uns
Ungarn charakteristisch ist. Die Kinder müs-
sen an den Trainings danach streben, im-
mer das 100 Prozentige von sich zu geben.

Former international striker (44 caps):
Our biggest task is to overcome the tradi-
tional Hungarian trait of lack of belief. The
young must also always endeavour to put
one hundred percent effort into training.

ACSAPATOK
DIEMANNSCHAFTEN.THETEAMS

U19, edzõ/Trainer/coach: TAKÁCSMIHÁLY   

U17, edzõ/Trainer/coach: SZÍJJÁRTÓISTVÁN

U12 (Gárdony), edzõ/Trainer/coach: GYÖRGYLÁSZLÓ

U14 (Gárdony), edzõ/Trainer/coach: PÁSZTORBARNABÁS

U15 (Gárdony), edzõ/Trainer/coach: JUHÁSZMIHÁLY

U13 (Gárdony), edzõ/Trainer/coach: OLÁHATTILA

U15, edzõ/Trainer/coach: VINCZEISTVÁN 
(a képen balra Kiss Zotán, jobbra Hegedûs Béla szakmai igazgató)

U13, edzõ/Trainer/coach: FÓRISRÓBERT

U7, edzõ/Trainer/coach: TAKÁCSMIHÁLY
U9, edzõ/Trainer/coach: SZÍJJÁRTÓISTVÁN

U11, edzõ/Trainer/coach: FÓRISRÓBERT

Leánycsapat/Mädchenmannschaft/Female team
edzõ/Trainer/coach: FÓRISRÓBERT

VINCZEISTVÁN
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ANAGYCSAPAT
DIEERSTEMANNSCHAFT.THEFIRSTTEAM

A Fejér megyei kis falusi klub, a Felcsút SE felnõttcsapa-ta
néhány év alatt jutott el a megyei szintrõl az élvonal kapu-
jáig, és még ma is van olyan labdarúgója, aki már a nagy
út kezdetén is itt futballozott. Az egyre magasabb szinten
brillírozó együttesnek olyan edzõi voltak, mint az Újpest
korábbi olimpiai bajnok futballistája, Nagy László vagy a
szintén kiemelkedõ NB I-es játékosmúlttal büszkélkedõ
Szíjjártó István. Aztán Komjáti András, a Vasas egykori
remek középpályása ülhetett a kispadra, a keze alatt
fejlõdött tovább a társaság.
2006 végére a Ferencváros szintjére emelkedett a Felcsút
SE, mindkét klub az NB II listavezetõjeként telelt, elõbbi a
Keleti csoportban, utóbbi a Nyugatiban. A két éllovas 2007
januárjában edzõmeccsen találkozott, s bár a Felcsút 3-2-
re elveszítette a két csapat történelmi, elsõ Üllõi úti
találkozóját, talán hamarosan az NB I-ben vághat majd
vissza…

Die erste Mannschaft des ländlichen Vereins, Felcsút SE ist
innerhalb einiger Jahren von der Oberliga bis zum Tor der ersten
Liga (NB I) gekommen. Die Mannschaft ging immer Höher, und
hatte solche Trainer, wie der ehemalige Olympiasieger von
Újpest, László Nagy, István Szíjjártó oder András Komjáti, und
die Gemeinschaft entwickelte sich weiter.
Bis Ende 2006 ist der Verein von Felcsút auf das Niveau von
Ferencváros gestiegen: sie verbrachten den Winter am ersten
Platz der zweiten Liga, Felcsút in der 2-ten Liga West,
Ferencváros in der 2-ten Liga Ost . Die Spitzenreiter haben sich
im Januar 2007 getroffen, und obwohl Felcsút das historische
Spiel mit 3-2 verloren hat, kann die Mannschaft sich vielleicht
bald in der ersten Liga revan-chieren...

Felcsút SE, the small Fejér county village club, has risen from
local level football to the brink of the top flight in only a few years,
but even now still has a player from the start of that long road.
The club, whose star shines ever brighter, has had coaches
such as László Nagy, the former Olympic champion and Újpest
legend, and fellow NB I star István Szíjjártó and has developed
further under András Komjáti, the former Vasas midfield great,
by the end of 2006 rising to the same level as Ferencváros. With
each club topping their respective NB II West and East divisions
the two met in a friendly in January 2007 and while Felcsút lost
the historic encounter 3-2, they may soon be seeking revenge
in NB I...

Az Aranycsapat jobbhátvédje, 49-szeres
válogatott: Sok apró tényezõn múlik, hogy
valakibõl lesz-e nagy játékos. Kell tehetség,
jó edzõ, megfelelõ körülmények, erélyes
nevelés, sok-sok lemondás és szerencse.
De Felcsúton ez mind megtörténhet…

Der Rechtsverteidiger des „Goldenen
Teams” (49 Länderspiele): Verschiedene
kleine Faktoren entscheiden, ob jemand ein
großer Spieler wird. Man braucht Talent,
einen guten Trainer, geeignete Umstände,
entschlossene Erziehung, vielen Verzicht und
Glück. Dass alles kann in Felcsút vorkommen...

Right-side defender in the ‘Magical
Magyars’ (49 caps): Becoming a top
player depends on many things: ability,
good coaching, a good situation, 
a disciplined upbringing, a lot of sacri-
fice and luck. All this can happen at
Felcsút…BUZÁNSZKYJENÕ

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia hivatalos honlapjának indulása történelmi dátumhoz köthetõ: 2007.
április 1-jéhez, Puskás Ferenc születésének nyolcvanadik évfordulójához. Az elektronikus oldal azért van, hogy
a legújabb technikai eszközök felhasználásával minél hasznosabb és egyszerûbb kommunikációt teremtsen
mindazok között, akiknek fontosak az Akadémiával kapcsolatos információk. A játékosoknak, kollégistáknak,
szülõknek, edzõknek, nevelõknek, támogatóknak, a sajtónak. A www.puskasakademia.hu szerkesztõi
igyekeznek az Akadémia életének minden jelentõs eseményét megjelentetni a honlapon, a mérkõzéseket, a
futballisták adatait, a meccsek fotóit, a lényeges idõpontokat, a toborzókat, a lehetõségeket az Akadémiába
való jelentkezésre, elérhetõségeinket, a legfontosabb információkat angol és német nyelven is.

Der Start der offiziellen Homepage von der Ferenc Puskás Fußball-Akademie ist an einem historischen Datum gebunden: der
1. April 2007 ist der achtzigste Jahrestag der Geburt von Ferenc Puskás. Die elektronische Seite gibt es deshalb, damit sie
mit der Verwendung der modernsten technischen Mitteln eine möglichst nützliche und einfache Kommunikation für die Leute
erstellt die sich für die, mit der Akademie zusammenhängenden Informationen interessieren. Für Spieler, Bewohner des
Studentenheims, Eltern, Trainer, Erzieher, Sponsoren, und für die Medien. Die Redakteure der Seite www.puskasakademia.hu
geben sich die Mühe, alle bedeutenden Ereignisse im Leben der Akademie auf der Homepage darzustellen: die Spiele, die
Daten der Spieler, die Fotos der Spiele, die wesentlichen Termine, die Anwerbungen, die Möglichkeiten zur Anmeldung in die
Akademie, unsere Kontaktadressen, und die wichtigsten Informationen auf Englisch und auch auf Deutsch.

The launch of the official Ferenc Puskás Football Academy website is tied to 1st April 2007, the 80th anniversary of
Ferenc Puskás's birth. We will be online in order to create more useful and simplified communication for all those for
whom academy-related information is important: the players, students, parents, coaches, sponsors and media. The
editors of www.puskasakademia.hu will strive to upload all the academy's important events; the matches, players' data,
match photos, how to apply to the Academy and contact details.

WWW.PUSKASAKADEMIA.HU

AHONLAPDIEHOMEPAGE THEWEBSITE

14

KIMINTVET, ÚGYARAT!

15
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ANÉVADÓ
DERNAMENSGEBER.THENOMINEE

Minden idõk gólkirálya: Jó nevelõk nélkül
nincs erõs csapat. Nekünk is voltak jó
edzõink, mindenekelõtt feledhetetlen édes-
apám, nélkülük nem lettünk volna sikere-
sek. Tanítsátok hát a gyerekeket a futballra!

Der Torschütze aller Zeiten: Ohne guten
Erzieher gibt es keine starke Mannschaft. Wir
hatten auch gute Trainer, vor allem meinen
unvergesslichen Vater. Ohne diese Men-
schen hätten wir nicht erfolgreich sein kön-
nen. Bringt also den Kindern den Fußball bei!

Football’s all-time top goalscorer: You
can't be strong without good coaches. We
had them – foremostly my father is unfor-
gettable. Without them we wouldn't have
been successful. Teach the kids to play
football!

Akadémiánk minden idõk egyik legnagyobb futballistájának,
Puskás Ferencnek (1927-2006) a nevét vehette fel. A nagy
játékos özvegyének köszönhetjük ezt, õ ugyanis – Orbán Viktor
személyes kérésére – még Öcsi bácsi életében, 2006-ban
adta meg a család beleegyezését: a felcsúti, profi labdarúgók
nevelésére alakult intézmény Puskás Ferenc nevét viselheti.
Nem találhattunk volna nála méltóbb névadót. A mindenkori
magyar futballisták örökös példaképe szinte két önálló –
egyenként is lélegzetelállító – karrierrel vált világhírûvé. A ma-
gyar válogatott kapitányaként megnyerte az "évszázad mérkõ-
zését" Anglia ellen (6:3), olimpiai bajnok, Európa-kupa-gyõztes
és világbajnoki ezüstérmes lett az ötvenes években. Emigráns-
ként a Real Madriddal aztán újabb évtizedig ejtette ámulatba a
világot: 3-szor nyert BEK-et (a BL elõdje), társaival elhódította az
elsõ Világkupát, 4-szer volt spanyol gólkirály, s a glasgow-i
BEK-döntõre mindenki emlékszik, amelyen Puskás egymaga
négy gólt lõtt a Real színeiben az Eintracht Frankfurtnak (7:3).
Edzõként – mielõtt 1991-ben végleg hazatért Magyarországra,
ahol szövetségi kapitány lett – dolgozott a világ minden konti-
nensén, és Ausztráliától Chilén, Egyiptomon, Kana-dán és
Szaúd-Arábián át Görögországig mindenütt rajongtak kedves,
vidám és lenyûgözõen nagyvonalú egyéniségéért.
Puskás Ferenc, akinek édesapja is labdarúgóedzõ volt
(Kispesten, ahol õ maga is nevelkedett, és híres játékos lett),
mindenütt hirdette a gyerekek nevelésének, sportolásának fon-
tosságát, õ maga is tanított futballt fiataloknak, például Ausztrá-
liában.

Puskás Ferencné és Mészáros Lõrinc, alapítványunk kuratóriumának
elnöke 2006-ban aláírta a névhasználatról szóló megállapodást

PUSKÁSFERENC

Unsere Akademie durfte den Namen des größten Fußballers aller
Zeiten, Ferenc Puskás (1927–2006) annehmen. Das können wir
der Witwe des Spielers verdanken, sie stimmte nämlich in 2006, als
Öcsi noch lebte zu, dass das Institut nach Puskás benannt wird.
Wir konnten doch keinen würdigeren Namensgeber finden.  Er
gewann als Kapitän der Nationalmannschaft das „Jahrhundert-
spiel” gegen England (mit 6-3), ist Olympiasieger, und wurde
zweite an der Weltmeisterschaft in den fünfziger Jahren. Als
Emigrant hat er mit Real Madrid die Welt noch jahrzehntelang in
Staunen versetzt: dreimal gewann er den Europapokal der
Landesmeister, holte den ersten Weltpokal, viermal war er spani-
scher Torschützenkönig, und in Glasgow, gegen Eintracht
Frankfurt schoss er alleine vier Tore in einem Europapokal-Spiel.
Als Trainer – bevor er in 1991 nach Ungarn zurückkam, wo er Ka-
pitän der Nationalmannschaft wurde – arbeitete er von Australien
durch Chile, Ägypten, Kanada und Saudi-Arabien bis Griechen-
land. Ferenc Puskás, dessen Vater auch Fußballtrainer war (in
Kispest, wo er aufgewachsen ist, und zum berühmten Spieler
wurde) hat überall verkündet, wie wichtig die Erziehung und der
Sport für die Kinder ist, und er war es, der den Jugendlichen in
Australien den Fußball beibrachte.

Our Academy is named after Ferenc Puskás (1927–2006); one of the
greatest footballers ever. We can thank Erzsébet, his widow for the
name for it was she, at the request of Viktor Orbán, who gave the
family's permission while 'Öcsi' was still alive. The everlasting example
to Hungarians, Ferenc became world-famous through two amazing
careers. As captain of Hungary he won 'The Match of the Century'
6-3 against England, was Olympic champion and World Cup finalist.
Then, with Real Madrid, he later astonished the world for another
decade; winning three European Cups and the first Intercontinental
Cup, topping the Spanish league's scoring charts four times and
scoring four in the 7-3 European Cup Final win against Eintracht
Frankfurt. Before a return to
Hungary in 1991 to become
national coach he coached on
every continent, where every-
one admired his cheerful, spell-
bindingly generous character.
Ferenc Puskás taught football
to youngsters wherever he went.

Viktor Orbán the-then Prime
Minister appoints Ferenc

Puskás Honorary Ambas-
sador of Hungary in 1999
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TÁMOGATÓK
DIESPONSOREN.THESPONSORS

Támogató (CBA), fogathajtó világ-
bajnok: Egyre kevesebb hazánkban 
az iskola és a futballpálya. A Puskás Aka-
démián viszont értelmes és becsületes
magyar emberekké válhatnak a gyerekek,
és még focizni is megtanulhatnak.

Ein Sponsor, Gespannfahren-
Weltmeister: Es gibt in Ungarn immer
weniger Schulen und Fußballplätze. In der
Puskás Akademie können aber die Kinder
zu einem vernünftigen und ehrlichen
ungarischen Menschen werden und sie
können auch das Fußballspielen erlernen.

One of the sponsors, world champi-
on in carriage driving: There are
ever-fewer schools and football pitches
in Hungary. However, the Puskás
Academy can help the young become
intelligent, honest Hungarians as well
as footballers. 

LEGFÕBB TÁMOGATÓK/DIE HAUPTSPONSOREN/PRINCIPLE SPONSORS

PRO- AURUM Vagyonkezelõ Zrt.
Flier Tamás

FÕ TÁMOGATÓK/DIE SPONSOREN/MAIN SPONSORS

Közgép Gép-és Fémszerkezetgyártó Zrt. � Vegyépszer Zrt. � CBA Kereskedelmi Kft. � Montávia Kft. � Gánt-Kõ és Tõzeg Kft. 
Dolomit Kõbányászati Kft. � ILZER Italgyártó Zrt. � SUN Microsystems Magyarország Kft. � HOLEST Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

M & T Irodatechnikai Kft. � Montávia Ipari és Szolgáltató Kft. � Marchfeldrasen ( R ) Gyepgyártó és Forgalmazó Kft.

TÁMOGATÓK/DIE CO-SPONSOREN/SPONSORS

Makona Építész Tervezõ és Vállalkozó Kft. � Jre és Jre Kft. � Koch és Társa Kft. � "J + D 98" Bt. � Celsius 96' Kft. � Zabhegyezõ 95 Kft.
Jako-Magyarország Kft. � Balázs Attila � Szabó Attila � Spindler József � Európa-Vasút Kft. � Last Mohikán & Duettis Kft. � Szücs Angelika

Tomai László � Toldi Dániel � Kovács Gáborné � Junek Károly

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia bemutatkozó füzete � Megjelent 2007. április 1-jére, a Puskás Ferenc születésének 80. évfordulóján rendezett
kollégiumavató ünnepségre � Kiadja A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány; Felcsút, 8086, Fõ utca 176.; Tel/Fax: + 36 22 353 112
akademia@pfla.hu; www.puskasakademia.hu � Felelõs kiadó: Mészáros Lõrinc, a kuratórium elnöke � Készítette az Akadémia sajtószolgálata � További
fotók: Hajas Gergõ, 100%Fradi hetilap, Puskás Ferencné, felcsutse.hu, Makona Stúdió és sokan mások � Angol szöveg: Matthew Watson-Broughton, Andrew
Clark; német szöveg: Voleszák Gábor � A szövegeket gondozta: Miklós Kata, Skrapits László, Galambos Dániel � Nyomda: PostPress Kft.
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