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„A sport nemcsak testnevelés, 
hanem a léleknek is 

az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. 
A sport a test útján nyitja meg a lelket.”  

Szent-Györgyi Albert

Telt ház előtt zajlott a Puskás Akadémia sta-
dionjának áprilisi átadóünnepsége és első 
hivatalos mérkőzése. A Pancho Aréna, amely 
Puskás Ferenc, az Aranycsapat, majd a Real 
Madrid legendás játékosának spanyol be-
cenevét viseli, ifjúsági meccsel de bütált, 
hangsúlyozva, hogy a létesítmény elsősor-
ban a jövőt jelentő utánpótlásnak épült. 
Mindemellett a Puskás Akadémia FC immár 
NB I-es csapata is itt játssza majd hazai talál-

kozóit. Az Országépítő 2013/2-es számában 
már ismertettük a stadion építésének törté-
netét és építészeti kialakítását, amely a 
magyar szerves építészet hírét viszi a nagy-
világba. Ebben a számunkban az itt folyó 
nevelőmunkát kívánjuk bemutatni, amely-
ről méltatlanul kevés szó esik a hazai médi-
umokban. Az akadémisták életéről és az it-
teni képzésről Feszthammer Réka gyógytor-
nász és sportfizioterapeutával, valamint 
Baboss Botond kollégiumi nevelőtanár és 
katolikus világi lelkipásztori kisegítővel be-
szélgetett Dénes Eszter és Dobrosi Tamás.

A fővárostól negyven kilométerre fekvő 
felcsúti labdarúgó utánpótlás-nevelő köz-
pontot a legendás névadó, Puskás Ferenc 

80. születésnapján, 2007. április 1-én avatták 
fel ünnepélyesen az UEFA-elnök küldötté-
nek és futballhírességeknek a jelenlétében. 
Akkor vette fel az akadémia a legismertebb 
magyar nevét a Puskás család engedélye, 
és azóta is élő támogatása révén. Az akadé-
mia alapítója, Orbán Viktor miniszterelnök az 
avatóünnepségen így fogalmazott: „Csak 
úgy támasztható fel a magyar futball, ha 
helyben, alulról építkezve megteszünk 
mindent az új futballgenerációk igényes, 
magas szintű neveléséért. Létrehoztunk hát 
egy labdarúgó-akadémiát támogatóink 
segítségével. Nemcsak a magunk örömére, 
hanem azért, hogy jó futballistákat nevel-
jünk, akik aztán az egész magyar labdarú-
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gásnak hasznára lehetnek. Az Akadémián 
futballhoz igazított tantervvel, de emelt 
szintű nyelvtanulással, a sport jellemformá-
ló erejét is használva fejlődhetnek a legte-
hetségesebb fiatalok. Mi itt elsősorban 
embereket nevelünk, akik ráadásul kitűnően 
futballoznak.”A sport, azon belül a labdarú-
gás megszerettetése már óvodás korban 
elkezdődik. Később a helyi sportegyesületé 
a főszerep, az utánpótlásképzés csúcspont-
ja pedig az akadémia. Hogy kik kerülhetnek 
egy ilyen intézménybe? A Puskás Akadémia 
felkarolja az ország bármely pontjáról érke-
ző tehetséges, futballszerető fiatalokat. 
Együttműködik kisebb és nagyobb egyesü-
letekkel, klubokkal. A leendő növendékek 
általában a partneregyesületek ajánlásával 
kerülhetnek Felcsútra, vagy az országos ki-
választón nyújtott teljesítményükkel hívhat-
ják fel magukra a figyelmet. Egy szakmai 
stáb bírálja el a jelentkezéseket, amelynek 
része egy alapos orvosi szűrővizsgálat is. Az 
akadémiára csak a legtehetségesebbek 
kerülhetnek. Ők céljaik eléréséért rengeteg 
gyakorlást vállalnak, az Akadémia részéről 
pedig odafigyelést és minőségi munkát 

várnak el. Ehhez a Puskás Akadémia a legki-
válóbb szakembereket biztosítja, amellett, 
hogy a gyakorlás korszerű, európai szintű 
lehetőségeit nyújtja. Az itt folyó képzést 
mindenki díjmentesen veheti igénybe, sőt, 
ösztöndíjban is részesülhet. Az Akadémia 
szakmai központ és szellemi műhely is – 
névadójának sportmúltja és személyisége 
tiszteletet parancsoló és példaértékű min-
den tag előtt. A képzés bentlakásos kollégi-
umi rendszerben folyik – több mint száz, 12 
és 19 év közötti fiatal jár ide. A sportfoglal-
kozások speciális módszertan szerint folynak, 
korosztálynak és edzésformának megfele-
lően, egy szakmai testület által összeállított 
program alapján. Többek között egyedi 
gyakorlópálya-rendszer, élettani labor is 
segíti a szakmai munkát. A játékosok folya-
matos sportorvosi és élettani kontroll alatt 
fejlődnek, emellett kiemelt gondot fordíta-
nak pszichológiai-mentális fejlesztésükre is. 
Reggel héttől este tízig szoros napirend 
szerint folyik a képzés, hétfőtől szombatig 
tartanak a programok. Ezen kívül nemzet-
közi tornákon és edzőtáborokban is részt 
vesznek a hallgatók. Az intézmény hetedik 

éve rendezi a Puskás−Suzuki Kupa ifjúsági 
labdarúgótornát, amely a korosztály egyik 
legrangosabb eseményévé nőtte ki magát. 
A Puskás Ferenc pályafutásához erősen 
kötődő külföldi klubok, például a Real Mad-
rid, a Panathinaikosz rendszeres szereplése 
révén állandó megmérettetést, nemzetkö-
zi tapasztalatokat biztosít a diákok számára. 
Az Akadémia szakmai együttműködési 
megállapodást kötött az NB I-ben szereplő 
Videoton FC-vel, amelynek révén az intéz-
ményből kikerülő legtehetségesebb fiata-
loknak egyenes út vezet az első osztályig, 
majd onnan akár a külföldi szerződésig. 

Mindemellett általános iskolai vagy 
középiskolai tanulmányokat folytatnak. 
Hogyan fér bele mindez az idejükbe?

Az Akadémia igyekszik helyben megolda-
ni a növendékek oktatását a szűkös sza-
badidő miatt– feleli Baboss Botond. − A 
diákok nincsenek elkülönítve a többi tanu-
lótól: nem egy hermetikusan zárt közös-
ségben nevelkednek, sportolnak és tanul-
nak, hanem a helyi oktatási intézményekbe 
járó fiatalokkal együtt. Két éve kezdte meg 
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működését az Akadémia kül sősök előtt is nyitott saját közép-
iskolája, a mezőgazdasági és vendéglátó-ipari szakmákat 
oktató Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskola, amely 
az új tanévtől már gimnáziumi osztályt is indít. A másik part-
nerintézményünk pedig a felcsúti Endresz György Általános 
Iskola. Fontos, hogy a sporttal pár huzamosan diákjaink – ké-
pességükhöz mérten – a lehető legjobban teljesítsenek a 
tanulmányok terén is. Van, aki a kiváló sportteljesítmény 
mellett kimagasló eredményt ér el tanulmányaiban is, példát 
mutatva társainak. Van, akinek gyengébb a tanulmányi ered-
ménye, ugyanakkor ő adja a legjobb gólpasszokat. Napi 
másfél órát tesz ki a kötelező tanulószoba, ha éppen nincs 
lecke, akkor a könyvtárunkból hozok könyvet, hogy ne a te-
lefonok „simogatásával” teljen az idő. Fontos, hogy nem kizá-
rólag a minél jobb labdarúgók képzését tűzte ki célul az in-
tézmény vezetése. Olyan fiatalokat szeretne nevelni, akik az 
élet más területén is megállják a helyüket. 

A sport sok esetben a társadalmi beilleszkedés, 
a mélyszegénységből való kitörés egyetlen lehetősége. 

A tehetségek sorsát a szívükön viselő test nevelőtanároknak 
és lelkes edzőknek köszönhetően hátrányos helyzetű térsé-
gekből is érkeznek tanulók az Akadémiára. Fon tos megemlí-
teni, hogy a Puskás Akadé mia és a Real Madrid Alapítvány 
Real Tanoda – Felcsúti Sportiskola az Egyenlő esélyekért néven 
létrehozott egy hátrányos helyzetű, rászoruló gyermekeket 
támogató oktatási programot, amely több mint száz diákkal 
kezdte meg működését. Emilio Butragueno, a királyi gárda 
egykori játékosa a spanyol klub képviseletében a Közép-Eu-
rópában egyedülálló megállapodás meg kötésekor a teljes 
erőbedobással való küzdésre, a kudarcok elviselésére és elfo-
gadására, és a tiszteletre helyezte a hangsúlyt. Egymás meg-
ismerése és az elfogadás fontos szerephez jutott az intézmény-
ben – veszi át a szót Feszthammer Réka. – Néhány hete az NB 
I-es csapatunk különleges, és végtelenül kedves felkérésnek 
tett eleget: fogyatékkal élő fiatalok látogattak el hozzánk, és 
baráti mérkőzést játszottak csapatunkkal, ami mindannyiunk 
számára felejthetetlen élményt adott. 

Míg egykor az edző és – jó esetben – 
a masszőr volt jelen egy csapat felkészülésénél, ma modern, 
komplex szemléletet képviselve Felcsúton sportfizioterapeuta is 
figyelemmel kíséri és segíti a játékosok fejlődését, gyógyulását.

Minden szezont egy átfogó orvosi és mozgásszervi vizsgálat-
tal kezdünk, amely pontos képet ad a játékosok állapotáról. 
Mozgásukat, erejüket, koordinációjukat, és egyéb készségüket, 
képességüket figyelembe véve személyre szabva segítjük 
fej lődésüket. Nagy hangsúlyt fektetünk a sérülések megelő-
zésére. Ha a sérülés mégis bekövetkezik, akkor a gyors diag-
nózist és ellátást követően kezdjük el a rehabilitációs munkát. 
Természetesen más a tennivaló, ha például lágyrészsérülésről 
van szó, és más, ha egy komoly műtétre készítjük fel sérült 
játékosunkat. Kezelésük, rehabilitációjuk során egyetlen pilla-
natra sem felejthetjük el, hogy jövőjük, karrierjük, megélheté-

sük, de mindenekfelett egészségük múlik 
a munkánkon. 

Egy komoly sérülésből 
akár teljesen fel lehet épülni?

A sérülés korai ellátásánál minden perc 
számit. A késlekedés napokkal, hetekkel 
hosszabbíthatja meg a gyógyulás idejét. A 
rehabilitációból elcsent egyetlen hét pedig 
teljes visszaesést, vagy új sérülést eredmé-
nyezhet. Orvosi hátterünknek köszönhe-
tően, magas színvonalú diagnosztikus 
módszerek segítségével, valamint az Aka-
démián végzett rehabilitációs munkával 
teljes felépülés érhető el. Ehhez azonban 
folyamatos monitorozás és nem utolsósor-
ban állandó jelenlét szükséges.

A 21. század sportja 
mennyiben különbözik az elődökétől? 

A kettő összehasonlíthatatlan. Más az iram, 
a technika, a felszerelés. Elég, ha a mostani 
és az 50 évvel ezelőtti olimpiai teljesítmé-
nyekre gondolunk. Tökéletesedtek a diag-
nosztikai és edzésmódszerek is. A számító-
gépes elemzés segítségével ma már a já-
tékos térbeni mozgását elemzik. Láthatóvá 
válik, miben tér el a mozgás az ideálistól, és 
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ennek megfelelően korrigálják azt. Az 
Akadémia célja, hogy szakmai központként 
működve a játékosok mozgását, fejlődését 
tudományosan elemezze, publikálja.

Nehéz sztárfutballistának készülő 
kamaszokat nevelni?

A gyerekek sokszor nehezményezik a szi-
gorú szabályokat, azok következetes betar-
tatását. Sokat beszélgetünk arról, hogy a 
szabályok értünk vannak, nem pedig elle-
nünk, a saját magunk, közösségeink és 
egyéb értékeink védelmében hoztuk meg 
őket. Természetes gyermeki reakció, hogy 
a fiatalok meg szeretnék magukat külön-
böztetni, kivételes bánásmódot szeretné-
nek elérni, és igen nehezen viselik, ha a 
felnőtt az ő aktuális ellenfelükért is megtesz 
valamit – mondja Baboss Botond. – Min-
den gyermekkel kapcsolatban kell len nünk, 
ismernünk kell őket, hogy bízzanak ben-
nünk és hozzánk forduljanak, ha szük ségét 
érzik – teszi hozzá Feszthammer Réka. Sok-
szor csak beszélgetni szeretnének velünk. 
Ilyenkor leülünk a pálya szélére, és meghall-
gatjuk őket. Tulajdonképpen velük élünk 
itt, hiszen több időt töltünk együtt, mint 
saját családunkkal –mondja mosolyogva.

Mi a kollégiumi nevelőtanárok szerepe, 
a fennmaradó szűkös szabadidőben 
milyen támogatást tudnak nyújtani 
a családtól távol nevelkedő fiataloknak?

A diákokat nem csak a sportkarrierre, ha-
nem az azon túli civil életre is fel kell készí-
teni, hogy eredményes, családszerető fel-
nőttekké váljanak. A nyugodt háttér meg-
te remtése mellett a lelkek megerősíté se is 
fontos. A sportsikerek és kudarcok fel dolgo-
zását támogató mentálhigiénés kolléganő 
és a pszichológus mellett a kollé gium ve-
zetője református lelkészként, ma gam pe-
dig katolikus világi lelkipásztori kisegítőként 
veszek részt a fiatalok lelki gon dozásában 

– mondja Ba boss Botond. Az egykori Koz-
ma-kúriából átalakított kollégium épületé-
ben található az intézmény felújított kápol-
nája, amely mindennap vár ja a fiatalokat. 
Előfordul, hogy valaki nem bírja a távolsá-
got a család tól, és emiatt kilép a kötelékből. 
Éppen ezért igyekszünk mindenkivel sze-
mélyes, bizalomra épülő kap csolatot kiala-
kítani. Az esetleges nehézségek leküzdését 
segíti az az erő is, amelyet a szép eredmé-
nyek, a szülői megerősítés, és nem utolsó-
sorban az egyre bővülő, igé nyes és egyedi 
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sorban az egyre bővülő, igé nyes és egyedi 



40 41országépítő • 2014 | 2 országépítő • 2014 | 2

építészeti környezet nyújt. Mindez azt sugallja, hogy van jövő-
je mindannak, ami itt folyik, és amiért az alapító, a nevelők, az 
edzők, a támogatók és a kiszolgáló személyzet egy emberként 
küzd.

Mi a legnagyobb kihívás a kollégiumi nevelőtanár és hitoktató 
munkájában?

Munkám igazi kihívása, hogy keresz tény válaszainkat úgy jut-
tassam el az arra nyitott szívű növendékeinkhez, hogy azok 
belső meggyőződéseikké váljanak, majd pedig tetteikben is 
megnyilvánuljanak. Ehhez azonban hitelessé kell válnom a 
szemükben, hiszen mindannyian tapasztaltuk, hogy a gyere-
keknek a legnehezebb hazudni. Igen rövid idő alatt kiderül, ha 
valaki csak pózol, vagy bort iszik és vizet prédikál. 

A külvilág − a politikai csatározásokon túl − az intézmény 
működésével, létének szükségességével, és az itt folyó nevelő-
munkával szemben sokáig bizalmatlan volt.

Az igazi áttörést a stadion építése hozta meg. Rengeteg az ér-
deklődő. Hetenként többször szervezünk Akadémia-körutat. 
Ezen a közel kétórás bejáráson idegenvezetéssel kísérve bárki 
megtekintheti épületeinket kívül-belül, sőt, a szurkolók elől 
elzárt területeket – díszpáholy, öltözők, kispad, elnökségi tár-
gyaló, Puskás-relikviák múzeuma, kápolna – is megmutatjuk, 
hogy át lehessen érezni az itteni hangulatot. Nincsenek titkok, 
bárki láthatja, hogy zajlik itt az élet.

A magyar labdarúgás gyors és látványos felemelkedésének 
zálogai lehetnek a futballakadémiák, amelyekből évente, 
országos szinten közel 80 játékos kerül ki. Ez tíz év alatt 800 
labdarúgót jelent, akik alapvető változást hozhatnak az NB I és 
az NB II színvonalában. A tapasztalatok alapján azonban egy 
oktatási intézmény eredményessége csak sok év után érzékelhető 
igazán. A Puskás Akadémia esetében azonban már most a 
hallgatókat motiváló, komoly sikerekről számolhatunk be.

A Puskás Akadémia minden korosztályos válogatottba rend-
szeresen ad játékosokat. Gyurcsó Ádám személyében, aki már 
a Videoton focistája, az A-válogatottban is játszó labdarúgóval 
büszkélkedhet. Négyen – Gyurcsó Ádám, Kleinheisler László, Szol-
noki Roland és Tar Zsolt – már bemutatkoztak a Videoton NB I-es 
csapatában. Idén nem kevesebb mint tíz Puskás-akadémista 
ka pott meghívót az U17-es magyar válogatott edzőtáborába. 
Az U19-es bajnokságra készülő válogatottba két játékosunk, 
Lorentz Márton és Tóth László került be; ők az Akadémia I. osz-
tályban szereplő együttesének is tagjai. Tajti Mátyás tizenöt éves 
akadémistát pedig nem más, mint az FC Barcelona igazolta le. 

FELCSÚT
Designed by archtiect Tamás Dobrosi, the brand new stadium 
of Puskás Academy, Pancho Arena, was inaugurated in April 
this year. Students of the youth development center are 12 to 
19 years old and are provided high level athletic training and 
schooling in a tuition free residential system. The architectur-
ally unique complex can be visited through guided tours. 
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