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A Felcsút se hírlevele – iii. ÉvFolyam, 5. szám Augusztus 22., vAsárnAp

a tartalomból:  a videoton puskás akadÉmia (nb ii) És a Felcsút se (megyei ii. osztály) teljes játÉkos-adatbankja  új csapatkÉpek 
 az nb ii És a megyei ii. osztály őszi bajnoki programja  Felcsút se – osztályváltás már rögtön az első Évben

új edzőkkel, új szakmai irányí-
tással készül a puskás Akadé-
mia a 2010–11-es idényre. A 
szakmai irányító testület elnö-
ke, gellei imre dr. Mezey györ-
gyöt váltotta, a videoton pus-
kás Akadémia nB ii-es edzői 
posztján varga istván utóda 
hartyáni gábor lett.  Az nB ii-es 
csapatunk megváltozott kon-
cepció mentén keresi a sikert.  
A videoton puskás Akadémia 
együttese legalább annyira 
az utánpótlásnevelő-központ 
csúcscsapata, egyfajta kifutási 
lehetőség az akadémisták szá-
mára, mint amennyire az nB 

i-es gárda tartalékcsapata. új 
szakmai vezetőnk, gellei imre 
szeretné, hogy az nB ii-es csa-
pat a tehetséggondozás színte-
re legyen. „itt érlelhetjük a játé-
kosokat a videoton számára.” A 
fiatalok mellett számíthatunk az 
nB i-es csapattól „visszajátszó” 
rutinos játékosokra is. ezt hang-
súlyozza hartyáni gábor is. Az 
új vezetőedzőnk nagyratörő ter-
vei között szerepel, hogy az aka-
démista tehetségekkel és az nB 
i-es csapattól „kölcsönkapott” 
játékosokkal a videoton puskás 
Akadémia legyen az ország leg-
jobb tartalékcsapata. 

csapat korosztály bajnokság edző hazai mÉrkőzÉsek

viDeoton Fc FelnŐtt  nB i  Dr. MezeY gYÖrgY szÉKesFehÉrvár
viDeoton pusKás AKADÉMiA FelnŐtt  nB ii (nYugAti csoport) hArtYáni gáBor Felcsút
Felcsút se FelnŐtt FeJÉr MegYei ii. osztálY (ÉszAKi csoport) Óvári zsolt Felcsút
viDeoton pusKás AKADÉMiA u19 (1992) u19 országos i. osztálY horváth pÉter szÉKesFehÉrvár, Felcsút
pusKás AKADÉMiA  u18 (1993) u19 országos i. osztálY vArgA KárolY Felcsút
viDeoton pusKás AKADÉMiA  u17 (1994) u17 országos i. osztálY MÓzner János szÉKesFehÉrvár, Felcsút
pusKás AKADÉMiA  u16 (1995) u17 országos i. osztálY vincze istván Felcsút
pusKás AKADÉMiA  u15 (1996) u15 országos i. osztálY (nY. csoport) cseh AnDrás Felcsút
pusKás AKADÉMiA  u14 (1997) u15 országos ii. osztálY (É-nY. csoport) FÓris rÓBert Felcsút 
pusKás AKADÉMiA  u13 (1998) u13 országos ii. osztálY (KÖzÉp A.) Óvári zsolt Felcsút 
Felcsút-gárDonY  u15 (1996) u14 Blsz i. osztálY oláh AttilA AgárDi pArKerDŐ
Felcsút se (pusKás AKADÉMiA) (1998) u13 országos i. osztálY BAJári tAMás Felcsút
Felcsút se  u11 (2000–2001) Mlsz -nupi FÖlDes gáBor Felcsút
Felcsút se  u9 (2002–2003) Mlsz –nupi gálos zoltán Felcsút
Felcsút se  u7 (2004–2005) Mlsz-nupi MÓri tAMás Felcsút
Felcsút se  ÖregFiúK FeJÉr MegYei ÖregFiúK vÖrÖs JÓzseF Felcsút
Felcsút se  (MegYei ii.osztálY) FeJÉr MegYei ii. osztálY (ÉszAKi csoport) Óvári zsolt Felcsút

előtérben a tehetséggondozás

csapataink, amelyeknek az új idényben szurkolhatunk:

a puskás akadémia szerződéses partneregyesületei: Bajai lse, Balatonfüred Fc, Balkány se, Bicskei tc, Bőcs Ksc, Budafok se, Budapesti sólymok, Budatétény 
se, ceglédi vse, csepel hungary club '94 se, etyek se, Érdi vse, gyermely-szomor se, hódmezővásárhelyi Fc, Jászberényi vasas se, Kazincbarcikai Bsc, iii. 
Kerületi tue, Kunhegyes se,  Mátészalkai se, Mogyoród se, Mohácsi te, Monor se, nagyecsed se, nagykanizsai te, perkáta sc, rtK, tabáni spartacus se

gellei imre

mÉg több pálya – további 
három füves és egy műfüves gya-
korlópálya épül az Akadémián. Az 
átadás 2011 tavaszán várható. Az 
országban egyedülálló, hogy eny-
nyi pályán edzhessenek a fiatalok 
– tájékoztatott Mészáros lőrinc, az 
Akadémia elnöke. 
új Épületszárny – a szakmai 
és orvosi Központ épületének foly-
tatásaként készülő új szárny a kol-
légium ebédlőjének, konyhájának, 
valamint irodáknak, tárgyalóhelyi-
ségeknek, az Akadémia kommuni-
kációs osztályának ad otthont.
Felcsúton a FourFourtwo 
– a legnépszerűbb futballmagazin 
magyar nyelvű szerkesztősége is 
az Akadémia új épületében kap 
végső otthont.
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a videoton puskás akadémia játékoskerete
Érkezett: BezerÉDi áDáM, Kis rÓBert, pApp szilárD soMoDi Bence, 
távozott: hAlAsi pÉter, KerÉKgYártÓ tAMás, Kocsis DáviD, Kocsis gáBor, Kovács tAMás, lelKes 
pÉter, vAszicsKu gergŐ, ziMánYi áDáM 

sport hotel
Az alcsútdobozi Diana 
panziót, a gyönyörű ar-
borétum mellett épült modern szál-
lodát 2008-ban megvásárolta majd 
felújította az Akadémia. A sport 
hotelben lakott a pusKás-KupA 
résztvevője, a panathinaikosz, de 
rendszeresen itt készül a videoton 
nB i-es csapata is. Ma már a sport 
hotel ad otthont a ptv népszerű, 
azonos című beszélgetős műsorá-
nak és sok civil rendezvénynek is.

FELCSÚTIFociHÍREK – a Felcsút se 
hivatalos hírlevele  kiadja a felcsúti 
puskás Ferenc labdarúgó akadémia 
Fotó: takács józsef, simon erika  
arculat: györgy nándor  munkatárs: 
szilágyi lászló, mező Ferenc
kommunikációs ig.: szöllősi györgy
Felelős kiadó: mészáros lőrinc elnök

mÉszáros lőrinc Akadémia, elnök, dr. kovács tibor csapatorvos, kiss istván masszőr

hartyáni 
gáBor 
vezetőedző

elekes 
JÓzseF
edző

csucsánszky 
zoltán 
edző

a Felcsút se,
az nb ii-es csapat 
és az utánpótláscsapatok 
mérkőzései rendszeresen 

a puskás akadémia 
hivatalos televíziójának 

műsorán

nézze ön is a ptv adását 
Felcsúton és a környező 

településeken
(alcsútdoboz, bodmér, 

nagyegyháza, óbarok, szár, 
tabajd, újbarok, 

vértesacsa, vértesboglár)
a kábelhálózat segítségével 

a c8-as frekvencián!
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2010. augusztus 14. Fc ajka-videoton puskás akadÉmia 2-2
2010. augusztus 22. videoton puskás akadÉmia-bajai lse 17.30
2010. augusztus 29. kaposvölgye vsc-videoton puskás akadÉmia 17.30
2010. szeptember 4. videoton puskás akadÉmia-pécsi mFc 16.30
2010. szeptember 12. budapest honvéd Fc ii-videoton puskás akadÉmia 16.30
2010. szeptember 18. videoton puskás akadÉmia-barcsi sc 16.00
2010. szeptember 26. győri eto Fc ii-videoton puskás akadÉmia 16.00
2010. október 2. videoton puskás akadÉmia-sztk-erima 15.00
2010. október 9. veszprém Fc-videoton puskás akadÉmia 15.00
2010. október 16. videoton puskás akadÉmia-Fc tatabánya 14.30
2010. október 23. kozármisleny-videoton puskás akadÉmia 14.30
2010. október 30. videoton puskás akadÉmia-Ferencváros ii 14.30
2010. november 6. budaörs-videoton puskás akadÉmia 13.30
2010. november 13. gyirmót Fc-videoton puskás akadÉmia 16.00
2010. november 20. videoton puskás akadÉmia-bkv-előre 13.00

videoton puskás akadÉmia 
őszi bajnoki program

www.puskasakademia.hu
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kÉrje a híreket
sms-ben!

a felnőttek és az akadémisták 
meccseinek eredményét 

és a fehérvári, felcsúti friss 
focihíreket kapja meg a lehető 

leggyorsabban a saját mobiljára! 

bárhol jár a világban, percekkel 
a lefújás után értesülhet 

az eredményekről 
Érdeklődjön az akadémia kom-
munikációs osztályán e-mailben 

az akademia@pfla.hu e-mail címen 
vagy a 06 20 405 2480-as 

telefonszámon!

sms
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8086 Felcsút, Fő utca 174–176.
tel./Fax: +36 22 353 112 
 +36 22 252 273
e-mail: akademia@pfla.hu

PUSKÁSFERENC
LABDARÚGÓAKADÉMIAFELCSÚT
DIEFERENCPUSKÁSFUßTBALL-AKADEMIE FERENCPUSKÁSFOOTBALLACADEMY

FERENCPUSKÁS
 FOOTBALLACADEMYFELCSÚT

WWW.PUSKASAKADEMIA.HU

8086 Felcsút,
Fő utca 176.

www.puskasakademia.hu
HUNGARY

Tel./Fax: +36 22 353 112
E-mail: akademia@pfla.hu

www.puskasakademia.hu

2010. augusztus 15. Felcsút se–iszkaszentgyörgy 2–2
2010. augusztus 22. söréd–Felcsút se 17.00 
2010. augusztus 29. Felcsút se–sárszentmihály 17.00 
2010. szeptember 4. agárdi gyógyfürdő–Felcsút se 16.30 
2010. szeptember 12. Felcsút se–vál 16.30 
2010. szeptember 19. tordas–Felcsút se 16.00 
2010. szeptember 26. Felcsút se–szár 16.00 
2010. október 3.  lovasberény–Felcsút se 15.00 
2010. október 10.                 Felcsút se–ercsi 15.00 
2010. október 17. csór–Felcsút se 14.30 
2010. október 24.                 Felcsút se–vértesacsa 14.30 
2010. október 31. Fehérvárcsurgó–Felcsút se 13.30 
2010. november 7. Felcsút se–pátka 13.30 
2010. november 14. Felcsút se–gyúró 13.30
2010. november 21. jenő–Felcsút se 13.00

Felcsút se 
őszi bajnoki program

csorba zsolt ödön kapus 1968. 05. 29.
lugosi márk kapus 1992. 01. 04.
mitring istván kapus 1969. 09. 05.
pártl Ferenc kapus 1983. 10. 04.
Flier jános hátvÉd 1980. 10. 08
kónya bÉla hátvÉd 1985. 08. 13.
szabó dániel hátvÉd 1988. 11. 13.
nagy balázs hátvÉd 1984. 07. 18.
nagy györgy hátvÉd 1990. 10. 15.
nagy károly hátvÉd 1971. 12. 28.
milviusz lóránt hátvÉd 1974. 07. 15.
heitler tamás  közÉppályás 1992. 11. 24.
szabó pÉter közÉppályás 1983. 09. 03.
gálos zoltán közÉppályás 1979. 03. 24.
Fóris róbert közÉppályás 1978. 07. 29.
agyagási ákos közÉppályás 1982. 05. 08.
nitti tamás közÉppályás 1976. 04. 23.
mÉszáros jános közÉppályás 1984. 10. 18.
sebján jános közÉppályás 1981. 10. 10.
sebján attila csatár 1987. 02. 19.
orbán Ferenc csatár 1970. 03. 14.
dr. orbán viktor csatár 1963. 05. 31.
odór csaba csatár 1977. 01. 17.
komlós dávid csatár 1994. 10. 18.
dÉda istván csatár 1990. 10. 15.
tarnóczi barnabás csatár 1992. 08. 10.
Fogarasi gergely csatár 1978. 11. 08.

Érkezett: FogArAsi gergelY, nitti tAMás
távozott: DoMBi AttilA, MAráczi JÓzseF, petÉnYi tAMás, sziJJártÓ 
istván 

óvári zsolt vezetőedző, mÉszáros lőrinc se-alelnök, hegedŰs 
bÉla technikai vezető, tolnai istván szertáros, orbán viktor se-elnök

a játÉkoskeret

www.puskasakademia.hu www.puskashotel.hu

Feljutás: azonnal!
A Felcsút se a Fejér megyei 
iii. osztályban kezdte a 2009-
10-es bajnokságot. Óvári zsolt 
edző remekül válogatta össze 
a játékosokat. Ősszel ugyan be-
csúszott három vereség, de ta-
vasszal egy botlástól eltekintve 
gyönyörűen menetelt a csapat. 
A Felcsút se második lett a baj-
nokságban, majd a ráadásban 
a vajta és a pátka elleni osztá-
lyozón sikerült kiharcolni a fel-
jutást a megyei ii. osztályba. A 
házi gólkirály szabó péter lett 
harminchét góllal.


