ÉLETMÓD ÉS
SPORTKULTÚRA
MAGAZIN
2020. JANUÁR

EZ A KÉT SZÍN
MINDEN MÁSNÁL
TÖBBET ÉR
WWW.FRADI.HU

28.

HELYTÁLLÁS
AZ EURÓPALIGÁBAN

31.
NB I:

NAGY ŐSZI
MENETELÉS

52.

TÓTHÉK:
JÉGKORONGOS
FRADI-CSALÁD

ELEK LEVENTE

A FRADIBA
SZÜLETETT

74.

GÁRDONYI
ANDRÁS
13+1
IX. ÉVFOLYAM
1. SZÁM
ÁRA: 395 Ft

ELEK GÁBOR ÉS
SZUCSÁNSZKI ZITA GYERMEKE

FIN_001_ZF_2001_COVER_eleklevente_5.indd 1

2019. 12. 13. 13:30

MENETREND #

FÉRFI JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Január 3.: FTC–Debrecen
Január 6.: FTC–Gyergyó
Január 8.: UTE–FTC
Január 10.: Gyergyó–FTC
Január 11.: Brassó–FTC
Január 15.: FTC–Vasas

JANUÁR

NŐI KÉZILABDA

NB I
Január 4.: Alba Fehérvár–FTC
Január 7.: MTK–FTC
Január 11.: Békéscsaba–FTC
Január 15.: Kisvárda–FTC
Január 18.: FTC–Szombathely
Január 22.: FTC–Érd
BAJNOKOK LIGÁJA,
KÖZÉPDÖNTŐ
Január 25.: FTC–CSM Bucuresti

!

Az Espanyol elleni Európa-liga-találkozónkat 234 777 ember látta
a tévékészülékek előtt
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# TARTALOM

2020.

EBBEN A
HÓNAPBAN

JANUÁR

52
62

18 Körülötte forog a világ

6 Hírek házon belül

23 Nem a mi napunk
kelt fel

8 Aranyév testközelből
10 Örökös bajnokok

A következő
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2020.
január 31-én
jelenik meg!
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14 Én Fradim
16 Galambos Tibor
története

36 U9: sikeresek,
tehetségesek

26 Pénzre váltott
tehetség

38 U10: rend, fegyelem
és tisztesség

28 Nagy menetelés

40 Klasszikus fradista

az Európa-ligában

4

34 Újdonsült apukák

24 Előbb a kézilabda,
aztán a borok

köszöntése

31 Meccshátrányban is
pontelőnyben

!

nevelőedző

A labdarúgó NB I 14. fordulójának legjobb játékosa Isael lett
kaposvári játékával, amit az InStat 406 pontra értékelt
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LEVÉL #

ARANYÉV
ÖSSZEFOGÁSSAL

18
38

46 Zajos előszoba
48 Történelmi triplázás
50 Csillagösvényen
52 Tóthék a jégkorongos Fradi-családban
58 Vendégtoll:

Szombathy Pál

66 Svájc, az Alpok
szívében

70 Sportdiplomata
a Fradiból
72 A karácsony a barátom
74 13+1 kérdés
Gárdonyi Andráshoz

Jó lesz visszaemlékezni odahaza, baráti társaságokban,
munkahelyeken is a lassan mögöttünk hagyott évre. A
2019-es esztendő ugyanis joggal vonul be aranyévként a
120 éves Ferencvárosi Torna Club történelmébe, hiszen
férfi és női labdarúgóink, férfi vízilabdázóink és férfi jégkorongozóink összesen 11 trófeát nyertek. Mindez azért is
csodálatos, mert a csapatsportágakban szerzett sikerek
mindenkor erősítik az összetartozás érzését.
Persze, az sem mellékes, hogy új szurkolókkal is bővült a
Fradi-család, ennek örülünk, főként, mert régi vágyunk,
hogy a fiatalabb korosztályokban szerezzünk híveket a
klubnak, márpedig a bajnoki címeknél jobb hívószó nem
kellett. Ugye, ismerik az ősi riválisról szóló viccet. A gyermek megkérdezi az apukáját, mit jelent az, hogy bajnoki
cím, mire a papa ingatja a fejét, s azt feleli, nem tudom,
fiam, mi Újpest-szurkolók vagyunk... Tényleg csodálatos visszagondolni a hokisok ámulatra méltó, bravúros
diadalára, amivel huszonkét év után hozták haza a bajnoki
aranyat, a pólósok meg egyenesen az év csapataként
mindent megnyertek, amit lehetett, a Bajnokok Ligája-trófeával az élen. A futballcsapat harmincadik bajnoki címe,
a harmadik csillag megszerzése aztán euforikus örömet
szerzett a fradistáknak. Erre várt évek óta mindenki határon innen és túl, elvégre hiába tapasztalunk folyamatosan
globalizációs tüneteket a világfutballban, no meg idehaza
is, azért az új szurkolók mellett a régi drukkerek szenvedélye, szíve és hűsége irányt mutat. Ezért képesek még
fenntartani úgy-ahogy a hagyomány tiszteletét és szeretetét sok neves külföldi klubnál, pedig az üzleti érdek már
az ázsiai piac felé nyitást követeli meg.
Öröm, hogy a Fradinál évek óta sikeresen zajlanak a jótékonysági és társadalmi felelősségvállalási rendezvények,
a szurkolók kiszolgálása európai színvonalú, azaz a klub
is halad a korral, ám az értékek megtartása ugyanolyan
fontos az FTC életében. Érthetően, hiszen a Ferencváros
megalakulása óta túlmutat önmagán – s itt nemcsak arra
gondolok, hogy idén ősszel például az Európa-ligában
az egész országot képviselte sikerrel, hanem a lelkiségre
és az összefogásra is. Másként fogalmazva, az aranyév
csak együtt sikerülhetett. S ez így lesz mindig. Mindig
hittem benne, hogy fradistának lenni felelősség, stílus és
életforma. A Ferencváros történetének varázslatos, pazar
technikájú, felejthetetlen jobbösszekötője, Varga Zoltán még pontosabban írt erről önéletrajzában: A Fradi
”
tradicionális titkot, tudást, lelki finomságot, igényességet
jelentett, ami a legendából, a szeretetből és a nemzedékről nemzedékre testált hűségből állt össze.”
A legendás 8-as gondolataival kívánok Önöknek békességben, szeretetben, valódi értékekben gazdag karácsonyt, továbbá egészséget és boldog új esztendőt, no
meg hasonló Fradi-sikereket 2020-ra!

Bánki József

60 A hónap fotója

!

Isael a ZTE-meccs után is ott volt a forduló 5 legjobb
játékosa között az InStat-index szerinti 330 pontjával
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# HÍREK

GYORS
AZ ELIT
NYOMÁBAN

Az első helyen telelő
hölgyeket követve férfi tekecsapatunk is befejezte az
őszi szezont a Szuperligában. Az FTC a 11. fordulóban
a bajnoki címvédő és Bajnokok Ligája-szereplő Szeged
vendége volt, és izgalmas
mérkőzésen minimális különbséggel, 5-3-ra kikapott.
A Magyar Kupa-címvédő
csapatunk így a negyedik
helyen várhatja a januári
folytatást a Répcelak, a
Zalaegerszeg és a Szeged
mögött.

GRÓF DÁVID,
AZ OROSZLÁN

Kapusunk, Gróf Dávid
nagy fanatikusa a tetoválásoknak. Már 17 évesen
felvarratta az első testdíszét, és bár akkor azt
mondta, hogy az volt az
első és az utolsó is, azóta
szép számmal növekedtek
az újdonságok a testén. A
legutóbbi igencsak látványosra sikeredett, novem
berben egy oroszlánt
tetováltatott a hasára. De
azért kedvenc számának,
egyben mezszámának is,
a 99-nek, amit rendszeresen belenyírat a hajába,
szorított helyet. Ez volt
Gróf kilencedik tetoválása, s hamarosan jön a
tizedik...

33 ÉREM

A Szőnyi úti uszodában rendezték a BVSC Őszi Kupa
utánpótlás úszóversenyt,
amelyen az FTC szakosztálya népes csapattal indult.
Tehetséges fiú és lány versenyzőink igazán kitettek
magukért, ugyanis nyolc
arany-, öt ezüst- és 20
bronz-, azaz összesen 33
érmet nyertek a kétnapos
viadalon. A remek egyéni teljesítmények mellett
csapatban is remekeltünk,
mivel az Orbán Boróka,
Takács Botond, Váradi Márton, Farkas Nóra, Nagyiván
Borbála, Márton Levente,
Magyar Antónia, Zanyi Ferdinánd összeállítású Fradi
megnyerte a 8x50 méteres
mix gyorsváltót.

www.fradi.hu
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ISMÉT KAMPÁNYOLUNK A
KIREKESZTÉS ELLEN

A FERENCVÁROSI TORNA CLUB
2012-BEN, A HAZAI SPORTEGYESÜLETEK KÖZÜL ELSŐKÉNT KAMPÁNYT
INDÍTOTT A KIREKESZTÉS ELLEN, ÉS
KISFILM FORMÁJÁBAN RENDSZERESEN FELHÍVJA A FIGYELMET ENNEK
A TÖREKVÉSNEK A FONTOSSÁGÁRA. LEGÚJABB MEGMOZDULÁSUNK
ÜZENETE, HOGY A FRADIBAN EGYETLEN SZÍN SZÁMÍT: A ZÖLD! MI NEM
NÉZZÜK, KI HONNAN JÖTT, MILYEN
A VALLÁSA, MILYEN A VILÁGNÉZETE, A BŐRSZÍNE, MERT A FRADIBAN
CSAK EZ A SZÍN SZÁMÍT. A 2019-ES
KAMPÁNYFILMÜNKBEN HAT LABDARÚGÓNK, MIHA BLAZIC, FRANCK BOLI,
DIBUSZ DÉNES, LOVRENCSICS GERGŐ,
ISAEL BARBOSA ÉS TOKMAC NGUEN
MONDJA EL ANYANYELVÉN IDEI
KAMPÁNYSZLOGENÜNKET: NÁLUNK
CSAK EGY SZÍN SZÁMÍT, A ZÖLD!

6

ÚJABB ARANYAK

Két aranyéremmel zárta a tornászok
kadet és ifjúsági szerbajnokságát Balázs
Krisztián. Ifjúsági olimpiai bajnokunk
gyűrűn és lólengésben végzett az élen,
csapattársa, Vízlendvai Máté pedig
talajon nyert. A kadet Laczkó Levente az ezüstérmeket halmozta, talajon,
ugrásban és nyújtón egyaránt a dobogó
második fokán végzett.

!

Balázs Krisztián idei éve is emlékezetes volt: junior vbbronzérmet, valamint mesterfokú ob-n aranyat is nyert

2019. 12. 12. 12:29

HÍREK #

ISMÉT SZEMES-PARÁDÉ

Az ausztriai Mödlingben rendezték meg
kadet korosztályban az Európai Vívószövetség legrangosabb nemzetközi
tőr körversenyének aktuális állomását.
A mindössze 16 éves tőrözőnk, Szemes
Gergő két héttel korábban a körverseny
budapesti állomásán közel 300 fő közül
bizonyult a legjobbnak. Mödlingben Európa
legjobbjai mellett az amerikai versenyzők
is elindultak. Szemes ezúttal is imponáló
magabiztossággal vívott, az egész viadal
során legszorosabb asszója egy 15-11-es
győzelem volt, a döntőben például 15-5ös, elsöprő győzelmet aratott amerikai
ellenfelével szemben. Rajta kívül is voltak
még fradisták: a férfiaknál Horváth Soma a
76., Horváth Keán a 88., Skorka Csongor a
93., Tóth Zsombor a 189., a nőknél Zsoldosi Emília a 93. helyen zárt összesítésben.
Horváth Soma Szemessel együtt, valamint
a szigetszentmiklósi Bagdány Alberttel és
a Törekvés versenyzőjével, Benyus Attilával kiegészülve a csapatversenyben a 9.
helyen végzett.

SAS SÁNDOR DÍJA

Szemes Gergő 2019-ben a világkupában 3 aranyat és
1 bronzérmet szerzett, s a kadet Eb-ről is hozott egy bronzot
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EZÜSTÖS TŐRÖZŐK

A junior tőrözők egyéni és
csapat magyar bajnokságán az FTC vívószakosztálya mindkét nemben sok
versenyzővel indult. Az
egyéni versenyek nyolcas
döntőiben a nőknél Zsoldosi Karolina ötödik, Fekete
Hanga pedig hetedik lett,
a férfiaknál Szemes Gergő
a hatodik helyen végzett.
A csapatversenyeken már
érmet is nyertek a fradisták,
ugyanis első számú női és
férfi együttesünk egész napos kiváló vívással egészen
a fináléig menetelt. Ott két
kiélezett, izgalmas csatát
hozó asszóban végül mindkét párharcban a Törekvés
nyert, így a Ferencváros két
értékes ezüstéremmel zárta
a magyar bajnokságot.

CÍMVÉDÉS
FOOTGOLFBAN

A háromszoros olimpiai bajnok
ökölvívóról elnevezett Papp László
Budapest-sportdíjat olyan személyek
kaphatják, akik kiemelkedő teljesítményt érnek el a sportban, és eredményükkel hozzájárulnak a főváros
hírnevének öregbítéséhez, továbbá
munkájukkal, kiemelkedő tevékenységükkel segítik Budapest sportéletének fejlődését. A díjat novemberben para-erőemelő klasszisunk, a
Ferencvárosi Torna Club tizenkilencszeres magyar bajnoka, háromszoros Európa-bajnoki ezüstérmese, a
2016-os világkupa első helyezettje,
Sas Sándor is megkapta.

!

GYORS

Az FTC Footgolf csapata
megvédte címét a Zircen
rendezett országos bajnokságon. A zöld-fehérek
Németh Gábor, Mikulek
Norbert, Bogár Krisztián,
Rigó Zsolt, Tajtyi Róbert,
Simonyi Gábor, Czirbus
Tamás, Lengyel Béla összeállításban szereztek újabb
bajnoki elsőséget. Abszolút
kategóriában országos
szinten Lengyel Béla a
második, Németh Gábor a
harmadik helyen végzett,
a győzelmet Bacskai
Bence, a Royal footgolf versenyzője szerezte meg.

7

www.fradi.hu

2019. 12. 12. 12:29

# ZÖLDÖVEZET

ARANYÉV

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

TESTKÖZELBŐL
SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS
A FERENCVÁROSI TORNA CLUB a 120. évfordulóját
ünnepelte 2019-ben, és micsoda esztendő volt ez! Nem
véletlenül nevezzük aranyévnek a mögöttünk hagyott
365 napot. És mi, a FradiMédia munkatársai igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert ott voltunk végig,
testközelben minden eseménynél.
Ott voltunk, amikor a tavasszal labdarúgócsapatunk kilábalt egy kezdeti, rövid rossz időszakból, és sorra legyőzve
az ellenfeleket, megszerezte a 30. bajnoki címét. Ott voltunk, amikor egy rövid pihenő után a játékosok nekivágtak a felkészülésnek, a két ausztriai edzőtáborban sokszor
kíméletlen körülmények között kőkemény edzéseken
készültek fel arra, ami aztán megvalósult 15 év után, és
egy nagyszerű menetelés során újra európai kupasorozat
csoportkörébe jutottunk.
Beszámolhattunk a vízilabdások csodálatos évéről, arról,
hogy miután itthon minden sorozatot megnyert Varga
Zsolt együttese, a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjében is
fantasztikus menetelést mutatott be és elhódította a klub
történelmének első BL-trófeáját!
Együtt éltük át a jégkorongcsapattal, ahogy huszonkét
szűk esztendő után, 1997 óta először magyar bajnok lett,
és története során először nyerte meg az Erste Ligát.
Együtt örülhettünk női futballcsapatunkkal, amely 2016
után ismét NB I-es bajnoki címet szerzett, és újra megvédte Magyar Kupa-címét.
Szerencsések vagyunk. És ezekből az élményekből igyekeztünk minél többet átadni önöknek, akik nélkül egyetlen
siker sem született volna meg, az ország legnagyobb és
legcsodálatosabb szurkolótáborának.
Gyönyörű év volt a 2019-es.

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 klub a bajnoki mérkőzések előtt nagy sikerrel szervezett
élményprogramot a szurkolóknak: folytatás tavasszal

2019. 12. 12. 10:58

# ÖRÖKZÖLD

ÖRÖKÖS BAJNOKOK
KÖSZÖNTÉSE
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

Az FTC Baráti Kör (FTC BK) év
végi összejövetelein születésnapi
köszöntésekre került sor. Friedmanszky Zoltán október 22-én
ünnepelte 85. születésnapját.
A kiváló csatár 157 mérkőzésen
szerepelt az FTC-ben, ezeken 76
gólt szerzett. Kétszer volt bajnok-,
egyszer MNK-győztes csapat tagja, és részt vállalt a VVK-győzelemben is. Az 1957/58-as bajnoki
év társgólkirálya volt az MTK-s
Molnár Maki” Jánossal 16 góllal.
”
A népszerű Frici” csak azért nem
”
lett egyedüli gólkirály 17 góllal,
mert a szombathelyi meccsen
egy menteni akaró védő beleért a
lövésébe, és a találatot az akkori

www.fradi.hu
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szabályok szerint öngólnak minősítették. Edzőként 134 alkalommal ült a zöld-fehérek kispadján,
irányításával 1978/79-ben bajnoki
ezüstérmet szerzett a gárda.
Pogány László október 23-án
töltötte be 65. életévét. Közel 400
mérkőzésen játszott a Fradiban,
156 góllal terhelte meg az ellenfelek hálóját. Kétszer volt házi gólkirály, az 1979/80-as bajnoki évben
18 góllal. Gólerős játékos volt mind
a Pusztai, Nyilasi, Pogány támadósor, mind az Ebedli, Nyilasi,
Pogány középpályássor tagjaként. Egy-egy bajnoki arany és
MNK-győzelem színesíti gazdag
pályafutását.
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Az ünnepelteket először
az FTC nevében
Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök köszöntötte és adta át
a nevükkel és életkorukkal ellátott,
háromcsillagos bajnoki mezt. Az FTC
Baráti Kör jókívánságait és ajándékait Bálint László elnök nyújtotta át a
jubiláló születésnaposoknak.
Egy váratlan köszöntésre is sor
került. Friedmanszky Zoltán annak
idején a gólkirályi címéért semmilyen
elismerésben, ajándékban nem részesült. Ezért a Fradi gólkirályai című
időszakos kiállításhoz sem tudott emléktárggyal hozzájárulni. Most utólag
az MLSZ szóvivője, Sipos Jenő adott
át Frici bácsinak egy emléktáblát a következő szöveggel: A Magyar Labdarúgó
”
Szövetség köszönti a 85
éves Friedmanszky Zoltánt,
az 1957/58-as bajnokság
gólkirályát.”
A harmadik ünnepelt Vépi
Péter lett volna, aki október
20-án volt 70 éves. Sajnos
betegsége miatt nem tudott
részt venni az összejövetelen. Ezúton is gratulálunk
születésnapja alkalmából,
mielőbbi felgyógyulást kívánunk neki.
A baráti kör decemberben két legendás futballistáját, az egyaránt a 70.
születésnapját ünneplő Martos Győzőt és Branikovits
Lászlót is köszönti, méghozzá a hagyományos év végi
ünnepi vacsora alkalmával.

!

Friedmanszky, aki az FTC örökös bajnoka, edzőként
Magyar Kupa-győzelemhez segítette a Fradit 1978-ban

2019. 12. 11. 12:59

# HÍREK

GYORS
BALLA JÓZSEFRE
EMLÉKEZTEK

Kecskeméten rendezték
meg a korábbi ferencvárosi
klasszis birkózó, Balla József
emléke előtt tisztelgő utánpótlásversenyt, amelyen a
Fradi szakosztálya kiválóan
szerepelt. Fiatal tehetségeink
összesen 17 érmet, köztük
négy aranyat, négy ezüstöt és
kilenc bronzot szereztek négy
korosztályban. Ezzel egy időben Kiskunfélegyházán, a II-es
korosztályúak szabadfogású
diákolimpiai bajnokságán az
FTC egyetlen aranyérmét a 63
kilogrammosok között induló,
a Budapest Honvédtól nemrég
szerződtetett Nádasdi Péter
nyerte, a döntőben éppen fradista klubtársát, Helyes Eriket
győzte le. Rajtuk kívül Toplak
Barna (42 kg) és Zavaczky
Zalán (54 kg) szerzett még
bronzérmet.

ARANY ÉS EZÜST
JAPÁNBÓL

Nagoja adott otthont az idei
rövidpályás gyorskorcsolya Világkupa-sorozat első
állomásának. Az FTC ezúttal
is népes csapatot delegált a
válogatottba, Liu Shaoang és
Liu Shaolin Sándor mellett ott
volt Lockett Deanna, Krueger
Cole, Sziliczei-Német Rebeka,
Varnyú Alex, valamint ezúttal
csatlakozott az olimpiai bajnok
csapat tartalék tagja, dr. Oláh
Bence is. A lépés ezúttal Liu
Shaoangnak jött ki, aki 1000
méteren ezüstöt, míg 500
méteren aranyat nyert.

www.fradi.hu
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ÉLEN A SPORTSZERŰSÉGBEN

A Magyar Olimpiai Bizottság megtartotta 2019-es ünnepélyes Fair
Play Díjátadó Gáláját. A Ferencvárosi Torna Club két kategóriában is
érintett volt. Fair Play Cselekedetért kapott díjat férfi kézilabdacsapatunk korábbi kapusa, Rade Mijatovic, míg a Fair Play Eszmeiségének
Népszerűsítése kategóriában is díjazottak voltunk. Az elismerést jégkorongszakosztályunk utánpótlásának U8–U10-es korosztálya érdemelte ki integráló gyermek siket jégkorongos programjával.

1000 RENDEZVÉNY
A GROUPAMA ARÉNÁBAN

TORNAGYŐZTESEK

2019 igazán különleges év volt a Ferencvárosi Torna Club életében. Klubunk ebben az
évben ünnepelte a 120. évfordulóját, labdarúgócsapatunk megszerezte a 30. bajnoki
címét, majd a nemzetközi kupaporondon is
remekül szerepelt, hiszen 15 év után ismét
csoportkörbe jutott, kiharcolta a főtáblás szereplést az Európa-ligában. A sikerekben nagy
szerepe volt a Groupama Arénának, amely
fantasztikus atmoszférájával segítette hozzá
a győzelmekhez labdarúgóinkat. A stadion
nemcsak a labdarúgás otthona volt az elmúlt
öt évben, igazi multifunkcionális létesítményként működik, és november 21-én már az ezredik üzleti rendezvényt tartották meg hazai
pályánk otthonában.
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DECEMBER ELEJÉN
SZEKSZÁRDON, A
HAGYOMÁNYOS TEREMTORNÁN VETT
RÉSZT U16-OS LABDARÚGÓCSAPATUNK,
AMELY – AKÁRCSAK
TAVALY – IDÉN IS
AZ ELSŐ HELYEN
VÉGZETT. A LISZTES
KRISZTIÁN, JORDÁKI
NORBERT, FISCHER
PÁL TRIÓ ÁLTAL
DIRIGÁLT EGYÜTTES
REMEK JÁTÉKKAL
UTASÍTOTTA MAGA
MÖGÉ A MEZŐNYT. AZ
MÁR CSAK HAB VOLT
A TORTÁN, HOGY
A TORNA LEGJOBB
JÁTÉKOSÁNAK IFJABB
LISZTES KRISZTIÁNT, A
LEGJOBB KAPUSNAK
MERGL SZABOLCSOT
VÁLASZTOTTÁK.

Oláh Bence, a Fradi és a short track válogatott doktora
nyáron szerzett hematológusként doktori diplomát

2019. 12. 12. 12:29

HÍREK #

FRADISTA HŐSÖK

GYORS
TÁVOL A CÍMVÉDÉS

IDÉN HARMADIK ALKALOMMAL rendezték meg a Fradi Fair
Play Díjátadó Gálaünnepséget az Elek Gyula Arénában. Az
Igazi Zöld-fehér Hős kategóriában mindig olyan ferencvárosi
sportolót díjaznak, aki az adott évben különleges sportemberi
nagyságáról tett tanúbizonyságot. Az elismerést atlétánk,
Goschi Anna kapta ezúttal. Sportolónk az országos bajnokságon hármasugrásban is indult, az egyik ugrásánál azonban
egy méterrel többet mért a gép. Anna és edzője, egyben
szakosztályunk vezetője, Vágóné Solti Mária azonnal jelezték,
hogy nem jó az eredmény, ám az elektromos rendszer nem
tudta törölni az ugrást. Annának át kellett vennie a bronzérmet, de a díjátadó után azonnal megkereste a valós eredmények alapján a harmadik helyen végző kaposvári lányt és
átadta neki az érmét.
A Fradi Szív kategóriában az FTC törekvéseit a klub számára
fontos társadalmi ügyben támogató magánszemély, cég vagy
szervezet lehet a győztes. A bizottság úgy döntött, hogy
2019-ben az FTC-Telekom Waterpolo női vízilabdacsapatának
technikai vezetője és az utánpótlásban edzőként is dolgozó
Karácsonyi Vazul cselekedetét ismeri el. A gyerekkora óta
fradista Vazul hősies tettéért érdemelte ki a Fradi Fair Play
Bizottság díját, ugyanis egy délutáni edzés alkalmával egy
füldugóját lenyelő kislányt mentett ki a medence aljáról, majd
gyors és szakszerű elsősegélynyújtásban részesítette, megmentve ezzel a kis sportoló életét.

!

A Fradi úszói kihagyták a decemberi rövidpályás Európa-bajnokságot,
amelyen Hosszú Katinka megszerezte a sportág 1000. érmét
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Az osztrák bázisú női
jégkorongbajnokságban,
a DEBL-ben címvédő női
jégkorongcsapatunk két
kulcsfontosságú mérkőzést
játszott a négyes döntőért.
Alaposan megfogyatkozott
fiatal csapatunk mindöszsze 12 fővel utazott Grazba,
ahol váratlan, fájó 2-1-es
vereséget szenvedett. Ezt
követően Budapesten a
tavalyi döntőbeli ellenfelünk,
a KMH otthonában lépett
jégre, de minden erőfeszítésük ellenére ez is vereséggel végződött (2-0). A Fradi
esélye a négyes döntőbe
jutásra csupán matematikai
lehetőséggé olvadt.

SIKERES
FELMÉRŐ

Magyar Kupa-győztes
szinkronúszó fiataljaink
Belgrádban a XX. Crystal
Cup keretében a nemzetközi versenyen vettek részt.
A viadalt a közép-európai
régió legnagyobb gyerek
korosztályos versenyeként
tartják számon. A Fradi az
U10-es csapatversenyben
ezüstérmet, az U8 kötelezőben Fábián Lili pedig
bronzérmet szerzett. Mivel
kűrben is dobogós lett a
csapatunk, egy kupával
gazdagodott. Csapattagok:
Fábián Lili, Táborszki Réka,
Enyedi Zselyke, Danóczy
Kinga és Szénási Viktória.

www.fradi.hu
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# ÉNFRADIM

#enfradim

@Göndör Albert

@Zsitnai-Pál Rebeka és Zsitnai Simon

@mihalyibarbara1

@acsbalazs87

#
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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@z.laszlo.z

@anitacska9
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Az FTC az elmúlt kilenc évben megduplázta a nézőszámát,
idén átlagosan 11 ezren jártak ki a futballmeccsekre

2019. 12. 11. 12:59

ZÖLD SZÍVVEL A PÁLYÁN
ÉS AZ UTAKON IS
Interjú Koleszár Róberttel,
a Mercarius Flottakezelő,
a Ferencvárosi Torna Club
hivatalos flottakezelő
partnerének ügyvezető
igazgatójával.

Z&F
Az elmúlt hetekben vált
hivatalossá, hogy a Mercarius Flotta
kezelő lesz az FTC flottakezelő partnere.
Mit lehet tudni a cégről?

Szűcs Lászlóval, mert mindketten rajon
gunk a sportért, és szívesen támogatjuk
Koleszár Róbert: A Mercarius Flotta
a hazai sportéletet és sportolókat. 30
fotó: Koleszár-Sugár Kinga
kezelő az ország legnagyobb magyar
darab autót biztosítunk a klub számára,
Z&F
tulajdonban lévő flottakezelő vállalata.
Honnan jött az ötlet, hogy
amellyel célunk, hogy még inkább
2012 óta vagyunk jelen Szűcs László
épp a sportklubunkat támogassák?
tehermentesítsük a sportolókat – üzlet
tulajdonostársammal a cég életében,
politikánk alapvető pillére, hogy stressz K. R.: A Mercarius társadalmilag is fele
ez idő alatt dinamikus növekedés ment
mentes szolgáltatást biztosítsunk, az ügy lős vállalatként tekint önmagára. Azon
végbe a cégben, kihelyezett autóállomá
feleinknek csak használni és tankolni kell túl, hogy a Fradi az egyik legeredménye
sebb és legnépszerűbb magyar labda
nyunk 250 autóról közel 5000-re duzzadt. az autókat, az üzemeltetés többi feladata
rúgó csapat, nekünk nagyon fontos volt
Büszkék vagyunk rá, hogy 2017-ben
ránk hárul. Ezzel a sportolók és a stáb
bekerültünk a BÉT50 összeállításba, idén tagjai időt tudnak megtakarítani, így
az is, hogy az FTC-nél erős az utánpót
pedig először felkerültünk a Forbes 100
még inkább arra koncentrálhatnak, ami
lás-nevelés, rengeteg fiatal tehetséggel
legnagyobb 100 százalékban magyar
számukra a legfontosabb, azaz a sportra. foglalkoznak, akik szintén kiemelkedő
vállalat összeállítás 49. helyére, valamint
teljesítményt nyújtanak. A zöld szín
Z&F
a HVG TOP500 legnyereségesebb magyar
Hogyan kapcsolódik
pedig ezen túl is összeköt minket, hiszen
cég listájára és a Figyelő által a feltörek
a Mercarius a Fradihoz?
kifejezett célunk, hogy a környezetbarát
vő vállalatokról összeállított TOP200-as
K. R.: Én személy szerint a Fradihoz
elektromos autózás minél szélesebb teret
sikerlistájára is. Filozófiánk, hogy
húzok, de a munkatársaink közül is
nyerjen a vállalati mobilitás területén.
ügyfeleink számára nem csupán autókat, sokan Fradi szimpatizánsok. Csapatépítő
Z&F
hanem szolgáltatásaink révén valódi
jelleggel mi is szoktuk látogatni a csapat
A sport más területén
mobilitást biztosítunk, ami egy autóban
meccseit, illetve ügyfeleinket is gyakran is támogatnak csapatokat?
ölt testet. Emellett elkötelezett támogatói invitáljuk meg, hogy közösen élhessük át K. R.: Igen, a most megkötött együttmű
vagyunk egy fenntarthatóbb közlekedési a szurkolás élményét. Sőt, alkalmanként ködés mellett együttműködő partnerei
forma, az elektromobilitás terjesztésének focizni is elmegyünk együtt a kollégák
vagyunk a női vízilabda válogatottnak,
a vállalati közlekedésben is.
kal. Egyébként, nem csak a futballon
az MVM SE vitorlás szakosztályának,
keresztül leszünk jelen a Fradi életében, illetve a paksi Atomerőmű SE kosárlab
Z&F
Mit lehet tudni magáról
a klub minden szakosztályát támogatjuk. dacsapatának is szponzorai vagyunk.
a megállapodásról?
Azonban mindketten úgy érezzük, hogy
K. R.: Nemrég írtuk alá a támogatói
ezzel az újabb támogatási lábbal vált
megállapodást, aminek már csak azért is
teljeskörűvé a Mercarius sportszpon
nagyon örültünk tulajdonostársammal,
zorációs tevékenysége.

# ÖRÖKZÖLD

Betyárkodó

atléták

Remélem, már februárban, a
fedettpályás bajnoki fináléban, hármasugrásban meglesz a huszadik
bajnoki címem, de titkon abban
bízom, távolugrásban a huszonegyedik is összejön…

S

akkor, íme, Galambos Tibi
története, amely közismert
klubtársához kapcsolódik:
– Szabó Lacival, aki szintén a
Fradiban atletizál, sőt a klubnál
is dolgozik, gyakran évődünk
egymással, többnyire az egyik közösségi hálót használjuk egymás
ugratására. Egy alkalommal például Laci az egyik vezető nevében
gratulált a sikereimhez, jelezve azt
is, mennyire büszke rám az egyesület. Egyben arra kért, mégis
hagyjam ott az atlétikát és menjek
focizni, mert gyors emberekre van
szüksége a csapatnak. Éreztem,
hogy valami nem stimmel, ráadásul kapásból Lacira gyanakodtam
mint elkövető, ezért az ő címére
az atlétikai szövetség sportigazgatója nevében írtam egy nagyon
szép levelet, amelyben szívből
gratuláltam a remek eredményeihez. A levélben azt is közöltem
vele, hogy a szövetség elnökségének javasoltam a támogatási
összegének megemelését, továbbá étkezési hozzájárulást, külön
autóhasználatot, ám a grémium
úgy látja, inkább a visszavonulás
időpontját kellene kitűzni, amit
látványos ünnepség és komoly
ajándékok átadásának keretében
szeretne megejteni. Amikor legközelebb találkoztunk a Ligetben,
láttam, hogy fülig ér Laci szája,
ebből mindketten tudtuk, hogy
célba ért a levél…

www.fradi.hu
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A LABDA KÉZRŐL KÉZRE,
LÁBRÓL LÁBRA, A TÖRTÉNET
SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR.
FERENCVÁROSI SPORTOLÓK,
KOLLÉGÁK MESÉLNEK EL
EGY-EGY ANEKDOTÁT,
S MÁRIS PASSZOLNAK EGYIK
TÁRSUKHOZ.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

GALAMBOS
TIBOR

PASSZ

EZÚTTAL A FRADIBAN HÚSZ ÉVE
ÚSZÓMESTERKÉNT DOLGOZÓ
KÁNYÁSI LÁSZLÓNÉ, ALIAS EMIKE
KÉRDEZTE GALAMBOS TIBORT,
AZ FTC 19-SZERES MAGYAR BAJNOK
ATLÉTÁJÁT: MIKOR SZERZI MEG
A HUSZADIK ARANYÉRMÉT?

?

Bánhidy Andráshoz, az FTC létesítményvezető-helyetteséhez, a korábbi kitűnő vízilabdázóhoz: Ősfradistaként,
egykori pólósként hogyan tud minden nap ilyen szenvedélyesen edzést
tartani a gyerekeknek az uszodában? Sohasem fáradt vagy nyűgös?
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Bajnoki címeit munka mellett gyűjtögeti, korábban masszőr
is volt pólósaink mellett, jelenleg úszómester a Népligetben

2019. 12. 11. 13:00

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

# CÍMLAPSZTORI

KEMÉNY DOLGUNK LESZ, MERT LEVI AKARATOS, ERŐS TERMÉSZETŰ. AZ ÉTVÁGYA IS IGEN
NAGY, SZÓVAL TÉNYLEG GABIRA HASONLÍT…

www.fradi.hu
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Elek Levente 2019. június 29-én 3400 grammal és
55 centivel született

2019. 12. 11. 13:12

CÍMLAPSZTORI #

Elek Gábor és Szucsánszki Zita gyermeke, Levente még csak
az első életévét tölti, de már most sem az az otthon ülős
típus… Persze, egyelőre ez kevésbé múlik rajta, mint azon,
hogy mennyire különleges családba és közegbe született.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

baba – magyarázta Szucsánszki Zita. – Ha otthon maradna, és ott vigyázna rá valaki, akkor
négy órát lennénk egymástól távol, ezért inkább
magammal hozom, és vagy a csarnokban figyelnek rá, vagy Cunika nénihez viszem, aki csak tíz
percre lakik a Fraditól. Az edzések után megfürdök és rohanok érte, alig várom már, hogy
találkozzunk.”
Az Elek Gyula Arénában mindig akad valaki, aki
szívesen gondoskodik Leviről. Hol Kökény Bea
vezérletével a szakosztályt és főképp az utánpótlást egyébként is tyúkanyóként védelmező
korábbi klasszis kézilabdázóink tartják szemmel,
hol meg az FTC kötelékébe 1980 óta tartozó,
ma a kézilabda-szakosztály pénzügyi osztályán
dolgozó Pádár Katalin óvja. Persze, ha úgy
alakul, a legkisebb Elek a konditeremben is jól
elvan, alszik vagy nézelődik.

Ezt a kölyköt láttam már valahol” – mondta
”
rezzenéstelen arccal Elek Gábor, és éppen ezért
tökéletesen betalált a poén, amikor váratlanul
megpillantotta a babahordozóban pihegő kisfiát
az édesapjáról elnevezett sportcsarnok lelátóján. Zizit, mármint Szucsánszki Zitát, az édesanyát nem láthatta még ekkor, ezért is lepődött
meg a fia jelenlétén. A visszatérés küszöbén
álló kézilabdázó ugyanis néhány méterrel
odébb a családról, az otthoni hétköznapokról
mesélt egy riporternek.
Megszokott életkép ez, a féléves Levente kis túlzással többször nézelődik a Népligetben, mint a
kiságyában. Persze, hogyan is lenne másképp, ha
egyszer a szülei ugyanott, a kézilabdacsarnokban
dolgoznak, ráadásul általában egy időben.
Közösen döntöttünk így, de inkább én forszí”
roztam, hogy a lehető legtöbbet legyen velem a

!

A fotózásra Elek Gábor szerint Levente háromheti
túlélőkészletével készültek
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Az sem zavarja, ha épp szól a zene, vagy anya
tucatnyi társával együtt edz, apa meg instruálja
vagy hajtja a lányokat. Igazán bájos, a Ferencváros
szellemiségére jellemző mozzanatok ezek.
Edzett baba lesz, az biztos, már most jó sok ki”
lométer van benne” – mondta nevetve ezzel kapcsolatban Gábor, aki le sem tagadhatná, hogy ő
az édesapa. Levente természete már most sokban
hasonlít az övére, de talán az első mosoly és az
első kacaj is az apa–fia kapocs miatt illette meg őt.
Mondtam is neki, nem lehetsz ekkora áruló,
”
fiam… – szólt közbe Zita kedvesen tettetett felháborodással. – Nem tudom, hogyan csinálja Gabi,
de mindegy is, csak csinálja, ebben ő a profi. Az
is látszik, hogy kemény dolgunk lesz, mert Levi
akaratos, erős természetű, pont olyan, mint Gabi.
Meg izzadós is, és az étvágya is igen nagy, szóval
tényleg rá hasonlít… Sokat gügyög amúgy, be
nem áll a szája mostanság, de lehet, hogy csak
azért, mert folyamatosan beszélek hozzá.”
Zizi azt is hozzátette, az edzéseken képes a feladatára összpontosítani, de az életüket természetesen átalakította a kisfiuk. Eleinte nem igazán
aludta végig az éjszakákat, újabban meg gyakran
megvicceli anyukáját.
Körülötte forog a világ… Ha csak nyikkan egyet,
”
azonnal felkelek, bármilyen fáradt vagyok, és
megpróbálom megfejteni, majd megoldani a
gondjait. Ez az anyai ösztön. Gabi is segít ebben, megosztjuk a feladatokat, de arra próbálok
figyelni, hogy éjszaka tudjon pihenni, igyekszem
még azelőtt elkapni a gyereket, hogy felkeltené
az apját. Amúgy is aggódós típus vagyok, Gabinak rám kell szólnia olykor, hogy hagyjam picit,
ne szokja meg, hogy első szóra ugrunk. Igaza
is van, mert manapság nagyon szereti hallani a
hangját. Megesik, hogy a másik szobában sikít
egyet, futok hozzá, mert azt hiszem, hogy beszorult, vagy gondja van, hiszen most már sokat
forgolódik, erre azt látom, hogy csak nevet rám.”

BALLAI ATTILA

Ez a gyermek az E betűt biztosan meg fogja tanulni. Most azt
gondolják, azért, mert Elek Levente a neve? Nem, ilyesmin nem
poénkodnék. A Levente az egyik kedvenc fiúnevem, ráadásul
nem cseng rosszul a magyar történelemben. Miként az Elek sem a
magyar kézilabdában, sőt. Én nem öt E betűre céloztam, csupán
háromra; arra a háromra, amely ott pompázik
a Ferencváros címerében. Erkölcs, Erő, Egyetértés.
E három erény szinte önmagában tetszőleges nagyságú közösségek összetartásához elegendő, legyen szó hazáról, klubról,
csapatról, családról. Aki ebben cseperedik fel, azzal olyan nagy
baj már nem történhet. A példáért nem kell messzire menni,
elegendő a tisztelt papáig. A legtöbb, amit egy gyermek kaphat,
amíg megérik a lelke, a tudata, az ősbizalom. A szűkebb és tágabb környezete által belé plántált hit, hogy a világ – még a mai
is – megfelelő, olykor egészen kiváló hely az élethez, az emberek
általában és eredendően jók, ha mi is jók vagyunk és leszünk,
azzal áldást hozunk másokra és magunkra. Mint a nagyszülők.
Kevésbé fennkölten folytatva, az is úgyszólván elengedhetetlen
ismeret egy ifjú számára, hogy a lila tulajdonképpen nem is szín,
hanem szag. Azt pedig nem kell az orrára kötni, hogy a famíliában, az apai ágról származó Ádám bácsi régen, megfejthetetlen
okból, az Újpesti Dózsa futballcsapatának kapusa volt.
Azt ellenben úgyis az anyatejjel szívja magába, hogy a kedves mama a női kézilabda-bajnokság 2015-ös döntőjének első
mérkőzésén 16 gólt vágott a Győr kapujába, a rendes játékidő
utolsó pillanatában eleresztett bombájával mentette döntetlenre
a meccset, majd a hetespárbajban és a végső diadalban is oroszlánrészt vállalt. Amit mostantól
anyaoroszlánrésznek is tekinthetünk.
Mit is kívánhatnánk mindezek után e gyermeknek? Talán annyit,
hogy ha húsz év múlva Elek Gábor és Szucsánszki Zita feltűnik
a lelátón, az emberek így súgjanak össze mögöttük:
ők az Elek Levente szülei!

HIHETETLEN ÉRZÉSEKET MOZDÍTOTT MEG BENNEM
A KIS TÖRPE, HIÁBA, A KÉT NAGYOBBIK FIAM RÉGEN
VOLT EKKORA. PERSZE VÁLTOZTAM AZÓTA, TÜRELMESEBB VAGYOK, NAGYOBB A TAPASZTALATOM, EGÉSZEN
MÁS SZEMMEL TEKINTEK A VILÁGRA, ÉS FŐLEG RÁ
www.fradi.hu
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Levente kedvenc játéka a Bolond Zsiráf, amely nélkül nem mennek
sehova, így természetesen a fotózásról sem hiányozhatott
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BÁNKI JÓZSEF

A hetvenes évek elején édesapámmal a futball
mellett folyamatosan jártunk a Fradi női és férfi
kézilabdameccseire is. Arra például tisztán emlékszem, hogy az Üllői úti hátsó salakos pályán – a
Groupama Arénához mérten körülbelül a mélygarázs területére esett – mindig feltűnt egy idősödő
kopasz fruttiárus, aki rendre azt hajtogatta:
Budaiak, egyetek! Máig nem jöttem rá, hogy Pest
szívében miért mondogatta ezt, mindenesetre a
hangulatra a kézilabdában sem lehetett panasz,
remek csapatunk volt, amelyet olyan klasszisok
erősítettek, mint a világbajnok kapus, Elekné
Rothermel Anna, továbbá Szőkéné Bognár Erzsébet, Takácsné Giba Márta és Csiha Magdolna. A
kapuban tehát a legendás Potyika, azaz a csapat
jelenlegi vezetőedzőjének, Elek Gábornak az
édesanyja állt, vele és a férje, a szintén legendás
tréner, Elek Gyula vezérletével sorban nyerte a
csapat a bajnoki címeket. A világbajnok hálóőr,
aki a nyolcvanas években a Fradi-ajándékboltot
vezette, csupán gyermekük, Gábor születésekor
hagyott ki egy évet, ám amint lehetett, újra a
pályán volt. S persze kisfiuk már csecsemőként
az oldalvonal mentén szívta magába a franzstadti levegőt. A túlzott kényeztetéstől persze az
édesanya óvta a picinyét, ezért Gabika nyakába a
következő feliratú táblát helyezte:
a gyereket etetni tilos!
Nem kizárt, Leventére – Szucsánszki Zita és Elek
Gábor kisfiára – hasonló sors vár, elvégre nem árt
a felejthetetlen nagymama intelmeit megfogadni.

Gábornak van már rutinja a gyereknevelésben,
hiszen a két nagy fia, Ábel és Mátyás mellett
kétszer végigélt már hasonlót, igaz, jó húsz évvel ezelőtt. Vagyis ő is változott, és alapvetően
a mai világ is egészen másképp működik, mint
két évtizede.
Hihetetlen érzéseket mozdított meg bennem
”
a kis törpe, hiába, a két nagyobbik fiam régen
volt ekkora. Persze változtam azóta, türelmesebb vagyok, nagyobb a tapasztalatom, egészen más szemmel tekintek a világra, és főleg
rá. Nagyon szeretjük és örülünk a jelenlétének,

!

Elek Ábel is a Fradit erősíti utánpótlásedzőként, az U14-es
fiú csapattal májusban bajnoki címet is szerzett
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még akkor is, ha az életritmusunkat azért
felborította, olykor kialvatlan vagyok. Sokszor
jönnek hozzánk látogatók, de nálunk amúgy is
bevett szokás, hogy jönnek-mennek az emberek, mert Pátyon él az apai rokonságom. Arra
azért figyelünk, hogy ne billenjen ki a kicsi a
megszokott ritmusból.”
Levente akkor sem hiányozhatott a csarnokból,
amikor az édesanyja visszatért a pályára. Zizi
kisfia születése után mintegy három és fél hónappal kezdte el a közös edzéseket a csapattal,
fokozatosan növelte a terhelést, öt hónappal
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A két nagyfiú közül Ábel találkozik ritkábban a családdal, hiszen ő
már nem Pátyon él, éppen ezért az is feltűnt neki, hogy a kistesó
érkezése óta is változott Gábor, nem csak a húsz évvel ezelőtti
önmagához képest.
Nem tudok sűrűn hazajárni, de amikor ott vagyok, akkor ki”
használjuk az időt Levivel – mondta Ábel. – Ha néhány hétig nem
találkozunk, utána mindig szembetűnő, hogy milyen sokat fejlődött
és nőtt, magamról pedig nem is gondoltam volna, hogy így viszonyulok majd hozzá. Eleinte inkább kislány testvért szerettem volna,
de így, hogy fiú lett, alig várom, hogy felnőjön és belevihessük a fiús
dolgokba Matyival. Apáékat is nagyon jó látni, hogy így nevelgetik,
illetve, bár apa szerintem nem is veszi észre magán, de türelmesebb
és kiegyensúlyozottabb lett, amióta Levi megszületett.”
Elek Gábor legidősebb fia, Mátyás jóval több időt tölt a pátyi otthonukban, mint Ábel, de még így sem szokta meg
a fél éve bekövetkezett változást.
Nagyon vártam már Levi érkezését. Fél év eltelt a születése óta,
”
de még mindig furcsa, hogy új zajok vannak otthon – mesélte Matyi.
– Amikor hazaérek, az első dolgom, hogy keresem a tekintetét, és
talán én gondolok bele többet a valóságnál, de azt látom Levin,
hogy ő is az enyémet. Édesapámék szerint elkényeztetem, de mit
tegyek, nem gondoltam volna, hogy ilyen érzéseket vált ki belőlem
a kistesó. Fantasztikus, amikor a kezembe veszem, és látom rajta,
hogy megismer, mosolyog, és ha éjszaka felsír, az sem zavar, mert
úgy lett kialakítva a ház, hogy apa, Zita és Levi baba az egyik felében lakik, mi pedig Ábellel a másikban vagyunk.”

a szülést követően pedig már edzőmeccsen is
pályára lépett. Sőt, gólt is szerzett, Levi pedig
mindezt már a lelátón, egészen pontosan Kökény Bea ölében nézte végig. Túlzás lenne azt
állítani, hogy a kisbaba tudta, értette, hogy miről
van szó, de talán eljöhet még az az idő, amikor
ő is tapsol anyukája góljainak.
Talán furcsa, de izgultam a meccs előtt –
”
mondta az FTC-t 2005 óta erősítő irányító.
– A vállam miatt volt bennem extra feszültség,
hiszen tartottam tőle, hogy fáj majd, de szerencsére semmi gond nem volt vele. Úgyhogy jól
éreztem magam a pályán, igaz, nagyon elfáradtam, szerintem a stressz miatt is. A játékomban
volt ilyen is, olyan is, de mindenen lehet javítani,
a lényeg, hogy a vállam jó volt.”
Minden a legnagyobb rendben halad. Levente
kiegyensúlyozottá, boldoggá tette a szülőket, és
Zizinek mellette is van ereje arra, hogy újra magas
szinten sportoljon.
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Válogatott beállósunk, Mészáros Rea korábbi csapatához,
a Váchoz távozott
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NEM A MI NAPUNK
KELT FEL
Sovány vigasz, de ha a számunkra balul végződött, Japánban rendezett
női kézilabda-világbajnokságon belül klubrangsort is hirdetnének,
az FTC-Rail Cargo Hungaria lényegesen előrébb végzett volna, mint
a 14. helyen lehorgonyzott magyar válogatott.
SZÖVEG: BALLAI ATTILA
A KÉT EGYÜTTEST persze képtelenség kettéválasztani, hiszen utóbbi magját előbbi adja. A 16
fős vb-keretben hét fradista kapott helyet, azért
nem egy komplett kezdőhetes, mert hat poszton osztoztak heten: beállós nem képviselte a
Ferencvárost (illetve Pásztor Noémi tartalékként
volt jelen), balszélső ellenben kettő is. A további
kilenc helyre a Debrecen négy, a Győr és az Érd
kettő, a Siófok egy játékost delegált.
Az FTC mennyiségi fölényéhez minőségi is
társult, a szakma és a közvélemény értékítélete szerint ugyanis a szélsők (Lukács Viktória, Schatzl Nadine, Márton Gréta) mindvégig
húzóemberek voltak, Bíró Blanka alkalmanként
lépett elő kulcsfigurává, Kovacsics Anikó pedig
a románok elleni, utolsó csoportmeccsen, a kiesést jelentő, lidérces 26-27-nél vette át – pontosabban vissza – a vezér szerepét. Mellettük a
Debrecen beállósa, Tóvizi Petra nyújtott összességében egyértelműen átlag felettit.
E felsorolásból is kitűnik, hogy a Fradi két junior
világbajnok klasszis lövője, Háfra Noémi és Klujber Katrin keze ezúttal nem sült” úgy, mint ami”
kor csúcsra járnak, de általánosságban is igaz,
hogy a magyar középjátékosokat megfékezték
az ellenfelek roppant kemény, erős, magas és
dinamikus belső védői.
A csoportban Kazahsztán és Szenegál legyőzése említésre is alig érdemes, három értékmérő
mérkőzését azonban elveszítette válogatottunk.

!

Lukács és Schatzl 12-12 gólt szerzett
a csoportmeccsek során

FIN_018-023_ZF_2001_cimlapszt-elek-szucsanszki_3.indd 23

A spanyolok sikeréhez kétség sem férhetett, a
montenegróiak és a románok viszont egyetlen
góllal kerekedtek felül, utóbbiak ráadásul hétgólos magyar előnyről fordítottak, és csupán egyszer vezettek, az utolsó nyolc másodpercben.
Bár az olimpiai selejtező elérésének esélye még
él, szomorúan rögzítjük, hogy a papírforma alapján a Ferencváros jövő nyári felkészülését nem
borítja majd fel a válogatott tokiói szereplése.
Az évet azért nem feltétlenül kell keserű szájízzel zárni: december 29-én FTC-Rail Cargo
Hungaria–Győri Audi ETO bajnoki rangadóval
búcsúzik az óesztendő.

A MAGYAR KÖZÉPJÁTÉKOSOKAT
MEGFÉKEZTÉK AZ
ELLENFELEK ROPPANT
KEMÉNY, ERŐS, MAGAS
ÉS DINAMIKUS BELSŐ
VÉDŐI
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ELŐBB
A KÉZILABDA,
AZTÁN
A BOROK
Mindennek megvan az ideje, a
spanyoltanulásnak, a borászkodásnak és a kézilabdának is
– vallja Bujdosó Bendegúz, aki
az utolsó olyan játékosa férfi
kézilabdacsapatunknak, aki az
NB I/B-s korszakban érkezett a
klubhoz. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

MEGHATÁROZÓ, ÉLVONALBELI JÁTÉKOSSÁ VÁLTÁL, MÁR
CSAK A VÁLOGATOTT MEGHÍVÓ HIÁNYZIK…

Valahogy úgy… A mindenkori
kapitány döntése, hogy ki
érdemli meg a meghívót, de
nagyon örülnék neki, már egy
néhány napos összetartás is
rengeteget jelentene.
ÚGY HÍRLIK, HOGY A FEBRUÁRI KULCSCSONTTÖRÉSED
ELŐTT SZÁMOLTAK VELED.

Jó formában voltam, a
válogatottnál éppen fiatalítás zajlott, talán lett volna
esélyem odakerülni, erre
jött ez a baleset a Szeged
elleni mérkőzésen. Nehezen
dolgoztam fel a történteket,
főleg, hogy a két hónapos
kihagyásból négy lett, és a
szezon végén sem tudtam
segíteni a csapatnak. Pályafutásom eddigi legmélyebb
pontja ez az időszak. Szörnyű
volt a lelátón ülni.
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Bujdosó Bendegúz sommelier, illetve ceremóniamesteri
alapképzést is elvégzett már a sérülése óta
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KI ÉS MI SEGÍTETT EZEKBEN A HÓNAPOKBAN?

Körülöttem mindenki, a párom, az edzők, a vezetők, a
gyógytornász. Azzal próbáltam lekötni magam, hogy
elkezdtem spanyolul tanulni. Nem tudtam mit kezdeni a felesleges energiámmal, csak azon kattogtam,
hogy mi, hogyan és miért történt, azt éreztem, ha
nem csinálok valamit, akkor megbolondulok a négy fal
között. Úgyhogy jött a spanyoltanulás, beiratkoztam
egy kurzusra, azóta is csinálom, és lassan készen állok
a felsőfokú nyelvvizsgára.

SZORULT A VESZPRÉM
Férficsapatunk alaposan megnehezítette a világ egyik legerősebb csapata, a tizennégy légióssal felálló Telekom Veszprém
dolgát a Népligetben játszott novemberi bajnokin. A 42. percig rendre a mieink vezettek, végig kiélezett volt a küzdelem,
a bajnoki címvédő csak az utolsó percekben fordította a maga
javára a meccset és nyert 35-30-ra.

KEVESEBB, MINT EGY ÉV ALATT EZ LENYŰGÖZŐ TELJESÍTMÉNY… MIÉRT ÉPPEN A SPANYOL?

Örülök, hogy mindenki hozzátette a magáét, s remélem,

”
hogy a hozzánk hasonló ellenfelekkel szemben is tudunk majd

A nagypapám mindig Real- meg Barca-meccseket
nézett, tetszett a nyelv és a kultúra is, ha nem itthon
kézilabdáznék, akkor Spanyolországban próbálnám ki
magam szívesen.
AKÁR MÁR A KÖZELJÖVŐBEN?

Egyelőre fantasztikusan érzem magam a Fradinál,
sosem fordult meg a fejemben, hogy itthon váltsak,
mert azt érzem, itt a helyem. Számítanak rám, megbecsülnek, ezáltal van önbizalmam, minden adott, hogy
lépcsőről lépcsőre haladjak az álmaim felé.
KÉZILABDÁZÓ VAGY, PEDIG KÉZENFEKVŐ LENNE, HOGY
TE IS A CSALÁDI BORÁSZATBAN DOLGOZZÁL.

Három testvérem van, és a szüleink a saját utunkon
támogattak minket. A bátyám katona lett, a nővérem kertészmérnökként végzett, az öcsém pedig
hamarosan államvizsgázik, majd valószínűleg ő csatlakozik először aktívan a borászathoz. Engem is érdekel ez a világ, a kézilabda után szeretnék jobban
részt venni benne, levenni a terhet az ősökről. El is
kezdtem a Corvinuson a szőlész-borász mérnökit,
de az edzések és a meccsek miatt nem tudtam bejárni a gyakorlatokra, a laboros tárgyakra, úgyhogy
abbahagytam. Mindennek megvan a maga ideje,
harmincöt évesen még tanulhatok, de szinte biztosan hiába találnám ki tíz év múlva, hogy a Fradiban
akarok játszani még éveket, és hogy el akarok jutni
egy világversenyre.

így játszani – dicsérte a társakat a csapatkapitány Schuch
Timuzsin. – Az ilyen meccsekkel tudjuk elérni, hogy a kisebb
csapatok ellen is telt ház legyen a csarnokban, hogy ne csak
a Veszprém miatt jöjjenek ki a szurkolók, hanem miattunk is.”

átvesszük a stafétát, megkapjuk a kész könyveket,
és visszalapozhatjuk, miként is volt valami, mondjuk,
negyven évvel ezelőtt.
BOROS TÍPUS VAGY EGYÉBKÉNT?

Ha a csapattal vagyok, akkor a sört se vetem meg, de
magamtól előbb iszom egy jó fröccsöt, mint sört.
VAN KEDVENC BOROD?

Rengeteg! Ahogyan idősödöm, úgy változik az ízlésem, az édes fehér után előbb a rozét és a testesebb
fehérborokat szerettem meg, újabban pedig a jó testes vörösek felé húzok. Két-három naponta esténként
egy pohár vörösbort szeretek meginni, főleg télen.

ELKEZDTEM A
CORVINUSON A SZŐLÉSZBORÁSZ MÉRNÖKIT,
DE AZ EDZÉSEK ÉS A
MECCSEK MIATT NEM
TUDTAM BEJÁRNI A
GYAKORLATOKRA, A
LABOROS TÁRGYAKRA,
ÚGYHOGY ABBAHAGYTAM

VÉLEMÉNYT FORMÁLSZ A BORAITOKRÓL?

Még jó! Amikor legutóbb otthon voltam, a faterral lekóstoltuk az új borokat, körbementünk az üzemen és
a birtokon. A nagypapám pedig közel a nyolcvanhoz
is reggeltől estig járja a szőlőket, ügyel a munkásokra.
Az a filozófiája, hogy suttogni, beszélni kell a szőlőhöz,
mert szüretkor ezt visszakapja. Apukám egyre többet
segít neki, de a papa hatvanéves rutinja felbecsülhetetlen. Mindent dokumentál, ha egyszer az öcsémmel

!

Férfi kézilabdacsapatunk első számú jobbszélsőjének
a párja is kézilabdázó, Gerháth Fanni az MTK-t erősíti
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PÉNZRE VÁLTOTT
TEHETSÉG
NOHA A LEGNAGYOBB SZTÁROK
FIZETÉSÉRŐL SZÓLÓ HÍREKET EGYSZERŰ
FÖLDI HALANDÓKÉNT BEFOGADNI IS NEHÉZ,
MIKÖZBEN FOLYAMATOSAN SZÜLETNEK A
TEÓRIÁK A HONORÁRIUMOK ÉS A TELJESÍTMÉNY
FORDÍTOTTAN ARÁNYOS KAPCSOLATÁRÓL,
A PÉNZ NEM ÖRDÖGTŐL VALÓ DOLOG A
SPORTBAN. CSAK TUDNI KELL JÓL ÉS JÓRA
HASZNÁLNI. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
Tény: a legmagasabb szinteken
jól fialó szakmának számít a sport.
De valóban csak bizonyos eredmények után válik azzá. ” A profivá
válás pénztelenül kezdődik” –
fogalmazza meg a sportolói lét haszonelvű megközelítésének egyik
alaptézisét dr. Kárpáti Róbert,
melyből kiindulva az indulástól a
csúcsig három szakaszt különít
el. Az elsőben a pénz nem jelenik
meg – legalábbis ideális esetben
nem. Itt ugyanis még a sport szeretete és/vagy a siker utáni vágy
a motiváció alapvető forrása. Csak
az első komolyabb ajánlat hozza
magával azt a váltást, amikor a
sportolónak már szabad a jövőbeni bevételekkel is kalkulálnia – és
ezzel lép át a második fázisba.
Majd ezt követi a harmadik lépcsőfok, ahol a monetáris szempontok
ismét hátrébb sorolódnak. Erre a
legjobb példát korunk legnagyobb
ikonjai adják, akiknek már olyan
biztos anyagi bázisuk van, hogy
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újabb kötegekkel nem lehet őket
jobb teljesítményre ösztönözni.
Esetükben a siker, a játék szeretete vagy épp a rekordok megdöntése a legfőbb hajtóerő.
JÓKOR JÓKORA ÖSSZEGET
A pénz maga tehát csak átmenetileg szerepel a döntést meghatározó tényezők között. De ebben az
ideiglenes periódusban – noha abszolút első nem lehet – az első sorban bérelt helyet kell hogy kapjon.
Egy tudatos sportolónak ugyanis
gondolnia kell a jövőjére, és a
jelenből kell megalapoznia a sport
utáni évtizedeit, amikor a bevételei
könnyen a profi keresete töredékére eshetnek vissza. Ahogy a civil
életben, a sportban is igaz: a pénz
kihat a személyiségre. Míg azonban egy érett jellem az edzéseken
beletett munka megtérülését látja
benne, és a jövőre gondolva befekteti, jól használja azt, addig egy
még formálódó és formálható személyiség nem érzi annak értékét
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Az FTC-nek fontos, hogy a pénzügyeket helyén kezeljék a magyar
sportéletben, ezért nemrég Karrier Napot is tartott a klub
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sem a jelenben, sem a jövőben, és átmeneti tárgyakba
ölve vár helyett légvárat épít belőle. Ezért is fontos az
”
időzítés – emeli ki a sportpszichiáter. – Ha túl fiatalon,
az eredményeket beelőzve kopogtat valakinél egy jól
csengető szerződés, az könnyen a visszájára sülhet
el, és minden bizonyítási vágyat kioltva idejekorán
véget vethet egy ígéretes pályafutásnak.”
ÉRTÉKMÉRŐ
A sporttal megkeresett összegek nem csak önmagukban értékesek, az összehasonlításra is jó alapot
szolgáltatnak. Főleg egy csapaton belül, ahol jól körülhatároltak a szerepkörök, tiszta a felelősség, ahogy
a sikerekből vállalt rész is. A fizetések közötti nagy
differenciák – amennyiben öltözőn belül ismertek –

AZ IGAZI PROFI SPORTOLÓNAK
A PÉNZ NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ.
NEM HAJTJA, HANEM HASZNÁLJA
AZT, ÉS – AMI MÉG FONTOSABB
– JÓRA HASZNÁLJA
kifejezetten károsak tudnak lenni a közösségre, hiszen
azok, akik kevesebbet keresnek, akár úgy is érezhetik,
hogy ők kevésbé értékesek a klub számára. A helyzet
feloldása azonban nem csapatszintű feladat. Egy érett
sportoló beleáll egy ilyen szituációba, és a lemaradásból motivációt merít a még jobb teljesítményre,
ami aztán tárgyalási alapot adhat neki a vezetőségnél. Fontos azonban, hogy soha ne a többiekkel
”
szemben akarja valaki magasabbra srófolni a saját
értékét, hanem csak és kizárólag a maga teljesítményére hivatkozzon. Pont, mint egy klasszikus
munkahelyen: a jól végzett munka alapján kérhetjük
a fizetésemelést.”

SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere

!

Múltbéli sikereink hőseit is igyekszik az FTC segíteni az európai
gondoskodás napjának (július 1.) kezdeményezőjeként
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EURÓPA
ÚJRA MEGTANULTA
TISZTELNI
A FERENCVÁROST

Labdarúgócsapatunk az Európa-liga utolsó két fordulójában
is kitett magáért, úgy játszott döntetlent itthon az Espanyollal, majd Bulgáriában a Ludogoreccel, hogy akár mindkét
mérkőzést meg is nyerhette volna. A megszerzett hét pont
remek teljesítmény, a továbbjutáshoz azonban nem elegendő. Csapatunk így is nagy tettet hajtott végre, tudatta Európával, hogy Budapesten van egy különleges klub, amelyet
úgy hívnak: Ferencváros. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

EURÓPA-LIGA, H CSOPORTKÖR,
5. FORDULÓ

FTC–ESPANYOL
2-2 (1-1)

Budapest, Groupama Aréna. Játékvezető: Thiago Bruno Lopes Martins
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Frimpong, Civic – Sigér (Skvarka,
86.), Haratin – Varga (Zubkov, 61.), Isael, Tokmac – Boli (Szignyevics, 83.)
ESPANYOL: Diego López – Lluís López, Calero (Calleri, 81.), Dídac
Vilá – Pipa, P. Lozano, Iturraspe, Granero (Moha, 69.), Corchia –
Melendo, Campuzano (Darder, 88.)
GÓL: Sigér (23.), Skvarka (90+1. – 11-esből), illetve Melendo (31.),
Darder (90+5.)
SÁRGA LAP: Civic (12., 90+4.), Boli (26.), Frimpong (35.), illetve
Lluís López (43.), Vilá (76.), Calero (76.), Moha (79.), Iturraspe (89.)
KIÁLLÍTVA: Civic (90+4.)
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A baráti szurkolótáborokkal remek a kapcsolatunk, a CSZKA ellen
például az egerszegi előénekes is segítette megafonnal a drukkolást
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B

arcelonában sikerült meglepni az Espanyolt (1-1 lett
a vége), ugyanerre készült
a Ferencváros Budapesten is az
Európa-liga H csoportjában, az 5.
fordulóban.
Szurkolóink ezúttal is kitettek magukért már a mérkőzés előtt. A B-közép látványos koreográfiát alkotott
Budapest témára.

SZÓ SEM VOLT ITT
KIENGEDÉSRŐL
Ritka volt a mosolygó arc a csapat környékén az Espanyol elleni
mérkőzés napján. No, nem azért,
mert bárkinek rossz kedve lett volna. Egyszerűen a csapat az eddigi
mérkőzéseken mutatott teljesítményével és az elért eredményekkel
véresen komoly tétmeccsé tette
a csoportkör ötödik fordulóját is.
Azaz nem a mosolygásnak volt itt
az ideje, hanem a koncentrálásnak,
az utolsó feladatok rögzülésének, a
taktika betartásának.
Az Espanyol elleni meccset olyan
elsöprően és nagy lendülettel
kezdte csapatunk, hogy mindenki
azt érezhette: itt ma valami igazán
felejthetetlen történhet. Történt is
a 23. percben: Isael trükkös, jobbról
elvégzett szabadrúgása ugyan a
kapufáról még kijött (Kaposváron
megmutatta, hogy be is tudja onnan
rúgni), Sigér azonban a kipattanót
bevágta, majd eksztázisban rohant
ünnepelni. Aki azt gondolta, hogy
az Espanyol majd félvállról veszi a
meccset, az tévedett, a spanyolok
kezdőjében 9-en voltak ott abból a
csapatból, amely a Ludogorec elleni
6-0-s kiütéses győzelem alkalmával
is kezdett. A vendégek hamar meg
is mutatták, hogy az idei bajnokságban mutatott gyengélkedésük csak
csapatuk egyik arca, és gyorsan
egyenlítettek.

!

A Groupama Arénában 2017-ben is voltak tiszteletkörön pólósaink,
rajtuk kívül ezt csak a hokisaink érdemelték ki tavasszal

FIN_028-030_ZF_2001_EL_3.indd 29

29

ELINDULT A HULLÁMVASÚT
A mieink lendülete azonban nem
akart alábbhagyni. Jött egy Isaelfelsőléc, majd egy 11-es, amelyet
azonban brazil támadónk kihagyott.
Ekkor amiatt is izgulhattunk, hogy a
Ludogorec közben vezetett Moszkvában. Könnyen lehetett hullámvasutazáshoz hasonlítani a meccset,
ezekben a pillanatokban pedig a
mélyben jártunk. Volt ok a csüggedésre, a szurkolók azonban robbanásszerű rigmusokkal hajtották a
csapatot.
És szinte egy csapásra jóra is
fordult minden. A CSZKA előbb
egyenlített Moszkvában a bolgárok
ellen, a mieink pedig (Isael révén)
újabb 11-est harcoltak ki, ezt pedig
a csereként beállt Skvarka értékesítette a 91. percben. A hullámvasút
tehát fogta magát, és felszáguldott
a magasba. A drukkerek az őszies
időben is félmeztelenül tomboltak.
Bőven elég volt a fordulatokból.
Amikor azonban már-már örömittasan kiugrottunk volna a járgány”
ból”, jött egy újabb lejtő. A 95.
percben Civicet második sárgával
kiszórta a portugál bíró, a rövid emberhátrányt pedig nem húztuk ki, a
96. percben egyenlített az Espanyol
(2-2).
Fiesztából hamar döbbent csend
lett. De csak egy pillanatra.
A fradista lélek az elmúlt évtizedekben hozzászokott ahhoz, hogy
semmit nem adnak ingyen, mindenért duplán kell megharcolnunk. Az
idei szezon vezényszava egyébként
sem a Hajrá, Fradi!” vagy a Még,
”
”
még, még, ennyi nem elég!” rigmus
volt. Sokkal inkább a Harcoljatok!”
”
és a Mindent bele!” korszakát
”
éljük. Így búcsúzott a közönség is a
csapattól, és azzal az eltökéltséggel
indult útnak minden fradista – idén
már másodjára – a Ludogorec otthonába, hogy ne csak Bulgária, de
az egész világ a miénk legyen.
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ERRE AZ EGY GÓLRA pedig nagyon sokan
vártunk az Európa-liga csoportkörének
utolsó fordulójában. Egy szűkös győzelem
kellett volna ahhoz, hogy a mieink csodát
vigyenek véghez a kilencvenes években
ragadt bolgár kisvárosban, Razgradban.
Támadni kellett tehát, úgyhogy támadtunk.
És nem is kellett sok ahhoz, hogy az elmúlt
évtizedben masszív nemzetközi csoportkörös résztvevő Ludogorecen kifogjunk. A 21.
percben Isael lövése után Cicinho magasba
lóbált kezére pattant a labda, csak az nem
látta ezt, aki nem akarta – a szlovén Matej
Jug mégsem ítélt büntetőt a mieinknek. Pár
percre rá még jobban bosszankodhattunk
emiatt, hiszen egy védelmi hiba után Lukoki
higgadtan értékesítette nagy helyzetét. 0-1
helyett 1-0. Ráadásul szünet előtt Frimpong
lövése is kijött a kapufáról.
Ahogy telt az idő, egyre csökkent az esélyünk arra, hogy összejöjjön a történelmi
tett. Pedig a folytatásban is mi erőltettük
a játékot. A rendkívül aktív Isael a második
félidő felénél kapott nagyszerű labdát Tokmactól, de néhány méterről nem találta el a
kaput – pedig milyen utolsó 20 perc következhetett volna!
Rebrov játékosai a lassacskán el-elfogyó
idővel mit sem törődve mentek előre, ami
végül arra volt elég, hogy a csereként beállt
Szignyevics révén a 96. percben egyenlítsenek, és 1-1-gyel zárjanak Bulgáriában.
Hat mérkőzés, egy győzelem, négy döntetlen, egy vereség, hét megszerzett pont.
Remek teljesítmény, ahogy mondani szokás,
előre bárki aláírta volna. Utólag persze, látva
a Ludogorec elleni mérkőzést, mindenkiben
motoszkál némi hiányérzet.
Le a kalappal a mieink előtt. Nyár óta
úgy járták meg többek között a később
a Bajnokok Ligájában is remeklő Dinamo
Zagreb stadionját, a La Liga tavalyi hetedik
helyezettjének, az Espanyolnak az arénáját, a híres CSZKA-barlangot, valamint a
Ludogorec pályáját (utóbbit kétszer), hogy
veretlenek maradtak. De talán, ami ennél is
nagyobb szó, lelkes csapatunknak és kitartó
szurkolótáborunknak köszönhetően mindegyik helyszínen újra megismerték, hogy mit
is jelent Európában a Ferencváros.

HELYTÁLLÁS ÉS
HIÁNYÉRZET
A futballban kevésbé jártasak biztosan furcsán
néztek december 11-én, szerda este a Keleti
pályaudvar közelében. Az állomásokon mindig
megszokott tömeg most a sokszorosára duzzadt,
na és persze az sem megszokott, hogy mindenfelé görögtüzek világítják meg a félhomályos peronokat, és ezer fő torkából robban ki, hogy ”száz
kisleány egy gólra vár...” SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

EURÓPA-LIGA, H CSOPORTKÖR,
6. FORDULÓ

LUDOGOREC–FTC
1-1 (1-0)

Razgrad, Ludogorec Arena.
Játékvezető: Matej Jug (szlovén).
LUDOGOREC: Iliev – Cicinho, Terziev, Grigore,
Nedyalkov – Marcelinho, Anicet Abel, Badji –
Wanderson (Dyakov, 86.), Keserü (Ikoko, 92.), Lukoki
(Tchibota, 77.)
FTC: Dibusz – Botka, Frimpong, Blazic, Heister –
Haratin (Ihnatenko, 84.), Sigér (Skvarka, 79.) – Isael,
Tokmac, Zubkov – Boli (Szignyevics, 84.)
GÓL: Lukoki (24.), illetve Szignyevics (94.)
SÁRGA LAP: Terziev (59.), illetve Frimpong (27.),
Botka (66.)
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A sorsdöntő razgradi mérkőzés első félidejében csak
a szlovén játékvezető nem látta büntetőnek Cicinho kezezését
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MECCSHÁTRÁNNYAL IS

PONTELŐNYBEN

Az Európa-ligában remek
teljesítményt nyújtott az őszszel a Ferencváros, de persze Sergei Rebrov együttese
a hazai pontvadászatot sem
hanyagolhatja el. A 13. fordulóban úgy is az NB I élére
álltunk, hogy továbbra is
eggyel kevesebb mérkőzést
játszottunk riválisainknál!
SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS

REMEKLŐ TÁMADÓK,
GYŐZELEM A ZTE ELLEN
A 13. forduló záró mérkőzésének úgy
vághattunk neki, hogy ha nyerünk, sőt
ha már pontot szerzünk, átvesszük a
vezetést a tabellán. Mindezt úgy, hogy
az európai kupaporond miatt az első
fordulóban a DVSC elleni meccsünket
elhalasztották, így eggyel kevesebb
mérkőzést játszottunk, mint a közvetlen
riválisaink.
Ha már halasztás, a ZTE elleni találkozót sem az eredetileg kiírt időpontban
játszottuk le, így alig több mint két
hónap után újra összecsaptunk a zalaegerszegiekkel. Ahhoz a találkozóhoz
hasonlóan a mostanin is köszöntötte
egymást a két szurkolótábor – az
élvonalba visszakerülő Zetével kiváló a
kapcsolata drukkereinknek.
A mérkőzés kezdete előtt férfi pólócsapatunk, az FTC-Telekom Waterpolo
tett tiszteletkört a Groupama Arénában. Volt mit ünnepelni, az év edzője,
Varga Zsolt által felkészített együttes
ugyanis mindent megnyert 2019-ben:

!

” Egyetértés, szabadság, Zete–Fradi-barátság!” – ezt skandálták
az első közös meccsen az akkor még zöld-fehér egerszegiek
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NB I, 13. FORDULÓ

bajnokságot, Magyar Kupát, hazai
szuperkupát, a klub történetében
először Bajnokok Ligáját, illetve az
európai Szuperkupát is.
A meccs elején is volt minek örülni,
hiszen Isael Barbosa remek passza
után Franck Boli úgy teremtett
gólhelyzetet magának, hogy
hozzá sem ért a labdához, elég
volt ehhez egy remek testcsel,
majd jött a klinikai pontosságú
befejezés. Csatárunk a következő
gólunknak is a részese volt, ekkor
sem kellett a labdához érnie, Danyilo Ihnatenko indítását ugyanis
remekül engedte el Tokmac Nguennek, aki elfektette a vendégek
kapusát, majd az üresen maradt
kapuba lőtt. Erre sajnos hamar
jött a válasz, korábbi játékosunk,

www.fradi.hu

FIN_031-033_ZF_2001_NB1_3.indd 32

Radó András volt eredményes,
ám a szünet előtt újra kettővel
vezettünk, a 11. percben büntetőt
hibázó Isael ezúttal nem rontott,
Lovrencsics Gergő remek indítását egy higgadt csel után váltotta
gólra. A második félidő már kicsit
visszafogottabb volt a részünkről,
de ez érthető, megbocsátható
volt, hiszen három nappal később
az Espanyolt fogadtuk. A 60.
percben Bobál Gergely találata
csak a szépítésre volt jó, a három
pont a mienk lett, és éppen
ennyivel léptünk el a nagy rivális
MOL Fehérvártól, amely a Puskás
Akadémiától elszenvedett vereségével nem csak az első, a második
helyet is elvesztette, visszacsúszott a harmadik helyre.

32

!

FTC-ZTE
3-2 (3-1)

Budapest, Groupama Aréna.
Játékvezető: Bognár Tamás
FTC: Dibusz – Lovrencsics,
Blazic, Frimpong, Civic –
Ihnatenko, Haratin – Isael,
Tokmac (Skvarka, 76.), Varga
(Botka, 89.) – Boli (Szignyevics,
85.)
ZTE: Demjén – Bolla, Bobál
D., Devecseri, Bedi – Kocsis,
Mitrovic – Golodiuk (Ikoba,
50.), Stieber, Radó (Babati,
70.) – Bobál G (Grumic, 83.)
GÓL: Boli (6.), Tokmac (16.),
Isael (45.), illetve Radó (18.),
Bobál G. (60.)
SÁRGA LAP: Devecseri (13.)

Szabó Tibor volt az első egerszegi táborvezér, aki egy 1973-as
vendégszereplésünkkor egymaga vezényelte mindkét tábort
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ÚJRA 3-2, ISAEL-PARÁDÉVAL
Az elképesztően fárasztó, hatalmas energiákat felemésztő,
Espanyol elleni Európa Liga-mérkőzés után is 3-2-re nyertünk a
bajnokságban. Ezúttal a Kaposvár
vendégeként. Rosszul kezdődött a
találkozó, mert Ádám Martin révén
előnybe került az újonccsapat.
Nem kellett azonban sokat várni a
válaszra, két perccel később Olekszandr Zubkov remek indítását Isael szelídítette meg, majd a kapuba
lőtt. Brazil támadónk szűk húsz
perccel később szabadrúgásból
is betalált – igaz, némi szerencsével –, így a szünetre már előnnyel
mehettünk. A második félidőben
pedig hamar ismét betaláltunk, ám
Boli gólját a játékvezető – tévesen
– les miatt nem adta meg. Bő egy
óra elteltével Csiki Norbert révén
egyenlítettek a hazaiak. Az egyre
jobb formába lendülő Boli azonban
nem hagyta ezt a meccset sem
gól nélkül, a 76. percben eredményes volt, és kialakította a 3-2-es
végeredményt.
Ezúttal azonban nem őt, hanem
Isaelt kell kiemelni, aki a legutóbbi három bajnokiján négy gólt
szerzett, és már négy gólpasszt
is jegyzett a szezon során. Brazil
támadónk a teljesítményével kiérdemelte a forduló legjobbja címet,
mivel ő érte el a legnagyobb
InStat-indexet (400-ast) ezen a
hétvégén, azaz neki lett a legmagasabb a teljesítménymutatója az
InStat statisztikai elemzőrendszer
alapján. Ilyen magas értéket ebben
a szezonban még egyetlen játékos
sem ért el az NB I-ben. Az előző
rekordot is egy Fradi-játékos, Tokmac tartotta, 395-tel, a Debrecen
ellen érte el ezt az értéket.
Jól látható tehát, hogy nem csak
csapatszinten, egyénileg is remek
formában vannak a játékosaink,
és megérdemelten vezetjük az
NB I-et.

!

Szurkolóink barátsága a Zalaegerszeggel a női kézilabdameccseinkre is kiterjed, gyakran jönnek biztatni lányainkat is
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NB I, 14. FORDULÓ

KAPOSVÁR-FTC
2-3 (1-2)

KAPOSVÁR: Slatka –
Vachtler, Nagy T., Hadaró,
Fodor – Csiki, Nagy J., Yakymiv
(Nagy K., 61.), Nagy R. (Balázs,
80.) – Beliczky (Zsiga, 80.),
Ádám
FTC: Gróf – Lovrencsics,
Blazic, Botka (Frimpong, 78.),
Heister – Ihnatenko, Haratin –
Zubkov, Isael, Tokmac (Sigér,
80.) – Boli
GÓL: Ádám (11.), Csiki (64.),
illetve Isael (13., 32.), Boli (76.)
SÁRGA LAP: Heister (24.),
Zubkov (66.), Haratin (70.),
Nagy K. (74.), Vachtler (87.)
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# FUTBALL

ÚJDONSÜLT

APUKÁK

Labdarúgócsapatunk két játékosa, Dibusz Dénes és Botka Endre is édesapa lett
a közelmúltban. Mindkét futballistánknak megváltoztatta a mindennapjait az apaság,
ám azt mondják, teljesebbé tette az életüket a családjuk bővülése.
SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS

www.fradi.hu
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Amikor kiderült, hogy jön a baba, Dibuszék gyorsan megházasodtak,
hogy igazi családként, férjként-feleségként várhassák gyermeküket
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FUTBALL #

DIBUSZ BENCE október 29-én
született, édesapja, a kiváló formában védő kapusunk, Dibusz Dénes
nagy boldogsággal tette közzé az
első közös képet kisfiával a közösségi oldalán.
Teljesen Bence körül forog a
”
világunk, az ő jóllétét próbáljuk
biztosítani. Még nekünk is tanulnunk kell, hogy mire van szüksége,
úgyhogy ez nekünk is egy nagyon
érdekes időszak, sok feladattal jár,
és minden energiánkat rá összpontosítjuk. Délelőtt elmegyek edzésre,
s amikor délután hazaérek, próbálom a feleségemet tehermentesíteni. Nyilván így nekem is megváltozott a szerepem, akár háztartási
szempontból, akár egyéb dolgokat
tekintve, de mindketten nagyon
élvezzük!” – mondta Dibusz Dénes.
A legkisebb BOTKA ENDRE november 19-én látta meg a napvilágot – édesapja élete egyik
legboldogabb napja volt az a keddi
nap. A szintén kiváló formában
futballozó védő már nagyon várta
a kis utód érkezését, de még őt
is meglepte, mennyire különleges
érzés apának lenni.
Sokan mondták előtte, hogy
”
megváltoztatja majd az életemet,
ha apuka leszek, de őszintén megmondom, minden előzetes várakozásomat felülmúlta az elmúlt időszak. Hihetetlenül felemelő érzés,
megtölti élettel a házat, a mindennapjainkat. Miután eldöntöttük,
hogy szeretnénk gyereket, nagyon
hamar összejött, tudjuk, hogy nem
mindenkinek adatik ez meg, ezért
nagyon hálásak vagyunk a sorsnak. Rengeteg segítséget kapunk a
családtól és a barátoktól is, ennek
köszönhetően ugyanúgy meg
tudom oldani a kellő pihenést, mint
eddig, de arra is tudok koncentrálni, ami lenyűgöző és szép ebben
az időszakban!” – mondta Botka
Endre.

!

Botka Endi 2018 nyarán kérte meg kedvese kezét,
akit 2019 tavaszán vett feleségül
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MINDKÉT LABDARÚGÓNKNAK
ÉS CSALÁDJAIKNAK
NAGYON SOK BOLDOGSÁGOT,
A KICSIKNEK PEDIG JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!
35
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# FUTBALL

SIKERESEK,
TEHETSÉGESEK
Igen tehetséges évfolyam jött össze U9-es
labdarúgóinknál, s ez
még az edzéseken is
szembetűnő: korukhoz
képest nagyon okosan,
taktikusan és fegyelmezetten futballoznak a
gyerekek.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

U9
www.fradi.hu
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AZ EGYIK GYERKŐC megbánóan
lépett oda a nála jó hatvanöt évvel
idősebb Api bácsi elé, kissé előretolta a lábfejét, és megvárta, amíg
a VVK-győztes korábbi labdarúgó
beköti a cipőjét. Aztán a következő
percben ugyanő a labdát már úgy
terelgette, húzta, csavarta, hogy az
embernek az volt az érzése, a lábával
akár a fűzőre is csomót tudna kötni…
Megmosolyogtató és kedves jelenet,
illetve tanulság, hogy kis túlzással
talán a Fradi U9-es csapatában is van
néhány olyan fiatal, akinek egyelőre a
lába az ügyesebb végtagja.
Azt is jó volt látni, hogy a csapatok
kiválasztásánál mindenki örült mindenkinek – mármint az edző, Firkala
Viktor osztotta szét a játékosokat, és
az egy csapatban lévők mindig kitörő
örömmel fogadták az új társat, hittek

36

!

benne, hogy vele győzhetnek.
Mert számított nekik, hogy az
edzés végi játékban tudnak-e
nyerni.
Igyekszünk őket arra tanítani,
”
ahhoz szoktatni, hogy mindig,
mindenhol győzni akarjanak,
szeretnénk beléjük plántálni a
Küzdeni mindig, feladni soha!
elvet, ezért az edzéseken is kis
házi bajnokságokat rendezünk.
Szerencsére fogékonyak erre”
– magyarázta az U9-es labdarúgócsapatunk vezetőedzője,
Firkala Viktor. Péntekenként
egyébként is úgy alakította a
szakmai stáb a programot, hogy
negyed órával később kezdődik
az edzés, mert így a foglalkozás második felében mindkét
sátoros műfüves pályát ez a
korosztály használhatja, vagyis
egyszerre focizhat mindenki.
Mi vagyunk a Fradi! Nem
”
tudom, hogy mióta kék a Fradi,
de mi vagyunk, és én vagyok
Isael!” – mondta ellentmondást
nem tűrően az egyik kék jelzőtrikós fiúcska, mire a túloldal a
Barcelonát választotta magának.
Aztán útjára indult a labda, és
a játékot látva is elégedetten
csettinthettünk. Azt szinte mindig leírhatjuk, hogy a gyerekek
technikai tudása a korukhoz
képest lenyűgöző, de itt az is
szembetűnő volt, hogy a korosztály sajátosságaihoz mérten
jó néhány tehetségünk komplexen gondolkodik. Tesznek is
ezért az edzők, hiszen sokszor
megállították a játékot, egy-egy
szituációt, ha kellett, többször is
elmagyaráztak.
Nagyon tehetséges csapat,
”
az ország három legjobbja
között van, de persze ez még
nem jelenti azt, hogy néhány év
múlva, vagy felnőttként is így
lesz, ahhoz nagyon sokat kell
dolgozni. Sok kis játékkal tanít-

Horváth László, azaz Api bácsi az 1980-as évek óta szolgálja
utánpótlás-edzőként a Ferencvárost
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NAGYON TEHETSÉGES CSAPAT,
AZ ORSZÁG HÁROM LEGJOBBJA
KÖZÖTT VAN, DE
PERSZE EZ MÉG
NEM JELENTI
AZT, HOGY NÉHÁNY ÉV MÚLVA,
VAGY FELNŐTTKÉNT IS ÍGY LESZ,
AHHOZ NAGYON
SOKAT KELL
DOLGOZNI

juk nekik a taktikai mozgásokat
úgy, hogy ők közben észre sem
veszik, hogy feladatot hajtanak végre. Így szinte magától
beépül, hogy a védekező vagy
a támadó szituációban mi a jó.
Tanulékonyak, ezért is nagyon
jó korosztály, de arra azért
figyelünk, hogy ne sok infót kapjanak egyszerre, mindig csak a
lényeget emeljük ki.”
Az együttes a hazai tornákon
szinte kivétel nélkül a dobogón
végez, vagyis az eredményekben is megmutatkozik a tehetség, a nemzetközi megméretések pedig inkább csak ezután
következnek. Az eredményeket
másként is lehet mérni, például
úgy, hogy a csapatból Rozgonyi Roland már felkerült az egy
évvel idősebbek közé.
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A fradizmus nemcsak a pályán, hanem azon kívül is hangsúlyos,
az edzésre menet is Fradi-indulót énekelnek a fiatalok
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ELÉGEDETT
Még októberben
vett részt rangos
tornán az FTC U9-es
labdarúgócsapata,
méghozzá két külön
együttessel. Az egyiket Horváth Csaba,
a másikat Firkala
Viktor irányította,
Horváth László Api
bácsi meg amolyan
jolly jokerként ide is,
oda is besegített a
tanácsaival. A hosszú
viadalon mindkét
Fradi olyannyira
jól szerepelt, hogy
végül a döntőt is
egymás ellen vívták.
Öröm volt nézni a
”
gyerekeket, mert
ilyen felspannolt
állapotban nem mindig láthatja őket az
ember – dicsérte a
fiatalokat Api bácsi.
– Nagyon hosszú
nap volt, de ők végig
megfelelően viselkedtek, a játékkal,
valamint a hozzáállással is meg voltam
elégedve. Érezhető
volt rajtuk, hogy
mennyire szeretnének nyerni, nekünk,
edzőknek pedig igazi
élmény volt a döntőt
végignézni.”
A torna gólkirályát
és a legjobb játékosát is mi adtuk,
előbbi Malomsoki
Milán, utóbbi Gyepes
Andrej Viktor lett.
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REND, FEGYELEM
ÉS TISZTESSÉG
Rend, fegyelem, tisztesség kell a munkához és
a fejlődéshez, az U10-es
labdarúgócsapatunk
játékosaiban szemlátomást megvan a vágy arra,
hogy jobbá váljanak.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
A történetet talán ott kell kezdenünk, hogy az idény elején egyszer
Horváth László, Api bácsi meglátogatta az U10-es gyerekeket az
öltözőben, hogy kicsit beszélgessen velük. A korábbi VVK-győztes
labdarúgó akkor azzal zárta útravalóját, hogy a megfelelő munkához három alaptényező megléte
szükséges. ”Rend, fegyelem és
tisztesség – mondta. – Ha ez a
három megvan, akkor minden sínen van.” Ennek szellemében zajlik
azóta is a munka a srácoknál.
Egy kis szambázást szeretnék
”  
látni, firkálják meg egymást!” –
jött az instrukció Lengyel Bélától,
az U10-es labdarúgócsapatunk
másodedzőjétől az iker műfüves
pályán. A gyerekek egy az egy

elleni párharcokat gyakoroltak, a
játékot a későbbi védő indította
íveléssel és azzal, hogy odakiáltotta a másiknak, jobbról vagy balról
jön-e az ellenfél. Valójában most
nem érkezett hátulról senki, de a
támadónak kötelező volt a kapott
információ alapján az ellenkező
irányba átvenni a labdát, ahogyan
azt éles szituációban is kellene. Az
edzők nem győzik hangsúlyozni
általában, hogy mennyire fontos a
pályán a játékosok közötti kommunikáció, ez a feladat pedig kiválóan
fejlesztette ezt. Illetve a döntéshozatal sebességét is javította, s ez
is fontos szegmens. A gyakorlat fő
része, maga a párharc pedig csak
ezután következett.
Érdekes és némileg meglepő volt,
hogy ezúttal a védők és a kapusok voltak hatékonyabbak, kevés
gól született, legalábbis a ”nagy”,

ötször két méteres kapuba, merthogy
aki labdát szerzett, az ellentámadásként egy üres kiskapuba passzolhatott
két pontért. Szóval, ebben a korban
jellemzően nem a védekezés a gyerkőcök kenyere, sokkal inkább a cselezés
és a gólszerzés, de ezen a napon a
hátvédek nagyon felszívták magukat.
Szikráztak a párharcok, az esések vagy
a becsúszások után sem volt még
lefutott a dolog, sőt, ha valakin már túljutott az ellenfele, akkor sem állt meg,
és legalább nyomást gyakorolt rá azzal,
hogy utánasprintelt.
Abszolút elégedettek vagyunk a tár”
sasággal – szögezte le a vezetőedző,
Szemerédy Koppány, ami egyébként a
látottak alapján várható is volt. – Béla
bácsival mindketten megköveteljük a
fegyelmet a gyerekektől. A mosoly, a
vidámság állandó szereplő nálunk, de
a munkához fegyelemre van szükség.
Szerencsére nem kell megfeszülnünk

U10
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Isael és Lovrencsics Gergő is tagja
a labdarúgó NB I 14. fordulója csapatának
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azért, hogy ez működjön, mert a
gyerekek partnerek ebben, tudják,
hogy a fejlődéshez odafigyelés
kell. Márpedig fejlődni akarnak!
Nagy öröm volt számunkra,
amikor az év elején beszélgettünk
velük arról, mik a terveik, mik az
álmaik, a kilencven százalékuk a
Fradi felnőtt csapatát jelölte meg
célként. Nem a Barcelonát vagy a
Real Madridot...”
Egészen biztosan van ehhez köze
annak, hogy Lovrencsics Gergőék
parádés őszt futnak, a nemzetközi
sikerek a gyerekek értékrendjében
is többet érnek a hazai győzelmeknél, ráadásul manapság sokszor
testközelből élhetik át, hogy
a mai Fradi gyönyörű stadionban,
15–20 ezer néző előtt játszhat.
Fontos a kis szekcióban, hogy
”  
fradistákat neveljünk, de ennél
a csapatnál nem kell erre sok
energiát fordítanunk. Akik már három-négy éve a rendszerben vannak, azok a saját bőrükön is érzik,
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hogy mit jelent a Fradi egy vidéki
vagy külföldi tornán, úgyhogy
megragad bennük a fradizmus.”
A korábban említett edzés második
felében aztán játék, valamint egyéni
képzés következett még, utóbbinál
a fejelést tanulták a gyerekek, vagyis meglehetősen komplex programot állított össze a két tréner.

A FIZIKUM A KÜLÖNBSÉG
U10-es labdarúgóink a Bozsik-tornákon, a gyermekligában és futsalbajnokságban is részt vesznek, a legnagyobb erőpróbát azonban a külföldi tornák
jelentik. ” Ősszel kétszer jártunk Ausztriában, egyszer pedig Dunaszerdahelyen – mondta Szemerédy Koppány. – Ezeken az eseményeken lehet leginkább észrevenni a hiányosságokat, amelyeket a napi munka során próbálunk orvosolni. A legszembetűnőbb különbség a jobb külföldi csapatokkal
szemben a fizikumban jelentkezett, az osztrák és a szerb csapatok nagy
hangsúlyt fektetnek a gyorsaságra, a kondicionális paraméterekre.
A Dinamo Zagreb és a Crvena zvezda gyerekei pedig technikailag voltak
igen képzettek, komoly tempóban tudnak ezek a csapatok focizni.”

Isael az egyetlen játékos az NB I-ben, aki az InStat-index
alapján 400 pont fölötti értéket ért el az idén
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Igazán szerencsésnek érezhetjük
”  
magunkat, mert nincs olyan mozgásforma vagy feladat, amit ne
csinálnának örömmel. Legyen szó a
birkózásról, a mozgáskoordinációról vagy éppen az egyéni képzésről.
Természetesen a játék a legnagyobb
dolog, azt imádják, de ez így is van
rendjén.”
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# ZÖLDÖVEZET

KLASSZIKUS

FRADISTA
NEVELŐEDZŐ
Varga Zoltánnal egy évben, Ebedli Zoltánnal
egy napon született, s nemrég ünnepelte 75.
születésnapját Perlaky István, aki gyerekként
a Fradiban kezdett futballozni, majd edzőként
is évekig szolgálta a klubot. A klasszikus nevelőedző máig tagja az FTC Baráti Körnek, rendszeresen jár az utánpótlás és az NB I-es csapat mérkőzéseire, két fia és öt unokája pedig
a nagypapához hasonlóan óriási rajongója a
Ferencvárosnak. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
AHOGY BELÉP a népligeti sportcentrumba, egykori
játékosai, Szűcs Misitől Albert Flóriig nagy szeretettel
köszöntik, hasonlóan tesznek edzőkollégái, mint például
Horváth László, azaz Api bácsi, és persze a korosabb
szurkolók. Perlaky István legendás nevelőedzők, Száger
Mihály, Agárdi Ferenc, Bozóki János kezei alatt futballozott a Fradiban, s olyan társakkal, mint az olimpiai bajnok
Juhász István, a későbbi szövetségi kapitány Bicskei
Bertalan vagy a klub feledhetetlen csapatorvosa, Gyarmathy Jenő.
A kilencedik kerületben születtem, a Bakáts téri temp”
lomban kereszteltek meg, a gyerekkorom nagy részét
mégis a Budaörsi úton töltöttem, ahol akkoriban nem
volt még autópálya, hatalmas grundon fociztunk – mesélt a gyerekkoráról. – A gyerekkori barátaimmal máig
tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen találkozunk, és mondanom sem kell, mindannyian Fradi-szurkolók vagyunk.
Én még a piros Kinizsi-mezben kezdtem futballozni a
Népligetben, edzőim közül Agárdi Feri bácsi pedagógiai
módszerei voltak rám nagy hatással, a családi intelmek
mellett a klubnál tanultuk meg, milyen fontos számunkra
a haza és a Ferencváros szeretete. A Császárral, azaz
Albert Flórival évekig egy szobában dolgoztunk, remek
volt a kapcsolatunk, jól megértettük egymást.”

www.fradi.hu
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Edzői karrierje sem kezdődhetett máshol, mint a
Népligetben, amire Perlaky István így emlékezett:
A közkedvelt intéző, Tóth Zoli bácsi ajánlott be 1973”
ban, s már akkor Vincze Géza dirigált az utánpótlás
vezetőjeként. Az ifi hárommal kezdtem, amelynek
kapuját Józsa Miki védte. Dalnoki Jenő, akivel elismertük és kedveltük egymást, hamarosan főfoglalkozású edzőnek nevezett ki. Újításként megalakítottuk a
focióvodát, de a többi klub féltékenységből feljelentett
bennünket, s meg is szüntették az óvodát, igaz, Bicskei
Berci két évvel később ugyanilyet indított be az MTKnál. A nagyokkal is jól ment a munka, a Meszes János,
Morvai László, Kovács Imre fémjelezte 1964-es, majd az
Albert Flóri-féle 1968-as korosztállyal is bajnokságot
nyertünk. Noha nem volt kötelező a napi két edzés,
minden szünidőt kihasználtunk, rengeteget edzettünk,
a keceli edzőtábort és a népligeti nyúldombot máig a
pokolra kívánják a srácok, de megérte, remek emberek, jó futballisták és szívbéli fradisták váltak belőlük.”

!

Albert Flórián az ifik, míg Perlaky István a serdülők
edzőjeként szoros munkakapcsolatban állt egymással
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ZÖLDÖVEZET #

A szakember a filozófiájáról, a jelenlegi képzésről ezt mondta: Született fradistákként
”
nekünk kizárólag a támadófutball lehetett az
elvünk, ezt is tanítottuk mindig. Sorrendben a
technika, az erőnlét és a fegyelem volt a legfontosabb. Gyorsan kiszűrtük, akik nem erős
karakterek, nem képviselik a Fradi-mentalitást.
Úgy látom, mostanában kezdenek jönni az eredmények, sok tehetséges gyereket láttam, nagyon
fontos az akarati tényező, egyéniségekre van
szükség, éppen ezért továbbra sem értek egyet
azzal, ha előnyt élveznek az akcelerált gyerekek.
Sokéves tapasztalatból mondom, vigyázni kell a
később érő típusokra, akik viszont technikailag
képzettebbek. Ilyen volt például korábban Gregor
Józsi vagy Albert Flóri. Sajnos, sok tehetséget
veszítettünk emiatt, remélem, tanultunk a múlt
hibáiból. Szerencsére az MLSZ megszüntette a
kiesési rendszert, nem stresszelik a gyerekeket,
jobban lehet a képzésre koncentrálni.”
Perlaky István két alkalommal – 1987–90, majd
1995–98 között – dolgozott Kuvaitban, a köztes
időben Vácon a tartalék együttes edzője és az
utánpótlás szakágvezetője lett, majd Csepelen
Varga István pályaedzőjeként ténykedett az
élvonalban. A pestszentlőrinci Varga Zoli focisuliból megalakult Etalon Sportiskola igazgatójaként sok tehetséget irányított a Népligetbe,
elvégre a szíve csücske mindig is a Fradi maradt.
Imádott felesége két évvel ezelőtti halála után

SZÜLETETT FRADISTÁKKÉNT NEKÜNK KIZÁRÓLAG
A TÁMADÓFUTBALL LEHETETT AZ ELVÜNK, EZT IS
TANÍTOTTUK MINDIG. SORRENDBEN A TECHNIKA, AZ
ERŐNLÉT ÉS A FEGYELEM
VOLT A LEGFONTOSABB
két fia, öt unokája mellett a
Ferencváros jelenti számára a
vigaszt és a boldogságot, amit
így fogalmazott meg:
Ami gyerekként körülvett,
”
lelkessé és boldoggá tett. Máig
megtelik a szívem szeretettel,
ha a fatribünös pálya hangulatára gondolok, s hiszem, hogy
a Groupama Aréna ugyanolyan szentéllyé válik, mint a
legendás sporttelep vagy az
Üllői úti stadion. Mert fradistának lenni kegyelmi állapot,
boldog vagyok, hogy a gyerekeimmel, unokáimmal ehhez a
csodálatos klubhoz tartozunk,
mert bizony ez sírig tartó kötődés és szenvedély.”

!

1975-ben sikerült a 100%-os szezon, amikor a felnőttek
mellett az utánpótlás is bajnok lett az összes korosztályban
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Egy város, ahol nincs középút. A zajok, a rohanás, az energia és a
különcségek paradicsoma. A nyolcórás repülőút még nem kínzóan sok,
akár pihenten is érkezhetünk a John F. Kennedy repülőtérre.
Ebben a metropoliszban mindenki úgy öltözködik, ahogyan akar. A divat olvasztótégelye, a street wear ugródeszkája, a márkás üzletek netovábbja. Biztosra vehetjük, hogy pluszbőrönddel indulunk majd haza.
DKNY táska 49 990 Ft Van Graaf
Samsonite Lite-Shock Spinner 75 cm 108 493 Ft samsonite.com
Adidas Kiellor XTRA W 43 688 Ft footshop.hu
Ralph Lauren Metallic Down dzseki 399,95 € ralphlauren.eu
Women’secret sapka 3395 Ft womensecret.com

PHOTO BY Andre Benz on Unsplash

NEW YORK

# DIVAT

MENJÜNK
VILÁGGÁ

ÍGY ÉV ELEJÉN LEHET, HOGY SZERETNÉNK
FELTÖLTŐDNI VALAHOL MÁSHOL, TÁVOL A LAKÓHELYÜNKTŐL. PÁR NAP ALATT FELTURBÓZHATJUK
A LELKÜNKET EZEKKEL AZ IZGALMAS HELYEKKEL.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

www.fradi.hu
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1965-ben New Yorkban túrázott a VVK-győztes FTC, az útról
Mészáros József A Fradi New Yorkban című könyvben számolt be
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DIVAT #

PRÁGA

Bár Prága a sörről híresebb, mint a futballról, azért ősszel csak sikerült
egy pontot elcsípniük a Barcelonától. A város nagyszerűsége mellett
a divat és a dizájn is kiemelkedő szerepet kap. Nem csak hazánk híres
ugyanis a gyönyörű nőkről, a szomszédos Cseh Köztársaság is bővelkedik szupermodellekben.
Fradi télikabát 19 990 Ft shop.fradi.hu
Crocs Men’s AllCast Luxe Duck csizma 59 990 Ft tranzitshop.hu
Fjällräven Ulvö Hip Pack Medium övtáska 17 990 Ft mountex.hu
Cerave regeneráló kézkrém 50 ml 1499 Ft Gyógyszertárak
Barts sízokni 2390 Ft dockyard.hu

!

A prágai labdarúgócsapatok az FTC leggyakoribb
külföldi ellenfelei közé tartoznak
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# DIVAT

SÖLDEN/AUSZTRIA

A síelés szerelmesei a Budapesttől autóval 8–9 órányira fekvő
Söldenben októbertől május elejéig csúszhatnak. A közel 150
kilométernyi összefüggő sípályán mindenki megtalálhatja a tudásának
megfelelő pályát. A sí/snowboard felszerelésen és a hétköznapi
ruházatunkon kívül a listánkról ne felejtsük le az elegáns ruhát
(amennyiben szilveszteri síútra megyünk).
Helly Hansen H1 Pro Life 12 aláöltözet 43 990 Ft hellyhansen.com
Level Blade Runner snowboardkesztyű 14 790 Ft store13.hu
Atomic Savor Photo síszemüveg 30 990 Ft skiing.hu
Fjällräven Byron sapka 40 USD fjallraven.com
Burton Deep Thinker 18/19 snowboarddeszka 145 900 Ft store13.hu

www.fradi.hu
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Egyvalami helyszíntől függetlenül mindig legyen bekészítve
kabalából vagy egy jó fotóhoz: a Fradi-sál
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DIVAT #

Franco Callegari sál 8990 Ft Van Graaf
Högl Voyager bakancs (ár kérésre) Högl 1061 Bp., Andrássy út 12.
Armani Exchange AX5324 karóra 47 900 Ft ora-webshop.hu
Heine Casual Steepest kabát 34 995 Ft styledit.hu
1861 Kesztyűmanufaktúra Audrey Python Caramel valódi piton- és
bárány nappabőr kesztyű 94 900 Ft pecsikesztyushop.hu

!

A legemlékezetesebb római Fradi-győzelem 1937-ben volt,
amikor a Közép-európai Kupa döntőjében 5-4-re legyőztük a Laziót
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RÓMA

Az Örök Városban sétálni olyan, mintha a világbirodalom tekintélyt
parancsoló hírnökei lépten-nyomon utunkba kerülnének. Szinte elkábít
az élmény, ezért ha időnk engedi, lazítsunk is a helyi éttermekben.
Az olasz öltözködés elegáns, kicsit extravagáns, és a színárnyalatok
használatától sem riadnak vissza. Ne próbáljuk meg teljesen utánozni
őket, mert nem fog sikerülni!
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# VÍZILABDA

Nem is gondolnánk, mennyi hasonlóság van bajnoki címvédő felnőtt és serdülő
férfi vízilabdacsapatainkban. Korábbi remek játékosunk, a fiatalok vezetőedzője,
Nyéki Balázs beszél a Fradi utánpótlás-koncepciójáról. SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

ZAJOS ELŐSZOBA
AZ ELŐZŐ VÍZILABDAIDÉNY kétségkívül az FTCTelekom Waterpolo férficsapatáról szólt. Varga
Zsolt együttese itthon és a nemzetközi porondon is
mindent megnyert. A csapatban a magyar és külföldi világsztárok mellett saját nevelésű, már felnőtt
válogatott játékosok is főszerepet kaptak. Nemcsak
ez árulkodik a Ferencvárosnál zajló nagyon komoly
utánpótlás-nevelő munkáról, hanem az is, hogy
tehetséges serdülő és ifjúsági korosztályú pólósaink
együtt edzhetnek a felnőttekkel, sőt többen már
tétmérkőzésen is bemutatkoztak.
A 2002-es különösen tehetséges korosztály, hiszen
többen is tagjai saját korosztályuk válogatottjának.
Edzőjük, a Fradival játékosként Európa Kupát és
bajnoki címet nyert Nyéki Balázs nemcsak néhány
játékosára, hanem az egész csapatára büszke lehet,
amely tavasszal háromgólos hátrányból egyenlítve,
ötméterespárbaj után lett aranyérmes. A siker azért
is volt fontos a fiataloknak, mert a teljes felnőtt csapat kint volt az uszodában.

MÁR MOST LÁTHATÓ,
LEGALÁBB NYOLC OLYAN
JÁTÉKOSUNK VAN, AKIK
A FELNŐTTEK KÖZÖTT IS
ELÉRIK MAJD AZ OB I-ES
SZINTET. TERMÉSZETESEN
AZ A CÉL, HOGY MINÉL
TÖBBEN A FRADIBAN
VÁLJANAK MEGHATÁROZÓ
JÁTÉKOSOKKÁ
www.fradi.hu
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Az elmúlt években elindított utánpótlás-koncepciónak tehát már jócskán van kézzelfogható eredménye, igaz, ennek a bajnoki címnek a hátterében
nem akármilyen munka és szervezés zajlott.
A serdülők egész évben hol a felnőttekkel, hol
”
az ifikkel készültek közösen, nehéz volt megoldani
a visszajátszást” – magyarázta a vezetőedző. A
kommunikáció és a problémák áthidalása viszont jól
működött és működik Varga Zsolt, Varga Dániel és
Nyéki Balázs között.
Rendszeresen egyeztetünk. Az új szezonban is
”
már több ifista játszott a felnőtteknél, s azt tervezzük, hogy még többen bemutatkoznak. Örülünk a
szövetség által előírt kötelező fiatalszabálynak, és
bár a nagy riválisok, mint például az OSC vagy a
Szolnok ellen még nehéz az utánpótláskorúakat
beilleszteni a csapatba a meccsrutin hiánya és az
érthetően még gyengébb fizikum miatt, a papíron
gyengébb együttesek ellen már rendszeresen játszanak és bizonyítanak is” – tette hozzá Süni.
Az idei teljesítményre sem lehet panaszunk. Az ifjúsági csapatunk jelenleg a második, míg a serdülők a
harmadik helyen áll a februári folytatás előtt.
Biztos, hogy jó csapatunk lesz, de az is biztos,
”
hogy a mostani szezon sokkal nehezebb lesz, mint
az előző. Ha úgy nézzük, mi vagyunk a címvédők,
de abból a csapatból hat-hét játékos már felkerült
az ifibe. Ezért a fiatalabb korosztályokból egészítjük ki a keretet. Abban bízunk, hogy a bajnokság
végére utolérjük a két legerősebb együttest. Az eddig felépített utánpótlásunknak pedig egyértelműen sikeres jövője lehet. Már most látható, legalább
nyolc olyan játékosunk van, akik a felnőttek között
is elérik majd az ob I-es szintet. Természetesen
az a cél, hogy minél többen a Fradiban váljanak
meghatározó játékosokká, de az egész magyar
vízilabda érdekeit is nézzük. Bízunk benne, hogy a
következő generációváltáskor a mi pólósaink beilleszkednek az első osztályba” – zárta gondolatait
Nyéki Balázs.

!

Madaras Norbert december 1-jén ünnepelte
40. születésnapját
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VÍZILABDA #

CÍMVÉDÉS
A MAGYAR
KUPÁBAN
Az Európai Szuperkupa
után a Magyar Kupában
is megvédte a címét a
Ferencváros. A Komjádi
uszodában rendezett december 8-i döntőben 8-7re legyőzte a legnagyobb
hazai vetélytárssá előlépett OSC-t. Az újbudaiak
a nagyszünetben 5-3-ra
vezettek, onnan fordított
a Fradi 8-7-re a háromgólos Jaksics és a kétgólos
Varga Dénes vezérletével.
A Ferencváros története
19. MK-elsőségét gyűjtötte be.
– Már az idény előtt
tudtuk, hogy az OSC-vel
többször is meg kell majd
küzdenünk a trófeákért.
Most találkoztunk velük
először, nem tudtuk, mire
számíthatunk. Eléggé fel
voltak paprikázva, de végül a döntőkben szerzett
rutin a javunkra fordította
a meccset – értékelte a
mérkőzést Varga Dénes.
– Az volt a kulcs, hogy
hét gólon tartottuk az
OSC-t, mert tíz fölött ma
nem tudtunk volna lőni
– mondta vezetőedzőnk,
Varga Zsolt, majd távlatokban is beszélt a csapatról: – A tavalyi sikersorozat már a múlt, nem
címvédésről kell beszélni,
az a feladatunk, hogy újra
megnyerjük a címeket.
Ez a mentalitás vezethet
újabb nagy győzelmekre.

!

Madaras Norbert szakosztályelnöklete alatt a csapat több
trófeát nyert (7-et), mint ahány vereséget elszenvedett (6-ot)
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# TORNA

TÖRTÉNELMI
TRIPLÁZÁS

Ilyenre még nem volt példa a Ferencváros női torna szakosztályában: három korosztály is bajnoki címet nyert az országos bajnokságon. Ráadásul a legfiatalabb korcsoportokban mindhárom csapatunk magabiztos versenyzéssel, jókora előnnyel végzett
az élen. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
FEGYELMEZETT, KEMÉNY és sikeres munkát végeznek
a Fradi tornászainál. A tornacsarnokban mindig nyüzsgés van, sok szülő negyven–ötven kilométerről hozza naponta a gyerekeit a Népligetbe edzésre, amihez komoly
elhivatottság szükséges. A foglalkozások előtt a csarnok
mellett található tanulószobában lehet készülni az iskolai
feladatokra, ami azért fontos, mert sok gyermek későn
végez a tréningekkel, s utána örül, ha végre ágyba kerül.
A kemény edzések persze meghozzák az eredményeket, már a legkisebbeknél is. Legutóbbi számunkban az
FTC női tornaszakosztály vezetője, Bathó Márta – aki
negyvenöt éve szolgálja a klubot – már előrevetítette,

www.fradi.hu
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hogy történelmi sikert érhetnek el a gyerekek, hiszen három
csapatunk még sohasem nyert egyszerre bajnokságot. Bevált
az előrejelzés, hiszen a legkisebb korosztályokban mindhárom együttesünk az élen végzett, nagy örömet szerezve
ezzel az edzőknek, a szülőknek és a barátoknak. Az országos
bajnokságot a budapesti Központi Tornacsarnokban rendezték meg serdülő, kezdő és Zsebibaba I. osztályú kategóriában, amelyen a Ferencváros szakosztálya népes csapattal
indult. A győzelem értékét növeli, hogy az elit kategória
három legfiatalabb korcsoportjában szereztek aranyérmet
csapataink. Az immáron legendának számító Bathó Márta így
értékelt:

48
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Felnőtt női versenyzőink a II. osztályú országos
bajnoki sorozatban remekelnek
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TORNA #

EREDMÉNYEK
 Elit kezdő bajnokcsapat, 9-10 évesek.
A csapat tagjai: Hosnyánszki Petra,
Hürkecz Mira, Lukács Viktória, Sándor
Natália, Szlifka Lilien.
Az edzők: Kiss Gergely és Botár Katalin.
 Elit kezdő egyéni indulók: Vatai Blanka
Lilla, Simon Boglárka.

Kifejezetten jó elnevezés az elit, ugyanis minőségi verseny”  
zők minőségi versenyen vesznek részt, s igen nehéz gyakorlatokat mutatnak be. Ezeken a fellépéseken a jövő válogatottjait láthatják a nézők, ezért is tekintjük jó jelnek a gyerekek
sikereit a jövőre nézve. Minden előzetes várakozásunkat
felülmúlta, hogy a három legfiatalabb korosztályban mindhárom elit csapatunk is bajnoki címet szerzett, miként azt is
biztatónak tartom, hogy nagyon fiatal edzői gárdával értük el
a szép sikert.”
Az Elit Zsebibaba I. korcsoport hatéves versenyzőkből álló
bajnokcsapatának edzője, Kiss Melinda is elégedett az eredményekkel: Az utolsó fordulóra is maradtak izgalmak, hiszen
”  
minimális különbséggel vezettünk, ám összeszedetten, jól
dolgoztak a kis versenyzőim, így végül magabiztosan sikerült
megnyernünk a bajnokságot. Boldog és büszke vagyok, hogy
a Fradi női tornaszakosztályában a gyerekeinkkel és edzőkollégáimmal három korcsoportban is történelmi siker részesei
lehettünk.”
A 9-10 évesek Elit Kezdő bajnokcsapatának vezetőedzője, Kiss
Gergely, aki Botár Katalinnal együtt készítette fel a versenyzőket, a következőket mondta: Ez a tripla siker nagyon biztató
”  
a jövőre nézve, ami persze nem a semmiből jött, három, négy
év kemény munkája érett be. Különösen örvendetes, hogy a
bajnokságban mind a négy fordulóban komoly teljesítmén�nyel és komoly előnnyel tudtunk aranyérmet szerezni, ráadásul egyéniben is nagyszerűen szerepeltünk.”
Végül, de nem utolsósorban a 7-8 évesekből álló Elit Zsebibaba II. korcsoport bajnokcsapatának trénere, Ördög Szabolcs,
aki Bathó Mártával készítette fel a gyerekeket, megkeresésünkre így fogalmazott: Nagyon elégedett vagyok, megérde”  
melt és szép sikert aratott a csapatunk, három pont előnnyel
az élen végezni elismerésre méltó eredmény. Sokat készültek
és sokat fejlődtek versenyzőink, fegyelmezett, komoly munka
előzte meg ezt a kollektív sikert. Ilyen még nem volt a Fradi
női szakosztályában, hogy a három legkisebb korosztály is
bajnoki címet szerezzen, erre büszke lehet mindenki.”

!

Minden jel arra mutat, hogy pár éven belül a férfi szakághoz
hasonlóan a felnőtt női elitben is lesznek majd Fradi-sikerek
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 Elit Zsebibaba II. korcsoport bajnokcsapat, 7-8 évesek.
A csapat tagjai: Bagdány Lilien, Horváth Veronika, Lukács Melinda, Molnár
Veszna, Nagy Petra Loretta, Némethy
Petra Szonja, Sándor Galina, Vajda Lea,
Zimoványi Luca.
Az edzők: Bathó Márta és
Ördög Szabolcs.
 Elit Zsebibaba I. korcsoport bajnokcsapat, 6 évesek.
A csapat tagjai: Belina Emma, Juhász
Kira, Kovács Emese, Mester Dóra, Tőke
Alexandra, Szépvölgyi Zea, Vörös Nóra.
Az edző: Kiss Melinda.
 A Gyermek kezdő korosztályban
egyéni eredményeket is hirdettek. Itt is
remekül szerepeltek a Fradi ifjú tornászai. Hürkecz Mira felemás korláton bajnok lett, ugrásban negyedik helyen zárt.
Hosnyánszki Petra ezüstérmet szerzett
gerendán és hatodik lett talajon, Szlifka
Lilien bronzérmet nyert gerendán és ugrásban is. Sándor Natália ötödik helyen
végzett talajon.
Az összetett verseny 64 fős mezőnyében Hürkecz Mira 4., Szlifka Lilien 7.,
Lukács Viktória 9. lett.
 Serdülő I. osztályú csapatunk az országos bajnokságban a hatodik helyen zárt.
A csapat tagjai: Gáspár Gréta,
Grámán-Ács Krisztina, Szabó Eszter,
Seres-Kugler Tamara.
Az edzők: Botár Katalin és Kiss Gergely.
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# ZÖLD SZALON

BALLAI ATTILA

CSILLAGÖSVÉNYEN
A MAGYAR VÍZILABDA kis ország – az aktív résztvevőket tekintve – kis sportága, nagy alakokkal és nagy
eredményekkel. A játékosok, különösen a klasszisok
száma, a szaktudás, a szurkolói és a támogatói kör, az
anyagi erőforrások, ezek mind-mind korlátozottak. Bizonyos időszakokban megoszlanak a riválisok között,
és ilyenkor három-négy csapat is eséllyel verseng a
bajnoki címért. Az első helyezett azonban gyakorta
vonzóbbá válik, a pólósok, szakemberek, befektetők
jelentős része oda vágyik, aki igazi erősítést jelent, azt
hívják is, ő pedig nem habozik, hanem indul. Koncentrálódnak az értékek, hatalmi központok jönnek létre.
A fentieket egyszerűen úgy fogalmazhatjuk meg,
a magyar vízilabdát többször is emblematikus klubok
hosszabb-rövidebb egyeduralma jellemezte. A közelmúlt
alapján az avatatlan szemlélő
nehezen hinné, de az Újpest a
hazai rekordbajnok, 26 elsőséggel. A lila-fehérek 1930 és
1942 között, tehát a magyar
póló első aranykorában tizenkét diadalt arattak, de 1945–55
között is hétszer zártak az élen.
Az örökrangsorban 23 ob
I-es trófeával második Ferencváros 1910–1927 között tucatnyi
alkalommal feszített a dobogó
tetején, 1969–1974 az OSC,
1975–1984 a Vasas, 1995–1999
a BVSC, 2001–2006 a Honvéd,
2007–2010 a Vasas tündöklését hozta, azóta pedig az
Eger és a Szolnok is elért egy-egy mesterhármast.
2018-ban és 2019-ben azonban a Fradi lett a bajnok,
és ezt megelőzően a duplázás egymást követő két
évben 1962-ben és ’63-ban, azelőtt pedig 1926-ban és
’27-ben sikerült. Döbbenetes időbeli távlatok, de ha
nemcsak a múltra, hanem a jövőre is vetítjük azokat,
kijelenthetjük: minden jel arra utal, hogy az FTC legújabb pólós aranykorának kezdetén áll.
A 2000-es diadalt követő szezonban, 2001 tavaszán a Fradi a Honvéd elleni, három győzelemig vívott
elődöntőben, 2-2-es állásnál, a mindenről határozó,
ötödik meccsen elképesztő játékvezetés áldozata
lett, a BL utolsó, hazai csoportmeccsén pedig a görög

Olimpiakosz ellenében nyilvánvaló, arcátlan csalás
fosztotta meg a Final Fourba kerüléstől. Ha nincs ez a
kettő, önmagában, egyesével is az elviselhetetlenség
határát súroló ármány, a bevezetőben említett hatalmi
koncentráció valószínűleg a Népligetben jön létre. Így
viszont szétmállott az a társaság, és néhány kőhajításnyival odább, a Kőér utcában, a Honvéd uszodájában
jött össze a szerencsés csillagállás”.
”
A sporttörténelem aztán, úgy tűnik, mégis igazságot szolgáltatott. Példátlan mélységbe süllyedt, majd
kapaszkodott vissza onnan a ferencvárosi póló. A
2012/13-as szezon rajtja előtt négy nappal kiderült,
üres a kassza, ezért Nyíri Zoltán szokatlan őszinteséggel e rövid távú jövőképet vázolta a csapat elé: labda

OLYAN SZISZTEMATIKUS, LOGIKUS,
EMELLETT EMBERKÖZELI ÉPÍTŐ MUNKÁVAL KAPASZKODOTT A PÓLÓVILÁG
TETEJÉRE A FERENCVÁROS, AMI NAPJAINK ESZELŐS TEMPÓJÚ ÉS HELYENKÉNT MORÁLÚ ÉLSPORTJÁBAN, A
MINDEN KELL, DE AZONNAL HANGULATBAN PÁRJÁT RITKÍTJA
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lesz, víz lesz, még ebéd is, de fizetés nem, az első évet
pénz nélkül kell végigjátszani, csak az maradjon, aki
így is vállalja. Akik nem menekültek el, 2013 tavaszán
az utolsó fordulóban, a Pécs elleni kiesési rangadón
hosszabbították meg első osztályú tagságukat.
Hat esztendőre rá Európa, így a pólóvilág tetejére
kapaszkodott a Ferencváros. Olyan szisztematikus, logikus, emellett emberközeli építő munkával, ami napjaink eszelős tempójú és helyenként morálú élsportjában, a minden kell, de azonnal” hangulatban párját
”
ritkítja. Ha mindez így folytatódik, négy év múlva senki
nem hökkenhet meg azon, hogy nem az Újpest vezeti
a hazai bajnoki örökrangsort.
Mert a csillagösvényen járó Ferencváros fogja vezetni.

50
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1904-ben alapított vízilabdacsapatunk 1913 és 1944 között
birtokolta a rekordbajnok címet
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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

!

Megújult külső, felfrissült belső.
És továbbra is 100 százalék Fradi!
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# JÉGKORONG

Nem dobozolnak, hanem
férfias játékot űznek, s
nem habókosak, hanem a
Fradi-család jeles képviselői. Ők a Tóthék: Adrián,
Richárd, Renátó, Gergő és
Gergely. Mindannyian az
FTC jégkorongcsapatának
játékosai. Az eredmények
is azt mutatják, jól kijönnek egymással.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

TÓTH ADRIÁN
SZÜLETETT:

1990. október 28.
MAGASSÁG, TESTSÚLY:

178 cm, 79 kg
POSZT: csatár
NEVELŐKLUBJA: Fehérvár
ELŐZŐ KLUBJA: DVTK
A FRADI JÁTÉKOSA: 2018 óta
EDZŐI JELLEMZÉS: Adrián-

”
nal még játszottunk együtt
Fehérváron, majd Miskolcon
is, tehát nagyon jól ismerem. Rutinos, gólérzékeny
játékos, aki a kapu előtt váratlan húzásokra is képes.”

TÓTH RICHÁRD
SZÜLETETT:

1995. november 3.
MAGASSÁG, TESTSÚLY:

189 cm, 97 kg
POSZT: csatár
NEVELŐKLUBJA: MAC
ELŐZŐ KLUBJA: MAC
A FRADI JÁTÉKOSA: 2018 óta
EDZŐI JELLEMZÉS: Még a

”
MAC-ból ismerem. Nagy
termetű, igazi erőcsatár, az
is a legfőbb erénye, hogy a
fizikai erejét jól tudja kamatoztatni a párharcokban.”

www.fradi.hu
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A tavalyi szezonfelvezető videóban Fodor Szabolcs viccelődött,
milyen lenne egy teljes Tóth-sor, ez idén valóság lett

2019. 12. 12. 16:07

JÉGKORONG #

MÁIG GYAKRAN EMLEGETJÜK futballcsapatunk
legendás T-betűs csatársorát. Táncos Mihály, Takács
József, Turay József, Toldi Géza és Kohut Vilmos éveken át játszott együtt, s mindannyian tagjai voltak az
1931–32-es idényben százszázalékos bajnokcsapatnak.
Nos, napjainkban is lehetne egy T-betűs, sőt Tóth
nevű sorunk, hiszen jégkorongcsapatunkat ritka
kuriózumként öt Tóth is erősíti. Igaz, Adrián, Richárd,
Renátó, Gergő és Gergely már csak azért sem alkot
egy ötöst, mert közülük négyen is csatárok – csak
Gergely hátvéd –, de elméletileg akár lehetnének
egyszerre öten is a jégen.
Egyikük sem a Fradiban nevelkedett, de mindannyian megtalálták a számításukat a klubban, s négyen
tagjai voltak az előző idényben aranyérmes gárdának. Renátó volt az első fecske, ő 2017-ben igazolt
az FTC-hez, egy évvel később – Fodor Szabolcs hívó
szavára – érkezett Adrián és Gergő, akik édestestvérek, valamint Richárd, 2019-ben aztán Gergely is
csatlakozott hozzájuk Dunaújvárosból.
A maga 29 évével Adrián a legidősebb közülük, ő
már többször szerepelt a magyar válogatottban is.
Egyben ő a legeredményesebb, Nagy Gergő mögött a Ferencváros legponterősebb hokisai közé
tartozik. Őt követve novemberben, a gdanski négyes
tornán debütált címeres mezben Gergely és Richárd
is. Utóbbi az előző évadban azzal vívott ki általános
elismerést, hogy februárban törött lábközépcsonttal játszotta végig a Brassó elleni bajnokit – hiába, a
hokisokat ilyen fából faragták.
Csak így tovább, Tóthék, így tovább, Fradi!

GERGŐ ÉS GERGELY,
AZAZ TOTYA ÉS TÍDZSÍ
– A szurkolóknak olykor okozunk bonyodalmat,
nem mindenki érti, hogyan van az, hogy Tóth
passzol Tóthoz, majd az akció végén Tóth gólt
szerez... – mondta az érdeklődésünkre Adrián. –
Különösen Gergőt és Gergelyt keverik össze, pedig így anyakönyvezték őket, nem a könnyebb
megkülönböztetés miatt használják a keresztnevüknek ezt az alakját. Csapaton belül azonban
azért sincs zavar, mert mindenkit a becenevén
szólítunk. Az öcsém például Geri vagy Totya,
Gergely pedig az angolból fakadóan Tídzsí”.
”

!

Az Újpesten győztes gólt szerző Tóth Gergely iratok híján fennakadt
a határon, így másnap a lilák buszán utazhatott el Csíkba
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TÓTH RENÁTÓ
SZÜLETETT: 1998. február 1.
MAGASSÁG, TESTSÚLY:

185 cm, 74 kg
POSZT: csatár

TÚL

A NEHEZÉN

NEVELŐKLUBJA: Fehérvár
ELŐZŐ KLUBJA: Fehérvári

Titánok
A FRADI JÁTÉKOSA: 2017 óta
EDZŐI JELLEMZÉS: Az

”
érkezésem előtt is a Fradi játékosa volt, de a junior válogatottból már ismertem. Jól
lát a pályán, jó érzéke van a
jégkoronghoz, de fizikálisan
még fejlődnie kell.”

TÓTH GERGELY
SZÜLETETT: 1998. március 21.
MAGASSÁG, TESTSÚLY: 190
cm, 80 kg
POSZT: hátvéd
NEVELŐKLUBJA: Dunaújváros
ELŐZŐ KLUBJA: Dunaújváros
A FRADI JÁTÉKOSA: 2019 óta
EDZŐI JELLEMZÉS: Gergely”
lyel is dolgoztam már együtt,
még a MAC-ban. Most már
hátvédként számítok rá én is,
de tudom, hogy csatárként is
megállja a helyét. Tavaly Dunaújvárosban nem jött ki neki
a lépés, de én tudtam, hogy
többre képes, ezért hoztuk a
Fradiba.”

Nagyon nehéz időszakon
van túl az FTC-Telekom. A
csapat november 17-én még
Dániában korcsolyázott ki a
Kontinentális Kupában, 20án aztán Újpesten játszott
kupameccset. A csapat a
találkozó után egyből buszra
szállt, Erdélybe utazott, 22én Brassóban, 23-án pedig
Csíkszeredában lépett jégre... Az Újpest elleni visszavágót és vele a továbbjutást
még hozni kellett a Magyar
Kupában, utána végre volt
idő szusszanni.
A Csíkszereda meglépett
”
tőlünk a bajnokságban, de
a középszakaszban javíthatunk. Nem lehet panaszom a
fiúkra, a Visegrád Kupával
együtt négy fronton is helyt
kellett állniuk, mostantól
viszont már csak a bajnokságra kell összpontosítani, s
ráadásként a kupa négyes
döntőjében csapunk össze
ismét a külföldön szereplő
csapatokkal” – adott helyzetjelentést Fodor Szabolcs.

TÓTH GERGŐ
SZÜLETETT: 1993. május 13.
MAGASSÁG, TESTSÚLY: 182 cm, 81 kg
POSZT: csatár
NEVELŐKLUBJA: Fehérvár
ELŐZŐ KLUBJA: DVTK
A FRADI JÁTÉKOSA: 2018 óta
EDZŐI JELLEMZÉS: Adrián öccse, de
”
más a játékstílusuk. Gergő Ricsihez
hasonlóan erőcsatár, ki tudja használni
a fizikai erejét. Néha talán túl vehemensen, kicsit le kell higgadnia, mert túl sok
kiállítást ítélnek ellene.”
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# SPORT&EGÉSZSÉG

AHOGY A SZÍV
DIKTÁLJA
Gyorsabban, magasabbra, erősebben – szól az olimpia több mint százéves mottója,
jelezvén: a sportban csak az győzhet, aki a legfontosabb pillanatokban képes egy
sebességgel feljebb kapcsolni. A mozgással azonban nem mindig vagy nem azonnal
a végső győzelem a cél, azaz nem csak a legnagyobb tempó az elfogadható. Sok
fokozat létezik, és mindegyik más-más haszonnal bír. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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Labdarúgóinknál minden edzés és meccs mellkasra
erősített pulzusmérővel zajlik

2019. 12. 11. 15:02

SPORT&EGÉSZSÉG #

MÉRJÜK LE
Az egyes mozgásformák között
sokféleképpen tehetünk különbséget. Számít, hogy egyedül vagy
csoportban végezzük-e, eszközzel
vagy anélkül, ahogy az is, hogy az
izmokat vagy inkább az állóképességet vesszük-e inkább célba. A
folyamatosan szélesedő palettáról
választhatunk ízlésünk és adottságaink alapján, de az is lehet meghatározó, mit szeretnénk elsősorban
elérni vele. És itt lép be a képletbe
az intenzitás mint kulcsfogalom,
mely meghatározza, hogy az adott
sporttevékenység az általunk választott tempóban és időtartamban
milyen terhelést és azzal együtt
milyen hasznokat jelent a szervezetünknek. Erről pedig a legmegbízhatóbb visszajelzést a szív egy perc
alatt produkált összehúzódásainak
száma, vagyis a pulzusszám adja.
KONTROLL ALATT
Az alap-állóképesség fejlesztése,
zsírcsökkentés, esetleg anaerob
tréning – ez pusztán három a
lehetséges célok közül, amiket az
aktív életmóddal el szeretnénk
érni. Márpedig ha ezek közül
egyet magunk elé tűzünk, segít,

A PULZUSKONTROLL AZ ÉPPEN AKTU ÁLIS
FORMÁNAK MEGFELELŐ EDZÉSTERHELÉST
TESZ LEHETŐVÉ SAJÁT, EGYÉNI PULZUSZÓNÁK ALAPJÁN
ha tudjuk, milyen pulzustartományban közelíthetjük meg azt a
leghatékonyabban. Ezt nevezzük
célpulzusnak”. A legkevésbé
”
sem mindegy ugyanis, hogy a
szívünk mennyit ver percenként,
mivel a test eltérően viselkedik
különböző intenzitású edzéseken.
Nagy különbség van egy rövid,
dinamikus edzés és egy hosszú,
kevésbé pörgős tréning között.
E differencia köré épül a pulzuskontrollal történő edzés elmélete,
mely rohamosan terjed az egész
világon, és nemcsak az élsport
területén, hanem az egészségmegőrző szabadidősportban is.
RÁD SZABVA
A hatékony edzés egyik legfontosabb ismérve, hogy személyre
szabott. Ezzel összhangban a pulzuskontroll sem általános elvekkel

dolgozik. Az adott célnak megfelelő intenzitás élettani kutatások
és a gyakorlati tapasztalatok
alapján az egyéni maximális pulzus
bizonyos százalékához társítható.
Ehhez azonban ismernünk kell a
saját pulzuscélzónáinkat, melynek
meghatározására a legbiztosabb
módszer egy teljesítménydiagnosztikai laborvizsgálat. Ezt
követően azonban egy megfelelő mérőeszköz – például egy
egyszerű pulzusmérő óra – segítségével magunk is beállíthatjuk
és az edzés teljes időtartama
alatt kontroll alatt tarthatjuk saját
pulzusszámunkat. Így ténylegesen
mindig abban a zónában tudunk
dolgozni, ahol az adott edzésfeladatot a leghatékonyabban lehet
elvégezni. A tréning ezzel sokkal
tudatosabbá, eredményessége
okán pedig élvezetesebbé is válik.

A különböző célú edzéseket a következő pulzusértékekkel végezhetjük:

50–
60%
Regenerációs

60–Zsírégető
70%

70–
80%
Erő-állóképesség

80–Anaerob
90%

A kezdő, idős vagy nem
rendszeresen sportoló

A fogyásban nyújt

Egy jó kondícióban lévő

Ezt a zónát élsporto-

Ez a tartomány élspor-

segítséget ez a

személy ebben a tartomány-

lók használják telje-

tolók teljesítményjavító

embereknek ajánlott

mérsékelt intenzitású

ban fejlesztheti leginkább a

sítménynövelésre.

eszköze lehet, de kizáró-

tartomány.

zóna.

szív- és a tüdőkapacitását,

lag szigorú kontroll

míg szervezete a mozgáshoz

mellett.

tar tomány

tar tomány

fejlesztő tréning

zóna

90–Maximális
100%
pulzusér ték

szükséges energiát a meglévő tartalékokból állítja elő.

!

Mindenkinek más a maximális pulzusa, ezért kizárólag saját
pulzussal lehet összevetni az adatokat
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# RECEPT

PULYKÁS-RIKOTTÁS

MÉZES-MUSTÁROS
SÜLT PULYKAMELL:
HOZZÁVALÓK:

SZENDVICS

+ kb. 75–80 dkg-os
pulykamell
+ 1 fej vöröshagyma
+ 3-4 gerezd
fokhagyma
+ 2 evőkanál mustár
+ 1 evőkanál méz
+ 2 evőkanál
extraszűz olívaolaj
+ 1 dl fehérbor
+ só, bors

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ
(PULYKASÜTÉS NÉLKÜL): 15 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

ELKÉSZÍTÉS

➊ A pulykahúst mosd meg, a

mustárt keverd össze a mézzel és
az olívaolajjal. A húst dörzsöld be
a mézes-mustáros páccal, sózd,
borsozd. Egy fedeles sütőedény
aljára szórd be a megtisztított,
nagyobb darabokra felvágott vöröshagymát és a fokhagymagerezdeket, öntsd bele a bort, majd
tedd rá a pulykahúst. ➋ 150
fokos sütőben kb. 1-1,5 óra alatt
lefedve süsd puhára. ➌ Szedd ki
a húst az edényből és hűtsd ki.
Ha hideg, könnyen tudsz belőle
vékony szeleteket vágni. A hűtőben pár napig tárolhatod.

4 SZENDVICSHEZ
A HOZZÁVALÓK:
+ 8 szelet teljes kiőrlésű
magos kenyér
+ rikotta
+ 1-2 evőkanál tejföl
+ friss zöldfűszerek
(petrezselyem, bazsalikom)
+ esetleg üveges pesztó
+ 1 sárgarépa vékonyra
felcsíkozva
+ 1 kisebb fej lila káposzta
negyede vékonyra felcsíkozva
+ friss zöldsalátalevelek
(rukkola, bébispenót)
+ vékonyra szeletelt sült
pulykamell (csirkemell is lehet)
+ olajban eltett szárított
paradicsom

ELKÉSZÍTÉS

! y
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➊ A rikottát keverd el a tejföllel
és a felaprított zöldfűszerekkel
vagy a pesztóval. Kend meg vele
a kenyérszeleteket.
➋ Rétegezd rá a felsorolt hozzávalókat és már fogyaszthatod is.
➌ Ha magaddal viszed a munkahelyedre vagy a gyermekednek
csomagolod uzsonnára, csomagold
szendvicspapírba.

A Fradi Shopban ismét kapható a tejkaramella, valamint
többféle karácsonyi szaloncukor- és csokoládékülönlegesség

2019. 12. 10. 13:06

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):

RECEPT #

+ 80 dkg zöldborsó
(tisztított mennyiség)
+ 1 cukkini apró
kockákra vágva
+ 2 evőkanál vaj
+ 1 evőkanál kukoricakeményítő
+ 2 dl tejszín
+ 2-3 dl tej
+ só, bors

ZÖLDBORSÓFŐZELÉK

CUKKINIVEL
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 5 perc
FŐZÉSI IDŐ: 15–20 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

ELKÉSZÍTÉS

➊ A vajat olvaszd fel

egy nagyobb lábosban,
add hozzá a zöldborsót, sózd meg és fedő
alatt párold pár percig.
Add hozzá a cukkinit
és további 5-6 percig
párold a zöldségeket,
amíg megpuhulnak.
➋ A tejszínt keverd
simára a kukoricakeményítővel, öntsd a
zöldségekre és önts
hozzá még annyi tejet,
hogy majdnem ellepje
a borsót. Sűrítsd be a
főzeléket, de ne forrald fel. Ha nem elég
sűrű, botmixerrel még
turmixolj bele a főzelékbe, így önmagával
tudod sűríteni. Ízlés
szerint sózd, borsozd.
➌ Tálald tükörtojással.

TIPP!

FOTÓ: PYSZNY LÁSZLÓ
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A shopban is kapható Fradi-tészta rendkívül rövid idő alatt
megfő, főzési ideje mindössze 3-4 perc
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# VENDÉGTOLL

FRADI-FUTBALL,
PIROS-FEHÉR-ZÖLDBEN
Amikor ezt írtam, még
nem tudtam, mi lesz a
Ferencváros őszi kalandjának vége a labdarúgó Európa-ligában;
még két kör volt hátra a
csoportmérkőzésekből,
az Espanyol itthon, a
Ludogorec idegenben.
Ettől függetlenül addigra
kialakult a kép a csapat
El-teljesítményéről, s ez
a kép barátságos volt,
különösen 15 sovány,
kietlen, reményvesztett
év után, amely másfél
évtized alatt a csapat az
úgynevezett nemzetközi vérkeringésen kívül
botladozott, fulladozott
vagy éppen álmodozott.
SZÖVEG: SZOMBATHY PÁL

www.fradi.hu
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A VISSZATÉRÉS ŐSZE így
néhány forduló után napsütötte,
melengető, jókedvű és reményteli
lett, hiszen a klub nem megalázott,
szegény rokonként érkezett az európai kupaporondra, hanem maszszív, jól védekező, meglepetésre is
képes derék középcsapatként. Ne
legyünk telhetetlenek: ennyi hányattatás után a Fradi megbízható,
masszív társaság benyomását keltette, nem beszélve közönségéről,
amely minden fellépéskor megtöltötte az új arénát.
Ez a szurkolótábor pedig –
akárcsak a magyar válogatott
mögött álló – képes volt örülni
apróságoknak is, legelőször annak
a ténynek, hogy visszatért a klub
oda, ahova tradíciói szerint való; ez
a drukkerhad hatalmas hangulatot
teremtett, kitartott a csapat mellett
pofonok közben is, értékelte a
küzdést, értékelte az igyekezetet.
Tette pedig mindezt úgy, hogy a
Fradi-hagyomány mást diktálna: a
csapat mindig megalkuvás nélkül
támad, dominál, gólokat szerez,
ellenfelét beszorítja, szélsőjátékra
épít, szívben, fejben, fejjel is erős.
A szurkoló azonban elégedett
volt az őszi nemzetközi Fradival,
szerette az El-szereplést, pontokat,
győzelmet, igyekezetet. Elfogadta
a soknemzetiségű csapatot, és
elfogadta a szigorú keleti mestert,
Rebrovot.
Természetesen voltak kritikus
vélemények a lelátói lelkesedésen
túl, nem mindenki tudott egyformán rajongani azért, ami ma
az FTC mint termék képvisel. Mit
hiányoltak, akik többet vagy mást

58

vártak? Csillogó Fradit? Csoportgyőzelmet? Aligha. Sokkal inkább izgalmasabb, színesebb focit, s nyilván – ez
örökzöld-fehér” téma – sokkal több
”
magyar játékost a csapatban. Nehéz
elfogadni a helyzetet, hogy a magyar
labdarúgás lerongyolt közelmúltjával, a
növekvő anyagi lehetőségek ellenére
lemaradt az európai klubfutball középmezőnyétől is.
A lemaradást pedig úgy kellene
behozni, hogy végre legyenek eredmények is (európai főtábla) – amit a
szurkolói türelmetlenség és nyomás
megkövetel. Másfelől pedig a nemzetközi klubfutball elitje öles léptekkel
távolodik a derékhadtól; jobb anyagi
lehetősége, lobbiereje a centrum felé
szívja a jó játékosokat, a periférián
marad a kiüresedés, szigetek maradnak,
ahol a klubok próbálkoznak a nagyok
beszállítóivá válni, mert kihívókká lenni
Kelet- és Közép-Európából ma már lehetetlenség. Európa fociban is minimum
kétsebességes, mint a politikai integrációban; a Ferencvárosnak pedig most
az a tét, hogy visszakerüljön tartósan a
második csoportba, miközben az UEFA
éppen a harmadik kasztba szorítaná

!

A 2004-es UEFA-kupa-szerepléskor 9 légiósunk volt,
Leandrót és Szkukalek Igort is beleszámolva
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VENDÉGTOLL #

vissza a szegény rokonokat, hogy
az elit játszóterévé tegye majd a
BL mellett az El-t is.
Ebben a helyzetben a magyar
futballugaron körülnézve nem kínálkozik út fiatal magyar tehetségekre
építve középkategóriás európai
Fradit építeni. Egyszerűen azért,
mert nincsenek ehhez tehetségek.
Nincsenek elegen, ahogyan azt a
labdarúgó-válogatott kálváriája az
Eb-selejtezőben is megmutatta:
nincs B csapat, ezért nem lehet
B-terv, ki van feszítve a megfelelő
nívójú állomány. Így hát a Ferencvárosnál – megannyi európai sorstárshoz hasonlóan – már évek óta
a hatékony játékosmegfigyelés és

okos vásárlás a követhető út. Sokféle hátterű és előéletű légiósból
kell csapatot gyúrni, ami egy szinten túl Thomas Dollnak nem sikerült
– ámde sikerült a fegyelmet és
realitásérzéket minden elé helyező,
katonás Sergei Rebrovnak.
Bennem is van nosztalgia eltűnő
értékek, jelenségek, magatartásformák iránt. Könnybe lábad a szemem, ahogyan az egyik korszakos
klasszis, utolsó mohikán, Francesco Totti életrajzát olvasom élete
egyetlen klubjáról, egy ma már
irracionálisnak ható ragaszkodás
érzelmi hullámairól, lemondásairól.
Nem tagadom, hogy ma is olyan
Fradiról álmodom, ahol a kulcsjáté-

kosok között mindig van legalább öt-hat
magyar, de inkább több, ahol évről évre
bemutatkoznak és beépülnek a csapatba saját nevelésű, 18-19 éves ifjak, akiket
aztán csak évek múlva tudnak elcsábítani, kivásárolni európai nagycsapatok.
Voltaképpen a Dinamo Zágrábról vagy
a Crvena zvezdáról álmodozom mint a
nevelőklubok modelljéről, ma persze
már ott sem úgy mennek a dolgok, mint
korábban.
A modern futball érzelmes, identitásképző társadalmi jelenségből szórakoztatóipari ágazattá lett. A klub és a játékos
termékké, a szurkoló, a néző fogyasztóvá lett. Játékmesterek helyett celebek
vannak a porondon, akiket ultrák helyett
követők figyelnek. A játék tartalomszolgáltatás, élvezői pedig felhasználók.
Fogalmak szorulnak háttérbe, s aki a régi
világhoz ragaszkodik, az kiszorul a stadionokból, csendesen eltávolodik a játéktól. A posztmodern drukker nem nézi és
látja a meccset, érzelmi átélés közepette
átfogva tekintetével a lényeget – a posztmodern néző mindig online, meccsek
tömegét figyeli egyszerre, fogad, méghozzá statisztikák és kalkulációk alapján.
Ma a meccsre készülni nem ritka pillanat,
azaz ünnep, hanem napi tévédömping és
rutin, mint meló után egy pohár ital vagy
a napi vásárlási kényszer.
Így hát becsüljük meg az apró örömöket is: a Fradi címere a régi. Tábora
változatlanul hatalmas. És a meccs,
legalábbis az Európa-ligában ünnepnap,
ritka adomány. Talán néhány év múlva
a szeretett termék magyar tartalmának
aránya is nőhet. Ezt a konok reményt
kívánom karácsonyra!

EURÓPA FOCIBAN IS MINIMUM KÉTSEBESSÉGES, MINT
A POLITIKAI INTEGRÁCIÓBAN; A FERENCVÁROSNAK PEDIG
MOST AZ A TÉT, HOGY VISSZAKERÜLJÖN TARTÓSAN A MÁSODIK CSOPORTBA, MIKÖZBEN AZ UEFA ÉPPEN A HARMADIK
KASZTBA SZORÍTANÁ VISSZA A SZEGÉNY ROKONOKAT
!

Az 1995-ös BL-szereplés idején 5 légiós segítette klubunkat,
közülük 4 hazánkban is maradt
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# A HÓNAP FOTÓJA

FOTÓSAROK / MOLNÁR ÁDÁM
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Bőle Lukács Debrecenben lőtt átemelős gólját választották
a szurkolók a hónap találatának

2019. 12. 13. 13:25

A HÓNAP FOTÓJA #

!

Rég nem látott hosszú átkot tört meg labdarúgócsapatunk Kaposváron,
42 év után győzött ott újra tétmeccsen
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# TECHNIKA

1

OKOSAN AZ
OKOSOKKAL
NEHEZEN KÖVETHETŐ A SOK
ÚJDONSÁG, ÉRDEMES AZ ÁR/ÉRTÉK
ARÁNYT FIGYELNI VÁSÁRLÁS ELŐTT.
NEKÜNK EZEK A KEDVENCEINK.

3

2
[ 1 ] Samsung Gear
Sport R600
A többi okosórához
képest ezt kifejezetten azoknak ajánljuk,
akik sokszor leteszik a telefonjukat
(pl. futásnál, munka
közben).
70 000 Ft

[ 2 ] Coros VERTIX
Mountain Hunter
Az okos sportórák
egyik csúcsa. Titánház, vaktérképes
nyomvonalkövetés.
Huawei és Xiaomi
mobilokkal is tökéletesen működik.
210 000 Ft

[ 3 ] Apple Watch
Series 5 44 mm
Az EKG-appjáért
nem mennénk tűzbe,
a véroxigénmérése viszont nagyon
hasznos. Az egyik
legfejlettebb óra,
csúcskategória!
164 000 Ft

samsung.hu

zerge.hu

istyle.hu

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KALMÁR VIRÁG

www.fradi.hu
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Sportolóink is használják egyéni edzéseikhez
az okos- és aktivitásmérő órákat
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TECHNIKA #

6

4
5

7

8

[ 4 ] GARMIN
FORERUNNER
45 Small
Nem ez a legmodernebb futóóra,
viszont jóval kisebb a
kijelzője, mint a megszokott okosóráké.
Hölgyeknek ajánljuk!
64 500 Ft

[ 5 ] Huawei
Watch GT2
Ha Huawei telefonod
van és a legstabilabb
megoldást keresed,
akkor érdemes lesz
órából is szintén
Huawei márkát viselned.
75 000 Ft

[ 6 ] POLAR IGNITE
Hobbisportolóknak
fitneszedzések követésére ajánlott óra. A
középkategória ellenére már GPS-szel is
rendelkezik. Imádjuk,
hogy vidám színekben is kapható.
62 900 Ft

[ 7 ] Xiaomi Amazfit
Stratos 3
Pár hete jelent meg
a legújabb felső
kategóriás Xiaomi
fitneszóra. Ajánljuk
diétázóknak, sportolóknak, életmódváltást tervezőknek.
67 000 Ft

[ 8 ] Honor
MagicWatch 2
2020 elején érkezik
hazánkba, viszont
aki extrém sportokat
űz, síeléshez, snowboardozáshoz keres
okosórát, annak
megéri várni rá.
várhatóan 179 euró

zerge.hu

huawei.hu

zerge.hu

konzolvilag.hu

hihonor.hu

!

A Fradi Shop kínálatába a 30. bajnoki cím kapcsán idén is
két kiváló óra került be
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MEGSZŰNIK
A KÜLVILÁG

A HADIIPAR NAGY TALÁLMÁNYA
VOLT A NOISE CANCELLED, MELYNEK
SEGÍTSÉGÉVEL SZINTE TELJESEN
SZŰRHETŐ A KÜLVILÁG ZAJA. FIGYELEM,
ILYEN FEJHALLGATÓT SPORTOLÁSHOZ,
UTCAI KÖZLEKEDÉSHEZ CSAK AKKOR
VEGYÜNK, HA ÁLLÍTHATÓ RAJTA A
BESZŰRŐDŐ ZAJSZINT, KÜLÖNBEN
NAGYON VESZÉLYES!

[ 1 ] Apple Airpods
A kis bedugósok
között a legmenőbb,
és végre a második
generációs is kezd
elérhető áron kerülni
a boltokba. Nem kell
nyomkodni hozzá a
telcsit, az órát, SIRI-n
keresztül léptethető
a zene, állítható a
hangerő.
44 900 Ft

[ 2 ] Xiaomi Mi
Airdots Pro True
Hihetetlen módon
jön fel a Xiaomi, ez
a kis fülesük már
megszólalásig – szó
szerint – hasonlít a
konkurensekre. SIRI
nincs benne, de ez
az árán is érezhető.
20 900 Ft
xiaomi.hu

220volt.hu

[ 3 ] JBL Under
Armour Sport
Train Bluetooth
Nem zajszűrős (sportoláskor veszélyes
is lenne), viszont a
párnázottsága olyan,
hogy egy kemény
edzés alatt sem lesz
a verejtéktől csúszós, ugyanakkor
nem szorít.
47 490 Ft
alza.hu

1

2

4

3
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2017 májusától a Fradi Shopban is hozzájuthatnak
a megfelelő eszközökhöz a zene szerelmesei
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TECHNIKA #

[ 4 ] Bang & Olufsen
H9 Bluetooth
A kategória csúcsa,
hifimániásoknak
nem tudunk jobbat
ajánlani. Bluetoothos,
telefonhívásra és beszédre is alkalmas.
171 000 Ft
edigital.hu

[ 5 ] Philips
SHQ1400/00
Vannak páran, akik
idegenkednek a
bluetoothos fülesektől, nem szeretnek a
töltéssel bajmolódni,
könnyebben elhagyják… Szerencsére
a régi, klasszikus
jackdugós fülesekből
is kapunk nagyon jó
sportváltozatot is.
5200 Ft
pcx.hu

[ 6 ] Hama Clip-On
Bluetooth
Sokan a klasszikus fejhallgatókat
viselve úgy érzik,
extrán melegük van,
a bedugósok pedig
nem stabilak. Nekik
ezt a barátságos árú
HAMA fülhallgatót
ajánljuk. Meglepő
módon ezért az árért
Bluetooth is van
benne.
3590 Ft
edigital.hu

[ 7 ] JBL T600BTNC
A zajszűrős fejhallgatók belépő terméke:
ha nem kell teljes
szűrés (sokszor nem
is ajánljuk), akkor
ez is szuperül fogja
tenni a dolgát.
23 900 Ft
fejhallgatoplaza.hu

[8 ] Sony WH-1000X
M3 Bluetooth
zajszűrős
Ár-érték arányban
a legjobbak között van, mi a zajos
szerkesztőségben
teszteltük, tényleg
teljes csendet varázsol körénk. Az NFC
csipnek köszönhetően extra gyorsan
csatlakoztatható a
mobilhoz.
89 890 Ft
alza.hu

5

8

7
6

!

Jégkorongozóink öltözőjében rendszeresen a legnagyobb magyar
retróslágerek szólnak, Korda Györgytől a Reptér a fiúk kedvence
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Ausztria után (137) Svájc a magyar válogatott leggyakoribb
ellenfele 46 mérkőzéssel, majd a svédek (45) következnek
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UTAZÁS #

AZ ALPOK
SZÍVÉBEN

A LEGNAGYOBB FÜGGETLEN, A MINDIG PONTOS, AZ
ÖRÖK HÓFÖDTE. EZ CSUPÁN HÁROM A TUCATNYI
SZINONIMA KÖZÜL, MELYEKKEL AZ ORSZÁG NEVE
BÁRMIKOR HELYETTESÍTHETŐ. MERT AKI SVÁJCOT
KÉPZELI MAGA ELÉ, AZ SOK MINDENT LÁTHAT, DE
VALAMENNYINEK KÖZÖS A NEVEZŐJE: GARANTÁLTAN
EGY TISZTA ÉS ÉRINTETLEN VIDÉK KÉPE JELENIK MEG
ELŐTTE. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA
A HEGYEK BIRODALMA
Hósipkás hegyek, előttük pedig a zöld réteken
legelésző tehenek – újabb kép, ami erről a kicsi,
de annál karakteresebb országról az eszünkbe
jut. Mindehhez elválaszthatatlanul hozzátartoznak a mesebeli alpesi házikók is, melyek azonban nem puszta marketingfogások, hanem a valóság szerves részei. A svájci vidékeken ugyanis
a legtöbb család ilyen fából épült és a környezethez abszolút alkalmazkodó otthonokban él,
távol a város zajától. De nem csak életterük,
környezetük is szorosan függ az őket körülvevő
tájtól, hiszen vagy gazdálkodást tartanak fenn,
vagy a természet szépségeit kereső turistákat

csábítják magukhoz. Ennyiből is érződik: a fenntarthatóság és
a természet tisztelete mindent felülír itt. A legteljesebb képet
akkor kaphatjuk minderről, ha felülünk egy hegyi felvonóra,
és a kristálytiszta levegőt magunkba szívva gyönyörködünk a
360 fokos panorámában. Svájc a túra, a hegymászás és a téli
sportok szerelmeseinek a paradicsoma, az ország bármelyik
pontján is találja magát az ember. Az egyik leglátogatottabb
vidék mind közül a Bernese Oberland a maga híres csúcsaival,
az Eiger, a Mönch és a Jungfrau ormaival. De nem kevésbé
gyönyörű a Lautenbrunnen-völgy sem, amit a Wengen és a
Mürren vesz körbe. És ha már egyszer Svájcban járunk, az
ország északi csücskében lévő Rajna-vízesést se hagyjuk
ki. Európa legnagyobb vízzuhataga testközelből leírhatatlan
élményt nyújt.

HA SVÁJCBA UTAZUNK,

az alábbi 3 dolgot semmiképp ne hagyjuk ki:
Próbáljunk ki legalább egyet a tipikus
helyi szabadidős programok közül
– legyen az mountain cartozás, hegyről lefelé
rollerezés vagy snowtubingozás.
A legközelebb eső hegyoldalon
másszunk fel legalább 3000 méter
magasra, és gyönyörködjünk a minket
körülvevő tájban.
Kóstoljunk bele a svájci konyhába. Térjünk be egy kis vidéki gasthofba, és próbáljuk ki a fondüt, a raklettet vagy a röstit.

1

2

3
!

A svájci válogatott ellen 30 győzelem, 5 döntetlen,
11 vereség és 131:66-os gólarány a mérlegünk
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# UTAZÁS

A MÁSIK PÓLUS
De Svájcnak van egy másik oldala is, amely talán kevésbé
ismert. A déli vidék ugyanis sokkal naposabb és melegebb,
ennek hála pedig a tájkép is egészen más. A havas vidékeket
szőlővel teli domboldalak, az alpesi házakat pedig mediterrán
stílusú otthonok váltják fel. Ezzel együtt pedig a hangulat is
változik, amiben Olaszország közelségének is szerepe van. A
mediterrán Svájc kevésbé feszítettebb és messze nem olyan
pedáns, mint hófödte párja. Amiben azonban nincs különbség,
az a látnivalók sokasága. Az egyetlen olasz nyelvű kanton,
Ticino játssza az egyik főszerepet mindebben. Egyik bázisa,
Locarno és annak híres filmfesztiválja a kulturális, Bellinzona
városvédő fala és a világörökség részeit képező erődei pedig
a történelmi vonalat erősítik ebben. De Lugano sem marad el
mögöttük: ez a bájos mediterrán város egyedi klímájával és
változatos növényvilágával a tengerpartok hangulatát idézi meg. Azonban még itt sem ér véget a svájci sokszínűség,
hiszen – ahogy az ország maga – mediterrán régiója sem egységes. A másik pólust a Genf által fémjelzett francia vidék adja.
Az ország második legnagyobb városa, ill. a róla elnevezett,
Franciaországgal megfelezett tó önmagukban is egy utazásra
elég élményt tartogatnak – elég, ha csak a tó közepéről magasba törő szökőkútra vagy a hely legfőbb termékét jelképező
világórára gondolunk. De szintén a tó partján fekszik Montreux,
amit csodás vízparti sétányainak és kulturális életének hála a
svájci Riviéraként is emlegetnek.
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BÁR SVÁJC KICSI
ORSZÁG, SZABADIDŐS
ÉS KIRÁNDULÓ
PROGRAMOKBÓL BŐSÉGES
A KÍNÁLAT. BÁRMELYIK
VÁROSBÓL IS INDULUNK
ÚTNAK, FÉL ÓRÁN
BELÜL GARANTÁLTAN
EGY SZÉPSÉGES TÓ
PARTJÁN VAGY EGY
LEHETŐSÉGEKBEN GAZDAG
HEGY LÁBÁNÁL TALÁLJUK
MAGUNKAT

!

1911-ben az első svájci meccsen 2:0-ra vesztettünk, az első
hazain viszont 9:0-ra nyertünk, ebből Schlosser 6 gólt lőtt
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AZ IGAZI KÖZPONT
Aki Svájcba utazik, nem hagyhatja ki a programból Zürich városát, mely mind közül a legkarakteresebb. A legjobb, ha vonattal érkezünk ide, így
azonnal megtapasztalhatjuk a helyiek páratlan
pedantériáját. A központi állomás maga ugyanis
rendkívül forgalmas, mégis tiszta, jól szervezett
és rendezett. Ráadásul közel van ide a város (és
az ország) egyik leghíresebb bevásárlóutcája,
a Bahnhofstrasse a maga káprázatos – de nem
kifejezetten pénztárcabarát – kirakataival. Ehhez
képest minden tekintetben ellenpont a belváros szíve, a Lindenhof, körülötte pedig a Zürich
jelképeit adó templomok. Ha csak egyet látogatnánk meg ezek közül, a kéttornyú Grossmünster, a meseszép festett ablakokkal büszkélkedő
Fraumünster, esetleg az Európa legnagyobb, kis
híján 9 méter magas órájával rendelkező templom, a Szent Péter-dóm legyen az. És hogy még
tovább cifrázzuk: Zürichnek van egy saját hegye
is, az Uetliberg, ahonnan a város és a szomszédos, gleccserek alakította Zürichi-tó panorámáját
szívhatjuk magunkba.
...ÉS A TÖBBIEK
Amilyen kicsi, annyira sűrű – avagy Svájc minden
túlzás nélkül tele van kincsekkel. Szorosan Zürich
nyomában ott van a főváros, Bern és társa, Bázel
is, melyek a maguk visszafogottabb, csendesebb
atmoszférájával és gazdag történelmével cizellálják tovább az alpesi életérzést. Mindez azonban
nem lehet teljes az Alpok vonulatainak ölelésében fekvő Luzern nélkül, mely vitathatatlanul az
ország legnépszerűbb városa. Magas hegyek
veszik körbe, történelmi emlékekben és múzeumokban gazdag. A környéken ezernyi túrázási
lehetőség van, télen síelni, nyáron hajózni és horgászni lehet, méregdrága óra- és ékszerüzletei
pedig messze földön híresek. A Reuss folyó két
oldalán elterülő település egyetlen városképében
tehát benne van Svájc minden szépsége.

!

Az Üllői úton 8-szor járt a svájci válogatott, a legeredményesebb
fradista pedig Sárosi György, aki összesen 7 gólt rúgott nekik
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# ÖRÖKZÖLD

A Fradi labdarúgója, az 1948/49-es csodacsapat tagja, majd ’57-ben egy esztendeig a gárda edzője volt, ám szakkönyv írójaként, sportdiplomataként, az olimpiai
mozgalom magyarországi mindeneseként lett ismert igazán. Csanádi Árpádra
emlékezünk. SZÖVEG: N. PÁL JÓZSEF

SPORTDIPLOMATA
A FRADIBÓL
EGYSZER LÁTTAM életemben. Szálfatermetű volt és
elegáns, súlyfelesleg nélkül ötvenhét évesen, kimérten, tanárosan beszélt az olimpiai eszme csodájáról, s hittel ugyanakkor. Úriembernek tűnt minden
gesztusával nekem. 1980 szeptemberét írtuk, az
Eötvös Collegium olimpiatörténeti szemináriumának
megnyitóján ültünk, ő és a két hónapja másodszor
is olimpiai bajnokká lett Magyar Zoltán volt a vendégünk. Vele – Csanádi Árpáddal – nem, ám az
akkor alig huszonhét éves, az állatorvosi egyetemet
épp elkezdett tornásszal – Pingitzer Klára kollégista
társunk invitálására – külön is szót válthattunk egy
diákszobában az est után, aki néhány perccel korábbi élményét” szinte derűs szavakkal osztotta meg
”
velünk. Azt, hogy a neves sportdiplomata alaposan
lehordta őt. Mert Magyar – akkor nekünk Zoli – beszámolójában úgy találta mondani, hogy – mivel se a
japán, se a nyugatnémet, se az amerikai csapat nem
volt Moszkvában – esély adódott a csapatverseny
bronzérmére (meg is lett!). Ezzel – Csanádi szerint –
a játékok csonkaságára utalt meggondolatlanul, ami
felsőbb szempontból” nagyon-nagyon helytelen.
”
Úgy emlékszem, somolyogtunk az egészen, hiszen
a minapi olimpia részlegességével” – s a politikai
”
háttér lényegével – minden épeszű lélek tisztában
lehetett, így a honi és a nemzetközi sportvezetésben
meglehetősen befolyásos vendégünk is.
Néha meditálni kezdek. A magyar (sport)politika
– Moszkvából tanácsolt” – álláspontjával a nyil”
vánosság előtt azonosulni kényszerült diplomata
a kétszeres olimpiai bajnok szűk körben elejtett
– a valóságnak megfelelő! – szavait miért tartotta
fontosnak továbbgondolva” helyreigazítani? Félt,
”
hogy a szavaknak híre kel”, s baj lehet? Netán hitte,
”
amit mondott, avagy tudta” csupán, hogy az akkori
”
magyar és világhelyzetben, az ő pozíciójában csak
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úgy beszélhet, ahogy beszélt, ha nem értett egyet
saját szavaival, akkor is? Fogas kérdés, jó lett volna
’89 után föltenni neki, de még ’83-ban elment, alig túl
a hatvanon, úgy, hogy élete egésze – e mosolyogtatóan gyarló történet ellenére – tiszteletre méltónak
mutatkozik nekem.
A NOB magyar tagjaként, a MOB főtitkáraként,
a sportszövetség elnökhelyetteseként az egyik
legnagyobb hatalmú honi sportvezetőnek számított,
de hogy a rendszer hithű támogatója lett volna, nem
hiszem. Vélem, amolyan polgári értékrend lehetett

!

A TF-en írt Labdarúgás c. szakkönyvét
15 nyelvre fordították le, köztük japánra is
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a sajátja inkább. Igényes volt szellemi értelemben is,
több nyelven beszélt, egyetemi (testnevelési főiskolai) karriert futott be, itt-ott vitatott, mégis majd’
másfél tucat nyelvre lefordított szakkönyvet írt a
labdarúgásról, ám azt, hogy milyen politikai meghatározottságok közt élt – ha létezni, alkotni akart –,
tudomásul kellett vennie. Lojális volt a rendhez, hogy
nem ment fejjel a falnak, meg tudom érteni, s noha
túlzásokba is eshetett néhanap, az, hogy nemzetközi tekintélye, hitelképessége a sport terén töretlen
maradt, mindennél beszédesebb nekem.
Halálakor a soros olimpiára készülő Los Angeles
stadionjában a láng teljes napon át lobogott, amit az
olimpiai mozgalomért tett, Samaranch elnök hosszú
levélben írta le, s Isten rendelésének gondolom, hogy
a szégyent – a ’84-es játékok bojkottjának hazai
megszavazását – nem kellett megérnie. Hogy dönt,
ha köztünk van még, nem tudhatom, ám hogy élete
nagy próbája elé került volna, bizonyos, miként az is,
hogy ’83 tavaszelőjén sportdiplomáciánk históriájának jelentős alakját temettük el, aki a mozgalomért
s a magyar sikerekért mindent megtett akkor, amit
megtehetett.
S azt az embert is, aki a Fradihoz tartozását sosem
tagadta meg, s aki a klub története emlékezetes
sikerének is részese lehetett. 1946–49 közt játszott a
gárdában (az 1949/50-es bajnokságban sérülése miatt nem szerepelt, s egyetlen ’50 végi pályára lépése
az utolsó mérkőzése lett), ám a sorba ama 48/49-es
egyedi diadal – a 140 góllal, 11 pontos előnnyel nyert
bajnokság – belefért még. 21 meccsen játszott a 30
közül, az FTC egyik álomcsapatának alaptagja volt
tehát, ha a nevezetes tizenegy fölsorolásakor (Henni
– Rudas, Kispéter, Szabó – Kéri, Lakat – Budai, Kocsis, Deák, Mészáros, Czibor) őt nem szokás említeni,
akkor is! Bizony, Kispéter Mihály, a fradizmus” ikonja
”
nála kevesebb, csak 17 mérkőzésen volt a kezdő tagja. Igaz, mindenki Misáját sérülés is hátráltatta abban
az évben, ám hősünk érdemét ez nem kisebbítheti.
Azonos poszton – a középhátvéddé hátrált center”
halfban” – játszottak ők, akadt, hogy együtt voltak a
pályán, s a korán gyérülő hajú Csanádi ilyenkor jobbvagy balfedezetben szerepelt. Jegenyetermetűre –
187 centire – nőtt, igen jól fejelt az emlékezők szerint,
nem gyorsan, de sokat futott és remekül helyezkedett. Kispéterrel, a hősies védővel ellentétben inkább
a támadások szervezésében jeleskedett, s roppant
intelligens – amolyan szóvivő – volt nem csak a
pályán, azon kívül is. ’49-től a TF-en tanított, szakkönyvén dolgozott, s ’53-tól a Fradi – akkor Kinizsi –
szaktanácsadójaként a klub nemzetközi kapcsolatainak egyengetésén fáradozott harminc és egynéhány
évesen. S amikor muszáj volt – 1956 végén –, a csapat

!

J. A. Samaranch NOB-elnök így nyilatkozott róla:
”Csanádi Árpád az olimpiai mozgalom legfontosabb embere”

FIN_070-071_ZF_2001_mitosz-csanadi_3.indd 71

edzését is vállalta, nevéhez fűződött a jugoszláviai,
majd a legendás, közel két hónapos ausztráliai túra
szervezése, vezetése, ahol az edző, a csapatvezető
és a tolmács tisztét is betöltötte egy személyben.
Ne legyen kétségünk: ama túra engedélyezése – a
Puskásékkal történtek miatt – a kádári vezetés kom”
penzációja” is volt valamennyire, nagyon megbíz”
ható”, ám külhonban is hitelképes ember kellett az
élére hát, s ennek kizárólag Csanádi Árpád felelt
meg akkor. Hangulatos könyvet írt az útról (Fradi-fiúk
Ausztráliában), ő állította először a csapatba Friedmanszkyt s Rákosit. Miután a kispadon Tátrai Sándor
váltotta, tekintélyére, műveltségére, diplomatikus
adottságára és a pesterzsébeti nélkülözésből fakadt

TEKINTÉLYÉRE, MŰVELTSÉGÉRE, DIPLOMATIKUS ADOTTSÁGÁRA ÉS
A PESTERZSÉBETI NÉLKÜLÖZÉSBŐL FAKADT
KITÖRÉSI VÁGYÁRA,
AMBÍCIÓJÁRA TÁMASZKODVA A NEKI – ÉS A
MAGYAR SPORTNAK –
LEGINKÁBB MEGFELELŐ
PÁLYÁT TALÁLTA MEG
kitörési vágyára, ambíciójára támaszkodva a neki –
és a magyar sportnak – leginkább megfelelő pályát
találta meg.
Tanári és tudósi eszményképe, Mező Ferenc
halála (1961) után három évvel, az ő örökébe lépve
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagjaként
fontos pozíciókat tölthetett be oly korban, amikor
az egyensúlyozó készség” nagy erénynek számí”
tott, miközben az őt elindító Fradi-családhoz is hű
maradt. Emlékét neves sportiskola, baráti kör őrzi,
őrizzük mi is tovább!
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Minden évben ugyanaz a sláger: amennyire szép és lelket simogató, annyira
veszélyes is az év végi ünnepi időszak. Hiszen a csillagszóró bűvöletében
annyit, és – főként – olyan fogásokat eszünk, hogy abból kellő önuralom
hiányában csak rosszul jöhetünk ki. Pedig egy kis plusz a mérlegen nem a
világvége, főleg, ha cserébe lelkileg nagy többlettel futhatunk neki az új évnek.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

A KARÁCSONY

A BARÁTOM
ÜNNEP ÚJRAÉRTELMEZVE
Az év végi leállás mindenkit kizökkent a
megszokott menetrendből, de a sportolók életébe még az átlagosnál is nagyobb
változást hozhat. Az edzések és versenyek
diktálta feszített menetbe hirtelen beékelődik egy – kinek hosszabb, kinek rövidebb
– szünet, amikor kevesebbet mozog,
csökken körülötte a stressz, a finomságok
keltette kísértés viszont minden addiginál
nagyobb. Ennyi már elég is lehetne ahhoz, hogy kárba vesszen mindaz, amit a
sportoló a szezon első felében felépített.
Legalábbis a legtöbben ezt látják ebben az
időszakban. De fordítsuk meg egy pil”
lanatra – veti közbe dr. habil. Fritz Péter,
egészségtudományi szakértőnk. – Nézzük
úgy, hogy a karácsony nem lerombolja,
sokkal inkább megerősíti az addig elvégzett munkát. Méghozzá éppen azzal, hogy
kivesz a monotonitásból. A kulcs pedig a
regeneráció.” A szakember hangsúlyozza: feltöltődésre és némi változatosságra
mindenkinek szüksége van, ezalól pedig a
sportolók sem kivételek. Egy igazán profi
edzésterv egyébként is úgy áll össze, hogy
abban meghatározott ritmusban könnyített
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időszakok jönnek, amikor a test és a fej is pihenhet egy
kicsit. A karácsony is lehet egy ilyen periódus, feltéve
”
persze, ha jól használjuk ki.”
ZÖLD JELZÉS AZ ÜNNEPI MENÜNEK
Ehhez pedig nemhogy szabad enni a klasszikus karácsonyi fogásokból, de egyenesen kötelező is. A legtöbb
ugyanis kifejezetten egészségbarát. A tradicionális
”
ünnepi menüvel alapjaiban nincs baj. A rostban és fehérjében gazdag töltött káposzta például igazi fitneszfogás,
ahogy a halászlé is kifejezetten jó választás. Sok salátát
eszünk ilyenkor, a kacsahús, a gesztenye és az aszalt
gyümölcsök kiemelt szerepe pedig egyenesen üdvözlendő” – helyezi egészen új megvilágításba az átlagos
magyar ünnepi asztalt a szakértő. A hangsúly sokkal
inkább a tudatosságon van. Ha például nem kísérünk mindent fehér kenyérrel, vagy két étkezés között szándékosan tartunk egy kis szünetet, és hagyjuk, hogy utolérjen
minket a teltségérzet, máris nyugodtabb lelkiismerettel
lehetünk jelen a karácsonyban. De a ránk szakadt sza”
badidővel is tudni kell jól bánni. Mindig azt tanácsolom a
sportolóknak, hogy a karácsonyi menüsort egészítsék ki
közösségi élményekkel, legyen az társasjátékozás vagy
egy nagy séta a barátokkal. Amellett ugyanis, hogy ezek
is segítik a regenerációt, növelik a kalóriaégetést, így
még jobban belefér egy-egy szelet a nagyi legfinomabb
süteményéből.”
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A sok kenyér mellett a bejgli gyakori falatozásával
sem árt vigyázni
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AZ ÉLSPORT
MONOTONITÁSÁT
IDŐNKÉNT MEG
KELL TÖRNI, ÉS BE
KELL IKTATNI OLYAN
IDŐSZAKOKAT,
AMIKOR A
FELTÖLTŐDÉSÉ
A FŐSZEREP –
TESTILEG ÉS LELKILEG
EGYARÁNT. A
KARÁCSONY PEDIG
TÖKÉLETES ERRE,
HA JÓL TUDJUK
HASZNÁLNI

ENGEDNI TUDNI KELL
A lelkiismeret egy újabb kulcsszó
ebben az időszakban. Ha ugyanis
nem merjük egy kicsit elengedni
magunkat, és – a határok betartásával – élvezni a karácsonyt, a
sütemények és egyéb finomságok
között eltöltött napokat önsanyargatva élhetjük csak túl. Aki ugyanis
mindent megvon magától, kön�-

!

nyen rámehet lelkileg, és hatalmas mínusszal
kezdhet neki a szezon második felének. Az év
”
végét körüllengő félelmekkel ellentétben én azt
tapasztalom, hogy azok, akik tisztában vannak az ünnepekben rejlő regenerációs energiákkal, és tudatosan kezelik ezt az időszakot,
a lazítás dacára is robbanékonyabban és
dinamikusabban jelentkeznek edzésen január
első napjaiban, ami aztán a teljesítményükben
is megmutatkozik.”

A Fradi TV legelső, 2014-es adásában Gera Zoltán, Varga Zsolt,
Thomas Doll és Ralf Zumdick együtt tanult bejglit sütni
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# 13+1

GÁRDONYI
ANDRÁS
1. Hogyan találtál rá a vízilabdára?
Apu találta ki. A gerincferdülésem miatt orvosi előírásra úsznom kellett, ám
azt utáltam és fáztam is a vízben, végül
a póló megtetszett és ott ragadtam.
2. Gyerekként ki volt a kedvenc
játékosod? A kapusoknál Kósz Zoli, a
mezőnyben Benedek Tibi.
3. Manapság szerinted a világon és
Magyarországon ki a legjobb pólós?
Csapattársam, Varga Dénes nem csak
idehaza, az egész földkerekségen is
a legjobb.

A totó
hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek.
Ezúttal
vízilabdacsapatunk
magyar bajnok,
BL- és Szuperkupagyőztes kapusát,
Gárdonyi Andrást
faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

GÁRDONYI ANDRÁS

Szekszárd,
1986. február 6.

SZÜLETETT:

MAGASSÁG, TESTSÚLY:

189 cm, 84 kg
POSZT: kapus
KORÁBBI KLUBJAI: Szolnok,
Pécs, Mataro (spanyol)
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4. Mit tartasz a csapat legnagyobb
erényének? Tele van a keretünk sztárokkal, kitűnő egyéniségekkel, mégis
csapatként vagyunk bivalyerősek.
5. Mennyiben más a Fradi a többi
klubhoz képest? Ötödik éve érzem és
tudom, mennyire igaz, hogy a Fradi
egy nagy család. Igazi közösség, ezt
csak az tudja igazán, aki benne él. Itt
egymást segítik a társak, az edzők,
a vezetők, s a különböző sportágak
képviselői is összetartanak, szurkolnak
egymás sikeréért.
6. Melyik a karriered legjobb mecscse és eredménye? A 2018-as Magyar
Kupa fináléjában nagyon jól ment a
védés, a bajnoki cím mellett pedig a
BL-diadal a csúcs a pályafutásomban.
7. Milyen autóval közlekedsz?
BMW-vel.
8. Kedvenc ételed, italod?
Húsleves, hortobágyi palacsinta, illetve
az olasz vérnarancsos San Pellegrino
üdítő.
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9. Kedvenc könyved, filmed,
színészed, színésznőd?
Könyvben Coelhótól A fény harcosának kézikönyve, filmben A rettenthetetlen és A békés harcos útja,
a színészek közül Robert de Niro, a
színésznőknél pedig Michelle Pfeiffer
a kedvencem.
10. Legszívesebben mivel töltöd
a szabadidődet?
A feleségemmel, valamint két és fél
éves Ármin fiammal szeretünk kirándulni, nyáron pedig egyértelműen a
Balaton a sláger.
11. Kik a barátaid a csapatból?
Mindenkivel, fiatalokkal és idősekkel
egyaránt jól kijövök, de azért Varga
Dumi, Vogel Soma, Jansik Szili, Vámos
Marci és a Szédült (Sedlmayer Tamás –
a szerk.) a legközelebbi cimboráim, velük folyamatosan megy a poénkodás.
12. A csapaton belül tehát ideális
a generációk kapcsolata?
Úgy érzem, igen, egyáltalán nincs generációs probléma, a fiatalok hallgatnak
az idősebbekre, nem mellesleg Varga
Zsolt is jó pedagógus, céltudatos, precíz edző, azaz jól együtt van a csapat.
13. Közeli és távoli céljaid?
A Fradival bajnoki, BL- és Szuperkupa-címvédés, nem akarom elkiabálni,
de ez a csapat képes lehet erre a bravúrra. Hosszabb távon, évek múltán
pedig szívesen maradnék a Fradicsaládon belül, akár az utánpótlásban,
hogy valamit visszaadjak abból, amit
ettől a klubtól kaptam.
+1.: Életmottód röviden?
Küzdeni mindig, feladni soha!”
”

Az ob I 2018–2019-es idényében a legjobb védéshatékonysági
mutatóval rendelkezett (59%) az immár 6 éve nálunk játszó kapus

2019. 12. 11. 13:07

FTC ÉVKÖNYV 2019

EGY FRADISTA KÖNYVESPOLCÁRÓL SEM HIÁNYOZHAT!
EXKLUZÍV KÉPEK, INFORMÁCIÓK, SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓK
Keresd a FRADI SHOPBAN, a SHOP.FRADI.HU oldalon
és a nagyobb könyváruházakban!
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