
ÉLETMÓD ÉS 
SPORTKULTÚRA  
MAGAZIN
2020. MÁRCIUS

IX. ÉVFOLYAM
3. SZÁM

ÁRA: 395 Ft

EZ A KÉT SZÍN 
MINDEN MÁSNÁL 
TÖBBET ÉR

WWW.FRADI.HU

26.
A NEMZET
CSAPATA

34.
CÉL AZ ÚJABB 
BAJNOKI CÍM

74.
SOMÁLIA
13+1

10.
LIUÉK 
LEKÖRÖZTÉK 
EURÓPÁT

VOGEL SOMA

A Fradi-vér
HÉT FERENCVÁROSI
PÓLÓSSAL LETT 
EURÓPA-BAJNOK
A MAGYAR 
VÁLOGATOTT

FIN_001_ZF_2003_cover-vogelsoma_9.indd   1FIN_001_ZF_2003_cover-vogelsoma_9.indd   1 2020. 02. 20.   13:292020. 02. 20.   13:29



TERET ADUNK 
A VÁLTOZTATÓKNAK

Nézz körül nyitott pozícióink között, és találd meg 
a helyed abban a munkakörben, ami leginkább illik hozzád!

mvm.hu
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MENETREND #

3 www.fradi.hu! Az elmaradt fociderbi helyett a Fradi-tábor tagjai a Kispest–ZTE-meccset 
vették célba, hogy zalai barátaikat segítsék
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! A kényszerű szünet alatt Isael PSG-meccsen, Haratin 
Barcelonában járt, míg Lodico Budapestet fedezte fel
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Hosszú évtizedek óta és joggal nevezik sokan a 
nemzet klubjának a Ferencvárost – elsősorban 
a kétmilliós szurkolótáborának köszönhetően. 
Mostanság a csapatsportágakban tapasztalható 
teljesítmény, dominancia és helytállás is alátá-
masztja mindezt. Magazinunkban éppen erről 
írunk hosszabban, hogy férfi vízilabdában, női 
kézilabdában egyértelműen a Fradira épül a 
válogatott, mint ahogy futballban, jégkorongban 
sem képzelhető el a nemzeti együttes fradista 
nélkül, sőt, Nagy Bence személyében immár 
férfi kézilabdában is akad válogatott játékosunk. 
Ráadásként a Liu testvérek gyorskorcsolyában, 
Kazi Tamás és Szabó László atlétikában hozza a 
remek eredményeket, mint ahogy a többi sport-
ág is méltón és hatékonyan képviseli a klubot, 
amely sokadik virágkorát éli mostanában. Ennek 
csúcspontja a vízilabda-Európa-bajnoki cím volt: 
hét ferencvárosi pólós játszott főszerepet a szép 
sikerben.
Persze megszoktuk már, hogy az össznépi öröm 
és büszkeség mellett az irigyek is megjelen-
nek, de mi ez ahhoz képest, amikor attól kellett 
rettegnünk, nehogy idegen kezekbe kerüljön a 
klub. Pontosabban a futballszakosztály, mivel a 
honi spekulánsok csak arra, no meg a területre 
tartottak igényt, elvégre nekik csak a profit számí-
tott. Szerencsére nem sikerült az ármány, min-
denesetre a művelet részeként sikerült arrogáns, 
igazságtalan és becstelen döntéssel a másodosz-
tályba száműzni a Fradit, a háttérben mesterke-
dők pedig várták az alkalmat, mikor szerezhetik 
meg a klubot olcsón. Ebből a helyzetből, áldatlan 
állapotokból kellett cirka kilenc év alatt felépíteni 
újra az FTC-t. Innen nézve különösen értékes a 
csapat- és egyéni sportágakban elért sikerszéria, 
amiről lapunkban is olvashatnak. Ehhez persze 
egyértelműen kellett az összefogás, a szurkolói 
támogatás, a határokon átívelő népszerűség – 
nem véletlenül tódulnak a Fradi hívei a mérkőzé-
sekre több száz kilométerről. 
Nekünk nem az irigyekkel, az önző és jellemtelen 
típusokkal, hanem magunkkal kell foglalkoznunk. 
Zárjunk össze, vigyázzunk egymásra, támogas-
suk csapatainkat, és ebben az esetben folytató-
dik a klub modern virágkora, s megmaradunk a 
nemzet klubjának. Gróf Széchenyi István legendás 
mondását ugyanis nekünk, fradistáknak soha nem 
szabad elfelejtenünk, s nem is fogjuk: ” Egynek 
minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!”  

52 Zöldbarát újpesti

58 Nélküled nehezebb  
lesz győzni

59 Filmmúzeum

60 A hónap fotója

66 Ahol a szabadság  
két keréken jár 

70 Géczi elődei és 
utódai 

72 Ha a test tűzben ég

74 13+1 kérdés  
Somáliához

Bánki József

5

A NEMZET ÉS 
A FRADI

www.fradi.hu

LEVÉL #

! Székely Tibor, az U19-es focistáink edzője szerint kevesen 
nyitottak annyira az utánpótlás felé, mint Sergei Rebrov

18
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MÉG MINDIG A LEGJOBBAK AZ FTC-TELEKOM A 2019-ES ÉV EREDMÉ-
NYEI ALAPJÁN IS MEGŐRIZTE KORÁBBAN KIVÍVOTT ELSŐSÉGÉT A FÉRFI 
TORNÁSZOK 20 EGYESÜLETET FELVONULTATÓ SZAKOSZTÁLYI RANGSO-
RÁBAN. A MAGYAR TORNASZÖVETSÉG LEGFRISSEBB ADATAI SZERINT AZ 
FTC-TELEKOM 198,8 PONTTAL AZ ELSŐ, A LISTA MÁSODIK HELYÉN KÖVET-
KEZŐ BHSE-NEK 148, A HARMADIK GYAC-NAK PEDIG 77,8 PONTJA VAN.

GYORS

ELHUNYT KORÁBBI  
BAJNOK FUTBALLISTÁNK
Február 4-én elhunyt egy-
kori labdarúgónk, Halgas 
Tibor, aki az FTC saját ne-
velésű játékosaként kezdte 
pályafutását. Összesen 19 
mérkőzést játszott zöld-fe-
hérben, a 2000/2001-es 
szezonban tagja volt az 
FTC bajnokcsapatának. 
Később a Pápa, a DVTK, 
a Soroksár, a BKV Előre, a 
Cegléd, a Kazincbarcika és 
az RKSK színeiben szere-
pelt. Halgas Tibor 38 évet 
élt. Nyugodjék békében!

FOLYTASSA, FODOR!  
Az elmúlt hetek is mozgalmasan teltek a 
magyar bajnoki és Erste Liga-címvédő, 
Magyar Kupa-győztes FTC-Telekom 
jégkorongcsapata életében. Mégis egy 
látszólag protokolláris esemény kíván-
kozik az élre. A klub vezetői 2023-ig 
meghosszabbították Fodor Szabolcs 
vezetőedző eredetileg 2021-ben lejáró 
szerződését. A méltán népszerű Foci 
2018 nyarán vette át a csapat irányítá-
sát, s az azóta eltelt immár bő másfél év 
szakadatlan sikertörténet. 

”Természetesen nagyon örülök, hogy 
így alakult minden. Két évvel ezelőtt 
elkezdtünk egy építkezést közösen, amit 
most lehet folytatni. Mindenki életében 
fontos a folytonosság, a stabilitás, 
nagyon fontosnak tartom előre tervezni. 
Még akkor is, ha a magyar jégkorong el-
múlt időszakát elnézve ritka, hogy vala-

ki ilyen hosszú távú szerződést kössön. 
Nagy öröm ez, a kölcsönös bizalom jele. 
Köszönettel tartozom a klubnak, hogy 
úgy gondolták, érdemes meglépni ezt, 
hiszen így tényleg nyugodtan folytatód-
hat a megkezdett munka és építkezés” 
– mondta Fodor Szabolcs.
A bejelentésre fontos pillanatban, a 
sikerrel megvívott nottinghami olimpiai 
selejtezőtorna után került sor. Ezelőtt 
az Erste-ligában a Fradi oda-vissza 
megverte a Csíkszeredát, utána pedig 
a Dunaújváros következett egymást 
követő két meccsre. Az idegenbeli 5-4-
es vereségért alaposan visszavágott a 
Fradi: Pesterzsébeten 11-4-re kiütötte 
az Acélbikákat, s visszavette az első 
helyet a bajnokság középszakaszában. 
Mire magazinunk megjelenik, a rájátszás 
is megkezdődik. A negyeddöntő nem 
okozhat gondot az FTC-nek.

6www.fradi.hu

# HÍREK 

! Az FTC-Telekom tornaszakosztálya összesen 18 válogatott 
versenyzőt ad a serdülő, az ifi és a felnőtt csapat számára!

ÚJ EGYÉNI CSÚCSOK
A SYMA Csarnokban megrendezett nyílt 
fedett pályás versenyen az FTC atlétika- 
szakosztálya hat érmet nyert. Szabó 
László távolugrásban 791 centiméteres 
eredményével nem csupán nyert, egyben 
új fedett pályás egyéni csúcsot ugrott, 
s 60 méteren is diadalmaskodott. Rajta 
kívül Virovecz István (távolugrás) és Varga 
Lőrinc Mihály (800 m) egy-egy bronzér-
met szerzett. Varga Lőrinc Mihály új egyé-
ni csúccsal, 49:05-ös idejével megnyerte 
a 400 métert, amelyen Gáspár Ferenc 
Balázs szintén új egyéni legjobbjával, 
50:54-gyel bronzérmet szerzett. Többszö-
rös olimpikon középtávfutó klasszisunk, 
Kazi Tamás 1:47.97-tel második lett 800 
méteren, ráadásul időeredményét közel 
kilenc év után javította meg fedett pályán.

VILÁGKUPA-SIKEREK
A rövidpályás gyorskorcso-
lyázók világkupa-sorozatának 
drezdai állomásán a magyar 
vegyesváltó aranyérmet 
szerzett. A fináléban két 
Fradi-sportoló, Krueger John- 
Henry és Liu Shaolin Sándor 
Jászapáti Petrával, Bácskai 
Sára Lucával együtt lépett 
jégre, ahol sokáig a harmadik 
helyen korcsolyáztak, míg-
nem a hollandok bukásával az 
élre kerültek és nyertek. Liu 
Shaolin Sándor 500 és 1000 
méteren ezüstérmet szerzett, 
a rövidebbik távon az ösz-
szetett versenyrangsorában 
az élen végzett. A komoly 
sérülésből visszatérő Krueger 
John-Henry az 1500 méteres 
táv fináléjában elképesztő 
versenyzéssel szerzett bronz-
érmet, gyorskorcsolyázónk 
ezzel megszerezte első egyé-
ni érmét is magyar színekben 
a világkupában.
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GYORSDÍJAZTÁK A JÖVŐNK  
BAJNOKAIT
AZ ALBERT ALAPÍTVÁNY AZ 
FTC-MVM NÉPLIGETI SPORTKÖZ-
PONTBAN TALÁLHATÓ LIGET 
HOTEL KONFERENCIATERMÉBEN 
MEGTARTOTTA HAGYOMÁNYOS 
ÉVES DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉ-
GÉT, AMELYEN A 2019-ES ÉV 
LEGEREDMÉNYESEBB UTÁN-
PÓTLÁSKORÚ FERENCVÁROSI 
SPORTOLÓIT DÍJAZTA. AZ ESE-
MÉNYEN EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON 
HÉT KÜLÖNBÖZŐ SPORTÁG, 
A BIRKÓZÓ, A KAJAK-KENU, A 
KÉZILABDA, A TEKE, A TORNA, 
AZ ÚSZÓ ÉS A VÍZILABDA SZAK-
OSZTÁLYOK 24 SPORTOLÓJA 
VEHETETT ÁT ELISMERÉST, A 
REKORDLÉTSZÁMÚ DÍJAZOTT 
MELLETT PEDIG EDZŐIK MUN-
KÁJÁT IS MEGKÖSZÖNTÉK. AZ 
ALAPÍTVÁNY STÁBJA NEVÉBEN 
ALBERT MAGDOLNA, MÍG A 
FERENCVÁROSI TORNA CLUB 
RÉSZÉRŐL NYÍRI ZOLTÁN ÜGY-
VEZETŐ ALELNÖK KÖSZÖNTÖT-
TE A RÉSZTVEVŐKET.

METRÓKIÁLLÍTÁS AZ 
ÖRÖKRANGADÓKRÓL
Az FTC és az MTK Buda-
pest vezetősége, valamint 
a Magyar Zsidó Kulturális 
Egyesület közös akaratának 
köszönhetően 2020 febru-
árjától szélesebb közönség 
is találkozhat a 119 évre 
visszatekintő örökrangadók 
történetével. A 36 plakát-
ból álló, a 2-es, a 3-as és a 
4-es metró vonalán látható 
MetróArt-kiállítás darabjain 
megelevenednek a mindkét 
csapatot szolgáló edzők 
és játékosok történetei 
is. A kiállítás egy hónapig 
lesz látható a metrószerel-
vényekben, ezt követően 
Magyarország különböző 
sportlétesítményeiben és 
stadionjaiban állítják ki a 
plakátokat.

SZÉP TELJESÍTMÉNY  
A BIRKÓZÓ EB-N
Az FTC junior világ- és Eu-
rópa-bajnoki bronzérmes 
birkózója, Váncza István a 
római Eb-n debütált a fel-
nőtt mezőnyben. Váncza 
a bolgár Dejvid Dimitrov 
legyőzése után az esti 
programban a bronzére-
mért birkózhatott. Végül 
a kiegyenlített, látványos 
akciókat hozó küzdelem-
ben nem bírt az örmény 
Karen Aszlanyannal, így 
az ötödik helyen végzett a 
kötöttfogásúak 67 kilo-
grammos kategóriájában.

ODA A VERETLENSÉG 
Fáradtan és többségükben betegen ér-
keztek vissza pólósaink a Népligetbe az 
Európa-bajnokság után. A megterhelő őszi 
szezon, a kontinensviadal előtti rövid, de 
annál keményebb alapozás, illetve maga az 
Eb teljesen lemerítette a Fradi válogatott 
játékosainak akkumulátorát. Vezetőedzőnk, 
Varga Zsolt azonban csak három nap pihe-
nőt tudott adni, hiszen a döntő után három 
nappal már Tatabányán játszott bajnokit 
az FTC. Csapatunk már ezen a mérkőzésen 
sem tudott legjobbjaival kiállni a kisebb-na-
gyobb betegségek miatt, de a döcögős 
kezdés ellenére sikerült nyerni 19-8-ra.
A február 4-i OSC elleni Bajnokok Ligája- 
rangadóra Vámos Márton kivételével 
sikerült mindenkinél feltölteni az elemeket, 
de az összecsapáson kiderült, hogy csak 
60–70%-ig. Az OSC nyert 11-8-ra, elvéve 
ezzel a címvédő Ferencváros veretlenségét 
a BL-ben. Csapatunk 297 nap után kapott 
ki tétmérkőzésen. A világ viszont nem dőlt 
össze, hiszen a csoportban így is tovább-
jutó helyen állunk. A bajnokságban ezután 
könnyed győzelemmel (a Pécs ellen 17-8, a 
Debrecen ellen 16-7), ráadásul fiatalokkal és 
két újonccal folytatódott a menetelés.

HÍREK #

7 www.fradi.hu! Bácsi Péter visszavonulása után is vannak és lesznek még 
világszintű birkózótehetségek az FTC-ben

SZILÁGYI HOSSZÚ ELŐTT
Február 7–9. közt rendezték meg Nizzá-
ban a Golden Tour-sorozat egyik állo-
mását. Franciaországba négy FTC-úszó, 
Verrasztó Dávid, Verrasztó Evelyn, Szilá-
gyi Liliána és Török Dominik Márk utazott 
ki. Pénteken Verrasztó Dávid ezüstérmet 
nyert. A szombat legeredményesebb Fra-
di-versenyzője a 18 éves Török Dominik 
Márk volt, aki 200 pillangón a negyedik 
legjobb idővel jutott be a fináléba, ahol 
a 3. helyen végzett. A versenysorozat 
zárónapján sem maradtak érem nélkül a 
ferencvárosi úszók. Női 200 méter pillan-
gón Szilágyi Liliána 2:10.09-es eredmé-
nyével ezüstérmes lett, és többek között 
megelőzte a háromszoros olimpiai bajnok 
Hosszú Katinkát. Szilágyi Liliána a januári, 
pekingi Úszó Bajnokok Sorozata után már 
másodszor győzte le a magyar klasszist.
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ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

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

LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu

NYOMDAI ELŐ KÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.

FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor

TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.

ELŐ FIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐ FIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu

Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-elő fizetés, 
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 Elő fizetési Általános Szerző dési 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 

felelő sséget 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, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD, 

GYEREKLÉLEK, APA MAGAZIN, FAMIILY.HU, SHOPPIEGO
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, 4PLYERS, 

4NETPLAYERS, GOLEM 
Lengyelország: CKM.PL, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA, SHOPPIEGO

Az itt írt e-mail cí mek re tör té nő e-mail kül dés sel az adat köz lő elfogadja a 
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hoz zá já rul ah hoz, hogy 

e-mail cí me, il let ve egyéb kö zölt ada tai alap ján a ki adó szá má ra tá jé koz ta tót 
és rek lám anya go kat küld jön, és az e-mail cí met, va la mint a kö zölt ada to kat 

mar ke ting cél ból a hoz zá já ru lás vis  sza vo ná sá ig ke zel je. Az adat köz lés ön kén-
tes. Az adat köz lés hez adott hoz zá já ru lás a ki adó cí mé re írt le vél lel bár mi kor 

vis  sza von ha tó. 

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

# ZÖLDÖVEZET 

SZÖVEG: KERESZTES PÉTER

SENKIT SEM LEP MEG, ha azt írjuk, elképesztően gyors 
világban élünk. Hétről hétre rendszeresen, de olykor 
pillanatról pillanatra változnak meg azok az elképzelések, 
amiket korábban alapvető elgondolásnak, követendő 
példának tartottunk. 
Nincs ez másképp a közösségi média világában sem. 
A legfőbb platformnak továbbra is a Facebook számít, 
ám a legnépszerűbb közösségi médiafelület nem köny-
nyíti meg a feladatunkat. Míg az indulásakor az oldalakon 
közzétett tartalmakat nagyrészt megjelenítette a köve-
tőinek, ma már csak kedvelőink töredéke látja azokat 
a cikkeket, videókat, fotókat, szövegeket, amelyeket 
közzéteszünk oldalunkon, miközben az algoritmus folya-
matosan változik. Egyre többen hagyják el a Facebookot 
és térnek át más felületekre, de továbbra sem elhanya-
golható a ”Face” kezelése. 
Ám ahogy a világ változik, változtatnunk kell nekünk is, 
követnünk a trendeket és alkalmazkodnunk hozzájuk. 
Nem véletlen, hogy a FradiMédia kiemelt szerepet szán 
az Instagram-oldalának, amely sokkal hálásabb felü-
let, mint a Facebook, hiszen jóval nagyobb volumenű 
növekedést lehet ott elérni. Az előző évben csaknem 45 
százalékkal növeltük követőszámunkat, immár több mint 
70 ezer rajongónk van, többnyire a 18–24 éves korosztályból.
Nem csak a változásra, az igényekre is figyelnünk kell, 
éppen ezért indítottuk el tavaly első magyarországi 
klubként a Viber-csatornánkat, illetve már fent vagyunk 
az elsősorban a tinikorosztály számára népszerű TikTo-
kon is. Sőt, nem hanyagoljuk el külföldi követőinket sem. 
Bár Magyarországon kevésbé népszerű, folyamatosan 
frissítjük Twitter-oldalunkat is. 
A célunk, hogy minden platformon minden igényt ki-
elégítsünk. Ezért dolgozunk, sokszor éjt nappallá téve, 
legyen az hétköznap vagy hétvége. 
Kövess minket!

MINDEN
PLATFORMON 

! Februárban kiállítást szervezett az FTC az MTK-val közösen 
a budapesti 2-es, 3-as és 4-es metrón az örökrangadókról8
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FRADI CSOKILABDA
Tej- és fehér csokoládéból 

készült focilabda alakú édesség

FRADI SPORTKOCKA
Mogyoró-, vagy barackpálinkás krémmel 

töltött belga étcsokoládé

FRADI FOCIDESSZERT
Mogyorókrémes belga 
tejcsokoládé desszert

FRADI CSOKI
BELGA CSOKOLÁDÉBÓL KÉSZÜLT DESSZERTEK



Az FTC két olimpiai bajnok rövidpályás gyors-
korcsolyázója, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang  
két nap alatt négy aranyat és három ezüstöt 
nyert a debreceni Európa-bajnokságon. Helyszí-
ni riportunkban visszatekintünk a fiúk parádés 
szereplésére. SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

LEKÖRÖZTÉK
EURÓPÁT

” Kellene venni egy ilyen bomba, fekete 
válogatott pólót!” – mondta operatőr 

kollégám a Főnix Csarnok felderítésekor. 
Estére kiderült, tényleg vennünk kellett vol-

na, addigra mind elfogyott. Mondjuk, nem 
csoda, mert szinte az összes jegyet eladták 

az Eb-re. Hiába, a magyar sportélet két 
történelmi személyiségét nem mindennap 

láthatjuk hazai jégen, 
ráadásul egy Euró-

pa-bajnokságon.
A szombati helyosztó 

futamok közben a jég 
mellett már az FTC 

klasszisai is melegí-
tettek. Sanyi és Ádó 

a szokásos, bokáig 
érő télikabátjában, 

fülhallgatóval koco-
gott, nyújtott. Közben 

lubickoltak a magyar 
drukkerek szereteté-

ben és rajongásában. 
Lehetett rajtuk látni, 

nagyon szeretnének bizonyítani.
Az 1500-as fináléban Sanyi sajnos kicsú-

szott, de Ádó továbbment, s amikor az élre 
állt, valóságos hangrobbanás rázta meg a 

Főnixet. A vetélytársak ezután már csak a 
hátát nézték...

Egy gombostűt sem lehetett leejteni 
a vegyes zónában, a fiúk viszont elné-

zést és türelmet kértek, mert az 500-as 

Az Európa-bajnokság izgalmas 
és mulatságos betétfutamán, 

a kabalák versenyében a 
Fradi-sas diadalmaskodott. 

Igaz, nem véletlenül, ugyanis 
a jelmezt ezúttal csinos és te-
hetséges gyorskorcsolyázónk, 

Albert Viktória viselte.

NYERT  
A FRADI-SAS 

IS...
futamokra kellett készülniük. De azért 

jelezték, a döntő után azonnal érkeznek, s 
rendelkezésre állnak. Mert az persze nem 

is volt kérdéses, hogy döntősök lesznek. 
Az 1500-on kicsúszott Sanyin látszódott, 

szeretne javítani, és végig taktikusan, 
higgadtan versenyezve nyert is, a má-

sodik pedig Liu Shaoang lett. Fradista 
tarolás, örömmámor.

” Nem kő-papír-ollóztunk a futam előtt, de 
elég nehéz verseny volt. Nagyon boldogok 

vagyunk, hogy mindkét számot megnyer-
tük” – kezdte Liu Shaolin Sándor, majd 

elárulta, mit kell vele tenni, amikor dühös.

” Ilyenkor csak békén kell hagyni. Most sem 
azon bánkódtam, hogy nem jött össze az 

1500 méter, hanem inkább fejben szeret-
tem volna összetenni magam az 500-ra” 

– tette hozzá Sanyi.

10www.fradi.hu ! A Fradi-sas könnyedén lekorcsolyázta a kabalafutam mezőnyét, 
bár az MTK-s liba, Gedeon sokáig jól tartotta magát

# RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

A FÉRFIAK 5000 MÉTE-
RES MAGYAR VÁLTÓJA 
EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON 
KIZÁRÓLAG FTC-VER-
SENYZŐKBŐL ÁLLT.  
A KRUEGER COLE, 
KRUEGER JOHN-HENRY, 
LIU SHAOANG, LIU  
SHAOLIN SÁNDOR ÖSZ-
SZEÁLLÍTÁSÚ CSAPAT 
ELSŐKÉNT ÉRT CÉLBA, 
ÁM IGAZSÁGTALANUL 
KIZÁRTÁK.
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” Taktikai szempontból úgy terveztük el a 
futamot, hogy Sanyi rajtolja le a holland 

versenyzőt, én minél gyorsabban szerez-
zem meg a második pozíciót, hogy jobban 

tudjam őt védeni. Volt egy kis marakodás, 
de így lett izgalmas. Fenomenális érzés ha-

zai közönség előtt versenyezni” – mondta 
Liu Shaoang.

A zárónapra maradt az 1000 méter és 
persze a két váltó. Bánhatja, aki nem a 

helyszínen izgulta végig a Liu testvérek 
tarolásának utolsó fejezetét, az 1000-es 

finálét. A fiúk ismét taktikusan felépített 
versenyzéssel Európa királyai lettek ebben 

a számban is. Sanyié lett az arany, Ádóé az 
ezüst. Ezzel kialakult az összetett verseny 

eredménye is, de ezt ezúttal már a koráb-
ban említett játékkal döntöttek el a srácok.

” Az 1000 méter mindig jól szokott sikerülni, 
sokat tudunk egymásnak segíteni futam 

közben. Jó erőben éreztem magam, és a 
kiváló taktikánknak köszönhetően végig 

domináltuk a versenyt. Hogy ki vezeti a 
házi kő-papír-olló versenyt? Egyelőre Ádó, 

Az Európa-bajnokság legjobb 
magyar női gyorskorcsolyázója 
a ferencvárosi Lockett Deanna 

lett. Ausztrál származású 
korisunk élete első kontinens-
viadalán mindhárom egyéni 

számban B-döntős lett, a váltó-
val pedig bronzot nyert volna, 
ha nem zárják ki a csapatunkat  

szabálytalan váltás miatt.

LOCKETT  
DEANNA  

A LEGJOBB  
MAGYAR

mert nagyon okosan játszik, szóval lassan 
ki kell találnom valamit” – ecsetelte Sanyi.

A férfiak 5000 méteres magyar váltója egye-
dülálló módon kizárólag FTC-versenyzőkből 

állt. A Krueger Cole, Krueger John-Henry, Liu 
Shaoang, Liu Shaolin Sándor összeállítású 

csapat remek versenyzéssel elsőként ért cél-
ba, ám hiába söpört végig hangorkán a Főnix 

Csarnokon, végül hosszas videózás után a 
versenybírók szabálytalannak látták a magya-

rok egyik váltását, így kizárták őket – csakúgy, 
mint a két fradistával felálló női csapatunkat.

” Nem volt jogos! Ahogy a nézők, mi is fel 
vagyunk háborodva. Már rég befejeztük az 

előzést, elöl voltunk, erre 
minket zárnak ki, pedig 

minket akadályoztak a 
váltásban. Ezt a bírónak is 

megmondtam, és remé-
lem, jól aludt aznap este” 

– fejtette ki véleményét 
a történtekről Liu Shaolin 

Sándor.

” Mindig bosszantó, ha 
kizárnak, pláne, ha az első 

helyről. Mindent meg-
tettünk a sikerért, ezért 

rettentően sajnálom a 
dolgot. Persze az egyéni 

sikerek kárpótolnak, de jó 
lett volna együtt felállni a 

dobogóra” – tette hozzá 
Liu Shaoang.

11 www.fradi.hu! A szeptemberi ob-n súlyosan megsérült Krueger John-Henry egy 
ezüst- és egy bronzéremmel tért vissza a drezdai világkupán

-
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A NÉPSZERŰ PINYŐ bevezetésként 
elmondta, milyen hatalmas élmény volt 
vidéki gyerekként, de már az 1984. évi 
ifjúsági Eb aranyérmeseként felkerülni 
a Fradiba. Az edzőktől, az idősebb játé-
kosoktól, Ebedli Zolitól, Takács Lacitól 
és Pogány Lacitól minden támogatást 
megkapott a minél könnyebb beillesz-
kedéshez, s a szurkolók szeretetét is 
hamar kivívta. Kiemelten szólt Dalnoki 
Jenőről, aki a fradizmust átültette a 
játékosokba, így őbelé is. A mai napig 
szeretettel gondol a Fradiban eltöltött 
évekre. Bármerre vezetett az útja, a 
Fradi-címer mindig ott volt, és ma is ott 
van a nyakában; bár néhány egyesület-
nél megpróbálták levetetni vele, ebből 
nem engedett.
A Fradinál végzett edzői munkájára a 
bajnoki cím és a kupagyőzelem ellenére 
nehéz szívvel gondol vissza. Ragyogó 

játékosai voltak, de az 
öltöző hangulata már 
nem volt olyan, mint 
korábban, játékos-
pályafutása idején. 
Széthúzás, klikkesedés 
volt tapasztalható, és anyagi 
gondok is nehezítették a közösség-
építést. Most, hogy közel másfél éve 
nincs csapata, több ideje jut fia pálya-
futásának egyengetésére, valamint az 
új trendeket követő szakmai ismeretek 
elsajátítására. Jóllehet több ajánlatot is 
kapott, eldöntötte, csak ott fog edzői 
munkát vállalni, ahol az elvárások és a 
lehetőségek összhangban vannak.
Pintér Attila a rá jellemző őszinteséggel 
és kritikusan beszélt a magyar labdarú-
gás jelenlegi helyzetéről, elsősorban az 
utánpótlás- és az edzőképzés hiányos-
ságairól. Hiába biztosít a kormány és az 

MLSZ minden támoga-
tást, ha azok, akiken 
múlik az előrelépés, 
nem tesznek meg min-
dent. Tanulni kellene 
a külföldi példákból. 
A Fradi utánpótlás-
képzésénél fontosnak 
tartaná a Fradi-kötő-
désű edzők túlsúlyba 
kerülését, mert csak 
ők tudják átadni a fia-
taloknak a fradizmust.
A hallgatóság nagy 
tapssal honorálta 
Pintér Attila őszinte 
gondolatait.

Az FTC Baráti Kör (FTC  BK) 2020. évi első összejövetelén 
Bálint László elnök üdvözölte meghívott vendégünket, Pintér 
Attilát, klubunk és a válogatott egykori játékosát, edzőjét, 
illetve szövetségi kapitányát.  SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

BARÁTI KÖRBEN
PINTÉR ATTILÁVAL

volt tapasztalható, és anyagi 

SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

volt tapasztalható, és anyagi volt tapasztalható, és anyagi 

# HÍREK 

14www.fradi.hu ! Pintér Attila 1984-ben Salgótarjánból került az Üllői útra és 
évekig állandó középhátvédje lett a Ferencvárosnak

GYORS
RÁSZORULÓKAT 
SEGÍTETTÜNK MEG
Klubunk az utóbbi években 
számtalanszor bizonyítot-
ta, hogy kiemelten kezeli 
a társadalmi felelősség-
vállalás ügyét. Február 
12-én, szerdán újabb közös 
akciónknak adott otthont a 
Groupama Aréna: sporto-
lóink és ismert Fradi-kötő-
désű közéleti személyisé-
gek osztottak egy-egy tál 
meleg ételt rászorulóknak. 
Férfi labdarúgócsapatunk 
több tagja mellett férfi vízi-
labdázóink, olimpiai bajnok 
rövidpályás gyorskorcso-
lyázóink és férfi kézilabdá-
zóink képviselték az FTC 
sportolói közösségét.

KÖNYV LEGENDÁS 
EDZŐNK NAPLÓIBÓL 
Budapest Főváros Levél-
tárának székházában 
mutatták be a levéltár és az 
FTC közös gondozásában 
készült, Tóth Potya István 
edzésnaplói (1925–1930) 
című vadonatúj kiadványt. A 
bemutató éppen az egykori 
ferencvárosi játékos, később 
legendás edző halálának 
75. évfordulójára esett. A 
magyar futballban a tudo-
mányos alapú edzésrend-
szer előfutárának, az FTC 
első hivatásos edzőjének 
munkássága nyomán négy 
edzésnapló maradt fenn, 
ezeket dolgozta fel a Tóth 
Potya István életét is bemu-
tató, olvasmányos tanulmá-
nyokkal kiegészített könyv.
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15 www.fradi.hu

@fodraszmariann@szmolarnikoletta

@kovacs_norii @samesz6

@KatonaDanteMiklós @szori89
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enfradim

Vegyél részt 
te is  

a Zöld & Fehér 
magazin  

szerkesztésé-
ben, fotózz, 
és töltsd fel 

képeid  
Instagramra  
#enfradim  
jelöléssel!

ÉNFRADIM #

! Az én Fradim rovatba gyakran külföldről, ezúttal például  
Las Vegasból is küldtek fotókat szurkolóink

FIN_015_ZF_2003_SELFI_3.indd   15FIN_015_ZF_2003_SELFI_3.indd   15 2020. 02. 19.   13:552020. 02. 19.   13:55



16www.fradi.hu ! Egyike a régi motorosoknak, hiszen már az Albert 
Stadionban is a Ferencvárost szolgálta

# ÖRÖKZÖLD 

Ezúttal Bánhidy András, az FTC-MVM Sportköz-
pont üzemeltetési igazgatóhelyettese kér dezte 
Szimeth Krisztiánt, a klub ügyvezető alelnökének 
titkárságvezetőjét, hogy a kőke mény napi felada-
tok mellett miként tudja ilyen fitten tartani magát?

SZIMETH 
KRISZTIÁN

A LABDA KÉZRŐL KÉZRE, LÁBRÓL LÁBRA, 
A TÖRTÉNET SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR. FERENC 
VÁROSI SPORTOLÓK, KOLLÉGÁK MESÉLNEK EL 
EGYEGY ANEKDOTÁT, S MÁRIS PASSZOLNAK 
EGYIK TÁRSUKHOZ. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Hetente négy-öt alkalommal edzek, méghoz-
zá ideális környezetben, a népligeti bázison. 
Általában két-háromszor úszás, kétszer boksz, 
emellett konditerem is szerepel a program-
ban, másként tényleg nehezen bírnám a 
tempót…

S akkor, íme, Szimeth Krisztián története, 
amely tanulságos, egyben előremutató:

– A sport évekkel ezelőtt a mindennapi éle-
tem részévé vált. Nagyon élvezem a moz-
gást, a sportolást, mert fizikálisan és szel-
lemileg is felfrissít. Hat éve rendkívül nehéz 
időszakot kellett átélnem, elveszítettem egy 
nagyon közeli szerettemet, s bizony padló-
ra kerültem. Ebben az időszakban javasolta 
Gábor (Kubatov Gábor klubelnök – a szerk.), 
próbáljam meg sporttal elterelni a figyelmem,  
biztosan segít majd a gyógyulásban. Ebben 
minden támogatást megadott Zoli is (Nyíri 
Zoltán ügyvezető alelnök – a szerk.), így vált 
életem részévé a sport. Szép fokozatosan 
nemcsak fizikailag lettem jobban, hanem 
a lelki sebek is begyógyultak. Szinte nulla 
úszótudással kezdtem, de egy évvel később 
teljesítettem a Balaton-átúszást, amit azóta 
már kétszer megismételtem. Újabb kihíváso-
kat keresve tavaly részt vettem egy öt kilo-
méteres tengeri viadalon, a Porecki Delfinen, 
mely közben medúzák közt tempóztam közel 
ezerötszáz méteren át, nem mondhatnám, 
hogy felemelő érzés volt... Ott találkoztam 
először huszonöt méteres mélységgel, amit 
megdöbbentő volt megtapasztalni. Idővel 
Kótai Misi lecsalt bokszolni, amit nagyon 
megszerettem, és már közel négy éve öröm-
mel húzok kesztyűt hétről hétre. De az úszás 
mindent visz, mert tökéletesen kikapcsol, 
regenerál. A nagyobb próbákra rendszeresen 
elkísér a nagylányom, Zsófi, ami persze re-
mek érzés, erőt ad a táv teljesítéséhez, de a 
kisebbik lányom, Lorina is drukkol nekem. Én 
pedig nagyon büszke vagyok mindkettejükre. 
A sport ötvenen túl is a mindennapjaim része, 
boldog és kiegyensúlyozott az életem, amely 
a Ferencvárossal is egybeforrt.

Kiúszta és kiűzte  
a betegséget

? Vincze Károlyhoz, aki a sportközpontban évtizedek 
óta szolgálja a Ferencvárost: Nyugdíjasként miként 

lehet így pörögni, honnan meríti ehhez az energiát?

 PA
S

S
Z
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PRÓBÁLJA KI ÚJ

 ÁLLANDÓ KÍNÁLATUNKBAN!

VEGÁN TERMÉKEINKET

100% vegán

100% karbonsemleges0% hús
További információ:

lidl.hu/nextlevelmeat

Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

NEXT LEVEL MEAT

Vegán hamburger
Klasszikus 

Növényi alapú 

NEXT LEVEL MEAT

Vegán 
burgerpogácsa

Növényi alapú

NEXT LEVEL MEAT

Vegán 
készítmény

Darált hús helyettesítésére
Növényi alapú 



# CÍMLAPSZTORI 

18www.fradi.hu ! BL-győztesként és Európa-bajnokként is a 99-es busszal 
érkezik nap mint nap a Népligetbe

NINCS KÜLÖNÖSEBB TITKOM. ILYENKOR  
MAGAMAT NYUGTATOM, KONCENTRÁLOK, 
ÉS ÚGY ÁLLOK HOZZÁ, MINTHA CSAK 
GYAKORLÁS LENNE. KIZÁROM A KÜLSŐ 
TÉNYEZŐKET.
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CÍMLAPSZTORI #

19 www.fradi.hu! Apja, Vogel Zsolt a lilákkal BEK-győztes volt, majd a délszláv háború 
okán félbeszakadt légiós év után az FTC-vel lett bajnok

Vogel Soma: 
ötös, azaz  
kitűnő!
Előttünk az olimpia és a labdarúgó- 
Európa-bajnokság, ezért óvatosan illik 
bánni a szavakkal, de az nem is lehet 
kétséges, hogy 2020-ban eddig me-
lyik a magyar sport legkatartikusabb 
pillanata. Természetesen Vogel Soma 
mindent eldöntő védése a spanyolok 
elleni Európa-bajnoki döntőben, az öt-
méterespárbajban. Nem mintha eddig 
ne lettünk volna tisztában a ferencvá-
rosi nevelésű kapus képességeivel, de 
immár az egész ország előtt hőssé vált.  
SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

FIN_018-021_ZF_2003_vogelsoma_7.indd   19FIN_018-021_ZF_2003_vogelsoma_7.indd   19 2020. 02. 20.   13:062020. 02. 20.   13:06



# CÍMLAPSZTORI 

20www.fradi.hu ! Egy évvel idősebb bátyja, Simon is éveken át erősítette 
csapatainkat, ám jelenleg a Vasasban játszik

 VOGEL SOMA RÁADÁSUL a kispadról csupán az utolsó két 
lövésre beállva döntötte el a párbajt, így vállalva oroszlánrészt 
a sikerből.

” Abszolút kijelenthetem, hogy a döntő volt életem mérkőzése, 
a győzelem pedig a legnagyobb sikerem – kezdte Soma az 
események felelevenítését. – Märcz Tamás szövetségi kapi-
tány szólt, hogy amennyiben az első három lövésből gól lesz, 
akkor beküld. Aztán eljött ez a pillanat, és akkor sok minden 
kavargott a fejemben. Eszembe jutott az ifjúsági világbajnok-
ság döntője, amely, szintén a spanyolok ellen, ugyanígy dőlt 
el a javunkra, meg ugye a Fradival vívott sok hasonló párbaj, 
amelyekből rendre jól jöttünk ki.”
Somának szinte már védjegyévé vált az ”ötösölés”, elég, ha 
csak a Bajnokok Ligája vagy az Európai Szuperkupa döntőjére 
gondolunk.

” Nincs különösebb titkom. Ilyenkor magamat nyugtatom, kon-
centrálok, és úgy állok hozzá, mintha csak gyakorlás lenne. 
Kizárom a külső tényezőket. Álvaro Granados ötösénél nem a 
korábbi lövésére hagyatkoztam, hanem hogy már nagyon fá-
radtak voltak a játékosok. Először megijedtem, mert éreztem, 
hogy a labda átment a kezem alatt, de aztán láttam, hogy 
még viszonylag messze volt a gólvonaltól. Azt a pillanatot 
pedig nem lehet leírni. Legalább 10–15 percig a medencében 

SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

Vogel Soma gyerekként gyakran duzzogva 
ücsörgött a parton és szívesen kihagyta volna 
az edzéseket, mostanra viszont a világ egyik 
legjobb kapusa lett.

”Utáltam úszni. Többször előfordult alsós 
koromban, hogy bemondták a hangosbemon-
dón: Vogel Soma, várnak a portán! Tudtam, 
ez azt jelenti, hogy mennem kell edzésre. Én 
viszont inkább maradtam volna focizni. Ren-
getegszer előfordult, inkább a lelátón játszot-
tam, csak hogy ne kelljen vízbe ugrani, vagy 
otthon kidumáltam a szüleimnél, csak most 
hadd hagyjak ki egy edzést. Később aztán, 
szép lassan megszerettem a vizet, köszön-
hetően az edzőimnek is” – emlékszik vissza 
a döcögős kezdetekre Soma, aki előtt pedig 
adott volt az út és a példa, hiszen az édesapja, 
Vogel Zsolt az 1990-es évek BEK-győztes 
Újpestjében játszott, majd 2000-ben tagja volt 
a Ferencváros bajnokcsapatának is.

”Volt rajtam családi nyomás, de csak 
egészséges szintig. Csak annyi, hogy a szülő 
odafigyel a gyerek egészségére, és arra, hogy 
menjen sportolni. Abszolút ránk volt bízva, 

hogy élvezzük-e, vagy sem, 
szeretjük-e csinálni, vagy sem” 
– mondta kapusunk, akinek 
testvére, Simon is a Fradiban 
nevelkedett, jelenleg pedig a 
Vasas játékosa.

” Először úszni kezdtünk, de 
azt tényleg hamar meguntuk, 
hiányzott a labda, így átvál-
tottunk vízilabdára. Én két évig 
karatéztam is párhuzamosan, 
de egy idő után nem bírtam, 
és abbahagytam a küzdő-
sportot. Eleinte a mezőnyben 
játszottam, állítólag nem is voltam ügyetlen, 
de mert nagyon lusta voltam, úgy döntöttem, 
hogy beállok a kapuba. Inkább a taposást 
választottam, mint az úszást, és élveztem, 
hogy nekünk, kapusoknak mindig megvolt a 
külön kis szigetünk. Hosszú éveken keresztül 
hallgattam apa értetlenkedését, ugyan miért 
lettem kapus, de a mostani eredmények után 
már neki sincs kifogása ez ellen.”
Hiába BL-győztes és Eb-hős, ezek a címek és 
a trófeák sem mentik fel azon feladatok alól, 
amelyek a csapat legfiatalabb játékosa 

státuszával együtt járnak. Hiába, a medencék 
világában még rend uralkodik.

”Továbbra is az én feladatom a labdák és a 
sapkák összeszedése a meccsek és az edzé-
sek után. Igaz, már kezdem kinőni ezt a sze-
repet. A csapaton belüli hierarchiát továbbra 
is betartjuk, ugyanakkor a társak elvárják, 
hogy nőjek ki a fiatal tehetség szerepéből, 
elvégre a kezdőkapusnak nem csak a vízben 
kell bizonyítania. A parton és az öltözőben 
is fontos szerepet kell betöltenie” – mondta, 
mintegy kijelölve maga előtt az utat.

LUSTASÁGÁNAK KÖSZÖNHETI...
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21 www.fradi.hu! Soma már a 2014-es ifi vb-döntőn és a 2015-ös junior vb-bronz-
meccsen is büntetőpárbajban segítette csapatát győzelemhez

ünnepeltünk, fantasztikus érzés volt. Kellett hozzá néhány 
éjszaka, hogy felfogjuk, mit vittünk véghez” – tette hozzá.
Soma azt is elárulta, rettenetesen izgult a kispadon a döntő 
végén.

” Az utolsó spanyol támadás, amikor Mallarach megúszott, 
és szinte ziccert lőhetett, nekem már nincs meg. Elfordul-
tam, nem is néztem oda. De egyébként az sem maradt meg, 
hogy tőlünk ki hova lőtte az ötösöket. Az ünneplés pillanatai 
is elrepültek, olyan euforikus állapot uralkodott el rajtunk 
a medencében, hogy arra sem tudok már visszaemlékezni. 
A meccs is hamar lement, szétizgultam magam a padon. A 
végjáték pedig teljesen kiesett, később kellett visszanéznem, 
hogy mi is történt.”
Vogel Soma is megerősítette, megkönnyítette a helyzetüket, 
hogy a Fradi alkotta a csapat felét.

” Sokat számított, hogy a Fradiból heten voltunk a váloga-
tottban, ráadásul Pohl Zoltánnal ketten saját nevelésű játé-
kosként lehettünk ott a csapatban. Nagyon ismerjük egymás 
rezdüléseit, illetve az a sikersorozat, amelyből érkeztünk, a 
többi játékosra is átragadt és pluszerőt adott nekik” – zárta 
gondolatait.

SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

Ambrus Miklós, Steinmetz János, Kósz 
Zoltán. Hogy mi a közös bennük?! Mind-
annyian a ferencvárosi vízilabda legendás 
kapusai, akik bajnokok lettek a zöld-fehé-
rekkel, mindemellett pedig a válogatottal 
is kiemelkedő eredményeket értek el 
Fradi-pólósként. Ambrus Miklós 1962-ben 
Európa-bajnokságot, 1964-ben olimpiát 
nyert, Steinmetz János 1968-ban olimpiai 
bronzérmes lett, 1977-ben pedig Európa- 
bajnok, míg Kósz Zoltán 1999 és 2000 
között az Eb-n és az olimpián is felállhatott 
a dobogó legmagasabb fokára. 
Közülük sajnos már csak utóbbi klasszisunk 
él, ugyanakkor Ambrus Miklós is láthatta 
még, ahogyan az FTC elhódította a klub 
történetének első Bajnokok Ligája-serle-
gét tavaly júniusban. Tokió bajnoka arról 
mesélt egyik utolsó interjújában, hogy 
szájtátva nézte Vogel Soma parádéját 
a hannoveri döntőben, melyet büntető-
párbajban nyert meg a Fradi. ” Máris a 
legjobb magyar kapus. A vízfekvése 
ideális, 199 centis testmagasságához 
képest karcsú, erőlködés nélkül emelkedik 
ki a vízből. Ráadásul idegek nélkül véd, a 
higgadtságával pedig magabiztossá teszi 
védőtársait is” – lelkendezett legendánk, 
aki 2019. augusztus 3-án, 86 éves korában 
hunyt el.
Ambrus Miklós fia is az FTC kapusa volt. Ta-
más karrierjének első húsz évét a Fradiban 
töltötte, játékos-pályafutása befejeztével 
pedig edzőként tért vissza a Népligetbe, és 
a szakosztály egyik legnehezebb időszaká-
ban életben tartotta a ferencvárosi pólót. 
Ambrus Tamás hozta a klubhoz az utóbbi 
két évben sikert sikerre halmozó Varga 
Zsoltot, de sajnos már nem lehetett részese 
a Fradi-vízilabda aranykorszakának.
A zsinórban kilenc trófeát elhódító csapat 
egyik alappillére saját nevelésű kapu-
sunk. A mindössze  22 éves játékos máris  
igazi példakép, hiszen végigjárva a Fradi 
ranglétráját, már most mindent megnyert 
klubszinten, amit csak lehet.
Vogel Soma neve méltán kerülhet oda a 
nagy elődök közé.

LEGENDÁK
NYOMÁBAN
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22www.fradi.hu ! Az FTC-nek 10 olimpiai bajnok vízilabdázója volt, 
akik összesen 12 aranyérmet szereztek

# CÍMLAPSZTORI

Kilenc olimpiai, há-
rom világ- és tizen-
három Európa-bajno-
ki címével a magyar 
a földkerekség leg-
sikeresebb nemzete 
férfi vízilabdában. 
E huszonöt trófea 
közül a legújabb, az 
idei Eb-arany azért 
is különleges, mert a 
ferencvárosi pólósok 
e diadal kivívásában 
vállalták a legjelen-
tősebb szerepet. A 
tizenötös keretben 
egy komplett kezdő-
csapatnyi, hét fra-
dista kapott helyet, 
akik az összesen 94 
magyar gólból 62-t 
értek el. A viadal leg-
értékesebb játékosa, 
az MVP címét Varga 
Dénes nyerte el, az 
ötméterespárbajjal 
zárult finálé utolsó 
löketét pedig Vogel 
Soma hárította. 
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

Csapatnyi
fradista
Európa
tetején

 TÖBB OKBÓL IS régóta áhítoztunk 
erre a győzelemre. Budapesten az 
ötödik Eb-t rendezték 2020 januárjában, 
és a tündökletes régmúlthoz képest har-
madik évezredbeli emlékeink eddig nem 
bizonyultak maradéktalanul méltónak. 
Az első, 1926-os, mindjárt hazai konti-
nenstorna megnyerésével ragyogott 
fel a magyar póló első aranykora, az 
1918–1927 között nyolc bajnoki címet fel-
halmozó Ferencváros klasszisai, Keserű 
Alajos, Vértesy József – későbbi olimpi-
ai héroszaink –, Fazekas Tibor és Wenk 
János adták e válogatott gerincét. A 
második, 1958-as, margitszigeti elsőség 
az 1952-es és 1956-os helsinki és mel-
bourne-i ötkarikás duplázást koronázta 
meg, a szakma általános érték ítélete 
szerint az 1970-es évekig az volt minden 
idők legkiválóbb csapata. Soraiban 
Kárpáti Györggyel, az FTC egyetlen 
háromszoros olimpiai bajnokával.

A harmadik, 2001-es magyarországi tor-
nán viszont be kellett érnünk a harmadik 
hellyel, a negyediken, 2014-ben pedig a 
másodikkal, súlyosbítva azzal a traumá-
val, hogy a döntőben a szerbek 7-2-es 
félidő után 12-7-tel dúlták fel csapatun-
kat és lelkünket.
Más nyomós ok is gerjesztette azonban 
idei sikervágyunkat. Mert igaz ugyan, 
hogy férfi nemzeti együttesünk tizenhá-
rom Eb-serlegével toronymagasan vezeti 
az örökranglistát, de míg olimpiát 2008-
ban, vb-t 2013-ban nyert legutóbb, addig 
Eb-t 1999-ben. Igaz, ez az 1997-es cím 
megvédését jelentette, és az 1990-es 
évtized második felének válogatott idol-
jai közül hosszabb-rövidebb ideig Kósz 
Zoltán, Fodor Rajmund, Kiss Gergely, 
Steinmetz Barnabás, Székely Bulcsú és 
Kiss Csaba is a Fradi-családba tartozott.
Az 1999 óta eltelt háromszor hét, huszon-
egy szűk esztendő során viszont zsinórban 
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23 www.fradi.hu! Európa-bajnok vízilabdázóink száma 
27-re növekedett

CÍMLAPSZTORI #

kilenc délszláv elsőség született: kettő kö-
zös szerb–montenegrói, öt szerb, egy-egy 
horvát és montenegrói. A szerbek most is 
megüzenték, megint nyerni jöttek, úgyhogy 
kerüljük el őket, ha jót akarunk.
Természetesen jót akartunk, nagyon 
jót. Ehhez először is a csoport élén 
kellett zárni, erről a spanyolok elleni 
döntetlen miatt az összgólkülönbség 
határozott, ezt a Málta feletti 26-0-s, 

e szinthez méltatlan, ám számunkra 
roppant hasznos tarolással érte el 
csapatunk. A kieséses rendszerű ne-
gyeddöntőben aztán a mieink 14-10-zel 
búcsúztatták az oroszokat, miközben a 
szerbek elvéreztek a spanyolok elleni 
büntetőpárbajban. Innentől lépett elő 
a magyar legénység igazán esélyessé. 
Az elődöntőben ennek szellemében 
10-8-ra múlta felül Montenegrót, de e 
két szám a végeredmény mellett egy 
bravúros arányt is jelöl: tíz gólunk-
ból nyolcat fradista jegyzett! Négyet 
Varga Dénes, a mezőny legeredmé-
nyesebbje, aki úgy fogalmazott, gyo-
morrontása miatt tulajdonképpen az 
ágyában készült az összecsapásra. Ha 
ott okoskodta ki a második negyedben 
eleresztett, pazar csavargólját is, akkor 
egészen új fejezetet nyitott a sportági 
szakirodalomban.
A spanyolok elleni 9-9-es finálé fe-
rencvárosi találatarányát is érdemes 
rögzíteni: kilencből öt. A szétlövés, azaz 
az ötméterespárbaj során pedig ötből 
három, hiszen Varga Dénes, Vámos 
és Zalánki is betalált, miként minden 
magyar. A küzdelem és az Eb-arany 
sorsa a tizedik próbálkozáskor dőlt el, 
ekkor Vogel Soma hárította Granados 
löketét. Az FTC saját nevelésű ”bün-
tetőölőjének” ez már védjegyévé vált, 
tavaly a BL-ben és a Szuperkupában 
is hasonló helyzetben és módon, a 
legkiélezettebb szituációban lépett elő 
nyerőemberré.
Joggal jelentette ki, hogy élete legna-
gyobb meccsének és sikerének tartja 
e varázslatos estét, és érzéseiben hat 
klubtársa – közöttük az ugyancsak a 
Népligetben felcseperedett Pohl Zoltán 
– is osztozhatott, de azt se feledjük, 
hogy Sedlmayer Tamás és Német Toni 
is a bő keret tagja volt. Varga Zsolt, 
a Fradi vezetőedzője a ”különleges 
büszkeség” fordulatot használta Eb-ér-
tékelésekor, és ő aztán pontosan tudja, 
milyen látvány tárul az ember szeme 
elé az Eb-dobogó tetejéről. Hiszen az 
1997-es sevillai és az 1999-es firenzei 
diadalnak is részese lehetett.

VARGA DÉNES GYOMORRONTÁSA 
MIATT TULAJDONKÉPPEN AZ ÁGYÁ-
BAN KÉSZÜLT AZ ÖSSZECSAPÁSRA. 
HA OTT OKOSKODTA KI A MÁSODIK 
NEGYEDBEN ELERESZ TETT, PAZAR 
CSAVARGÓLJÁT IS, AKKOR EGÉ-
SZEN ÚJ FEJEZETET NYITOTT 
A SPORTÁGI SZAKIRODALOMBAN.
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Helyére került a hiányzó érem. 
Varga Dénesnek már csak az 
Európa-bajnoki arany hiányzott 
a kollekciójából, amit második 
nekifutásra végre sikerült meg-
szereznie a magyar válogatot-
tal. Az FTC és a nemzeti együt-
tes csapatkapitányát pazar 
teljesítménye elismeréseként a 
torna legértékesebb játékosá-
nak választották. 
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL,
 STUBER SÁNDOR

Beteljesülés 
a hazai Eb-arany 

24www.fradi.hu ! Máté Zsuzsanna a felvidéki Nagymihályon született, szülőföldje 
állampolgárságáról mondott le a nemzeti csapatért

# CÍMLAPSZTORI

➜ VOLT RAJTAD TEHER A HAZAI 
EURÓPA-BAJNOKSÁG MIATT?
Ezzel nem foglalkoztam, úgy kívántam 
megélni ezt a helyzetet, mint előnyt, 
minket segítő körülményt. Amikor telt 
ház vagy csaknem telt ház fogadott 
minket, próbáltam magamba szívni 
ezt az élményt és megbecsülni azt, 
hogy nem a klasszikus, külföldi világ-
versenyek meccsein látott kép fogad 
minket. Máshol ugyanis általában het-
ven néző ül a lelátón, amikor jövünk a 
bemutatásra, s abból a hetvenből is 
húsz biztosan hozzátartozó.

➜ NEM CSAK ARANYÉRMET, KVÓTÁT 
IS SZEREZTETEK AZ OLIMPIÁRA. ME-
LYIK AZ ÉRTÉKESEBB?
Az aranyérem volt a célom, nem a 
kvótaszerzés, de persze azt is tudtuk, 
hogy az arany mellé kvóta is jár. Nem 
akartam számolgatni, s örülök, hogy 
nem is kellett. 

➜ NAGYON ÖSSZETARTÓ, EGYSÉGES 
CSAPATTÁ ÉRETT A MAGYAR VÁLOGA-
TOTT. A FERENCVÁROSI MAGNAK IS 
KÖSZÖNHETŐEN?
Egyértelműen sokat számít, hogy a 
tizenhárom játékosból heten is a Fra-
diban játszunk és edzünk együtt nap 
mint nap. A nemzeti együttes sikereit a 
klubszezonban lehet megalapozni. 

➜ A DÖNTŐ HŐSÉNEK VOGEL SOMÁT 
TARTJÁK, DE ARRÓL SE FELEDKEZ-
ZÜNK MEG, HOGY MIND AZ ÖT MAGYAR 
JÁTÉKOS BELŐTTE A MAGA ÖTMÉTERE-
SÉT. TÉGED KÖVETVE VÁMOS MÁRTON, 
MANHERCZ KRISZTIÁN, HOSNYÁNSZKY 
NORBERT ÉS ZALÁNKI GERGŐ SEM 
HIBÁZOTT.
Örülök, hogy ezt nem nekem kellett 
kiemelnem. Nem egyszerű műfaj ez 
a párbaj, főleg itthon. És van olyan 
játékosunk, akit már ért nagyon nagy 
csalódás ilyen helyzetben. Ilyenkor 

mutatkozik meg, hogy ki milyen vízilab-
dázó, fogalmazhatok úgy is, ki a tökös 
gyerek. Aki úgy vállalja, hogy azt is tudja, 
milyen érzés, amikor kimarad a lövés. 
Azt becsülöm igazán nagyra, akik ezzel a 
tudattal is helytálltak.

➜ OLIMPIAI ÉS VILÁGBAJNOK VAGY, 
EDDIG AZ EB-ARANY HIÁNYZOTT A 
KOLLEKCIÓDBÓL. MILYEN ÉRZÉS, HOGY 
MOST MÁR EZ IS MEGVAN?
Nehéz szavakkal kifejezni, milyen érzés 
egy ilyen sikert a saját közönségünk előtt 
elérni. Nem csak az Eb-arany hiányzott, 
hanem az az érzés is, hogy itthon legyünk 
aranyérmesek. Bár a Szolnokkal éppen a 
Duna Arénában sikerült Bajnokok Ligáját 
nyernünk, a nemzeti válogatott mégis 
más kategória. Ez egy nagyon nagy 
beteljesülés, nagyon sok érzelem szaba-
dult fel bennem. Úgy érzem, hogy ezzel 
sokkal teljesebb lett az, amiért oly sok 
mindenről lemondok a hétköznapokban.
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A magyar női vízilabda-vá-
logatott csodás bronzérem-
mel zárta a budapesti Euró-
pa-bajnokságot, ráadásul a 
csapatban három fradista is 
kiemelkedően játszott.  
SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

Szépen
csillogó bronz

25 www.fradi.hu! Illés Anna 8, Máté Zsuzsanna pedig 3 gólt szerzett, míg Kasó Orsolya 
két meccs kivételével az összes meccsen védett

CÍMLAPSZTORI #

 A TORNÁN HÁROM 
FERENCVÁROSI PÓLÓS,
Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya, 
Illés Anna és Máté Zsuzsanna 
kapott lehetőséget a magyar 
válogatottban. A mieink a 
csoportkörből százszázalékos 
mérleggel, Oroszországot, 
Görögországot, Szlovákiát, 
Horvátországot és Szerbiát is 
legyőzve jutottak a negyed-
döntőbe, ahol a franciák elleni 
16-3-as sikerrel a legjobb négy 
közé masíroztunk. 
A fináléért vívott harcban 
a mumus spanyolok követ-
keztek, akik a magyarok 
legkevésbé kedvelt ellenfe-

lének számítanak, hiszen a tavalyi 
világbajnokság elődöntőjében és 
a 2018-as Eb-bronzmérkőzésen 
is kikaptunk tőlük. Sajnos ezúttal 
sem alakult jól a mérkőzés, hiszen 
a csapat húzóembere, Gurisatti 
Gréta az első percekben megsé-
rült. A spanyolok elhúztak négy 
góllal, amiből hatalmas hajrával 
hármat ledolgoztunk, volt esély 
az egyenlítésre is, de végül 
kikaptunk 11-10-re, így a bronzért 
játszhattunk.

”Tudtuk, hogy ez az utolsó 
meccsünk az Eb-n, így mindenki-
nek még több energiát kell majd 
mozgósítania” – mondta Illés 
Anna. Kellett is a pluszerő, hiszen 
a címvédő és az Eb egyik legna-
gyobb favoritja volt az ellenfelünk 
a telt házas Duna Arénában. 
Jól kezdtük a meccset, 3-1-re is 
vezettünk, félidőben azonban a 
hollandoknál volt az előny (5-3). 
Aztán újra fordult a kocka! Bele-
lendültek Keszthelyi Ritáék és rö-
vid idő alatt átvették a vezetést, 
ami azért volt nagy szó, mert 20 
percig csak hátrányban játszot-
tunk. Elképesztően szorosan 
alakult a hajrá, mivel a hollandok 
kapaszkodtak és az egyenlítésért 
is támadhattak, ám a kivédeke-
zett akció után a ferencvárosi 
Illés Anna bevágta a bronzérmet 
jelentő gólt.

” Nagyon örültem az utolsó pil-
lanatokban szerzett gólomnak, 
de a nagy kő csak akkor esett 
le a szívemről, amikor lefújták a 
meccset. Nagy erőt adott a telt 
házas Duna Aréna, köszönjük a 
biztatást, szükségünk is volt rá. 
Óriási élmény volt ez a meccs”
– értékelt a 10-8-ra megnyert 
találkozó után Illés Anna.
A bronz ugyan szépen csillog, 
de ezzel még nincs meg a kvóta 
a tokiói olimpiára, amit március-
ban, a trieszti kvalifikációs tornán 
szerezhetünk meg.
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26www.fradi.hu ! A január 25–26-i hétvégén 12 fradista összesen
17 Eb-érmet szerzett

BÍRÓ BLANKA

LUKÁCS VIKTÓRIA

KLUJBER KATRIN

KOVACSICS ANIKÓ

PÁSZTOR NOÉMI
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MÁRTON GRÉTA

SCHATZL NADINE
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SAMU ANNA

SZABÓ VIKTÓRIA

MOSDÓCZI EVELIN

CSIKI ANNA

FENYVESI EVELIN

KOCSÁN PETRA

VÁGÓ FANNI

NAGY GERGŐARANY GERGELYTÓTH GERGELY
TÓTH RICHÁRD

KISS ANDREA

PINTÉR HANNA

PINTÉR HANNA

NAGY BENCE

A NEMZET
CSAPATA
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ÖRÖKZÖLD #

27 www.fradi.hu! Férfi kéziseink lecsúsztak az olimpiai selejtezőről, de női pólósaink 
márciusban Triesztben még megküzdenek a kvótáért

SZÁMOLJUK CSAK ÖSSZE! 
HARMINCHÉT JÁTÉKOS KÉPVISELI 
A FERENCVÁROST A KÜLÖN FÉLE 
VÁLOGATOTTAKBAN. NINCS MÉG 
EGY MAGYARORSZÁGI EGYE-
SÜLET, AMELY ILYEN MÉRTÉK-
BEN JÁRUL HOZZÁ A CSAPAT-
SPORTÁGAK SIKEREIHEZ.

Színesre varázsolták a magyar sportolók a szürke januári napokat. Párhuzamosan 
zajlott a férfi kézilabda-Európa-bajnokság – nekünk – Svédországban, Malmőben, 
valamint Budapesten egyszerre a női és a férfi vízilabda-Eb. Az eredményeken felül 
– a kézisek elvárás nélkül útjukra bocsátva kis híján bejutottak az elődöntőbe, a női 
pólósok bronzérmet szereztek, a férfiak megnyerték a tornát, s vele a tokiói kvótát – 
a Ferencvárosi Torna Club arra is büszke lehet, hogy játékosok egész sorát adta 
a válogatottakba. S ez valamennyi csapatsportágra igaz. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

 A DECEMBERI világbajnoksá-
gon a női kézilabda-válogatott 18 
fős keretében 8 fradista szere-
pelt: Bíró Blanka, Lukács Viktória, 
Klujber Katrin, Kovacsics Anikó, 
Pásztor Noémi, Háfra Noémi, 
Márton Gréta, Schatzl Nadine. Ezt 
a névsort a Schatzl vagy Márton 
választást megengedve akár 
kezdőcsapatnak is nevezhetjük. 
Immár férfi kézilabda-válogatot-
tunknak is van fradista játékosa, 
Nagy Bence egyenesen közön-
ségkedvenccé lépett elő.
A férfi pólósoknál még nagyobb a 
fradista túlsúly: az Eb-re nevezett 
15 játékos közül 7 is az FTC-ből 
került ki. Vogel Soma, Jansik 
Szilárd, Mezei Tamás, Pohl Zoltán, 
Varga Dénes, Vámos Márton és 
Zalánki Gergő mellett ráadásul a 
bővebb keretnek Sedlmayer Ta-
más és Német Toni is tagja volt. 
Nincs okunk persze ezen csodál-
kozni, a Bajnokok Ligája-címvédő 
Ferencváros – az olasz Recco 
mellett – a világ momentán leg-
erősebb klubcsapata.
Kevesebb hangsúlyt kap, de a 
bronzérmes női vízilabda-váloga-
tottban is helyet kapott egye-
sületünk három játékosa, Kasó 
Orsolya, Illés Anna, valamint Máté 
Zsuzsanna, csalhatatlan jeleként 
annak, hogy immár női pólóban is 
számolni kell a Ferencvárossal.
A felsorolás ezzel nem ér véget. 
Dibusz Dénes és Lovrencsics Ger-
gő – valamint az FTC-ben nevel-
kedett Nagy Ádám – alapember a 
magyar labdarúgó-válogatottban, 

de Varga Roland, s többnyire 
Botka Endre és Sigér Dávid is 
tagja Marco Rossi keretének. A 
hölgyekre futballban kevesebb 
figyelem jut, de ne menjünk el 
amellett, hogy az őszi Eb-selej-
tezőkön hét ferencvárosi – Samu 
Anna, Szabó Viktória, Mosdóczi 
Evelin, Csiki Anna, Fenyvesi Eve-
lin, Kocsán Petra és Vágó Fanni 
– volt a csapat tagja.
S még mindig nem értünk a sor 
végére! Újfent a férfi jégko-
rong-válogatottból is kihagy-
hatatlanok a fradisták. Nagy 
Gergő ugyan már megjárta a 
2009-es svájci A csoportos 
világbajnokságot is, de Arany 
Gergely, Tóth Gergely és Tóth 
Richárd az ősszel mutatkozott 
be a csapatban, s február elején 
a nottinghami olimpiai selejtező-
re is meghívást kaptak. Az elitbe 
tavaly feljutott női válogatottban 
is akadt két ferencvárosi, Kiss 

Andrea és Pintér Hanna.
Számoljuk csak össze! Har-
minchét játékos képviseli a 
Ferencvárost a különféle válo-
gatottakban. Nincs még egy 
magyarországi egyesület, amely 
ilyen mértékben járul hozzá a 
csapatsportágak sikereihez.
Mondhatjuk, csupán helyreállt 
a rend. A magyar labdarúgó- 
válogatott mindig elképzelhe-
tetlen volt a fradisták nélkül, 
nem véletlenül járt a szólás, jó 
Fradi nélkül nincs jó válogatott. 
Többnyire ugyanez jellemezte 
a jégkorongot és a női kézi-
labdát is, de elegendő az FTC 
olimpiai bajnok pólósaira gon-
dolni, hogy vízilabdában sincs 
ez másképp.
A nemzet csapata. Több ennél. 
A Ferencváros napjaink magyar 
sportjában a nemzet klubja. Ér-
dem, büszkeség és felelősség. És 
persze Erkölcs, Erő és Egyetértés.

FIN_026-027_ZF_2003_nemzetklubja_3.indd   27FIN_026-027_ZF_2003_nemzetklubja_3.indd   27 2020. 02. 19.   13:552020. 02. 19.   13:55



Hogy sikeres volt-e 
magyar szempont-
ból a januári férfi 
kézilabda-Európa- 
bajnokság, arról 
megoszlanak a véle-
mények, de hogy a 
várakozásokon felül 
teljesített a váloga-
tottunk, az biztos. 
Miként az is, hogy 
ebben végre a Fe-
rencvárosnak is volt 
érdeme. Nagy Bence 
berobbant a sportág 
hazai elitjébe.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

NAGY 
BENCE, 
AZ ELSŐ 
FECSKE

# ÖRÖKZÖLD

28www.fradi.hu ! A Gyöngyös csapatában mindössze 19 évesen lett
NB I-es gólkirály (186 gól/38 meccs)

huszonnégy éves játékosnak mostantól 
tíz éven át stabilan kiosztják a címeres 
mezt, de azt hatásosan demonstrálta, 
hogy a Ferencvárosból, vagy némileg 
képletesen szólva a Ferencvárossal is el 
lehet jutni a válogatottba.

” Látom, hogy jó néhány csapatsport-
ágban a Fradi több játékost is ad a 
válogatottnak, és bár a férfi kézilab-
dában csak én képviseltem a klubot, 
ez egyfajta pluszmotivációt is jelentett 
nekem – mondta az Eb-n tizenhat gólig 
jutó Nagy Bence. – Szerettem volna be-
bizonyítani, hogy komoly munka folyik 
a Ferencvárosban, és nagyon bízom 
benne, hogy a többieknek is sikerül 
majd bekerülni.”
Erre talán a szélsőinknek lehet legköze-
lebb esélye, hiszen ezen a poszton tűnik 
a legvékonyabbnak a válogatott, ám a 
kicsit távolabbi, de még belátható jövő-
ben a férfi kézilabdában is megsokszo-

 SCHUCH TIMUZSIN ÉS Ancsin Gábor 
Népligetbe szerződésével hivatalosan 
ugyan már 2018-ban is delegált az FTC 
játékost a nemzeti együttesbe, de ők 
már a Fradi előtt is stabil kerettagnak 
mondhatták magukat. Ellenben Nagy 
Bence zöld-fehérben lendült bele újra 
a játékba (volt ő korábban NB I-es 
gólkirály), itt lett a válogatotthoz eléggé 
érett, illetve maradt közben kellően 
csibész, és az első meghívóját is ide 
címezte a szövetség.
Az átlövőnk pedig, ha már megkapta 
a lehetőséget, akkor köszönte szépen, 
és az Európa-bajnokságon berobbant 
a magyar válogatottba: góljai, vagány 
megoldásai, valamint őszinte, szókimon-
dó megnyilvánulásai miatt a szakma 
mellett a közvéleményt is gyorsan meg-
nyerte magának. Persze, ahogyan egy 
fecske nem csinál nyarat, úgy egy jól 
sikerült világverseny sem jelenti, hogy a 
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29 www.fradi.hu! Idén 15 NB I-es és 2 Magyar Kupa-meccsen
102 gólt szerzett

A női szakágban egyszerre könnyebb és nehe-
zebb dolgunk van, ha azt akarjuk számba venni, 
a Ferencváros hogyan járult hozzá a váloga-
tott sikereihez az évtizedek során. Könnyebb, 
hiszen nem igényel különösebb magyarázatot, 
hogy a fradisták minden korban meghatározták 
a nemzeti csapatot is, s nehezebb, mert egy 
különszámot is meg lehetne tölteni korábbi 
kiválóságainkkal.
Először is az 1965-ben világbajnok csapatból 
mindenképpen meg kell említeni Rothermel 
Annát és Giba Mártát, a hetvenes évekből aztán 
Berzsenyi Máriát, Csajbókné Németh Erzsé-
betet, s kevésbé ismert, hogy Debrecenből 
felkerülve Sterbinszky Amália felnőtt pályafu-
tása is a Ferencvárosban kezdődött. A kilenc-
venes években Kökény Bea, Pádár Ildikó és 
Farkas Andrea egyenesen a válogatott gerincét 
jelentette.
Miként ma a Bíró Blanka, Lukács Viktória, Kova-
csics Anikó, Pásztor Noémi, Háfra Noémi, Schatzl 
Nadine kezdő hetes. S immár az egyik szövetségi 
kapitány, Elek Gábor is fradista. A Ferencváros do-
minanciájáról kapitánytársa, a Győri ETO-t irányító 
Danyi Gábor is beszélt, amikor úgy fogalmazott: 

” Nagy előnyünk, hogy a keret magja a Ferencvá-
rosban együtt készül, játszik hétről hétre, napról 
napra. Ennek az elegyét kell megtalálnunk a más 
csapatokból érkezőkkel.”
Hogy a két Gábor megtalálja-e a megfelelő 
elegyet, az létkérdésnek tűnik, hiszen félő, hogy 
a komoly szerencsével elérhető közelségbe 
kerülő olimpiai szereplés elmulasztása súlyos 
sebet ütne a zászlóshajón, a válogatotton. Ezzel 
együtt pedig a kilenc ferencvárosi játékoson, 
valamint a vezetőedzőn is. Szó se róla, a képlet 
fordított előjellel is hatásos, csak épp pontosan 
az ellenkező irányba: az esetleges kijutás, illetve 
sikeres szereplés a Fradinak is lendületet kölcsö-
nözne már a 2020/21-es évad legelején.

A VÁLOGATOTT 
GERINCE

rozódhat a keretben a Fradi-játékosok 
száma. Az utánpótlás válogatottakban 
ugyanis igen sok tehetségünk szere-
pel, közülük ráadásul a legtöbben már 
egyébként is a felnőttek között, az első 
vagy a másodosztályú bajnokságban 
játszanak hétről hétre. Hogy csak né-
hányukat említsük, tehetsége 
alapján Prainer Viktor, 
Imre Bence, Lukács 
Péter vagy épp 
Ónodi Jánoskúti 
Máté a párizsi olim-
piára való kijutás-
ban is segítségére 
lehet már a válo-
gatottnak, s épp 
ez az a cél, amely 
a szakosztály vezetői 
és edzői szeme előtt 
lebeg.

TEHETSÉGE ALAPJÁN PRAINER VIKTOR, IMRE BENCE, 
LUKÁCS PÉTER VAGY ÉPP ÓNODI JÁNOS KÚTI MÁTÉ 
A PÁRIZSI OLIMPIÁRA VALÓ KIJUTÁSBAN IS SEGÍT-
SÉGÉRE LEHET MÁR A VÁLOGATOTTNAK.
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30www.fradi.hu ! Papp Kristóf a válogatottban jegyezte élete első felnőtt hoki-
meccseit (és gólját is), akárcsak halhatatlanunk, Raffa György

NEMZETI CSAPATUNK első hivatalos mérkőzésén, az 
Ausztriától elszenvedett 5:0-s vereség alkalmával három 
ferencvárosi szerepelt a válogatottban: Berán József, 
Koltai József és Pokorny József. Közülük részben önké-
nyesen, részben megmagyarázhatóan Berán Józsefet 
nevezhetjük klubunk első válogatott játékosának. Hiszen 
a nevezett három futballista közül ábécésorrendben az 
ő neve kívánkozik az élre, s poszt szerint – ő hátvéd volt, 
Koltai fedezet, Pokorny pedig csatár – is őt illeti meg az 
elsőbbség. 

Hogy ki máig az utolsó, helyesebben a ”legfrissebb” 
válogatott játékosunk, az találós kérdésnek is csupán 

alapfeladat. Természetesen Sigér Dávid, aki tavaly 
Montenegró ellen mutatkozott be.
Berán és Sigér között legendás labdarúgók egész 
soráról kellene megemlékezni. E helyütt természe-

tesen nem törekedhetünk teljességre, csupán néhány 
érdekesség felvillantására.
Az 1938-ban világbajnoki ezüstérmes csapatban nyolc 
ferencvárosi – Háda József, Korányi Lajos, Lázár Gyula, 
Polgár Gyula, Sárosi Béla, Bíró Mihály, Toldi Géza és termé-
szetesen Sárosi György – is helyet kapott. Budai László, 
Kocsis Sándor és Czibor Zoltán ugyan honvédosként sze-
repelt az Aranycsapatban, de a fradisták szívében ők meg-
maradtak zöld-fehéreknek; Dalnoki Jenő pedig hivatalosan 
is fradistaként lett olimpiai bajnok 1952-ben Puskásékkal. 
Dalnokit e rangban később Novák Dezső, Varga Zoltán, 
Páncsics Miklós, Juhász István és Szűcs Lajos követte.
A legtöbb mérkőzésen Gera Zoltán szerepelt az FTC-ből 
a válogatottban, igaz, nem mind a 93 fellépése alkalmával 
volt a Ferencváros labdarúgója, ezért 81 meccsel Mátrai 
Sándor kívánkozik az élre. A legtöbb rúgott góllal kapcso-
latban hasonló dilemmába ütközünk. Kocsis 75 találatánál 
csak Puskás szerzett többet (84-et), de a 75 többségét 
honvédosként rúgta és fejelte. Schlosser 58 gólján is két 
klub, az FTC mellett az MTK osztozik, de az 58-ból 48-at 
fradistaként szerzett, így Nyilasi Tibort (32) és Albert Flóriánt
(31) megelőzve ő a legeredményesebb ferencvárosi a 
magyar válogatott történetében.
A maiaktól hasonló rekordok megdöntését nem várhat-
juk el, azzal is elégedettek lennénk, ha Dibusz Dénesék 
segítenének abban, hogy a magyar válogatott márciusban 
kiharcolja az Eb-szereplést.

168. Ennyi válogatott labdarúgóval 
büszkélkedhet a Ferencváros 120 éves 
fennállása során. A legtöbbel a magyar 
klubok közül, természetesen.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

juk el, azzal is elégedettek lennénk, ha Dibusz Dénesék 
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31 www.fradi.hu! Hokicsapatunk vezetőedzője, Fodor Szabolcs és csapat-
kapitányunk, Nagy Gergely korábban csapattársak is voltak

A FERENCVÁROS az előző idényben itthon mindent 
vitt, a magyar bajnoki és az Erste-liga címet is, amihez idén 
hatalmas bravúrként még hozzátette a Magyar Kupa-győ-
zelmet. Már tavaly érezni lehetett, tarthatatlan az a helyzet, 
hogy miközben az FTC-vel ismét számolni kell a magyar 
jégkorongban, nincsenek fradisták a válogatottban.
Az első lépést az jelentette, amikor szeptemberben 
bejelentették, hogy Fodor Szabolcs, az FTC vezetőedző-
je bekerül a válogatott edzői stábjába, s – az egykor 
szintén a Fradiban nevelkedett – Majoross Gergely mellett 
ő is másodedzőként segíti a nemzeti csapatot. Aztán a 
novemberi, gdanski tornán a megfiatalított válogatottba 
három ferencvárosi hokis – Arany Gergely, Tóth Richárd 
és Tóth Gergő – is meghívást kapott. Nottinghamben sem 
hiányozhattak a fradisták a csapatból, a rutinos Nagy Ger-
gely mellett ezúttal Arany Gergely és Tóth Richárd kapott 
lehetőséget, s mindhárman kivették a részüket a sikerből.
S most mi más lehetne az álmuk, mint kijutni az olimpiára. 
Korábban ez legendás kapusunknak, Hircsák Istvánnak, va-
lamint Csák Istvánnak, László Gergelynek (1936), továbbá 
Raffa Györgynek, Jakabházy Lászlónak, Schwalm Bélának 
és Ziegler Jánosnak (1964) adatott meg.

Köztudott, hogy a ferencvárosi jégkorongnak az 1970 
és 1980 közötti évtized volt az aranykora, amikor a 

csapatunk zsinórban tízszer lett bajnoki aranyérmes. A 
legjobbjaink – mindenekelőtt Kereszty Ádám, Mészöly 
András, Havrán Péter, Farkas András, Póth János – 
természetesen a válogatottból sem hiányozhattak. 
A nyolcvanas–kilencvenes években Kiss Tibor, Szajlai 
László, Hudák Gábor vitte tovább a zászlót, s ne 

feledjük, hogy Szuper Levente is a Fradiból indulva lett 
válogatott, csakúgy, mint Dobos Tamás, Svasznek Bence, 

Budai Krisztián és persze Fodor Szabolcs. Jánosi Csaba 
meglepetésre, de megérdemelten ott volt a 2009-ben az 
A csoportban szerepelt csapatban, aztán sokáig semmi. 
Ebben az idényben megtört a jég. S az az érzésünk, a 
ferencvárosiak egyre nagyobb szerepet játszanak majd a 
válogatottban.

A FERENCV
vitt, a magyar bajnoki és az Erste-liga címet is, amihez idén 
hatalmas bravúrként még hozzátette a Magyar Kupa-győ-
zelmet. Már tavaly érezni lehetett, tarthatatlan az a helyzet, 
hogy miközben az FTC-vel ismét számolni kell a magyar 
jégkorongban, nincsenek fradisták a válogatottban.
Az első lépést az jelentette, amikor szeptemberben 
bejelentették, hogy Fodor Szabolcs, az FTC vezetőedző-
je bekerül a válogatott edzői stábjába, s – az egykor 
szintén a Fradiban nevelkedett – Majoross Gergely mellett 
ő is másodedzőként segíti a nemzeti csapatot. Aztán a 
novemberi, gdanski tornán a megfiatalított válogatottba 
három ferencvárosi hokis – Arany Gergely, Tóth Richárd 
és Tóth Gergő – is meghívást kapott. Nottinghamben sem 
hiányozhattak a fradisták a csapatból, a rutinos Nagy Ger-
gely mellett ezúttal Arany Gergely és Tóth Richárd kapott 
lehetőséget, s mindhárman kivették a részüket a sikerből.
S most mi más lehetne az álmuk, mint kijutni az olimpiára. 
Korábban ez legendás kapusunknak, Hircsák Istvánnak, va-Korábban ez legendás kapusunknak, Hircsák Istvánnak, va-
lamint Csák Istvánnak, László Gergelynek (1936), továbbá 
Raffa Györgynek, Jakabházy Lászlónak, Schwalm Bélának 
és Ziegler Jánosnak (1964) adatott meg.

Köztudott, hogy a ferencvárosi jégkorongnak az 1970 
és 1980 közötti évtized volt az aranykora, amikor a és 1980 közötti évtized volt az aranykora, amikor a 

válogatott, csakúgy, mint Dobos Tamás, Svasznek Bence, 
Budai Krisztián és persze Fodor Szabolcs. Jánosi Csaba 
meglepetésre, de megérdemelten ott volt a 2009-ben az 
A csoportban szerepelt csapatban, aztán sokáig semmi. 
Ebben az idényben megtört a jég. S az az érzésünk, a 
ferencvárosiak egyre nagyobb szerepet játszanak majd a 
válogatottban.

Életben maradt az álom. A magyar 
jégkorong-válogatott a február elején 
Nottinghamben megrendezett olimpi-
ai selejtező második körében Észtor-
szág, Románia és az elitben szereplő, 
házigaz da Nagy-Britannia előtt első lett, 
s augusztusban Rigában az ötkarikás 
részvételért játszhat. Soraiban újra fra-
distákkal. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

HIRCSÁK ÉS 
KÖVETŐI
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KELLŐ TÁVOLSÁGBÓL nézve mindhárom helyzet 
mozgatórugója ugyanaz: legyőzni a másikat. Nem 
mindegy azonban, milyen áron. A költség-haszon 
elemzés legfontosabb mérőszáma pedig az előre 
megfontolt szándék. ” A meccs közbeni adok-kapok a 
játék szerves része, így – amennyiben a másik egész-
ségét nem veszélyezteti – nincs vele semmi gond. Egy 
szabálytalanul szerzett gól már más szint, de még 
mindig nem elítélendő – nem úgy, mint a doppinghasz-
nálat. A kettő közötti különbséget pedig a tudatosság-
ban ragadhatjuk meg” – segít árnyalni a képet állandó 
szakértőnk, dr. Kárpáti Róbert. Álláspontja szerint 
csalásról akkor beszélhetünk, ha az koncepció mentén 
történik. Márpedig a tiltott teljesítményfokozó haszná-
lata – a beszerzéstől az alkalmazáson át a titkolózásig 
– minden elemében kimeríti ezt. A sportoló azonban a 
mérkőzés közben váratlanul adódó helyzetekre nem 
tud előre készülni. Így például azt, hogy lendíti-e majd 
a kezét a kapu előterében, ha közelít felé a focilabda, 
akkor és ott, oxigénhiányos állapotban, a következmé-
nyeket nem mérlegelve dönti el.

ALKAT KÉRDÉSE
Persze a kezét sem lendíti mindenki, ha a helyzet úgy 
hozza. A lehetőséget ugyanis ki kell tudni használni, 
amihez kell egy arra kész személyiség. ” Ahhoz, hogy 
csaljon valaki, kell egyfajta gátlástalanság, és a 
sporttal, sporttársaival szembeni tiszteletlenség. 
Aki azonban erre alkalmas, az a jogtalanul szerzett 
győzelem mellett semmiféle lelki terhet nem cipel 
haza magával a pályáról” – szögezi le a szakember. 
Az alap tehát adott, a környezetnek azonban így is 
nagy szerepe van abban, hogy egy profi versenyző 
milyen mentalitással megy fel a pályára. ” Az edző 
nyilván arra készíti fel a sportolóját, hogy az 
utolsó leheletéig állja a sarat. Ehhez elvárhatja a 
durvaságba hajló keménységet, vagy sugallhatja 

# PSZICHO  

32www.fradi.hu

Apró csipkedések a víz alatt egy vízi-
labdameccsen, kézzel a kapuba püfölt 
labda egy fociderbin, meg nem enge-
dett eszközök használata a minél na-
gyobb sebességért az atlétikapályán. 
Belülről nézve vékonyka határok vá-
lasztják el ezeket a helyzeteket egy-
mástól. A profi sportolónak azonban 
így is tiszteletben kell tartania azokat. 
Tudnia kell, mi fér bele a játékba, és mi 
az, ami már sérti a fair play elveit. 
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

BECSÜLETBELI

! A siker csak tisztán édes igazán – atlétánk, Goschi Anna is 
ezen elv alapján érdemelte ki a Fradi Fair Play-díjat
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SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere

neki azt, hogy játsszon rá egy-egy ellene elkö-
vetett szabálytalanságra. De ezért (is) vannak 
játékvezetők, hogy kiszúrják és szankcionálják az 
ilyen magatartást. Az általuk jelentett kontrollal 
átveszik a sportszerű verseny feletti felelősség 
egy részét is.”

A TISZTASÁG MINDENNÉL TÖBBET ÉR
De hiába hisz valaki a tiszta játékban, ha a mezőny 
körülötte csalásra épül. A profi sport bizonyos terü-
leteinek szerves része a dopping – sajnos. És annak, 
aki nem áll be a sorba, esélye sem lehet feljutni a 
csúcsra. Ezt tudomásul véve viszont idővel nagyon 
demotiváló és lélekölő megvívni a mindennapok 
kemény harcait. ” A legjobb, amit a sportoló egy ilyen 

helyzetben tehet, ha tuda-
tosítja magában: nincs az a 
diadal, amiért az egészségét 
megéri kockára tenni. A telje-
sítményfokozó szerek hihetet-
len károkat tudnak okozni az 
emberi szervezetben, és akár 
évtizedekkel is megrövidíthe-
tik az életet. A versenyzőnek 
önmagából és a tiszta ver-
senybe vetett hitéből kell erőt 
merítenie a helyzet elfogadá-
sához, és bíznia kell abban, 
hogy mielőbb megtisztul 
körülötte a pálya.”

PSZICHO #

33 www.fradi.hu

EGY DOPPINGGAL SZENNYEZETT MEZŐNY SEM 
LEHET ELÉG OK ARRA, HOGY A GYŐZELMET 

KERGETVE MI IS CSALÓKKÁ VÁLJUNK. NINCS 
AZ A DIADAL, AMIÉRT MEGÉRI BEVÁLLALNI 

A TELJESÍTMÉNYFOKOZÓ SZEREK BRUTÁLIS 
EGÉSZSÉGROMBOLÓ HATÁSÁT.

! Goschi Anna ugrását a nyáron túlmérték, de a bírók már nem korrigáltak, 
ezért az érmét ő maga adta át a sporttársának 
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# FUTBALL 

34www.fradi.hu

ROHAMLÉPTEKKEL 
TÖRÜNK ELŐRE

! Az InStat szerint a 16. forduló legjobb játékosa 
Zubkov volt 348 ponttal
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NB I, 17. FORDULÓ:
FTC–PAKS 4-0  
(2-0)
Groupama Aréna. Játékvezető: 
Iványi Zoltán
FTC: Dibusz – Lovrencsics, 
Blazic, Otigba, Civic – Haratin, 
Sigér (Vécsei, 77.) – Zubkov 
(Varga, 70.), Isael, Tokmac 
(Lodico, 70.) – Boli
PAKS: Rácz – Kulcsár, Lenzsér 
(Szélpál, 83.), Gévay, Poór, 
Szabó – Balogh, Kecskés 
(Szakály, 60.), Bertus – Böde, 
Könyves (Szendrei, 73.)
GÓLSZERZŐK: Zubkov (3., 
65.), Boli (43.), Isael (51.)
SÁRGA LAP: Sigér (19.), 
illetve Lenzsér (53.), Kecskés 
(57.), Poór (61.), Szabó (62.)

NB I, 18. FORDULÓ:
KISVÁRDA–FTC 1-2 
(1-1)
Kisvárdai Várkerti Stadion. 
Játékvezető: Erdős József
KISVÁRDA: Dombó – Melnyik, 
Rubus, Beiros, Hei – Karasyuk 
(Viana, 46.), Lucas – Obradovic 
(Sassá, 61.), Bumba, Cukalass – 
Grozav (Gosztonyi, 86.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics, 
Blazic, Otigba, Civic (Heister, 
83.) – Sigér (Somália, 61.), 
Haratin – Zubkov, Tokmac 
(Varga, 83.), Isael – Boli
GÓLSZERZŐK: Obradovic 
(39.), illetve Boli (29.), Isael (85. 
– 11-esből)
SÁRGA LAP: Hei (27.), 
Melnyik (68.) Lucas (81.), illetve 
Lovrencsics (87.)

FUTBALL #
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MAJDNEM, MINT 1936-BAN
Legutóbb nyolcvannégy esztendeje kezdődött ilyen 
korán a szezon a magyar labdarúgásban. Bármilyen 
rég is volt 1936, néhány különleges párhuzamot azért 
így is tudunk vonni az akkori és a mostani idény között. 
A legtöbb nagy csapathoz hasonlóan a Fradi akkor is 
külföldön töltötte a tél egy részét, igaz, közel száz éve 

”portyára” indultak a zöld-fehérek a németországi Kölnbe, 
míg most – amint arról előző számunkban részletesen 
írtunk – edzőtáborozni voltak a spanyolországi Benidorm-
ban. 1936-ban gólgazdag összecsapással indítottuk az 
esztendőt, hiszen egy sokáig szoros, izgalmas mérkőzé-
sen 6-3-mal intéztük el a Bocskait.
A gólzápor 2020-ra is megmaradt. Olekszandr Zubkov már 
a 3. percben betalált, majd később Franck Boli, Isael és 
újra Zubkov következett, ezzel alakult ki a Paks elleni 4-0-s 
siker. Úgy kezdtük a szezont, ahogy az egy rekordbajnok-
hoz, illetve egy címvédésre készülő csapathoz méltó. 

BRAZILOK A KÖZÉPPONTBAN
Egy héttel a Paks-mérkőzés után, Kisvárdán két brazil 
labdarúgó került a figyelem középpontjába. Egyikük az 
a Somália volt, aki fáradhatatlan játéka, folyamatosan 
fejlődő teljesítménye és hihetetlenül pozitív kisugárzása 
miatt néhány éve hamar közönségkedvenccé vált az Üllői 
úton. Korábbi remek játékosunk négy és fél év után 
tért vissza a Ferencvároshoz, és a szabolcsi városban 
egészen pontosan 1645 nap után játszott újra tétmérkő-
zést zöld-fehér mezben. Nem csoda, hogy nagy ováció 
fogadta Somi beállását, aki rögtön győztes csapatnak 
lehetett a tagja, együttesünk ugyanis a hajrában kicsi-
karta a 2-1-es sikert Kisvárdán. Amihez egy másik brazil 
főszereplő is kellett: Isael, aki higgadtan értékesítette a 
pár perce pályán lévő Varga Roland által kiharcolt 11-est. 

Futballcsapatunk első négy idei bajno-
kijából hármat megnyert, s ami még fon-
tosabb, a vert csapatok között ott volt 
a MOL Fehérvár is. Két elmaradt mérkő-
zésünk dacára – lapzártakor – immár hat 
pont az előnyünk fő riválisunk előtt. Min-
denki szeme előtt a 31. bajnoki arany le-
beg, és eddig tántoríthatatlanul haladunk 
célunk felé. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

! A 16. forduló legjobbai közé odafért még Sigér (332 pont), 
Civic (320), Isael (306) és Lovrencsics (303) is

1936. január 25. FTC–Bocskai 6:3 (3:2)
FTC: Kutasi – Győry, Korányi – Hámori, Móré, Lázár – Táncos, Kiss, Sárosi, 
Toldi, KeményA fradista ”dugólövők” (akkoriban ez volt a divatos kifejezés a 
gólszerzőkre...): Kiss (2), Toldi (2), Sárosi, Móré (11-esből)
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NB I, 19. FORDULÓ:
FTC–HONVÉD 0-0
Budapest, Groupama Aréna. 
Játékvezető: Pintér Csaba
FTC: Dibusz – Lovrencsics, 
Blazic, Otigba, Heister (Civic, 
83.) – Sigér (Lodico, 63.), 
Haratin – Zubkov, Isael, 
Tokmac – Boli (Varga, 67.)
BUDAPEST HONVÉD: Tujvel 
– Niba (Lovric, 61.), Batik, 
Kamber, Kálnoki-Kis – Ikenne-
King (Kukoc, 76.), Kesztyűs 
(Buna, 80.), Hidi, Banó-Szabó 
– Moutari, Lanzafame
SÁRGA LAP: Banó-Szabó 
(29.), Kálnoki-Kis (46.), Zubkov 
(48.), illetve Haratin (73.), 
Lanzafame (67.)

NB I, 21. FORDULÓ:
FTC–MOL FEHÉRVÁR 
FC 1-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna. 
Játékvezető: Berke Balázs
FTC: Dibusz – Lovrencsics 
(Botka, 81.), Blazic, Otigba, 
Civic – Sigér, Haratin – Zubkov, 
Isael, Tokmac (Varga, 78.) – 
Boli (Frimpong, 86.)
MOL FEHÉRVÁR FC: 
Kovácsik – Hangya, Juhász, 
Musliu, Stopira – Pátkai, Elek – 
Petrjak (Futács, 83.), Kovács I., 
Houri (Milovanov, 74.) – Hodzic 
(Nikolics, 61.)
GÓLSZERZŐ: Zubkov (51.)
SÁRGA LAP: Civic (12.), Boli 
(28.), illetve Elek (30., 87.), 
Musliu (33.), Otigba (36.), 
Hodzic (56.), Hangya (64.), 
Futács (91.)
KIÁLLÍTVA: Elek (87.)

MÉG AZ ELLENFÉL VEZETŐEDZŐJE, 
JOAN CARRILLO IS ELISMERTE: KÁR 
LENNE TAGADNI, FIZIKÁLISAN A FRADI 
ELŐRÉBB TART, MINT A FEHÉRVÁR

# FUTBALL 

36www.fradi.hu ! Isael a Paks és a Kisvárda elleni teljesítményével az idei szezonban 
ötödször és hatodszor került be a forduló csapatába

Isael azok után lőtte be a kulcsfontos-
ságú büntetőt, hogy ősszel egymás 
után kétszer is hibázott: előbb a ZTE, 
majd az Espanyol ellen.

RANGADÓK IDŐSZAKA
A kisvárdai meccset a rangadók 
időszaka követte – volna. Csapatunk 
először egy újabb brusztos meccset 
játszott a Honvéd ellen. A találkozón 
– akárcsak októberben a Hidegkuti 
Nándor Stadionban – ezúttal sem szü-
letett gól. Érdekesség, hogy a Fradi-
nak eddig két 0-0-s döntetlenje van 
a szezonban: a kispestiek elleni két 
összecsapás. 
A Honvéd elleni bajnokit Magyaror-
szág legnagyobb presztízsű talál-
kozója, a derbi követte volna, ám 
a lila-fehérek pályája annyira rossz 
állapotban volt, hogy nem lehetett 
megrendezni a mérkőzést, így halasz-
tanunk kellett. 
Jöhetett tehát a Fehérvár elleni, so-
kak által az aranyérem szempontjából 

már ilyen korán is sorsdöntőnek titu-
lált rangadó. A nagyon fontos mérkő-
zés talán minden korábbi várakozást 
felülmúlt. Együttesünk bátran, sok 
helyzetet kialakítva – Sergei Rebrov 
meccs utáni szavait idézve –, dinami-
kusan futballozott. Bár az első félidő-
ben még kimaradtak a lehetőségek, a 
második játékrész elején Zubkov közeli 
találatával megszereztük a vezetést. 
Győzelmünket pedig az sem veszé-
lyeztette, hogy Isael kisvárdai javítása 
után sajnos ismét 11-est rontott. Kit ér-
dekelt azonban ez akkor, amikor több 
mint 15 ezren ünnepelték a győztes 
csapatot. Még az ellenfél vezetőedző-
je, Joan Carrillo is elismerte: kár lenne 
tagadni, fizikálisan a Fradi előrébb 
tart, mint a Fehérvár. A mérkőzés után 
ez a különbség a tabellán is alaposan 
meglátszódott: hat ponttal vezettünk a 
Vidi előtt úgy, hogy a mieink két mér-
kőzéssel kevesebbet játszottak, azaz 
rohamtempóban folytattuk utunkat 
hőn áhított célunk felé.
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SOMÁLIA, AKIT SENKINEK SEM KELL BEMUTATNI
A brazil futballista először 2011-ben érkezett egyesületünkhöz. 
Négy teljes idényt húzott le zöld-fehérben, a jobbhátvédtől a 
balszélsőig szinte minden poszton bevethető volt, valamint 21 
góllal és 8 gólpasszal segítette a csapatot. Csupaszív, alázatos 
játékának köszönhetően közönségkedvenc lett.
A remek játékára a Ligue 1-ben, azaz a francia élvonalban is 
felfigyeltek, 2015-ben megvásárolta a Toulouse. A franciáknál 
három évet töltött, majd Szaúd-Arábiába szerződött a Sha-
babhoz, másfél év után aztán visszatért korábbi sikerei hely-
színére, a Ferencvároshoz. A szurkolók hatalmas örömmel 
fogadták a rendkívül közvetlen játékos visszatérését.
Egy jelentős problémát mégis felvetett újbóli felbukka-
nása.... Somália a korábbi időszakában a 88-as mezben 
játszott, ám az most a honfitársáé, Isael Barbosáé. Amikor 
megkérdeztük Somáliát, egy kis baráti csipkelődésre számí-
tottunk a számért, de középpályásunk ismét meglepett minket 
a hozzáállásával:
– A visszatérésem után, amikor először szóba került, hogy 
melyik szám legyen az enyém, láttam, Isaelé a 88-as, ami 
korábban hozzám tartozott. Szerintem nagyon illik hozzá ez 
a szám, és nagyon jól is játszik benne, úgyhogy én inkább 
a 7-est választottam, amiről úgy éreztem, középpályásként 
megfelelő lesz nekem.
Somália 2015. augusztus 1-jén játszotta első időszakának 
utolsó mérkőzését a Fradiban, akkor 2-0-ra nyertünk a Vasas 
vendégeként. Visszatérésére 2020. február 1-jén Kisvárdán 
került sor, a 61. percben Sigér Dávidot váltva csereként állt be. 
A két esemény között egészen pontosan 1645 nap telt el, és 
bár még látszódtak az elmúlt hónapok kihagyásai a játékán, 
bízhatunk benne, hogy hamarosan újra formába lendül a 
régi-új kedvenc. 
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FUTBALL #

37 www.fradi.hu! A bajnoki házi góllövőlistát
Zubkov vezeti 7 góllal

Labdarúgócsapatunk négy játékossal erősödött a téli átigazolási idő-
szakban, mind a négyen középpályások. Egy régi ismerős, Somália 
mellett Vécsei Bálint, Gastón Lodico és Szánthó Regő érkezett a Nép-
ligetbe. Néhány érdekesség mellett most azt is megtudhatjuk róluk, 
melyik mezszámot választották maguknak és miért. 
SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS

ZÖLD-FEHÉR
SZÁMMISZTIKA
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LODICO – GORRIARAN ÖRÖKÉBEN
Az argentin Gastón Lodico is belső középpályásként 

érkezett a csapatunkba, igaz, ő sokkal szívesebben 
játszik feljebb, a csatárok mögötti pozícióban. Lo-
dico már az edzőtáborban megcsillogtatta tech-
nikai tudását és gyorsaságát. Sokaknak rögtön 

korábbi játékosunk, Fernando Gorriaran jutott róla 
az eszébe, ráadásul nemcsak játékstílusuk hasonló, 

új középpályásunk megörökölte az uruguayi labdarú-
gó mezszámát, a 27-est is. 
– Megkérdeztem a stábot, hogy mely számok szaba-
dok, majd az öcsémet tudakoltam, neki melyik tetszik 
a legjobban azok közül. A 27-est mondta. A Lanúsban 
16-os voltam, de nem akartam a Ferencvárosban is 
abban játszani, szerettem volna váltani, valami újat 

SZÁNTHÓ REGŐ – ÉDESAPJA TISZTELETÉRE
Negyedik igazolásunk, Szánthó Regő inkább 
a jövő embere, jól jelzi ezt, hogy egyelőre 
fiókcsapatunkban, a Soroksárban szerepel. A 
támadó középpályás a Győri ETO-tól érkezett 
hozzánk, a 19 éves labdarúgó a másodosz-
tályban már kitűnt technikai képességeivel és 
bátorságával, hosszú távon pedig ő is nagy 
erőssége lehet a csapatunknak. 
Szánthó a 69-es mezszámot választotta a 
Fradinál. Az ETO-ban 11-es volt, de az a szám 
Olekszandr Zubkové. Szívesen választotta vol-
na még a 19-est, de – miként fentebb kiderült 
– az már szintén foglalt volt, így végül a 69-es 
mellett döntött. Az ok: édesapja 1969-ben 
született.

# FUTBALL 

38www.fradi.hu ! Tavaly 20 forduló után szintén 43 ponttal álltunk, akárcsak 
most – két halasztott meccs mellett is
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VÉCSEI BÁLINT, ÚJ ELEM A KÖZÉPPÁLYÁN
A korábbi Honvéd-játékos, Vécsei Bálint Svájc-
ból, az ősszel szintén Európa-ligás Luganótól 
tért haza a Ferencvároshoz. A Somáliához 
hasonlóan a középpálya közepén játszó Vécsei 
Hajnal Tamás sportmenedzser szerint új elemet 
tud hozni a játékunkba.
– Azt szeretnénk, hogy olyan szerepet tudjon 
betölteni, olyan elemet hozzon a játékunkba, ami 
addig nem jellemezte azt. Főként a középpályán, 
az átmenetekben, a box-to-box jellegű játékban 
válhat előnyünkre, hiszen a lendületével föl tud 
érni a kapu elé is, de olyan egyensúlyt is képes 
adni a csapatnak, ami növeli a variációs lehető-
ségeinket – mondta róla Hajnal.
Vécsei bemutatkozására sem kellett sokat 
várni, az első hazai bajnokin, a Paks ellen 4-0-ra 
megnyert mérkőzésen ő is Sigért váltotta, a 77. 
percben. Középpályásunk a 19-es mezszámot 
választotta. A Luganóban viselt 17-es foglalt volt 
az érkezésekor, hiszen az Eldar Civicé, és bár 
korábban 28-asban és 3-asban is játszott, most 
valami újban gondolkodott. 
– Szerettem volna új mezszámot választani. 
Azért döntöttem a 19-es mellett, mert még-
iscsak hasonlít a 9-eshez, amely az egyik 
kedvenc számom. S bár az szabad mezszám, 
tudom, hogy Albert Flórián halála óta senki sem 
viselte, valamint a posztom alapján az kevésbé 
is illik hozzám. A páromnak is tetszett a 19-es, 
úgyhogy végül emellett tettem le a voksom.

kipróbálni. Túl sok ideig voltam 16-os, 
és aztán láttam, hogy az már különben 
is Leandróé, ami csak megerősítette a 
döntésemet. Az öcsémmel nagyon sok 
időt töltünk együtt, sokat jelent nekem a 
véleménye, ezért hamar a szívemhez nőtt 
a 27-es.
Vécseihez hasonlóan Lodico is a Paks 
ellen debütált, Tokmac Nguent váltotta a 
70. percben. Bár rajta is látszik, szüksége 
van még némi időre, hogy beletanuljon 
abba a szisztémába, amit Sergei Rebrov 
megkövetel tőle, biztosak vagyunk benne, 
hogy sok örömet hoz még a Fradi-
szurkolóknak.

FUTBALL #

39 www.fradi.hu! A csapatban a legtöbb sárga lapot bajnokin Botka Endre 
gyűjtötte (5), őt Blazic, Boli, Civic és Ihnatenko követi (4-4)
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    MEGTARTANI
A FRADIZMUST

Ezeket a sorokat néhány nappal második gyermekem születése előtt írom. A 
nemét nem ismerjük, dacolunk a korral, a mindent azonnal tudni akarás türel-
metlenségével, így meglepetés lesz. Izgulunk, találgatunk, várakozunk, nagy-
szerű érzés. Ugyanígy tettünk a bátyja születése előtt is: az orvosok hallgat-
tak, mi átéltük a nemtudás hosszú örömét.  SZÖVEG: SZOMBATHY PÁL

NEMÉTŐL FÜGGETLENÜL a sportot, a focit 
alighanem szeretni fogja, hiszen nem lát mást 
apjától, anyjától. Igen, az anyjától sem: ötéves 
fiunk nemcsak nézi vele a futballt, hanem tőle 
tanulta meg érteni és szeretni a játékot. Velem 
meg gyakorol a kertben, a pályákon, amióta 
csak járni tud. Úgy érezzük, a második is fiú lesz, 
a bizonyosság nemsokára ordítva érkezik, két 
név várja, arra az esetre, ha mégsem.
Na de a klubválasztás... Az már nem lesz olyan 
egyszerű ügy 2020-ban, ezt látom az ötéves 
fiamon is. Ma klubhűségre nevelni, klubszere-
tetet átörökíteni jóval nehezebb feladat (vagy 
más?), mint az én gyermekkoromban. Tegyünk 
egy próbát, így írás közben:
– Andriska, melyik a kedvenc magyar focicsapatod?
– A Fradi, a Honvéd és a Debrecen.
– Miért a Fradi?
– Mert van benne az egyik kedvenc színem. És 
mert Apa szereti.
– Rendben, de hogy jön ide a Honvéd? Abban 
meg mi tetszik?
– A mezük jól néz ki.
– Na és a Debrecen?
– A neve jó.
Tessék eligazodni egy ötéves kisfiún, akinek a 
családjában három és fél éves koráig nem is volt 
televízió, s aki azóta sem néz tévét, kizárólag 
sportcsatornákat, mi több, azt hiszi, nincs is más 
a televízióban. Ehhez egyelőre annyi turpisság 
szükséges, hogy kellő sebességgel nyomogassa 
az ember a távkapcsolót két sportadó között. 
A focit viszont bőséggel és nagy érdeklődéssel 
nézi, mit nézi: falja. 

# VENDÉGTOLL

40www.fradi.hu ! Szerencsére már nem kell mesedélután a sikerekről, a gyermek a 
maga szemével is láthatja ma a csodát bármely csapatunktól
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ABBAN BÍZOM, A LÉNYEG 
AZÉRT NEM VÁLTOZIK: 
A JÁTÉK SZERETETE.
NYOLC ÉVES ÖNMAGAMAT 
LÁTOM, AHOGYAN AZ ALIG 
TÖBB, MINT FELEANNYI 
IDŐS FIAM FEL-LE ROHAN-
GÁL A KERTBEN EGYEDÜL 
A LABDÁVAL, VAGY TÉLEN 
A HÁZBAN A RONGYLABDÁ-
VAL, S KOMPLETT MECCSE-
KET JÁTSZIK LE HANGOS 
KOMMENTÁLÁSSAL.

– Andriska, mi szeretnél lenni felnőtt korodban?
– Focista, vonatvezető vagy rendőr.
Tipikus. A nagy kérdés számomra: lehet-e 
olyan tipikus a klubválasztása, rajongása, mint 
az enyém volt, aki teljes természetességgel 
örökölte apjától a fradizmust. Azt látta, mást 
nem is. De manapság? Mennyi mindent lát egy 
gyerek, ha nem is lényegeset, de micsoda inger- 
és információözön zúdul rá, győzzön eligazodni, 
szelektálni. Állíthatok én zsilipeket és kapukat, 
terelhetem érdeklődését szelíden felmenői 
hagyományai felé, mégsem biztos az eredmény. 
Erőszakkal nem lesz belőle szurkoló. 
És itt jön be a mennyifélét néz mellé az, hogy 
azt hogyan fogyasztja, dolgozza fel. Meccset 
nézni az én kölyökkoromban heti ünnep volt, 
hétvégi program 90 percre: A MECCS. Nem egy 
meccs a sok közül: a meccs. Vártuk hétközben, 
napokig elemeztük utána – volt rá idő. Az idő 
ma is ugyanannyi, úgy értem, nem telik gyor-
sabban, csak úgy tűnik az ingerek tömege és 
rövid távú hatásai miatt. 
Tessék megnézni, általában hogyan néz mecs-
cset egy mai huszonéves: okostelefonnal a 
kezében. Figyeli fél szemmel a játékot, az adat-
mennyiséget, közben minden hiányzó informá-
ciónak azonnal utánanéz, böngész. És a legfon-
tosabb, amely nekem a totózás után kimaradt: 
ma már online fogad. Meccs előtt és közben. 
És mivel fogad, így a játékon kívül a statisztika 
alakulása és az esélyek matematikai változása 
legalább annyira érdekli, mint maga a mérkőzés. 
Mondhatnám, csapong. De inkább azt mondom: 
sokfelé figyel, rengeteg információt dolgoz fel 
nagy sebességgel, ennek megfelelően felüle-
tesen. Ez más, mint az én fiatalkorom meccs-
nézése, amikor le nem vettük a szemünket a 
képernyőről, dührohamot váltott ki a tévé elé 
tévedő nagymama tizenhatost kitakaró alakja, 
egy pillanat elmulasztása. Csak az adott meccsre 
figyeltünk, a labda járására, a mintázatokra, a 
megérzésekre, az előadásmódra: a műre.
Ma az ötéves fiam, aki nem használhat okoste-
lefont, nem tapizhatja a képernyőt, egy kivételt 
kap: az eredményeket összegző sportoldalra rá-
mehet naponta tíz percet. Eredmény? Elképesz-
tő, négyévesen már minden topbajnokságból 
ismert 10–15 csapatot. Mivel olvasni még csak 
rendszámokat tud, az agya az apró logókat, 
klubcímereket raktározza el, úgy tájékozódik, 
betűk helyett képekből.  

Én annak idején A nagyvilág nagy futball-
klubjai című, 1973-as színes csehszlovák 
könyvecskéből szívtam magamba a tu-
dást, a klubok rövid történetét, a címe-
reket (mennyi megváltozott keleten...), 
ott kedveltem meg a Chelsea oroszlán-
ját, angol Fradinak láttam őket, kékben. 
Furcsa dolog, hogyan alakul ki az olyan 
klubszimpátia, amely nem családi örök-
ség. A régi könyvecskét mindenesetre 
örömmel bújja a fiam is, játszi könnyed-
séggel felismerve mindent. 
Abban bízom, a lényeg azért nem változik: a 
játék szeretete. Nyolcéves önmagamat látom, 
ahogyan az alig több, mint feleannyi idős fiam 
fel-le rohangál a kertben egyedül a labdával, 
vagy télen a házban a rongylabdával, s komplett 
meccseket játszik le hangos kommentálással; 
igaz, ő már videó-visszajátszások után ad csak 
büntetőt (a kandalló oldala a VAR-képernyő...)
Holnap indulunk a kórházba a szülészetre, söté-
tedéskor sétálunk vele egyet a környéken, naná, 
hogy kislabdát is hoz magával, a sarkalgatást 
gyakoroljuk az utcákon. Ma este utoljára hármas-
ban megnézünk egy meccset: FTC–Honvéd. Per-
sze a gyerek végül csak a Fradinak szurkol majd…
Apa: küzdj, és bízva bízzál...

A nagyvilág nagy futball-
 című, 1973-as színes csehszlovák 

könyvecskéből szívtam magamba a tu-

ség. A régi könyvecskét mindenesetre 
örömmel bújja a fiam is, játszi könnyed-

Abban bízom, a lényeg azért nem változik: a 
játék szeretete. Nyolcéves önmagamat látom, 
ahogyan az alig több, mint feleannyi idős fiam 
fel-le rohangál a kertben egyedül a labdával, 

VENDÉGTOLL #

41 www.fradi.hu! Ha biztosra akarunk menni a fradizmus terén, a legjobb, ha
a Fradiban sportol a gyermek, ahol 18 sportágból választhat
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Aki különlegesebb kialakításra vágyik és nem riad vissza a csa-
toktól, annak biztosan volt már a lábán ilyen vagy hasonló lábbeli. 
Megosztó stílus, de szerethető és jól kombinálható. Egy próbát 

megér, mert ha elsőre jó szettel kombináljuk, egyik kedvenc 
lábbelink válhat belőle.

FÉRFI
A polírozott, fényes verzió finomítja a megjelenést. Jó választás 

lehet tárgyaláshoz vagy üzleti ebédhez.
1.) Cordwainer CO003 88 000 Ft shoeclubformen.com

2.) Ecco Illinois 40 343 Ft eccooutletwebshop.com

NŐI
Vagány, kissé maszkulin hatást érhetsz el vele, még akkor is, ha 

szoknyával kombinálod.
3.) Mango Monkstrap 24 995 Ft mangooutlet.com
4.) Dr. Martens Ramsey II 105 euró drmartens.com

MONK

# DIVAT 

42www.fradi.hu ! Paul Loicq-díjat kapott az IIHF-től korábbi bajnok hokisunk 
és edzőnk, Kovács Zoltán, az MJSZ jelenlegi alelnöke

CIPŐZAVAR
Mindig olyan cipőt válassz, ami a stílusodnak 
megfelelő és az alkalomhoz is passzol. Íme, 
egy kis útmutató, hogy megtaláld a saját ked-
venc fazonodat. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

1

4

3

2
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OXFORD

A cipő felső részére jellemző, hogy két darabból áll, a fűzőrészt 
az orr-rész alá varrják.

FÉRFI
A fekete, formális, elegáns megjelenésű darabokat szigorúan öltönyhöz 

ajánlott viselni. A barna, a sötétkék verziókat bátran kombinálhatjuk 
indigókék slim farmerrel. 

5.) Kazar MANAM 90 euró kazar.com
6.) H&M 17 995 Ft hm.com

NŐI
A fazonok sokfélesége jellemzi a női verziót, mint pl. a magasabb 

talp vagy a félmagasszárú csizma. Anyagát és színét illetően is nagy 
a választék, a fémes csillogású nagy masnis legalább annyira elfér a 

szekrényedben, mint a hagyományosan elegáns fekete.
7.) Geox D Dreed 18 820 Ft ecipo.hu

8.) Claudio Dessi Rose Gold 21 900 Ft padincipo.hu

DIVAT #

43 www.fradi.hu! Magyar Kupa-győztes jégkorongozóink a Paks elleni labdarúgó 
bajnokin tettek tiszteletkört a Groupama Aréna gyepén

6

5

8

7
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Férfiaknál szintén megosztó fazon, mert bár kényelmes, könnyen felve-
hető egyszerű lábbeli, mégsem szokványos. És ha már bebújós, akkor 

meg kell említsük Sean Pennt a Változó világ című 1982-es filmben, ahol 
végig Vans Classic Slip-on van a lábán.

FÉRFI
1.) Vans UA Classic 19 990 Ft officeshoes.hu

2.) Lacoste Marice BL 2 Cam 11 290 Ft lacoste.hu

NŐI
Itt az idő, hogy újra előkerüljenek a cipős szekrény aljáról ezek a bevált 
darabok, hiszen lassan beköszönt a tavasz. Biztosak vagyunk abban, 

hogy neked is van legalább 1-2 pár bombabiztos topánkád.
3.) Petite Jolie Lupita 8990 Ft tranzitshop.hu

4.) DKNY Rini 28 990 Ft answear.hu

SLIP-ON

# DIVAT 

44www.fradi.hu ! A ZTE-nek kölcsönadott labdarúgónk, Bőle Lukács március 
27-én ünnepli 30. születésnapját

4

2

1

3
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A megunhatatlan torna- vagy teniszcipő hangzatos megfelelője a 
sneaker. Manapság már mindenki, mindenhova hordja ezeket a laza, 

kényelmes darabokat. Akkora a sikere ennek a vonalnak, hogy 
sneakertrendek és sneakerhead törzsek alakultak ki, hogy azonnal 

képben legyenek az éppen aktuális legmenőbb darabokkal. Ha valame-
lyik gyűjtő rákattan egy modellre, nem számít az ár és az üzletek előtti 

többórás sorban állás sem.

FÉRFI
5.) Zara 14 995 Ft zara.com

6.) Nike Blazer Mid 77 Vintage 100 euró nike.com

NŐI
7.) Nike Air Max 270 React ENG 160 euró nike.com

8.) Helly Hansen W Razorskiff 39 990 Ft hellyhansen.com

SNEAKER

DIVAT #

45 www.fradi.hu! Tucatnyi holland szurkoló a helyszínen szorított a Fehérvár elleni rangadón 
Otigba Kennethnek, aki korábban évekig játszott a Heerenveen csapatában

6

7

8

5

FIN_042-045_ZF_2003_divat_3.indd   45FIN_042-045_ZF_2003_divat_3.indd   45 2020. 02. 20.   13:492020. 02. 20.   13:49



visszamenőleges hatályú igazolása, 
illetve a vonzó, BL-lel kecsegtető jövő-
kép, a teljes klub imázsa.
A tavaly szeptemberi hullámzó, zilált 
31-31 – a házigazda Balaton-partiak 
kezdetben öt góllal is vezettek, majd 
az 50. percben a 30-24-es előnybe 
került FTC tűnt sima nyertesnek – után 
most racionálisabb mérkőzés zaj-
lott. Sajnos. A szinte végig vezető, a 
meccset uraló Siófok Szikora Melin-
da bravúrjaival, szünet utáni kilenc 
védésével, feszes és labdaszerzésekre 
kihegyezett védekezésével, Andrea 
Kobetic nyolc és Tomori Zsuzsanna öt 
góljával megszolgált diadalt aratott. 
Szikora – népligeti múltját nem meg-
tagadva – nagyon rokonszenvesen, 
visszafogottan, egyetlen kivagyiskodó 
gesztus nélkül élte meg remeklését, az 
őt joggal hozsannázó vendégtábor rig-
musait, ferencvárosi szemmel ez volt 
az este legpozitívabb momentuma. 
Egyébként, mint a 26-24 is mutatja, az 

 LEGKÉSŐBB TAVALY decem-
ber végén, a Győr 28-27-es népli-
geti sikerével végérvényessé vált, 
hogy a Ferencváros számára a le-
hetőségek felső határa az arany- 
helyett ezúttal az ezüstérem 
lehet. Aminek fényét és értékét a 
Bajnokok Ligája-részvétel emelte 
meg igazán. (Ami ugyan nem jár 
együtt automatikusan a második 
hellyel, de a szokásjog, a sportági 
gyakorlat alapján mégis.)
A Zöld & Fehér legutóbbi meg-
jelenése óta három edzésterhe-
léssel felérő győzelem követke-
zett Békéscsabán, Kisvárdán és 
a Szombathely ellen, majd két 
rangadó, az Érd feletti 33-32, 
valamint a dunaújvárosi 30-24. 
A korábbi pontvesztések miatt a 
Siófok ellen győzelemre ítéltetett 
a Fradi, ám az ellenfél számára 
legalább ekkora volt a tét, ha 
nem nagyobb. A légiósáradat 

# KÉZILABDA 

46www.fradi.hu ! Kovacsics Anikó Esbjergben lőtt bombáját választotta  
az EHF a forduló góljának

Nem sok jót jelent már 
február 18-án lejátszani 
az év mérkőzését, még 
rosszabbat elveszíteni 
azt. Az FTC-Rail Cargo 
Hungaria női kézilabda-
csapatával 2020-ban 
mindkettő megesett, és 
a Siófoktól az Elek Gyula 
Arénában elszenvedett 
26-24 több okból is rop-
pant fájdalmas.  
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

KESERŰ 
FŐHAJTÁS 
A SIÓFOK 
ELŐTT
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FTC inkább támadásban maradt 
alul, számos elpackázott ziccere 
és technikai hibája mellett három 
utolsó hetesét is elrontotta.
Mindenki érezte, több veszett el 
egy mérkőzésnél, Kovacsics Anikó 
csapatkapitány ezt így fogalmaz-
ta meg: ” Május közepéig tart a 
bajnokság, de a saját kezünkből 
eléggé kiejtettük a sorsunkat.” A 
hét gólig jutó Háfra Noémi ennek 
okát így látta: ” A kezünkben volt 
a lehetőség, de mintha a végén 

már nem hittünk volna benne, 
mintha a reményt se éreztük 
volna, minden hiba akkor jött 
össze. A hetesek, a ziccerek, 
ha csak azok bemennek, simán 
nyerhetünk. Rajtunk múlott.”
No meg persze az ellenfélen, 
amelyet Elek Gábor is méltatott, 
mielőtt áttért volna saját csapata 
és a helyzet értékelésére: ” Takti-
kusabbak voltak, jobbak voltak, 
el kell ismerni. Így is nyerhettünk 
volna, ha nem hibázunk ennyit. 
Nyilvánvaló, hogy a második hely 
és a BL-indulás volt a tét, nekünk 
innentől nyerni kellene Győrben 
is, és a Siófoknak hibázni vala-
hol. Kiszámolni is nehéz, hogyan 
lehetnénk még másodikok, de 
küzdünk tovább, ebben a mezben 
nem is tehetnénk másként.”
E küzdelem három fronton zajlik 
még. Sőt, ha egyetlen találko-
zót kell kiválasztani, amelyen 
az FTC-Rail Cargo Hungaria a 
Bajnokok Ligájában minden idők 
legjobbját nyújtotta, valószínűleg 
a CSM Bucuresti elleni, január 
25-i, érdi összecsapást nevez-
nénk meg. Úgy tarolt 33-23-ra a 
csapat, hogy a 7-1-es villámrajt 
után 19-10-es félidőt, majd 
27-13-as részeredményt is rög-
zíthettünk. Elek Gábor szavai 
pontosan visszaadták az 
alkalom különlegességét: 

” Iszonyatosan rég nem 
látott módon harcol-
tunk, és jól teljesítettünk. 
A védekezésünk az első 
20–25 percben remek 
volt, szenzációs kapustel-
jesítménnyel, és támadásban is 
látványosan játszottunk. Álma-
imban nem gondoltam volna, 
hogy így játszunk és győzünk.”

Egyetlen meccsel azonban – 
hacsak nem a döntő az –, legyen 
akármennyire parádés és örök él-
mény, nem lehet BL-t nyerni, sőt, 

negyeddöntőbe jutni sem. A 29-27-es 
esbjergi vereség és a Rosztov-Dontól 
Érden kapott 35-31-es lecke kijelölte 
helyünket a nap alatt. A Zöld & Fehér 
lapzártája utáni bukaresti folytatás-
ban, majd az Esbjerget fogadva, végül 
Rosztovban kellene a negyeddöntő 
eléréséhez elegendő pontot gyűjteni. 
Mivel jelenleg a Metz, a Rosztov és 
az Esbjerg 9-9, a CSM Bucuresti 7, a 
Vipers 5, az FTC pedig 3 ponttal áll, ez 
is inkább elméleti, matematikai esély.  
Így egyetlen, idén nyerhető trófea-
ként adódik a Magyar Kupa. Először 
persze túl kellene élni április 7-én az 
egymeccses negyeddöntőt Debre-
cenben, annál messzebbre még ne 
nézzünk. Pillanatnyilag az is épp elég 
távolinak tűnik.

KÉZILABDA #

47 www.fradi.hu! Bíró Blanka védését választotta az EHF a forduló 
legszebbjének, amit a kiütött bukarestiek ellen mutatott be

nem is tehetnénk másként.”
E küzdelem három fronton zajlik 
még. Sőt, ha egyetlen találko-
zót kell kiválasztani, amelyen 
az FTC-Rail Cargo Hungaria a 
Bajnokok Ligájában minden idők 
legjobbját nyújtotta, valószínűleg 
a CSM Bucuresti elleni, január 
25-i, érdi összecsapást nevez-
nénk meg. Úgy tarolt 33-23-ra a 
csapat, hogy a 7-1-es villámrajt 
után 19-10-es félidőt, majd 
27-13-as részeredményt is rög-
zíthettünk. Elek Gábor szavai 

jesítménnyel, és támadásban is jesítménnyel, és támadásban is 
látványosan játszottunk. Álma-látványosan játszottunk. Álma-
imban nem gondoltam volna, imban nem gondoltam volna, 
hogy így játszunk és győzünk.”hogy így játszunk és győzünk.”

Egyetlen meccsel azonban – 
hacsak nem a döntő az –, legyen 
akármennyire parádés és örök él-
mény, nem lehet BL-t nyerni, sőt, 

KISZÁMOLNI IS 
NEHÉZ, HOGYAN
LEHETNÉNK MÉG 
MÁSODIKOK, DE 
KÜZDÜNK TOVÁBB, 
EBBEN A MEZBEN 
NEM IS TEHETNÉNK 
MÁSKÉNT.
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HUSZONÖT ÉVVEL ezelőtt, 1995. 
július 24-én a Veszprémi Napló ezzel 
a címmel jelent meg: ”Zöldbe borult 
Tapolca”. Anno Novák Dezső vezető-
edzővel a kispadon a Bajnokok Ligája 
selejtezőjére készülő Ferencváros 
játszott barátságos mérkőzést a 
Bauxit ellen. Idén február elsején aztán 
ismét érvényessé vált a főcím, mivel 
a hazaiak mellett a Haladás és a Fradi 
öregfiúk is pályára léptek a legendás 
labdarúgó emlékére megrendezett 
gálán.
Előbb a szokásoknak megfelelően a 
gyerekek vették birtokba a Csermák 
József Rendezvénycsarnok parkett-
jét, a nyolc csapat részvételével meg-
rendezett tornán a Ferencváros Máté 
Roland és Jovánczai Zoltán dirigálta 
U13-as gárdája a negyedik helyen 
zárt. A nagyszerűen küzdő társaság 
játékával és magatartásával egyaránt 
méltón képviselte a klubot, ráadásul a 
Tempó Fradi által felajánlott különdíjat 
Túróczy Anna és Erdélyi Bence kapta.
Az öregfiúk pályára lépése előtt a 
Tempó Fradi részéről Miskolczi József 
és Budai Máté szóvivő, továbbá a 
sportcsarnok igazgatója, az ősfradista 
Rédli Károly, valamint Tobak Csaba, 
a Fradi Múzeum direktora invitálta a 
résztvevőket egy Novák-relikviákkal 
teli vitrin felavatására a csarnokban. 
Bizony jó volt látni, milyen sok egykori 

remek futballista és barát hallgatta 
a megemlékezést. A vendégek is 
kitettek magukért. A Haladást – ahol 
Novák Dezső pályafutása indult – 
a teljesség igénye nélkül Halmosi 
Zoltán, Király Ferenc, Kereki Zoltán, 
Hegedűs Péter, Sebestyén Péter, Ba-
lassa Péter, Török Péter, Hegyi Gábor 
képviselte, s persze Szabó Ferenc, 

a hajdani remek center, aki mindkét 
klubban közönségkedvenc volt.
A Fradiból természetesen Novák 
Dezső számos egykori játékosa is 
eljött, így például a tréner egyik nagy 
kedvence, Ebedli Zoltán, továbbá 
Judik Péter, Szokolai László, Mucha 
József – aki később pályaedzőként is 
segédkezett neki –, Rab Tibor, Nyilas 

# ÖRÖKZÖLD

48www.fradi.hu ! A Tapolcai Bauxitban játékosa volt korábbi bajnokunk, Huszti 
Szabolcs is, mielőtt az FTC utánpótlásába igazolt volna

A világ egyik legeszesebb, legképzettebb jobbhátvédje volt, akinek rúgótechnikájáról 
csapattársai, majd későbbi játékosai hosszasan mesélhetnének. Mint ahogy meséltek is 
Tapolcán, a Tempó Fradi Alapítvány szervezésében hatodik alkalommal megrendezett 
Novák Dezső-emléktornán, amelyen az FTC U13-as együttese a negyedik helyen vég-
zett, míg az Old Boy csapat kapott gól nélkül diadalmaskodott. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

ZÖLDBE BORULT 
TAPOLCA
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A magyar futballban 
egyedülálló, hogy Novák 
Dezső két olimpiai arany és 
egy bronzérem birtokosa. 
Karrierje játékosként és 
edzőként is abszolút sike-
res és példaértékű. Fut-
ballistaként négy bajnoki 
cím és egy kupagyőzelem 
részese, tagja az 1965-ben 

CSÚCSTARTÓ

VVK-győztes csapatnak, 
edzőként három bajnoki 
aranyéremig vezette a 
Fradit, no meg 1995-ben a 
Bajnokok Ligája csoport-
köréig, amely akkoriban 
még csak tizenhat klubot 
tömörített az elitligában. 
Labdarúgóként a képes-
ségeit híven jelzi, hogy a 
világválogatottba is meghí-
vót kapott, egyike az FTC 
örökös bajnokainak.

Elek. A barátok sem hiányozhattak, 
ott volt Tapolcán a korábbi buszsofőr 
Medgyessy Lajos, a Baráti Kör részé-
ről Kaszás Pál, Kubatov Márk, Csikós 
Gyula, Eipel Ferenc, Takáts Tibor, s 
nem utolsósorban Havasi Mihály, aki 
technikai vezetőként ténykedett a 
klubnál évtizedeken át. 
Megjelent az eseményen Novák 
Dezső özvegye, Erzsike, továbbá idő-
sebb leánya, Eszter, s az egyik unoká-
ja, Horváth Gergő, aki gólt sem kapott 
a tornán, parádézott a kapuban: nem 
véletlen, hogy ősztől az öregfiúkban 
is számítanak rá a Fradiban.
A tornát a fent említett labdarúgók 
mellett Lengyel Bélával és Mucha 
Bálinttal kiegészülve az FTC nyerte, 

mi után a Tapolcát 4-0-ra, a Haladást 
3-0-ra győzte le, ám az eredménynél 
is fontosabb volt a megemlékezés és 
a sportbarátság, amit Novák Dezső 
özvegye, Erzsike röviden így öntött 
szavakba:

” Felemelő érzés volt újra megtapasz-
talni, milyen jó hangulat és szeretet 
jellemzi ezt a tornát. Sajnálom, hogy 
betegség miatt Dezső egykori társai 
közül néhányan nem tudtak eljönni, 
remélem, jövőre velük újra találko-
zunk Tapolcán. Melengeti a szívünket, 
hogy immáron a pályafutása relikviá-
it őrző vitrin is rá emlékeztet minden-
kit, köszönet a szervezőknek és a 
résztvevőknek, hogy ilyen szeretettel 
ápolják a férjem emlékét.”

ÖRÖKZÖLD #

49 www.fradi.hu! Tapolcán született egykori Közép-európai Kupa-győztes 
fedezetünk, Hámori László is

MELENGETI A SZÍVÜNKET,  
HOGY IMMÁRON A PÁLYAFUTÁSA 
RELIKVIÁIT ŐRZŐ VITRIN IS RÁ 
EMLÉKEZTET MINDENKIT.
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50www.fradi.hu ! Korábbi feladványainkat, akárcsak a mostanit is, a született 
fradista, a 89 éves Malatinszky Tibor készítette

# FRADIKVÍZ 

FRADI-FELADVÁNYOK
Az alábbiakban három kérdést teszünk fel, 
s három megadott lehetőségből kell kivá-
lasztani mindegyiknél az egyetlen helyes 
megfejtést, s azok közül sorsoljuk ki ha-
vonta a három felajánlott nyereményt, akik 
mindhárom kérdésre jó választ adtak.

❶ A hatvanas, hetvenes évek klasszisai 
közül melyik csatárunk szerepelt 8-as 
mezben?
a: Szőke István
b: Branikovits László
c: Rákosi Gyula

❷ Az alábbi hűséges és nagyszerű kézi-
labdázónk közül melyikük klasszikus 
Fradi-nevelés, aki a Népligetben kezdte 
és fejezte be pályafutását?
a: Pádár Ildikó
b: Kökény Beatrix
c: Fiedler Erika

❸ A labdarúgócsapat jelenlegi 
keretéből az alább felsorolt játékosok 
közül melyikük házasember?
a: Otigba Kenneth
b: Miha Blazic
c: Sigér Dávid

A megfejtéseket a fradikviz@fradi.hu e-mail címre 
várjuk. Beküldési határidő: 2020. március 15.
Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések mellett 
nevüket és telefonszámukat tüntessék fel.  
A helyes megfejtés beküldői között 
3 db bambusz powerbanket sorsolunk ki. 

A részletes játékszabályzat a 
www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.

FRADI-KVÍZ, 
ZÖLD AJÁNDÉKOK
Örömmel és szeretettel invitál-
juk Önöket játékra, amelynek 
során havonta három kérdést 
teszünk fel, s aki mindháromra 
jól válaszolt, esélyes az ősfra-
dista Plicher Zoltán által fel-
ajánlott három klasszikus zöld 
ajándékra, amelyek újrahasz-
nosított, természetes anyagok-
ból készültek – természetesen 
a Fradi-címerrel ellátva. A 
lényeg persze, hogy a kvíz-
játék során újra megidézzük 
hagyományainkat, emlékez-
zünk nagyszerű sportolóinkra, 
szép sikereinkre, az agyunk 
közben közösen a Fradi kö-
rül járjon, együtt játsszunk és 
együtt örvendjünk a csodának, 
amit úgy hívnak: Ferencvárosi 
Torna Club!
Jó szórakozást, kellemes idő-
töltést, hajrá, Fradi!
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www.fradi.hu51! Megújult külső, felfrissült belső. 
És továbbra is 100 százalék Fradi!

ELŐFIZETÉS #

ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

06-1-50-50-848
Megrendelés előtt tájékozódjon az 

előfizetés feltételeiről is a weboldalunkon!
www. elofizetesem. hu/ zoldesfeher

EZT
A ZICCERT

NEM FOGOD 
KIHAGYNI!
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52www.fradi.hu ! 5 évig volt a Fradi-pálya a válogatott otthona,  
ezalatt 27 hivatalos meccset rendeztek itt

Bár a Fradiban szeretett volna focizni, Bene Ferenc miatt az Újpest 
szurkolója lett a Puskás Aréna tervezője, Skardelli György. Az Ybl 
Miklós-díjas építész ennek ellenére gyakori vendég a Groupama 
Arénában, és ha a Ferencváros nem az ősi rivális ellen játszik, akkor 
a Fradinak is drukkol. SZÖVEG: BORSODI ATTILA

ÍZIG-VÉRIG ÚJPEST- 
DRUKKER VAGYOK, DE 
TISZTELEM A FERENC-
VÁROST. SŐT, NAGYON 
SOK FRADI-MECCSRE  
IS KIMENTEM, ÉS SOHA- 
SEM DRUKKOLOK AZ 
FTC ELLEN

# ZÖLDÖVEZET 

ZÖLDBARÁT  
ÚJPESTI
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ZÖLDÖVEZET #

53 www.fradi.hu! Nemzeti csapatunk 1901-es megalakulása óta 485 különböző 
pályán játszott már hivatalos meccset
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 Sokan akkor ismerték meg önt, amikor megtervezte a Pus-
kás Arénát. Az interjúkból kiderült, hogy nemcsak nagyszerű 
építész, de sportot szerető ember is. Hogyan és mikor vált 
ennyire fontossá az életében a sport?
A családban az egyedüli elvakult sportrajongó voltam, 
a nagy szerelmem mindig is a labdarúgás volt. A gyer-
mekkoromra visszagondolva a labda hihetetlen fontos 
szerepet töltött be az életemben, nem volt olyan osztály-
kirándulás, ahol ne az lett volna az első dolgunk, hogy 
ledobtunk két-két pulóvert kapunak, és már kezdtünk is 
focizni. A labdarúgás mellett kedveltem az asztaliteniszt, 
míg télen, amikor focizni nem lehetett, korcsolyáztunk. 
Körülbelül tízéves lehettem, amikor két barátommal 
elmentünk a Fradiba egy válogatóra, de nem ragadtunk 
ott. Az viszont megmaradt örök élménynek, hogy amikor 
megérkeztünk, éppen a nagycsapat edzett ott, Albert, 
Varga, Rákosi és Fenyvesi cicázott, csak éppen végig 
a levegőben volt a labda. Később, hetedikes koromban 
megpróbálkoztam a kosárlabdával a BKV Előre csa-
patában, nem ment rosszul, így az egyik haverommal, 
Csokival együtt le is igazoltak minket. A következő közel 
harminc évben kisebb megszakításokkal végig kosárlab-
dáztam. Ezt később a síelés és a tenisz váltotta fel, ma-
napság pedig leginkább sétálok, naponta megmászom a 
Szabadság-hegyet. Csak akkor nem vállalom a túrát, ha 
ömlik az eső.

 Szurkolóként is kijárt a mérkőzésekre?
Természetesen. A kettős rangadókra először a Fradi- 
drukker házmesterünkkel, majd az unokabátyámmal 
mehettem ki, végül tízéves koromban egyedül is elen-
gedtek. A lényeg az volt, hogy ne szakadjon az eső. A 
labdarúgás iránti rajongásomról annyit, hogy lényegében 
a Népsportból tanultam meg olvasni. S később valóság-
gal faltam azokat a könyveket, amelyek sportolókról, 
olimpikonokról szóltak. Leginkább Puskás Öcsi és az 
Aranycsapat érintett meg, az 54-es világbajnoki döntő 
elvesztését gyermekkoromban megsirattam.

 Ma is látogatja a mérkőzéseket?
A mai napig megmaradt ez a szenvedélyem. Nagy szeren-
cse, hogy a Fradi stadionja megújult, a Groupama Arénába 
nagyon jó mérkőzésekre járni. Sokszor meghívnak, de a 
vérmes Fradi-drukker igazgatómmal magamtól is gyakran 
megyek. Az összes válogatott meccsen kint voltunk, de a 
helyszínen tekintettük meg a Ferencváros nemzetközi mér-
kőzéseit is. Ha pedig nem jutok ki a stadionba, otthon tévén 
nézem a meccseket.
 
 Többször szóba hozta már a Ferencvárost. A Fradinak is szurkol?
Nem, ízig-vérig Újpest-drukker vagyok, de tisztelem a Fe-
rencvárost. Sőt, nagyon sok Fradi-meccsre is kimentem, és 
sohasem drukkolok az FTC ellen. Fradi–Újpestre pedig nem 
is vagyok hajlandó kilátogatni a Groupama Arénába, mert 
csak az Újpestnek tudok szurkolni egy ilyen párosításban, így 
inkább ki sem megyek.
 
 Hogyan lett Újpest-drukker?
Bene Ferenc miatt választottam a fővárosi lila-fehéreket. Az 
újpesti ász olyan fantasztikusan játszott az 1964-es olimpián, 
és annyira rajongtam érte, hogy miatta belilultam.
 
 A magyar labdarúgók közül még ki volt nagy hatással önre?
Gyermekkoromban Bene, Albert és Varga, később Törőcsik, 
Magyar, Ebedli és Nyilasi játékát csodáltam, ők ösztönös 
zsenik voltak. A maiak közül Cristiano Ronaldo nyűgöz le, míg 
itthon Gera Zolit tartottam nagyra, ha csak tehettem, minden 
meccsét megnéztem a Premier League-ben. Kiváló szellemi-
ségű játékos volt, és zseniális játékszervező, az ilyen spílerek 
miatt érdemes kimenni a mérkőzésekre. Talán a mai Fradiban 
Isael hasonló stílusú focista.
 
 Milyen nagy munkán dolgozik manapság?
Szinte pihenés nélkül váltottunk a Puskás Arénáról a 2022-es 
kézilabda-Európa-bajnokságnak is otthont adó multifunkcioná-
lis csarnok tervezésére, aminek a befogadóképessége 20 022 
fős lesz a tervek szerint. Ezen dolgozunk teljes erőbedobással, 
hogy teljesíteni tudjuk a sokszor lehetetlennek tűnő határidő-
ket. Ez is nagyon nagy munka, szinte minden időnket kitölti.
 
 Több évtizedes pályája alatt sok mindent elért. Van még olyan  
munka, ami nélkül nem érzi teljesnek az életét?
Ha a nagy multifunkcionális csarnokot sikeresen befejez-
zük, akkor azt gondolom, elégedetten tekinthetek vissza 
a pályámra. Arról nem is beszélve, hogy ezek a hatalmas 
munkák nagyon sokat kivesznek belőlem, éppen ezért 
erősen gondolkodom, hogy abbahagyom a szakmát. Egy 
téma lenne, ami még nagyon motiválna, az a székesfehér-
vári nemzeti emlékhely megtervezése. Ezzel még lehetne 
marasztalni, szép hattyúdal lenne.
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# SPORT&EGÉSZSÉG 

54www.fradi.hu ! Az FTC is belekóstolt már az e-sportba Gogetinho révén,  
aki a FIFA-játékokat űzte sportszerűen

SPORT 
ÚJRAÉRTELMEZVE
Az idősebb sportkedvelő generáció tagjai kétkedve figyelik, míg a leg
fiatalabbak egyenesen beleszületnek a szubkultúrájába. Az elektronikus 
sport idehaza még csak megvetette lábát, miközben határainkon túl már 
valódi alternatíva – közösségépítésre, szocializációra és profi karrierre 
egyaránt. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
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indított cselekkel és kapáslövésekkel. Az ő gye-
rekeik azonban már ebbe születnek bele, és talán 
az olvasásnál és a számolásnál is előbb tanulnak 
meg játszani. Mire pedig elérik azt a kort, amikor 
potenciális gamerekké válnak, vélhetően a mainál 
is támogatóbb, meg- és hozzáértőbb háttér segí-
ti majd őket a tudatos építkezésben. 
A most felnövő generációk tagjai már a monitor 
előtt szocializálódnak, ez adottság. Megváltoz-
tatni közel lehetetlen, kihasználni és az előnyeit 
kiaknázni viszont szinte kötelező. Az idehaza 
is szépen szaporodó e-sport szakosztályok jó 
lehetőséget kínálnak erre, hiszen azok keretein 
belül a játékosoknak módjuk van szakemberrel 
dolgozni, így gyorsabban fejlődhetnek, és idővel 
akár szerződtetett versenyzőkké is válhatnak. 
Közben pedig a sportegyesületek légkörében 
észrevétlenül magukba szívják a sporttársadalom 
hagyományos értékeit. 

SPORT&EGÉSZSÉG #

55 www.fradi.hu! A FIFA Hungary 2000-től 2018-ig évente kiadta a Hungarian 
Super Patchet, így 18 éven át lehetett a Fradival is ”fifázni”

Noha első ránézésre tűz és víz kapcsolatát idézi, 
a klasszikus sportágak és a versenyszerűen űzött 
videójátékok világa között bőven akad közös 
vonás. Szorgalom, kitartás és állóképesség – 
kapásból három tényező, ami utóbbihoz legalább 
olyan elengedhetetlen, mint előbbihez. Mindket-
tőben alapvetően a tehetségen és a gyakorláson 
múlik a siker, de a szerencse is fontos faktor. És 
mindkettő egyformán épít a közösség erejére 
és a versenyszellemre, melyekből a legelhivatot-
tabbak megméretés közben és azon túl is bőven 
profitálnak. 

DEFINIÁLJUK ÚJRA
Az elektronikus sport (avagy ahogy mindenki 
nevezi: e-sport) ma már messze nem egyenlő a 
monitor meredt bámulásával és egy kontroller 
céloktól mentes nyomkodásával. Egy profi szá-
mítógépes versenyző pedig távolról sem az az 
elhízott, beszűkült, antiszociális személyiség, mint 
amilyennek a sztereotípiák elénk festik. A szá-
mítógép-alapú versenyzés az elmúlt évtizedben 
intézményesült, és magára öltötte a profizmus 
alapvető vonásait. Egy-egy összecsapás során a 
játékos komoly fizikai megterhelésnek van kitéve 
(percenként akár négyszáz mozdulatot is végez 
az ujjaival), miközben a koncentrációt folyamato-
san magas szinten kell tartani. Erre pedig edzenie 
kell. Az e-sport tekintetében előttünk járó or-
szágokban (jellemzően tőlünk nyugatra) a fizikai 
tréning ugyanúgy kötelező eleme a gamerek 
mindennapjainak, mint a tudatos étkezés, vagy 
épp a sportpszichológus által irányított mentális 
felkészülés. Emellett mivel otthonról is könnyen 
elérhető, egy napba több edzésmunka fér, mint 
a hagyományos értelemben vett fizikai mozgás-
formák esetében. Így pedig gyorsabban lehet 
fejlődni, és akár egy-másfél év alatt a csúcsra 
érhet az, aki kellően kitartó és tehetséges.

FELKÉSZÜL A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ
A világháló mára a legtöbb otthonban alapfelsze-
reltség, azaz csupán az íróasztalig kell elsétál-
nunk, ha érdekel minket a videójátékok rendkívül 
sokrétű világa. Sokan meg is teszik ezt a kicsi, de 
annál meghatározóbb utat, melynek hála a vi-
deójátékozás mint szabadidős elfoglaltság egyre 
láthatóbbá és elfogadottabbá válik. És messze 
még a vége. A jelenleg 30–40 éves korosztály 
úgy került ennek bűvkörébe, hogy félig felnőtt 
fejjel ismerkedett meg a kontrollereken keresztül 

EGY PROFI GAMER EDZÉS-
RUTINJA HASONLÓAN 
ÉPÜL FEL, MINT EGY 
KLASSZIKUS SPORTOLÓÉ. 
VAN BENNE ELMÉLETI 
RÉSZ, MELYNEK SORÁN AZ 
EDZŐ SEGÍTSÉGÉVEL KÜ-
LÖNBÖZŐ STRATÉGIÁKAT 
VESZNEK ÁT, FEJLESZTIK 
A CSAPATTÁRSAK KÖZÖT-
TI KOMMUNIKÁCIÓT, ÉS 
ÉPÍTIK SAJÁT KARAKTERÜ-
KET. EZT KÖVETIK KÜLÖN-
BÖZŐ SZITUÁCIÓS HELY-
ZETEK, MAJD A TRÉNING 
VÉGÉN AZ ÉLES GYAKOR-
LÁS, AZAZ A JÁTÉK.
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ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 20 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

FÜSTÖLT SONKA
KÉKSAJTTAL, KÖRTÉVEL

HOZZÁVALÓK 
(16 DARABHOZ):
+ 2 vilmoskörte
+ 10 dkg márványsajt
+ 16 vékony szelet 

füstölt sonka

ELKÉSZÍTÉS
➊ A körtét mosd meg, negye-
deld fel, vágd ki a magházát. 
Minden negyed körtét felezz 
el hosszában, így 16 darabot 
kapsz.
➋ Terítsd ki a sonkaszeleteket, 
helyezz rájuk egy-egy szelet 
körtét, egy kis darab sajtot és 
tekerd köréjük a sonkát.

# RECEPT 
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! Szakosztályainkban összesen 36 légiós van, közülük 6 finn, 
4 kanadai, 3-3 brazil, szlovák, bosnyák, 2-2 szerb, norvég, ukrán

TIPP!
Akár 

kétféle előételt is 

készíthetsz, 

ha a sonka mellé 

fügét, diót és 

kecskesajtot 

tálalsz.
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ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 20 perc
SÜTÉSI IDŐ: 25 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

HOZZÁVALÓK  
(20X20 CM-ES TEPSIHEZ, 
1 CSÉSZE = 250 ML): 
+ 20 dkg vaj 
+ 1 ¼ csésze nádcukor 
+ 1 csésze cukrozatlan 
 kakaópor 
+ 1 tk. vaníliakivonat 
+ 3 ek. hideg víz 
+ ¼ tk. só 
+ ½ csésze finomliszt 
+ mélyhűtött vagy  
 friss málna a tetejére

ELKÉSZÍTÉS
➊ A sütőt melegítsd elő 
160 fokra. A tepsit béleld ki 
sütőpapírral.
➋ Egy lábosban közepes 
lángon olvaszd meg a vajat, 
és folyamatos kevergetés 
közben addig forrald, amíg 
már nem habzik.
➌ Húzd le a tűzről, fokoza-
tosan add hozzá a cukrot, 
a kakaót, a vizet, a sót, a 
vaníliakivonatot, és habve-
rővel keverd simára.
➍ 5 percig hűtsd, majd 
egyesével keverd hozzá 
a tojásokat. Addig keverd 
határozott mozdulatokkal, 
amíg ki nem fényesedik.
➎ Ekkor jöhet bele kisebb 
adagokban a liszt.
➏ Öntsd a tésztát a tepsi-
be, szórd meg a tetejét a 
málnával, és 25 perc alatt 
süsd meg. Ekkor még picit 
ragacsos lesz, de ne süsd 
túl, mert kiszárad.
➐ Rácson hagyd kihűlni.

MÁLNÁS 
BROWNIE

RECEPT #
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! Légiósaink közt van még holland, észt, görög, elefántcsontparti, 
ghánai, grúz, montenegrói, fehérorosz, szlovén, német, argentin
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# ÖRÖKZÖLD 

! 1984 óta ténykedett az FTC-ben mint számvizsgáló  
bizottsági tag, majd bizottsági elnök, végül FTC elnökségi tag

NÉLKÜLED 
NEHEZEBB LESZ 
GYŐZNI

2020. január 31-én, napra pontosan születésének 92. évfordulóján  
a Fiumei úti sírkertben helyezték végső nyugalomra dr. Springer Miklóst.  
A klubalapító dr. Springer Ferenc unokája, az FTC Baráti Kör alapító tagja,  
későbbi vezetője és tiszteletbeli elnöke, a klub elnökségének tagja 2019. 
december 28-án hunyt el. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

A temetésen az FTC több szakosztálya, köztük 
az élvonalbeli labdarúgócsapat összes játékosa 
és stábtagja részt vett. Orbán Viktor miniszter-
elnök is megemlékezett Springer Miklósról, a 
gyászoló családhoz írt levelében többek közt a 
következőket fogalmazta meg:

” Minden ember vágya, hogy egy olyan közös-
ség tagja lehessen, amelyet egy egész életen 
át építhet és szolgálhat, de csak keveseknek 
adatik meg, hogy nagyapjuk és édesapjuk 
nyomdokain járva ugyanannak a szervezetnek 
a meghatározó egyéniségei lehessenek. Sprin-
ger Miklós a régi családi tradíciót követve előbb 
elkötelezett és hűséges szurkolója, majd vezető 
tisztviselője lett a Ferencvárosi Torna Clubnak, 
melyet mindvégig zöld-fehér szívvel és teljes 
odaadással támogatott. Meggyőződése volt, 
hogy az egykori kiváló eredményeknek lehet 
folytatása, ezért kitartott akkor is, amikor a 
kommunista rendszer börtönnel fenyegette a 
Fradit éltetőket, és megpróbálta ellehetetleníteni 
a csapatot.”
Az egyházi szertartást Springer Miklós kortársa, 
a született Ferencváros-szurkoló Kerényi Lajos 
végezte a 32 éves Fejes Csabával együtt, aki 
mielőtt a papi pályát választotta, az FTC után-
pótlásában futballozott. A 93 éves Lajos atya 
szeretettel, kedves és szép emlékek felidézésé-

vel búcsúzott a legendás fradistától. ” Mondjunk 
egy fohászt Miklós testvérünkért és a Fradiért!” 
– kérte a jelenlévőket, mielőtt utolsó útjára kísér-
tük Miklós bácsit.
Kubatov Gábor, a klub elnöke így fogalmazott 
búcsúztatójában:

”Vannak, akiket sosem emelnek a magasba, és 
mégis mindenki fölött állnak. Tisztelik, s elisme-
rik őket, önmagukért. Tartásuk, elveik, erkölcsi 
alapállásuk, egész életük tekintélyt parancsoló. 
Ősatyák – mondják róluk. Ilyen volt nekünk dr. 
Springer Miklós. Miklós bácsi, aki megtestesítette 
mindazt, ami a fradisták jellemzője. Beteg lennék, 
ha nem tudnék kimenni a Fradi-meccsre. Illetve 
csak akkor nem tudok kimenni, ha beteg vagyok 
– így mondta Miklós bácsi. Istenhívő, katolikus 
ember volt, ezt sem titkolta soha. Senkire nem 
haragudott, mindenkinek megbocsátott. Mindig 
békét hozott közénk! Miklós bácsitól sokat tanul-
tunk, emberséget, morált, s van egy mondata, 
amely örökké Őt fogja megidézni, azt a szere-
tetet, amit neki a Fradi jelentett. Ez így hangzik: 
Sok Fradi-sikert, bajnokságot és kupagyőzelmet 
ünnepelhettem és tudom, hogy ez így lesz a 
jövőben is, mert a Fradi győzelemre van ítélve. 
Igen, Miklós bátyánk, a Fradi győzelemre van 
ítélve. Csak most, itt nekünk, nélküled nehezebb 
lesz győzni.”
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ZÖLD SZALON #

! Somália szerint korábbi mezszáma, a 88-as jobban illik 
Isaelhez, ezért a középpályához jobban illő 7-est választotta

FEBRUÁR KÖZEPÉN PERSZE ÍGY SE 
JELENTHETJÜK KI, HOGY A FERENC-  
VÁROS MEGNYERTE A BAJNOKSÁGOT 
– AZT VISZONT IGEN, HOGY MEG 
KELL NYERNIE. SAJÁT EREJE, TUDÁSA 
MELLETT AZÉRT IS, MERT A MEZŐNY 
FÖLÉ NŐ.

FILMMÚZEUM
BALLAI ATTILA

MÁR AZ ÖRÖKRANGADÓ sem bizonyult öröknek. 
Nemcsak azért, mert az MTK jelenleg éppen a má-
sodosztályban sínylődik, hanem mert évtizedekkel 
korábban előlépett első számú ellenféllé – egyesek 
szemében ősellenséggé – az Újpest. Amely azonban 
még az előző évezredben, 1998-ban nyerte utolsó 
bajnoki címét, jelenleg nyolcadik a tabellán, és bár 
egy meccsel többet játszott, lapzártánkkor huszon-
egy pont volt a hátránya a Ferencváros mögött. Így 
aztán nincs semmi túlzás e viccben: a fiú azt kiabálja 
az édesapjának, gyere, most mutatja a tévé, hogy 
bajnok lett az Újpest, a papa visszakérdez, melyik 
csatornán, mire a srác rávágja: a Filmmúzeumon.
Napjaink magyar futballfilm-
jének másik főhőse a Fradi 
mellett a Videoton. Amely 
ugyan korábban soha, 
de ebben az évtizedben 
háromszor – 2011-ben, 
2015-ben, 2018-ban – is a 
dobogó tetején zárt, míg 
ötször a második fokáig 
jutott, legújabban pedig 
rendszeressé vált a Fradi–
Vidi-párviadal az aranyért.
A székesfehérvári labdarú-
gó-legendárium alaptézise, 
hogy az 1976-os elsősé-
get Müncz György játékvezető vette el Karsaiéktól, 
és ajándékozta oda az FTC-nek, mert a két gárda 
sorsdöntő összecsapásán, az utolsó előtti forduló-
ban érvénytelenítette Kovács József bombagólját, 
túlzott szigorral kiállította Májer Lajost, így a hajrában 
egyenlíthetett Pusztai László, és az 1-1 a Ferencvá-
rosnak kedvezett. Arról valamiért kevesebb szó esik, 
hogy 2018 májusában ugyanebben a szereposztás-
ban és szituációban egyértelmű bírói hiba döntött, 
hiszen a 92. percben, 0-0-s állásnál Juhász Roland 
a tizenhatoson belül nyilvánvalóan szabálytalanul 
fékezte meg gólhelyzetben Gorriarant, mégsem a 
Ferencváros kapott büntetőt, hanem dél-amerikai 
légiósa sárga-piros lapot szimulálásért. 
Így aztán a zilált múlt és a kiélezett jelen miatt is 
felfokozott figyelem kísérte a 2020. február 15-i 
rangadót; a vesztett pontok tekintetében kilenc 

– valójában, mivel két meccse is elmaradt, három – 
pont előnnyel álló Fradival szemben a jelenleg MOL 
Fehérvár FC néven futó alakulatnak győznie kellett 
volna, hogy egyáltalán tartsa a lépést. Csakhogy erre 
szemernyi esélye sem kínálkozott, az 1-0-s hazai siker 
a kihagyott tizenegyes és helyzetek fényében még a 
vesztesre nézve mondható hízelgőnek.
A Zöld & Fehér nyomdába küldésekor, február köze-
pén persze így se jelenthetjük ki, hogy a Ferencváros 
megnyerte a bajnokságot – azt viszont igen, hogy 
meg kell nyernie. Saját ereje, tudása mellett azért is, 
mert a mezőny fölé nő. A Fehérvár FC-nél vitathatat-
lanul jobb csapat, az NB I-es tabella harmadik helyén 

pedig a 16 ezres lakosságú Mezőkövesd együttese áll. 
A település teljes népessége tehát nagyjából meg-
egyezik egy jelentősebb Fradi-meccs nézőszámával. 
Valós veszélyt más nem jelenthet. A régi nagy rivá-
lisok közül az MTK a másodvonalban a feljutásért 
küzd, az Újpest pedig a papírforma és eddigi pro-
dukciója alapján a Zalaegerszeggel, a Pakssal és a 
Kisvárdával a kiesés elkerüléséért. 
Bármilyen furcsán is hat, a realitásokat tekintve az 
FTC hátralévő tizennégy mérkőzése közül éppen a 
lapzártánk utáni, február 22-i, mezőkövesdi jelenti 
a legérdemibb próbát. Miközben pontosan tudjuk, 
hogy a derék és őszinte, szenvedélyes focit játszó 
kövesdiek bajnoki címét soha egyetlen csatorna sem 
fogja sugározni. 
Még a Filmmúzeum sem, mert ami nincs, nem is volt 
és nem is lesz, azt képtelenség bemutatni.
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# A HÓNAP FOTÓJA 

! Diszkoszvetőnk, Huszák János a világbajnoki szereplését 
követően az olimpiai kvóta megszerzésére készül

Fotó: Micheller Szilvia / Fotósarok
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A HÓNAP FOTÓJA #

! Lévay Petra triatlonos, Sas Sándor erőemelő és Ocelka Róbert 
kerékpáros reményei is élnek még a tokiói paralimpiára
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[ 1 ] Powerbeats3 Wireless 
fülhallgató
65 990 Ft 
MARADJ VELEM!
Ha kimondottan edzésre kere-
sel fülest, akkor fontos a víz- és 
izzadságtűrés, a vezeték nélküli 
Bluetooth, és hogy a füledre jól 
kapaszkodjon az eszköz. Élveze-
tesebb a mozgás, ha végig 
a füledben szól a zene.
apple.com

[ 2 ] Persol 714SM 
Steve McQueen
90 000 Ft
ZSEBBE VELE
1968-at írunk, amikor Steve 
McQueen besétál a Thomas 
Crown- ügy című filmbe egy Persol 
napszemüvegben. Ez a fazon azó-
ta akkora legenda, mint egy Way-
farer, s nincs az az öltözet, amihez 
ne passzolna. Mégis, leg in kább 
egy vagány bőrkabát mellé ajánl-
juk az összehajtható napgépet.
Optic World MOM Park

[ 3 ] Beoplay A9
2750 euró
PAZAR CUCC
Akkor érdemes beter-
vezni ezt az ikonikus, 
vezeték nélküli gyönyörű
hangszórót a lakásba, 
ha elég terünk van 
hozzá. Azért, hogy a 
dizájn és a kiváló hang-
zás lehessen a lakás fő 
attrakciója.
bang-olufsen.com

62

# TECHNIKA 

www.fradi.hu

1

AKI A VÉKONYAT
SZERETI

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

...AZ BIZTOSAN 
MÁSBAN IS KEDVELI A MINŐSÉGI 
KARCSÚSÁGOT.

! A női kézilabda-bajnokságban a Siófok elleni rangadón a Green 
Monsters szurkolói csoport is buzdította csapatunkat
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SLIM

4

5

[ 4 ] Cocoon SLIM hátizsák
80 USD
MEGSZÁLLOTTSÁG
Létezik olyan technikai hátizsák, 
ami szinte csak beszélni nem tud 
és a legszélsőségesebb időjárás-
nak is ellenáll. Ez a típus ennél 
is többre hivatott. Ha teljesen 
megpakoljuk, akkor is csak 
9 cm széles marad, belefér egy 15 
colos laptop és az összes fontos 
kütyüd, amire csak szükséged 
lehet.
cocooninnovations.com

[ 5] Yenkee YPM 3009 Gamer 
vezérlőalátét 
2700 Ft-tól
EGÉR A MARSON
Hogy az egerünk jól csúsz-
szon, de túl ne csússzon, 
3D-s szövetből készült 
pályát terveztek alá. Ráadás 
a színes szegéllyel díszített 
szél, hogy a sötét környe-
zetben a perifériás látás 
számára is jól látható legyen, 
merre mozog a kezünk.
yenkee.hu

63

TECHNIKA #

www.fradi.hu! Korábbi labdarúgónk, Keller József világcsúcstartónak mondhatja 
magát, miután csapatával 20 óra 20 percen át teqballoztak
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[ 7 ] Samsung Galaxy S20 
(ár kérésre)
5G-VEL NYOMULJ!
Ha azon agyalsz, milyen legyen 
a következő telefonod, próbáld 
ki a Samsung új sorozatát. A 
mesterséges intelligencia alapú 
kamerával úgy rögzítheted a pil-
lanatokat, ahogyan azok meg-
történtek, s a személyre szab-
ható zenelejátszási lehetőség és 
az 5G-innováció is a felhasználók 
életstílusához illeszkedik.
samsung.com

[ 9 ] Wooden 
Amsterdam 
Slim Wireless töltő 
60 euró
CSAK KEMÉNYEN
Bárhol, bármilyen 
asztalon jól mutat 
a tölgyfából, kézzel 
készült töltő. Sokkal 
többet nem tud, 
mint a többi, de a 
látvány magáért 
beszél.
woodenamsterdam.com

[ 6 ] Apple iPad Mini
(ár kérésre)
KICSI A BORS, DE ERŐS
A legújabb Apple iPad túlmutat 
azon, amire alapból képes egy 
tablet. True Tone technológiás 
retinakijelző, körülbelül 10 órás 
készenléti idő, 8 MP-es hátoldali 
kamera és Apple Pencil együtt-
működés jellemzi a ”kisokost”. 
Igazi kreatív táblagép, ami 
munkához, szabadidőhöz és 
kommunikációra is kiváló.
apple.com

# TECHNIKA 

www.fradi.hu ! Kovacsics Anikó, női kézilabdacsapatunk kapitánya 
2022-ig meghosszabbította szerződését a klubbal64

[ 8 ] Xiaomi 
hő- és pára tartalom-mérő
5798 Ft
HOME SWEET HOME
Okosotthonokba 
Bluetooth Gatewayen 
illeszthető a rendszer, 
ezért a pénzért 3 darab 
kisméretű mérőt kapunk. 
Pofás és áramot szinte 
egyáltalán nem fogyaszt. 
Egyszerűen ragaszd fel a 
falra vagy tedd a komódra.
xiaomi.hu

6

8

9
7
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[ 10 ] Sencor SVC 0740BL 
porszívó
71 990 Ft
AKADÁLYMENTES 
MEGOLDÁS
Talán a porszívózás az a 
házimunka, ami sokaknak 
nincs tiltólistán. A villásdugó 
áthelyezése lehet az egye-
düli sarkalatos pont, de ezt 
is egyszerűen megoldották 
a tervezők, vezeték nélküli 
masinákkal. Nincs kifogás!
sencor.hu

[ 11 ] Skagen SKW6290 
karóra
62 890 Ft
A DÁN MINIMALISTA
A nők először a férfi cipő-
jét, aztán a karóráját veszik 
szemügyre. Ez a szép, 
elegáns ékszer jól mutat 
öltönnyel és a nők szívét is 
megdobogtatja.
watch4u.com

TECHNIKA #

www.fradi.hu! Férfi kézilabdacsapatunk február közepén szenzációs 
játékkal 4 gólos bravúrgyőzelmet aratott Tatabányán 65

SLIM

10

11
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# UTAZÁS 

66www.fradi.hu ! A legendás Varga Zoli is játszott a hollandok legnépszerűbb 
klubjában, az Ajax Amsterdamban

AMSZTERDAMBAN ÖSSZE-
SEN KÖZEL 170 KANÁLIS TA-
LÁLHATÓ, MELYEK EGYÜTTE-
SEN KB. 100 KM-T TESZNEK 
KI, TELJES HOSSZUKBAN 
TÖBB MINT 1200 HÍDDAL.
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UTAZÁS #

67 www.fradi.hu! Az 1995-ös Bajnokok Ligája csoportkörben a Fradi még a régi Olimpiai 
Stadionban – mínusz 17 fokos hidegben – játszott az Ajax ellen

AHOL A SZABADSÁG  
KÉT KERÉKEN JÁR

Amszterdam az a város, amit a híre mindig beelőz. Vannak, akikhez csak Európa 
hippijeként jut el, mely sajátos szabályaival tabukat döntöget. De olyanok is akadnak, 
akiknek kíváncsiságát épp azzal kelti fel, ahogy a holland szépséget és letisztultságot 

bájosan vegyíti a maga őszinteségével és nyitottságával.  SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

Amszterdamban nem várnak 
bennünket felhőkarcolók és 
soksávos, autókkal tömött utak. 
Helyettük színes, egymásnak tá-
maszkodó házikók és cölöpökön 
álló épületek formálják a város 
látképét. Az utazók nagyköny-
ve szerint ide igazából bármikor 
érdemes ellátogatni. Az időjárás 
a nyár második felében a leg-
kedvezőbb, így turisztikai szem-
pontból ez számít főszezonnak. 
De az év másik tíz hónapjában is 
kiszámítható és kellemes a klíma. 
Utóbbi időzítés mellett szól még, 
hogy repülőjegyhez és szálláshoz 
is olcsóbban juthatunk hozzá, az 
utcák kevésbé zsúfoltak, program 
viszont ilyenkor is akad bőven. 
Míg tavasszal például megcsodál-

hatjuk a közelben ezer színben 
pompázó tulipánmezőket, addig 
ősztől a kulturális élet virágzik 
fel – úgy Amszterdamban, mint 
Hágában, Utrechtben vagy a 
környező kis falvakban. A négy 
fő csatorna – a Prinsengracht, 
a Herengracht, a Keizersgracht 
és a Singel – egyikén hajókázni 
pedig bármikor élmény. Nappal 
a város nyugodt arcát mutatja, a 
lakóhajók között ringatózva pedig 
be-beleshetünk a vízen életvitel-
szerűen élők mindennapjaiba. Éj-
szaka azonban a kivilágított házak 
és hidak mellett elhaladva egy 
egészen más Amszterdam tárul 
elénk, mely egyszerre romantikus 
és varázslatos, izgalommal teli és 
titokzatos.

A VÁROSON INNEN...
Noha papíron nem az első számú 
metropolisza, Amszterdam kétség-
telenül a hollandok legnépszerűbb 
városa, melyben a látnivalók színes 
skálája fogadja az idelátogatókat. 
Ezek közül is a múzeumok jelentik 
az egyik legvaskosabb meghódítani 
valót. A kihagyhatatlanok között 
szerepel a Van Gogh Múzeum, 
mely névadója munkásságának 
mintegy 200 festményét, 550 váz-
latát és több száz levelét mutatja 
be. De a másik festő, Rembrandt 
egykori otthona is ide sorolható, 
ahol a művész életével ismerked-
hetünk meg. A Trópusi Múzeum az 
ország gyarmatbirodalmi korának 
állít emléket különböző kultúrák 
bemutatásán keresztül. Amit pedig 
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# UTAZÁS 

68www.fradi.hu ! Fischer Pál, az FTC korábbi centere a Honvéd elleni 1989-es 
kupadöntő után szerződött az Ajax együtteséhez

talán kevesebben tudnak: Hollan-
dia valaha tengeri nagyhatalom 
volt, melyről tengerészeti tárla-
tának kincsei (dokumentumok, 
térképek és könyvek) mesélnek 
izgalmas kiállítások keretében. Itt 
a fő látványosság kétségkívül az 
épület előtt lehor gonyzott régi 
hajó, melynek fedélzetén korhű 
jelmezesek jelenítik meg a ten-
gerészek életét. De Amszterdam 
tárlatainak sora nem lehet teljes 
a kannabisz nélkül. A Marihuána 
Múzeumban a kender történetét és 
orvosi felhasználását ismerhetjük 
meg közelebbről, sőt, még egy kis 
ültetvényt is bemutatnak nekünk. 
De ha a múzeumok falai közül a 
szabadba vágynánk, sétáljunk 
(vagy tekerjünk) el a városköz-
ponthoz közeli Vondelparkba, mely 
Amszterdam legnagyobb, másfél 
évszázados közösségi zöldterülete, 
helyiek és turisták egyaránt kedvelt 
pihenőövezete. Vagy vár minket a 
galamboktól és előadóművészektől 
zsongó Dam, mely a város főtere, 
közelében a Királyi Palotával. És 
ha valami igazán újszerű élményre 
vágyunk, feltétlenül keressük fel 
a Bloemenmarkt úszó standjait. A 
világ leghíresebb virágpiacának 
lakóhajókra telepített árushelyei 
mellett sétálgatva káprázatos illat-
élményben lesz részünk, a szirmok 
varázsolta színkavalkáddal pedig 
nem tudunk majd betelni.

....S TÚL
Amszterdamban talán az a legjobb, 
hogy az élmények sora nem érhet 
véget. Mert amikor azt hisszük, 
hogy bejártuk a város minden 
valamirevaló pontját, akkor ke-
rül horizontra a környező vidék, 
melynek több pontja akár félórás 
utazással könnyen és kényelmesen 
meghódítható. Egy hollandiai túra 
sem lehet teljes például szélmal-
mok nélkül. Mindössze 15 km-t kell 
megtennünk, hogy elérjük a Zaanse 
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UTAZÁS #

69 www.fradi.hu! Fischerért Leo Beenhakker vezetőedző jött el Budapestre, majd eleinte 
a később világhírű Dennis Bergkamp furikázta edzésekre Amszterdamban

Schans szabadtéri múzeumát, ahol 
megelevenednek előttünk a Don 
Quijote-történetek főszereplői. És 
noha a fapapucs, a sajt és a tulipán 
mellett az ország kastélyai kevés-
bé ismertek, Amszterdamtól nem 
messze is akad néhány olyan vár, 
amiket érdemes felkeresnünk. Az 
egyik ilyen meseszerű erődítmény 
a Muiderslot, mely a Vecht-folyó 
torkolatánál magasodik a 13. 
század óta. Tornyaival, lőréseivel 
és vizesárkával tényleg olyan, 
mintha a mesekönyvekből mintáz-
ták volna. Varázslatos kertjében 
pedig garantáltan hosszú órákra 
elveszünk – és egy pillanatig sem 
bánjuk majd. Aztán ott van egy 
kőhajításnyira Haarlem városa, 
ami a maga macskaköves utcáival, 

történelmi épületeivel, lenyűgöző 
templomaival és gazdag tárlataival 
az egyik legfotogénebb célpont 
egész Hollandiában. Egy kellemes 
délutáni szieszta az óváros egyik 
hangulatos kávézójában a helyre 
jellemző csendben és békében 
felbecsülhetetlen. És ha feltöltőd-
tünk, vegyük célba a virágmezőket. 
Amszterdamtól délre az Európa 
kertje névvel illetett, lissei Keuken-
hof Gardensben több millió nárcisz, 
jácint és tulipán virágzik minden 
tavasszal. Ha az ember nem a saját 
szemével látja, elképzelni sem tudja 
ezt a mennyiséget egy helyen. De 
ha látja, azonnal megérti, miért 
olyan büszkék erre az egyszerű-
ségében nagyszerű kincsükre a 
holland emberek. Teljes joggal.

Schans szabadtéri múzeumát, ahol történelmi épületeivel, lenyűgöző 

AKI LEGALÁBB EGY FO-
TÓT LÁTOTT MÁR AMSZ-
TERDAMRÓL, PONTOSAN 
TUDJA, HOGY EZ A BICIK-
LIK FŐVÁROSA. EGY CSOR-
DULTIG TELT HÁROMEME-
LETES BRINGAPARKOLÓ 
LÁTVÁNYÁVAL EGYSZERŰ-
EN NEM LEHET BETELNI.
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EGY MINDENTUDÓ ZÖLD-FEHÉR társaság eseté-
ben semmit sem szabad száz százalékig kizárni, de 
99 százalékot adok arra, hogy a nézőtérről nem 
érkezne válasz… Ha mégis, akkor tovább feszíteném 
a húrt, és azt mondanám a mindentudónak: – Rend-
ben, és ha most arra a kérdésre is válaszol, ki volt 
Janisch Lajos, akkor esküszöm, elintézem Rebrov-
nál, hogy az utolsó bajnokin az utolsó két percre 
cserélje be önt Isaelék közé… Azt hiszem, egy fra-
distának ennél nagyobb élményt (vagy nyereményt) 
nehéz lenne felkínálni, de erősen tartok attól: nem 
kellene Sergei Rebrovhoz az ügyben protekcióért 
fordulnom.
De rántsuk le a leplet a titokról, bevallom, én sem 
magamtól vagyok ilyen fene okos, az ügyben 
alapvető segítséget kaptam a Tempó Fradi honlap 
– szerintem a zöld-fehérekről szóló kvízkérdések-
ben bármikor világbajnokságot nyerő – statisztiku-
sától, Horváth Károlytól. Tőle tudom azt is, hogy a 
klub 1899-es megalapításától számítva máig 85-en 
húzták magukra az egykoron szigorúan fekete 

70www.fradi.hu ! A Liu testvérek és hét vízilabdázónk egy hétvége alatt nyert 
11 aranyérme klubtörténelmi rekord

# ÖRÖKZÖLD 

Ha tehetném, fradista becsületszó-
ra megtenném: kibérelném egy órá-
ra a Groupama Arénát, megtölteném 
20 000 ”zöldvérű” fradistával, és ami-
kor látnám, hogy zsúfolásig tele van a 
palota, a játéktér közepére állított szín-
padról egy mikrofonba beszélve csak 
ennyit kérdeznék: – Hölgyeim és uraim, 
ki tudja megmondani, hogy ki volt Rigó 
Gábor? Remélem, ezzel sikerült fel-
csigáznom az olvasó érdeklődését...
SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

GÉCZI
ELŐDEI ÉS
UTÓDAI

AZ OLVASÓ BIZONYÁRA 
ELGONDOLKOZIK AZON, 
HOGYAN LEHET AZ, HOGY
120 ÉVES TÖRTÉNELME 
SORÁN AZ FTC-NEK 
CSUPÁN 85 KAPUSA 
VOLT. KEZDJÜK A VÁ-
LASZT GÉCZI ISTVÁN-
NAL, MINDEN IDŐK 
TALÁN LEGJOBB FE-
RENCVÁROSI HÁLÓŐRÉ-
VEL, AKI 1962 ÉS 1975 
KÖZÖTT KIROBBANT-
HATATLAN VOLT 
A KAPUBÓL.

FIN_070-071_ZF_2003_mitosz_lakat-t_3.indd   70FIN_070-071_ZF_2003_mitosz_lakat-t_3.indd   70 2020. 02. 19.   14:002020. 02. 19.   14:00



Rudas Feritől és az 1948–49-ben álombajnok-
ságot nyert csapat tagjaitól hallottam részben 
szép, részben kicsit meghökkentő meséket. 
Ha nem megy el, helyesebben, ha nem kell 
parancsszóra elmennie az Újpestbe, még hosz-
szú éveken át őrizhette volna a Fradi kapuját. 
Nagy űrt hagyott maga után, tulajdonképpen 
Géczi Pista feltűnéséig úgynevezett bombabiz-
tos, kikezdhetetlen hellyel bíró utódja nem is 
nagyon akadt.
Gulyás Géza persze a történelmi alakok közé 
sorolandó. Egyszer, már a Láng Gépgyár edző-
jeként (!) egy meccsre még visszatért, mert a 
csapatnak úgy elfogytak a portásai, hogy egy-
szerűen nem volt kire adni az 1-es számú mezt, 
és a búcsúmeccsén, a Népstadionban még egy 
utolsó perces, 11-esből lőtt góllal is örökké felejt-
hetetlenné tette a nevét.
A meccsszám persze nem mindig egyenesen 
arányos a szurkolók szívében elfoglalt hellyel és 
az emlékekbe való bevésődéssel. Kevesen hin-
nék, hogy az idősebb fradisták által mind a mai 
napig emlegetett Aczél László írd és mondd 34 
meccset védett zöld-fehérben (akarom monda-
ni, feketében), mégis mindenki emlékszik rá, és 
mindenkinek van egy története róla.
Alacsony termete ellenére olyan volt, mint egy 
cirkuszi akrobata, mint egy gumiember, olyan 
rugókkal, hogy azzal hegyeket lehetett elmoz-
dítani, és ráadásul az egész léte a pályán, a 
játékkal való viszonya örökre felejthetetlenné 
tette annak is, aki csak egyszer látta védeni 
életében. Sajnos nagyon szomorú lett a vége, 
elment még egy kicsit Dunaújvárosba védeni, de 
aztán jött a lecsúszás a lejtőn. Ismerek valakit, 
aki utoljára a filmgyárban találkozott vele, ahol a 
díszlet cipelésében segédkezett, aztán egy máig 
felderítetlen verekedésbe keveredett, amelynek 
halál lett a vége.
Szűcs Lajos 242 meccses történelmet írt zöld-fe-
hérben, és csak akkor távozott, amikor már nem 
volt százszázalékosan biztos a helye a kezdő 
csapatban.
A százon felüliek klubjának szép emlékű tagja 
Hajdú József, Jova Levente és Józsa Miklós 
is, akik egy adott időszakban sokat hoztak a 
klubnak, de ide sorolhatom Hajdu Attilát, Balogh 
Tamást, Szeiler Józsefet is. Dibuszról meg 
azért ne beszéljünk múlt időben, mert ő maga a 
legvalóságosabb jelen. Hogy ki és mi következik 
őutána, arról egyelőre fölösleges lamentálni...

71 www.fradi.hu! Ne felejtsük el azt sem, hogy a holland Dannick Snelder által 
kézilabda-világbajnokot is avattunk tavaly decemberben

ÖRÖKZÖLD #

és a hátán az 1-es számot viselő kapusmezt 
– ami szintén változott az idők során, a jelen 
FTC-jének alapkapusa, Dibusz Dénes különféle 
színekben virít és 99-es számmal a hátán tesz 
csodákat a háló előtt.
Rigó Gábor egyébként arról nevezetes, hogy 
törzs tagja annak a tízes társaságnak, akik 
életükben egyetlenegyszer állhattak tét- vagy 
díjmérkőzésen a Ferencváros kapujában, és kö-
zülük többnek még kilencven perc sem jutott.
Rigó esetében nem kellene nagy utat megtenni 
az emlékezés országútján, hiszen az a 12 perc, 
amit az élettől, pontosabban az akkori edzőtől, 
Détári Lajostól kapott (s ami számára nyilván 
örök emlékként rögzült, a szurkolók emlékeze-
téből pedig úgy mosódott ki, mintha soha meg 
sem történt volna), egy 2011 novemberében le-
játszott Liga-kupa-mérkőzéshez kötődik, amikor 
bizonyos Hermány Pált váltotta a 78. percben. 
A Fradi ugyan az Üllői úton 2-1-re kikapott a 
Siófoktól, Rigó Gábor mégis élete végéig mesél-
heti: kapott gól nélküli pályafutást hagyott maga 
mögött a zöld-fehéreknél….
Rigó tehát beltagja annak a tízes társaságnak, 
akik szintén egyetlenegyszer állhattak be az FTC 
kapujába. Barabás Ignácnak, Kerekes Gyulának, 
Komora Lászlónak, Sólyom Csabának, Szatler 
Viktornak, Tarczy Pálnak, Varga Ádámnak és 
Varga Bélának ez a legkülönbözőbb korokban 
adatott meg.
Az olvasó bizonyára elgondolkozik azon, ho-
gyan lehet az, hogy 120 éves történelme során 
az FTC-nek csupán 85 kapusa volt. Kezdjük a 
választ Géczi Istvánnal, minden idők talán leg-
jobb ferencvárosi hálóőrével, aki 1962 és 1975 
között kirobbanthatatlan volt a kapuból. A 120 
évből mindjárt kivonhatunk 13-at, s a 85-ből csak 
egy kapust.
S persze nem ő a klub egyetlen nagy formátu-
mú 1-ese. Amsel Ignáctól Csikós Gyulán, Háda 
Józsefen, Henni Gézán, Gulyás Gézán, Fritz La-
joson, Hajdú Józsefen, Zsiborás Gáboron, Józsa 
Miklóson, Szeiler Józsefen, Hajdu Attilán, Balogh 
Tamáson, Szűcs Lajoson át Jova Leventéig egé-
szen sokan tagjai a százon és kétszázon felüliek 
exkluzív klubjának. Közülük az egyik legjobb 
és legjobban szeretett, tragikus körülmények 
között elhunyt Zsiborás Gábornak egyetlen 
mérkőzés hiányzott a 300-hoz...
A nagy fradista kapusegyéniségek sorát az én 
életemben Henni Géza kezdte, akiről apámtól, 
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HA A TEST 
TŰZBEN ÉG

Téthelyzetben, a célt szem előtt tartva 
egy sportoló küzd, amíg csak bír. Amíg 
van benne szufla, amíg futja erejéből, 
vagy amíg szervezete megálljt nem 
parancsol. De van, hogy a test sehogy 
sem engedelmeskedik. Sőt, épp akkor 
áll le, amikor a legnagyobb a tempó.  
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

AMIKOR NEM MEGY 
TOVÁBB
Egy kiélezett futam vagy egy-egy 
hajtós meccs után gyakran halljuk 
levegő után kapkodó versenyzők 
szájából, hogy hiába mentek volna 
előre, mintha testük nem akarta 
volna ugyanazt. Ennek hátterében 
leggyakrabban a ”savasodás” 
jelensége áll, mely alapvetően egy 
oxigénhiányos állapot következ-
ménye. Gyakran belefuthat az em-
ber, ha nagy léptekkel fokozza az 
iramot – ideális esetben edzésen, 
kevésbé szerencsés helyzetben 
nagy téttel bíró szituációban. A je-
lenséget kísérő végtagzsibbadás, 
légszomj vagy éppen füldugulás 
ugyanis – amellett, hogy kelle-
metlen – a teljesítőképességre is 
komoly hatással van. De hogy elé-
be tudjunk menni ennek, érdemes 
jobban megérteni, mi is zajlik ilyen-
kor testünkben. ” Alapesetben az 
ételekből és italokból származó 
cukrokból és zsírokból nyerünk  jó 
energiát. Oxigénhiány esetén 
azonban – ami nagy terhelés alatt 

A LEGTÖBB SPORTOLÓ 
ISMERI A SAVASODÁS 
FOLYAMATÁT. AZT A ROSSZ 
HATÁSFOKÚ ÁLLAPOTOT, 
AMIKOR AZ IZOM NEM 
TUDJA KIHASZNÁLNI A 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
OXIGÉNT, HELYETTE 
TEJSAVAS ERJEDÉSSEL 
KEZD MAGÁNAK 
ENERGIÁT TERMELNI, AMI 
AZONBAN VISSZAVETI A 
TELJESÍTMÉNYT. 

# GASZTRÓ

www.fradi.hu 72 ! Vízilabda-szakosztályunk összesen 11 Európa-bajnokot 
foglalkoztat, a férfiaknál 8-at, a nőknél 3-at
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nem ritka – az energiatermelés folyamata nem 
zökkenőmentes, és melléktermékként olyan 
savak (tej- vagy ketonsav) képződnek szerveze-
tünkben, melyeket az nem képes kiválasztani” 
– magyarázza szakértőnk, dr. habil. Fritz Péter. 
Savasodás kialakulhat úszás, futás, de akár egy 
lendületesebb táncóra során is, amikor aerob 
küszöbünket átlépve magas pulzusszámmal 
dolgozunk, izmaink anyagcseréje viszont nem 
tudja zökkenőmentesen lekövetni ezt. Erre – mint 
az élet területén annyi minden másra – a fokoza-
tosság jelenthet megoldást. A hirtelen megemelt 
tempó vagy megduplázott edzéssúly kevésbé 
célravezető, a savasodás ugyanis a megterhelés 
szintjével áll szoros kapcsolatban.

MARADJUNK SEMLEGESEK
Az edzés maga tehát egy direkt megelőzési 
mód, amennyiben helyesen építjük fel azt. De 
közvetve is sokat tehetünk a savasodás elkerü-
léséért. A helyes és tudatos táplálkozás az egyik 
(ha nem a) legfontosabb tényező ebben. Az 
üres kalóriákat cseréljük értékes tápanyagok-
ra, a mértékletességet pedig vegyük terítékre 
mindennap. Megfelelő étkezés mellett izmaink 
erősödnek, kipihentnek érezzük magunkat, míg 
terhelés alatt a megfelelő tápanyagok és az 
oxigén is eljut rendeltetési helyére, a sejtekhez. 

” Emellett célzottan is javíthatjuk szervezetünk 
oxigénellátottságát. Erre jó a jógázás, a szau-
názás, vagy néhány rendszeresen beiktatott 
légzőgyakorlat. De ciklikus és kíméletes aerob 
mozgásformák, autogén tréningek vagy éppen 
a víz gyógyító erejére építő Kneipp-kúra is 
hasonlóan pozitív hatásokkal jár. Éppúgy, mint 
a stresszoldás. A hosszan tartó belső feszültség 
ugyanis az erek összeszűkülése miatt ráerősít 
az oxigénhiányos állapotra.”

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. FRITZ PÉTER
egészség tudományi szakértő

GASZTRÓ #
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Vergiton do Rosário Calmon
Született: Rio de Janeiro, 

1988. szeptember 28.
Magasság, testsúly: 180 cm, 73 kg

Poszt: szélső, középpályás
Korábbi klubjai: Bangu, Paraná 

(mindkettő brazil), 
Toulouse (francia), 
Al-Shabab (szaúdi)

74www.fradi.hu
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SOMÁLIA
9. Kedvenc filmed és színészed?
Denzel Washington filmjeit reggeltől 
estig képes vagyok nézni.

10. Kit tartasz a legjobb futballistának 
a világon és Magyarországon?
A földkerekségen Messit, a magyar 
bajnokságban pedig honfitársamat és 
csapattársamat, Isaelt.

11. Mennyit változott az NB I, amióta 
elmentél?
Sokat fejlődött gyorsaságban és haté-
konyságban is, ezt valahol bizonyítja, 
hogy a Ferencvárosnak is sikerült az 
Európa-liga csoportkörébe jutnia, s 
onnan majdnem tovább is ment, ami 
szép eredmény, különösen, hogy köz-
ben a bajnokságot is vezette.

12. Ki volt a legnagyobb hatással rád 
karriered során?
A bátyám. Miatta kezdtem el focizni is, 
nagyon sokat köszönhetek neki.

13. Közeli és távoli céljaid?
Meg akarom nyerni a Fradival a 
bajnokságot, majd bízom a sikeres 
nemzetközi kupaszereplésben is. 
Pályafutásom után pedig szeretném 
megtalálni a helyem a civil életben, 
akár itt, Magyarországon, hiszen 
már a franciaországi szerződésem 
előtt szóba került, hogy állampol-
gárságért folyamodom. Azt ugyanis 
talán mondanom sem kell, nagyon 
megszerettem Magyarországot és 
a Fradit. 

+1. Életmottód röviden, 
egy mondatban?
Élvezd a pillanatot!

1. Mennyire követted a Fradi szereplését 
külföldön?
Folyamatosan figyeltem milyen 
eredményeket ér el a csapat, nagy 
hatással voltak rám a Fradinál töltött 
évek, s amikor Budapesten jártam, 
mindig a helyszínen szorítottam 
a srácoknak.

2. Kikkel tartottad a kapcsolatot?
Jeffivel, Leóval és Varga Rolival szinte 
napi kapcsolatban voltunk.

3. Mennyit változott a klub és a csapat, 
amióta elmentél?
A légkör ugyanolyan jó és derűs, mint 
korábban, inkább a körülményekben, 
a létesítményekben történt sok pozitív 
változás. A Népligetben például extrák 
lettek az edzőpályák is.

4. Visszatérésedkor ilyen fogadtatásra 
számítottál?
Igazán megható volt, ahogy fogadtak 
a Fradinál, s nemcsak a játékostársak, 
hanem a stáb tagjai, a klub dolgozói és 
nem utolsósorban a szurkolók.

5. Milyenek az edzések 
Sergei Rebrovnál, hogyan bírod?
Kellett idő, míg belerázódtam. Kemény, 
pörgős edzéseink vannak, ezt szere-
tem, érzem, hogy jót tesz nekem. 

6. Milyen autóval közlekedsz?
Volkswagen Touareggel.

7. Mivel töltöd a szabadidőd?
Legszívesebben PlayStationnel ját-
szom a barátaimmal, s általában én 
nyerek...

8. Mi a kedvenc ételed, italod?
A feijoada. Brazil specialitás, amely-
ben a bab és a rizs dominál. Italban 
csak víz.

! Előző időszakában 94 meccsen 14 gólt és 
8 gólpasszt jegyzett az NB I-ben

A totó hagyományait 
megidézve 13+1 

kérdést teszünk fel 
kedvenceinknek. 

Ezúttal labdarúgó-
csapatunk hazatérő 
játékosát, Somáliát 

faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
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LIMITÁLT KIADÁSÚ
BAJNOKCSAPAT ÓRÁK

Modell: Freelancer chronograph
Működése: automata
Vízállóság: 100 m
Tok anyaga: ezüst tónusú
rozsdamentes acél tok
Sorszámozott 1-től 30-ig

Szerkezet:
Chronograph szerkezet cal. VK68

Tok átmérő: 44 mm
Szíj: bőr

Vízállóság: 100 m
Sorszámozott 1-től 300-ig
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