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December

MENETREND #

FÉRFI JÉGKORONG

ERSTE LIGA
December 1.: FTC–Hokiklub Budapest
December 2.: FTC–Brassó
December 6.: FTC–Csíkszereda
December 8.: Debrecen–FTC
December 18.: Dunaújváros–FTC
December 20.: FTC–Fehérvári Titánok
December 22.: FTC–Debrecen
December 23.: Hokiklub–FTC
December 28.: FTC–UTE
December 30.: Dunaújváros–FTC

FÉRFI LABDARÚGÁS

EURÓPA-LIGA
December 12.: Ludogorec–FTC
NB I
December 1.: Kaposvár–FTC
December 8.: FTC–Puskás Akadémia
December 15.: Diósgyőr–FTC
MAGYAR KUPA
December 4.: Békéscsaba–FTC

NŐI LABDARÚGÁS
NB I
December 1.: Astra–FTC

NŐI VÍZILABDA

MAGYAR KUPA
December 7.: UVSE–FTC

FÉRFI VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA
December 4.: FTC–Mladost
Zagreb – Komjádi uszoda
December 14.: OSC–FTC

FÉRFI KÉZILABDA

NB I
December 7.: FTC–Csurgó
December 14.: Szeged–FTC

MAGYAR KUPA
December 7.: FTC–Szolnok

NŐI KÉZILABDA

FÉRFI FUTSAL

NB I
December 29.: FTC–Győri ETO

NB I
December 9.: Haladás–FTC

!

697 ezer tévénéző kapcsolt oda a DVSC elleni örömfocinkra,
272 ezren pedig végignézték 6-1-es diadalunkat
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# TARTALOM

2019.

EBBEN A
HÓNAPBAN

DECEMBER

26

62

18 A Fradi világklasszisa,
Dumi belülről

6 Hírek házon belül

25 Egyedülálló sorozat

8 Extra bravúr,
óriási érdeklődés

A következő
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2019.
december 20-án
jelenik meg!
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26 A mezőny fölé nőtt
– Szívós István halálára

10 Minden szeren...

28 Zsebben az oroszok

12 Én Fradim

31 Szinte hiba nélkül

16 Kányási Lászlóné

34 U11: aki mer cselezni...
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36 U12: győztes gólra várva
38 Csináld utána
40 Vendégtoll:

Szentesi Zöldi László

46 Heidi Löke bűvöletében
48 Gyorsan belakta
a Fradi kapuját

50 Dibusz és a Fradi-busz

12 forduló után a miénk a 8 leglátogatottabb NB I-es labdarúgó
bajnoki, a maradékból 3 telt házas és 1 halasztott volt
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LEVÉL #

34

46

52 Pázmándi Zöldfészek
53 Közel a bravúrhoz
58 Az élsport mellett is

lehet tanulni

60 A hónap fotója

70 Rákosliget fradista
királya
72 Nélkülözhetetlen apróságok

74 13+1 kérdés
Pavuk Attilához

66 Izland: ahol

a természet beszél

FRADI-FEELING
A Groupama Aréna öt évvel ezelőtti avatása óta
többször találkoztam rivális szurkolókkal az Üllői
úton, ám arra még korábbról sem emlékszem, hogy
zöld-fehér színekbe öltöztek volna a rivális fanatikusok. A közelmúltban a saját szememmel láttam,
hogy az egyébként Újpest-érzelmű drukker – a
nevét biztonsági okokból nem fedjük fel... – zöld
sállal és sapkával rendszeresen megfordul a Fradi
meccsein. A hetvenes–nyolcvanas években bevett
szokás volt az átjárás, a fradisták többek közt Törőcsik Andrásért a lilák, Kocsis Lajosért a Honvéd, Kiss
Laciért a Vasas fellépéseire is kimentek, miként az
említett riválisok drukkerei Ebedli Zoli, Nyilasi Tibi
játékáért gyakran az Üllői úton jelentek meg. A kettős rangadókon szintén vegyültek a négy klub hívei,
igaz, akkor még a gondolatokat is farkaskutyákkal
őrizték. Manapság készenléti rendőrökre, komoly
rendezői gárdára, biztonsági szolgálatra lenne
szükség ennek levezényléséhez. Jóllehet, a hajdani
kettős rangadók atmoszféráját nem lehet megismételni, mégis jó lenne a fiataloknak valamit felvillantani
a dupla derbik nosztalgiájából – ez a gondolat fel is
merült az illetékesek körében.
Nem vitás: manapság idehaza a Ferencváros mérkőzésein van a legjobb hangulat, a pályára lépők itt érzik magukat igazán futballistának. Ez persze tradicionális élmény, a hatalom klubjai közül ezért akart anno
rengeteg futballista az Üllői útra igazolni. Ugyanezért
járnak a rivális szurkolók a Ferencváros meccseire. A
Dinamo Zagreb elleni BL-selejtezőn éppenséggel egy
szintén lila barátom fotózta folyamatosan a Fradi-tábort, ám a fővárossal szinte összeérő pilisi nagyközség kocsmárosa mindenkin túltesz. Törőcsik András
miatt évtizedek óta az Újpestért rajong, ám fradista
barátja invitálására hosszú ideje a Groupama Arénába
jár, mert magával ragadta a hangulat, mi több, azt
sem tagadja, hogy emberként és futballistaként is
Böde Dani a kedvence. Miután halkan megjegyeztem
neki, hogy gyerekként Törő” is a Ferencvárosért
”
lelkesedett, megmutatta a fotót, amelyen az Üllői
úti aréna lelátóján zöld-fehér sállal és Fradi-címeres
sapkában pózol méregzöld” barátjával.
”
Arról nem is beszélve, hogy a CSZKA elleni Európa-
liga-mérkőzésen – miután a moszkvai katonacsapat
huligánjai több helyen verekedést provokáltak a
fővárosban – ő is tele torokból harsogta, amit a
nyolcvanas évek végétől már nyíltan tömegesen
skandáltak mifelénk: Ruszkik, haza!
Hiába, a nemzetben és a nemzeti tizenegyben egyesül az összes klub. Az sem véletlen, hogy amióta az
eszemet tudom, a Fradit tekintik sokan – elsősorban
a szellemisége és hagyománya okán – a nemzet
csapatának.

Bánki József

!

Kézi BL-meccseinken a közelmúltban is rendszeresen
találkozhattunk hazai riválisaink drukkereivel
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# HÍREK

GYORS
LÁTÁSSÉRÜLTEK
A DERBIN

Október 15. a látássérültek
nemzetközi napja – más
ként a fehér bot napja –,
amely idén majdnem egy
beesett az október 19-én
megrendezett derbivel.
Ebből az alkalomból a Grou
pama Arénát üzemeltető
cég, a Lagardère Sports
Hungary szervezésében
a látássérült szurkolóink
akadálymentesített stadi
ontúrán vehettek részt. Az
érdeklődők megtapasztal
hatták a kulisszák mögötti
világot, az öltözők, a játé
kosfolyosók, a kispad és a
pálya atmoszféráját. A mér
kőzést a vendégek egy-egy
audionarrációs készülék
segítségével követhették
Gulyás László sportriporter
tolmácsolásában.

ALBERT-DÍJ A GÓLKIRÁLYNAK ÉS AZ ÉV JÁTÉKOSÁNAK

Az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás- és Sportalapítvány a Ferencváros két utánpótlás-labdarúgóját díjazta az Albert Alapítvány különdíjával
a Ferencváros–Újpest-rangadó előtt. Ifjabb Albert Flórián a telt házas
publikum előtt a gyepen Ördög Balázsnak és Kovács Patriknak adta át az
elismerést. Kovács Patrik 2005-ben született és 2015 óta a Ferencváros
játékosa, meghatározó tagja az U16-os csapatnak és saját korosztályos
válogatottjának is. A Ferencvároshoz, valamint a játékhoz való hozzáállásának és mutatott teljesítményének köszönhetően az utánpótlásedzők az év
játékosának választották. Ördög Balázs 2016 óta játszik a Ferencvárosban,
a 2004-es születésű, csupa szív csatár az elmúlt szezonban a kiemelt országos U15-ös bajnokságban 20 góllal a 3. helyen végzett a góllövőlistán,
ezzel legeredményesebb játékosa lett az utánpótlásnak, amivel kiérdemelte a Ferencváros gólkirálya címet.

EZÜSTÉREM
A JÉGEN

ÚJRA EDZÉSBEN
SZUCSÁNSZKI ZITA

Lezajlottak a curlingesek
Magyar Kupa fordulói is. A
férfi és női versenyzőket
egy mezőnyben egyesítő
sorozatban klubunkat két
csapat, az FTC Girl Jam és
az FTC Fradi képviselte.
Utóbbi remek teljesítményt
nyújtott a tizenöt fordulóból
álló viadal során, és kihar
colta a négyes döntőbe
jutást. Az SSC Férfi csapata
már túl nagy falatnak bizo
nyult: az FTC Fradi 6-2-es
vereséget szenvedett, így
végül a második helyen
zárta a Magyar Kupát.
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Szucsánszki Zita 2005-ben, 18
évesen került az FTC-hez. A klasszis
irányító azóta is hűséges a klubhoz,
sőt, 2017-es vállsérüléséig még
meccset is csak elvétve mulasztott.
Műtétje után visszatért, majd 2018
nyarán bejelentette, hogy gyermeket szeretne, ezért egy időre szünetelteti a kézilabdát. 2019 júniusában
aztán megszületett kisfia, Levente,
most pedig már a visszatérés küszöbén áll, hiszen újra edzésbe állt
kézilabdacsapatunknál.

6

!

Vívóink itthon is remekeltek: 2 aranyat, 2 ezüstöt és
1 bronzot nyertek a korosztályos Magyar Kupa-versenyeken.

2019. 11. 20. 9:05

HÍREK #

GYORS
SZEMES GERGŐ
ÚJABB ARANYA

EURÓPA KUPADÖNTŐSÖK

Budapesten rendezték meg
kadét korosztályban az Európai
Vívószövetség legrangosabb
nemzetközi tőr körversenyének
aktuális állomását. A férfi mezőny 30 ország rekordszámú,
287 indulójából állt. Tehetségünk, Szemes Gergő magabiztosan győzte le korosztályának
legjobbjait, és a tavaly Budapesten aranyérmet szerző Damiano
di Verolit verve végzett az első
helyen. Emellett csapatban,
amelynek a szintén ferencvárosi Horváth Soma is tagja volt,
ezüstérmet is szerzett.

A görögországi Szaloniki
ben rendezték meg a kadet
vívók európai körversenyé
nek legutóbbi állomását. A
versenyen két ferencvárosi
tőröző, Horváth Soma és
Skorka Csongor is elindult.
A 133 fős viadal első fordu
lója után Somát a második,
míg Csongort a negyedik
helyre rangsorolták. A nyol
cas döntőben végül Horváth
Soma az ötödik, Skorka
Csongor pedig a hatodik he
lyen végzett. A szakosztály
fennállása óta először for
dult elő, hogy egynél több
versenyzőnk is bejutott a
korosztályos Európa Kupa
nyolcas döntőjébe.

VILÁGKUPAÉRMEK

Az amerikai Salt Lake Cityben indult el
a short track világkupa-sorozat, ahol
Liu Shaoang 500 méteren bronzot,
míg bátyja, Liu Shaolin Sándor a
következő nap, szintén 500 méteren
egyéni csúccsal ezüstérmet szerzett.
Ezt követően a kanadai Montrealban
folytatódott rövidpályás gyorskorcsolyázóink számára a világkupa, ahol Liu
Shaolin Sándor bravúros versenyzéssel első helyen végzett a férfiak 500
méteres versenyszámának döntőjében, míg a Liu Shaolin Sándor, Liu
Shaoang, Burján Csaba, Krueger Cole
összeállítású magyar váltó – utóbbi is
fradista – az 5000 méteres fináléban
szerzett aranyérmet.

!

Fiatal korcsolyázóink közül Csizmadia Márk a 26. Csizmadia Memorial
Trophy után Iglón, a Danubia Seriesben is győzött
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MAGYAR BAJNOK
BIRKÓZÓK

Két helyszínen rendeztek
utánpótlás birkózó országos
bajnokságokat. Szigetszent
miklóson a serdülő sza
badfogásúak mezőnyében
három ferencvárosi is arany
érmes lett: Mizsei Zoltán
(48 kg), Gombos Alex (52
kg) és Seregi Balázs (+85
kg) állhatott fel a dobogó
legfelső fokára, míg Lengyel
László (48 kg) bronzérem
mel zárt. A hajdúszoboszlói
diák I-es szabadfogású ob-n
az 50 kilogrammosok között
induló Scheuring Márton
nyert, Varga Ágoston a +85
kilósok mezőnyében ezüst-,
míg a 85 kilós Révész Dániel
bronzéremmel zárt.
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# ZÖLDÖVEZET

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

EXTRA BRAVÚR,

ÓRIÁSI
ÉRDEKLŐDÉS!
SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS
ÚJABB ESEMÉNYDÚS időszakon van túl labdarúgócsapatunk, amely továbbra is kettős terhelésnek van kitéve,
de továbbra is remekül helytáll. Miután az Európa-liga első
két mérkőzésén egy pontot szereztünk, a csoport egyik
legnehezebb feladata várt ránk Moszkvában, a CSZKA
otthonában. Ráadásul ez a meccs nem akármilyen időszakban jött együttesünk számára: az Újpest elleni derbi
előzte meg, majd a MOL Fehérvárral játszottunk rangadót.
Kevesen gondolták volna, de ezen a három mérkőzésen
a megszerezhető kilenc pont mindegyikét begyűjtöttük,
parádés időszakot zárva ezzel!
A hatalmas siker hatalmas érdeklődéssel is járt. Az ősz
egyik legforgalmasabb hetét éltük meg honlapunkon
és közösségi oldalainkon. A Facebookon a posztjaink
csaknem 800 ezer embert értek el, míg az Instagramon
több mint 60 ezret. A Facebook-oldalunk meghaladta a
246 ezres követőszámot, miközben a honlapunkon is több
napon átléptük a 20 ezer egyéni látogató számát.
Nem meglepő adatok ezek, hiszen nem akármilyen bravúrt ért el Sergei Rebrov együttese, ami alaposan megmozgatta szurkolóinkat is. Bravúros csapat, lenyűgöző
szurkolótábor – ez a Fradi!

FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
OLVASÓSZERKESZTŐ: Novák Miklós
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely
MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila,
Budai László, Czégány Pál, Diószeghy Betti, Hatos Szabolcs,
Juhász Bence, Kántor Barnabás, Kis Ferenc, Kovács Bence,
Lakat T. Károly, Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám,
Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Csendes Krisztina, Németh Andrea,
Micheller Szilvia, Molnár Ádám, Orlóci Zsuzsanna (Fotósarok),
Tobak Csaba, Tumbász Hédi, Vincze József (FTC Múzeum)
KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Záhony u. 7., 1300 Budapest, Pf. 278.
Telefon: 50-50-800. Fax: 50-50-805. www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu
OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
PORTFÓLIÓIGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
PROJEKTMENEDZSER: Nagy-Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Németh Mihály, Szántó Péter
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,
zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei,
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.
A kiadó a MATESZ tagja!
Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk
és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek.
Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói
fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.
A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB KIADVÁNYAI:
Magyarország: JOY, ÉVA, INSTYLE, PLAYBOY,
MEN’S HEALTH, RUNNER’S WORLD, APA MAGAZIN, GYEREKLÉLEK
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE,
BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE,
PLAY4, N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,
MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN,
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS,
4NETPLAYERS, GOLEM Lengyelország: CKM, PLAYBOY, ESQUIRE, JOY,
COSMOPOLITAN, HARPER’S BAZAAR, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA
Az itt írt e-mail címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

www.fradi.hu
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A legendás jobbösszekötő, Kocsis Sándor szobra
is immáron a Groupama Aréna bejáratánál áll

2019. 11. 19. 12:59

# TORNA

MINDEN
SZEREN...

EREDMÉNYEK:

Az FTC-Telekom felnőtt férfi tornászai egy
arany-, három ezüst- és egy bronzéremmel
zárták a csapatbajnokság 2. fordulóját és
a mesterfokú bajnokságot. A háromnapos
győri versenyen az utánpótlás szintén remekelt, a tehetségek több korosztályban is
megmutatták tudásukat. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
A FELNŐTTEKNÉL a Fradi a csapatbajnokság második
körében egy helyet javítani tudott tavaszi teljesítményéhez képest, és a második helyen zárta a bajnokságot, míg
a mesterfokú ob szerenkénti döntőjében Balázs Krisztián
gyűrűn második lett. Aztán a végén csattant az ostor, hiszen korláton junior világbajnoki bronzérmesünk megszerezte élete első felnőtt mesteri címét. Ezt a szert 13.600
ponttal nyerte meg a népszerű Kiki, aki nyújtón harmadik
helyen végzett, míg klubtársa, a versenyen ugyancsak
nagyszerűen teljesítő Ryan Sheppard ezüstérmes lett.
Balázs Krisztián sikeréről edzője, Nagy Zoltán megkeresésünkre ezt mondta: Krisztián kevés nyári pihenőt követően,
”
rövid és intenzív felkészüléssel indult az év legrangosabb hazai
versenyén, ráadásul a felnőtt korosztályban. A bokasérülés és a
rövid felkészülés miatt vegyes teljesítményt nyújtott, a csapatversenyben talajon és lovon rontott, ugrásban gyengébb kivitelt
mutatott be, mégsem lehetek elégedetlen, mert lovon új elemmel
jelentkezett, korláton és nyújtón pedig kiegyensúlyozottan versenyzett. Utóbbi két szeren is új elemre készülünk a májusi Eb-n,

www.fradi.hu
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ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Csapat, férfi serdülő
kezdő: 1. hely, serdülő
haladó: 1. hely. 3. forduló,
női gyermek kezdő: 1.
hely, serdülő: 7. hely.
Férfi gyermek kezdő 3.
forduló: 1. hely, összesített
csapat: 2. FTC-Telekom
C, 3. FTC-Telekom A, 19.
FTC-Telekom B, gyermek
haladó: 2. FTC-Telekom
Felnőtt mesterfokú
bajnokság és
csapatbajnokság,
2. forduló, férfiak,
összetett végeredmény:

2. FTC-Telekom (Balázs
Krisztián, Vízlendvai Máté,
Kranzlmüller Severin, Ryan
Sheppard). Szerenkénti
döntők, gyűrű:
2. Balázs Krisztián, korlát:
1. Balázs Krisztián, nyújtó:
1. Ryan Sheppard, 2. Balázs
Krisztián.
Kismester
tornászbajnokság, egyéni
összetett, serdülő kezdő:
2. Buzási Bertalan, 3.
Sándor Aurél, gyerek
kezdő: 2. Ludányi Levente,
3. Ujvári Boldizsár,
gyerek haladó:
3. Lukács Ákos.

amely Kiki utolsó ifiversenye lesz. Mostantól mindent ennek
rendelünk alá. Szép tornával, jó eredménnyel szeretnénk
befejezni a sikeres ifi pályafutást, majd jöhet a felnőtt
mezőny.”
Az utánpótlás sikereiről a női szakosztály legendás
edzője, Bathó Márta adott számot röviden: Nagy
”
öröm számunkra, hogy az utolsó fordulók előtt az elitbajnokságban szereplő három csapatunk is az élen áll. Plusz
mindhárom csapatunk a legfiatalabb korosztályok bajnokságát vezeti, ami biztató a jövőt illetően. Három csapatunk
is bajnok lehet, amellyel történelmet írhatunk, ilyen ugyanis
nem volt még a szakosztályunk életében, ennek megfelelő
odaadással és szívvel készülünk a versenyekre.”

!

A kismester tornászbajnokságon a fradisták
öt érmet nyertek

2019. 11. 20. 11:05

HÍREK #

ÚJABB RANGOS ESEMÉNY
A GROUPAMA ARÉNÁBAN

A Groupama Aréna adott otthont október végén a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) budapesti szemináriumi gálavacsorájának. Öt éve a CAS
tagja Berzeviczi Attila, klubunk igazgatóságának elnöke is, aki elmondta, a
FIFA és az ECA konferenciája mellett a
CAS szakmai összejövetele a legjegyzettebb sportszeminárium a világon.
A szervezők stadiontúrával és múzeumlátogatással is készültek a vendégeknek, akik elégedetten távoztak a
Groupama Arénából.

GYORS
5. MÁLI PÉTER
EMLÉKFUTÁS

Minden eddiginél nagyobb
számú nevezés érkezett
triatlonszakosztályunk
futóversenyére, összesen

240 egyéni induló és 30
négyfős váltó mérte össze
tudását. Az öt kilométeres
távon közel 100 résztvevő
állt rajthoz, sokaknak ez volt
az első futóversenye. Nagy
sikert aratott a verseny
történetében most először
indított 15 perc séta az
”
egészségért”, amelyen
szülők, hozzátartozók és barátok vettek részt. A Penny
”
Kupa” abszolút győztese
Berekméri Levente és
Holánszky Laura lett.

GYERMEKEKEN
SEGÍTETTÜNK

HÁROM VERRASZTÓ-ÉREM DOHÁBÓL

Dohában rendezték meg az úszók világkupa-sorozatának utolsó
állomását. Az első napon a lányok magyarosra” sikerült 200
”
méter pillangó fináléjában jól szerepeltek, ugyanis a győztes
Hosszú Katinka és az ezüstérmes Jakabos Zsuzsanna mögött
Szilágyi Liliána a selejtezőben elért helyét megjavítva ötödik lett,
míg Verrasztó Evelyn a hetedik helyen zárt. Verrasztó Dávid a
200 méter hát fináléjában a hatodik helyet szerezte meg. Verrasztó Evelyn bronzérmes lett 200 méter gyorson, míg bátyja, a
háromszoros Európa-bajnok Verrasztó Dávid szintén a dobogó
harmadik fokára állhatott fel 200 méter vegyesen. Az utolsó
napon Verrasztó Dávid 400 vegyesen a második helyen csapott
célba, így ezüstérmes lett. Női 100 pillangón Verrasztó Evelyn
ötödik, Szilágyi hetedik lett.

!

A Verrasztó testvérek idén ősszel már Berlinben is
összeállhattak éremmel a nyakukban a közös fotóra
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A Ferencvárosi Torna Club
vállalta, hogy az FTC–Újpest labdarúgó-mérkőzésen eladott belépőjegyek
árából támogatja a Heim Pál
Országos Gyermekgyógyászati Intézetet. A jótékony
kezdeményezést a Groupama Arénát üzemeltető
Lagardère Sports Hungary
Kft. is támogatta. Az FTC és
az LSH Kft. összesen 1,3 millió forintot utalt át az intézet
számlájára.

www.fradi.hu
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# ÉNFRADIM

#enfradim

@MorvaiDániel

@JuvenTimea

@Krimarkinreg

@gabor.benke

@Orsi & Mihály

@titimolnar

#
enfradim
Vegyél részt
te is
a Zöld & Fehér
magazin
szerkesztésében,
fotózz, és töltsd
fel képeid
Instagramra
#enfradim
jelöléssel!

www.fradi.hu
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Egy igaz fradistánál a nagy pillanatoknál és
az utazáskor is alapkellék a Fradi-sál

2019. 11. 19. 11:02

Részletek a lottózókban és a www.szerencsejatek.hu oldalon.

# HÍREK

GYORS
LÉVAY ISMÉT
DOBOGÓN
SZÉP EREDMÉNY AZ EB-RŐL

A portugáliai Funchalban
rendezték meg a paratriatlonosok világkupa-sorozatának utolsó állomását,
amelyen elindult az FTC
Európa-bajnoka, Lévay
Petra. Petra mindössze
9 másodperc hátrán�nyal, azaz 1:18:16-os idővel
teljesítette a 750 méter
úszásból, 20 kilométer
kerékpározásból és 5
kilométer futásból álló
távot, amellyel bronzérmet
szerzett.

Az izraeli Holonban rendezték az akrobatikus torna-Európa-bajnokságot, melyen a juniorok hármas mezőnyében indult a ferencvárosi Horvát Elizabetet is a soraiban tudó magyar egység, amely
a hatodik helyen jutott be a döntőbe. A fináléban a lányok 27.000
pontot szereztek, ezzel összesítésben a nyolcadik helyen végeztek.
A magyar csapat a kombinált gyakorlatára 27.200, míg a statikusra 26.300 pontot kapott, így a három bemutatott gyakorlatuk
összesen 80.450 pontot ért, amivel az összesített versenyben a
fantasztikus, hatodik helyen zártak. A lányok 11–16 éves korcsoportjában az Ozsvár Klára, Varga Borbála, Vajna Lilla trió a 26. helyen
végzett, a 12–18 éves vegyes párosok versenyében a korosztályos
magyar bajnok Nagy Zsófia és Nyári Zsolt pedig a 17. helyen zárt.

TÍZ ÉREM A BUDAPEST KUPÁRÓL

ÉLEN A TEKÉZŐK

A női tekézők Szuperligájának utolsó őszi fordulójában a Ferencváros a 10.,
utolsó helyen álló Rákoshegyi VSE II. vendége
volt, és esélyeshez méltó,
eredményes játékkal 8:0-ra
nyert. Ifjúsági együttesünk is hozta a kötelezőt,
4:0-ra győzött. A kiütéses
győzelemnek köszönhetően a felnőttek átvették
a vezetést a tabellán, így
az élről várják a januári
folytatást, míg a fiatalok a
Szentes mögött a második
helyen állnak.

www.fradi.hu
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ÉREMESŐ A MAGYAR KUPÁBAN

Kaposváron rendezték meg a szinkronúszók XXVI.
Magyar Kupáját, amelyen 6 érmet szereztek az FTC
utánpótlás szinkronúszói. Az U8 kötelezőben és az
U10 csapatversenyében is ferencvárosi sikernek
örülhettünk, ugyanis Fábián Lili egyéni aranyérme
mellett a Danóczy Kinga, Enyedi Zselyke, Szénási
Viktória, Táborszk Réka összeállítású csapat is első
lett. A lányok az open kategóriában is remekeltek, ott
ugyanebben az összetételben ezüstérmet szereztek,
akárcsak Fábián Lili. Az U10 egyéniben és az U10 párosban Danóczy Kinga egyaránt második lett, utóbbi
számban Enyedi Zselyke és Szénási Viktória társaságában állhatott fel a dobogó második fokára.

14

!

A TÜSKE USZODÁBAN
RENDEZTÉK MEG AZ
ÚSZÓK BUDAPEST
KUPÁJÁNAK IV. FORDULÓJÁT. AZ IDŐSEBBEKNÉL SZOKOL
SZONJA LETT A LEGEREDMÉNYESEBB VERSENYZŐNK, AKI EGY
EZÜST- ÉS KÉT BRONZ
ÉREMMEL ZÁRT. A
FIATALOKNÁL ARANYNAK IS ÖRÜLHETTÜNK,
ZANYI FERDINÁND ÉS
KERESZTES EMMA IS
MEGNYERTE A 200
MÉTER VEGYEST.
A 4X50 MÉTER MIX
VEGYESVÁLTÓ EGY
EZÜSTÉRMET HOZOTT,
BRONZÉREMBŐL PEDIG
MAGYAR ANTÓNIA
KETTŐT, MÍG ORBÁN
BORÓKA EGYET SZERZETT.

Lévay Petra 2 ezüst- és 2 bronzéremmel zárta
a 2019-es paratriatlon világkupa-sorozatot

2019. 11. 20. 9:07

FRADI CSOKI

BELGA CSOKOLÁDÉBÓL KÉSZÜLT DESSZERTEK
FRADI CSOKILABDA
Tej- és fehér csokoládéból
készült focilabda alakú édesség
FRADI FOCIDESSZERT
Mogyorókrémes belga
tejcsokoládé desszert

FRADI SPORTKOCKA
Mogyoró-, vagy barackpálinkás krémmel
töltött belga étcsokoládé

# PASSZ

Pörkölt
az ingen

A derű belülről jön, jól érzem magam
a bőrömben, sportolok, imádom, amit
csinálok, már húsz éve itt vagyok a Fradiuszodában, de mintha ma lett volna,
amikor beléptem. Hiába, röpül az idő…

S

akkor, íme, Emike története,
amely egy karácsonyi ünnepi
összejövetelhez kapcsolódik:

A LABDA KÉZRŐL
KÉZRE, LÁBRÓL
LÁBRA, A TÖRTÉNET
SZÁJRÓL SZÁJRA
JÁR. FERENCVÁROSI
SPORTOLÓK, KOLLÉGÁK
MESÉLNEK EL EGY-EGY
ANEKDOTÁT, S MÁRIS
PASSZOLNAK EGYIK
TÁRSUKHOZ.

Az imént úgy fogalmaztam, repül az
idő, ám velem megesett, hogy repült
a kondér is. Néhány éve történt, hogy
egy karácsonyi összejövetelen az itteni
kollégákkal ünnepeltünk, s ahogy az
lenni szokott, táncra is perdültünk. Igen
ám, de a néptáncban széles mozdulatok is akadnak, magam is bemutattam
egyet-kettőt, s akkor beütött a krach.
Érkezett ugyanis a főszakács a várva
várt étellel: vígan, mit sem sejtve, nagy
lendülettel haladt a kondérral. A mulatozás közben nem vettem észre, s egy
klasszikus néptáncos mozdulattal kirúgtam a kezei közül az edényt. A pörkölt
teljesen beterítette szegény embert.
Síri csend ülte meg a termet, néhány
másodpercig tanácstalanság lett úrrá az
éhes munkatársak körében. De tényleg csak néhány másodpercig, mert
a főszakács nem vette különösebben
zokon, hogy bevontam a koreográfiába.
A társaság a rövid bénultság után kacagott az egészen, ami újra bizonyítja,
hogy egy összetartó, jó közösség nem a
problémát vagy a bajt elemzi, hanem a
megoldást sürgeti. Mondanom sem kell,
nagyon jó buli kerekedett a pörköltmentes estéből…

PASSZ
KÁNYÁSI LÁSZLÓNÉ

EMIKE
EZÚTTAL AZ OLIMPIAI
ÉS VILÁGBAJNOK
VÍZILABDÁZÓ VARGA
DÁNIEL, AZ FTC JELENLEGI UTÁNPÓTLÁSEDZŐJE KÉRDEZTE
KÁNYÁSI LÁSZLÓNÉT,
ALIAS EMIKÉT, AKI
HÚSZ ÉVE ÚSZÓMESTER A NÉPLIGETBEN:
HOGYAN TUD MINDIG
MOSOLYOGNI, AMIKOR
TALÁLKOZNAK?

?

Galambos Tiborhoz, 19-szeres
magyar bajnok atlétánkhoz, aki
a népligeti uszodában is otthonosan
mozog. Mikor szerzi meg a huszadik

aranyérmét?

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

www.fradi.hu
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Németh Attila az Újpest ellen szerzett találatával kiérdemelte
a hét gólja címet: a kapunak háttal, a jégen fekve, lőtt a kapuba

2019. 11. 19. 11:07

SZAKÁCSKÖNYV
AZ ÜNNEPEKRE!

sztárvendég
új recept
meghitt történet
Villámgyors
ﬁnomságok

ÚJ!

Mentes
receptek
Dietetikai
tanácsok

5 db matrica =

1 KÖNYV

matricát
az
nt egy
Ft-onké , és vegye át e:
7 000
kasszánál
ák gyűjtés
zban,
l-áruhá kár tyáját a nk ki. Matric 9. 12. 31-ig.
azó
adu később 201
szági Lid
t tartalm
matricát
leg
magyaror
melyik a le a matricákafeljebb 5 db erejéig, de elfogyhat.
bár
l leg
adj
készlet
elején
.19-től
2018.11 ze 5 darabot,árlás alkalmáva9. 11. 21-től a már az akció
ljon
e,
201
öss
áro
vás
n
Vás
áltása: rendelkezésr
ét! Egy
Gyűjtsö
áll
adunk. k szakácskönyvig, matricák bev
iségben
ajándé 21-től 12. 24- zot t menny
2019. 11. skönyv korláto
A szakác

VÁSÁROLJON A LIDL-BEN, ÉS 7 000 FT-ONKÉNT
EGY MATRICÁT ADUNK! GYŰJTSÖN ÖSSZE 5 DARABOT,
ÉS VEGYE ÁT AJÁNDÉK SZAKÁCSKÖNYVÉT!
AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2019. 11. 21.–12. 24-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG.
Vásároljon 2019.11.21-től bármelyik magyarországi Lidl-áruházban, 7 000 Ft-onként egy matricát adunk. Gyűjtsön össze 5 darabot, adja le
a matricákat tartalmazó kártyáját a kasszánál, és vegye át az ajándék szakácskönyvét! Egy vásárlás alkalmával legfeljebb 5 db matricát
adunk ki. Matricák gyűjtése: 2019. 11. 21-től 12. 24-ig, matricák beváltása: 2019. 11. 21-től a készlet erejéig, de legkésőbb 2019. 12. 31-ig.
A szakácskönyv korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, már az akció elején elfogyhat.

Dum i

BELÜLRŐL

# CÍMLAPSZTORI

www.fradi.hu
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Rendszeresen emlegetik úgy, hogy
a ”vízilabda Messije”

2019. 11. 20. 9:11

CÍMLAPSZTORI #

Varga Dénes, a vízilabda világában Dumi. Olimpiai és világbajnok, Bajnokok Ligája-győztes,
a földkerekség egyik legjobb pólósa. Mindenki
ismeri – a játékost. Ezúttal Varga Dénest, az embert igyekszünk bemutatni. SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL,
EXKLUZÍV VÍZ ALATTI FELVÉTELEK: TÖKÖLYI CSABA
❙ Puskás, Pelé, Maradona, Messi – labdarúgásban általában a
legnagyobb klasszisok választják ezt a számot. Neked miért erre
esett a választásod?
Egyszerűen csak tetszett, 10-es szerettem volna lenni. Nem tudok
róla, hogy vízilabdában lenne bármilyen kultusza. De ha fegyvert
tartasz a fejemhez, akkor sem mondom meg, hogy Messi hányas
mezben játszik...
❙ Maradva még a focis párhuzamnál, nagyon sok történetet hallani arról, hogy Cristiano Ronaldo gyerekként is rengeteget edzett
és önállóan fejlesztette a képességeit. Kapusunk, Gárdonyi András
mesélte, hogy 14 éves korotokban az úszásoknál előfordult, hogy
csaltál, de az edzés végén te voltál az egyetlen, aki ott maradt
gyakorolni. Miért tetted? Mi volt a célod ezzel olyan fiatalon?
Ha most visszaemlékszem, arra tudok csak gondolni, hogy élveztem azt csinálni, amiért ott maradtam. És hát nem úszni maradtam
ott, hanem lőni. Részben előrébb akartam jutni, jobb akartam lenni,
részben pedig élveztem, hogy folyamatos sikerélményem van. Ami
szerencsés kombináció.
❙ Több gólod is bejárta már a közösségi oldalakat. Az Európai
Szuperkupa-döntőn bemutatott csavarásodról írták, amikor azt
hinnéd, hogy mindent láttál, akkor Varga Dénes mutat valami újat.
Ha visszanézed ezeket a videókat, akkor te magad is azt mondod,
hú, ez tényleg szép volt?
Nem fogok mellébeszélni. Igen, szórakoztat. Örömmel tölt el, hogy
ezt csinálhatom, és az is, hogy másnak is tetszik, és még visszhangja is van. Mert attól függetlenül, hogy nagy nyomás van rajtunk a
klubban, a válogatottban, azért szeretem a pólót játékként felfogni
és ennek megfelelően ügyeskedni a vízben, hogy így fogalmazzak.
❙ Minek köszönhetőek ezek a megoldások? Tehetség, gyakorlás?
Kell ehhez minden. Azt kell mondjam, sok tehetséges gyerek van,
de nem mindenki ér oda, mert a tehetség csak abban a fázisban ér

ÖRÖMMEL TÖLT EL, HOGY EZT CSINÁLHATOM, ÉS AZ
IS, HOGY MÁSNAK IS TETSZIK, ÉS MÉG VISSZHANGJA IS
VAN. MERT ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY NAGY NYOMÁS
VAN RAJTUNK A KLUBBAN, A VÁLOGATOTTBAN, AZÉRT
SZERETEM A PÓLÓT JÁTÉKKÉNT FELFOGNI
!

Az FTC-Telekom Waterpolo Instagram-oldalunkon
5 gólja is ott van a 13 legnépszerűbb bejegyzés között
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# CÍMLAPSZTORI

AMIKOR MEGKÉRDEZTÉK HUSZONEGY ÉVES KOROMBAN,
FRISS OLIMPIAI BAJNOKKÉNT, MEGLEPŐDTEM-E A SIKEREN,
AKKOR AZT MONDTAM, HOGY NEM, MERT ÉN ERRE
KÉSZÜLTEM ÉVEK ÓTA. ÉS AKKOR NÉZTEK, HOGY MOST
VAGY NAGYKÉPŰ VAGYOK, VAGY HÜLYE. NEM, ÉN TUDATOS
VOLTAM. EZT A GONDOLKODÁSMÓDOT MAGDI NÉNINEK
KÖSZÖNHETTEM
www.fradi.hu
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Zalánki Gergő a BL-ben 3 meccsen 9, míg az OB I-ben
6 meccsen 13 gólt szerzett

2019. 11. 20. 9:11

CÍMLAPSZTORI #

Elbírom a terhet, de tehetségek már gyermekkoromban is voltak, jöttek is, mentek is. És azért jó csapatokban játszottam, nem egyedül kellett mindent
megnyernem. Sokszor előfordult, amit nehezményeztem is, hogy ha nekem nem ment, akkor nem nyert
a csapat. Különösen a magyar válogatottban szeretném, ha felnőnének a fiatalok a feladathoz, mert
egyszemélyes hadsereg nincs. Az is megesik, az sem
elég, ha nekem jól megy. Vannak persze biztató jelek,
Zalánki Gergő gólerős játéka imponál, bízom abban,
hogy hosszú távon képes ezt a formát nyújtani.
❙ Észrevettem, hogy az idegenbeli meccseink után
rögvest a nagyobbik fiaddal, Bendegúzzal beszélsz
videóhívással. Legutóbb Marseille-ben rohantál
egyből az öltözőbe. Ilyenkor a meccsről beszéltek?
Elmeséled neki, hogy milyen kupát nyertünk?
Azért szoktam felhívni a családot meccsek után, mert
a vízilabda rengeteg lemondással jár, és onnantól
kezdve, hogy a dolgunkkal végeztünk, nekem az az
első gondolatom, mi van velük, és szeretem, ha ezt
ők is érzik. Tolhatnám előttük jobban is a pólót, de
nekem ez tényleg nem fontos. Bőven elég, hogy
tudják, milyen szinten csinálom. A Szuperkupa-érmet
látva egyébként azt mondta Bendegúz, hogy ez az
övé, hazaérve pedig a nyakába akasztotta, és abban
volt otthon egy ideig. A sikereim nagyjából ennyit
jelentenek, sokkal többet ad nekik a jelenlétem.

valamit, amikor el kell dőlnie, ki a jobb a másiknál. A
csúcsra csak munkával lehet eljutni. A végjátékban,
ha van egy ki-ki szituáció, megmutatkozhat az, hogy
valaki ügyesebb, mint a másik, mert ügyesebbnek
született, de ha nem dolgozott eleget, akkor nem jut
el abba a szituációba, ahol ez kiderülhet.
❙ Fejben is erős játékosnak tartod magad?
Igen. Bár vannak olyan emlékeim, amikor kvázi
feladtam dolgokat. Például éreztem egy döntőben,
hogy ez nem lesz meg, és akkor én is elvesztettem
a hitemet. De mert gyerekkorom óta azt a szerepet
szánják nekem, hogy meghatározó játékosa legyek a
csapatomnak, azt mondom, ez mindenképp megerősített, s alapvetéssé vált az életemben.
❙ Nem teher, hogy egész pályafutásodban tőled
várják a győzelmet jelentő megoldást?
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A nyári vb-n is komoly űrt hagyott maga után az ujjtörését követően,
a dobogóról lecsúszva 4. helyen végzett a válogatott
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❙ Néha az edzések, vagy akár a meccsek végén is
bohóckodtok a vízben. Szeretnéd, hogy a fiad ebben a közegben nőjön fel?
Bendegúznál ez speciális helyzet, mert az első pillanattól kezdve imádta a vizet. Még nem volt vízbiztos,
de már beugrott a medencébe. A víz, az uszoda a
természetes közege, ráadásul nagyon jó adottságai
is vannak hozzá, éppen ezért örülnék, ha ebben a közegben is szocializálódna. De nem úgy, ahogy velem
történt. Úgy érzem, mindent feladtam a gyerekkoromból ezért, s most már azt mondom, hogy nem érte
meg. Nem kívánom neki ugyanezt. Ha ő ezt szeretné,
akkor sem engedném, hogy bármi másról lemondjon. Gondolok itt a tanulásra vagy a barátaira, mert
nekem például csak egy gyerekkori barátom maradt a
vízilabdás közegen kívül, de őt is hetedikben ismertem meg. Tehát konkrét gyerekkori barátom nincs.
Ha csak ezt vesszük alapul, akkor azért nagy kérdés,
hogy megéri-e vagy sem. Mások is végigcsinálhatják
azt, amit én, ugyanannyi mindenről lemondva, úgy,
hogy közben nem érnek el sikereket. Nem önmagától
értetődő, hogy mindenki olimpiát nyer, meg világbajnokságot. Ezekért a sikerekért, oké, mondhatjuk, hogy
van valami a kezemben, ez nem minden.
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❙ Túl sok mindenről kell lemondani?
Azt látom, hogy ezen a szinten nem csak tőlem kíván
meg lemondásokat a sport, hanem a feleségemtől
is, és a gyerekek sem kapnak belőlem egész embert.
Úgyhogy ebből a relációjából azt mondom, hogy
ez így túlzás. Nagyon jó közeg, nagyon jó emlékeim
vannak gyerekkoromból, de az emberi kapcsolatokat
és a tanulást nem szabad ezért feláldozni.
❙ Mit szólnál hozzá, ha Bendegúz azt mondaná,
hogy vízilabdázó vagy labdarúgó akar lenni?
Nem fogja azt mondani. Múltkor lehoztam az uszodába, a kisvízben játszottunk, ott volt egy labda is.
Gondoltam, dobáljuk egymásnak kicsit. Meg akartam
nézni, hogy jobb vagy balkezes, mert hiába hatéves,
még nem dőlt el. Jobbal ír, bal lábbal rúg, és ballal is
dob. De olyat is csinál, hogy színez jobbal és átveszi
a bal kezébe, és úgy fejezi be. Szóval dobáltunk, s
Bendegúz egyszer csak megállt, és azt mondta: apa,
miért nem játszunk inkább valamit? Tehát neki a labda
nem játék. Úgyhogy nem fenyeget ez a veszély. Viszont kompetitív, tehát szeret ellenem versenyezgetni,
ezért elképzelhető, hogy ez a versenyszellem átfordul
oda, hogy a sportban találja meg a kielégülést.
❙ A feleséged büszke arra, amit elértél?
Ezen már túl vagyunk, hogy büszke meg felnéz-e.
Nálunk ennél mindig többről szólt a dolog. Mondok
egy példát. 2005-ben ismerkedtünk meg, amikor
volt egy sérüléshullámom, amolyan hármas lecke
az élettől. Az utolsóval nagyjából egyidejűleg elköltöztem otthonról, és Ági ott volt
mellettem majdnem egész nap. Jöttek
a szürke hónapok, és egyszer csak
nagyon elvesztettem önmagamat,
teljesen le voltam eresztve. Ráadásul egy undorító, kicsi albérletben
laktunk, kicsi ablakokkal, szörnyű
körülmények között, de ő már akkor
is ott volt mellettem. Ebben a kilátástalanságban, amikor össze voltam törve,
elmondtam neki, hogyan érzem magam, ő

pedig közben hajtogatott nekem szalvétából egy hajót. Átnyújtotta, és azt mondta, ez a hajó elvisz téged
Pekingbe. Az a hajó ott volt a tévénk tetején egészen
az olimpiáig, majd oda is kivittem és nyertünk. A mai
napig ott van az aranyérem alatt az a kis papírhajó.
❙ Ági a támaszod?
Abszolút! Védőangyalom, támaszom, élettársam.
Azért hangsúlyozom ezt, mert volt egy idős hölgy
az életemben, aki megtanított tudatosabban gondolkodni. Magdi néninek hívták, 2012-ben halt meg.
Nagyon jó észjárást sajátítottam el neki köszönhetően. Elmesélek egy esetet, hátha segít valakinek. Azt
mondta, képzeljem el, hogy van egy tálcám, amire
kiteszem azokat a dolgokat, amiket el szeretnék
onnan venni. Mindig voltak részcéljaim, a nagy cél
pedig az volt, hogy Pekingben nyerjük meg az olimpiát. Azt mondta, ezt úgy kell megfogalmazni, hogy:
Olimpiai bajnok vagyok! 2008, Peking!” Minden in”
formációt pontosítsak, hogy az élet afelé tereljen, és
hogyha ezt tudatosítom magamban, akkor tényleg
alárendelem a cselekedeteimet annak a célnak. Ki is
írtam a falamra: Olimpiai bajnok vagyok! 2008.” Erre
”
keltem, láttam a szobámban, ott volt körülöttem mindennap. Szóval, amikor megkérdezték huszonegy
éves koromban, friss olimpiai bajnokként, meglepődtem-e a sikeren, akkor azt mondtam, hogy nem, mert
én erre készültem évek óta. És akkor néztek, hogy
most vagy nagyképű vagyok, vagy hülye. Nem, én
tudatos voltam. Ezt a gondolkodásmódot Magdi
néninek köszönhettem.
❙ Most is van egy tálca, amin vannak célok?
Érdekes, mostanában újra megfogalmazódott bennem, mert kezdenek
más céljaim is lenni így, a karrierem
vége felé. Biztosan van még pár
évem, amit magas szinten tudok
játszani, de kezd foglalkoztatni
az is, hogy mit csinálok utána, mihez
kezdek majd. Úgyhogy a tálcára most
olyan dolgok is rákerültek.

AZÉRT SZOKTAM FELHÍVNI A CSALÁDOT MECCSEK
UTÁN, MERT A VÍZILABDA RENGETEG LEMONDÁSSAL
JÁR, ÉS ONNANTÓL KEZDVE, HOGY A DOLGUNKKAL
VÉGEZTÜNK, NEKEM AZ AZ ELSŐ GONDOLATOM, MI
VAN VELÜK, ÉS SZERETEM, HA EZT ŐK IS ÉRZIK
www.fradi.hu
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Köztudottan nem szereti, ha összetévesztik bátyjával, Varga
Dániellel, akivel pályafutását szinte végig együtt játszotta
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PICASSO
PEMZLIVEL
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

Varga Dénes Picasso. Hozzá képest Vámos Márton
”
szobafestő, de a világ legjobb szobafestője!” – jelentette ki Gerendás György a 2016-os riói olimpia után,
és e ritka karakteres véleménnyel minden érintettnél
mérsékelt sikert aratott. Vagy még azt sem. Az 1976os montreali játékok aranyérmes pólósa, a későbbi
mesteredző talán ezért is tette utóbb e kiegészítést a
fenti idézethez: Dumit egy zsenihez hasonlítottam,
”
Marcit a tanult szakmája legjobbjának neveztem. Ez –
úgy gondolom – nem sértő!”
Az ügy három szereplője közül három esztendeje még
csak Gerendás volt fradista, mára azonban mindhárman azok lettek, írásunknak mégsem ez az apropója.
Hanem az, hogy megítélésünk szerint Varga Dénes
azóta képessé vált arra, hogy ha a helyzet úgy diktálja
– picassói” erényeit megőrizve –, beálljon szobát
”
festeni is. Ez pedig egy élsportoló esetében különösen
fontos.
A művész ugyanis megteheti, hogy csak akkor alkot,
amikor jön az ihlet. Amikor nem, akkor nem fest, nem
ír, nem komponál. A sportoló bezzeg nem határozhatja meg soros mérkőzése, mondjuk az olimpiai döntő
időpontját, illetve a kezdés előtt egy perccel nem
mondhatja, hogy most nincs hangulatom, majd akkor
játszom, ha lesz. Hiszen addigra vége a mérkőzésnek,
a vb-nek, az olimpiának. A sportban nem a tudás,
hanem a teljesítőképes tudás számít. A legfontosabb
pillanatban kell a legjobbnak lenni. Az edzésen vagy a
kiesőjelölt elleni tízgólos győzelem alkalmával csavart
csodagól mit sem ér.
Egy sikercsapatnak ezért van elengedhetetlen
szüksége szobafestőkre”. Olyanokra, akik felveszik
”
a melósruhát és a munkát, igény szerint hupizöldre
pingálják a gyerekszobát, és utóbb nem vonhatják
meg a vállukat, hogy sajnálom, ez most nem jött ös�sze. A világrengető diadalnak azonban a megbízható
iparosok szükséges, de nem elégséges feltételei; meg
kell találni melléjük, azaz eléjük az iparművészeket”
”
is. Akik képesek szakmányban, rendelésre előállítani
többször ugyanazt, méghozzá a csupán tőlük remélhető magas színvonalon.
Varga Dénes születésekor ajándékba kapta a gondviseléstől azt, ami vízilabdában megtanulhatatlan.
Kiteljesedéséhez és a Ferencváros újabb aranykorszakához viszont meg kellett tanulnia a megtanulhatót is.
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Pályája legelején magánéletében több zűrös ügye volt, de felesége és
a családja hatására ma már igazi, példás családapa
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FERENCVÁROSBAN
MINDAZ MEGVAN, AMI A
KORÁBBI KLUBJAIMBAN
HIÁNYZOTT. A TRADÍCIÓ,
A PROFIZMUS, A
SZURKOLÓBÁZIS. ILYEN
KLUBBAN ÉRDEMES
IGAZÁN SPORTOLNI
❙ A BL-győzelem rajta volt tavasszal?
Egyáltalán nem! Az volt a fejemben, hogy a nyolcas
döntőben az első meccset a Jug Dubrovnik ellen a
legjobb tudásunk szerint játsszuk le. Érdekes módon
nem volt sok jó élményünk tavasszal az erős csapatok
ellen, ezért úgy voltam vele, hogy csak óvatosan a
horvátokkal, jó csapat, elég jó eredményekkel érkeztek. Egyfajta lehetőségként tekintettem a meccsre.
Menet közben tudatosult bennem, kik állnak velünk
szemben, és arra jutottam: miért is kellene nekik nyerni ellenünk. Nehéz győzelem volt, de az a meccs olyan
lökést adott, amivel a Barceloneta ellen is úgy tudtunk
kiállni, hogy őket is képesek vagyunk megverni. Az
még nehezebben ment, mert az utolsó negyedben
fordítottuk meg a meccset, de extra energiát szabadított fel, és úgy mentünk neki a döntőnek, hogy
nincs esélyes meg esélytelen. Még akkor sem, ha az
Olimpiakosz az elmúlt négy évben már harmadszor
döntőzött. Rutinjuk is volt, ráadásul a Reccót ütötték ki
az elődöntőben, de azt éreztük, hogy nekik megyünk,
és képesek vagyunk BL-t nyerni. És hát azon a napon
mi voltunk a jobbak, ami látszódott a meccs menetén.
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Aztán történtek furcsaságok. Vámos Marcit és engem
is kipontoztak, olyan ítéletek jöttek, amelyekkel visszahozták az Olimpiakoszt a meccsbe, és végül ötméterespárbajban dőlt el a mérkőzés, amiért személy
szerint én nagyon dühös voltam. Ha nem mi nyertünk
volna, akkor hatalmas csalódottsággal viseltettem
volna az egész sportág felé, hogy ez megtörténhet, s
az is mindegy, hogy szándékosan-e vagy sem.
❙ Mire emlékszel az ünneplés pillanataiból?
Miután megnyertük a meccset, nem tudtam mást
csinálni, csak beestem a vízbe egyedül és a víz alatt
zokogtam. Hatalmas feszültség tört fel belőlem.
❙ Úgy igazoltál a Fradiba, hogy előtte már mindent
megnyertél a Szolnokkal. Mi vártál ettől a kalandtól?
Csak hogy gyors képet alkossak a pályafutásomról…
Az UTE után a Vasasba kerültem, ahol már értem
el sikereket, de szintet ugrottam, amikor Rijekába
igazoltam. A légióskodás még nagyobb felelősséggel
jár, meg kell tanulni egy idegen közegben és kultúrában élni, ezért érdekes tapasztalat volt. Ezután Szolnokon ugyan nem voltunk légiósok, de a város az
otthonunk sem volt, mégis éppen négyszáz kilométerrel voltunk közelebb az otthonunkhoz, ami azért
könnyebbség. Egy sportszerető mecénás állt a klub
mögött, aki azt szerette volna, ha minél több mindent
elérünk. A harmadik évem végére sikerült megnyernünk a BL-t. Azt követően jöttem ide, a Ferencvárosba, ahol mindaz megvan, ami a korábbi klubjaimban
hiányzott. A tradíció, a profizmus, a szurkolóbázis.
Akkor azt fogalmaztam meg magamban, a Fradiban lehetek az a játékos, akinek lennem kell. Itt úgy
érzem, hogy méltó partnerei vagyunk egymásnak. A
hagyomány, a tisztelet, minden, ami a nagy klubok
sajátossága, az a Fradiban együtt van, és ez nagyon
jó állapot. Ilyen klubban érdemes igazán sportolni.
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A tavalyi Bajnokok Ligája Final 8 legjobb
játékosának választották
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EGYEDÜLÁLLÓ

SOROZAT

SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER
A BAJNOKOK LIGÁJA-GYŐZTES FTC-Telekom
Waterpolo november 2-án 14-11-re felülmúlta a
Marseille-t az Európai Szuperkupa döntőjében, s
ezen a porondon is megvédte a címét. Sőt, mivel az
elmúlt másfél évben mindent megnyert, amit csak lehetett, időszerű volt utánanézni, a póló történetében
akadt-e már ilyen sikersorozat.
Az idei Európai Szuperkupa zsinórban a nyolcadik
trófea, amelyet a Varga Zsolt irányította együttes
elhódított az elmúlt másfél évben. Számszerűsítve
tehát két-két Európai Szuperkupa és magyar bajnoki cím, egy-egy Euro Kupa-, Magyar Kupa-, Magyar
Szuperkupa- és Bajnokok Ligája-diadal kötődik a csapat nevéhez. Nyolc döntőből nyolcat megnyertünk!
Hasonlóan sikeres érát már átélt a sportág olasz
sztárcsapata, a Pro Recco, a szerb Partizan Beograd,

!

Decemberben Magyar Kupa-döntő is lesz,
így hamarosan bővülhet a sorozat
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a horvát Mladost Zagreb és a német Spandau. Az
olaszok 2007-ben és 2008-ban hazájuk trófeáját, a
Bajnokok Ligáját és az Európai Szuperkupát egyaránt kétszer megnyerték, a Partizan pedig 2011-ben
győzött minden olyan sorozatban, amelyben elindult,
a BL-ben ráadásul a Pro Reccót verte a döntőben. A
Mladost és a Spandau esetében nem mindig sikerült
egyszerre megvédeni az összes címet, vagy legalább
új sorozatban trófeát nyerni, mindig volt egy apró
malőr.
Magyarországon az Újpest és a Szolnoki Dózsa produkált hasonló sorozatot, igaz, a lila-fehérek egy-egy
Magyar Kupa- és Európai Szuperkupa-sikerrel a Fradi
mögött vannak, míg a hét trófeát nyerő szolnokiak
egyetlen hiányzó nemzetközi kupasikerrel szorulnak
a mieink mögé.
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SAJÁT SZEREPÉT, ÉNJÉT RENDRE IGYEKEZETT
ÖNIRÓNIÁVAL SZEMLÉLNI, KIHAGYHATATLAN
AFORIZMÁJA ÚGY SZÓLT: MINDENKINEK MEGVAN
A MAGA SZAKMÁJA. ÉN PÉLDÁUL MAGAS VAGYOK
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1991-től 1998 karácsonyáig volt
az FTC ügyvezető elnöke
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A MEZŐNY FÖLÉ NŐTT
Szívós István halálára

Szívós István 2019. november 10-én átköltözött az örökkévalóságba. Elhunyt egy
hetvenkét éves, hajlott hátú, joviális mosolyú, pólós csemetéket terelgető öregúr,
ugyanekkor halhatatlanná vált Montreal olimpiai és Belgrád világbajnoka, a klasszikus
és a modern center tökéletes elegye, a Ferencváros emblematikus sportolója, edzője,
majd elnöke. Aki minden minőségében a ”mezőny fölé nőtt”. SZÖVEG: BALLAI ATTILA
SZÜLETÉSE ÉVÉBEN, 1948-ban hozta haza a család első
olimpiai érmét az édesapja, idősebb Szívós István Londonból,
így a gyermek természetes közegévé vált az uszoda. Igaz, ő
a büfé szalámis szendvicseit szerette ott a legjobban, mint
utóbb bevallotta, baromira” félt a víztől, egy ország tanítot”
ta volna úszni, sokáig hiába. Azért végül csak belecsobbant
a medencébe, ahol a kapuban kezdett, de mivel nagyon
fázott, egyszer csak kitempózott a mezőnybe, kapott egy
labdát, lőtt egy gólt, és ezzel minden elrendeltetett.
1968-ban, húszévesen már játszott a mexikói olimpián, sőt a
Ferencvárossal második bajnoki címét nyerte, de a Fradi-hívek örömébe üröm vegyült: az ifjú klasszis fogorvos akart
lenni, ezért szezon közben átigazolt az OSC-be. Miközben
minden elképzelhetőt és elképzelhetetlent megnyert – olimpiát (1976), világ- (1973) és Európa-bajnokságot (1974, ’77),
BEK-et (1973, ’78) –, a Ferencvárosban azért úgy kísérték a
pályafutását, hogy mégis a mi fiunk”, még ha tékozló fiú is.
”
Pedig nem volt más választása; aki akkoriban orvosi pályára
vágyott – és Pista nem adta alább –, annak az orvosegyetemistáknál kellett pólóznia. Jellemző módon, amint tehette,
hazatért, fiatal edzőként csikócsapatot épített az FTC-ben
ismeretlen, őt bálványozó srácokból. Ő persze nem érte be
ennyivel, a csikók telivér pólósokká értek, és húsz év után,
1988-ban ismét megszerezték a bajnoki címet. A Komjádi
uszodát szétfeszítette a feszültség és az öröm, nem túlzás,
ünnepelt – ha nem is az egész, de – a fél város, a Rákóczi
úton leállt a forgalom, amikor az aranyérmesek törzshelyükre, az Akácfa utcai pizzériába hajtattak. Ezt nagyjából
lemásolták a második bajnokság alkalmával, 1990-ben is. A
motiváció érdekében a mester egészen különleges eszközöket vetett be. Egyszer a csapat elé tette a földgömböt,
és azzal kecsegtette fiait, ha nyernek, a glóbusznak arra a
pontjára utaznak, amelyre ráböknek, másszor kalapáccsal
fenyegette a vaktában lövöldöző játékosát, mondván, még
egy mellé vagy fölé, és szétveri az ujjait.
Saját szerepét, énjét rendre igyekezett öniróniával szemlélni,
kihagyhatatlan aforizmája úgy szólt: Mindenkinek megvan
”

!

Az edzői és az elnöki munkája mellett is praktizált gyermekfogorvosként,
illetve tanított egyetemi adjunktusként
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a maga szakmája. Én például magas vagyok.” Sőt, hajdan
gyors is volt. Például akkor, amikor a Vasas elleni fináléban
az időkérését kihallgató ellenséges kémet” a medence
”
partján egy egész hosszon át üldözte, és amikor utolérte,
több ezer drukker üdvrivalgásától kísérve hátsón billentette.
Egyébként viszont nem bántott senkit. Akkor sem, amikor
esetleg kellett volna, ha visszaéltek a jóindulatával, a naivitásával. De most a szépre emlékezzünk, hiszen bőven van
mire. Az 1990-es évtized, Szívós István ferencvárosi elnökségének időszaka sportszakmai és Fradi-családi” csúcsként
”
él a kollektív zöld-fehér tudatban. Utolsó hosszabb beszélgetésünkkor, hetvenedik születésnapján ezt így idézte fel:
Csodálatos érzés volt, hogy a futball-BL-ben a főtáblára
”
jutott a Fradi, és ez akkor még a legjobb tizenhatot jelentette. Sportpályafutásom mellett ezt tartom a legnagyobb
sikeremnek. Még manapság is megállítanak ismeretlenek,
és a BL-t emlegetik, ha pedig az akkori játékosokkal találkozom, örömmel és tisztelettel üdvözöljük egymást. Volt
olyan év, 1997, amikor női kézilabdában, kosárlabdában és
jégkorongban is a Fradi lett a bajnok, vízilabdában azért
nem, mert nem sikerült megfelelően erősíteni, sem vezetői, sem edzői poszton. Kézilabdában viszont idehoztuk
Németh Andrást, jött az Építőkből Kökény Bea és Farkas
Ági, ők a már meglévő ferencvárosi maggal hosszú időre
verhetetlenek voltak. Nem egy régi sportvezetőtől hallottam, a legnagyobb hibát azzal követtem el, hogy túl sokat
nyertünk. De én nem tudok nem nyerni.”
Haláláig őrizte e mentalitást a Csasziban” és a KSI-ben is,
”
ahol a kölyköknek mély meggyőződéssel magyarázta, hogy
a büfé szalámis szendvicsénél sokkal több örömet tartogat
a póló. Büszkén újságolta, hogy együtt úszkál az unokájával,
aki az ő egykori énjével ellentétben egyáltalán nem fél a
víztől.
Megadatott neki, amiről túl a hetvenen bárki is álmodhat.
Szeretet, tisztelet a külvilágból, harmónia, bölcs belátás belülről. Nem tudni, vágyott-e egyáltalán még valamire.
A halhatatlanságra biztosan nem. Mégis elnyerte azt is.
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ZSEBBEN
AZ OROSZOK

Kiválóan szerepelt a Ferencváros legutóbbi két Európa-liga-összecsapásán, előbb Varga Roland góljával
bravúrgyőzelmet ért el Moszkvában (0-1), majd hazai
pályán 0-0-ra végzett ugyancsak a CSZKA-val. Ezzel a
mieink négy forduló után öt ponttal állnak, s továbbra
is harcban vannak a továbbjutásért.
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

EURÓPA-LIGA, H CSOPORT,
3. FORDULÓ

CSZKA MOSZKVA–FTC
0-1 (0-0)
Moszkva, VEB Aréna. Játékvezető: Pavel Orel
CSZKA: Akinfejev – Karpov, Magnússon, Divejev – Fernandes, Obljakov, Vlasic, Akmetov (Lucas Santos, 75.), Kucsajev (Bistrovic, 61.) – Csalov, Sigurdsson (Bijol, 80.).
Vezetőedző: Viktor Goncsarenko
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Botka, Civic – Sigér,
Haratin, Ihnatenko – Tokmac (Varga, 84.), Boli (Isael, 72.),
Zubkov (Dvali, 89.).
Vezetőedző: Sergei Rebrov
SÁRGA LAP: Sigér (74.), Bistrovic (78.), Haratin (92.),
Ihnatenko (92.), Magnússon (92.)
GÓL: Varga (87.)
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A CSZKA Moszkva elleni örökmérlegünk 3 győzelem,
2 döntetlen és 1 vereség
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olt abban valami sorsszerű, hogy a Fradi labdarúgói
éppen az 1956-os forradalom
évfordulóján, október 23-án indultak Oroszországba. Harcokra most már szerencsére csak
a gyepen lehetett számítani.
MOSZKVÁT GYORSAN
MEGISMERTÜK
Kora délután érkeztünk meg
az orosz fővárosba, amely
azonnal megmutatta legfőbb
ismertetőjegyeit. Az óvatlanabbak a szűk háromórás
repülőút után fázósan siettek
a reptéri buszok felé, hiszen
bár Budapesten még elég volt
a pulóveres viselet, a csípős
hideg még ukrán játékosainkat
is gyorsabb szedelőzködésre
sarkallta.
Aki Moszkvába indul, jól öltözzön fel – az első sztereotípia
kipipálva.

Nem sokat kellett várni a második, hasonló élményre sem.
Utazásunk előtt már jó előre
elterveztük, honnan lessük
meg csapatunk esti tréningjét.
A CSZKA stadionjának legnagyobb különlegessége az
aréna egyik sarkába épített, az
UEFA-kupáról mintázott felhőkarcoló, amellyel a nemzetközi
sorozat 2005-ös megnyerésének állítottak emléket. Fotókon
is lenyűgöző látvány.
Buszra szállva úgy kalkuláltunk,
hogy – miként az internetes
útvonaltervező ígérte – szűk
háromnegyed óra alatt a hotelünkhöz érünk. Ebben az esetben még éppen jutott volna idő
arra, hogy vendéglátóink felkalauzoljanak minket a VEB Aréna
tetejére, ahonnan nemcsak
a stadion, de egész Moszkva
belátható. Hamar kiderült azonban, hogy a kirándulásról” le
”
kell mondanunk. A többszintes
és hatsávos autóutak dacára
Moszkvában akkora a forgalom,
hogy a negyvenperces út a
triplájára nyúlt.
Moszkvában rengeteg az autó
és szinte mindig dugó van – a
második sztereotípiát is kipipálhattuk.
ITT SEM VAGYUNK IDEGENEK
A meccs előtti napon a sajtótájékoztatóra és az edzésre azért
odaértünk, s mindkettő gördülékenyen lezajlott. Előbbit
megkönnyítette, hogy Sergei
Rebrovnak és Ihor Haratinnak
sem kellett tolmács, hogy szót
értsen a helyi újságírókkal.
Rebrovot Moszkvában is – mint
a világ sok helyén – jól ismerik.
Nem csoda, hiszen játékosként két bajnoki címet is nyert
a Rubin Kazannyal. Érdekesség, hogy a Volga menti klub
addig, és azóta sem szerzett

!

A Fradinak mindössze második moszkvai meccse volt ez,
korábban 1993-ban játszottunk ott, akkor a CSZKA nyert 2-1-re
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egyetlen Premjer Liga-aranyat
sem. Az újságírók azonban
hiába sorolták Rebrov korábbi
orosz játékostársait, mesterünk rendületlenül állította: ő
nem kérte senkinek a tanácsát
a CSZKA-meccs előtt, bízik a
saját stábjában.
Az edzés a szokásos koreográfia szerint zajlott – kis
bemelegítés, néhány beadás és
lövések –, pluszinformációt senki
sem akar adni az ellenfélnek.
FRADISTA 300
Egy csapat életében a meccsnap szent és sérthetetlen.
Jobb ilyenkor pár méter távolságot tartani, s mialatt a játékosok a mérkőzésre hangolódtak, alkalmunk nyílt arra, hogy
egy-két óra alatt megnézzük a
legfőbb látványosságokat.
Bár Moszkva a mintegy 12,5
milliós lakosságával Európa
legnagyobb városa, könnyű
volt Ferencváros-szurkolókba
botlani a találkozó reggelén.
A Vörös tér egyik pontján Fradi-sálra, a Lenin-mauzóleumnál
sorban állva pedig magyar
szóra lettünk figyelmesek. Ez
persze nem volt olyan nagy
meglepetés, fanatikus szurkolóink ide is szép számmal,
körülbelül 300-an kísérték el a
csapatot, és vették fel a harcot
a 20 ezres orosz drukkerhaddal.
A tér vitathatatlanul legvarázslatosabb épülete a Vaszilij
Blazsennij-székesegyház. Bár
Oroszországban vannak monumentális épületek bőséggel, a
székesegyház nem méreteivel,
sokkal inkább színpompás tornyaival, meseszerű kialakításával vonja magára a figyelmet.
Rövid sétánk alatt is feltűnt,
hogy Moszkva, bár zsúfolt,
mennyire tiszta, szemetet keresve sem találni a városban.
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ELRONTOTTUK AZ OROSZ BULIT
Indulhat a parti” – ezzel a kiírással
”
fogadták az igen hangos és lelkes
hazai drukkerek csapatukat a VEB
Arénában. Parti helyett az első
félidő több nagy orosz és egy óriási
magyar helyzetet hozott. Előbbieknél a fergeteges formában védő
Dibusz Dénes hárított többször is,
utóbbit Tokmac lőtte sajnos mellé.
Szünet után még bátrabbak lettek
a mieink, érezték, hogy hiába a
hatalmas anyagi különbség,
itt ma lehet keresnivalójuk.
Ez pedig a 86. percben be is
bizonyosodott, amikor Isael kapusról kijövő lövése, majd Zubkov
passza után Varga Roland a kapuba
lőtt. Szélsőnk önfeledten rohant is a
magyar drukkerekhez ünnepelni, akik
15 év után élhették át, milyen az, ha
a Fradi csoportkörös meccset nyer.
Nem foglalkozott ilyenkor senki sem
a több mint 1500 kilométeres utazással, a drága repülőjeggyel, abban
a pillanatban mindenki tudta, ez felejthetetlen este. Ahogyan a győztes
gólt szerző Varga Roland mondta
az értékelésében: Nem mindennap
”
történik ilyen.”

EURÓPA-LIGA, H CSOPORT,
4. FORDULÓ

FTC–CSZKA MOSZKVA
0-0

NEM ENGEDTÜK BEVENNI
BUDAPESTET
Az orosz sajtóban a CSZKA szempontjából horrorról, szégyenről
írtak a Fradi elleni meccs kapcsán,
ezért a moszkvaiak mindenképpen
revánsot akartak venni csapatunkon
Budapesten. Együttesünk azonban még jobb játékkal rukkolt elő.
A szerencse ugyan most nem állt
teljesen mellénk, a 0-0-s döntetlen,
a CSZKA ellen megszerzett négy
pont így is pazar eredménynek számított. Az egy éve a Real Madridot
a BL-csoportkörben oda-vissza verő
(3-0 Madridban, 1-0 Moszkvában)
oroszok még csak gólt sem tudtak
rúgni nekünk.
Úgy is mondhatjuk: az oroszok már
zsebben vannak. Jöhet a folytatás.

Budapest, Groupama Aréna.
Játékvezető: Alekszandar Sztavrev
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Botka, Blazic, Civic – Ihnatenko, Haratin, Skvarka (Varga R., 84.) – Zubkov, Boli (Isael,
81.), Tokmac (Frimpong, 90.).
Vezetőedző: Sergei Rebrov
CSZKA MOSZKVA: Akinfejev – Karpov, Gyivejev, Magnússon (Nababkin, 81.) – M. Fernandes, Vlasic, Ahmetov (Bistrovic, 58.), Obljakov, Bijol (Kucsajev, 62.) – Csalov, Sigurdsson.
Vezetőedző: Viktor Goncsarenko
SÁRGA LAP: Ihnatenko (18.), Bijol (18.), Skvarka (20.), Haratin (25.), Vlasic (28.), Botka (75.), Frimpong (90.), Nababkin
(85., 90.)
KIÁLLÍTVA: Nababkin (90.)
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Moszkvai csapatok ellen általánosságban jól megy,
1958 óta 7 győzelem, 3 döntetlen, 3 vereség a mérleg
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Álomszerűen teljesítette labdarúgócsapatunk a rangadók időszakát.
Az Európa Liga-bravúrok mellett a
bajnokságra is maradt erő. Az Újpest legyőzése után Fehérváron és
Debrecenben is nyertünk, a Nagy
erdőben ráadásul gólrekorddal!
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

SZINTE
HIBA
NÉLKÜL
A DERBI CSAK A BEMELEGÍTÉS VOLT
Huszonhárom nap alatt hét tétmeccs, ráadásul
micsoda találkozók! Ebben az őrült hajszában
az Európa-ligában való helytállás mellett azt a
feladatot is teljesítenie kellett csapatunknak,
hogy a bajnokságban ne szakadjon le a legnagyobb riválistól, a MOL Fehérvártól. Érdemes
is egy pillantást vetni a nagy sorozatra: Újpest
(NB I, hazai), CSZKA Moszkva (El, idegen), MOL
Fehérvár (NB I, idegen), BKV Előre (MK, idegen),
Mezőkövesd (NB I, hazai), CSZKA Moszkva (El,
hazai), DVSC (NB I, idegen).
A széria stílszerűen egy derbivel kezdődött.
Közhely, hogy a Fradi–Újpest-párharc mindig
különleges, de újra bebizonyosodott, hogy ez
így van. Be kell vallani: nem az év legkirobbanóbb teljesítményét nyújtottuk hazai pályán a
lila-fehérek ellen. Franck Boli góljának és Dibusz
Dénes sokadik nagyszerű napjának köszönhetően azonban így is nyertünk 1-0-ra. Furcsa volt a
hangulat a stadionban a lefújás utáni pillanatokban. A lelátó egyik fele megtapsolta a fiúkat a
győzelemért, de sok helyről füttyszó is érkezett.

!

Igazi csapatmunka eredménye az őszi szereplésünk:
11 játékosunk szerzett már idén bajnoki gólt
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NB I, 10. FORDULÓ:

MOL FEHÉRVÁR–FTC
1-2 (0-1)

Székesfehérvár, MOL Aréna
Sóstó. Játékvezető: Berke
Balázs
MOL FEHÉRVÁR: Kovácsik
– Nego, Rus, Musliu, Hangya
– Nikolov, Elek (Bamgboye,
68.) – Petrjak, Pantic, Kovács
(Milanov, 68.) – Futács (Hodzic,
46.)
FTC: Dibusz – Botka, Blazic,
Dvali, Civic (Heister, 71.) –
Sigér, Haratin, Ihnatenko –
Varga (Lovrencsics, 84.), Isael,
Tokmac (Zubkov, 57.)
SÁRGA LAP: Botka (13.),
Kovács (18.), Ihnatenko (18.),
Civic (20.), Nikolov (29.), Blazic
(49.), Heister (73.), Dvali (78.),
Lovrencsics (87.), Hangya (91.)
GÓL: Milanov (86.), illetve
Sigér (25., 63.)
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ÚJPEST, MOSZKVA, FEHÉRVÁR: 3/3!
A strapát úgy is jellemezhetjük, hogy labdarúgóink péntek délelőtt még Moszkvában, szombat
este viszont már Fehérváron voltak, hogy együtt
hangolódjanak a vasárnapi összecsapásra.
Déjá vu-érzés fogott el a találkozó előtt. Amikor
melegíteni érkeztek a játékosok, a vendégszektort teljesen megtöltő fradisták úgy tomboltak, mint azon a hét évvel ezelőtti Vidi–Fradin,
amelyet hatalmas vihar miatt félbe is kellett
szakítani. Akkor a szakadó esőben zengett a
zöld-fehérektől a régi Sóstói Stadion, csapatunk
pedig végül 2-1-re győzött.
Ezúttal többek között Sigér Dávid tett arról,
hogy a hangáradat még elsöprőbb legyen,
fáradhatatlan középpályásunk a 25. percben
ugyanis egy szép szabadrúgás-kombináció, az
53.-ban pedig Isael nagyszerű sarkazása után
lőtt a Vidi kapujába. Sigér legutóbb kilenc éve,
még az NB III-ban, a Létavértes játékosaként rúgott egy meccsen két gólt. Dibusz Dénest azonban még nála is jobban magasztalták. Dénes
olyan teljesítményt nyújtott Székesfehérváron,
amire Fradi-kapus Szűcs Lajos óta nem volt képes. Hét bravúros védése volt, a Fradi-szurkolók
hosszasan éltették a meccs után, akit a meccsen
szintén hőssé váló játékostársa is kiemelt. Sigér
Dávid sem fukarkodott a dicsérettel. Amikor
megkérdezték tőle, kinek adná a meccs legjobbja díjat, akkor a jól megszokott nagy mosoly
kíséretében gondolkozás nélkül így felelt: Dé”
nesnek, egyértelműen a Dénesnek.”
Következetes vezetőedzőnk, Sergei Rebrov
persze nem győzte hangsúlyozni: a Vidi elleni
is csapatsiker volt. És ha megnézzük az elmúlt
rangadókat, akkor igazat is adhatunk neki,
egyértelműen látszódik ugyanis, hogy a mostani
Fradi nem egy ember köré épül, az egységes jó
teljesítmény mellett mindig más nyújt extrát. A
derbin Boli, Moszkvában Zubkov fontos passza
után Varga Roland góljával nyertünk, Fehérváron pedig Isael, Sigér és Dibusz remekelt.
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DIBUSZ
NAGY
VÉDÉSEI

7
5
4

VIDI ELLEN:

Groupama Aréna. Játékvezető:
Bognár Tamás
FTC: Dibusz – Lovrencsics,
Blazic, Botka, Civic – Haratin,
Sigér – Zubkov, Isael (Skvarka,
61.), Tokmac (Ihnatenko, 70.) –
Boli (Szignyevics, 89.)
ÚJPEST: Banai – Balázs B.,
Ristevski, Heris, Pauljevic –
Onovo, Sankovic (Szakály, 74.)
– Nwobodo, Zsótér (Bjarnason,
74.), Simon K., Feczesin
GÓL: Boli (23.)
SÁRGA LAP: Botka (54.),
illetve Nwobodo (18.), Onovo
(26.)

CSZKA ELLEN:

FTC–ÚJPEST
1-0 (1-0)

ÚJPEST ELLEN:

NB I, 9. FORDULÓ:

A derbin mindig csak az számít, bárhogyan is,
de mi nyerjünk! Mi nyertünk. A felemás véleménynyilvánítás is megmutatta, a 30. bajnoki cím
megszerzésével és az Európa-liga csoportkörébe
jutással magasra tette a lécet a csapat…
Az Újpest elleni sikert a moszkvai bravúr követte,
ami a legkritikusabb Fradi-drukkereket is bizakodásra sarkallta a Fehérvár elleni rangadó előtt.

A csapatmunka a nemzetközi szereplésen is jól mérhető, hiszen
10 játékosunk mondhatja magát európai gólszerzőnek idén
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ÜLDÖZÖTT ÜLDÖZŐ
A Vidi-meccs után újabb két nehéz találkozó
várt a fiúkra. Előbb a pontszámban a mieinkkel
ugyanúgy álló Mezőkövesdet fogadtuk hazai
pályán, amellyel – a Fehérvárhoz hasonlóan – mi
is döntetlent játszottunk. Szerencsére ugyanebben a fordulóban a Vidi is pontokat vesztett
Zalaegerszegen.
Ezután jött a CSZKA elleni hazai meccs, majd
a debreceni bajnoki, amely álomjátékot hozott. 6-1-re nyertünk a Nagyerdőben, akkora
különbséggel, mint még soha. Így továbbra is
üldözzük a jobb gólkülönbsége miatt élen álló
Vidit. Az már csak érdekesség, hogy mégis mi
vagyunk, akit üldözni kell, elmaradt bajnokinknak
köszönhetően jobban állunk vetélytársunknál.

NB I, 11. FORDULÓ

FTC–MEZŐKÖVESD
1-1 (1-0)

Groupama Aréna. Játékvezető:
Pintér Csaba
FTC: Dibusz – Lovrencsics,
Blazic, Botka, Civic – Haratin,
Ihnatenko (75., Leandro) –
Isael (70., Bőle), Tokmac (82.,
Varga), Zubkov – Boli
MEZŐKÖVESD: Szappanos
– Farkas, Katanec, Pillár, Silye
– Pekár, Karnitski, Berecz, Cseri
(Vajda, 84.) – Nagy D. (Takács,
76.), (Sajbán, 88.), Zivzivadze
SÁRGA LAP: Ihnatenko
(45.), Botka (50.), Berecz (51.),
Zivzivadze (53.), Pekár (60.),
Boli (92.)
GÓL: Ihnatenko (9. perc), ill.
Zivzivadze (49. perc)

NB I, 12. FORDULÓ:

DVSC-FTC 1-6 (0-2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion.
Játékvezető: Farkas Ádám
DVSC: Nagy S. (Kosicky, 58.)
– Kinyik, Szatmári (Garba, 72.),
Pávkovics, Ferenczi – Haris,
Adeniji – Kusnyír, Csősz, Szécsi
(Kundrák, 46.) – Trujic
FTC: Gróf – Lovrencsics,
Blazic, Frimpong, Civic
(Csontos, 85.) – Haratin,
Ihnatenko – Varga R., Tokmac,
Zubkov (Bőle, 72.) – Isael (Boli,
80.)
SÁRGA LAP: Kinyik (42.),
Civic (47.), Csősz (71.)
GÓL: Kundrák (50.), ill. Varga
R. (11., 79.), Tokmac (36., 87.),
Isael (61.), Bőle (77.)
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Minden tétmeccset tekintve összesen
16 játékosunk volt már idén eredményes
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# FUTBALL

AKI MER
CSELEZNI...
Csiszolódnia kell még
az U11-es labdarúgó
csapatunknak, de a
szakmai stáb ügyesen
motiválja a gyerekeket
– illetve arra biztatják
őket, hogy merjék fel
vállalni a párharcokat.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
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MOLNÁR TAMÁS ÉS TURÓCZI
GYÖRGY igazán elégedett lehet a
játékosaival – legalábbis a pályán az
U11-es labdarúgócsapatunk tagjai sok
beszéddel segítik egymást, ennek pedig minden edző örül. A megállapítást
arra merjük alapozni, hogy a fiatalok
hangja még akkor is hallható volt az
FTC-MVM sportközpont ikerpályáinak
közelében, amikor éppen kilométernyi
vasúti szerelvény haladt el a terület
mellett. Nem sokkal később a trénerek
arra próbálták rávenni a gyerekeket,
hogy bátran cselezzenek, hiszen –
ahogy magyarázták – abból válhat különlegesen jó futballista, aki felvállalja
az extrát, aki meg meri és meg is tudja
csinálni a cselt.
Gyuri dolgozott már velük tavaly,
”
én nyáron kerültem hozzájuk, de
csak félig új nekem a társaság, mert
U9-ben edzettem őket, igaz, két év
alatt ebben a korban nagyon sokat
változnak – mondta a vezetőedző,
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Molnár Tamás. – Az alsó szekcióban nagy létszámmal dolgozunk,
éppen ezért rengeteg tornán
veszünk részt, hogy mindenkinek
jusson kellő játékidő. Hat–nyolc
kiemelkedő tehetséget látok ebben a korosztályban, a többiek
picit le vannak maradva, de közöttük is akad még olyan, akiből
futballista válhat.”
Hatott az edzői intelem, mert a
kis focisták a következő edzésen
már bátrabban használták a cseleket, mondjuk, erre rá is voltak
kényszerítve. A bemelegítésbe is
eleve cseleket épített a két edző,
a Puskást”, az új Puskást”, az
”
”
átlépőst és a sima testcselt is
gyakoroltatták, aztán kettő a
kettő, illetve három a három ellen
küldték ki a gyerekeket játszani.
Kapus nem volt, de csak százszor
hatvanas kapura lehetett gólt
lőni, vagyis muszáj volt cseleznie
annak, aki nyerni akart. Azt pedig
jó volt látni, hogy sokan akartak,
és megesett, hogy akinek nem
sikerült, az igencsak feldúltan
vette ezt tudomásul. Mert persze
veszíteni is meg kell tanulni, nem
lehet sportszerűtlenül viselkedni
legyőzöttként sem, de annak
nincs jövője a sportban, akit
hidegen hagy, ha valaki jobbnak
bizonyul nála…
Hetente ötször edzünk, és két
”
versenysorozatban is szerepelünk, de szüksége van még a
csapatnak a csiszolódásra, mert
szerintem sokkal több van benne, mint amit eddig láttunk. Ennél
a társaságnál az elmúlt évekhez
képest picit többet kell foglalkoznunk a fegyelemmel és a figyelemmel, de ez valahol korosztályi
sajátosság is. Tizenegy évesek,
most már nevetnek, ha csaj jön,
vagy éppenséggel már nem
állnak párba a kislányokkal…
Vagyis különböző érési, fejlődési
folyamatok is befolyásolják a

Az UTE-t jobb gólkülönbségünk miatt előzzük, a harmadik Vasas
azonban 9 meccsel 9 pont hátrányban van hozzánk képest
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NEM HIRDETÜNK
KERETET MÁR
A HÉT KÖZEPÉN,
MERT AZT VETTÜK ÉSZRE, HA
TUDJÁK A GYEREKEK, HOGY
KI MEGY A HÉTVÉGÉN, AKKOR
AZ UTOLSÓ KÉT
EDZÉSEN MÁR
LEERESZTENEK

teljesítményt, de a hozzáállással, a feladatok végzésével, az
edzéslátogatottsággal nincs
probléma, ezekben hozzuk, amit
a Fradi megkövetel, és amit mi is
szeretnénk.”
A hétvégi tornákra nevezett
kereteket rendre forgatják az
edzők, hogy ezzel is fenntartsák
a motivációt.
Ugyan a szülőknek ez nem túl
”
kedvező, de nem hirdetünk keretet
már a hét közepén, mert azt vettük észre, ha tudják a gyerekek,
hogy ki megy a hétvégén, akkor
az utolsó két edzésen már leeresztenek. Ezzel is tudjuk őket motiválni. Ahogy azzal is, amikor az
egyik torna előtt elmondtuk nekik,
hogy minden klubból két játékos
kerülhet be az all-star csapatba.
Érdekes volt azt is látni, hogy ami-

kor a Bozsik-tornán összekeverték
a csapatokat, és mindenki csak
idegenekkel focizott, akkor az mit
váltott ki a gyerekekből. Jó játék
alakult ki, sokakon látszott, hogy
ha kikerülnek a saját közegükből,
akkor csak arra támaszkodnak,
amit tanultak.”
A stábnak az a célja ebben az
évben, hogy megfelelően felkészítse a keretet a következő évre,
amikor két év után nő a pálya
mérete és a csapatok létszáma is.
Ez a második évük hat plusz
”
egyben, jövőre már nyolc plusz
egyben játszanak, ezért az idény
második felében már ilyen tornákra is megyünk. Az a cél, hogy
mire az U13-ba érnek, kialakuljon
az a 14–16 fős masszív keret,
amely nagy pályán is megállja a
helyét.”
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Fiataljaink a BVSC-nek 15, a Szentendrének pedig
12 gólt rúgtak
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# FUTBALL

GYŐZTES

GÓLRA
VÁRVA

Kivétel nélkül megnyerte
az első tíz bajnokiját U12-es
labdarúgócsapatunk, amely
átlagban csaknem hét gólt
szerez meccsenként. A
gyerekek azonban így sem
teljesen elégedettek, mert
fiatalságukat meghazudtolva felnőttesen úgy jellemzik
magukat, hogy olykor kihagy a koncentrációjuk.
SZÖVEG:
SCHLEINIG ÁDÁM

www.fradi.hu
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ÁRPI BÁCSI HIRTELEN megállította a játékot. A gyerekek felé
fordult, és hogy rávezesse őket
az elkövetett hibára, először megkérdezte, tudja-e valaki magától,
miért tett így. Az egyik vagány fiú
nem sokat tétovázott, magabiztosan rávágta: Mert megjött a
”
fotós!”
Sokat látott és hallott már Gyémesi Árpád pályafutása során, de
erre a válaszra aligha számított,
úgyhogy gyorsan tisztázta is,
hogy bár valóban megjött a fotós,
közel sem ez volt az ok, sokkal
inkább a kapkodás, amely az ezt
megelőző percekben jellemezte a
fiúkat. Az U12-es labdarúgócsapatunk ekkor már a pénteki edzésének a vége felé járt, szűk területen
futballozott, egyértelműen az volt
a cél, hogy a fej és a láb is felgyorsuljon a másnapi mérkőzés előtt.
A korlátozott érintésszámmal és a
szűkített területtel az edzők rendre több mozgásra és gyorsabb
gondolkodásra késztetik a játékosokat, hiszen ezek nélkül csupán
pillanatokra lehet megőrizni a labdát. Ideális esetben ez a ritmus a
meccsre is megmarad, ahol aztán
efféle megkötések nélkül ered-
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ményes lehet a csapat – ahogy
a Fradi U12. Lapzártánk után a
bajnokság első feléből már csak
egyetlen mérkőzés, igaz, épp az
Újpest elleni rangadó volt hátra,
az ezt megelőző tíz meccset különösebb erőlködés nélkül húzta be
a társaság, s hatvankilenc lőtt gól
mellett csak hetet kapott.
Jól megy a játék a csapatnak,
”
de azért vannak még hibák, mert
nem mindig vagyunk ott fejben”
– mondta őszintén a csapat egyik
legjobb támadója, a hat U12-es
bajnokin tizenhat gólig jutó, tizenegy éves Sass Bálint. A dekoncentráltság okairól aztán már csatártársa, az újpesti összecsapás
előtt tizennyolcszor eredményes
Gólik Benjamin beszélt:
Az ellenféltől is függ, mert
”
ebben a bajnokságban nincsenek igazán erős csapatok, és ha
gyengébb ellenfél következik,
akkor néha lazábbak vagyunk,
és ezért akadnak nehézségeink.
Igaz, nagyon szoros meccsünk
még nem volt, de olyan azért
előfordult már, hogy nem csak
mi támadtunk a meccs során.”
A két tehetség párhuzamosan
mesélt arról, hogy olykor ne-

A Fehérvár elleni mérkőzésünket 280 218-an izgulták végig a tévé előtt
és a hazaiaknak is nézőcsúcsot hozott 12 192 fővel
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A KORLÁTOZOTT ÉRINTÉSSZÁMMAL
ÉS A SZŰKÍTETT TERÜLETTEL AZ
EDZŐK RENDRE TÖBB MOZGÁSRA
ÉS GYORSABB GONDOLKODÁSRA
KÉSZTETIK A JÁTÉKOSOKAT
héznek érzik az edzéseket, de a
meccsek a fentebb leírtak ellenére is nagyobb terhelést jelentenek. A két gólvágó között nagy
verseny dúl a gólkirályi címért,
mindketten határozottan vágták
rá, hogy nagy motivációt jelent
nekik az elsőség, de egymással
emiatt nem rivalizálnak.
A csapatot irányító két tréner,
Gyémesi Árpád és Balázs Péter
a tervezettnél picit hosszabbra
nyújtotta a foglalkozást, ugyanis az utolsó játéknál döntetlen
állásnál a gyerekek sehogy sem
tudtak gólt szerezni, hiába jelen-
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tette volna az már a győzelmet
az egyik félnek. Amikor meg Árpi
bá ezt megunva” egyenlőnél
”
rekesztette be a játékot, a gyerekek addig győzködték, míg be
nem adta a derekát egy büntetőpárbajra. El nem hinnék, mindenki
sorra került már, de a két csapat
még mindig döntetlenre állt…
Mielőtt azonban felmerült volna,
hogy a szülők a pályán szolgálják
fel a vacsorát, a hirtelen halál”
ban” a sárga trikósok megnyerték
a meccset. Az edzők meg elégedetten konstatálhatták, hogy a
győzni akarással nincs probléma.

A CSZKA elleni hazai Európa Liga mérkőzésünk 231 825 főt
vonzott a tévé elé 90 percre
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FOCI

MINDENÜTT
Nem egyszerű az élsportoló
iskolások élete, elvégre tanulás
mellett a mindennapi edzések
rengeteg időt és még több energiát visznek el. Gólik Benjamin és
Sass Bálint ugyanakkor megbirkózik a kihívásokkal: nemcsak
a pályán tartoznak a legjobbak
közé, hanem az iskolapadban is
példamutatóan teljesítenek.
Nehéz a sulira és a focira is
”
koncentrálni, de szerencsére jó
tanulók vagyunk így is – mondták közös erővel. – Az edzések
előtt szoktuk az írásbeli házikat megcsinálni, utána pedig a
szóbeliket tanuljuk. Az iskolában
is szoktunk amúgy focizni, a szünetekben mindig, de hétvégente
is eljárunk játszani.”

www.fradi.hu
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# PSZICHO

A sport tipikusan az a dolog, amit csinálni sokkal
nehezebb, mint beszélni róla. Pláne jól csinálni. De ha
utóbbi sikerül, az többet mond minden szónál. Például
azt, hogy létezik az a bizonyos csúcs és el is lehet
érni. Meg persze mesél a hogyanokról és a miértekről
is, kijelölve az odavezető utat. Már csak végig kell
járni. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

CSINÁLD
UTÁNA!
KÖVETENDŐ MINTA
A sport tele van buktatókkal. A
mindennapok monoton edzésmunkája, az állandó kényszer, hogy az
ember kilépjen a saját komfortzónájából, egy-egy sérülés és az azt
követő rehabilitáció mind-mind magában hordozza a feladás esélyét.
Ilyenkor jön jól egy mágnes, amely
nem engedi, hogy csak úgy elsétáljon az ember. Ezt a láthatatlan
”
erőt képviselhetik a példaképek
a sportban, hiszen olyan idolok
ők, akikhez a versenyző minél
közelebb akar kerülni. Márpedig
ez számtalan nehéz helyzeten
átsegíthet” – határozza meg a jó
minták relevanciáját dr. Kárpáti
Róbert sportpszichiáter, mely
definícióban a jelző külön hangsúlyt kap. Természetesen vannak
rossz ikonok is, sőt, az is előfordul,
hogy ez a kettő egybemosódik.
Egy sportoló alapvetően a teljesítménye alapján válik vezetővé, ez
az, ami a társai szemében igazán
számít. Aktív pályafutása után

www.fradi.hu
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azonban a reflektorfény átkerül
az új szerepeire – legyenek azok
sporton belüliek vagy azon kívüliek.
És bizony előfordul, hogy a nagy
eredmények mögött vagy azok
nyomában már nem feltétel nélkül
átvehető hozzáállás mutatkozik
meg. Ezzel együtt sem kell és nem
”
lehet a példaképválasztásba kívülről belenyúlni. Szülőként kell és
szabad beszélgetni erről, utasítani
és a gyermek helyett döntést hozni
azonban semmiképp. Rá kell bízni
a fiatalokra, hogy maguk ismerjék
fel, kivel tudnak azonosulni, és azt
is, ha korábbi nagy kedvencük
már nem olyan úton jár, amilyenre
ők is vágynak, így ideje lecserélni az őt ábrázoló posztereket a
falon.”
NEM KELL KINŐNI
A poszterek persze idővel maguktól lekerülnek, ami azonban
nem jelenti azt, hogy a példaképeket is magunk mögött
kell hagynunk. Egy idol nem a
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Az ázsiai női kézilabda-világbajnokságra
a Fradiból 8 játékosunk utazott el a válogatottal
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gyengeség vagy az önbizalom hiányának jele, így
nem törvényszerű, hogy adott életkor vagy sikerességi szint felett el kell engedni. A szakember szerint
a különbség inkább abban áll, ki hol tudja meghúzni
a határokat. Míg egy fiatalabb sportoló figyelme a
”
pályán nyújtott teljesítményre korlátozódik, 18-19
évesen már befolyásolhatja az is, amit nagy kedvence az öltözőt maga mögött hagyva csinál. Felnőttként viszont – noha halljuk, látjuk a negatív híreket
és pletykákat – teljesen külön tudjuk választani a
sportot a civil élettől.”
NEM VÁLASZTOTT SZEREP
Ami viszont kevésbé tudatos, az a példaképpé
válás. A sportolók ritkán fogalmazzák meg maguk
előtt célként, így nem is tesznek érte közvetlenül,
eredményeiknek és személyiségüknek hála mégis
sokszor válnak mintává. A folyamat maga passzí”
van kezdődik, de aztán nagyon aktívan kell benne
szerepet vállalni. Példaképnek lenni legalább akkora
teher, mint plusz. Míg előbbi számlájára a felelősség
és a megfelelési kényszer írja fel a legtöbb tételt,
addig a népszerűséggel járó hírnévből sok tekintetben profitálhat valaki.” Persze csak akkor, ha kellően
strukturált személyiséggel rendelkezik. Ennek hiányában ugyanis könnyen széteshet a nyomás alatt,
vagy akár el is szállhat magától, a jó példaképek
halmazából észrevétlenül átcsúszva a rossz címkével
jelzettek csoportjába – teszi kerekké a történetet a
szakember.

A PÉLDAKÉPVÁLASZTÁS
NEM A FIATAL SPORTOLÓK PRIVILÉGIUMA.
BÁRKINEK SZÜKSÉGE LEHET EGY MINTÁRA,
HOGY VISZONYÍTÁSI PONTKÉNT SZOLGÁLJON ÉS A MINDENNAPOK MONOTON
KÜZDELMEIHEZ ERŐT ADJON

SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere
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Nagyon sok fradista számára emberileg és futballistaként is
máig Sárosi György a legnagyobb példakép
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# VENDÉGTOLL

Amióta létrejött az Arcanum archívum, és több száz folyóirat felkerült a digitális könyvtárba, nekünk, fradistáknak is beköszöntött a Kánaán. Elég néhány kattintás, és olyan
információk birtokába jut az ember, amelyekhez évek kellenének egy könyvtárban.
Gondoltam egyet, és utánajártam néhány ferencvárosi legendának. Arra voltam kíváncsi, miként említik első alkalommal Albert Flóriánt, Varga Zoltánt és Nyilasi Tibort
a hazai sajtóban. SZÖVEG: SZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ

AMIKOR ÉN MÉG
KISSRÁC VOLTAM
AZ MÁR ELSŐ LÁTÁSRA feltűnő, hogy mindannyian
tinédzser fejjel sztárok, a szóban forgó első említés
után nem sokkal végleg bekerültek az első csapatba, és
kisvártatva elérkezett az első válogatottság is.
Esti Hírlap, 1958. január 19. Albert Flórián első felbukkanása a hazai sajtóban. És rögtön teljes fegyverzetében,
gólszerzőként és reményteljes csatárként említik:
– Gépészmérnök szeretnék lenni, s ahhoz nagyon sokat
kell tanulnom – mondja Albert Flórián, az FTC tehetséges
csatára, az ifjúsági válogatott jobbösszekötője, aki a
Madách Imre Gimnázium III. osztályának tanulója. – Bizony most a tanulás nem megy valami jól, s a matematikával van a legtöbb bajom. Mindent elkövetek, hogy kijavítsam a rosszabb osztályzatokat, mert tudom, hogyha
rosszul tanulok, nem folytathatom a labdarúgást.
Albert másfél esztendeje kezdett futballozni, 16 esztendős. Két bátyja is futballozott, azoktól kapott kedvet
a labdarúgásra. Kétszer volt válogatott: Várnában a
bolgárok és Bukarestben a románok ellen. Az előbbin 2:1 arányban kikapott az ifjúsági válogatott, de a
román fővárosban 3:1 arányban győzött, s két gólt a
kiváló formában játszó Albert lőtt.
A cikk után fél évvel a tizenhét éves (!) Albert a nagyválogatottban is bemutatkozott.
Őszintén, nyíltan a Ferencvárosról – ez pedig már a
Labdarúgás 1961. áprilisi cikkének címe. Tátrai Sándor,
az ifjúsági csapat edzője nyilatkozik néhány játékosáról:
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Utánpótlás gárdánk örvendetesen fejlődik, a fiatal
”
Varga Zoltán, Gombkötő, Verebes, Popov és Nagy
Gábor – hogy csak néhány nevet említsek – komoly
képességeket árulnak el.”
Három hónappal később a Népsportban Hoffer József
írt elemző cikket. És itt – mások mellett – a mi Zolink is
szerepel:
Az 1961/62-es évi bajnokság megint sok új fiatal nevét
’dobja fel’. Sokat vár a ferencvárosi közönség a 16
éves Varga Zoltántól, a 21 éves Kökénytől, az újpestiek
a dunántúli gólzsáktól, Benétől, a Honvéd-szurkolók
Nagytól, Katonától...
Kereken tíz évvel a Tátrai-interjú után már új szelek
fújdogálnak a magyar futballban. Nem máshol, mint
a Pajtás 1971. áprilisi számában kis, eldugott írás vetíti
előre egy páratlan karrier kezdetét:
Mesterhármas. Úttörő labdarúgóink a serdülő bajnokságban szerepeltek a margitszigeti stadion idénynyitó
mérkőzésén. Az első csapat Nyilasi Tibor mesterhármasával fölényes győzelmet aratott a Vasas Izzó ellen;
végeredmény 3:1.
Két évvel később Nyíllal elkészül az első komolyabb
interjú a Népsportban. 1973 júliusában mutatja be a lap
– Takáccsal és Magyarral együtt mint 18 éves, sokszo”
ros ifjúsági válogatottat” – a nyurga csatárt.
Nyilasi Tibor. Gólerős játékos. Az idén került a 18-as
keretbe, de már NB I-esnek számít.
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Albertnek a gépészmérnöki diploma nem jött össze,
csak az érettségi, ami feltétele volt a válogatottságának

2019. 11. 19. 11:03

VENDÉGTOLL #

– Néhány percet már játszottam a legjobbak között, de erről jobb
nem beszélni...
A hosszúra nyúlt (189 centiméter magas), Netzer-frizurás játékos
szégyenlősen mosolyog:
– Szinte szédelegtem a pályán. Igaz, egyszer gólhelyzetbe is kerültem a komlói védők között, de elügyetlenkedtem a lehetőséget...
Talán ha berúgom a labdát... Így csúnya bemutatkozás volt. Nem
is jó rá emlékezni.
– Mégis bizalmat kapott.
– Nagyon rendesek velem. De nemcsak a szakosztály vezetői,
hanem a játékosok is. Általában minden klubnál divat, hogy az
idősebbek égetik a fiatalokat. Ez nálunk ismeretlen fogalom.

BIZONY MOST A TANULÁS NEM MEGY VALAMI JÓL,S A MATEMATIKÁVAL VAN A LEGTÖBB
BAJOM. MINDENT ELKÖVETEK, HOGY KIJAVÍTSAM A ROSSZABB
OSZTÁLYZATOKAT,
MERT TUDOM, HOGYHA ROSSZUL TANULOK, NEM FOLYTATHATOM A LABDARÚGÁST

Nagy szó. hogy együtt edzhetünk Páncsiccsal, Alberttal, Bálinttal, Juhásszal és a többi válogatott játékossal. Sokat tanulhatok.
Tudom, hogy ez egyelőre még jutalom.
Szerényen fogalmaz. S miközben a többiek kapura lőnek, bevallja:
– Egy nyáron, 1971-ben, 15 centit nőttem, s a magasságomhoz
még ma sincs meg a megfelelő testsúlyom, így a kondícióm sem az
igazi. Ráadásul nem tartozom a gyors játékosok közé. A rúgótechnikámon is javítanom kell. Van tehát bőven tanulnivalóm.
Ketten már nincsenek köztünk a hajdani tudósítások emelkedő
csillagai közül. Éppen ezért fáj, hogy csak Nyílnak üzenhetjük ebből
a kis összeállításból: köszönet a csodáért, köszönet azért, hogy a
zöld-fehér színeket ugyanolyan felelősséggel és méltósággal képviselte tizennyolc évesen, mint az utolsó mérkőzésén.

!

Nyilasi első bajnoki gólját 15 hónappal a bemutatkozását
követően, a 4. NB I-es meccsén lőtte a Csepelnek
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# DIVAT

ÁLLATVÉDELEM VAGY
DIVAT? MINDKETTŐ!
1. BARTS RIB BOMBER sapka 11 890 FT
myspringfield.com
2. DAKINE DRY kesztyű (ár kérésre)
dakine.hu
3. SALOMON TOUNDRA PRO CSWP bakancs 64 990 FT
mountex.hu
4. ALPHA INDUSTRIES EXPLORER kabát 83 900 FT
snipersw.hu

2.

1.

3.

4.

AZ UTÁNZÓ

HA MÉG NEM VAGYUNK BIZTOSAK ABBAN, HOGY KÉPESEK VAGYUNK VÉGLEGESEN LEMONDANI AZ
IGAZI SZŐRMÉRŐL, EGY PRÓBÁT MEGÉR A MŰSZŐRME. A KORSZERŰ GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA MA MÁR
LEHETŐVÉ TESZI, HOGY AZ IGAZI SZŐRMÉHEZ SZINTE MEGSZÓLALÁSIG HASONLÍTÓ MŰSZŐRMÉKET
ÁLLÍTSANAK ELŐ. EZEK AZ ANYAGOK SOKKAL KÖNNYEBBEK, MINT A VALÓDI SZŐRBŐL KÉSZÜLTEK.
RENGETEG FELÜLETI KIDOLGOZÁS, SZÍN ÉS MINTÁZAT LÉTEZIK, AMI NAGY VÁLASZTÉKOT BIZTOSÍT.
NEM VÉLETLEN, HOGY A KÜLFÖLDI CELEBEK IS SZÍVESEN BÚJNAK IMPOZÁNS UTÁNZATOKBA. DE NE
MENJÜNK MESSZIRE, MERT AZ IDEI MŰSZŐRME-FELHOZATAL ÁLLATI JÓRA SIKEREDETT!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ
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A 12. forduló 5 legjobbja között 4 focistánk van az InStatnál:
Tokmac 395, Isael 374, Varga 348, Lovrencsics 335 ponttal
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DIVAT #

5.

6.

7.

8.

5. LEVI’S THE SHERPA TRUCKER TYPE3 farmerkabát 42 504 FT
footshop.hu
6. KARE DESIGN YETI étkezőszék (ár kérésre)
bonami.hu
7. CROCS CB STAR WARS CHEWBACCA LINED papucs 17 990 FT
tranzitshop.hu
8. FAUX FUR SHAG ORTHOPEDIC RECTANGLE LUXURY kutyafekhely
204,99 USD (argentin dog)
animalsmatter.com

!

A debreceni 6-1-es győzelem után 6 futballistánk került a hét csapatába:
Tokmac, Isael, Varga, Lovrencsics, Frimpong és Gróf
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A MŰSZŐRME MINT LUXUS
1. LOEVENICH sapka 9990 FT
Van Graaf
2. MARIE LUND rövid kabát 49 990 FT
Van Graaf
3. BARTS SALWEEN táska 21 990 Ft
dockyard.hu
4. LE BELLES DE MONSTERS NINA limitált kiadás EDT 80 ml 17 143 FT
douglasshop.hu
5. ANEX szőrme kiegészítő babakocsira 15 990 FT
babaverda.hu

1.

2.

3.

4.
5.

A Marquard Media nem ad helyet felületein
az állati szőrméből készült termékek megjelenítésének.
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Az 5. és 12. forduló között összeállított heti legjobb
tizenegyekben összesen 13 labdarúgónk kapott már helyet
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DIVAT #

7.

6.

8.

9.

10.

6. FÜLVÉDŐ (kék, rózsaszín) 2995 FT
cropp.com
7. MERRELL 1SIX8 FARCHILL MID POLAR AC+ csizma 29 990 FT
tranzitshop.hu
8. SZŐRME bundazsák babáknak 18 990 FT
bergon.hu
9. SPRINGFIELD parka 27 995 FT
myspringfield.com
10. H&M kesztyű 1990 FT
hm.com

!

Gróf Dávid egyszer, Dibusz Dénes négyszer lett a forduló legjobb
kapusa, akire a Fradi-nevelésű Kovácsik Ádám tapad (3)
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# KÉZILABDA

HEIDI LÖKE

BŰVÖLETÉBEN
Legutóbb ott hagytuk abba, hogy két
mérkőzés után két vereség – idegenben a
Viperstől, itthon a Metztől – volt a mérlege
az FTC-Rail Cargo Hungariának a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében.
Azóta megszületett két győzelem, mindkettő a Podravka Koprivnica ellen. Ez azért
jó hír, mert ezzel biztossá vált a továbbjutás, és azért rossz, mert a kaproncaiak
kiesésével az ellenük szerzett négy pont is
elvész a középdöntőre. A Vipers 34-29-es
magyarországi sikere után, a bravúros, 2424-es metzi döntetlennek köszönhetően a
Ferencváros egy ponttal kezdi a második
csoportkört. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

AMIKOR A MÁSODIK fordulóban a Podravka 25-24re legyűrte a Vipers együttesét, a Fradi számára ez
mindkét irányban tágította a lehetőségeket: kiderült,
hogy az előző kiírásban a négyes fináléig menetelt,
BL-harmadik norvégok is elkaphatók, ellenben az is,
hogy a horvátok egyáltalán nem pofozógépnek érkeztek az A csoportba.
A Fraditól azért szerencsére mégis kaptak két pofont.
Az érdi mérkőzésen egy nagyobbat: kiegyenlített, sőt
teljesen egyenlő, 17-17-es első félidő után 37-31-es diadal következett. A kaproncai 27-26 talán nem csattant
akkorát, de ott bizonyára jobban fájt, itt pedig többet
ért, gyakorlatilag a továbbjutást. Ami az ötödik körben, a Metz horvátországi sikerével vált ténnyé, így az
FTC azzal a megnyugtató tudattal várhatta a Viperset,
hogy olyan nagy baj már nem érheti. A kérdés innentől nem az volt, bekerülnek-e Kovacsicsék a második
csoportfázisba, hanem az, hány pontot visznek oda
magukkal. Azóta kiderült: egyet.
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Bíró Blanka a kaproncaiak és a Vipers ellen is mutatott be
olyan védést, amit a játékhét 5 legszebbje közé választottak
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KÉZILABDA #

A norvégok 34-29-es győzelme után ugyanis dicséretes döntetlent ért el a csapat Metzben. A Fradi
egyébként zaklatottan, sérülésektől, betegségektől
tizedelve készülődött a skandinávok ellen, bár végül
a talpcsontrepedése miatt kivált Tóth Nikolett kivételével mindenki vállalta a kerettagságot, a játékot.
Vagy inkább a küzdelmet, amire leginkább ismét
Heidi Löke késztette a zöld-fehéreket.
A Győrt is megjárt, harminchét éves beállós az első
találkozás alkalmával, Kristiansandban nyolc, a viszszavágón hét gólt szerzett, de ha ehhez hozzáveszszük a gólpasszait, zárásait, előkészítéseit, a javára
megítélt büntetőket és kiállításokat, joggal tekintjük
minimum 30 gól részesének. Kontrasztként érdemes
rögzíteni, hogy Löke a Podravka ellen kétszer, a Metz
ellen először hatszor, másodszor háromszor talált
be, tehát e három BL-fellépésén összesen 11 gólt ért
el, míg a Ferencváros ellen 15-öt. Ha már itt tartunk,
az sem akármi, hogy a Viperstől Metzben 17 gólra
futotta (26-17-re ki is kapott), az FTC vendégeként
bezzeg 19-15-ös félidő után 34-29-re tarolt, azaz
éppen kétszer annyi gólt lőtt Magyarországon, mint
Franciaországban.
Nincs mese, el kell ismerni az ellenfél képességeit,
erejét, méltányolni illik azt, hogy a fradisták rendre
az utolsó pillanatig harcolnak, mert tudják, hogy saját
közönségük előtt egyáltalán nem mindegy az sem,

!

A BL-góllövőlistát is vezető Klujber Katrint választotta az EHF
a hónap legjobb játékosának, 2019-ben immár másodszor

FIN_046-047_ZF_1912_woman-kézilabda_3.indd 47

NAGYON SOKAT
KÉSZÜLTÜNK A HÉTEN HEIDI
LÖKE SEMLEGESÍTÉSÉRE,
IGAZÁBÓL AZT GONDOLOM,
HOGY AZ EGYIK KULCSA
A MÉRKŐZÉSNEK AZ Ő
TELJESÍTMÉNYE VOLT.
SAJNOS EZT NAGYON
ROSSZUL OLDOTTUK MEG
miként kapnak ki; a drukkerek gesztusaikkal díjazták is
mindezt. Azt azonban hozzátehetjük, hogy a jelek szerint az északiak ritmusa, stílusa kirívóan kedvezőtlen
a számunkra, Löke ráadásul – csakúgy, mint honfitársa, Katrine Lunde kapus – emellett mintha mentális
fölényt is élvezne. Elek Gábor vezetőedző mérkőzés
utáni értékelése is érthetően Löke-központú volt:
Nagyon sokat készültünk a héten Heidi Löke sem”
legesítésére, igazából azt gondolom, hogy az egyik
kulcsa a mai mérkőzésnek az ő teljesítménye volt.
Sajnos ezt nagyon rosszul oldottuk meg.”
Két még közvetlenebb érintett, Márton Gréta és
Pásztor Noémi mindezt szinte szóról szóra megismételte, de ne feledkezzünk meg Emilie Arntzenről
se, aki a kristiansandi hét után ezúttal tizenegy gólt
vágott. Ezzel öt forduló után 31 találattal harmadik a
BL-góllövőlistán – a holtversenyben első, 37-nél járó
Klujber Katrin mögött.
Legalább ennyire érdekes, bár kevésbé örömteli egy
másik sorrend, a B-kvartetté. Innen a Rosztov-Don,
a CSM Bucuresti és az Esbjerg csatlakozik majd az A
csoport továbbjutóihoz, és a dánok némi meglepetésre négy pontot hoznak be magukkal. Ráadásul,
ugyebár, szintén skandinávok. A negyeddöntőbe
haladás esélyeit egyelőre ne firtassuk...
A hazai bajnokság a Vác elleni, idegenbeli 30-27es győzelem után másfél hónapig – a Győri Audi
ETO elleni, december 29-i rangadóig – szünetel, de
pihenőről szó sincs. Az FTC-Rail Cargo Hungaria nyolc
játékossal képviselteti magát a decemberi, Japánban
rendezendő világbajnokságon. Ennek az írásnak ez a
legfelemelőbb mondata – egyúttal leghívebben mutatja a Ferencváros szerepét, küldetését.
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GYORSAN BELAKTA

A FRADI KAPUJÁT
Győri Kristóf fiatal kora ellenére már több csapatnál is megfordult. Férfi kézilabdacsapatunk fiatal kapusa a Ferencvárosban gyorsan beilleszkedett, és társával, Marian
Zernoviccsal együtt stabil alapot ad a várakozáson felül teljesítő gárdának.
 SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
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Győri Kristófot a Magyar Kézilabda-szövetség 2018 legjobb
ifjúsági kézilabdázójának választotta

2019. 11. 20. 9:21

KÉZILABDA #

NEM VÁRT LENDÜLETTEL, öt győzelemmel kezdte férfi kézilabdacsapatunk
a bajnokságot, de a hatodik, a hetedik
és a nyolcadik fordulóban pont nélkül
maradt, mígnem a Dabas ellen újra
nyerni tudott. Ez a mérkőzés egyébként kísértetiesen hasonlított a szezonnyitóhoz: együttesünk kilenc góllal
is vezetett már, a végén viszont nagyon kellett izgulni, hogy legalább egy
megmaradjon a fórból. De megmaradt,
így a Fradi november közepén is őrizte
a helyét a tabella negyedik helyén.
A sikerekből jelentős szerepet vállalt
a tizenkilenc esztendős kapus, Győri
Kristóf is, aki nyáron csatlakozott a
kerethez, miután az ifjúsági és a junior
világversenyt is megjárta a magyar
válogatottal. Kristóf a meglehetősen
zsúfolt nyárról, illetve az azóta is szünet nélkül tartó sorozatterhelésről a
maga közvetlen stílusában a következőképpen vélekedett.
Őszintén, nekem ez nagyon jó volt így,
”
mert amúgy nem bírok otthon megülni
a fenekemen… Élveztem a nyarat, a juniorban sokat játszottam, az ifivel meg
jó eredményt értünk el (ötödik hely a
világbajnokságon – a szerk.), illetve ott
is kaptam azért szerepet.”
A kapusnak ráadásul az említett nyáron nemcsak az ellenfelek okozhattak
nehézséget – csapatot és lakhelyet is
váltott, Mezőkövesdről a Ferencvároshoz igazolt és Budapestre költözött.
Nem jelentett külön motivációt, hogy
”
a fővárosba kerüljek, eddig mindig
csak a csapatokat néztem, nem pedig
azt, hogy az adott településen mi vár
majd rám, de élvezem az itteni életet.
Főleg azt, hogy bármit írok be a GPSbe, az eredmény szinte mindig az,
hogy négy kilométeren belül megtalálható. Gyerekkoromban Szeghalmon
laktunk, Matyival (Kristóf testvére, a
Tatabánya válogatott irányítója – a
szerk.) Békésen kezdtük a kézit, utána
Balatonfüred, a NEKA és Balatonboglár, majd Mezőkövesd következett.
Amikor a Fradi mellett döntöttem,
akkor hidegen hagyott, hogy itt van

!

A 2019-es U21-es világbajnokságot a magyar kézilabdaválogatott a csalódást keltő tizenötödik helyen zárta
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mozi, és bulizni járni is utálok,
csak nagyon ritkán megyek el a
társaság miatt. Mondjuk, a mecscsek után könnyebben rá lehet
venni, mert amúgy sem tudok
aludni soha.”
Ami a kézilabdát illeti, a tehetséges kapus elégedett a Fradinál
eltelt hónapokkal, s tudja, miben
kell fejlődni – a csapattal együtt.
Sokkal többet kaptam a klub”
tól, mint vártam, elsősorban a
játéklehetőség tekintetében. Azt
hittem, hogy ücsörgök majd a
meccseken, s legfeljebb öt–tíz
percet kapok, ezzel szemben fél
órákat is eltöltök a kapuban. Azt
mondogattuk a srácokkal, milyen
jó lenne ötből öttel kezdeni, kár,
hogy amikor elértük, nem tudtuk
tovább nyújtani a szériát. A
Budakalász elleni hazai vereség
is bántó, de engem a gyöngyösi
jobban zavar, mert bár nagyon
jó csapattól kaptunk ki, azon a
meccsen sokat játszottam, míg a
Kalász ellen nem annyira. Össze
is jött nekem sok minden Gyöngyösön, de ha egy-két védést
még bele tudok tenni, akkor
nyerhettünk volna. Így semmi értelme nem volt a teljesítményemnek, csak annyi, hogy fejlődtem.
Ezért érdekes az NB I, mert ha jól
játszol, akkor is kikaphatsz…”
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ELTŰNTEK
A GÖNDÖR
FÜRTÖK
Győri Kristóf fogadásból növesztette a haját, aztán megtetszett neki, ezért éveken
át meg is hagyta a hosszú
frizurát – mostanáig.
Vágó Attila, az akkori
”
edzőm egyszer rám nyomta,
hogy nem merem fél éven át
növeszteni a hajamat… – mesélte Kristóf. – Utálok veszíteni, pláne edzővel szemben,
úgyhogy két és fél évig
nem vágattam le. Tetszett,
hogy lehet vele foglalkozni,
kicsit úgy szórakoztam a
hajammal, mint a csajok,
kentem minden hülyeséggel,
meg masszíroztam, hogy
jobban nőjön, de jó, hogy
ennek vége már, s nem kell
harminc perc a megszárításához. Ovis koromig hosszú
hajam volt egyébként, de
egyszer a suliban kiküldtek
a vécéből, merthogy az a
fiúké, én meg hazamentem
bőgve, és levágattuk. Most a
csapatban DD (Debreczeni
Dávid – a szerk.) szívatott
azzal, meg kellene hagynom,
mert amiatt nyerünk sorozatosan, hogy abban van
az erőnk, de az első vereség
után rászántam magam, s
elmentem fodrászhoz.”
Jelentjük, a hajvágás óta
megvan az első győzelme a
csapatnak.
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# ZÖLD SZALON

DIBUSZ
ÉS A FRADI-BUSZ

BALLAI ATTILA
OKTÓBER UTOLSÓ HARMADÁBAN Dibusz Dénesen
ámult a futballvilág. Na jó, ne túlozzunk, a fél futballor”
szág”, a fradista fele. A Ferencváros kapusa ugyanis
az Újpest és a CSZKA Moszkva feletti 1-0, valamint a
székesfehérvári 2-1 alkalmával egyaránt parádésan
védett, halmozta a bravúrokat. Ha átlagosan teljesít –
tehát nem betlizik, nem szed be eszelős potyákat, de
nem nyújt emberfelettit sem –, akkor könnyen lehet,
hogy három győzelem helyett egyetlen döntetlen az
október 19. és 27. közötti kilenc nap termése.
Számosan találgatják, miért éppen a huszonkilencedik születésnapja közeledtével mutatta be ezt a szinte
példátlan mesterhármast”,
”
erre nekem is van egy részmegfejtésem. Természetesen
nem az, hogy kiteljesedett a
magánélete, a közelmúltban
nősült, a harmadik remeklése
után pedig megszületett Bence
fia. Közismert, hogy a gyermek,
különösen az első gyermek
érkezése, de már a várakozás időszaka átrendezi
az ember, a sportoló prioritásait is, élesen elválik a
lényeges a lényegtelentől, de utóbbi kategóriában is
minden a helyére kerül. A pályán például megszűnik
a korábbi görcs, és így tovább. Ez nyilván Dibuszra is
igaz, de én nem érném be ezzel a magától értetődő
magyarázattal.
Meggyőződésem szerint az is lényeges tényező, hogy
most sorozatban több alkalommal nyílt lehetősége
védeni. Igaz, korábban is ő állt a kapuban, de elvétve
találkozott a labdával, leginkább hazaadások formájában. Ezúttal azonban egymás után háromszor is olyan
ellenféllel csapott össze a Ferencváros, amely nem
túlélni akarta a meccset, hanem megnyerni, dominálni,
ezért folyamatosan támadott és veszélyeztetett. Nem az
történt, mint egyébként a hazai mezőnyben oly sokszor,
hogy az FTC soros riválisának a hátát töri a saját hálója,
aztán ha egyszer véletlenül” kiszabadul, egy kontrából
”
vagy egy beívelésből, lecsorgó labdából kialakul kilencven perc alatt egy-két kalkulálhatatlan helyzet.

A BL és az Európa-liga nyári kvalifikációs sorozata
megadta a szükséges előzményeket, másrészt, mivel
mégsem a Real Madrid vagy a Juventus extraklasszisai rohamoztak, hanem olyan csatárok, akik a döntő
helyzetben leginkább a sablont választják, egy érett,
felkészült, anticipatív kapusnak mindez összességében egyedi lehetőséget kínált ahhoz, hogy megmutathassa igazi önmagát.
Pár hónapja hosszasan beszélgettem e témáról Gulácsi Péterrel, a Bundesliga mára egyik legelismertebb
kapusával, aki állítja, a flúgos ösztönlények kora lejárt,

FEL KELL TUDNI DOLGOZNI
A SIKEREKET, A KUDARCOKAT,
A VÁRATLAN HELYZETEKET, MEG
KELL ŐRIZNI A MOTIVÁCIÓT
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a tudatosság, a ráció ideje jött el. Gulácsi saját pályájáról beszélt, de akár a hozzá hasonlóan, a mezőnyből
intellektusával is messze kiemelkedő Dibusz Dénesről
is mondhatta volna az alábbiakat:
Kapusként én vagyok az utolsó, aki még megmentheti
”
a helyzetet, ezért jóval nagyobb a felelősségem is, mint a
többi játékosé. Én nem tettem csodákat, csak dolgoztam,
szerettem edzeni. (…) Fel kell tudni dolgozni a sikereket, a
kudarcokat, a váratlan helyzeteket, meg kell őrizni a motivációt. Szerintem az intelligencia fontos szerepet játszik
egy-egy pályafutásban. A nyugalom, a határozottság, a
kiegyensúlyozottság a legfontosabb, nincsenek fölösleges akciók. Én ezzel írom le a jó kapust. A meghatározó
a helyezkedés, a játék olvasása, de nem spekulatívan,
hanem felmérve, hova érkezik a csatár. A megfelelő pillanatban a megfelelő dolgot kell csinálni, és nem többet.”
Dibusz Dénesnek ez az utóbbi időben mindig sikerült.
Ezzel olyan hatást ért el, mintha a Ferencváros kapuja
előtt – egy talán megbocsátható szóviccel élve – nem
is Dibusz, hanem a Fradi-busz állna.
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Bajnokin 7 meccsből 4-szer, míg a 2 EL-rájátszáson és
az első 4 Európa Liga-meccsen 3-szor maradt érintetlen a hálója
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ELŐFIZETÉS #

EZT A ZICCERT
NEM FOGOD KIHAGYNI!

ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER
06-1-50-50-848
Megrendelés előtt tájékozódjon az előfizetés feltételeiről is a weboldalunkon!
www. elofizetesem. hu/ zoldesfeher
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Megújult külső, felfrissült belső.
És továbbra is 100 százalék Fradi!
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# ZÖLDÖVEZET

A Fejér megyei faluban, Pázmándon szinte mindenki ismeri
a Glócz famíliát, no meg a született fradisták által üzemeltetett pizzériát. A Fradi suliprogram keretében futottunk össze
velük, s mint kiderült, derűs
és a klubért évtizedek óta rajongó emberekkel találkozhattunk. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

PÁZMÁNDI
ZÖLDFÉSZEK
AZ ELSŐSORBAN KISZÁLLÍTÁSSAL
foglalkozó családi vállalkozás magától
értetődően kapta a Zöldfészek nevet,
s a házban – legyen az a konyha, a
kisszoba, az udvaron lévő kút, a bicikli
vagy a kerítés – valóban két szín, a
zöld és a fehér dominál. Mint ahogy
a Fradi is minden másnál többet ér
az ott élők számára. A 33 éves Glócz
Joci és hét évvel fiatalabb öccse,
Gábor rendszeresen jár a Ferencváros
mérkőzéseire, a klub szeretetét pedig
édesapjuktól, Glócz Józseftől örökölték. A fater, aki Dalnoki Jenőhöz ha”
sonlóan pékként kereste a kenyerét,
körberohant az udvaron és ordítva
ünnepelt, amikor gólt szerzett a Fradi.
Ha viszont kikaptunk, megesett, hogy
kidobta a tévét az utcára – ecsetelte
édesapja érzelmeinek hevességét
Joci. – Érthető, ha ezek után már gyerekként csatlakoztunk a Fradi hatalmas táborához, s máig ott vagyunk
minden meccsen, lehetőség szerint a
külföldi fellépéseken is.”
Évek óta működik a családi vállalkozás
– a címerében természetesen ott szerepel a három E betű –, egyre többen
ismerik a pázmándi péket, sok helyre
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szállítanak pizzát, frissensültet,
így aztán a megyében gyakran
futnak össze Vidi-szurkolókkal is,
akiknek Joci, az FTC 30 bajnoki
címét megidézve, általában nem
felejti el odavetni: Tudjátok, mi”
kor láttok ti három csillagot? Ha
felnéztek az égre!” A gasztronómiai identitást illetően később azt
is elárulta, lila hagymát csak külön
kérésre tesznek az ételekbe.
A karácsonyi adományosztáskor viszont szívesen és örömmel
főznek a szegény embereknek,
miként a pázmándi általános
iskolába is gyakran visznek
hatalmas méretű pizzákat. Így
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tettek látogatásunkkor, a Fradi suliprogram idején is, a klub
segítségével pedig novemberben
és decemberben több pázmándi
gyermek juthatott el a Groupama Arénában rendezett bajnoki
mérkőzésekre is. Joci és Gábor
sokat mesélt korábban a gyerekeknek a Fradi-meccsek intenzitásáról, hangulatáról, ezért is
várták sokan, hogy végre élőben
is megtapasztalhassák azt.
A Glócz család összes tagja büszke arra, hogy a haza és a Ferencváros központi helyet foglal el a
szívükben, az irány adott, a többi
az utódokon múlik…

Pázmándon nagyon sokan szeretik a Fradit, a Glócz família
évtizedek óta állandó látogatója az Üllői úti stadionnak
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JÉGKORONG #

KÖZEL

A BRAVÚRHOZ

Noha nem sikerült az újabb bravúr – az FTC-Telekom nem jutott be a négyes döntőbe
a jégkorong Kontinentális Kupában –, Fodor Szabolcs együttese remekül megállta
a helyét a harmadik kör négyes tornáján, a dániai Vojensben. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS
MÁR AZ HATALMAS tett volt,
hogy a Fradi idáig eljutott, ehhez
októberben a dél-tiroli Rittenben
kellett az első helyen végezni a
házigazdán kívül a szlovén Olimpija Ljubljana és a spanyol Txuri
Urdin San Sebastián előtt.
November 15–17. között Vojensben sorrendben a házigazda
SönderjyskE, a Nottingham
Panthers és az Amiens Gothiques
volt a Fradi három ellenfele. Tehát
egy dán, egy brit és egy francia
csapat, azaz három, egyaránt a
jégkorong-világbajnoki elitben
szereplő országból érkezett
gárda. Mindhárom hazája sokszoros aranyérmese, és rendszeres
szereplője a nemzetközi kupáknak – ahová a Ferencváros idén
tizenkilenc év után tért vissza.
A Fradi már az első mérkőzésen letette a névjegyét, 2-1-es
hátrányban az utolsó pillanatig
küzdött az egyenlítésért, a végén
lejött Arany Gergely, így a dánok
az üres kapuba helyezve nyertek
csupán 3-1-re. A következő napon
a Kontinentális Kupa 2017. évi
nyertese, a Nottingham Panthers
volt a mieink ellenfele. Nagy
Gergő két, illetve Roczanov Dezső
egy találatával 3-1-re vezettünk,
a sokkal esélyesebb britek csak
szépíteni tudtak, tehát 3-2-re
nyertünk. Vasárnap a továbbjutásért korcsolyázott ki az FTC a
francia Amiens Gothiques ellen, s

!

Roczanov Dezső a Fehérvár ellen lejátszotta
400. Erste Liga-meccsét
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az előzmények ismeretében még
csak azt sem mondhatnánk, hogy
esélytelenül, hiszen a franciák elvesztették az első két mérkőzésüket. Sajnos kiütközött a fáradtság
a mieinken, az első harmadot még
lehozták gól nélkül, utána elhúztak
a franciák. Aztán megmutatkozott
a Fradi-szív, mindent megpróbáltak Nagy Gergőék az egyenlítésért, de így is 5-1-es vereség lett a
vége. Ennek ellenére csak elismerés illetheti a hokisainkat, jó hírét
vitték a magyar jégkorongnak.
– A realitásokat azért látni kell,
hogy ki milyen erős bajnokság-
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ban játszik, hány légiósa van. Fantasztikus, hogy egyáltalán itt lehettünk, az pedig még ráadás, hogy az
utolsó meccsünkön a továbbjutásért
játszhattunk. Le a kalappal a srácok
előtt – értékelte röviden a tornát Fodor Szabolcs.
Az ősz roppant sűrű volt a Kontinentális Kupával és a Visegrád Kupával,
mostantól a bajnokságra, az Erste
Ligára lehet összpontosítani, ahol kicsit
ellépett tőlünk a Csíkszereda.
A csoport végeredménye: 1. Nottingham Panthers 6 pont, 2. SönderjyskE
Vojens 6, 3. Amiens Gothiques 3, 4.
FTC-Telekom 3.
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# SPORT&EGÉSZSÉG

A LÉGZÉS
MŰVÉSZETE
Amikor az egyik hétköznapból rohanunk át a másikba,
egyre nagyobb szükségünk van valamire, amiből erőt
meríthetünk. Valamire, ami egyszerre acélozza meg
testünket és lazítja el elménket, miközben a fókuszt
a problémákról önmagunkra irányítja.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
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A pilatest az egykori német fémipari munkás és tornász,
Johannes Pilates találta ki
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SPORT&EGÉSZSÉG #

TELJES KONTROLL ALATT
Lassú, precíz, letisztult – ilyen paraméterekkel
nehéz manapság bármilyen mozgásformának
felvennie a versenyt az azonnal látványos izomtónusokat ígérő irányzatokkal szemben. A pilates
torna – hatékonyságának köszönhetően – mégis
stabilan őrzi a helyét a képzeletbeli élmezőnyben. A módszer két alappilére közül az egyik a
fokozatosság, melynek hála a gyakorlatok elősegítik az izmok harmonikus működését. A másik
pedig egy speciális légzéstechnika, mellyel javítható a test oxigénellátása, ezzel együtt pedig
annak teljesítőképessége is. Ebből a két kiindulópontból pedig egy minden elemében kontrollált mozgásforma épül fel, mely lassú, egyúttal
szabályosan kivitelezett feladatsorral operál. A
pilates fókusza a has, a csípő, a hát és a combok
felső része által kijelölt középponti zóna – innen indul minden. Fő szabálya pedig rendkívül
egyszerű: felvenni egy pozíciót, azt kitartani,
majd lassan áttérni a következőre, közben pedig
folyamatosan figyelni a légzésünkre.
MINDEN ELEMÉBEN MÁS
Egyszerűsége ellenére a pilates merőben eltér a
vele rokon mozgásformáktól. Mégpedig abban,
hogy – a légzésnek hála – speciálisan felépített gyakorlatsoraival képes megdolgoztatni a
nehezebben munkára fogható testtájakat és az
alsóbb izomcsoportokat, miközben egy tudatosabb mozgáskultúra felépítéséhez is hozzájárul.
Kíméli, de stabilizálja a gerincet, ezzel előmozdítja a harmonikus testtartást és a jó közérzetet. De
nem csak karbantartásra kiváló, a legtöbb fogyókúra vagy alakformáló sorozat tökéletes kiegészítője is egyben. Már csak azért is, mert megfelelően kivitelezett gyakorlatokkal hatékonyan és
ízlésesen formálható az izomzat, ráadásul tartós
eredménnyel. Mivel ugyanis a mélyizmokat célozza meg, egy későbbi, passzívabb időszakban
sem tűnnek el tónusaink. De a testszépítésen túl
az egészségmegőrzésben is komoly szerepet
vállalhat, hiszen hatékony módszer gerincbántalmak és ízületi fájdalmak enyhítésére. Annak
köszönhetően pedig, hogy az izmokat kíméletesen dolgoztatja meg, akár mozgásszervi betegségekkel küzdők is bátran választhatják.

A PILATESGYAKORLATOK
KORTÓL ÉS NEMTŐL FÜGGETLENEK. OLYANOKNAK
IS AJÁNLOTT, AKIK RÉGÓTA
AKTÍVAN SPORTOLNAK,
ÉS OLYANOKNAK IS, AKIK
HOSSZABB IDEJE CSAK KERESIK AZT A MOZGÁSFORMÁT, AMI SEGÍT NEKIK ÁTÁLLNI EGY EGÉSZSÉGESEBB
ÉLETMÓDRA
megtanuljuk kizárni a külvilág minden zaját, és a
gyakorlatok közben a légzésünkre, azon keresztül pedig csak önmagunkra koncentráljunk. Amint
ráérzünk ennek technikájára, hamar megérezzük
annak pozitív hozadékát: energikusabbak és magabiztosabbak leszünk.
Az edzés mindemellett csökkenti a stresszhormonokat, növeli viszont a boldogsághormonok
szintjét a szervezetünkben, nagyot dobva ezzel a
hangulatunkon – mindezt ráadásul pulzusemelkedés, izzadás és izomláz nélkül. Minden gyakorlat
egy újabb kihívást jelent, nemcsak testünknek,
de az agyunknak is. És éppen
ebben áll a legfontosabb különbség, ami kiemeli a pilatest
a klasszikus edzésprogramok
sorából: itt a koncentráció
folyamatos kell hogy legyen, így egy pillanatra sem
kapcsolhatjuk ki az agyunkat.
Márpedig a kellő figyelemmel végrehajtott gyakorlatok
A pilates
fokozatosan javítják a test és
6 fő elven
a szellem kapcsolatát, melyek
nyugszik:
egysége nélkülözhetetlen a
koncentráció,
kiegyensúlyozott élethez.
kontroll,

6

központosítás,

MÍG AZ IZMOKNAK MUNKA,
AZ ELMÉNEK LAZÍTÁS
A pilates legfőbb célja, hogy összehangolja egymással a testet és a lelket. Ennek kulcsa, hogy

!

Ryan Giggs és David Beckham is alkalmazta hosszú karrierje során,
az AC Milan csapatánál pedig az edzések szerves része
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mozgásáramlás,
precizitás és
légzés
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# RECEPT

ZÖLDSÉGES THAI
TÉSZTASALÁTA

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 15 perc
FŐZÉSI IDŐ: 10 perc

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
+ 1 csomag rizstészta,
+ 1 cukkini nagyon
vékonyra felszeletelve
+ 2 kisebb sárgarépa
nagyon vékonyra
felszeletelve
+ 1-1 sárga és piros
kaliforniai paprika
vékonyra felszeletelve
+ 1 érett mangó
vékonyra felszeletelve
+ 1 marék kesudió
+ 1 csilipaprika
felkarikázva
+ friss koriander
+ 1 lime
A GYÖMBÉRES-SZEZÁMOS
ÖNTETHEZ:

+ 2 teáskanál friss
gyömbér finomra
reszelve
+ 1/3 csésze extraszűz
olívaolaj
+ 2 evőkanál szezámolaj
+ 1 evőkanál rizsecet
+ 1-2 teáskanál csiliszósz
+ 2 evőkanál szójaszósz
+ 1 evőkanál halszósz

ELKÉSZÍTÉS

TIPP!

szHallottál már a cukkinité
y
táról? Ez úgy készül, hog
egy
juk
vág
fel
a cukkinit
él a
zöldségspirálozóval. Enn ttuk
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nál
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thai tés
épát.
fel a cukkinit és a sárgar
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➊ Főzd meg a tésztát a
csomagoláson található
utasítás szerint. Hűtsd ki,
locsold meg kevés olajjal,
hogy ne ragadjon össze.
➋ Egy salátástálban add a
tésztához az összes felszeletelt hozzávalót (cukkini,
répa, paprikák, mangó).
➌ Keverd össze egy kisebb tálban az öntet összes
hozzávalóját, öntsd a salátára és keverd jól össze.
➍ Tálaláskor locsold meg
a lime levével, szórd meg
a kesudióval, add hozzá a
felkarikázott csilit és szórd
meg a friss korianderrel.

Varga Dénesé lett a vízilabda-BL 3. fordulójának legszebb
gólja – ismét, hiszen az 1. körben is így történt

2019. 11. 20. 10:00

RECEPT #

HOZZÁVALÓK
(20 DARABHOZ):
A ZSEMLÉKHEZ:

+ 1 csomag
szárított élesztő
+ 2 dl langyos tej
+ 2 evőkanál cukor
+ 1 teáskanál só
+ 2 evőkanál olaj
+ 1 tojás
+ 10 dkg joghurt
+ 60 dkg liszt
+ a kenéshez tojás
+ a tetejére
szezámmag
A HÚSPOGÁCSÁKHOZ:

+ 1 kg darált
marhahús
+ 2-3 teáskanál só
+ bors
+ olaj a húspogácsa
sütéséhez

MINIHAMBURGEREK
ELKÉSZÍTÉS

➊ A tészta hozzávalóit keverd

simára a robotgép dagasztókarjával, majd takard le és hagyd, hogy
50–60 perc alatt a duplájára keljen.
➋ Ha megkelt, tedd lisztezett deszkára és formázz belőle 20 egyforma
méretű, kisebb bucit. Sütőpapírral
bélelt tepsin letakarva keleszd további 10–15 percig.
➌ Kend meg felvert tojással, szórd
meg szezámmaggal és 180 fokos
sütőben süsd kábé 13–15 percig.

➍ A darált húst sózd, borsozd,

keverd jól össze és formázz belőle
20 darab pogácsát. Ki is mérheted,
kábé 5 dkg lesz egy adag.
➎ Hevíts forróra egy serpenyőt (ha
nem grillen készül) és nagyon kevés
olajon süsd át a húsokat mindkét
oldalukon.
➏ Ezután már csak a hamburgerek
összeállítása következik, ízlés szerint,
a felsorolt alapanyagokból, de más
összetevőket is kínálhatsz a vendégeknek.

TOVÁBBÁ:

+ jégsaláta
+ csemege/kovászos
uborka
+ 1 fej lila hagyma
+ 10–15 dkg cheddar
sajt
+ 2-3 szem paradicsom
+ ketchup
+ mustár
+ édes csiliszósz

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1,5 óra
FŐZÉSI IDŐ: 30 perc

TIPP!

FOTÓ: PYSZNY LÁSZLÓ

A hamburgerzsemléket már
előző nap is elkészítheted,
konyharuhával betakarva
másnapig frissen maradnak.

!

Varga Dénesre, Vámos Mártonra és Aaron Youngerre is
lehet szavazni a Total Waterpolo év játékosa versenyén
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AZ ÉLSPORT
MELLETT IS LEHET
TANULNI
A Ferencváros többszörös magyar bajnok
gerelyhajítója volt, de pályafutása befejezésével sem szakadt el szeretett klubjától,
ahol jelenleg jogászként dolgozik.
Dr. Juhász Vandával karrierje legemlékezetesebb pillanatairól, munkájáról és atlétika-szakosztályunk sikereiről beszélgettünk.
SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

Hatévesen kezdtem kajakozni, középiskolásként aztán
döntenem kellett, hogy az atlétikára vagy a kajakra fókuszáljak jobban. Nehéz döntés volt, mert mindkét sportágban magyar bajnoki címet szereztem. Akkor a kajak nyert.
Tizenkilenc évesen azonban ismét váltanom kellett különböző okok miatt, visszatértem az atlétikához, azon belül is
a gerelyhajításhoz.
Utolsó bajnoki címedet nem is olyan régen, 2013-ban érted el,
de nemzetközi szinten is eredményes voltál. Melyik a legkedvesebb sikered?

Hét éve megműtötték a térdemet, de nagyon szerettem
volna kijutni az olimpiára. A műtét után még két verseny
volt, amelyeken megdobhattam az olimpiai kvalifikációs
szintet. Kevesen hittek benne, hogy megcsinálom, illetve
hogy egyáltalán tudok-e újra versenyezni. De nem foglalkoztam a negatív tényezőkkel. Talán a hitem is segített,
mindenesetre egy pillanatra sem tettem le arról, hogy ott
legyek a Londonba utazók között. A júliusi szintteljesítő
versenyen úgy éreztük az edzőmmel, hogy készen állok a
feladatra. Sokan hitetlenkedve néztek, amikor megjelentem
a pályán, de a második dobásommal teljesítettem a szintet.
Elmondhatatlanul boldog voltam, mindig is erről álmodtam. A térdem nem volt megfelelő állapotban, éppen csak
kocogni tudtam, de a belső motivációm akkora volt, hogy
sikerült elnyomni a fájdalmat.
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Boldogság tölt el, ha az olimpiára gondolok, mert
mindig is az volt a célom, hogy egyszer én is ott lehessek. Talán túlzottan is megnyugodtam attól, hogy
kijutottam, teljesítettem ezt a célt, ezért sem sikerült
jól a londoni szereplésem. Ám a rossz térdem miatt
eleve behatároltak voltak a lehetőségeim, nem voltam
tökéletesen felkészülve. Az élmény, hogy ott lehettem
az olimpián, mégis felejthetetlen.

Miért fejezted be viszonylag fiatalon az aktív pályafutásod?

Kajakozóként kezdted a pályafutásodat, aztán atléta lettél.
Kinek a hatására, miért váltottál?

www.fradi.hu

Milyen reményekkel utaztál ki az olimpiára, és milyen emlékeket őrzöl Londonról?

58

Sajnos a pályafutásom későn kezdődött, és hamar véget is ért. Sok műtétem volt, a vállamat például háromszor is megoperálták, ami egy gerelyhajítónak különösen nagy érvágás. Ugyanakkor nem csinálnék semmit
sem másként, mint ahogyan azt tettem. Abban az időben, a lehetőségekhez mérten a legjobb döntéseket
hoztam. Hat éve a magyar bajnokságot gyakorlatilag
vállszalag nélkül nyertem meg, de ez csak évekkel később derült ki egy horvát vállspecialistánál, aki rögtön
megműtött. Az operáció előtt egy poharat alig tudtam
megemelni, ezért már annak is örülök, hogy a mindennapi életben nem fáj a vállam. Még edzeni is tudok
vele, igyekeztem mindent megtenni annak érdekében,
hogy visszatérjek, de be kellett látnom, a dobás már
nem megy, az túl nagy megerőltetést jelent. Mégis
fontos, hogy megpróbáltam a visszatérést, mert így
később nem tehetek szemrehányást magamnak. Így
hiányérzet nélkül fogadtam el, hogy véget ért egy
korszak az életemben.
A Fraditól aktív pályafutásod után sem távoztál, sőt itt
találtad meg a számításod a civil életben. Jelenleg milyen
munkakörben dolgozol?

Hálás vagyok a Fradinak, hiszen lehetőséget kaptam
arra, hogy jogászként is itt dolgozhassak. Megtisztelő
feladat segíteni a Fradi munkáját, immár más területen. Azért választottam a jogi pályát, mert rettegtem
a számoktól, középiskola után nem akartam tovább a
matematikával küzdeni. Jól döntöttem, mert nagyon

!

Aktív atlétáink is dolgoznak az FTC-nek: Szabó László a pénzügyi
részlegen, míg Galambos Tibor az uszodában segédkezik
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ZÖLDÖVEZET #

élvezem az ezzel járó munkát. Azt gondolom, a klubnál jogászként eltöltött
három év alatt sokat segített, hogy
előzőleg hét évig az FTC sportolója voltam. A sportolói múlt segít abban, hogy
ne csak jogi aspektusból vizsgáljam az
ügyeket.
Mennyire tudod követni atlétáink szereplését a jelenben?

Természetesen naprakész vagyok.
Néha kilátogatok a versenyekre is, jó
látni, ahogyan a zöld-fehérek egymásnak szurkolnak. Vannak nagyon
tehetséges fiatalok, akikre szüksége
van az atlétikának. Bízom benne, hogy
évről évre egyre jobb eredményeket
érnek majd el. Nekem versenyzőként
az volt a legfontosabb, hogy a kitűzött
céljaimat elérjem, még ha néha lehetetlennek is tűntek. Előfordul, hogy
mégsem sikerül, az a lényeg, hogy
minden tőlünk telhetőt megtegyünk
értük. Gondolni kell arra is, hogy az élsport egyszer biztosan véget ér. Ezért
fontos, hogy mindig legyen B terv, mint
az én esetemben is. Az edzésekre nem
lehet fogni, hogy nincs idő tanulni. Rengetegen eljutottak már a világ tetejére
kiemelkedő tanulmányi eredmények
mellett is. Mások is képesek erre. A
sport sok mindenre megtanít, többek
között kitartásra, szorgalomra, ami
később a munkában is hasznos lehet,
és legfőképpen magabiztosságot ad a
döntésekhez, ehhez persze megfelelő
tudás is szükséges.

A KLUBNÁL JOGÁSZKÉNT ELTÖLTÖTT
HÁROM ÉV ALATT SOKAT SEGÍTETT,
HOGY ELŐZŐLEG HÉT ÉVIG AZ FTC
SPORTOLÓJA VOLTAM. A SPORTOLÓI
MÚLT SEGÍT ABBAN, HOGY NE CSAK
JOGI ASPEKTUSBÓL VIZSGÁLJAM AZ
ÜGYEKET
!

A 4 éve tartó Fradi Suli Program üzenete is ez: mindig legyen B terv,
edzésekre nem lehet fogni, hogy nincs idő tanulni
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# A HÓNAP FOTÓJA

FOTÓSAROK / GAÁL GERGŐ

www.fradi.hu

FIN_060-061_ZF_1912_honapkepe_stadion_3.indd 60

60

!

A koreográfia nem volt teljes, az egykori Time címlapról
megfestett részt az UEFA szabályai miatt nem mutathatták be
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A HÓNAP FOTÓJA #

!

1956 őszén a Time magazin a címlapján magyar szabadságharcost
ábrázolt fegyverrel a kezében, mint Az év emberét
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1

2

3

MENNYIRE VAGY
4

EXTRÉM?
MINDENKINEK AJÁNLUNK VALAMI JÓT, AKÁR EXTRÉM HÓSZÁNOZÁSRA,
AKÁR BÉKÉS KORCSOLYÁZÁSRA VÁGYIK IDÉN TÉLEN.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KALMÁR VIRÁG

HÓSZÁN
[ 1 ] Motoros csizma
Kifejezetten téli motoros sportokhoz ajánlott
csizmában nem fog fázni a
lábunk. Hószánozás mellett
téli kvadozáshoz is remek
választás lesz.
73 132 Ft
www.powerparts.hu

www.fradi.hu
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[ 2 ] Hószán
Igen, valószínűleg csak
bérelni fogsz, de akkor
is, olyan jó tudni, hogy
ha megnyernéd a lottót,
hol és mennyiért vehetnél
profi hószánt.
n. a.
www.yamaha-motor.eu/hu
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[ 3 ] Síszemüveg
A klasszikus motorosszemüveg most nem lesz
jó, a fehér fényviszonyok,
a hideg szél picit mást
kíván. Páramentes fix lencsével.
23 990 Ft
mxmania.hu

!

[ 4 ] Hátizsák
Minden belefér, amire egy
röpke nap alatt szükéged
lehet. Hálós háti kialakítása
miatt nem nyomja rád a
kabátot, nem fogsz aláizzadni. The North Face.
30 990 Ft
thenorthfaceshop.hu

A BKV Előre elleni kupameccsen debütált a felnőtt csapatban
17 éves, ifista labdarúgónk, Csontos Dominik
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5

6
7

8

SNOWBOARD
[ 5 ] Síléctáska
Ha nem a csomagtartón
szállítod vagy boxban, hanem bent a csomagtérben,
akkor szinte kötelező egy
normális táska beszerzése.
Ez ráadásul szép is, nem
csak praktikus. Tecnopro.
9990 Ft
intersport.hu

!

[ 6 ] Síbakancs
Míg sílécből, deszkából
egyre nagyobb arányú
a helyszíni bérlés, addig
síbakancsból kevésbé
van kedvünk a kölcsönzőben próbálgatni. ATOMIC
Hawx Magna 90X.
86 990 Ft
intersport.hu

Az Európa-ligában szerzett 5 ponttal jövőre ismét kiemeltek lehetünk
a BL 1. és az El 2. fordulójában a selejtezők során
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[ 7 ] Bukósisak
Bár még mindig nem
mindenhol kötelező, szerencsére már a felnőttek
számára is evidencia a
viselése. Ebbe hozzáillő
hangszóró is szerelhető.
Anon Aera.
22 390 Ft
skiing.hu
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[ 8 ] Snowboarddeszka
A Ghost és a Standard
keresztezéséből született
Libre deszka a freestyle
stílus megszállottjainak
első számú választása. Ha
nem kölcsönzöl, vegyél tuti
jót! Burton.
106 400 Ft
store13.hu

www.fradi.hu
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SZÁNKÓ
[ 1 ] Csizma
Nemcsak szánkózni, hanem
hosszú túrákra, hideg téli
városnézéses sétákra is
ajánljuk ez a bakancsot.
Columbia Fairbanks.
449 000 Ft
dockyard.hu

[ 3 ] Nadrág
Ha fázós vagy, de a sínadrágod nem illik a programodhoz, akkor vegyél egy
ilyen ultrameleg nadrágot.
Fjällräven Keb Touring.
245 font
fjallraven.com

[ 4 ] Szánkó
Ez a szánkó még nem
kapható, de mégis említést
érdemel, mert a Red Dot
Award: Design Concept verseny legmagasabb, Best of
the Best díját elnyerő Miklósi
Ádám Slē szánkóterve.

[ 5 ] Termosz
A reggel beletöltött forró
tea még délután is meleg
lesz ebben a Primus termoszban. (Nyáron jegesteához is tuti.)
7990 Ft
mountex.hu

[ 2 ] Fényképezőgép
Ki ne emlékezne, hogy
mekkora buli volt régen a
Polaroid fotózás! Ma sincs
másképp, csak kapd elő
a hüttében! Fujifilm Instax
Mini9.
22 990 Ft
emag.hu

5
2
1
3

4

www.fradi.hu
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4 forduló után az Európa-ligában
7 UEFA-koefficiens ponttal állunk
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KORCSOLYA
[ 6 ] Korcsolya
Mikor hokiztál? Pedig ugye
milyen jó volt gyerekként?
Elő a korival, reméljük, idén
is sokáig lesznek befagyva
a tavak. BAUER Vaspor.
87 990 Ft
decathlon.hu
[ 7 ] Sál
Modern csősál,
Fradi-logóval!
4990 Ft
fradishop.hu

[ 8 ] Kesztyű
Legyen kellően meleg, és
maximálisan szélálló, de
ne izzadjon be úgy alá a
kezünk, hogy másodszor
már ne tudjuk felhúzni…
Trekmates.
18 900 Ft
mountex.hu

[ 9 ] Hangszóró
Télen is kellemes hangulatot teremthetsz, ha jó
minőségben szól a zene és
nem mobilról recseg. Sony
SRSXB12.
13 990 Ft
emag.hu
FRADI
SHOP

[ 10 ] Sapka
Imádjuk a gyapjút, és
örömmel látjuk, hogy már
a régi gyapjútermékeket is
újrahasznosítják.
Fjällräven.
21 900 Ft
mountex.hu

10

7

6
8

9

!

A Fradi.hu-n indított szavazáson Sigér Dávid Fehérváron szerzett
találata lett október hónap gólja
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IZLANDRA MEGÉRKEZNI OLYAN, MINTHA EGY MESEVILÁGBA CSÖPPENNÉNK,
AHOL A KÜLÖNLEGES ALAKZATÚ SZIKLÁK, MOHÁS HEGYOLDALAK, FORTYOGÓ
GEJZÍREK ÉS CSENDBEN SZUNNYADÓ VULKÁNOK VALÓSZÍNŰTLENÜL
KÜLÖNÖS HANGULATOT VARÁZSOLNAK KÖRÉNK.

www.fradi.hu
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1988 óta Izlanddal eddig 10-szer játszott focimeccset a magyar
válogatott, a mérleg 6 győzelem, 3 vereség és 1 döntetlen
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Izland

AHOL
A TERMÉSZET
BESZÉL
Irigylésre méltóan szabad és tiszta,
miközben csak úgy tombol benne a
természet drámai csendje. Szerencsés fekvéséből adódóan az ember
helyett a geológiai csodák játsszák
benne a főszerepet, melyek látványával egyszerűen nem lehet betelni. Akit Izland egyszer megfogott,
soha többé nem engedi el.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
AHOL A TÉL A LEGSZEBB ÉVSZAK
Ugyan rövidek a nappalok, repkednek a mínuszok és a jeges szél is gyakori vendég, Izland
hangulatát és szépségét egyik sem tudja elrontani. Különösen azért nem, mert a zord időjárás
talán az egyetlen negatívum, ami ennek az
apró szigetnek a számlájára írható. A másik
serpenyőben azonban ott vannak a kimondhatatlan nevű vulkánok, a zöld mezőket fehérre
festő juhnyájak és a magasba törő gejzírek.
De tény, ami tény: itt mást jelent a rossz idő. A
hideg óceáni és tundraklímának hála ugyanis
esőre és szélre bármikor lehet számítani, miközben novembertől májusig egybefüggő hótakaró alatt szunnyad a természet. De lássuk ennek a másik oldalát is: a jeges napok tisztasága
is közrejátszik abban, hogy az Atlanti-óceán
kristálytiszta vizének ölelésében egybeolvad
itt a valóság és a mese. Ezt akkor értjük meg
igazán, ha szóba elegyedünk a helyiekkel. Az
izlandi emberek ugyanis hisznek a természetfe-

!

Mindössze 357 000 fő lakja, de a 2018-as vb-re 27 000 szurkoló
utazott Oroszországba, tehát a teljes lakosság 7,5%-a

FIN_066-069_ZF_1912_izland-home-v2_1.indd 67

67

www.fradi.hu

2019. 11. 20. 11:04

# UTAZÁS

letti lények létezésében, legendáik pedig
tökéletesen passzolnak az őket körülvevő
misztikus tájhoz.
CSUPA CSODA
Izland egyik legnagyobb kincse a természet különleges játéka, a sarki fény. A
lilás-zöldes égi parádé kiváltotta hatásra
egyszerűen nem lehet felkészülni. Egyetlen fénykép vagy kisfilm sem képes viszszaadni azt az őszinte csodálatot, amit az
égen táncoló fénycsóvák élőben képesek
előhozni belőlünk. Ehhez persze kell egy
kis szerencse is, hiszen tiszta égbolton
érvényesül igazán. Erre pedig a hűvösebb hónapokban, novembertől márciusig
van a legnagyobb esély. De akkor sem
maradunk élmények nélkül, ha Fortuna
nem kedvez nekünk e téren, hiszen nem
csak felettünk, körülöttünk is akad bőven
csoda. Rögtön egy a világörökség részét képező Thingvellir Nemzeti Parkban.
Ott, ahol a föld a szó szoros értelmében
kettészakadt. A terület nyugati oldala az
észak-amerikai, a keleti pedig az eurázsiai
lemezhez tartozik. A közöttük lévő, évente
20 mm-t is táguló Silfra-repedés mesés
merülőhely, hiszen a látótávolság akár a
100 métert is elérheti benne. És ha már
merülés: hiába a fagyos hangulat Izlandon,
a fürdőzés öröméről nem kell lemondanunk. A sziget ugyanis dúskál természetes
hőforrásokban, melyeket páratlan szabadtéri fürdőkben hasznosítanak”. Ezek
”
közül is a legismertebb a hófehér háttér
előtt meseszerűen világító Kék Lagúna. A
sziklák között kialakított, amorf alakú medence körül minden adott a teljes kikapcsolódáshoz: zárt pihenőterasz, lávasziklába vájt szauna, gőzkabin és forró vizes
zuhanymasszázs.
NYUGODT FŐVÁROS
Ha több európai nagyvárosban jártunk
már, Reykjavíkról az első benyomásunk
garantáltan az lesz, hogy egyikhez sem
hasonlítható. Itt ugyanis a légkör elsősorban nyugodt és barátságos, tele bájos
parkokkal és a középen egy romantikus
tóval, ahová fiatalok és idősek egyaránt
szívesen kilátogatnak sétálni, levegőzni és
kacsákat etetni. Persze nem azért, mert

www.fradi.hu
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A MINDIG BARÁTSÁGOS IZLANDI MINILÓ
IGAZI LÁTVÁNYOSSÁG AZ ORSZÁGBAN. A
TÉLEN VASTAG BUNDÁT NÖVESZTŐ KISMÉRETŰ PARIPA BÁRKIT MEGMOSOLYOGTAT,
AMIKOR KÍVÁNCSIAN ODASÉTÁL AZ ÚT
SZÉLÉN ÉPPEN LEPARKOLÓ AUTÓKHOZ

hiányt szenvednek a kultúrában. A művészeti múzeumok, a különböző fesztiválok és
a díjnyertes Harpa ugyanis kiváló szórakozást ígérnek az év egészében. Mielőtt
azonban átadjuk magunkat a város szolid
lüktetésének, érdemes egy nagyot sétálni
az eklektikus épületekkel övezett utcákon,
főleg, ha havazik éppen. A fehér hótakaróval ölelt színes házfalak ugyanis páratlan
vizuális élményt nyújtanak.
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A Fradi és a labdarúgó NB I első izlandi légiósa
korábbi játékosunk, Kjartan Finnbogason volt
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AZ ARANY KÖRÚT
A fővárost magunk mögött hagyva egy napot
mindenképp érdemes az úgynevezett Arany
körútra szánnunk, mely minden izlandi látogatás
kötelező” programja. Ennek első állomása a
”
Thingvellir Nemzeti Park. A kontinentális törésvonal mentén az ország legnagyobb tava, csodálatos vidék patakok, zord hegyek és békésen
megbúvó házikók teszik teljessé az élményt. A
felfedezőtúra második megállója Geysir, melynek
közelében a víz az úr. A forró vizű tavaktól a meleg vizű patakokon át a gőzölgő hasadékokig van
itt minden, amiről korábban csak a földrajzkönyvekből hallottunk. Nem messze innen található

például a Strokkur nevű forrás, mely a mai napig
nagyon aktív: minden tizedik percben egy közel
30 méter magas vízoszlop tör fel belőle. Amint
beteltünk ennek látványával – nem lesz könynyű –, folytathatjuk utunkat a harmadik stációig,
a Gullfoss-vízeséshez. De nem csak magát a
zuhatagot, a folyó odáig vezető útját is érdemes
megnéznünk. Már a víz színe is figyelemre méltó,
hiszen a benne lévő ásványok magas koncentrációja miatt fehér árnyalatú. Azok, akik nem
az északi fényre vadásznak, és nyáron utaznak
Izlandra, készüljenek vízhatlan ruhával. Ilyenkor
ugyanis benézhetünk a zuhatag mögé, és a képződmény tetejéről is megcsodálhatjuk a vízesést.
A körút végeztével pedig arra is keríthetünk időt,
hogy felkeressük a Kerid nevű kihunyt vulkánt,
melynek kráterében egy közel 14 méter mély,
sötétkék színű tó képződött. A víz komor tónusai
remek kontrasztot képeznek a rozsdaszínű kráterrel és a zöld és piros foltokkal annak oldalán.
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Három korábbi labdarúgónk lőtt gólt Izlandnak: Gera Zoltán (3),
Huszti Szabolcs és Szabics Imre
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RÁKOSLIGET

FRADISTA
KIRÁLYA
Teljesen nyilvánvaló, hogy a totális tájékozatlanságommal tüntetek, amikor azt mondom: a
magam részéről Martos Győzőnél nevesebb,
híresebb, a maga hivatásában (amit mellesleg labdarúgásnak hívnak) fényesebb karriert
befutó rákosligeti polgárt nem ismerek, de ezt
kéretik a futballőrültségemnek tekinteni, hiszen
négy hónap híján hét évtizede történt, hogy
egy meglehetősen neves futballcsaládba potytyantott a gólya, ráadásul ebből a hét évtizedből negyven esztendőt labdarúgó szakos újságíróként éltem végig. SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY
TALÁN EZÉRT (IS) VAN az, hogy amikor felkérést kaptam, ősrégi
barátom, Martos Győző születésnapjára írjak néhány gondolatot amolyan köszöntő gyanánt, még egy külön házi feladatot is
adtam magamnak, jelesül azt: képes vagyok-e úgy írni a Ferencváros egyik ikonikus alakjáról, hogy mindvégig elkerülöm azt a
jelzős szerkezetet, amely Győzőt ugyan a legnagyobbak közé
emeli, de meggyőződésem, már ő maga is unja, hogy elsőre mindenkinek csak és kizárólag egy szovjet (igen, akkor még az volt…)
balszélső neve jut eszébe róla.
Márpedig azon kívül, hogy ezt a bizonyos szovjet csodatankot
(talán az egyetlen KEK-döntő, a Dinamo Kijev–Ferencváros mérkőzés kivételével) többször is úgy hatástalanította, mintha ott sem lett volna a pályán,
s miután ugyanezt akkoriban a világ
valamennyi bekkje közül csak nagyon
kevesen mondhatták el magukról, egyáltalán nem volt véletlen, hogy mind a
közvetlen Fradi-publikum, mind a teljes
honi labdarúgó-társadalom mindig
csak és kizárólag így emlegette.
Martos, a…

Márpedig Győző megszámlálhatatlanul sok
mindent csinált 1970 és 1979 között zöld-fehér
színekben, amiknek az égvilágon semmi közük
nincs annak a bizonyos becenévhez. Ha életének a
Ferencváros színeiben eltöltött esztendeit veszem,
akkor azok még abban is egészen különlegesek,
hogy viszonylag későn, 21 éves korában került az
Üllői útra (a fentebb már emlegetett Rákosliget
századik” osztályban szereplő csapatától), márpe”
dig a Ferencváros hagyományai azt követelik, hogy
aki olyan veretes alakjává válik a klubnak, mint amilyenné neki sikerült, az minimum óvodásként már
Fradi-játékos legyen, az utolsó mérkőzésére pedig
negyven felé közeledve battyogjon ki a pályára.
De a kivétel csak erősíti a szabályt. Akkoriban
(valami kideríthetetlen okból) az FTC-nek az
első és a tartalékcsapat mellett szüksége volt
egy harmadik garnitúrára is (ilyen korábban
sohasem létezett, az ifi I után azonnal a tartalékban találtad magad), maga Győző mondta egy

VISZONYLAG KÉSŐN,
21 ÉVES KORÁBAN KERÜLT
AZ ÜLLŐI ÚTRA RÁKOSLIGET
SZÁZADIK” OSZTÁLYBAN
”
SZEREPLŐ CSAPATÁTÓL
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Fiatalabbak kedvéért: a szerző a Blohin-ölő becenévre célzott,
amit az aranylabdás szovjet semlegesítéséért kapott
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interjúban, hogy ekkor mindenkit leigazoltak,
aki már látott labdát, és valami oknál fogva ő
is betért az Üllői út 129.-es szám alá.
Nem szívesen mennék végig futballkarrierje
állomásain (mert az a legkönnyebb újságírói
megoldás, csak ki kell másolni a mások által
már összeszedett, rendezett és megírt anyagokból…), inkább arról szólnék, hogy milyen
szerencsés volt a találkozása az első csapat vezetőedzőjével,
Dalnoki Jenővel, aki éppen az ilyen Martos-típusú”’ játékoso”
kat imádta. Nem cifrázza a játékot, nem zsonglőrködik, teszi
a dolgát (elsősorban azt, amivel a trénere megbízta, és nem
kalandozik külön utakra), lefogja a mindenkori ellenfél balszélsőjét, aztán amilyen gyorsan csak lehet, a hozzá legközelebb álló
társához passzol.
A játék akkor már egy kicsit korszerűbb volt ugyan, mint a
hatvanas évek elején, így aztán egy szélsőhátvédnek az sem
volt kifejezetten megtiltva, hogy a megszerzett labdákkal elinduljon a szélen és akár az alapvonalig jutva középre íveljen,
de Győző csak ritkán élt ezzel a megoldással, amint mondta:
a művészkedést ráhagytam
”
a művészekre….”
Dalnokit ismertem (az
ifiben voltam a játékosa, így
tapasztalatból beszélek):
éppen ez a visszafogottság,
ez a spártai fegyelmezettség,
ez a minden körülmények
között szívemet, lelkemet
adom a győzelemért stílus
tette Győzőt az edző egyik
kulcsemberévé, ami nem
volt kis dolog, hiszen ez a korszak meglehetősen eredményes
volt a Fradi és benne természetesen a csapat jobbhátvédjének
életében is.
Nyert bajnokságot, többször Magyar Népköztársasági Kupát,
bejutott a KEK döntőjébe. Felejthetetlen meccsek résztvevője
volt, kikezdhetetlen tagja egy olyan csapatnak, amelyet Dal”
noki-bébiknek” nevezett ugyan a közönség, de ez nem zárta ki,
hogy néhány idősebb futballista is helyet kapjon benne.
Martos Győző helyzetét nehezítette, hogy a futballt valahonnan a felhők fölül irányító központban (ki tudja, miért) úgy
döntöttek, hogy Magyarország fővárosának IX. kerületében, a
Ferencváros néven játszó, zöld-fehér színeket viselő klubban
korszakról korszakra remekebbnél remekebb futballisták töltsék be a jobbhátvéd posztját.
A teljesség igénye nélkül a Fradi 2-es számú dresszében
(vagy amikor még nem számozták a mezeket, a védelem jobboldalán) rendre klasszisok követték egymást, talán elég, ha
Takács I (ő a százszázalékos bajnokságot nyert FTC-nek volt
kihagyhatatlan tagja jobbhátvédben), Rudas Ferenc, Novák

Dezső, Martos Győző, Simon
Tibor vagy a jelenlegi posztharcos, Lovrencsics Gergő nevét
említem, közéjük, pontosabban
a soraikba tartozni önmagában
felér egy a Fradi legjobbjai”
”
klubtagsággal.
A terjedelem szigorúbb
hátvéd még annál is, mint amilyen Martos Győző
volt, így aztán most egy mondatban ugrunk át
azon, hogy később, már Friedmanszky Zoltán
edzőségének idején, kapuson és balszélsőn kívül
kilenc poszton játszott a csapatban; hogy milyen
emlékeket őriz az 1978-as és az 1982-es világbajnokságokról, amikor előbb Baróti Lajosnak, majd
Mészöly Kálmánnak is ő volt a kedvenc jobbhátvédje, bár olyan remek futballistával kellett
megküzdenie a posztért, mint a Vasas elviselhetetlenül fiatalon elhunyt hátvédje, Török Péter;
hogy a Fradi egy másfél szobás lakást sem tu-

NYERT BAJNOKSÁGOT, TÖBBSZÖR
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KUPÁT,
BEJUTOTT A KEK DÖNTŐJÉBE ÉS
RÉSZT VETT AZ 1978-AS ÉS
AZ 1982-ES VILÁGBAJNOKSÁGON
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Bálint László tanácsa Szusicsra: ”Egy esélyed van ellene, jelents
sérültet!” A párizsi 2-0-ra Belgiumban 3-0-val válaszoltak
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dott neki adni, és ezért kénytelen volt eligazolni a
Volánhoz; hogy a belga kiscsapat, a Waterschei
színeiben nyert Belga Kupát, és milyen diadalút
vezetett a KEK-negyeddöntőig, ahol az akkoriban Alex Ferguson edzette Aberdeen tudta csak
megállítani a gárdát.
No, meg a volános évek… Játékosként, szakosztályvezetőként, végül elnökként. De hisz ez már
önmagában olyan, mint egy regény vázlata. No,
egyszer majd talán.
És akkor abba az is belefér, mit mondott neki az
örök barát, Bálint László, amikor Győző tanácsot
kér tőle, hogyan vegye le a pályáról a Paris St.
Germain akkori szupersztárját, Szafet Szusicsot.
Hihetetlen történet.
Miként mesébe illő Martos Győző 70 éve is!
Isten éltessen, öreg barátom!
(Látják, azért csak sikerült azt a biztos jelzőt a
szovjet csatártankkal elkerülnöm…)
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# SPORT&EGÉSZSÉG

Nem a méret a lényeg – nagy
igazság ez, melyet sorra igazol
az élet. Ott vannak például az
ásványi anyagok, azok a miniatűr
összetevők, melyek úgy veszik
ki a részüket egy-egy sportsikerből, hogy a jelenlétük fel sem
tűnik. Bezzeg a hiányukat azonnal megérezzük.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

NÉLKÜLÖZHETETLEN

APRÓSÁGOK
KICSI, DE ERŐS
A folyamatot jól ismerjük: az aktív sport
hosszú távon fokozza az anyagcserét,
mellyel – többek között – feljebb kapcsolja a mikrotápanyagok felhasználását is a
szervezetben. Márpedig utóbbiakból nem
tanácsos kifogyni, hiszen számos folyamatban fontos szerepet töltenek be. Az
”
energia-előállítás, az immunrendszer megfelelő működése, az izmok regenerációja
vagy csontjaink szilárdsága mind olyan
tényezők, melyek egy átlagember szempontjából is meghatározóak, nemhogy
egy szervezetét huzamosan magas szinten
dolgoztató sportoló esetében” – alapozza meg az ásványi anyagok fontosságát
dr. habil. Fritz Péter egészségtudományi
szakértőnk. A kitüntetett figyelem ráadásul
duplán indokolt, hiszen az alapvető elemek
elégtelen volta komoly kockázatokat hordoz magában. Ha önmagában nem elég
”
erős érv a tudatos táplálkozás mellett a
megfelelő energiaszint – ami nélkül nehéz
tartósan jól teljesíteni –, akkor legyenek
azok a hiánytünetek, melyek rizikójával
bizony számolni kell nem kielégítő ásványianyag-szint mellett.”
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RIZIKÓS HIÁNYZÓK
A sportolók étrendjében az ásványi anyagok közül a kalcium, a
magnézium, a vas és a cink játszik
különösen fontos szerepet. Míg
előbbi kettő az izmok optimális
működéséhez elengedhetetlen,
addig a vas az oxigénszállításban,
a cink pedig a sebek gyógyulásában vesz részt. Márpedig ezek
sorra olyan funkciók, melyek nélkülözhetetlenek a tartósan magas
fizikai aktivitáshoz. Mindezt úgy,
”
hogy éppen ez a magas pörgés
az, ami folyamatosan éli is fel a
raktárkészleteket. Nagymértékű
izzadásánál például a test kalciumot veszít – ezért is mutatható
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Magasabb a
hiányállapotok
kialakulásának
esélye azoknál,
akik komolyabb
megszorításokkal járó fogyókúrát követnek,
vagy kerülnek
bizonyos élelmiszercsoportokat
az étrendjük
összeállítása
során.

Legutóbb 1966-ban rúgtak 6 gólt labdarúgóink
a DVSC-nek
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A VASHIÁNY ELSŐDLEGES TÜNETE A FÁRADTSÁG ÉS A TELJESÍTMÉNYCSÖKKENÉS,
MÍG AZ OPTIMÁLISNÁL
KEVESEBB CINK LASSÚ SEBGYÓGYULÁSSAL
ÉS A FERTŐZÉSEKKEL
SZEMBENI NAGYOBB
ÉRZÉKENYSÉGGEL JELENTKEZIK. A JÓDHIÁNY
PAJZSMIRIGY-ALULMŰKÖDÉST, A NÁTRIUMKLORID ALACSONY
SZINTJE PEDIG IZOMGÖRCSÖKET, GYENGESÉGET ÉS VÍZHÁZTARTÁSI
ZAVART VÁLTHAT KI
ki a sportolók nagy többségénél
deficit ebből az ásványi anyagból. De nem kevésbé gyakori az
alacsony vasszint sem, különösen a női állóképességi sportolók
körében” – ad átfogó képet a
legáltalánosabb problémákról a
szakember, hozzátéve: mindkét
állapot tünetei hamar lecsapódnak a sporteredményekben is.
TERMÉSZETESEN A LEGJOBB
Mint ahogy a legmeghatározóbb
dolgok, az ásványianyag-szükséglet is erősen sportágfüggő.
Annyi azonban általánosságban
megállapítható, hogy egy kellően változatos, egyénre szabott

!

és szakember által rendszeresen kontrollált
étrend képes fedezni azt. Amennyiben ki”
egyensúlyozott a táplálkozás, és kellő arányban szerepelnek benne az ásványi anyagok
szempontjából értékes és kézenfekvő – nem
mellesleg kézre eső – forrásnak számító
zöldségek, tejtermékek, hús- és gabonafélék,
akkor intenzív terhelés mellett is elkerülhetők
a hiánytünetek” – hangsúlyozza a szakértő.
Azonban vannak olyan élethelyzetek, amikor
indokolttá válik étrendkiegészítők használata.
Ez kötődhet egy megszorításokat tartalmazó
étrendhez, egy hosszabb betegségből vagy
sérülésből való visszatéréshez, de akár csak
egy fiatal sportoló fejlődésben lévő szervezetének fokozott igényeihez is.

A 6-1-es győzelem minden idők legnagyobb különbségű
Fradi-győzelmet jelenti Debrecenben
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SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő
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# 13+1

PAVUK
ATTILA

A totó
hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek.
Ezúttal bajnok
jégkorongcsapatunk
csatárát, Pavuk
Attilát faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

PAVUK ATTILA
Született:
Dunaújváros, 1991. augusztus 6.
Magasság, testsúly:
185 cm, 86 kg
Korábbi klubjai:
Dunaújváros,
Miskolci Jegesmedvék
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1. Hogyan lettél jégkorongozó?
Apukám vitt le a dunaújvárosi jégpályára, s egyből megfogott a palánkon
csattanó korong látványa és
hangja. A hoki iránti rajongásom máig tart.
2. Gyerekként ki volt a kedvenc játékosod és csapatod?
Nálam Wayne Gretzky volt a király,
a kedvenc klubom pedig, amelyikben
aktuálisan játszott, akkoriban éppen
a Los Angeles Kings.
3. Manapság kit tartasz a világon és
Magyarországon a legjobb hokisnak?
A Boston Bruins első sora, Marchand,
Pastrnak és Bergeron verhetetlen, csupa világklasszisból áll. Idehaza Galanisz
Nikandroszt említeném, akivel szerencsére nyolc évet játszottam együtt.
4. Mit tartasz a jelenlegi Fradi legnagyobb erényének?
A győzni akarást, az egységet. Mi
soha nem adjuk fel, mindig akad olyan
a csapatban, aki a nehéz helyzetekben
az élre áll és kisegíti a társait.
5. Milyen érzésekkel igazoltál tavaly
a Ferencvároshoz?
Két korábbi klubom, a Dunaújváros
és a Miskolc is topcsapat volt, Fodor
Szabolcs vezetőedző hívására jöttem
a Fradihoz. Elhatároztuk, hogy visszaadjuk a Fradi méltóságát jégkorongban, visszahelyezzük a csapatot a honi
hoki élére, ami szép, egyben komoly
kihívás volt. Már az első évben megnyertük a bajnokságot, ami hatalmas
örömet jelentett nekünk és a szurkolótáborunknak is.
6. Mi a sportolói hitvallásod?
A munkából lesz csak eredmény, sohasem az egyén, hanem a csapat a fontos.
7. Milyen autóval közlekedsz?
Opel Corsával.
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8. Kedvenc ételed, italod?
Az olasz konyha híve vagyok, tészta
és pizza jöhet minden mennyiségben,
amihez finom, száraz magyar vörösbor
illik, elsősorban villányi eredetű.
9. Könyved, filmed, színészed,
színésznőd?
Könyvben Jókai Mór klasszikusa,
Az arany ember, filmben az Üvegtigris-trilógia, a színészek közül Matthew
McConaughey, a színésznőknél Julia
Roberts a kedvencem.
10. Legszívesebben mivel töltöd
a szabadidődet?
Tanulással, a mesterképzést végzem az Óbudai Egyetem közgazdász
szakán, továbbá természetjárással,
motorozással.
11. Milyennek ítéled a magyar bajnokságot?
Az olasz központú Alpesi Liga magasabban jegyzett pontvadászat, ám hiszem, hogy öt-hat magyar klub veri az
ottani legjobbakat, azaz kifejezetten
színvonalasnak tartom a mi bajnokságunkat. Ezért is van komoly értéke a
bajnoki címünknek.
12. A Fradi szurkolóival milyen
a kapcsolatod?
A lehető legjobb, gyorsan befogadtak,
a csapatért meg valósággal rajonganak. Hálás és szenvedélyes szurkolótáborunk van, látják, hogy szívvellélekkel küzdünk, többek közt ezért is
számíthatunk egymásra.
13. Közeli és távoli céljaid?
A Fradival a bajnoki címvédés és
a tisztes helytállás a Kontinentális
Kupában, messzebbre nézve pedig
a pályafutásom végeztével is szeretnék
a hokiban maradni.
+1: Életmottód röviden?
A kemény munka mindig legyőzi
a tehetséget!
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Ötszörös Erste Liga-győztes hokisunk kemény játékstílusa okán
óriási közönségkedvenc és különösen nem szeretett ellenfél
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