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3 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika

FÉRFI LABDARÚGÁS
NB I
Április 6.: FTC–Paks
Április 13.: Mezőkövesd–FTC
Április 20.: FTC–MOL Vidi
Április 27.: Budapest Honvéd–FTC

NŐI LABDARÚGÁS
NB I
Április 13.: FTC-Telekom–MLE
Április 20.: FTC-Telekom–Szent Mihály 
Április 25.: MTK–FTC-Telekom

NŐI KÉZILABDA
BL 
Április 7.: FTC-Rail Cargo Hungaria–Rosztov-Don 
Április 13.: Rosztov-Don–FTC-Rail Cargo 
Hungaria
NB I 
Április 3.: Vác–FTC-Rail Cargo Hungaria 
Április 19.: Békéscsaba–FTC-Rail Cargo Hungaria 
Április 24.: FTC-Rail Cargo Hungaria–Siófok 
Április 27.: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győr 
Április 30.: FTC-Rail Cargo Hungaria–Budaörs

FÉRFI KÉZILABDA
NB I 
Április 20.: FTC–Dabas 
Április 26.: Cegléd–FTC

TEKE
FÉRFI SZUPERLIGA FELSŐHÁZ 
Április 13.: Szegedi TE–FTC 
Április 27.: FTC–Szolnoki MÁV
NŐI SZUPERLIGA 
Április 14.: Balatoni Vasas–FTC
Április 27.: FTC–Szentesi TE FÉRFI FUTSAL

Április 8.: Újpest–FTC 
Futsal-Fisher Klíma
Április 15.: Kecskemét–
FTC Futsal-Fisher Klíma
Április 26.: FTC Futsal-
Fisher Klíma–Kartal

TRIATLON 
Április 27-28.: 
duatlon ob, 
Balatonboglár

FÉRFI TORNA
Április 10-14.: Európa-bajnokság, 
Szczeczin

FÉRFI VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA 
Április 13.: FTC-Telekom–
Pro Recco 
Április 24.: FTC-Telekom–
Steaua Bukarest
OB I
Április 17.: Szolnoki Dózsa–
FTC-Telekom 
Április 20.: FTC-Telekom–
Miskolc 
Április 27.: OSC Újbuda–
FTC-Telekom

NŐI VÍZILABDA
OB I RÁJÁTSZÁS

FÉRFI JÉGKORONG
Április 1-6.: Erste Liga-döntő

ATLÉTIKA
Április 14.: Albert 
Kupa

CURLING 
Április 4-7.: országos 
csapatbajnokság 
A liga III. forduló 
Április 11-16.: ocsb 
A liga IV. forduló

3 www.fradi.hu! Női labdarúgócsapatunk a Magyar Kupa elődöntőjében 7-0-ra kiütötte 
a Győrt, s akárcsak tavaly, idén is a DVTK-val játszik a trófeáért
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ÖNZETLENSÉG, 
FRADIZMUS

Sajnos a világ jó ideje értékek helyett érdekek 
mentén halad, lelketlen pénzemberek páholyok-
ból, agresszív, sunyi és önző módon irányítják 
a világot, köztük a sportot is. Éppenséggel a 
csapatsportokat is, amelyek ereje mindig a 
közösségben rejlett, s különösen igaz ez a Fra-
dira, ahol a kötődés és a szenvedély mindenkor 
jellemezte a klubot. A pénz azonban lazította az 
egységet, hiszen a legtöbb játékos a legtöbb 
klubnál csak felhasználja a csapatot egyéni célja 
eléréséhez. Szerencsére azért nálunk, a Ferenc-
városnál akadnak kivételek. A női kézilabdacsa-
patnál például Kovacsics Anikótól Háfra Noémin 
át az újonnan érkezett Klujber Katrinig több 
ilyen sportembert találni, a labdarúgócsapatnál 
Böde Dani, Lovrencsics Gergő, Dibusz Dénes 
– hogy csak hármójukat említsem – ugyancsak 
ezt a vonalat erősíti, miként a hokisoknál Nagy 
Gergő is.  
Külön öröm, hogy a külföldieknél is egyre 
többen azonosulnak a Fradi filozófiájával, 
tiszta szívvel küzdenek a címerért, egymásért 
és a klubért. Fernando Gorriaran gesztusaiból 
éppenséggel folyamatosan árad a Ferencváros 
iránti szeretet és tisztelet, s valahol ugyanennek 
a tanúsága volt, ahogyan a lecserélt Davide 
Lanzafame ölelgette Danit és ugrott elsőként 
társa nyakába a Honvéd elleni győztes gólnál, 
s hasonló eseteket lehet felidézni a kézisek-
nél Nerea Pena, a hokisoknál Braden Walls, a 
pólósoknál Sztefan Mitrovics megnyilvánulá-
sainál. Az ilyen játékost a publikum is azonnal 
befogadja, aminek óriási a jelentősége, ugyanis 
a szurkolók eredendően érdek nélkül kötődnek 
a klubhoz. 
Tartsanak rátartinak, ez is a Ferencváros tradíci-
ójából, szellemiségéből fakad, hiszen a Fradinál 
tilos nevet, színt, címert cserélni – erre csak az 
elvetemült, gonosz erők voltak képesek anno –, 
továbbá soha nem szabad felcserélni a sorren-
det, azaz első a klub, második a csapat, har-
madik az egyén. Jó jel, és jó irány, hogy egyre 
több sportoló él ennek tudatában a Fradinál.

Bánki József
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8-0-s meccsen szereztek legalább 7 gólt labdarúgóink
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EGZOTIKUS EZÜST
Paratriatlonozónk, 
Lévay Petra újabb 
csodás helyezéssel zárt 
egy rangos nemzetközi 
versenyt. Sportolónk 
a Tasmania szigetén 
található Devonportban 
megrendezett világku-
pa-állomáson állhatott 
fel a dobogó második 
fokára a nők PTS5-ka-
tegóriájában, míg a 
férfiaknál Ocelka Róbert 
segítőjével, Nagy 
Gergellyel a kilencedik 
helyen végzett.

OLIMPIAI 
BRONZÉREM!
Február közepén Sza-
rajevóban rendezték 
meg a 14. Téli Európai 
Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vált, amelyen a magyar 
curlingválogatottban 
ott volt az FTC Girl Jam 
játékosa, Bíró Blanka. 
A mieink a csoportban 
Ausztria, Oroszország, 
Törökország, Cseh-
ország és Dánia ellen 
is nyertek, és csak 
Nagy-Britanniától kap-
tak ki. Bár az elődön-
tőben Svájc legyőzte a 
mieinket, a bronzmérkő-
zésen megvertük a len-
gyeleket, így Blankáék 
felállhattak a dobogóra.

GYORS MINT A RÉGI 
SZÉP IDŐKBEN
A Bács-Kiskun 
megyei Mélykúton 
indult a Fradi Suli 
Program második 
szintje, a Fradi 
Testnevelés Óra. A 
Szvetnik Joachim 
Általános Iskolában 
edzőink mellett 
válogatott labda-
rúgónk, Csiki Anna 
futballozott a helyi 
tanulókkal.
– Nagyon élveztem 
a játékot, kicsit 
olyan volt, mint a 
régi szép időkben, 
amikor rendsze-
resen fiúk ellen 
fociztam. Látszott 
a srácokon, hogy 
ők is jól érezték 
magukat. Néhá-
nyan kifejezetten 
ügyesek voltak, 
akár a Fradiban 
is el tudnám őket 
képzelni a jövőben 
– mesélte a játékos.

ISMÉT SEGÍTETTEK A FRADISTÁK!
A FERENCVÁROSI TORNA CLUB ÉS AZ ÖKUME-
NIKUS SEGÉLYSZERVEZET ISMÉT KÖZÖS ÉTEL-
OSZTÓ AKCIÓT TARTOTT. LABDARÚGÓCSA-
PATUNK NAGYOBB LÉTSZÁMBAN KÉPVISELTE 
MAGÁT, DE SEGÍTETTEK A VERRASZTÓ TEST-
VÉREK, A 18-SZOROS MAGYAR BAJNOK ATLÉ-
TA, GALAMBOS TIBOR, VALAMINT VILÁGBAJ-
NOK BIRKÓZÓNK, BÁCSI PÉTER IS.
– NAGYON JÓ ÉRZÉS ADNI, ÖRÖMET OKOZ-
NI. HA EHHEZ AZ KELL, HOGY KÉT KÉZZEL 
VIGYEM KI AZ ÉTELT AZ EMBEREKNEK, AZ 
IGAZÁN NEM NAGY ÁLDOZAT – MONDTA BÁ-
CSI, AKI NEM CSAK A SZŐNYEGEN NYÚJTOTT 
TELJESÍTMÉNYE MIATT LETT IGAZI FRADISTA 
PÉLDAKÉP.

A CSAPATÉPÍTŐK 
KIRÁLYA
A Zöld & Fehér hasábjain is be-
számoltunk róla, amikor nyáron 
Botka Endre volt a leggyorsabb a 
labdarúgók gokartversenyén. Ak-
kor volt egy kis előnye a családi 
hagyományoknak köszönhetően, 
a footgolfpályán viszont enélkül 
is ő bizonyult a legjobbnak. Az 
egyik pályán egyetlen rúgásból a 
lyukba talált.
– Jó tanácsadóm volt, Holczer 
Ádám mellett élvezet játszani 
– árulta el a titkát Endre, majd 
tréfásan hozzátette: – Úgy tűnik, 
megtaláltam a sportomat!

# HÍREK
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ÉREMGYŰJTŐ 
FIATALOK
Százhalombatta adott 
otthont az úszók 
Szalai János Emlék-
versenyének, amelyen 
kiválóan szerepeltek a 
ferencvárosi sportolók. 
A hölgyeknél Szokol 
Szonja két arany-, illet-
ve egy-egy ezüst- és 
bronzérmet szerzett, a 
férfiaknál Hímer Krisz-
tofer három számban is 
az első helyen végzett 
egy ezüstje mellett.

SZERENCSÉS 
ÉREMSZÁM 
Valósággal taroltak 
az FTC úszószakosz-
tályának versenyzői a 
március első hétvégéjén 
a Tüske uszodában 
megrendezett Buda-
pest Kupa I. fordulóján, 
illetve az azt követő 
utánpótlásversenyen. 
Kiemelkedően teljesített 
háromszoros Európa- 
bajnok klasszisunk, 
Verrasztó Dávid, aki 
három aranyat és egy 
bronzot nyert. A Fradi 
úszói végül összesen 21 
érmet szereztek a két 
verseny során.

GYORS

SIGÉR ÉS A LÁMPALÁZ
Labdarúgónkat, Sigér Dávidot 
nem izgulós típusként ismertük 
meg: a középpályás érkezése 
után szinte azonnal berobbant 
a Ferencváros alapcsapatába. 
A novemberi, MTK elleni talála-
tával a 2018-as év gólja címet is 
elnyerte, a díj azonban új helyzet 
elé állította.
– Bíztam benne, hogy az ország 
legnagyobb szurkolótáborának 
köszönhetően lehet esélyem a 
szavazáson. Néha eljátszottam a 
gondolattal, hogy mit is mondok 
majd, ha én kapom a díjat, de az 
is benne volt a pakliban, hogy a 
színpadra lépve mindent elfelej-
tek – vallotta be Dávid.

ASZTALITENISZEZŐ 
FRADI-SZÍNEKBEN 
Bár korábban nemzetközi szinten is 
nagy sikereket ért el, a Ferencvárosi 
Torna Clubnak jelenleg nincs asztalite-
nisz-szakosztálya. A júliusi, budapesti 
szenior Európa-bajnokságon mégis 
lesz fradista induló: az ötszörös egyéni 
magyar bajnok, olimpikon Németh 
Károly.
– Nagy eredményeket nem várok ma-
gamtól, hiszen három éve nem indul-
tam igazán komoly versenyen. A hazai 
rendezés viszont előnyt jelentett, meg 
amúgy is hiányzott már a magasabb 
szintű vetélkedés, úgyhogy belevág-
tam a felkészülésbe. Ki tudja, talán jö-
vőre, eggyel magasabb korosztályban 
szép eredményt is elérhetek – mondta 
a hétköznapokban az FTC-ben dolgo-
zó Németh Károly.

ÉREMHALMOZÓK
Szinkronúszó-szakosztályunknak 
a SYNUS Kupával kezdődött meg 
az idei versenyszezon. A Fradi 
fiatal tehetségei összesen öt 
kategóriában indultak, és mind-
egyikben érmet szereztek. A lá-
nyok összesen 12 medállal zárták 
a viadalt, köztük három aranyat, 
hat ezüstöt és három bronzot 
nyertek.

EB-BRONZ 
OLASZORSZÁGBÓL
Vívószakosztályunk két versenyzője, 
Szemes Gergő és Horváth Soma is 
tagja volt magyar tőrválogatottnak, 
amely az olaszországi Foggiában 
bronzérmet szerzett a kadet és 
junior Európa-bajnokságon. A mieink 
fordulatos bronzmérkőzésen, nagy 
csatában 45:42-es győzelmet arattak 
Nagy-Britannia felett.

HÍREK #
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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, 
Czégány Pál, Diószeghy Betti, Horváth Péter, Kis Ferenc, 

Koós Levente, Koczó Dávid, Kovács Bence, Lakat T. Károly, 
Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám, Szántay Balázs

FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Orlóci Zsuzsanna 
(Fotósarok), Tobak Csaba, 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

GRAFIKAI TERVEZÉS: Gróf Róbert
PROJEKTMENEDZSER: 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, SHAPE, ÉVA, INSTYLE, PLAYBOY, 

MEN’S HEALTH, RUNNER’S WORLD, APA MAGAZIN, GYEREKLÉLEK 
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, 

BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, 
PLAY4, N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE, 

MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN, 
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS, 

4NETPLAYERS, GOLEM Lengyelország: CKM, PLAYBOY, ESQUIRE, JOY, 
COSMOPOLITAN, HARPER’S BAZAAR, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA

Az itt írt e-mail 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.

MEGÚJULT
A FRADI.HU!

Közel hét évvel az indulása után új köntösbe öltözött a 
Ferencvárosi Torna Club hivatalos weboldala, a Fradi.
hu! Az új arculat követi a nemzetközi trendeket, a honlap 
szerkezete színesebb fotóknak és változatosabb cikkar-
culatoknak nyújt lehetőséget.
Az új weboldalon a menürendszer korlátozott elérése 
megszűnt. A kiemelt tartalmak változó elrendezésének 
köszönhetően a Fradi-szurkolók azonnal a legfontosabb 
aktuális tartalmak közül válogathatnak a honlapot betölt-
ve, ugyanakkor a legfrissebb hírek gyűjtőjében a sokszor 
kevesebb figyelmet élvező szakosztályok eredményei is 
jobban szem előtt lesznek.
Kiemelt helyre került a Fradi TV aktuális heti adása is, 
amelyet mindig az epizódpremiert követő napon osztunk 
meg honlapunkon. 
Kiemelendő a vadonatúj Fradi Most menüpont, amelyre 
kattintva a közösségi médiafelületeinken – Facebook, 
YouTube, Instagram – megosztott tartalmakat villám-
gyorsan elérhetik a fradisták.
Az új eredménygyűjtőnek köszönhetően könnyedén 
lehet böngészni az elmúlt napok, hetek, hónapok szám-
szerű eredményei között, amelyek mellett a meccshez 
szorosan kapcsolódó cikkek, tudósítások, értékelések is 
könnyen elérhetőek.
Az új Fradi.hu-ról a felhasználók egyetlen kattintással 
átugorhatnak a Fradi Shop online felületére, és egyéb 
fórumainkról – mint például a Fradi-applikáció vagy az 
éppen kezében tartott Zöld & Fehér magazin – is tájéko-
zódhatnak. 
Bővült a honlap klubtörténetet bemutató menüpontja, és 
külön szekciót kaptak az utánpótlásnak, azaz a gyere-
keknek szánt tartalmak. A Kölyökklubban bemutatjuk, 
hogy lehetnek a fiatalok ferencvárosi sportolók.
A FradiMédia csapata bízik benne, hogy az új honlapnak 
köszönhetően még jobban ki tudják elégíteni a ferenc-
városi szurkolók igényeit, és természetesen alig várjuk, 
hogy minél több Fradi-sikerről számolhassunk be az új 
Fradi.hu-n!

SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

WWW.FRADI.HU!

8 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 8 ! Az események menüpontból már közvetlenül 
az online jegyvásárló felületeink is elérhetőekwww.fradi.hu
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JOIN US AT NIKE.COM/FOOTBALL



@lilisimon3811@Eleonora-Scholey

@dorkaivanics

@GászlerFerenc

@agnessarlos @schwegerszabina

# 
enfradim

Vegyél részt 
te is  

a Zöld & Fehér 
magazin  

szerkesztésében, 
fotózz, és töltsd 

fel képeid  
Instagramra  
@enfradim  
jelöléssel!
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10 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 10 ! Jégkorongcsapatunk jubileumi mezei a rájátszás kezdetekor 
szétosztásra kerültek a hokis törzsszurkolók közöttwww.fradi.hu

# ÉNFRADIM



”SZÁMHÁBORÚ” 
BARÁTI KÖRBEN
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

Bálint László, az FTC Baráti Kör elnöke köszöntötte a szép számban 
megjelenteket, majd felkérte Vincze Gézát, hogy mutassa be a meghí-
vott vendéget, Keller Józsefet. Vincze Géza elmesélte, hogy az 1984. évi 
ifjúsági Eb-győztes csapat játékosai közül hogyan vetették ki a hálójukat 
– többek között – Keller Józsefre. A győztes gárda keretében három 
FTC-játékos volt, Deák Sándor, Haáz Ferenc és Szeiler József, akik 
kellőképpen győzködték társukat, hogy igazoljon át a Fradiba. ”Fárado-
zásuk” sikeres volt, sőt vele együtt Pintér Attila és Zsinka János is aláírt 
a zöld-fehérekhez.
Keller József beszámolt játékosi és edzői pályafutásáról. Nagykanizsáról 
került az Üllői útra. 1984-től több periódusban – rövid franciaországi kité-
rővel – 2005-ig volt az FTC játékosa. 546 mérkőzést játszott zöld-fehér 
színekben, ezzel a játékosok örökranglistájának a 6. helyén áll. Négyszer 
volt bajnokcsapat, ötször Magyar Kupa-győztes gárda tagja. 1990 és 
1996 között viselte a csapatkapitányi karszalagot. A nemzeti tizenegy 
mezét 29-szer öltötte magára. A számok páratlan gazdag pályafutást 
mutatnak. Az aktív pályafutása után több beosztásban és helyen edzős-
ködött, 2013 óta az FTC utánpótlásában dolgozik.
Az összejövetel második részében születésnaposok köszöntésére került 
sor. 75, 75, 65! Szűcs Lajos december 10-én ünnepelte 75. születésnap-
ját, betegsége miatt azonban csak most kerülhetett sor a köszöntésére. 
Horváth ”Api” László február 9-én volt ugyancsak 75 éves. Gerendás 
György, olimpiai bajnok vízilabdázónk pedig február 23-án töltötte be 
a 65. életévét. Az FTC részéről Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök, az FTC 
Baráti Kör nevében Bálint László köszöntötte és ajándékozta meg az 
ünnepelteket. A jelen lévő egykori játékostársak, vezetők, barátok és 
szurkolók gratulációi és a közös fényképezések tették még emlékezete-
sebbé a megemlékezést.

11 www.fradi.hu! Kazi Tamásnak az idei volt az 5. fedettpályás Európa-bajnoksága.  
Emellett 4 szabadtéri Eb-n, egy olimpián, valamint 3 vb-n szerepelt
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FRADI SHOP

shop.fradi.hu

NYITVATARTÁS
Hétfő - Szombat: 10:00-19:00



SZEZONZÁRÁSKÉNT 
EB-RÉSZVÉTEL
A glasgow-i fedett pá-
lyás Európa-bajnoksá-
gon középtávfutónknak, 
Kazi Tamásnak szurkol-
hattunk 800 méteren. A 
harmincszoros magyar 
bajnok atléta a második 
előfutamban 1:49.66-
os idővel teljesítette 
a négykörös verseny-
távot. Sajnos ezzel az 
időeredménnyel nem 
jutott az elődöntőbe, 
összesítésben a 23. he-
lyen zárta a kontinens-
viadalt, ezzel melegítve 
a hamarosan rajtoló 
szabadtéri idényre.

GYORS

SÖPRÉSSEL 
A DÖNTŐBEN
Nem okozott 
gondot jégkorong-
csapatunknak a 
Vienna Capitals 
elleni párharc a 
magyar központú 
bajnokság, az Erste 
Liga negyeddön-
tőjében: 4-0-val 
kisöpörtük a bécsi-
eket. A Debrecen 
elleni elődöntőben 
aztán hasonló 
magabiztossággal, 
4-0-s sikerrel, azaz 
söpréssel jutottak 
a fináléba Fodor 
Szabolcs fiai. Csak 
halkan jegyezzük 
meg: a másik ágon 
az Újpest küzd a 
Csíkszeredával, te-
hát akár klasszikus 
döntő is összejö-
het. A lényeg, hogy 
22 év után a baj-
noki cím kapujában 
állunk!

KÜLÖNLEGES FRADI-ÉLMÉNY
A Ferencváros és a Groupama Aréna Valentin-napi 
nyereményjátékának nyertesei, Gábor András és Gá-
bor-Ondok Tímea különlegesen, kedvenc együttesük 
stadionjában ünnepelhették a szerelmesek világnapját.
– Már a régi stadionba is rendszeresen jártunk, 
ahogy ide, a Groupama Arénába is – mondta And-
rás, aki Fradi-szeretetét hamar átadta kedvesének, 
Timinek is.
– Az első közös karácsonykor nagyon örültem, hogy 
találtam zöld-fehér díszt, biztos voltam benne, hogy 
örül neki András és a családja – idézett fel egy másik 
ünnepi emléket Timi.

BELAPÁTOLT 
ELISMERÉSEK
A Kovács István Ala-
pítvány kuratóriuma 
idén is díjazta azokat a 
fiatalokat, akik tanul-
mányban, sportban, 
művészeti és közössé-
gi munkában értek el 
kiváló eredményeket az 
elmúlt évben. A Mű-
vészetek Palotájában 
megrendezett ünnep-
ségen az FTC-Rekontir 
kajak-kenu szakosztá-
lyának három nagy te-
hetsége, Fekete Dorina, 
Keresztes Kristóf és 
Gazdag Marcell is elis-
merésben részesült.

14 ! Thuróczy Szabolcs, az Aranyélet sztárja Keller Józsefet 
Javier Zanettihez és Paolo Maldinihez hasonlítottawww.fradi.hu
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ARANY MINŐSÍTÉS
Tokodon rendezték 
meg a junior magyar 
birkózók minősítő 
versenyét, amelyen 
a Ferencváros négy 
versenyzővel indult, 
és két érmet szerzett. 
Az októberi, budapesti 
világbajnokságon is 
szereplő Váncza István 
a 67 kilogrammosok 
mezőnyében aranyér-
mes lett, míg a 72 kilós 
Bak Gergely szintén a 
dobogó legfelső fokára 
állhatott fel.

KIVÁLÓ IDÉNYKEZDET
Női tornaszakosztá-
lyunknak a II. osztályú 
csapatbajnokság 1. 
fordulójával indult a 
szezon. A lányok három 
korosztályban is fan-
tasztikusan teljesítettek. 
Csapatban a serdülők 
arany-, az ifjúságiak 
ezüst-, míg a felnőttek 
bronzérmesek lettek. 
Egyéniben is remekel-
tünk, ugyanis a három 
korcsoport egyéni ösz-
szetettjében összesen 
öt, míg a szerenkénti 
döntőkben kilenc érem-
mel zártuk a versenyt.

GYORS

FEDETTPÁLYÁS 
OB-ÉRMEK
Atlétáink két-két arany- és ezüst-
éremmel zárták a fedettpályás 
országos bajnokságot. Szabó 
László távolugrásban 7,61 mé-
terrel, új egyéni csúccsal nyert, 
továbbá Fekete Gábor, Kazi 
Tamás és Varga Dániel mellett 
tagja volt a szintén bajnoki címet 
szerző 4x400 méteres váltónak. 
Középtávfutónk, Kazi Tamás 
800 m-en, Tokodi Dávid pedig 
5 km-es gyaloglásban végzett a 
második helyen.

NŐI HOKISIKEREK
Női jégkorongcsapatunk igazán 
emlékezetessé tette újjáalakulásának 
idényét! Dörök Rudolf tanítványai 
szenzációs teljesítménnyel megnyer-
ték az osztrák bázisú felnőtt ligát, a 
DEBL-t (Dameneishockey Bundesliga). 
Az FTC Sátras Jégpályán megrende-
zett négyes döntőben a Fradi előbb 
az alapszakaszgyőztes Kitzbühelt 
verte 4-2-re az elődöntőben, majd a 
fináléban a magyar válogatottak sorát 
felvonultató KMH II-t győzte le 1-0-ra.

BRAVÚROK A MEDENCÉBEN
AZ FTC-TELEKOM NŐI VÍZILABDACSAPATÁNAK ELSŐ MÁSFÉL ÉVE ARRÓL 
SZÓLT, HOGY BEKERÜLJÖN IDEHAZA A LEGJOBB NÉGY KÖZÉ. A LÁNYOK 
MOST ELŐRELÉPTEK, EGYMÁS UTÁN KÉT BRAVÚRT IS SZÁLLÍTVA: AZ OB I 
ALAPSZAKASZÁNAK 15. FORDULÓJÁBAN AZ ELŐZŐ SZEZON BRONZÉRMESE, 
A BVSC-ZUGLÓ ELLEN 8-8-AS DÖNTETLENT ÉRTEK EL, MAJD EGY KÖRREL 
KÉSŐBB A BAJNOKI EZÜSTÉRMES DUNAÚJVÁROS ELLEN 10-8-AS GYŐZELMET 
ARATTAK! UTÓBBI SIKER ÉRTÉKÉT NÖVELI, HOGY BUJKA BARBARÁÉK KÉTGÓ-
LOS HÁTRÁNYBÓL FORDÍTOTTAK. WW.FRADI.HU

15 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 15 www.fradi.hu! Olimpiai ezüstérmes gyorskorcsolyázónk, John Henry Krueger Facebook-
borítóképén is büszkén hirdeti a korcsolyázó csapat csatlakozását az FTC-hez
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Általában rendet tartanak maguk 
körül a srácok, a közelmúltat 
tekintve Hajnal Tomi és Sigér 
Dávid a legpedánsabb, hozzájuk 
képest a némileg felületesebbek 
közé két zseni, Gera Zoli, valamint 
Davide Lanzafame tartozik…

S akkor, íme, Czakó Péter 
története:

Annak idején a Győrből igazolt 
Bognár Zsolt és masszőrünk, 
Lipcsei Gabi gyakran froclizta 
egymást, egy alkalommal 
ennek a Fradi áldott emlékű 
sportorvosa, dr. Gyarmati Jenő 
lett az áldozata. Történt ugyanis, 
hogy Lipcsei Gabi egy ventilátort 
akart Bogesz szekrényébe 
betenni, ám leverte a felső polcon 
lévő málnaszörpös palackot, 
ami a szék karfáján gellert 
kapva szétfröccsent, s tartalma 
éppen a közelben álló dokin 
landolt. Közkedvelt főorvosunk 
a Sportkórházból mindennap 
a megszokott fehér köpenyében 
érkezett az Üllői útra, az eset 
után viszont úgy nézett ki az 
öltözőben, mint egy Túró Rudi-
reklám. Gyarmati főorvos a maga 
szelíd stílusában csak ennyit 
mondott Lipcsei Gabinak: Kérem 
alássan, barátom, Jenőként 
érkeztem, s Rudolfként megyek 
vissza. Egyébként pedig a szörp 
egészségtelen, sok benne 
a cukor…

 PASSZ
EZÚTTAL PETER FRIAR, 
LABDARÚGÓCSAPATUNK 
FIZIOTERAPEUTÁJA 
KÉRDEZTE CZAKÓ PÉTER 
SZERTÁROST: A KERETBEN 
KI A LEGTREHÁNYABB, 
ILLETVE A LEGPEDÁNSABB?

CZAKÓ 
PÉTER

FŐORVOS 
pöttyösben

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

? A jégkorongcsapat általános menedzseréhez, 
a sportigazgatóság elnökéhez, Pap Gáborhoz:

Az idei sikerek következtében a hokisoknál is több mezt kell pótolni 
a meccsek után?

16 ! Czaki évszaktól és időjárástól függetlenül ujjatlan 
pólóban és rövidnadrágban látja el feladatátwww.fradi.hu

# ÖRÖKZÖLD 



Téttel teljes az élmény

Fogadj online akár több száz 
sporteseményre, és szurkolj 

úgy, mint még soha!

További részletek a www.tippmixpro.hu oldalon



A döcögősebb tavaszi kezdés után labdarúgócsapatunk 
három magabiztos győzelmet aratott a bajnokságban, a 
Magyar Kupában pedig a Kisvárdát búcsúztatva bejutott a 
legjobb nyolc közé. SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

KINYÍLT
A GÓLZSÁK

18 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 18 ! Az első két kör InStat-álomcsapatába 8 játékost 
delegált a Ferencvároswww.fradi.hu

# FUTBALL 



A Kisvárda elleni párharc arra is lehetősé-
get kínált, hogy visszavágjunk az egy évvel 
ezelőtti kellemetlen kupabúcsúért. A hazai 
meccs nem kezdődött jól, az első félidőben 
a piros-fehérek játszottak veszélyesebben. 
Ám amíg a Kisvárda – Dibusz Dénesnek is 
köszönhetően – nem tudott élni a lehetősé-
geivel, a Fradi igen: Davide Lanzafame és 
Böde Dániel találatával 2-0-s előnyt szerez-
tünk a visszavágóra. A közönség reakciója 
ennek ellenére nem volt szívderítő, vezető-
edzőnk, Sergei Rebrov nem is hagyta szó 
nélkül a szurkolók éles kritikáját és ironikus 
ollézásait.
– A közönségnek az a dolga, hogy a csapat 
mellett álljon. Majd a lefújás után, ha nem 
lett meg a győzelem, meg lehet fogalmazni 
a jogos kritikát – summázott Rebrov. Nem 
valószínű, hogy szavai önmagukban komoly 
hatást váltottak volna ki, a csapat három 
nappal később a pályán mégis alátámasz-
totta, amit a mester is rendszeresen han-
goztat: ki akarják szolgálni a közönséget.
A Puskás Akadémia elleni bajnokin sem 
született gól az első félidőben, mégis nagy 
volt a kontraszt. Egyrészt Sigér Dávid-
tól szabályos gólt vettek el, másrészt a 
félidőt egyértelműen a Ferencváros uralta. 
A fölény a második félidő elején gyorsan 
góllá, sőt, gólokká érett: bő tíz perc alatt 
Fernando Gorriaran, Ivan Petrjak és Nguen 
Tokmac is betalált, lezárva a lényegi kér-
déseket. És ha ennyi nem lett volna elég a 
közönségnek, a 92. percben a ráadás sem 
maradt el: a fiatal Csonka András első NB 
I-es gólpasszából Nyikolaj Szignyevics első 
NB I-es gólját lőtte.
Újabb három nap telt el, és már Kisvárdán 
volt jelenése a csapatnak. Rebrov nem 
titkoltan a szükséges minimális erőbefek-
tetéssel akarta megőrizni a hazai pályán 
kiharcolt előnyt az erőltetett menetben, 
ehhez pedig nagy segítséget nyújtott az 
egyébként is kirobbanó formában futbal-
lozó Fernando Gorriaran. Az uruguayi kö-
zéppályás csaknem a felezővonaltól ívelt a 
megdöbbent Mihai Minca kapujába. Aligha 
túlzunk a kijelentéssel, hogy 2019-ben is 
komoly esélyünk lesz az év gólja címre.
– Felnéztem, és láttam, hogy kint áll a 
kapus. Ráíveltem a labdát, szerencsém 

MINDENKI 
GÓLVESZÉLYES!

Az NB I első 24 forduló-
jában a Ferencváros 53 
gólt lőtt. A második he-
lyen ezen a listán 39-cel 
áll a MOL Vidi. A góllö-
vőlistát 12 góllal vezette 
Davide Lanzafame, míg 
Varga Roland 10 talá-
lattal holtversenyben a 
második volt.
De nem kétemberes a 
Fradi támadósora: az 
53 találaton 16 játékos 
osztozott. Ivan Petrjak 
és Böde Dániel 6-6 
gólt szerzett, Nyikolaj 
Szignyevics 3-at, négy 
játékos 2, míg további 
hét labdarúgó 1 alka-
lommal zörgette meg az 
ellenfél hálóját.

totta, amit a mester is rendszeresen han-
goztat: ki akarják szolgálni a közönséget.
A Puskás Akadémia elleni bajnokin sem 
született gól az első félidőben, mégis nagy 
volt a kontraszt. Egyrészt Sigér Dávid-
tól szabályos gólt vettek el, másrészt a 
félidőt egyértelműen a Ferencváros uralta. 
A fölény a második félidő elején gyorsan 
góllá, sőt, gólokká érett: bő tíz perc alatt 
Fernando Gorriaran, Ivan Petrjak és Nguen 
Tokmac is betalált, lezárva a lényegi kér-
déseket. És ha ennyi nem lett volna elég a 
közönségnek, a 92. percben a ráadás sem 
maradt el: a fiatal Csonka András első NB 
I-es gólpasszából Nyikolaj Szignyevics első 
NB I-es gólját lőtte.
Újabb három nap telt el, és már Kisvárdán 
volt jelenése a csapatnak. Rebrov nem 
titkoltan a szükséges minimális erőbefek-
tetéssel akarta megőrizni a hazai pályán 
kiharcolt előnyt az erőltetett menetben, 
ehhez pedig nagy segítséget nyújtott az 
egyébként is kirobbanó formában futbal-
lozó Fernando Gorriaran. Az uruguayi kö-
zéppályás csaknem a felezővonaltól ívelt a 
megdöbbent Mihai Minca kapujába. Aligha 
túlzunk a kijelentéssel, hogy 2019-ben is 
komoly esélyünk lesz az év gólja címre.
– Felnéztem, és láttam, hogy kint áll a 
kapus. Ráíveltem a labdát, szerencsém 

játékos 2, míg további 
hét labdarúgó 1 alka-
lommal zörgette meg az 
ellenfél hálóját.

19 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 19 www.fradi.hu! Az NB I második harmadában az InStat-index szerint Gorriaran, Lovrencsics 
és Dibusz volt a legjobb a posztján, az edzők között Rebrov az első
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NB I, 21. FORDULÓ
DVSC–FTC 2-1 (0-1)
DVSC: Nagy S. – Kusnyír (Kinyik, 87.), Szatmári, Pávkovics, 
Ferenczi – Haris, Tőzsér – Bódi, Avdijaj (Takács T., 63.), 
Varga K. – Szécsi (Zsóri, 81.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Frimpong (Botka, 61.), Dvali, 
Heister – Sigér (Leandro, 66.), Haratin – Petrjak, Lanzafame 
(Tokmac, 77.), Gorriaran – Szignyevics
GÓL: Tőzsér (83., 11-es), Zsóri (90+3.), illetve Dvali (30.)
SÁRGA LAP: Haris (34.), Kusnyír (86.), Pávkovics 
(89.), Zsóri (90+3.), illetve Gorriaran (34.), Heister (81.), 
Haratin (90.)

NB I, 22. FORDULÓ
FTC–PUSKÁS AKADÉMIA 4-0 (0-0)
FTC: Dibusz – Lovrencsics (Botka, 68.), Blazic, Dvali, Heister 
– Sigér, Haratin – Tokmac (Bőle, 60.), Gorriaran (Csonka, 
79.), Petrjak – Szignyevics
PUSKÁS AKADÉMIA: Hegedüs – Szolnoki, Hegedűs 
(Poór, 32.), Hadzsiev, Bokros – Varga J., Urblík – Tamás (Kiss 
T., 69.), Knezevic (Szakály, 63.), Nagy Zs. – Radó
GÓL: Gorriaran (47., 11-es), Petrjak (49.), Tokmac (58.), 
Szignyevics (90+2.)
SÁRGA LAP: Szignyevics (40.), illetve Nagy Zs. (52.), 
Szolnoki (54., 86.), Kiss T. (71.), Varga J. (72.)
KIÁLLÍTVA: Szolnoki (86.)

NB I, 23. FORDULÓ
FTC–DVTK 7-0 (3-0)
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, Heister (Botka, 75.) 
– Sigér, Haratin – Petrjak, Gorriaran (Leandro, 75.), Varga R. 
– Szignyevics (Lanzafame, 60.)
DVTK: Bukrán – Polgár, Brkovics (Sesztakov, 46.), Karan, 
Tamás (Ndzoumou, 62.) – Tajti, Márkvárt (Mazalovic, 62.), 
Szabó B. – Juhar, Mihajlovics, Prosser
GÓL: Gorriaran (27.), Varga R. (33., 11-es, 56.), Szignyevics 
(42., 59.), Lanzafame (84., 86., 11-es)
SÁRGA LAP: Brkovics (32.), Tamás (47.)
KIÁLLÍTVA: Karan (68.)

NB I, 24. FORDULÓ
MTK–FTC 1-3 (0-3)
MTK: Kicsak – Katona, Gengeliczki, Balogh B., Szelin – Vass 
Á., Vass P., Gera D., Bognár (Diallo, 84.), Bidzilya (Mihajlovic, 
60.) – Torghelle (Lencse, 68.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, Heister – Sigér 
(Csonka, 46.), Haratin (Leandro, 80.) – Varga R., Gorriaran, 
Petrjak (Bőle, 71.) – Lanzafame 
GÓL: Gera D. (77.), illetve Varga R. (6.), Lanzafame (28., 42.)
SÁRGA LAP: Bidzilya (23.), illetve Petrjak (11.), Bőle (89.), 
Lovrencsics (90.)

volt – foglalta össze szerényen a lényeget Nando, aki 
többnyire hagyja, hogy a játéka beszéljen helyet-
te. – Úgy érzem, hogy elkaptam a fonalat, de ennél 
sokkal fontosabb, hogy ez a teljes csapatra igaz. 
Jól érezzük magunkat a pályán, kiváló az összhang 
köztünk. Ezt a magabiztos formát kell megőriznünk 
mérkőzésről mérkőzésre.
A magabiztos továbbjutás után ismét bajnoki követ-
kezett, a kiesés elől menekülő DVTK érkezett a Grou-
pama Arénába. A mérkőzés a bajnokságban rég nem 
látott Fradi-gólparádét hozott: Varga Roland, Nyiko-
laj Szignyevics és Davide Lanzafame kétszer-kétszer 
talált be, Gorriaran pedig újabb góllal folytatta remek 
sorozatát. A 7-0-s győzelem tényleg minden szurko-
lói igényt kielégíthetett.
Ahogy a DVTK-t, úgy az MTK-t is háromból három-
szor megvertük a bajnokságban. Az örökrangadót 
is már az első félidőben eldöntöttük: Varga egyszer, 
Lanzafame kétszer volt eredményes. A második já-
tékrészben már kissé tartalékolt a csapat a MOL Vidi 
elleni Magyar Kupa-negyeddöntő első felvonására, 
de a győzelem egy pillanatig sem forgott veszély-
ben. Kilenc fordulóval a bajnokság vége előtt mind 
a nyolcpontos előny, mind a mutatott forma nagyon 
biztató a harmadik csillagot illetően…

20 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 20 ! Szurkolóink 98%-a Fernando Gorriaran Kisvárdán félpá - 
lyáról lőtt gólját választotta februárban a hónap találatánakwww.fradi.hu
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MAGYAR KUPA, 
NYOLCADDÖNTŐ, 
1. MÉRKŐZÉS
FTC–KISVÁRDA 
2-0 (0-0)
FTC: Dibusz – Lovrencsics, 
Botka, Dvali, Heister – 
Csonka, Leandro (Sigér, 
69.) – Isael (Gorriaran, 59.), 
Lanzafame, Varga (Petrjak, 
46.) – Böde
KISVÁRDA: Minca 
– Melnyik, Beriosz, 
Kravcsenko (Grozav, 76.), 
Anderson Pico (Gosztonyi, 
59.) – Karaszjuk, Protics 
– Ilics, Cukalasz, Sassá – 
Negrut (Kovácsréti, 46.)
GÓL: Lanzafame (53.), 
Böde (86.)
SÁRGA LAP: Melnyik 
(61.), Kravcsenko (70.), 
Protics (90.)

MAGYAR KUPA, 
NYOLCADDÖNTŐ, 
2. MÉRKŐZÉS
KISVÁRDA–FTC 1-1 
(0-1)
KISVÁRDA: Minca – 
Melnyik, Beriosz, Ene, 
Anderson Pico (Karaszjuk, 
42.) – Protics, Lucas 
– Sassá (Seco, 72.), 
Cukalasz, Ilics – Horváth Z. 
(Grozav, 56.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics, 
Blazic (Dvali, 63.), Botka, 
Heister – Haratin (Sigér, 
53.), Leandro – Gorriaran 
(Szerető, 40.), Lanzafame, 
Bőle – Böde
GÓL: Grozav (67., 11-es), 
illetve Gorriaran (33.)
SÁRGA LAP: Lucas (60.), 
illetve Lanzafame (23.), 
Böde (30.), Heister (66.)
KIÁLLÍTVA: Bőle (88.)

TOVÁBBJUTOTT:
FTC, 3-1-es összesítéssel

TECHNOLÓGIAI 
ELŐRELÉPÉS

A Ferencváros fontosnak tartja a 
sikerek felé vezető úton a hátor-
szág fejlesztését is. 2019-re kiépí-
tették a Groupama Arénában az 
erőnléti stáb által használt Clear Sky 
rendszert, amely megegyezik a Real 
Madrid és a francia labdarúgó-válo-
gatott által használt technológiával.
– Az arénába épített 22 jeladónak 
köszönhetően másodpercenként 20 
elmozdulást tudunk mérni a korábbi 
10 helyett – mutatta be az új rend-
szert labdarúgóink erőnléti edzője, 
Bali Péter. – Márpedig az nyilván-
való, hogy pontosabb adatokból 
pontosabb következtetéseket lehet 
levonni. A meccs alatt élőben ka-
pott adatokat akár már a félidőben 
hasznosítani tudjuk, hosszú távon 
pedig erőnléti és taktikai elemzés-
re is használhatjuk. Szintén fontos 
előny, hogy ugyanazt a szoftvert 
használjuk a meccseken, mint az 
edzéseinken, így könnyen összeha-
sonlítható adathalmazokat kapunk 
minden egyes játékosról.

ÚGY ÉRZEM, 
HOGY ELKAPTAM 
A FONALAT, DE 
ENNÉL SOKKAL 
FONTOSABB, 
HOGY EZ A TELJES 
CSAPATRA IGAZ. JÓL 
ÉREZZÜK MAGUNKAT 
A PÁLYÁN, KIVÁLÓ 
AZ ÖSSZHANG 
KÖZTÜNK.

21 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 21 www.fradi.hu! A DVTK elleni 7-0-s győzelem alkalmával az InStat alapján Szignyevics (422) 
és Varga Roland (408) is európai szinten kiemelkedő teljesítményt nyújtott
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AZ ESÉLYESSÉG NEM TEHER
”
Minden csapat és minden sportoló szeret győzelmi sansszal pályára lépni, mert 

ez azt jelenti, hogy korábbi eredményei és az elvégzett munkája alapján sorolják 
őt ellenfelei fölé” – ad pozitív töltetet az előre lefutottnak kikiáltott párharcokhoz dr. 
Kárpáti Róbert, klubunk sportpszichiátere. Majd kiemeli: addig, hogy valaki kiérde-
melje magának ezt a címkét, hosszú és tanulságos út vezet. Volt ő maga is kezdő, 
aki mindenkitől kikapott, majd tartozott a középmezőnyhöz, ahonnan komoly fizikai 
és mentális küzdelmek árán verekedte fel magát arra a szintre, hogy egyértelműen 
ő lehessen az erősebb fél a pályán. 

”
Az persze már más kérdés, hogy az esélyes-

ség terhét tudni is kell kezelni. Akkor is, ha az abszolút fölény miatt minden szem 
rád szegeződik, és akkor is, ha kisebb a tét, és ezzel együtt kisebb a koncentráció 
is. Mindkét helyzetnek megvan a maga csapdája.” 

Létezik az a bizonyos papírforma, mely sok 
párharc eredményét már akkor adottnak veszi, 
mikor a felek még el sem hagyták az öltözőt. 
De nagy igazság: a csatákat nem a statisztikák 
vívják, hanem hús-vér sportolók, akiknek a 
teljesítményében meghatározó a napi forma, 
a mentális erő és sokszor még a szerencse is. 
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
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22 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 22 ! Jégkorongcsapatunk két évtized után ismét  
célba vette a bajnoki címetwww.fradi.hu
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SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere

”ÁLOMSORSOLÁS”
Ahogy a kulcs is ugyanaz a két szituációban, ami nem más, mint a tisztelet. Nem 
számít, hogy klasszisokkal jobb az egyik fél a másiknál, vagy hogy az előző tíz 
megméretésből tízszer kerekedett felül – ráadásul könnyűszerrel –, a vetélytársat 
akkor is respektálni kell. 

”
És nem mint ellenfélnek, hanem mint embernek jár ki ez 

a tisztelet. Valakinek, akinek ugyanaz a foglalkozása, mint nekünk, ugyanazért 
a célért küzd, és ugyanazt a kemény munkát végzi el nap mint nap. Ez a garan-
cia arra, hogy kellő komolysággal és koncentrációval tudunk rajthoz állni. Ennek 
hiányában könnyen lehet, hogy nem észleljük, ha a helyzet eltér a megszokottól, 
és mire feljebb kapcsolnánk, már el is veszítettük a meccset.” Ennek az alázatnak 
ugyanakkor nem tesznek jót a médiából – és különösképp: a közösségi médiából 
– áradó altató üzenetek. Hiszen hiába igyekszik a sportoló magában tudatosítani 
az előtte álló verseny tétjét, ha azt érzi, mindenki más már rég elkönyvelte győz-
tesnek. 

”
Ilyen helyzetekben a legkevésbé sem sportolóbarát közegek ezek, hiszen 

komoly (negatív) hatással lehetnek a motivációra. Éppen ezért az igazán profik 
hamar megtanulják kizárni a világhálón keringő megmondó jóslatokat.” 

HA MINDEN MINDEGY
Ahol van esélyes, ott van esélytelen is, akinek az adott megméretésben nincs valódi 
súlya, ezzel pedig nincs veszítenivalója sem. Viszont ez is kétélű fegyver, amihez 
meg kell találni a megfelelő puskaport. 

”
A legfontosabb ilyenkor, hogy a sportoló 

élvezni tudja a helyzetet, amibe került. Ha jól érzi magát benne, döntően szorongás 
nélkül tudja végigcsinálni azt. Ilyen mentális állapotból pedig bármi kisülhet” – oszt-
ja meg saját, jól bevált receptjét a szakember. A nagy korkü-
lönbség például könnyen teremthet olyan erőviszonyokat, 
amikor a fiatalabb, kisebb sansszal pályára lépő félnek ez kell 
hogy legyen a fő kapaszkodója. Ebből is látszik: az esélyes-
ség terhe kortól függetlenül ott lebeghet az ember felett, bár 
az igazán szerencsések ki tudják zárni azt. Van, aki soha nem 
tapasztal ilyenfajta nyomást, mert minden megméretéshez 
úgy áll oda, hogy a maximumot hozza ki magából. Nem nézi 
az ellenfelet, sem a múltat, csak saját magával és az adott 
helyzettel törődik. Míg vannak olyanok is, akiket egyenesen 
agyonnyom. 

”
Szakmai szemmel nézve a kívánatos helyzet 

egyértelműen az előbbi, hiszen feltételezi, hogy a sportoló 
minden helyzetben ugyanolyan mentális erővel van jelen. 
Ilyenkor pedig az is valószínűsíthető, hogy minden alkalom-
mal tiszta lelkiismerettel hagyja el a pályát, hiszen ő mindent 
megtett a győzelemért.”

EGY OLIMPIAI DÖNTŐBEN 
CÍMVÉDŐKÉNT ABSZOLÚT 
ESÉLYESKÉNT HARCBA SZÁLLNI 
– OLYAN HELYZET EZ, AMIT 
LEHETETLEN ELŐRE LEMODELLEZNI. 
ITT VALÓBAN CSAK A SPORTOLÓ 
MENTÁLIS EREJÉN MÚLIK, HOGY 
KI TUDJA-E ZÁRNI AZ ELVÁRÁSOK 
GERJESZTETTE NYOMÁST.

23 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 23 www.fradi.hu! Női kézilabdásaink a Magyar Kupa elődöntője előtt a Győr 
ellen kétszer is döntetlent játszottak a Bajnokok Ligájában
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Miután az előző idény végén befejezted 
a játékos-pályafutásodat, néhány hétig 
kérdéses volt, hogy merre indulsz, hogyan 
folytatod. Milyen más egyéb lehetőségek 
álltak előtted, miért arra esett a választá-
sod, hogy a Ferencváros sportmenedzse-
reként dolgozz tovább?
Inkább úgy fogalmaznék, megtisztelő, hogy 
a Ferencváros vezetői bizalmat szavaztak 
nekem, s ilyen fontos pozícióban segíthe-
tem a klub munkáját. A személyes moti-
vációimról csak annyit mondanék, fejlődni 
akarok, s a karrieremben a mostani nagyon 
fontos lépcsőfok. Továbbra is a futballban 
dolgozom, mégis teljesen új kihívásoknak 
kell megfelelnem.
Az közismert, hogy te vezeted a Ferenc-
város játékosmegfigyelői, úgynevezett 
scouthálózatát. Ezenfelül milyen feladata-
id vannak?
A játékosmegfigyelés, a scouting a mun-
kámnak csupán egy része. Összefoglalva 
úgy mondanám, a játékoskerettel kap-
csolatos valamennyi szerződéses viszony 
kialakítása, ápolása az én feladatom. Tehát 
nem csupán ajánlanom kell futballistákat 

FONTOS LÉPCSŐFOK 
A KARRIERJÉBEN
Hajnal Tamás a nyár óta 
sportmenedzserként 
segíti a Ferencváros 
labdarúgócsapatát. Az egykori 
kiváló játékos ugyanolyan 
precizitással végzi a dolgát, 
mint annak idején a pálya 
tengelyében. A téli igazolások 
túlnyomó többsége már az ő 
munkáját dicséri. 
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

24 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 24 ! 149 Bundesliga-meccs van a lábában, 
amelyeken 17 gólt lőtt és 37 gólpasszt adottwww.fradi.hu
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a Fradinak, hanem részt veszek az ügynö-
kökkel és a játékosokkal a tárgyalásokon, 
előkészítem a szerződéseket. Ezenfelül 
napi kapcsolatban állok Sergei Rebrovval is, 
hogy pontosan tudjam, neki milyen meg-
látásai, kérései vannak a játékoskeretet 
illetően.
A már meglévő játékosokkal is van kap-
csolatod ebben a minőségben?
Természetesen. Idővel lejárnak a szerző-
dések, amelyek meghosszabbításának a 
feltételeiről tárgyalni kell, s a mi játékosaink 
is kaphatnak ajánlatot más klubtól.
Ihor Haratin, Nyikolaj Szignyevics, Lasa 
Dvali, Isael da Silva Barbosa, Nguen Tok-
mac, Marten Wilmots, továbbá két, még 
utánpótláskorú játékos, Ammar Ramadan 
és Szerető Krisztofer – összesen tehát 
nyolc labdarúgót igazolt a Ferencváros 
a télen. Mindannyian a te javaslatodra, a 
te munkád eredményeként lettek a Fradi 
futballistái?
Ihor Haratint Sergei Rebrov ajánlotta a 
figyelmünkbe már augusztusban, a többiek 
igen, az én kapcsolatrendszeremen keresz-
tül kerültek a Fradihoz.
Meséld el, kérlek, Nguen Tokmac például 
miként került a látókörödbe, s hogyan lett 
a Fradi játékosa?
Dániában éppen figyeltem egy játékost, 
s eközben találkoztam egy scouttal, aki a 
Manchester Unitednek dolgozik, s elsősor-
ban skandináv labdarúgókkal foglalkozik. 
Természetesen nem jelenthetünk egymás-
nak konkurenciát, hiszen teljesen mások 
az igényei, helyesebben a lehetőségei a 
Manchester Unitednak és a Ferencváros-
nak. Ő ajánlotta a figyelmembe Nguen 
Tokmacot. Ez még októberben történt. 
Az elemzőprogramok segítségével ezután 
figyelemmel kísértük a teljesítményét, s 
személyesen is megnéztem egy mérkőzé-
sen. S arra jutottam, hogy képes mélységi 
védekezésre, váratlan, kreatív megoldások-
ra, jó az egy-egy elleni játékban, összes-
ségében tehát hasznos tagja lehet a Fradi 
keretének. Mégis kis szerencse is kellett ah-
hoz, hogy a mi játékosunk legyen. Ugyanis 
a Partizan Beograd is figyelte, sőt ajánlatot 
is tett neki, a lapok szinte már meg is írták, 
hogy a szerb fővárosba igazol. Még időben 

személyes kapcsolatba léptem vele, s miután Budapesten, szű-
kebben a Népligetben szétnézett, s megismerte a terveinket, a 
mi ajánlatunkat fogadta el.
A Debrecen elleni vesztes mérkőzés után Kubatov Gábor, 
az FTC elnöke kritikával illette a csapatot. Akkor netán te is 
elbizonytalanodtál, hogy mégsem sikerült tökéletesen meg-
erősíteni a csapatot?
A türelem, különösen új játékosokkal szemben, nagyon fontos. 
Félcsapatnyi új futballistát igazoltunk, idő kellett ahhoz, hogy 
beépüljenek a Fradiba. Garancia természetesen soha nincs, 
és ha valaki hosszabb idő után sem igazolja vissza az elvárá-
sainkat, akkor a tévedést is be kell ismerni. Összességében 
azonban úgy gondolom, a télen egyértelműen erősödött a 
Ferencváros kerete.
Kimondott cél a klubnál, hogy a csapat a nyáron bejusson 
valamelyik európai sorozat főtáblájára. Alkalmasnak tartod 
erre a jelenlegi keretet, vagy még erősíteni kell a nyáron?
Fontos, hogy optimalizálni tudjuk a keretet. Versenyképes a 
csapat, megvan az esély arra, hogy elérje a célját, de minden-
kinek, így nekünk is dolgozni kell ennek érdekében.

A JÁTÉKOS
MEGFIGYELÉS, 

A SCOUTING 
A MUNKÁMNAK 

CSUPÁN EGY RÉSZE. 
ÖSSZE FOGLALVA 
ÚGY MONDANÁM, 

A JÁTÉKOS KERETTEL 
KAPCSOLATOS 

VALAMENNYI 
SZERZŐDÉSES 

VISZONY 
KIALAKÍTÁSA, 

ÁPOLÁSA AZ ÉN 
FELADATOM
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Azonnal megszerette 
a Ferencvárost

”Siessünk, ha kérhetem, mert kemény edzésünk volt, 
nagyon éhes vagyok” – ezekkel a szavakkal fogad Nguen 
Tokmac a megbeszélt találkozó időpontjában. Bár ahogy 
látom rajta, nem is annyira az edzésbe, mint inkább az 
interjút megelőző fotózásba fáradt bele. Aztán mégis 
gyorsan felenged, fesztelenül mesél az életéről, benne az 
újdonságról, a Ferencvárosról.

”A szüleim szudániak, az ottani háború elől menekültek 
Kenyába, én már ott születtem. Noha csupán hatéves 
voltam, amikor a szüleimmel együtt Norvégiába költöz-
tünk, Kenya máig élénken él a szívemben. Sok rokonom 
él ott, akikkel rendszeresen beszélek, hamarosan meg is 
hívom őket Budapestre, amely gyönyörű város” – köti 
össze a múltat és a jelent.

”Már Kenyában is fociztam, de inkább csak az utcán 
a barátokkal: nagyon megszerettem a játékot. Miután 
Norvégiába érkeztem, hamarosan csapathoz is kerültem 
Drammenben, ahol először éltünk, aztán pedig Stavan-
gerben” – folytatja.
S bizony tehetséges lehetett, hiszen egyszer-egyszer a 
norvég U18-as és U19-es csapatban is szerepelt. Felnőtt-

a Ferencvárost

”Siessünk, ha kérhetem, mert kemény edzésünk volt, 
nagyon éhes vagyok”
Tokmac a megbeszélt találkozó időpontjában. Bár ahogy 
látom rajta, nem is annyira az edzésbe, mint inkább az 
interjút megelőző fotózásba fáradt bele. Aztán mégis 
gyorsan felenged, fesztelenül mesél az életéről, benne az 
újdonságról, a Ferencvárosról.

”A szüleim szudániak, az ottani háború elől menekültek ”A szüleim szudániak, az ottani háború elől menekültek ”
Kenyába, én már ott születtem. Noha csupán hatéves 
voltam, amikor a szüleimmel együtt Norvégiába költöz-
tünk, Kenya máig élénken él a szívemben. Sok rokonom A BRAZILOKRÓL

”A Barcelona a kedvenc csapatom, 
szerintem is Messi a világ legjobbja, én 
mégis a brazil játékosokért rajongok. 
Ronaldo, a Fenomén, Ronaldinho 
és Robinho voltak gyerekként a 
példaképeim.”
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Liban Abdi személyében szomáliai–
norvég kettős állampolgárságú 

játékosa már volt a Ferencvárosnak, 
januártól egy kenyai születésű (de szudáni 

gyökerű) norvég labdarúgó erősíti a 
csapatot. A szurkolók először érthetően 

rácsodálkoztak a 25 éves Nguen 
Tokmacra, aki azonban hamarosan akár 

közönségkedvenc is lehet. Mindenesetre 
árulkodó, hogy alig néhány hét múlva 
máris becenévvel ajándékozta meg a 

tábor; igaz, a ”Tökmag” kínálta magát – s 
a játékosnak is tetszik. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS



BUDAPESTRŐL
”Los Angeles a kedvenc városom, de 
Buda pest vetekszik vele. A környező fővá-
rosok közül megfordultam már Prágában 
és Belgrádban is, de Budapest ezeknél is 
szebb. Voltam már Budán is, igyekszem 
megismerni a történelmi nevezetességeket, 
hogy amikor majd meglátogat a családom, 
akkor felkészülten vezessem őket körbe a 
városban.”

AZ ITTENI ÉLETRŐL
”A Corvinnál van a lakásom, miként több 
csapattársamnak is. Tökéletesen megfelel, 
van nagy üzlet, több bolt, amire csak szük-
ségem van, helyben megvehetem. S persze 
közel van a Népliget. Egyelőre nincs autóm, 
de nem tömegközlekedéssel utazom, ösz-
szebeszélünk, s a csapatból valaki mindig 
elhoz edzésre.”

NORVÉGIÁRÓL
”Nyár volt, amikor Norvégiába költöz-
tünk, ami akkor nem jelentett óriási 
különbséget. Annál inkább, amikor 
jött a tél, s először havazott. Koráb-
ban olyat persze nem láttam. Tudom, 
hogy Norvégiában a sífutás nagyon 
népszerű és sikeres, de én inkább 
kihagytam, maradtam a foci mel-
lett. Igen, Jo Nesbőt én is isme-
rem, több könyvét is olvastam, a 
Hóembert meg is filmesítették. Jó 
mozi, mindenkinek ajánlom.”

ként aztán a Strömsgodsetben 
játszott, ahol csapattársa volt 
a magyar Kovács Péternek. 
Alapember volt a csapatában, az 
előző idény végén – Norvégiában 
tavaszi–őszi rendszerű a bajnok-
ság – mégis úgy érezte, hogy 
váltania kell.

”Még csak huszonöt éves vagyok, 
korán vált túl kényelmessé az éle-
tem. Kalandra vágytam. S persze 
másra is: kihívásra. A menedzse-
rem több csapatot is ajánlott, 
de miután eljöttem Budapestre, 
láttam a stadiont, szétnéztem a 
Népligetben, s beszéltem a veze-
tőkkel, nem is lehetett kérdéses, 
hogy a Ferencvárost válasz-
tom. Rendkívül motivál, hogy a 
Fradival kijuthatok a nemzetközi 
porondra, akár még a Bajnokok 
Ligájában is játszhatok, amire 
Norvégiában nem volt esélyem” – 
mondja határozottan.
Olyannyira távlati célok vezérlik, 
hogy jelenleg még az sem zavar-
ja, hogy nem stabil csapattag az 
FTC-ben.

”Nyaralás után érkeztem, nem 
volt tökéletes az erőnlétem, idő 
kellett, mire formába lendültem, 
aztán kisebb sérülés is hátrálta-
tott. Természetesen szeretnék mi-
nél többet játszani, most mégsem 
ez a legfontosabb. Hanem az, 
hogy megismerjem a társakat, 
ők is engem, s beilleszkedjek a 
játékrendszerbe. Sergei Rebrov 
kemény, szigorú edző, senki sem 
lazsálhat egyetlen percre sem, 
nincsenek alapemberek, s ez 
nekem is esélyt kínál a csapatba 
kerülésre. Ám ismétlem, most 
nem ez a legfontosabb, hanem 
az, hogy nyerjük meg a bajnok-
ságot. Mert csak úgy juthatunk el 
a Bajnokok Ligájába, ami labda-
rúgóként nekem is az álmom” – 
mondja eltökélten.
Nincs ellenünkre, hogy a Ferenc-
város vele együtt érje el a céljait.

27 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 27 www.fradi.hu! Harmadik találkozóján, a Puskás Akadémia ellen kezdőként 
kapott helyet, amit góllal hálált meg

FUTBALL #

BUDAPESTRŐL
Los Angeles a kedvenc városom, de 

Buda pest vetekszik vele. A környező fővá-
rosok közül megfordultam már Prágában 
és Belgrádban is, de Budapest ezeknél is 
szebb. Voltam már Budán is, igyekszem 
megismerni a történelmi nevezetességeket, 
hogy amikor majd meglátogat a családom, 
akkor felkészülten vezessem őket körbe a 

AZ ITTENI ÉLETRŐL
A Corvinnál van a lakásom, miként több 

csapattársamnak is. Tökéletesen megfelel, 
van nagy üzlet, több bolt, amire csak szük-
ségem van, helyben megvehetem. S persze 
közel van a Népliget. Egyelőre nincs autóm, 
de nem tömegközlekedéssel utazom, ösz-
szebeszélünk, s a csapatból valaki mindig 

Nyár volt, amikor Norvégiába költöz-
tünk, ami akkor nem jelentett óriási 
különbséget. Annál inkább, amikor 
jött a tél, s először havazott. Koráb-
ban olyat persze nem láttam. Tudom, 
hogy Norvégiában a sífutás nagyon 
népszerű és sikeres, de én inkább 
kihagytam, maradtam a foci mel-

rem, több könyvét is olvastam, a 
Hóembert meg is filmesítették. Jó 

FUTBALL #



Már a beceneve is különleges: Misi. A vele 
készült interjúkban rendre felvetődik, ez ugyan 
honnan jött. Ő ilyenkor csak fokozza a rejtélyt 
és késlelteti a poént, mert úgy válaszol, anyuká-
ja után kapta. Azt azért még senki nem kérdezte 
meg ilyenkor, hogy a kedves mamát eszerint 
Mihálynak hívják-e; valójában leánykori nevén 
Miháldinecznek, ebből lett Mihályka, majd Misi. 
És mivel Anikó is megfordult annál az edző-
nél, aki annak idején édesanyját elkeresztelte, 
törvényszerűen őt is Kismisinek, aztán Misinek 

CSAK SAJÁT 
MAGÁT
ÉS A JÓKEDVÉT 
ADJA
A Ferencváros női kézilabdacsapata mindig is szeretett saját, tiszta 
forrásából meríteni. A ”született fradisták” mellett igyekezett kiszemeltjeit 
már nagyon fiatalon elkötelezni, ez az elv vezette akkor is, ha más klubból 
igazolt játékosokat. Ezért nem volt soha igazán jellemző, hogy pályájuk 
csúcsán lévő, kiforrott klasszisokat szerződtetett a közvetlen riválisoktól. 
Ha mégis, ez utóbbiak közül legnagyobb fogásként sokáig leginkább 
Kökény Beatrix és Farkas Ágnes nevét említhettük. Csak hozzájuk mérhető 
a legújabb közönségkedvenc, Kovacsics Anikó. 2016-ban, huszonöt 
évesen, kétszeres BL-győztesként érkezett Győrből, de még a csúcsról 
is felfelé haladt tovább: ma a válogatott és az FTC-Rail Cargo Hungaria 
csapatkapitánya, 2018-ban az év játékosa. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

szólította, így ismerte meg egyáltalán nem las-
san, de biztosan az egész sportág.
Mint minden, nagyjából 1990 után született 
tehetséges ifjú irányítót, a Berzence, Csurgó, 
Nagyatád, Győr útvonalon a kézilabdaelitbe 
érkezett Kovacsics Anikót is kikiáltották lehet-
séges Görbicz-utódnak. Ő maga ezt örömmel 
fogadta, a Kisalföld napilapban legalábbis 2010-
ben kijelentette: jólesik neki, ha ”Görbéhez” 
hasonlítják, mert szerinte egyértelműen ő a világ 
legjobbja, és egyszer ő is szeretne olyan nagy 
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Született: 1991. augusztus 29., Nagyatád
Sportága: kézilabda

Posztja: irányító
Klubjai: Csurgói NKC (2004–2005), Nagyatádi NKK (2005–2006), Győri 

Audi ETO KC (2006–2016), FTC-Rail Cargo Hungaria (2016–)
Kiemelkedő eredményei: vb-8. (2013), vb-9. (2009), Eb-3. (2012), Eb-6. 

(2014), Eb-7. (2018), 2x junior-vb-5. (2008, 2010), junior Eb-2. (2009), 2x 
Bajnokok Ligája-győztes (2013, 2014), 3x Bajnokok Ligája-2. (2009, 2012, 

2016), 8x magyar bajnok, 10x Magyar Kupa-győztes
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játékos lenni, mint Anita. Mára azonban ezt az 
egymáshoz méricskélést minimum két okból túl-
haladta az idő. Nem csupán azért, mert Görbicz 
Anita csak egy van, hanem azért is, mert – ezt 
most már kockázatmentesen kijelenthetjük – ez 
Kovacsics Anikóra is igaz.
Másik gyermekkori példaképe Michael Schu-
macher volt. ”Meg voltam bolondulva érte. 
Gyűjtöttem róla minden posztert, kinn volt 
a szobámban a képe az autójával, s amikor 
világbajnokságot nyert, Berzencén ferraris 
zászlóval járkáltunk az utcán. Sajnálatos, ami 
történt vele, nem tudom, hogyan él most, de 
a sportolói énje nagyon megmaradt bennem” 
– meséli. Görbicz Anita hatása azért természe-
tesen közvetlenebb volt. Anikó úgy fogalmaz, 
tőle – és Róth Kálmán mestertől – kapta a 
legnagyobb inspirációt: 

”Hetedikes, nyolcadikos koromban, amikor a 
diákolimpián sikereket értünk el a csurgói csa-
pattal, Hosszú Bogival, aki azóta is a legjobb 
barátnőm, eldöntöttük, hogy Győrbe akarunk 
menni. Ezt többen is így gondolták, de per-
sze nem jöhetett össze mindenkinek. Nekünk, 
kettőnknek viszont igen. Nagyon sokat jelentett, 
hogy együtt edzhettem Görbéékkel, erre máig 
büszke vagyok, neki volt a legnagyobb szerepe 
abban, hogy így alakult a folytatás.” 
Anikó már a 2009-es, hazai rendezésű junior 
Európa-bajnokságon ezüstérmes csapatnak is 
kulcsfigurája volt, de igazából ugyanannak az 
évnek a decemberében, a kínai felnőtt vb-n ér-
kezett meg a ”nagyok” közé. Az egyik legismer-
tebb norvég szakíró például odalépett hozzám a 
hazája válogatottja elleni mérkőzésünk szüneté-
ben, 11-11-nél, megkérdezte, hány éves a kettes 
és a nyolcas számú játékosunk, és miután azt fe-
leltem, Zácsik 19, Kovacsics 18, a kezét nyújtotta, 
és azt mondta: ”Gratulálok Magyarországnak, a 
2012-es olimpia női kézilabda bajnokcsapatának.”
Más kérdés, hogy a londoni tornát végül a nor-
végok nyerték, a mieink pedig ki sem jutottak, 
de ezért két ifjú tehetségünket terhelte legke-
vésbé a felelősség. A fradisták akkoriban persze 
inkább ”Szanitól” várták a Ferencváros és talán 
a komplett magyar női kézilabda megváltását, 
de ő különféle okokból nem futotta be azt a 
ragyogó pályát, amelyre rendeltetett.
Kovacsics Anikó annál inkább. 2006-ban, tizenöt 
évesen kötelezte el magát az ETO-hoz, amely-
lyel felért a csúcsra, és ott is maradt: 2013-ban 
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és 2014-ben BL-t nyert, az első diadal alkalmával 
megválasztották a sorozat legjobb fiatal játékosának. 
Magyar bajnoki címeit és MK-serlegeit talán már ő 
sem lajstromozta, úgy tűnt, Győrben gyűjtögeti a 
trófeákat az idő, legalábbis pályafutása végezetéig.
Aztán egyszer csak, tíz év után, 2016-ban beje-
lentette, hogy nyártól a Ferencvárosban folytatja. 
Ezzel általános elképedést keltett. Nem küldték el 
az ETO-tól, nem állította magáról soha, hogy ősfra-
dista lenne. Több pénzt, nagyobb sikereket nem 
ígérhettek neki. Több játéklehetőséget, különösen a 
saját posztján, irányítóban viszont igen. És akinek a 
kézilabda nem munka, hanem életforma, annak ennyi 
éppen elegendő. Ma így idézi fel akkori várakozásait, 
és mindazt, ami azokból valóra vált:

”A világ legjobbjaival játszottam együtt, hatalmas 
sikereket értünk el, minden álomszerű, szuper volt, 
de megérett bennem, hogy váltanom kell. Kívülről 
a Fradi csapatjátéka mindig is tetszett, szerethető 
volt, és maga az egész társaság is. Aztán kiderült, 
belül is minden olyan, amilyennek látszott. A pályán 
és a közösségben is nagyon jól érzem magam, és 
úgy gondolom, sokat léptem előre, mind fejben, mind 
játékban. A Fradi pedig tényleg egy család. Mintha 
mindenki ismerne mindenkit, illetve a Népligetben, a 
kapun belül ez így is van.”
Szucsánszki Zita múlt nyári leállását követően már 
szinte magától értetődőnek tűnt, hogy Anikó lesz 
az új csapatkapitány, ezt a pozíciót gyakorlatilag rá 
szabták. Ahogyan azt frappánsan megfogalmazta, 
semmi különöset nem kell csinálnia, csak saját magát 
és a jókedvét adja, de ezt azért érdemes kicsit job-
ban kifejteni:

”Mindig szívesen és sokat beszélek, ez alaptulaj-
donságom, ehhez nem kellett csapatkapitánynak 
lennem. Az is, hogy ha szükség van rá, mindenkinek 
segítek. Próbálok példát is mutatni, megyek előre, 
soha nem állok meg, nem esek össze. Úgy látom, ez 
húzza a többieket is. Nap mint nap együtt dolgozom 
a fiatalokkal, most már rangidősként figyelem őket, 
és tetszik, amit látok. Például legutóbb, a Győr ellen 
felálltunk négy húszéves kölyökkel, és tartották a 
lépést a világklasszisokkal. Ezt szerintem senki nem 
mondta volna meg előre.”
Mint ahogyan azt sem, hogy a 2018/19-es BL-sze-
zon csoportkörében Kovacsics Anikó három héten 
belül két olyan bravúrt is véghezvisz, hogy más örül, 
ha egy egész pályafutásra jut neki efféléből kettő. 
Október 14-én, a Vipers elleni hazai meccs utolsó 
pillanatában úgy szerzett győztes gólt, hogy előtte 
labdát lopott a norvégoktól, majd november 4-én ti-

ISMÉT
A ROSZTOV
Az FTC-Rail Cargo Hungaria bejutott a Bajnokok 
Ligája negyeddöntőjébe, sőt, valamelyest túl 
is teljesítve a tervet, középdöntő csoportjában 
harmadikként zárt. Igaz, eredetileg is ez a pozí-
ció volt a vágy, hozzátéve, így sikerülhet a Final 
Fourba jutásért zajló oda-visszavágós párharc-
ban elkerülni a Rosztovot. Aztán a Fradi most 
éppen harmadikként fut bele az oroszokba, ők 
ugyanis az AB-ágon átengedték az elsőséget a 
Metznek. Nem is akárhogyan: a franciák elsöprő, 
26-18-as diadalt arattak a Don partján. A hazaiak 
ekkor már Anna Vjahirjeva nélkül álltak fel, mert 
a legutóbbi vb és olimpia legértékesebb játéko-
sának, MVP-jének megválasztott extraklasszis 
átlövő súlyos kézsérülést szenvedett.
Így vele Kovacsicséknak sem gyűlik meg a ba-
juk, de azért találni még a riválisnál nagyágyút, 
éppen eleget. Az FTC már biztos továbbjutó-
ként elméletben megtehette volna, hogy ”mate-
kozik”, és ha az utolsó fordulóban Érden kikap 
a Ljubljanától, elkerüli a Rosztovot – de ezzel 
magára húzta volna a Metzet. Nyerni egyébként 
is mindig üdvösebb és becsületesebb, ennek 
szellemében Klujber 9 és Háfra 8 góljával 31-27-
es hazai siker született.
Klujber Katrin tehát ott folytatta, ahol abba-
hagyta: az európai szövetség, az EHF őt válasz-
totta február legjobb női játékosának, ami egy 
BL-újonc esetében kivételes elismerés. A Duna-
újvárosból szerződtetett átlövő is így fogadta, 
hiszen azt mondta: ”Nagy megtiszteltetés ez a 
díj, még nem is nagyon hiszem el, hogy kiérde-
meltem.” Pedig ez az igazság.
Miként az is, hogy a Rosztov-Don a tavalyi 
negyeddöntőben 63-51-es összesítéssel bú-
csúztatta az FTC-t. A két mérkőzésen Vjahirjeva 
15 gólt lőtt; ha azt levonjuk, máris ”megvan a 
továbbjutás”. Kovacsics Anikó kicsit visszafogot-
tabban, de eltökélten állítja: ”Semmi sem lehe-
tetlen. Nagyon vágyom rá, hogy idén odakerül-
jünk a Final Fourba. Nagy harcra számítok.”
Mi is. És a második világháborúban ”Hős város” 
ranggal kitüntetett Rosztov ”elestére”.

31 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
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zenöt gólt vágott be a Bietigheimnek. (A BL-ről részletesebben 
keretes írásunkban olvashatnak.)
Amikor e különlegességekre is utalva felvetem ”Misinek”, hogy 
fáradhatatlannak tűnik, elkerekedett szemekkel és e szavakkal 
reagál:

”De jó ezt hallani, pedig néha úgy érzem, hullafáradt vagyok. 
Ilyenkor a tizedik perc környékén eltűnök pár percre, leülök 
picit, aztán átlendülök ezen az állapoton, és utána végig is 
játszom a meccset. Az utolsó tíz percben pedig sokszor vissza 
is jön az energiám.”
Ami több forrásból táplálkozik. Anikó világa tökéletesen kerek-
nek tűnik; Soroksáron lakik a szintén a Fradiban kézilabdázó 
testvérével, Péterrel, de komoly családtagnak számít kiskutyá-
ja, Ebi is. Amint teheti, indul haza, a szüleihez, a Budapesttől 
kétszázötven kilométerre fekvő Berzencére. Eleinte tartott 
a pesti életformától, de mára kifejezetten megszerette, mint 
mondja, ”a világ egyik legszebb városa, az biztos”.
A válogatott csapatkapitányaként nagyban megerősítette a 
hitét a tavaly decemberi, franciaországi Eb-n elért és megszol-
gált hetedik hely, minden álma az olimpia. Ferencvárosi jövőké-
pe is több mint biztató:

”A játéklehetőségeimmel, a közeggel, a csapattársaimmal is 
maximálisan elégedett vagyok. Nincs annál jobb érzés, mint ha 
magyarokkal közösen érünk el sikereket, persze szükségünk van 
a külföldi klasszisainkra is, akik a posztjukon hatalmas segítsé-
get jelentenek. Úgyhogy minden rendben, nem is gondolok arra, 
hogy külföldre vagy bárhova el kellene szerződnöm. Nincs miért.”

MESÉS 
TÖRTÉNETEK

Napjaink ismert és közkedvelt élspor-
tolóinak ritkán adódik rá alkalmuk – és 
indíttatásuk –, hogy viszontszeressék 
a közönséget. A magyar kézilabdás 
lányok e tekintetben általában kivé-
telek. A fradisták különösen. Közülük 
is Kovacsics Anikó. És itt nem csak 
a meccsek utáni ”körpacsizásokra”, 
közös fotókra, autogramosztásra 
gondolunk. Hanem például két közel-
múltbeli, igazán ”emberközeli” ese-
ményre. A tavaly őszi Kóka–Százha-
lombatta megyei bajnoki mérkőzésen 
Szalkai Adrienn olyan súlyos sérülést 
szenvedett, hogy az egyik veséjét el 
kellett távolítani. Mondani sem kell, ez 
hogyan hatott a kedélyére, egyetlen 
váratlan boldogságát a kórházban 
kedvenc játékosa, Kovacsics Anikó 
látogatása jelentette. Mint ahogyan 
Erdélyi Rolinak is állandó örömforrása. 
Anikó tavaly áprilisban ismerkedett 
meg a több súlyos betegséggel küzdő 
kisfiúval, és azóta támogatja. Min-
denféle PR-számítás nélkül teszi ezt, 
sőt kissé kényszeredetten vág bele 
a témába: ”Együttérző típus vagyok, 
de nem szeretem, hogy ekkora a 
felhajtás ekörül. Adrival nagyon jót 
beszélgettem a kórházban, azóta is 
kapcsolatban maradtunk, már volt is 
kint meccsünkön. Vagány lány, nagyon 
jól kezelte a helyzetét. Rolika pedig 
hatalmas figura, a legjobb, ami történ-
hetett velem, hogy megismertem. Az 
arcáról, a szövegéről sugárzik az ön-
zetlen szeretet, ennyi baj után is, amin 
túljutott, még ő ad erőt másoknak. A 
Facebookon olvastam, hogy meséket 
is mond, meg is hallgattam néhányat, 
alig tudtam abbahagyni.”
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MISI 
KEDVENCEI

ÉTEL: bolognai 
spagetti, camembert 
sajt
ÉDESSÉG: tiramisu, 
linzer, csokiból a 
meggyes Milka és a 
Raffaello
FILM: Titanic
SZÍNÉSZ, SZÍNÉSZNŐ: 
Gerard Butler és Melissa 
McCarthy
ORSZÁG: 
Spanyolország, USA
VÁROS: Budapest, New 
York
SPORTOLÓ: Michael 
Schumacher, Görbicz 
Anita
ZENE: magyar retró és 
spanyol dalok
ÉNEKES, ÉNEKESNŐ: 
Pink és Majka
SZÍNEK: zöld, fekete, 
piros
VIRÁG: vörös rózsa, 
tulipán
AUTÓ: Audi
ÁLLAT: kutya, gyilkos 
bálna, delfin
LEGUTÓBBI KONCERT: 
Rita Ora, még tavaly 
nyáron
LEGUTÓBBI UTAZÁS: 
körút az USA-ban, 
csodás élmény volt
HOBBI: színház és séta 
a kutyával
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Sztárként 
kezelték
Februárban Buenos Airesben, Argentína 
fővárosában járt Tobak Csaba, a Fradi Múzeum 
igazgatója. Az apropót a River Plate stadionjában, 
a Monumentalban rendezett Fradi-kiállítás adta – 
a különleges eseményről beszélt magazinunknak 
a klubot immáron több mint tíz éve szolgáló 
Tobak Csaba. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Sztárként Sztárként 

ARGENTINOK A FRADIBAN

Nem sok argentin futballista szerepelt a Fradi történelmében, közülük sokan em-
lékezhetnek például Jeremias Buzra, aki a másodosztályba igazságtalanul szám-
űzött csapatunkban szerepelt, kilenc fellépésén 4 gólt jegyzett, vele kapcsolatban 
érdekesség, hogy egy alkalommal az FTC öregfiúk csapatában is pályára lépett, ami 
híven jelzi, milyen jól érezte magát az Üllői úton. Hector Morales 2010 és 2012 között 
volt a klub labdarúgója, ez idő alatt 21 találkozón két gólig jutott. Legutóbb pedig 
Matiás Rodriguez viselte a Ferencváros mezét, a 2018–19-es idényben összesen 6 
mérkőzésen kapott lehetőséget, télen aztán Equadorba szerződött. 

Nem sok argentin futballista szerepelt a Fradi történelmében, közülük sokan em-
lékezhetnek például Jeremias Buzra, aki a másodosztályba igazságtalanul szám-
űzött csapatunkban szerepelt, kilenc fellépésén 4 gólt jegyzett, vele kapcsolatban 
érdekesség, hogy egy alkalommal az FTC öregfiúk csapatában is pályára lépett, ami 
híven jelzi, milyen jól érezte magát az Üllői úton. Hector Morales 2010 és 2012 között 
volt a klub labdarúgója, ez idő alatt 21 találkozón két gólig jutott. Legutóbb pedig 

 viselte a Ferencváros mezét, a 2018–19-es idényben összesen 6 
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A gondolatról, a megva-
lósításról és az argentínai 
élményekről a Ferencvárost 
képviselő múzeumvezető 
így kezdte:

”Dr. Gelényi Csaba, Magyar-
ország argentínai nagyköve-
te keresett meg az ötlettel, 
miszerint a Budapest Napok 
keretén belül örülnének egy 
Fradi-kiállításnak is Buenos 
Airesben. Kapva kaptam az alkalmon, mivel a Fradi 1929-es diadal-
mas dél-amerikai túrájának kilencvenedik évfordulójának is emléket 
állíthattunk ezzel az eseménnyel, a klub is azonnal az ügy mögé 
állt, így rövid időn belül megkezdtük a szervezést. A nagykövet úr 
beszélt a River Plate vezetőivel, akik jelezték, szeretettel várnak 
bennünket. A gesztus azért is fontos, mert az 1929-es túrán nem 
sok sikerélményben lehetett részük, a Fradi ugyanis simán megver-
te a River Plate-et, a Racingot éppenséggel kétszer is, s addig nem 
akarták hazaengedni a csapatot, amíg nem mérkőzik meg a válo-
gatottal, végül létrejött ez a találkozó is, amelyet a hazaiak nyertek 
kettő nullára. Eközben idehaza az MLSZ pontokat akart levonni a 
Fraditól, vagy felfüggeszteni a játékjogát, amennyiben nem ér haza 
augusztus 25-ére. Persze, hogy nem ért haza az együttes, hiszen 
még Uruguayban is pályára kellett lépni, nos ezt a sikeres túrát 
elevenítettük fel Buenos Airesben.”
A fogadtatásról, a Fradi ottani ismertségéről később ezt mondta: 

”Találkoztam kint élő magyarokkal, ők is megerősítették, amit 
tapasztaltam, a Fradit sokan ismerik, elismerik tradícióját, ered-
ményeit, s tudják azt is, hogy a legnépszerűbb magyar klub. Közös 
fotókat készítettünk, mezt kértek, sztárként kezeltek, amit kizárólag 
a Ferencvárosnak köszönhetek. Meghívtak a Racing elleni meccsre, 
ott adhattam át a Kubatov Gábor elnök úr által küldött mezt 
Rodolfo D’Onofriónak, a River Plate elnökének, valamint Rodrigo 
Daskalnak, a múzeum igazgatójának. Ráadásul Gelényi Csaba 
nagykövet úr sofőrt biztosított számunkra, így juthattunk el Evita 
sírjához, továbbá a Boca-negyedbe: itt található a Bonbonera, az 
ősi rivális Boca Juniors stadionja. Persze sofőrünk, aki fanatikus 
River-szurkoló, ki sem szállt a kocsiból, alig várta, hogy elhagyjuk a 
számára nem igazán kedvelt területet…”
Arról, hogy Buenos Airesben Maradona vagy Messi a népsze-
rűbb, továbbá folytatódik-e a Fradi–River Plate-kapcsolat, Tobak 
Csaba ezt felelte:

”Természetesen Messi a legnagyobb sztár manapság, ám Mara-
dona kultusza erősebb. Ennek talán az az oka, hogy extrém és 
visszatetsző cselekedetei dacára Diego inkább a nép gyermeke, 
jobban azonosulnak vele, mint a gyerekkorától Katalóniában élő 
Messivel. Komoly élmény volt az is, ahogy hömpölygött a tömeg a 
Racing elleni meccsre, ez bennem a Fradi Népstadionban rende-
zett kettős rangadóit és az Üllői úti telt házas meccseket idézte 
fel. A River Plate nyáron Olaszországban túrázik, abban marad-

SZURKOLÓBÓL
MÚZEUM IGAZGATÓ

Tobak Csaba 1975-ben vérbeli fra-
dista családba született, és 1988 
óta jár a Ferencváros mérkőzéseire. 
Ha tehette, külföldre is elkísérte a 
csapatot, persze nemcsak futball-, 
hanem kézilabda-, vízilabda- és jégko-
rongmeccsekre is rendszeresen járt. 
Már szurkolóként egy spirálfüzetben 
gyűjtötte a Fradiról szóló cikkeket, 
dokumentumokat. 2006 óta szolgálja 
a klubot, 2013 márciusától a múzeum 
vezetője, elhivatottsága, klubszerete-
te, munkabírása, önzetlensége sokak 
elismerését kivívta, méltán tartják őt 
a legendás krónikás, Nagy Béla méltó 
utódjának. S nem mellékesen, már 
közel hetven spirálfüzete telt meg…

A RACING ELLENI 
MECCSEN ÁTADHATTAM 
A KUBATOV GÁBOR 
ELNÖK ÚR ÁLTAL 
KÜLDÖTT MEZT RODOLFO 
D’ONOFRIÓNAK, A RIVER 
PLATE ELNÖKÉNEK 

tunk, hogy tartjuk a kapcsolatot, 
s ha idejük engedi, meglátogatnak 
bennünket a Groupama Arénában. 
Egyébként átruccantam Uruguayba 
is, ahol kilencven évvel ezelőtt járt 
az FTC, s aratott szenzációs, 3:2-es 
győzelmet az olimpiai bajnok ellen. 
Bizsergető érzés volt belegondolni, 
milyen zseniális futballisták álltak 
ezen a helyen, no meg abba is, hogy 
ezt a csodálatos klubot képviselhet-
tem Buenos Airesben.”
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Valahogy mindig visszavezet az út a 
Ferencvároshoz – írhatjuk boldogan 
ezúttal egykori kiváló futballistánk, a 
Fradi mezében a Bajnokok Ligájában 
négyszer pályára lépő Szűcs Mihállyal 
kapcsolatban, aki az elmúlt hónapok-
ban már új szerepkörében dolgozik az 
FTC-ért.

”Bár hivatalosan tizennyolc éve, 2001-
ben szerződést bontottunk a Fradival, 
valójában nem hagytam el a klubot, 
így vagy úgy mindig a részének érez-
tem magam – mondta Szűcs Mihály, 

Az utóbbi években 
az utánpótlásunkból 
kikerülő fiatalok 
legtöbbször 
elkallódtak, 
mostantól azonban 
korábbi négyszeres 
magyar bajnok 
labdarúgónk, Szűcs 
Mihály veszi kezébe 
a sorsukat – a távlati 
cél a ferencvárosi 
utánpótlás-nevelés 
nimbuszának 
visszaállítása! 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

ÚJ SZEREPKÖR

SZŰCS MIHÁLLYAL

aki 1981-ben, tizenegy évesen került a 
Népligetbe, s két rövid megszakítást 
leszámítva húsz éven át volt a klub 
labdarúgója. Visszavonulása után az 
öregfiúk csapatunk állandó tagja lett, 
öt éven át volt a fiókcsapatunkként 
működő Soroksár klubigazgatója is, 
vagyis valóban szoros kapcsolatban 
maradt a Fradival, mígnem hivatalos 
minőségben is visszakerült.

”Megdöbbentően jó érzés, a fele-
ségem is csak mosolygott, amikor 
hazavittem, majd külön polcra tettem 
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a most kapott Fradi-címeres ruhákat 
– pontosan tudja, mit jelent nekem a 
Ferencváros…” – mesélte boldogan.
Szóval Szűcs Mihály megint munkába 
állt a Népligetben, méghozzá rögtön 
kettős szerepben: úgynevezett ”talent 
manager”, tehát a tehetségeket gon-
dozza, valamint játékosmegfigyelő is 
egyben.

”Az utánpótlásból eddig kiöregedett 
játékosok kezét nagyjából elengedte 
a klub, aki az NB I-es keretbe vagy 
a Soroksárba nem tudott beférni, az 
sokszor nem találta meg a helyét, de 
ahhoz, hogy a ferencvárosi utánpót-
lás-nevelés nimbuszát visszaállítsuk, 
fontos, hogy segítsünk számukra 
megfelelő csapatot találni. Szeretnénk 
elhelyezni a felnőtt futballban a vég-
zős játékosokat – avatott be minket 
korábbi védőnk a mostani szerepkö-
rébe. –  Néhány év múlva lehet igazán 
látható jele a munkámnak, akkor lehet 
majd szembetűnő, hogy a Fradiból ki-
kerülő játékosok megállják a helyüket. 
Akit elhelyezünk más klubban, azok-
nak követjük az útját, a fejlődését, és 
aki pár év tapasztalattal felvértezve 
arra érdemes, azt visszahozzuk.”
A szakember a játékosok alapos 
feltérképezésének érdekében a két 
legidősebb korosztályt elkísérte a 
törökországi edzőtáborba. Alighanem 
ez az időszak óriási segítséget adott a 
gyerekek megismerésében, hiszen így 
nemcsak a pályán, hanem azon kívül is 
sok időt tölthetett el velük. A hétköz-
napokon ugyanakkor ettől függetle-
nül háromszor-négyszer is ott van az 
edzéseken, és akár észrevételeivel is 
segíti a munkát.

”Délelőttönként sokszor figyelem az 
első csapat edzését, illetve egyeztetek 
Hajnal Tamással – a másik szerep-
körömben ugyanis a magyar futbal-
listák megfigyelésén dolgozom Tomi 
stábjában. Délután sokat beszélgetek 
a gyerekekkel, elmondom nekik az 
észrevételeimet, a kritikáimat, vagy 
ha épp úgy érzem, hogy szükséges, 
próbálom motiválni őket. A munkám-

Január óta új edző,  
Lucsánszky 

Tamás irányítá-
sával készül a 

Ferencváros U19-
es labdarúgócsa-

pata. Helyesebben 
már csak készült 
– március 11-ig. A 
rutinos, az NB II-
ben bajnoki címig 
jutott szakembert 
ugyanis elcsábí-
totta az MTK: a 

távozó Feczkó Ta-
más helyett az NB 
I-es csapat élére 

nevezték ki. 
U19-eseink két ha-
zai győzelemmel 
és két idegenbeli 
vereséggel kezd-

ték a tavaszt.

NÉHÁNY ÉV MÚLVA 
LEHET IGAZÁN LÁTHATÓ 
JELE A MUNKÁMNAK, 
AKKOR LEHET MAJD 
SZEMBETŰNŐ, HOGY A 
FRADIBÓL KIKERÜLŐ 
JÁTÉKOSOK MEGÁLLJÁK 
A HELYÜKET. AKIT 
ELHELYEZÜNK MÁS 
KLUBBAN, AZOKNAK 
KÖVETJÜK AZ ÚTJÁT, A 
FEJLŐDÉSÉT, ÉS AKI PÁR 
ÉV TAPASZTALATTAL 
FELVÉRTEZVE ARRA 
ÉRDEMES, AZT 
VISSZAHOZZUK
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Tnak ez a része hasonlít kicsit ahhoz, 
amikor klubigazgató voltam, nagyon 
élvezem, amit most csinálok. Hétvégén 
pedig természetesen meccsen vagyok, 
legtöbbször az NB II-es mérkőzése-
ket figyelem, de olyan is van, hogy 
egy-egy futballista miatt konkrét céllal 
utazom valahova.”
Noha Szűcs még csak néhány hónap-
ja foglalkozik a fiatalokkal, már ennyi 
idő alatt is rengeteg benyomás érte a 
ferencvárosi utánpótlással kapcsolat-
ban, és zárszóként meg is fogalmazta 
véleményét.

”Az a véleményem, hogy az idősebb 
korosztályokkal már úgy kell bánni, 
mint a felnőttekkel. Ebből a szempont-
ból pedig kifejezetten jó döntésnek 
tartom, hogy az U19 és az U17 élén is 
olyan edző áll, aki korában felnőttek-
kel foglalkozott. Kimondottan alkotó, 
tevékeny társaságnak látom az edzői 
stábot, a gyerekekkel történő be-
szélgetéseim során pedig mindig azt 
éreztem, hogy fogékonyak, rendre 
okulnak a tanácsokból.”

37 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 37 www.fradi.hu
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! Egyetlen NB I-es gólját az Újpest ellen szerezte 1998-ban. 
Tehetségére az utánpótlásnál Rákosi Gyula figyelt fel



NEM CSAK 
FUTBALLRA 
NEVELNEK
Két különböző típusú edző kezei között fejlődik 
az U12-es labdarúgócsapatunk, amely előtt két 
célt fogalmaztak meg a vezetők: mindenkiből 

kihozni a benne rejlő kreativitást, s mindenkiből 
embert nevelni. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

Aki az FTC-MVM sportközpont-
ban jár-kel délutánonként, az 
minden bizonnyal egyetért azzal, 
hogy Korolovszky Gábor szigorú 
edző. Nincs ezzel semmi gond, 
a korábbi hatszoros válogatott 
labdarúgó csak akkor engedi ki 
igazán a hangját, ha kis csapata, a 
Fradi U12-es korosztálya valamiért 
figyelmetlenül teszi a dolgát.

”Valóban szigorú edző vagyok, 
de azt hiszem, nekem még 
szigorúbb edzőim voltak. Ráko-
si Gyula vagy Szűcs Lajos nem 
szólt kétszer annak idején, de 
tény, hogy én is csak egyszer 
figyelmeztetek, aztán reagálok” 
– mondta Korolovszky, aki az U12 
vezetőedzői posztja mellett az 
U17-es csapat munkáját is segíti. 
A gyerekek egyébként látszólag 
vevők a szigorra, vagy legalábbis 
beálltak a sorba, mert fegyel-
mezésre szinte egyáltalán nincs 
szükség, a hibák javításánál pedig 
áhítattal figyelték mindkét trénert. 
Gábor bá munkáját a közelmúlt 

38 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 38 ! Jovánczai a 2005–2006-os idényben 11 találattal
a Fradi házi gólkirálya lettwww.fradi.hu
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egyik szintén ismert futballistája, 
a Ferencvárosban három éven át 
szereplő Jovánczai Zoltán segíti. 
Akár azzal is, hogy a labdás be-
melegítést a gyerekekkel közösen 
végzi, ha a létszám úgy kívánja 
– öröm volt nézni a még min-
dig csak 34 éves tréner minden 
labdaérintését, és nyilván a kis 
futballisták is rengeteget tanulnak 
ezekből a mozdulatokból. ”Ke-
mény passz legyen, csússzon a fű 
tetején, úgy rúgd meg” – mondta, 
s aztán be is mutatta, hogyan 
várja el a kivitelezést. Párja be-
csületére legyen mondva, hogy a 
korosztályhoz képest szokatlanul 
kemény átadást is puhán kezelte 
le, a labda közel maradt hozzá, 
majd igyekezett tökéletesen  
lemásolni a feladatot.

”Még mindig szeretek labdázni, 
ez természetes, másfelől pedig 
fontosnak tartom, úgy csináljak 
mindent, hogy a gyerekek ezt 
lássák példaként maguk előtt – 
magyarázta Jovánczai Zoltán a 
labdaéhségét firtató kérdésünkre 
reagálva. – Nagyon szeretek a 
gyerekekkel foglalkozni, öröm, 
hogy taníthatom őket. Gáborral 
egészen különböző típusú embe-
rek vagyunk, majdhogynem azt 
is mondhatom, ő a rossz zsaru, 
én meg a jó. Ő szigorú, én pedig 
picit közelebb vagyok a gyere-
kekhez, az edzéseken általában ő 
csapatszinten figyeli az egészet, 
míg én az egyénekre koncentrá-
lok, vagyis jól elosztjuk egymás 
között a feladatokat.”
A bemelegítés után párharcok 
következtek, előbb egy az egy, 
majd kettő az egy, később három 
a kettő elleni szituációkat gyako-
roltak a kicsik, miközben Gábor 
bá minden apró hibánál megál-
lította a játékot, hogy javítsa a 
téves berögződéseket.

”Speciális évfolyam az U12, 
hiszen egy évvel korábban még 

csak félpályán keresztbe játszot-
tak, most a két tizenhatos közötti 
területet használják, nyártól meg 
már nagy pályán lesznek – vette 
vissza a szót Korolovszky Gá-
bor. – Szóval, rendkívül szenzitív 
időszak ez, a szakma a tanulás 
aranykorának hívja, én pedig félig 
viccesen a felejtés aranykoraként 
is szoktam emlegetni… Sokszor 
szembesülünk vele, hogy, mondjuk, 
négy nap alatt megtanítunk vala-
mit, mint az álom, úgy csinálják, 
aztán három nap múlva mintha 
sose látták volna, úgy elfelejtik...”
A Ferencvárosnál az utánpótlás-
nevelésnek kettős célja van, az 
edzőink egyrészt sportolókat, 
élsportolókat, másrészt embere-
ket szeretnének nevelni.

”A mi korosztályunkban talán 
utóbbi a fontosabb, hogy egész-
séges, helyes önképpel és önér-
tékeléssel rendelkező embereket 
neveljünk, akik előre köszönnek 
a felnőtteknek, nem szemetelnek, 
nem csalnak. A pályán megkö-
veteljük az agresszív, kemény 
futballt, de tiltjuk a durvaságot 
és az alattomosságot. Emellett a 
futballban szeretnénk a gyerekek 
kreatív készségeit a lehető legma-
gasabb szintre fejleszteni. Ezt a 
két célt kell szem előtt tartanunk, 
méghozzá annak tudatában, 
hogy itt még biztosan nem dől 
el, hogy kiből lesz futballista, de 
embert nevelnünk kötelesség.”

GÁBORRAL EGÉSZEN 
KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ 
EMBEREK VAGYUNK, 
MAJDHOGYNEM AZT IS 
MONDHATOM, Ő A ROSSZ 
ZSARU, ÉN MEG A JÓ

TARTSUK MEG ŐKET!
Mindenkiből nem lehet élvonalbeli sportoló, de a Ferencvárosnak 
mindenkire szüksége van. ”Meg kell tartanunk a gyerekeket – adta ki a 
jelszót Korolovszky Gábor, az U12-es labdarúgócsapat vezetőedzője. – 
Évfolyamonként legfeljebb egy-egy játékosnak sikerülhet futballistává 
válni, de ettől még cél, hogy a húszfős keretből évek múltán minden 
második legyen ott a stadionban szurkolóként, váljon belőle Fradi-
érzelmű szponzor, sportvezető, bármi, aztán a gyermekét hozza a 
Népligetbe edzésre.”

39 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 39 www.fradi.hu! Jovánczai Zoltán nagyon fiatalon, mindössze 29 évesen 
vonult vissza a játéktól
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# DIVAT 

! Bálint László, az FTC legendás labdarúgója mindig 
elegáns öltözködése után kapta a Báró becenevet

Végre előkerülnek a rövid ujjú pólók, 
a színes ingek, a könnyebb anyagú 
ruhák. A téli, komor ruhadarabok 
kerüljenek a szekrény mélyére, és 
adjunk a tavasznak!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

Színre
színt!
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3

9

2



41 www.fradi.hu

DIVAT  #

1) JACK & JONES póló / 6990 Ft / answear.hu ■ 2 ) ASICS X Mita Gel-Kayano 25 Torico sportcipő / 69 147 Ft / footshop.hu
3) HERSCHEL Novel Mid-Volume Kelp táska / 31 990 Ft / mayfairselection.hu ■ 4 ) H&M Pamutwill Jogger / 3490 Ft / hm.com

5) EMPORIO ARMANI EA-2072-3255 napszemüveg / 50 000 Ft / Optic World hálózat  ■ 6 ) FRADI SAS baseballsapka / 5990 Ft / shop.fradi.hu
7) MVMT Voyager Rosewood MV01-RGNA2 karóra / 51 900 Ft / itstimeshop.hu ■ 8 ) SPRINGFIELD ing / 11 995 Ft / myspringfield.com

9) SPRINGFIELD cipő / 12 995 Ft / myspringfield.com

DIVAT  #

❰❰ CERAVE 
hidratáló arclemosó, 
arctisztító krém
236 ml 
2699 Ft
Gyógyszertárak

❰❰ TANGLE 
Teezer compact
styler hajkefe
5299 Ft
rossmann.hu

❰❰ ISSEY MIYAKE 
L’Eau D’Issey Pour 
Homme Shade of 
Lagoon EDT 100 ml 
19 500 Ft
Douglas, Marionnaud 
Parfümériák

! A Fradi Shop továbbra is várja a szurkolókat a Fradi by Saxoo
nemrég megújult kollekciójával a Groupama Arénában

1

8

7

4

FRADI
SHOP

6



# DIVAT 

42www.fradi.hu ! A Fradi Suli Program továbbra is nagyon sikeres,   
határon innen és túl is

ARTISTRY
Studio Parisian Style
Edition szemhéjpaletta
11 500 Ft
away.hu

POLICE
Shock-in-Scent

EDP 30 ml
7990 Ft

Müller Drogéria,
dm Drogéria

7

2

1

4

3



DIVAT #

43 www.fradi.hu! A hajdani legendás futballisták közül, többek közt, Sárosi György 
és Toldi Géza is kifogástalan eleganciájáról volt híres

1) LEVI’S farmernadrág (ár kérésre) levis.com ■ 2) MARIE LUND pulóver / 12 990 Ft / Van Graaf
3) FJÄLLRÄVEN Räven W A/F esőkabát / 450 € / fjallraven.com, mountex.hu ■ 4) ADIDAS Adidas Sleek W cipő 29 473 Ft footshop.hu

5) FTC nyaklánc / 9990 Ft / shop.fradi.hu ■ 6) SPRINGFIELD táska / 7995 Ft / myspringfield.com
7) SPRINGFIELD ruha / 10 995 Ft / myspringfield.com ■ 8) VOGUE Gigi Hadid VO-4085-S napszemüveg / 45 000 Ft / Trend Optika di Moda

NU SKIN
Powerlips Fluid
folyékony ajakrúzs
7085 Ft/db
nuskin.com

6
8

FRADI
SHOP

5



Végre jönnek
  a fiatalok

Csonka András pályafutása kisebb 
budapesti egyesületekben kezdődött, 
majd a fehérvári Főnixben többek 
között Szoboszlai Dominik csapattársa 
is volt – ezután, 15 évesen lett a Fe-
rencváros futballistája. A középpályás 
a 2017/18-as idény 7. fordulójában, a 
Videoton ellen mutatkozott be az NB 
I-ben.
– Nagyon örültem a lehetőségnek, 
de sajnos a meccs nem úgy alakult, 
ahogy megálmodtam, kikaptunk, és 
nekem sem ment jól a játék. Utána 
sokáig nem jutottam szóhoz, de túltet-
tem magam azon a meccsen, és azt 
érzem, hogy ma már nagyobb az ön-
bizalmam, bátrabb vagyok a pályán.
Szerető Krisztofernek ugyanazon a 
héten nagy napja volt: két nappal 
korábban, a Stoke City játékosaként 
bevette a Manchester United kapuját 
az U18-as bajnokságban. 
– A United ellen mindig jól ment a já-
ték, több gólt is szereztem a manches-
teriek ellen. Betaláltam a Manchester 
City és a Liverpool kapujába is, a 
nagy nevű ellenfelek mindig feldob-
tak, bizonyítani akartam: hátha ők is 
felfigyelnek rám.
Abban egyetértenek a fiatalok, hogy 
– akár Magyarországon, akár Ang-
liában – a felnőtt futballba bele kell 
érni mindenkinek, legyen bármilyen 
tehetséges is.
– Amikor kimentem a Stoke-hoz, 
azonnal az U23-as csapattal me-
hettem edzőtáborozni, pedig akkor 
még csak 16 éves voltam – idézi fel 
az eseményeket Krisztofer. – Akkor 
azt gondoltam, hogy a felnőtt csapat 
is közel lehet, aztán szembesülnöm 
kellett azzal, hogy mennyi taktikai hi-
ányosságom van, amit pótolnom kell, 
mielőtt komolyan számolhatnak velem 
az első csapatnál. Ma már jobban 
értem, mennyit érhetnek az egyszerű 
megoldások. A kockázatvállalást a 
támadójátékra kell szűkíteni. Nagyon 
örülök, hogy immár felnőtt csapat 
játékosa vagyok, és külön öröm, hogy 

Sergei Rebrov a 2019-es tavasz során már két 
2000-es születésű fiatalnak is lehetőséget adott 
tétmeccsen. Csonka András és Szerető Krisztofer 
a magyar utánpótlás-válogatottban már szerepelt 
együtt korábban, a Fradi felnőtt együtteséig viszont 
rendkívül különböző utat jártak be. SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

bevette a Manchester United kapuját 
az U18-as bajnokságban. 
– A United ellen mindig jól ment a já-
ték, több gólt is szereztem a manches-
teriek ellen. Betaláltam a Manchester 
City és a Liverpool kapujába is, a 
nagy nevű ellenfelek mindig feldob-
tak, bizonyítani akartam: hátha ők is 
felfigyelnek rám.
Abban egyetértenek a fiatalok, hogy 
– akár Magyarországon, akár Ang-
liában – a felnőtt futballba bele kell 
érni mindenkinek, legyen bármilyen 
tehetséges is.
– Amikor kimentem a Stoke-hoz, 
azonnal az U23-as csapattal me-
hettem edzőtáborozni, pedig akkor 
még csak 16 éves voltam 
az eseményeket Krisztofer. 
azt gondoltam, hogy a felnőtt csapat 
is közel lehet, aztán szembesülnöm 
kellett azzal, hogy mennyi taktikai hi-
ányosságom van, amit pótolnom kell, 
mielőtt komolyan számolhatnak velem 
az első csapatnál. Ma már jobban 
értem, mennyit érhetnek az egyszerű 
megoldások. A kockázatvállalást a 
támadójátékra kell szűkíteni. Nagyon 
örülök, hogy immár felnőtt csapat 
játékosa vagyok, és külön öröm, hogy 

CSONKA 
ANDRÁS

SZERETŐ
KRISZTOFER

44 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 44 ! Csonka András az MTK ellen is
pályára lépett cserekéntwww.fradi.hu
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SZERETŐ KRISZTOFER:
A UNITED ELLEN MINDIG JÓL MENT A JÁTÉK, 
TÖBB GÓLT IS SZEREZTEM A MANCHESTERIEK 
ELLEN. BETALÁLTAM A MANCHESTER CITY ÉS 
A LIVERPOOL KAPUJÁBA IS, A NAGY NEVŰ 
ELLENFELEK MINDIG FELDOBTAK, BIZONYÍTANI 
AKARTAM: HÁTHA ŐK IS FELFIGYELNEK RÁM

CSONKA ANDRÁS:
A NAGYOK KÖZÖTTI EDZÉSEKEN 
FOLYAMATOSAN BELESZOKTAM A FELNŐTT 
FOCI RITMUSÁBA. ÚGY ÉRZEM, MA 
MÁR A CSAPATTÁRSAK SEM KEZELNEK 
GYEREKKÉNT. REMÉNYKEDEM BENNE, HOGY 
TOVÁBBHALADOK AZ ÚTON, ÉS SZÉP LASSAN 
STABIL HELYET HARCOLOK KI MAGAMNAK 
A CSAPATBAN

a Fradiban játszhatok, hiszen a keresztapám és a papám 
is nagy szurkolója volt az együttesnek.
– Sok minden változott a debütálás óta – mondja András. – 
Bár keveset játszottam, a nagyok közötti edzéseken folya-
matosan beleszoktam a felnőtt foci ritmusába. Úgy érzem, 
ma már a csapattársak sem kezelnek gyerekként. Remény-
kedem benne, hogy továbbhaladok az úton, és szép lassan 
stabil helyet harcolok ki magamnak a csapatban.
Andris legnagyobb tavaszi pillanata lapzártánkig a Puskás 
Akadémia elleni mérkőzésen jött el, amikor csereként 
beszállva, szép összjáték végén gólpasszt adott Nyikolaj 
Szignyevicsnek.
– Meglepődtem, hogy becserélt az edzőnk, hiszen rutinos 
társaim is voltak a cserék között, de hihetetlenül örültem 
a lehetőségnek. Igyekeztem maradandót alkotni, úgy 
teljesíteni, hogy máskor is engem válasszon a mester. 
Nagyon örülök, hogy gólpasszal tudtam meghálálni a 
bizalmát.
A Kisvárda elleni kupameccsen 
Krisztofer is átesett a tűzkereszt-
ségen, de nem úgy sikerült a 
bemutatkozása, ahogy szerette 
volna.
– Betegség után voltam, nagyon 
rosszul ment a játék. Miután 
átmentem a jobb oldalra, kicsit 
jobb lett a helyzet, de így is 
lógattam az orrom a meccs 
után, majdnem elsírtam magam. 
Szerencsére a többiek biztattak, 
lesz ez sokkal jobb is. Egyébként 
is mindenki nagyon segítőkész az 
első pillanattól kezdve. A fiata-
lok különösen sokat segítettek a 
beilleszkedésben, köztük persze 
Andris is – mondja Krisztofer.
– Nem mintha olyan komoly 
segítségre lett volna szüksége  – 
kontrázik Andris. – Igazi társasági 
ember, nem esett nehezére a 
kapcsolatteremtés.
A helyzet tehát biztató a fiata-
lok szempontjából, de mi lehet a 
következő lépés, hogyan szo-
ríthatják ki a trófeákért küzdő 
Ferencvárosból a hazai fiatalok a 
tapasztalt légiósokat?
– A csapat sikere az első – hangsúlyozza Andris. – Min-
den kis egyéni részsiker sokat jelent nekem, de ha idén 
megszereznénk a harmadik csillagot, az ünneplés közben 
biztos nem az NB I-es játékperceimet számolnám!

SZERETŐ 
KRISZTOFER

Született:
2000. január 10.

Mezszám: 77
Poszt: szélső

Példakép: ”Ronaldo, 
mert nagyon kemény 

munkával jutott a 
csúcsra, és maradt 
o tt, s mindig száz 
százalékot nyújt”

CSONKA ANDRÁS

Született:
2000. május 1.
Mezszám: 51

Poszt: középpályás
Példakép: ”Olyat szeretek 

mondani, akit ismerek, 
márpedig én olyan 

szerencsés voltam, hogy 
Gera Zoli és Hajnal Tomi 

mellett tanultam a felnőtt 
foci alapjait”

45 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 45 www.fradi.hu! Szerető Krisztofer az ősszel 5 meccsen játszott a Premier 
League tartalék bajnokságában és egy gólt rúgott
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Országos visszhangot váltott ki, hogy 
a Fradi tinisora februárban egyenrangú 
ellenfele volt a Bajnokok Ligájában is vitéz-
kedő Szegednek. Fel tudod idézni, hogyan 
készültél arra a meccsre?
Amikor megérkeztünk a szegedi sportcsar-
nokhoz, nagyjából semmire sem tudtam 
gondolni, csak mosolyogtam megállás nél-
kül, annyira meg voltam illetődve. Fél évvel 
ezelőtt csak a tévében néztem ezeket a 
játékosokat, most meg ellenük játszhattam.
A meccsen ehhez képest szemernyi meg-
illetődöttség sem látszódott rajtad, ahogy 
a szintén ifikorú társakon, az öt gólt szerző 
Prainer Viktoron, a négyig jutó Ónodi 
Jánoskúti Mátén vagy a ”már” tizennyolcat 
is betöltött, Szegeden háromszor eredmé-
nyes Holdosi Bencén sem.

46www.fradi.hu

# KÉZILABDA  

! Az ifisták közül öten is lőttek 
már gólt az NB I-ben

Férfi kézilabdacsapatunk jól jön 
ki a kényszer szülte fiatalításból. 
A tizenhat-tizenhét éves fiatalok 
teljesítményét nem csak házon 
belül, hanem úgy, általában szakmai 
körökben is nagyra tartják. Lukács 
Péter már 2018 szeptemberében 
bemutatkozott a felnőttek között 
– sőt, gólt is dobott a Szegednek 
–, februárban pedig négy és fél 
éves profi szerződést írt alá. Pepe 
továbbá tagja a Magyar Kézilabda-
szövetség Elit programjának, s ő 
a serdülőválogatott csapat-
kapitánya. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

ÖVÉ
A JÖVŐ



AZ EGYIK 
LEGNAGYOBB 
ÍGÉRET

”Lukács Péter a magyar 
kézilabdázás egyik 
legnagyobb ígérete, 
nem véletlen, hogy 
fiatal kora ellenére 
felnőtt csapatainkban 
csillogtatja képességeit 
hétről hétre – mondta 
Király Sándor, a férfi 
kézilabda szakág ve-
zetője. – Rajta kívül is 
kivételesen tehetséges 
korosztály bontogatja 
szárnyait, nem véletlen, 
hogy többen is profi 
szerződést kaptak már. 
Ebből is látszik, hogy az 
ország egyik, ha nem a 
legjobb edzői gárdája 
dolgozik a Ferencváros-
nál. Ezúton is köszönöm 
a munkájukat.”

Sokat segít nekünk, fiataloknak, hogy négy-
öt éve együtt játszunk, nagyon jól ismerjük 
egymást, tudjuk, hogy ki merre mozog, és 
persze küzdünk egymásért. Emellett komoly 
támaszt kapunk a rutinosabb játékosoktól, 
és próbálunk teher nélkül, lazán, felszaba-
dultan kézilabdázni.
Ez önbizalom kérdése?
Inkább a bizalomé, amit Horitól (Horváth 
Attila vezetőedző – a szerk.), a Fraditól és a 
felnőtt társaktól kapunk. Ha hibázunk, akkor 
is javító szándékkal szólnak hozzánk.
Lelkizős típus vagy?
Változó, régen sokáig magam alatt voltam, 
ha nem ment a játék vagy ha kikaptunk. Pró-
bálok ezen túllépni, s egy-egy rossz lövés 
után igyekszem rögtön a következő szituáci-
óra koncentrálni.

Megszoktad már az érzést, hogy tizenhat 
évesen megértél az NB I-re?
Nem mondanám, hogy megértem, inkább 
azt, hogy igyekszem felvenni a versenyt. Tu-
dom, hogy még az út elején vagyok, hogy 
sokat kell még fejlődnöm, de kiváló csa-
pattársak mellett, remek edző kezei között 
dolgozhatok. Hálás vagyok ezért a Fradinak!
Március elejéig öt versenysorozatban 
összesen negyvenhét mérkőzésed volt 
– hogy bírja a tested ezt az iszonyatos 
terhelést?
Valóban sok az edzés és a meccs, s ott van 
még a suli is, de szeretem ezt csinálni, s hát 
fiatal vagyok, jól bírom. Jól érzem magam 

az edzéseken és a meccseken is, 
várom a hétvégéket, fel sem tűnik, 
hogy milyen sokat játszom.
Mi motivál igazán? Gondolsz 
arra, hogy szép egzisztenciát 
építhetsz abból, amit szeretsz is 
csinálni?
A pénz számomra egyáltalán nem 
fontos, csak az lebeg a szemem 
előtt, hogy minél jobb játékos 
váljon belőlem, hogy fizikálisan 
és mentálisan is fejlődjek, s idővel 
majd védekezésben is pályán ma-
radhassak. Szeretném a képessé-
geimet maximálisan kiaknázni, s a 
lehető legmagasabb szintre eljutni.
Sokszor óriási a méret- és 
súlybéli különbség közted és 

egy-egy hármas védő között. 
Nincs benned félelem az ütközé-
sekkor?
A testi különbséget én is látom, 
előfordul, hogy negyven-ötven 
kilóval is nehezebbek nálam 
a védők, de nem félek, oda-
megyek és megpróbálom őket 
is kicselezni. Persze nem sikerül 
mindig, de nem tartok a nagy 
pofonoktól sem.
Februárban aláírtad életed első 
profi szerződését, meglepett, 
hogy máris lehetőséged nyílt 
erre?

Van még három évem az 
utánpótlásban, és nem hittem, 
hogy ilyen gyorsan szerződést 
kapok. Már az is hihetetlen 
volt, amikor nyáron felkerül-
tem edzésekre a felnőttek 
közé, hát még az, hogy leül-
hettem a padra meccsen, ké-
sőbb pedig pályára is léphet-
tem. Nagyon jó érzés, hogy 
bíznak bennem, bennünk, de 
ezzel együtt sem változott 
semmi velem, én csak teszem 
a dolgom, szeretnék minél 
jobb kézilabdázóvá válni.

47 www.fradi.hu
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A PÉNZ SZÁMOMRA EGYÁLTALÁN NEM 
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MAXIMÁLISAN KIAKNÁZNI, S A LEHETŐ 
LEGMAGASABB SZINTRE ELJUTNI 



Február 16-án a vízilabda-társadalom felkapta a fejét. Majd hat nap múlva 
ismét! Történt ugyanis, hogy ami az előző idényben még csak álom volt, 
az mára valóság: az FTC-Telekom női vízilabdacsapata két nagyszerű 
sikert aratott a magyar bajnokság három elitcsapata közül kettő ellen is. 
A lányok előbb a BVSC-vel játszottak bravúros döntetlent, majd kétgólos 
hátrányból fordítva, 10-8-ra legyőzték az előző szezon ezüstérmesét, a 
Dunaújvárost. 
„A csapat már a szezon elején biztatóan játszott, ám akkor még nem áll-
tunk össze. Ezen a két mérkőzésen megmutattuk, hogy mennyire erősek 
vagyunk. A javuló védekezés volt a siker kulcsa. A BVSC-vel a sok hiba 
ellenére játszottunk döntetlent, az Újváros ellen viszont már a védekezés 
is pompásan összeállt, és ehhez kapcsolódott a türelmes támadójáték, 

MÁR CSAK

”ARANYBARNULNI” KELL!

Női vízilabda csapatunk februárban két bravúros 
eredményt ért el: előbb a BVSC-vel játszott 
döntetlent, majd legyőzte a Dunaújvárost. 
Csapatkapitányunk, Bujka Barbara segítségével 
bepillanthatunk a kulisszák mögé. 
SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

az emberelőnyös szituációkat nagyobb száza-
lékban lőttük be, mint máskor” – kezdte Bujka 
Barbara.
Európa-bajnok klasszisunk nem véletlenül 
emelte ki többször is az „összeállt” szócskát. 
A lányok amellett ugyanis, hogy a medencé-
ben remek csapatot alkotnak, a magánéletben 
is többször találkoznak, közös csapatépítő 
programokat szerveznek, erősítve ezzel az 
összhangot egymás között.
„Csapatkapitányként szinte kötelességem arra 
ügyelni, hogy az edzéseken és mérkőzése-
ken kívül is erős legyen az összhang. Fontos, 
hogy szeressünk egymással lenni, mert akkor 
a vízben is sokkal jobban küzdünk egymásért. 
Szerintem ezt eddig idén nagyszerűen sikerült 
megoldani. Ezek a programok elsősorban 
szórakoztató jellegűek, például társasjátéko-
zunk, házi csocsóbajnokságot rendezünk, vagy 
éppen grillezünk” – avatott be a közös progra-
mokba centerünk.

48 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 48 ! Az ob I alapszakaszában Nikola Jaksics lett 
a házi gólkirály 26 góllalwww.fradi.hu
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Az FTC vízilabdacsapatánál a fiatalok beépítésére is 
figyelnek. Az elmúlt hetekben hat, még csak serdülő 
vagy ifjúsági korú újonc (Várkonyi Ádám, Gyapjas 
Brendon, Nyíri Balázs, Böröczky Marcell, Szabó 
Bence, Varga Bence Bendegúz) mutatkozhatott be a 
felnőtt ob I-ben.

Az FTC-Telekom Waterpolo férficsapata továbbra is 
százszázalékos a bajnokságban. Varga Zsolt csapa-
ta az ob I középszakaszában 10-8-ra legyőzte a nagy 
vetélytárs Szolnokot. A Fradi a Bajnokok Ligájában 
is nagy lépést tett a továbbjutás felé, miután 17-9-re 
nyert a Crvena zvezda ellen.

A fiatalok vevők a jó ötletekre, tervekre, s az idősebbek is igye-
keznek minél többet megtudni az új generáció tagjairól.
„A tapasztaltabbak, rutinosabbak igyekeznek segíteni a fiata-
lokat. Ez már egy egészen más generáció, mint a miénk, kicsit 
nehezebben is megy, mint amikor mi voltunk fiatalok. Gon-
dolok itt arra, hogy sokkal felgyorsultabb, high-tech világban 
élünk, másként működnek mostanság a dolgok. A Facebook, 
az Instagram és más különböző közösségi oldalak világát éljük, 
ebben nekünk, idősebbeknek is meg kell újulnunk” – mesélte 
Barbi, aki amellett, hogy odafigyel a csapattagokra, magát is új 
impulzusoknak tette ki.
„Most végzek majd el egy OKJ-s cukrásztanfolyamot, így 
hivatalosan is cukrász leszek. Mindig is nagyon szerettem 
sütögetni. Karácsonyra csináltam hatvan darab bejglit, kvázi 
nagyüzemben sütöttem. Akkor gondoltam arra, erről akár 
papírom is lehetne. Egy kedves ismerősömnél kezdtem bele a 
tanulásba. Nagyon szeretek odajárni, sok jó és hasznos prak-
tikát tanultam meg, az új ötleteket mindig a lányokon teszte-
lem. Azért a születésnapokra nem mindig én hozom a tortát, 
de ha valami újat tanulok, akkor annak a végeredményét az 
egyébként édesszájú csapat próbálhatja ki először” – mondta 
nevetve csapatkapitányunk.
A tészta, azaz a csapat és a befektetett munka tehát szépen  
„megkelt”, sőt már a sütőben készül a folytatásra.
„Aranybarnulnia kell még – nevetett Barbi. – Úgy gondolom, 
nagyon jó úton haladunk, még akkor is, ha most kicsit nehézzé 
tettük magunknak a folytatást. Remélhetőleg az Eger ellen túlju-
tunk a negyeddöntőben, a legjobb négy között pedig a bajnoki 
címvédő UVSE várhat ránk. Ugyanakkor, ahogy az elején is 
beszéltük, már a BVSC és a Dunaújváros ellen is van esélyünk. 
Hozzáteszem, hogy jó védekezéssel az Újpest is elkapható. Ne-
hezebben, mint a másik két csapat, de elég, ha csak visszaem-
lékszünk az idei Magyar Kupa elődöntőjére, ahol csak két góllal 
kaptunk ki” – zárta gondolatait csapatkapitányunk.

CSAPATKAPITÁNYKÉNT SZINTE KÖTELESSÉGEM 
ARRA ÜGYELNI, HOGY AZ EDZÉSEKEN ÉS 
MÉRKŐZÉSEKEN KÍVÜL IS ERŐS LEGYEN AZ 
ÖSSZHANG. FONTOS, HOGY SZERESSÜNK 
EGYMÁSSAL LENNI, MERT AKKOR A VÍZBEN IS 
SOKKAL JOBBAN KÜZDÜNK EGYMÁSÉRT

49 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 49 www.fradi.hu! Varga Zsolt a Crvena zvezda elleni BL-találkozón vette át  
a 2018-as évben a világ legjobb edzőjének járó trófeát
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Ahogyan azt mondani szokták, meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. 
Vagy éppen – sportágtól függően – kilencven, hatvan, esetleg harminckét percé, 
ha nem életünk párjáról, hanem életünk csapatáról vallunk. Én például soha nem 
feledem, hogy apám 1973 szeptemberében vitt ki először a Népstadionba kettős 

rangadóra, a Budapesti Honvéd feletti 
2-1-es győzelemre: már a teljes felső 
karéjt zöld-fehérbe borító Fradi-tábor 
lenyűgözött, a 80 ezer néző (nem a 
nosztalgia emeli az egekbe a néző-
számot, tessék utánaolvasni) ugyan-
csak leírhatatlan hatást keltett. Szőke 
Pista – ő lett a kedvenc játékosom, 
nyilván ugyancsak az első benyomás 
miatt – vezető góljánál addig soha 
nem tapasztalt hangorkán varázsolt 
el, majd a kispestiek hajrában esett 
szépítő találata után a Fradi kapuját a 
szememben mondabeli hősként őrző 
középhátvéd, Páncsics Miklós alakja 
maradt meg bennem.

Ugyanilyen tisztán és élesen látom magam előtt 1979 szeptemberét, az Újpesti 
Dózsa elleni 7-1-es diadalt. A maga nemében ez is első volt, kétszeresen is: maj-
dani első barátnőm első Fradi-meccse. Ha nem is örökre, de őt is megragadta az 
élmény, a szünet előtti percekben, Fazekas tizenegyesénél már fogadást kötött 
a mellettünk ülő ismeretlennel, hogy kihagyja. Aztán berúgta, de a lány hazafelé 
menet lelkendezve kérdezte, ez mindig ilyen jó buli-e, én pedig a lódítástól kissé 
pironkodva feleltem: persze, mindig pont ilyen.
Nem a passzív romantika idézteti fel velem e mérkőzéseket, hanem az, hogy pár 
éve még gyakran és kétkedve latolgattuk a régi barátokkal: manapság vajon mitől 
válik valaki fradistává? Ki, mi fogja meg?
A válasz szerencsére ismét magától értetődik. Egyik kollégám úgy döntött, itt az 
ideje, hogy kilencéves fiának élőben is megmutassa a Ferencvárost és a Groupama 
Arénát. Roppant jó érzékkel választott időpontot, mert a srác március 2-án a Diós-
győr elleni 7-0-lal debütált. A papa előzetesen tartott tőle, hogy esetleg unatkozni 
fog, ezzel szemben arra lett figyelmes, hogy gyermeke egyszer csak felpattan, ug-
rálni kezd, és a tábort utánozva skandálja az aktuális rigmusokat. Úgy tűnik, mostan-
tól adottak a szombat délutáni, esti programjai – nem kizárt, hogy egy életen át.
A női kézilabdacsapat évek óta ellenállhatatlanul vonzza a híveket, az is meg-
esik, hogy Sepsiszentgyörgyön autóba pattan néhány fanatikus, lenyom hétszáz 
kilométert, megnéz egy meccset, aztán indul is haza. De aki a fiú kézisek Veszp-
rém elleni helytállását látta, nevezetesen azt, hogy tizenéves ”kölykök” az utolsó 
pillanatokig döntetlen közelben tartják a világklasszisok elleni összecsapást, hogy 
a nem egészen tizennyolc esztendős Prainer Viktor és a még huszonkettőn inneni 
Szakály Benedek nyolc-nyolc gólt vág be kapuslegendáknak, ugyancsak nem 
utoljára vette a Népliget felé az irányt. Ráadásul a póló és a hoki elkötelezettjei is 
visszataláltak, és nemcsak a szívük, hanem a sportélmény, a színvonal is újra ezt 
diktálja nekik.
Lassan megint eljönnek azok az idők, mint amikor erdélyi barátom felvetette, nem 
is érti, hogy valaki budapesti lakosként hogyan választhat magának más csapatot, 
mint a Fradi.
Bevallom, azóta is adós vagyok neki a helyes válasszal.

 ÚJRA 
VONZÁSBAN
BALLAI ATTILA
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Sokszor, sok helyen beszéltünk már arról az 
örömteli változásról, ami az FTC-Telekom férfi 
jégkorongcsapatánál zajlik. Az összetartó, a 
hazai mezőnyben a jobbak közé tartozó magyar 
magot minőségi légiósok egészítik ki, akik nem-
csak a jégen jelentenek erősítést, de az öltöző-
ben is pozitív, példamutató karakterek.
Ezeknek a kritériumoknak tökéletesen megfe-
lel a Fradi kanadai centere, Braden Walls, aki 
hamar a közönség egyik kedvencévé vált. 39 
alapszakaszmeccsen szerzett 57 pontjával pedig 
kiérdemelte, hogy a rájátszásban ő viselje a házi 
pontkirályoknak kijáró aranyozott fejvédőt.
De mi hozott Európába egy ennyire tehetséges 
játékost a sportág őshazájából?

”Gyerekkoromban a jégkorong jelentett szá-
momra mindent – kezdett bele Wallsy. – Négy-
évesen tanultam meg korcsolyázni, hétévesen 
már szervezett hokicsapatban játszottam. 

Nincsenek 
falak
Walls
előtt

2018 nyarán érkezett Brassóból, ahol a 
csapat legeredményesebbjeként zárta 
az ott töltött idényt. Hamar felvette a 
Fodor Szabolcs keze alatt formálódó, 
megújuló Ferencváros ritmusát is, az 
alapszakaszt 39 meccsen szerzett 
57 ponttal zárta, a középszakaszban 
ezt megfejelte 2+2-vel, így házi 
pontkirályként aranysisakban lép 
jégre a rájátszás mérkőzésein. 
Jégkorongcsapatunk kanadai centere, 
Braden Walls a pályán szenvedélyes 
harcos, a magánéletben pedig 
csupaszív csapattárs és boldog 
családapa. SZÖVEG: BOLDIZSÁR MÁRTON
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A MAGYAR EMBEREK NAGYON 
KEDVESEK. AZ ELEJÉN AZT 
GONDOLTAM, HOGY ZÁRKÓZOTTAK, 
DE HA MEGISMERED ŐKET, 
MEGNYÍLNAK, ÉS A BIZALMUKBA 
FOGADNAK

Amióta az eszemet tudom, szerelmes vagyok 
ebbe a csodás sportágba. Nagyon szerencsés 
vagyok, mert a szüleim mindenben segítettek, 
gyerekként, ha kellett, az egész városon keresz-
tülcipeltek, hogy eljussak edzésre. Az alaszkai 
egyetemi évek után az Egyesült Államokban 
lettem profi játékos, majd onnan érkeztem Euró-
pába, a francia bajnokságból kaptam  
nagyon jónak tűnő lehetőséget. Nem volt 
könnyű meg lépni egy ekkora váltást, de utólag 
nagyon örülök annak, hogy így döntöttem.”
Braden és családja mostanra tartósan Európá-
ban rendezkedett be, a civilben boldog család-
apa pillanatnyilag nem is tervezi, hogy hazaköl-
töznek.

”A szép és boldog családom a legfontosabb 
az életemben. Nagyon sokat jelentenek nekem, 
nélkülük talán az egész pályafutásom máshogy 
alakult volna. Mindenhová velem tartanak, így 
egyértelmű volt az is, hogy Európába sem egyedül 
jövök. A menyasszonyom, Julia és a fiaim, az öt-
éves Wyatt és a kétéves Noah a legnagyobb szur-
kolóim! Persze nem könnyű a srácokkal gyakran 
költözni, de nagyon jól viselik, az pedig egészen 
biztos, hogy így sohasem unatkozunk. Ráadásul a 
gyerekek is profitálnak ebből, Wyatt például már 
most megért négy különböző nyelvet!”
Bradenék 2018 nyarán tették át székhelyüket 
Brassóból Budapestre. Ez sem volt kis váltás, de 
nem bánták meg.

”Imádjuk Budapestet. Először nem tudtuk, mire 
számítsunk, hiszen igazi világváros, de nagyon 
megszerettük! Közel lakunk a jégpályához, ami 
kényelmes, de hamar benn vagyunk a város-
központban is. Sok fantasztikus látnivaló van, 
gyönyörű történelmi épületekkel van tele a vá-
ros, s mindig akad valami program. A magyar 
emberek nagyon kedvesek. Az elején azt gon-
doltam, hogy zárkózottak, de ha megismered 
őket, megnyílnak, és a bizalmukba fogadnak. 
Egyre több ismerősöm van, csupa jót mondha-
tok a magyarokról!”
Természetesen nem mehetünk el szó nélkül a 
hokicsapat eredményei és amellett sem, hogy 
ebben Bradennek is tevékeny szerepe van.

”Nagyon profi stáb alakult ki körülöttünk, a 
klubnak lenyűgöző a történelme, a szurkolók 
fantasztikusak, szenvedélyesek, és mindig mö-
göttünk állnak, eredménytől és körülményektől 
függetlenül. Hogy mi az eredményességünk 
titka? Jó hangulatban, de kőkeményen dolgo-

zunk, szoros a kapcsolatunk a srácokkal, és 
kiváló edzőink vannak. Mindenki maximálisan 
tiszteli egymást és a csapatot, nincsenek egók. 
Mindannyian átérezzük, hogy a mezünkön 
lévő címerért küzdünk, és nem a mez hátán 
lévő névért. Keményen, együtt, Fradi-szívvel! 
Igen, tudom, mit jelent, hiszen olyan srácokkal 
játszom együtt, akik itt nőttek fel, vagy ennek a 
csapatnak szurkolnak gyerekkoruk óta.”
Vajon 22 ínséges év után meglesz-e ismét a hőn 
áhított bajnoki cím?

”A szezon eddigi részében kiharcoltuk magunk-
nak a lehetőséget, hogy jó helyzetből vágjunk 
neki a rájátszásnak, és az első akadályt már 
sikerrel vettük. Az edzőnk, Foci (Fodor Szabolcs 
– a szerk.) remek felfogásban vezet minket 
lépésről lépésre. Sok edzőm volt már pályafutá-
som során, de ő az egyik legjobb, jó szakember 
és jó ember is. Nem kell felemelnie a hangját, 
hogy odafigyeljünk rá. Mindig meghallgatja 
a véleményünket, problémáinkat is. Ha pedig 
ennyi minden összeáll, akkor nem igazán látom, 
mi lehet az akadálya, hogy harcba szálljunk a 
bajnoki címért.”
A próféta szóljon belőle!
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ÉDES 
SEMMITTEVÉS

Nem csupán elindulni, leállni is nehéz, főleg, 
ha az ember mind közelebb és közelebb érzi 
magát a célhoz. Pedig – hangozzék bármilyen 
ellentmondásosan is – a sportban a pihenés a munka 
nélkülözhetetlen eleme. Persze ahogy dolgozni, úgy 
lazítani is tudni kell, mert e kettő együttese ad szilárd 
alapot az igazán nagy győzelmekhez.
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KÁRELHÁRÍTÁS SORON 
KÍVÜL
Edzeni, edzeni, és még egy 
kicsit edzeni. A legelhivatottabb 
sportolók könnyen esnek bele 
az izommunka bűvkörébe, azt 
remélve, hogy testük és lelkük 
nonstop tréningezése hamarabb 
meghozza számukra az áhított 
sikert. Pedig pont ezzel hagy
nak figyelmen kívül egy mindent 
befolyásoló tényezőt. Azt, hogy 
az emberi test egy összetett 
rendszer, mely természeténél 
fogva hosszú távú fennmaradásra 
törekszik. Amikor viszont stressz  
éri, kénytelen ”kikapcsolni” egy 
kicsit legfőbb ösztönét, és a 
károk mielőbbi helyreállítására 
összpontosítani értékes ener
giáit. Márpedig minden edzés, 
minden verseny, minden egyes 
megpróbáltatás egy ilyen sokk, 
mely nyomokat hagy maga után. 
Ezeknek a nyomoknak, azaz 
a fizikai megerőltetés okozta 
mikrosérüléseknek a kezeléséről 
szól a regeneráció, mely ennél 
fogva elengedhetetlen. Szerve
zetünk tehát annyira intelligens, 
hogy képes az öngyógyításra, 
feltéve, hogy biztosítjuk számára 
az ehhez szükséges időt. Az ún. 
adaptációs időszak hossza sok 
tényező függvénye: az edzés
munka monotonitása és intenzi
tása éppúgy befolyásolja, mint a 
test kondicionális állapota.

NEM JÁTÉK
Márpedig a lazítást nem lehet 
félvállról venni. A nem megfelelő 
regeneráció egyre nagyobb és 
nagyobb erőfeszítéseket igényel 
a szervezettől, melyhez mind 
kevesebb és kevesebb energiát 
tud igénybe venni. Ez a két, egy
mással ellentétes folyamat pedig 
belátható időn belül az erőtartalé
kok kiürüléséhez vezet. Minőségi 
regeneráció híján csökken az 

AKTÍV REGENERÁCIÓ: amikor könnyed 
mozdulatokkal teljes mozgás tartományukban 
átmozgatjuk izmainkat. Ide tartozik többek 
között a nyújtás, a kocogás, vagy a saját 
testsúlyos, de könnyű edzés.

PASSZÍV REGENERÁCIÓ: amikor fizikai 
aktivitás nélkül segítjük elő a salakanyag 
távozását a szervezetből. Erre kiváló lehet egy 
jeges fürdő, egy masszázs, vagy fél óra a forró 
szaunában.

ellenálló képesség, mellyel pár
huzamosan romlik az immunrend
szer védelmi ereje is. Minderről 
előbb átmeneti, a hétköznapok 
természetes velejárójának tartott 
tünetekkel próbál figyelmeztető 
jelzéseket adni a test – ezek kö
zött leggyakoribb a levertség, a 
kisebb betegségek gyakori válta
kozása vagy a kedvetlenség. Ha 
azonban még itt sem kapcsolunk 
vissza, idővel a kognitív funkciók 
is megsínylik azt. Koncentrációs 
problémák, figyelmetlenség és 
akár memóriazavar is felléphet 
azoknál a sportolóknál, akik 
huzamosabb ideje megspórol
ják maguknak a pihenést. De a 
tartós túlterhelés igazán súlyos 
következményei a fizikai sérülé
sek, melyekkel testünk kényszerű 
megállást parancsol.

CSAK A LEGFONTOSABBAK
Noha kulcsfontosságú, a rege
neráció támogatása nem igényel 
csodaszereket vagy különleges 
módszereket. Nincs más dolgunk, 
mint testünk alapvető szükségle
teit kielégíteni – persze a leg
magasabb szinten. Ennek egyik 

pillére a minőségi, fehérjében és 
szénhidrátban gazdag étkezés. 
Különösen az edzést követő 
24–48 órában kell megemelt dó
zisban biztosítanunk izmainknak a 
létfontosságú összetevőket, hogy 
újra tudják építeni önmagukat. 
Ugyanígy nem elhanyagolható 
a megfelelő mennyiségű alvás 
sem, melynek során a szervezet 
lehetőséget kap arra, hogy az 

”új” izomszöveteken nyugodtan 
dolgozzon. Mindezt segíti, hogy 
ilyenkor megemelkedik a tesz
toszteronszint, javul az inzulin
érzékenység és a glükózkontroll, 
valamint mérséklődik a stressz
hormonok aránya is. És ezzel el is 
érkeztünk a hatékony újjáépülés 
harmadik nélkülözhetetlen ösz
szetevőjéhez, a mentális és fizikai 
stresszmentesítéshez. Kevésbé 
magától értetődő, de szerveze
tünk minden őt ért sokkra egyfor
mán reagál, ami sok értékes ener
giájába kerül. Azaz nem pusztán 
az izommunkát érdemes rendsze
resen visszafognunk, de célszerű 
tudatosan kerülni, adott esetben 
pedig szakszerűen kezelnünk,  
a mentális traumákat is.
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CITROMOS-
GYÖMBÉRES 
LAZACFILÉ 

EGYBEN SÜTVE

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE): 

+ 1 kiló bőrös lazacfilé 
egyben

+ 2 centi friss gyömbér
+ 3 evőkanál extraszűz 

olívaolaj
+ 1 citrom
+ só, bors

ELKÉSZÍTÉS
1. A sütőt melegítsd elő 
200 fokra. Egy tepsit 
bélelj ki sütőpapírral.

2. A lazacot mosd meg, 
szárítsd le papírtörlővel, 

sózd, borsozd. Olíva-
olajjal kend meg a bőrös 
felét, helyezd a tepsire.

3. A gyömbért r eszeld le, 
keverd össze az olíva-

olajjal, locsold meg vele 
a halat.

4. A citrom felét karikázd 
fel, tedd a citromszelete-

ket a halfilére.
5. Told be a sütőbe,

20 perc alatt süsd készre.

TIPP:
A maradék lazacból készíthetsz 

egy gyors, de különleges tésztát: 
serpenyőben melegíts meg 

2 deci habtejszínt, keverd bele 
a felkockázott, sült lazacot, sózd, 
borsozd, majd forgass bele főtt 

fettuccine tésztát. 
Tálald citromszeletekkel, 

friss kaporral.

56 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
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MANDULÁS-
KUSZKUSZOS TÖLTÖTT 

PADLIZSÁN

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
+ 2 nagyobb padlizsán
+ 1 fej vöröshagyma
+ 2 gerezd fokhagyma
+ 1 csésze kuszkusz (szárazon mérve)

+ 1 marék mandula
+ 8–10 szem aszalt sárgabarack
+ fél gránátalma
+ 3 deci görög joghurt
+ extraszűz olívaolaj, friss 

mentalevél
+ 1/2 teáskanál őrölt római 

kömény, só, bors

ELKÉSZÍTÉS
1. A sütőt melegítsd elő 180 fokra. 

A padlizsánokat mosd meg, 
szárítsd meg és vágd félbe, a 

szárukat hagyd rajta. Kábé 1 centi 
peremet hagyva vájd ki a pad-

lizsánok húsát és tedd félre. A ki-
vájt padlizsánokat sózd, borsozd, 
kend be egyenletesen olívaolajjal 
és 20–25 perc alatt süsd puhára.

2. Amíg a padlizsán sül, egy 
teflonban 3 evőkanál olívaolajon 

párold meg a felaprított hagymát, 
fokhagymát. Amikor már üveges 
a hagyma, add hozzá az apró-
ra felvágott padlizsánhúst és a 

római köményt, párold készre. A 
kuszkuszt készítsd el a csomago-

láson lévő utasítás szerint.
3. A töltelékhez egy tálban keverd 

össze a kuszkuszt, a hagymás 
padlizsánt, a felaprított aszalt 

sárgabarackot és a durvára tört 
mandulát. Ízesítsd sóval, borssal.
4. A megsült padlizsánokat töltsd 
meg a kuszkuszos töltelékkel és 
told vissza a sütőbe pár percre, 

hogy átforrósodjon. Tálald görög 
joghurttal, mentával és gránát-

almával.
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Katolikus klub asszimiláns német kispolgári 
háttérrel és gyökerekkel. Magyarország, a 
magyarság legnépszerűbb sportegyesü-
lete. A Fradi – mindkettő. A Fradi lényege 
szerint befogadó, nyitott közeg, ám komoly 
jelentősége van közösségében a haza-
szeretetnek, a magyar identitásnak is. A 
határon túli magyarok körében a Fradi nem 
más, mint ragaszkodás az anyaországhoz. 
A Fradi megértéséhez közelebb visz az 

”örökzöldfehér” becenév etimológiája: 
Franzstadt, Franz, Fradl, Fradi – monarchi-
ás osztráknémet gyökerek, amelyekből az 
egyik legmagyarabb tulajdonnév született, 
amely összeköt mindenféle rendű-rangú, 
politikai nézetű magyart itthon és világ-
szerte. A Fradi tehát nem befelé forduló, 
zárt világ, mégis értékeihez, tradíciójához 

Szurkolni valakinek: szív dolga. Kifürkészhetetlen ajándék az 
ősöktől, apáinktól, örökség. Azért kaptam, hogy továbbadjam a 
fiamnak egyszerű természetességgel, történetek, hősök, nagy 
alakok, szent pillanatok felidézésével. Ferencváros egykori német–
magyar olvasztótégelyében egyetemesen magyar klub született. 
Amikor ezzel számot vetünk, érdemes azon is elgondolkodnunk, 
milyen karaktert, stílust, szurkolói reményeket és elvárásokat 
alapozott meg a zöld-fehér történelem. SZÖVEG: SZOMBATHY PÁL

FRANZSTADTBÓL

MAGYAR
IDENTITÁS

erősen ragaszkodó mentalitást sugároz. 
Mindig megborzongok, ha a zsúfolt Anfield 
Roadon felcsendül a You Never Walk Alone 
– pedig nem vagyok Liverpool-szimpati-
záns (az ördögbe is, dehogynem, olyan-
kor nagyon is), de azokban a percekben 
esszenciálisan benne van minden, ami 
egy csapathoz való tartozást, szeretetet, 
tradíciót, vállalást jelenthet. Aki érti, érti: 
nincs mit magyarázni ezen. A Ferencváros 
és támogatói ugyanebbe az érzelmi hőfokú 
körbe tartoznak: a világ legszenvedélye-
sebb klubjai közé. Ahogyan nem véletlenül 
van testvéri-baráti érzés, átjárás a felvidéki 
DAC és a Fradi tábora között: a Nélküled 
eléneklése a dunaszerdahelyi arénában 
vallomás a szülőföldről, ezért olyan erős 
hatású, ezredszer is. 
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Azon igyekszem most töprengeni, hogy a 
legegyetemesebben magyar klubnál ma, 
a kétezres évek globális sportpiacán élve 
milyen jelentősége van még a magyar 
játékosoknak, a saját nevelésű magyar 
fiataloknak. Hogyan lehet, szabad és 
érdemes versenyképességet összhangba 
hozni hagyománnyal és a szurkolói szív 
hullámhosszaival? A siker a fontosabb vagy 
a küzdés maga? 
Adok egy választ kérdés formájában: miért 
rajongunk vajon azért a holland, illetve a 
holland klubnál felnevelt fiatalokból álló 
Ajaxért, amely szemtelen bátorsággal verte 
ki a BL-ből a Real Madridot? Miért érinti 
meg a lelkünket egy pillanatra ez a modern 
futballüzlet rideg szabályaival dacoló va-
gányság, építkezési modell, kitartás, saját 
út? Ugye, hogy valami lényegi húrt pendít 
meg egy olyan klub szerelmesében, ahol az 
identitás belülről fakad, nem a pénztárcák-
ból ömlik? Mondhatjuk persze erre, hogy 
a Liverpool egy dúsgazdag nemzetközi 
alakulattá nőtte ki magát, s így lett esélyes 
a legnagyobbak közé visszaemelkedni, s 
igaz is: csakhogy a Pool identitásának ereje 
akkora, hogy magához hajlítja a mezét vi-
selőket, s liverpoolit farag az arra alkalmas 
edzőből. Ez itt a lényeg: kiválasztja az arra 
alkalmasakat, akik szívükkel is a klub felé 
fordulnak, így lesz befogadóvá a hagyo-
mány ereje. 
BÍRÓ – Lukács 1, KLUJBER 9 (2), MÉSZÁ-
ROS 1, HÁFRA 8, Kovacsics 1 (1), Schatzl 3. 
Csere: Szikora (kapus), Klivinyi 2, HORVÁTH 
D., Márton 4, Tóth N. 1, Faluvégi 1, Klikovac. 
Edző: Elek Gábor
A Ferencváros női kézilabdacsapatának 
összeállítása utolsó középkörös BL-cso-
portmeccsén, ahol taktikázgatás nélkül 
győzve nem kerülte el az egyik fő esélyes 
Rosztovot. Miért másoltam ide a névsort? 
Mert nem tudok betelni azzal, hogy ezen 
a magas szinten is létezhet csapat, amely 
majdnem csupa magyar játékosból áll, s 
amelyet a szurkolói emiatt legalább annyi-
ra szeretnek, mintha BL-t nyerne kétéven-
te, sőt. 
Ha pedig tényleg így van, akkor fel kell 
tennünk néhány kérdést fradista önma-
gunknak:

– olyan-e a mi identitásunk, mint a mindig 
a legnagyobb neveket megszerző Realé, 
vagy inkább olyan, mint az Ajaxé, netán a 
kettő közé eső Pooléhoz hasonlít?
– miért fontosabb a fenti kézis névsorral az 
út maga, mint a végcél?
– miért lehet fontosabb a névsor, mint a 
trófea?
– miért számítanak gyakran többet az ér-
zelmek, mint az eredmények?
– le kell-e mondani öröklött elveinkről a 
nagyobb, az igazán nagy siker érdekében?

– akarunk-e legjobbak lenni az egyformák 
között, vagy jobb majdnem a legjobbnak 
lenni saját karakterünket megtartva?
– lényeges-e globális sportvilágunkban a 
magyar csapat, magyar játékosok elve?
– milyen közösségépítő hatása van a nem-
zeti jelleg megtartásának?

Nem tudom a pontos válaszokat, azt vi-
szont érzem, hogy mindezekről izgalmas, 
okos, egymásra figyelő, jóízű vitákat és 
eszmecseréket lehetne folytatni a Fradi- 
családban.
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AZON IGYEKSZEM MOST TÖPRENGENI, 
HOGY A LEGEGYETEMESEBBEN 
MAGYAR KLUBNÁL MA, A KÉTEZRES 
ÉVEK GLOBÁLIS SPORTPIACÁN ÉLVE 
MILYEN JELENTŐSÉGE VAN MÉG 
A MAGYAR JÁTÉKOSOKNAK, A SAJÁT 
NEVELÉSŰ MAGYAR FIATALOKNAK. 
HOGYAN LEHET, SZABAD ÉS ÉRDEMES 
VERSENYKÉPESSÉGET ÖSSZHANGBA 
HOZNI HAGYOMÁNNYAL ÉS A SZURKOLÓI 
SZÍV HULLÁMHOSSZAIVAL? A SIKER 
A FONTOSABB VAGY A KÜZDÉS MAGA? 

! A 70-es, 80-as években a Népstadionban három szektort is 
megtöltött a Fradi-tábor
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# A HÓNAP FOTÓJA 

! A Fradi-tábor nem először rukkol ki látványos és 
felemelő koreográfiával

Váz: Nikon D810
Objektív: 17-40 mm
F: 5,6
Záridő: 1/1200 sec
Fotó: Török András
Groupama Aréna / LSH
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! A szurkolók a Haladás elleni bajnoki előtt a himnusz 
eléneklésével is emelték az ünnepi mérkőzés méltóságát



13
Itt az esküvői sze-
zon: 13 szerszám, 

aminek ott kell(ene) 
lennie a kelengyé-
ben. Kristálypohár, 
robotgép… persze 
legyen ez is, de ah-
hoz, hogy bármikor 
mi is meg tudjunk 
valamit szerelni... 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:  

KALMÁR VIRÁG,  

KENESEI ANIKÓ

# TECHNIKA 

62www.fradi.hu ! Jégkorongkapusunk, Pleszkán József szakmája révén 
az asztalosmesterséghez is ért
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63 www.fradi.hu! A hokisok szertárában a csavarhúzó, kombinált fogó, kalapács,
élező és sok egyéb más mellett a fűrész is alapvető szerszám

2

1

3

4

5
[ 1 ] Akus fúró – a 
fene sem akar hosz-
szabbítókkal vázát 
leverni, ha ma már 
a nagy nyomatékú 
csavarhúzó is kapható 
akus kivitelben.
MAKITA akkus fúró- 
véső  kalapács 18 V / 
4,0 Ah (akku és töltő 
nélkül) DHR202Z 
46 695 Ft
kamody.hu

[ 2 ] LED-es lámpa 
– figyeld a fényerőt, 
lehetőleg legyen 

kitámaszthatós- 
felakaszthatós, és 
gyorsan tölthető.
BOSCH GLI DeciLED 
akkus LED-lámpa 
18 990 Ft 
kamody.hu

[ 3 ] Akkus csavar-
húzó – ha csak egy 
érvet kell felhozni 
mellette: az IKEA-s 
imbuszméret is jár 
hozzá, azaz sokkal 
gyorsabb lesz mos-
tantól összeszerelni a 
svéd csodát.

BLACK & DECKER
BDCDC18 – akkus 
fúrócsavarhúzó 18 V
25 490 Ft 
bauhaus.hu

[ 4 ] Csiszológép 
– sokkal sűrűbben 
fogjuk használni ezt 
a szerkezetet, mint 
hinnénk. Nézz csak 
körül, mire férne rá 
egy kis csiszolás, 
újramázolás!
MILWAKE 
ROS 125 E excenter 
csiszológép 

57 320 Ft 
praktikuskft.hu

[ 5 ] Grill- és kandalló-
gyújtó – ha nem szü-
lettél Bear Gryllsnek, 
és nem szeretnél 
negyed órát a tűzcsi-
holásnak szentelni, 
segíts magadon egy 
praktikus eszközzel.
LOOFTLIGHTER
grillgyújtó 
19 500 Ft 
grillgyujto.hu



# TECHNIKA 

64www.fradi.hu ! A törött hokibotok  újrahasznosíthatóak karnisként, polcként
vagy székként, csak fűrész, csavarok és fúrógép kell hozzá

[ 6 ] Térkőköz-gyomta-
lanító – a kövek közül 
kitépkedni a gyomokat a 
világ legunalmasabb és 
leggörnyesztőbb munká-
ja. Végre kitaláltak erre is 
egy eszközt.
SKIL 0700 AG fémkefés 
térköztisztító 
34 990 Ft 
arumania.hu

[ 7 ] Állvány – amíg nem 
tudunk még két kezet 
növeszteni, addig jól fog 
jönni egy tisztességes 
állvány.
DREMEL fúróállvány 
(26150220JB) 
18 940 Ft 
akme.hu

[ 8 ] Satu – precíz mun-
kát sokkal könnyebb úgy 
végezni, ha rendesen 
fixálva van, amivel dolgo-
zunk. Hidd el, szükséged 
van rá.
LUX Comfort SST-60 D
6799 Ft 
obi.hu

[ 9 ] Egy bőrönd szer-
szám – a régi festékesvö-
dörben gyűjtött, nagy-
papától örökölt hiányos 
szerszámkészlet helyett 
ideje egy komolyabb kol-
lekció beszerzésének.
STANLEY 70 részes 
szerszámkészlet 
79 900 Ft 
edigital.hu
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65 www.fradi.hu! A FradiMédia munkatársai az állandó pörgés miatt sokszor maguk is 
a szerszámokhoz nyúlnak rögtönzött megoldásért

[ 10 ] Alulétra 
– válasszunk 
többfunkciósat, a 
paddá alakíthatók 
sokszor válnak 
még hasznunkra. 
ALULÉTRA 4x3 
fokos alumínium-
létra munkaplat-
formmal 
19 990 Ft 
obi.hu

[ 11 ] Teleszkópos 
ágvágó – minek 
létrán balettozni, 
ha egy hosszabb 
– és erősebb 
– ágvágóval is 
megoldható a 
metszés?

FISKARS 
SmartFit teleszkó-
pos ágvágó L86 
17 990 Ft 
szerszamok-web-
aruhaz.hu

[ 12 ] Magas-
nyomású mosó 
– magyaráznunk 
sem kell, hogy 
mennyi mindenre 
lesz jó, igazából 
az autómosástól 
a térkőtisztításig 
mindenre. Ez egy 
abszolút belépő 
szintű gép, a határ
a csillagos ég…
KÄRCHER K2 
COM PACT 

magas nyomású 
tisztító extra al-
katrészek nélkül 
29 900 Ft 
baumax.hu 

[ 13 ] Akus fűnyíró 
– ha csak mini 
kerted van, és 
undokok a szom-
szédaid, akkor 
már csak a béke 
kedvéért is ilyet 
vegyél.
BOSCH Rotak 
32LI Li-ion akkus 
fűnyíró 
141 990 Ft 
(április 30-ig 
120 000 Ft) 
praktiker.hu

[ 10 ]
– válasszunk 
többfunkciósat, a 
paddá alakíthatók 
sokszor válnak 
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AHOL ÁLL ÉS 
ZSONG A VILÁG 
EGYSZERRE
A sivatag végtelensége és a Vörös-
tenger mesébe illő kéksége akár 
önmagában is elég lenne egy-egy 
külön fejezethez az úti naplóban. De 
az ókor titkainak gyökeréhez eljutni, 
legendák és mítoszok építészeti 
csodákban őrzött nyomában járni 
és a helyiek messze földön híres 
vendég szeretetét élvezni 
már-már egyet jelent a ki hagy-
hatatlannal.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZITA MÓNIKA

66 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 66 ! Alexandriában 1927 karácsonyán, a meleg éghajlatot kihasz
nálva, focistáink is megmártóztak a Földközitengerbenwww.fradi.hu

# UTAZÁS 



EGYIPTOM NEMHIÁBA A PIRAMISOK 
HAZÁJA, A HIVATALOS ADATOK ALAPJÁN 
130 LÉTEZÉSÉRŐL TUDUNK. KÖZÖTTÜK 
IS A LEGNAGYOBB A KÖZEL 20 ÉVEN ÁT 
ÉPÜLT KHEOPSZ PIRAMISA, MELYET 2,3 
MILLIÓ KŐTÖMB ÖSSZESSÉGE ALKOT, ÉS 
AMELY 6 MILLIÓ TONNÁT NYOM. 3800 
ÉVIG BIRTOKOLTA A VILÁG LEGMAGASABB 
ÉPÜLETE CÍMET.

CSUPA VARÁZSLAT
Egyiptom semmihez sem fog-
ható kincse múltnak, jelennek és 
jövőnek egyszerre. Több ezer 
év történelmének lenyomatát 
őrzi városaiban és kultúrájában, 
miközben természet formálta 
tájai a sokat látott embereket is 
káprázatba ejtik. A Nílus országa 
messze több, mint a fáraók biro-
dalma. Bármerre járjunk is benne, 
utcáin sétálgatva varázsszőnyeg 
nélkül repülhetünk vissza a római 
uralom vagy az angol gyarmato-
sítás korába, miközben egy-egy 
forgalmas piacra betévedve, 
textiláruk és kézzel készített 
dísztárgyak között ténferegve 
testközelből figyelhetjük meg, 
hogyan köttetnek a jó üzletek a 
kereskedelem egyik bölcsőjében. 
A templomok, síremlékek, nagy 
csatákat látott mecsetek renge-
tegéből pedig pillanatok alatt a 
Vörös-tenger aranyszínű homok-
kal borított partján találhatjuk 
magunkat, ahonnan vízre szállva 
színes korallzátonyok felfede-
zésére indulhatunk. A sebesen 

67 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 67 www.fradi.hu! A Fradi labdarúgói 1927–28 telén Egyiptomban túráztak, 
ahol 8 mérkőzésen 7 győzelmet szereztek és 27 gólt rúgtak

UTAZÁS #



cikázó halrajok egyikét követve 
pedig előbb-utóbb garantáltan 
kilyukadunk egy mély titkokat 
őrző hajóroncs közelében.

A TÖKÉLETES KÖZÉPPONT
Bár választási lehetőségünk 
bőven van, ha Egyiptom minden 
szeletéből szeretnénk egy kicsit 
magunknak, Hurghada kínálja a 
legsokszínűbb alternatívát hozzá. 
A Vörös-tenger fővárosa tökéle-
tesen elegyíti magában mindazt, 
ami ennek a varázslatos ország-
nak a szépségét adja. A türkizkék 
tenger mosta kristálytiszta part 
és a nyüzsgő éjszakai élet teljes 
harmóniában megfér egymás 
mellett, miközben izgalmas öblei 
a tengerszint alatt is bőven tarto-
gatnak kincseket. A helyi bárok 
és éttermek specialitásokkal tele-
tűzdelt menüsora akár egy hétre 
elegendő meglepetéssel szol-
gál az európai ízekhez szokott 
turistának, miközben apró, de 
hangulatos üzletei rabul ejtenek 
egy-egy esti séta alkalmával. De 
sokat sejtető az is, hogy az egy-

kori halászfaluból lett tengerparti 
üdülőváros egyes részei a közeli 
lagúnákról kapták a nevüket. A 
horizonton épült homokszigetek 
ugyanis a teknősöktől a delfinekig 
páratlan növény- és állatvilágot 
tudhatnak magukénak, ezért 
érdemes egy üvegfenekű hajó 
fedélzetén körbejárni valameny-
nyit. És ha már vízre szálltunk, ne 
hagyjuk ki Giftun csodáját sem! 
A közeli sziget pont olyan, mint 
amilyennek a képeken látszik: 
türkizkék víz és korallzátonnyal 
körülölelt, finom homokos part 
fogadja a látogatóba érkezőket. 
Azon kevés hely egyike ez a föl-
dön, melyet a nagy turistaérdek-
lődés dacára is sikerült eredeti 
mivoltában megőrizni. Ha pedig 
egy kis történelemre vágyunk, 
Hurghadából könnyen és kényel-
mesen elérhető a gízai pirami-
sokat őrző Mokattam-fennsík, 
a luxori templom minden titka, 
és az ókori Egyiptom felbecsül-
hetetlen régészeti kincseinek 
tárháza, a Királyok völgye – akár 
teveháton.

A VÖRÖS-TENGER 
ÉLŐVILÁGA AZ EGYIK 

LEGSZÍNESEBB AZ EGÉSZ 
VILÁGON, RÁADÁSUL 

A SZNORKELEZÉS ÉS A 
BÚVÁRKODÁS TELJESEN 

BIZTONSÁGOS IS 
EGYIPTOMBAN.

68 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 68 ! 1928ban a focicsapat is teveháton indult piramis
nézőbe, ami után nem maradhatott ki a Szfinx semwww.fradi.hu
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ARANNYAL AZ ARANYOK 
FÖLDJÉRE
Hurghada az egyik leginkább csa-
ládbarát üdülőhely – erre pedig 
a legbiztosabb kézből kapunk 
megerősítést. A tavalyi hazai 
rendezésű birkózó világbajnok-
ság zöld-fehér hőse, Bácsi Péter 
ugyanis pár nappal az októberi 
vb után – maga mögött hagyva 
annak minden zaját –, család-
jával az oldalán meg sem állt a 
Nílus partjáig. ”Tudtuk, hogy a 
világverseny miatt az idei nya-
ralásunk kitolódik, ezért olyan 

helyet kerestünk, ahol november-
ben is szép idő van. Így utólag 
pedig azt kell hogy mondjam, 
tökéletesen választottunk. Ugyan 
kicsit korábban sötétedett, mint 
ahogy egy vakáción az ember 
megszokta, de egészen délután 
4 óráig kiváló strandidőnk volt, 
amit becsülettel ki is használ-
tunk a fiaimmal” – eleveníti fel 
a közelmúlt szép emlékeit az 
immáron kétszeres világbajnok. 
Hozzáteszi: bár az, hogy a döntő 
után eltűnt egy kicsit szem elől, 
hirtelennek hathatott, részükről 

a legkevésbé sem volt spontán az indulás. 
Az utazást már jó előre eltervezték, hiszen 
tudták, a felkészülés feszített tempója miatt 
őszig kevesebbet tud együtt lenni a család. 
Ezt pedig, amint lehetett, pótolni szeret-
ték volna. ”Hurghada csodaszép hely, tele 
változatos programokkal, melyek közül 
néhány gyerekbarátot természetesen mi is 
kipróbáltunk. De őszintén szólva lehettünk 
volna bárhol, számomra a legfontosabb az 
volt, hogy újra együtt lehettem a fiaimmal, 
hiszen nagyon kevés jutott nekünk egy-
másból a megelőző időszakban.”

Fotó: Flying Carpet, Isabella Juskova, Henrik Hedegaard,  
Ali Hegazy, Fynn Schmidt, Simon Matzinger / Unsplash

69 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 69 www.fradi.hu! A brit gyarmati időkből a Fradinak is vannak emlékei: 1928ban 
4000 néző előtt vertük 60ra az angol katonaválogatottat
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70 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 70 ! Többször is kevésen múlt, hogy szövetségi 
kapitánnyá válasszákwww.fradi.hu

# ÖRÖKZÖLD 

Hiába próbálom megtudni, mikor tűnt fel a 
Fradi-szív szókapcsolat, nem akadok a nyomára 
egyértelműen. Tán az 1929 januárjában hirdetett 
tagsági toborzóhoz kapcsolódik. Fehér (rendes 
tag) és zöld (pártoló tag) igazolványt kaptak 
az elkötelezettséget tagdíjjal is nyomatékosí-
tó hívek, amit az ajánlás szerint – akár a kicsi 
jelvényt – a szíve fölött tartozott hordani, viselni 
a szurkoló. Tény, ekkori a dél-amerikai túrát már 
megjárt csapatzászló s a B-közép fogalma is, az 
meg, hogy a kifejezés első, meghaladhatatlan 
idoljaként az épp befutott Toldi Gézára tekintet-
tek a fradisták, nekem ”bizonyítéknak” is elég.
A Fradi-szív a megalkuvást nem ismerő küzdés 
igényét jelenti, no meg a feltétel nélküli oda-
adást, ami, ha igazán megérintette, egy életen 
át fogva tartja a szurkolót. Aki részese, annak 
hite szerint ez az érzelmi-morális idea ”öröktől” 
létezett, s ha csapata múltján mereng, a foga-
lomhoz kötött tartalom előzményét, előzményeit 
is megtalálja biztosan. Így a Fradi-szív nem Tol-
dival kezdődik nála (ő csak az első csúcsa lesz!), 
a tradícióhoz régebbi nevek is illeszkedni fog-
nak. A Gabrowitz testvéreké, Rumboldé, Gorsz-
kyé, Tóth-Potyáé talán, Blum Zoltáné biztosan, s 
mindenekfelett Bródy Sándoré alighanem.
A leggazdagabb magyar klubtörténeti honlap, a 
Tempo Fradi ”brandjén”, az alapító Springer Fe-
renc reliefje után ő látható, ami azt jelenti, meg-

A FRADI-SZÍV 
FORRÁSÁNÁL
Kicsi volt, 168 centi, inas, izmos, kopaszodó, elálló fülű játékos, küzdött, 
hajtott a középpályán, s meg nem állt, pillanatra sem. Csapata s hazája 
volt a mindene, imádta a szurkoló, a Fradi-szív ősforrása is lehet ő. Bródy 
Sándor emlékét idézzük. SZÖVEG: N. PÁL JÓZSEF

határozó szerepét komolyan gondolják a szerkesztők. Nézem 
a képet: korán gyérülő hajú, elálló fülű ifjú embert látok, olyant, 
akit, ha játékával is rászolgál, csakis imádni tud a szurkoló. 
Hogy nézett ki az első évtized futballja, erről persze csak fantá-
ziálni lehet. Vélem, körülményes, ”ügyetlen” lehetett a későbbi 
játékhoz képest, ám a kor embere ezt látta, csak ebbe szeret-
hetett bele mámorosan (milyen lesz a foci húsz, ötven, száz év 
múltán, erről nem gondolkodott, ahogy mi sem képzelődünk – 
mondjuk – a 2100-ban eljövőről.) Bizony változott, ”fejlődött” a 
játék az évtizedek során, s illik tudni, hogy Bródy a maga ideje 
élvonalában volt mindenképpen. A vele, pályájával párhuzamo-
san ”felnőttkorba” jutott futball csendes, mégis meghatározó 
képviselője ő, az új jelenség – a labdarúgás – honfoglalásának 
egyik oszlopa, akárcsak jó két évtizeddel idősebb névrokona, a 
neves író az volt a modern magyar irodalom előfutáraként. 
Már az első ”mérkőzés”, az 1896. november elejei ”pékerdei 
csata” idején rúgta gyermekként a labdát, a kilencedik kerü-
leti Pannónia csapatában, innen került – Gorszky Tivadarral 
együtt – a Fradiba 1901 végén. Jól tudhatott fegyelmet tartani, 
mondta később, hisz már ifjúként is kapitányként tüsténkedett. 
Az lett az FTC-ben is Berán József 1905-ös halála után, s ’14 
nyaráig a gárda meghatározó vezérének számított. Nyolc baj-
noki aranyat, öt Ezüstkupát, Magyar Kupát, meg egy amolyan 
monarchiabeli BEK-nek felfogható Challenge Kupát nyertek 
addig, miközben a Fradi futballunk első, nemzetközi mércével 
is rangosnak tekintett egylete lett. Régiónk, a Duna menti isko-
la képviselőjeként a világ egyik élvonalát jelentette akkorra, s 
az 1911–12-es esztendő fordulóján megesett túrán az angolokat 
is le-leverte néhanap.



71 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 71 www.fradi.hu! Az 1912-es angliai túra volt az FTC első nagy kiruccanása, 
a hazaérkezőket már akkor több ezer ember várta a Keleti pályaudvaron

Nos, Bródy e csapatnak volt a kapitánya. Nem a 
virtuózokhoz, Patakihoz, Schlosserhez, Borbás-
hoz hasonló képességű tag, mégis alapember, 
a centerhalf kulcspozíciójában. Csatárt játszott 
kezdetben, középen s a balszélen is, de igazi 
helyét a középpálya közepén – Bukovi, Sárosi 
elődjeként – találta meg, jól szerelt, irányított, 
valóságos vezérnek mutatkozott, ahogy egy 
kapitánytól elvárható. Jól fejelt, nála jobban csak 
Károly Jenő a korban, s ha a síp megszólalt, óri-
ási tempó, küzdeni tudás jellemezte őt Schlosser 
Imre 1929-es emlékezése szerint.
1906 és 1913 közt volt válogatott, utolsó – tizen-
hetedik – meccsét ’13 április 27-én, az osztrá-
kokon vett 4:1-es bécsi győzelemkor játszotta 
le, midőn Zsákon és az MTK-s Bíró Gyulán kívül 
kilenc fradista adta a magyar csapatot. A hu-
szonkilencediket taposta ekkor.
Aztán jött a nagy háború. Ő is elment ”egy 
kicsit”, mondta, hogy harmadára fogyott hazáját 
és a Ferencvárost hat év múlva, 1920. július 12-
én lássa csupán. A hadifog-
lyok kenyerét ette Przemysl 
eleste (1915. március) óta, s 
mert a foglyokra vonatkozó 
nemzetközi szabályokat be-
tartották akkoriban még, a 
hazától több ezer kilométer-
re, az Obnál lévő berezovkai 
hadifogolytáborban is futbal-
loztak rendszeresen. Bródy 
az ötödik zászlóalj csapa-
tában rúgta a labdát, még 
osztrák–magyart is játszot-
tak, s tudásával, higgadtsá-
gával, megkérdőjelezhetet-
len tekintélyével nem csak a 
pályán dirigált, a lelket is tartotta társaiban. 
Egy másik országot talált idehaza. Hazája s 
klubja szeretetével kelt és feküdt odakint, itt 
meg a megbecsülés elemi fokát sem kapta meg. 
Idegenbe – Svédországba – ment ’21 őszén, 
mint megannyian a kilátástalanság körülményei 
között. Honvágy gyötörte, két év után hazatért 
s a Fradi amatőr edzője lett ’23 novemberében. 
Az Orth vezérelte MTK uralkodott a bajnok-
ságban jó ideje már, megelőzni őket csak a 
korszakos zseni brutális sérülése után lehetett. 
Az évet (1925/26) Bródy kezdte, ám az elnökkel 
összekülönbözött, így a diadalt már a tőle tanult 
Tóth-Potya István aratta le.

Nem sértődött meg, a Fradiért dolgozott tovább. A dél-ame-
rikai túrákon (’29, ’31) ő volt a csapatvezető, példamutató 
visszafogottsággal nyilatkozott az ottani lapoknak, s amikor 
sorsa úgy hozta – ’37 tavaszán –, Blum Zoltán betegsége miatt 
edzőnek is beszállt. 8:1-re és 10:0-ra nyertek Sárosiék, de a 
szíve megálljt parancsolt neki. Mit tett aztán, nem tudom. Sötét 
idők jöttek, abból a közösségből tagadták ki törvényekkel 
őt, ahova lelkével, szívével s minden idegszálával tartozónak 
tudta magát eszmélése óta már. 1944. április 19-én halt meg 
egy adat szerint, még innen a hatvanon, de hogy miként, nem 
tudom. Tán a két hete felvarrni rendelt sárga csillag szégyenét 
nem akarta elviselni, tán beteg volt, s az ideje járt le, a ”leg-
jobb” pillanatban. 
Így is, úgy is a magyarságé és a Fradié örökre ő!

A VELE, PÁLYÁJÁVAL PÁRHUZAMOSAN 

”FELNŐTTKORBA” JUTOTT FUTBALL 
CSENDES, MÉGIS MEGHATÁROZÓ KÉPVISELŐJE 
Ő, AZ ÚJ JELENSÉG – A LABDARÚGÁS – 
HONFOGLALÁSÁNAK EGYIK OSZLOPA, 
AKÁRCSAK JÓ KÉT ÉVTIZEDDEL IDŐSEBB 
NÉVROKONA, A NEVES ÍRÓ AZ VOLT A MODERN 
MAGYAR IRODALOM ELŐFUTÁRAKÉNT
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EGYÜK TISZTÁRA MAGUNKAT
A natúr a legjobb út 
– ehhez nem férhet 
kétség. Ennek ellenére 
a mai ember tányérján 
egyre nagyobb helyet 
kapnak a mesterségesen 
előállított élelmiszerek, 
melyek már csak 
nyomokban 
tartalmazzák a 
természetet. Ideje hát 
riadót fújni, és jobban 
megválogatni, mit 
tűzünk a villánkra.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. 
FRITZ PÉTER
egészség tudományi 
szakértő

72 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 72 ! A lazac gyakori alapanyaga a sportmenüknek
a Fradi Liget étteremben is.www.fradi.hu
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TISZTA ÉTEL – TISZTA SOR
Az ébresztő kampányban a leghangosabb kürt 
egyértelműen a clean eating filozófiát követők 
kezébe került, akik vallják: a mindennapi táplál-
kozásba nem férnek bele a mesterséges adalék-
anyagok, a tartósítószerek és a hormontartalmú 
húsok, csak és kizárólag a tiszta és tápanyagok-
ban gazdag superfoodok. Az irány maga jó – ez 
vitán felül áll. Azonban rögtön felveti a kérdést, 
hogy a mai rohanó világban mennyire megvaló-
sítható. ”Éppen ezért megengedőbb a gyakorlat 
az elméletnél – árnyalja rögtön a képet dr. habil. 
Fritz Péter, a Ferencváros egészségtudományi 
szakértője. – A szakemberek, akik ezen elvek sze-
rint állítják össze egy sportoló étrendjét, többnyire 
már az indulásnál tesznek kivételeket. Fehérjekészít-
ményekre például szükség van, ahogy a mestersé-
ges tápanyagbevitel is nélkülözhetetlen olyan fizikai 
terhelés mellett, ami a felkészülés és a versenyek 
örök körforgását jellemzi. De hogy egy életszerű 
példával érzékeltessük mindezt: a legtöbb sportág-
ban mérkőzés közben is szükséges az energiapót-
lás, amit energiaszeletekkel vagy megfelelő össze-
tételű italkészítményekkel biztosítunk. Nehezen 
elképzelhető, hogy ezt frissen sült rozsos kenyérrel 
váltsuk ki – ami ugye sokkal inkább megfelelne a 
clean eating legszigorúbb értelmezésének.”

A FÉLIG KÉSZ TELJESEN ROSSZ
Ebből is látszik: a filozófia alaptézisei ellentmon-
dást nem tűrően fogalmaznak azt illetően, mit 
szabad a tányérunkra tennünk. Eszerint a legfőbb 
követendő elv, hogy az étel a lehető legköze-
lebb álljon a természethez, mondván: az emberi 
beavatkozás csak ronthat annak minőségén. 

”Ahogy a legtöbb, táplálkozásunkkal kapcsolat-
ban megalkotott újító megközelítésre, erre is igaz, 
hogy túlságosan szélsőséges. Semmi nem garan-
tálja például, hogy a szomszéd udvarában nevelt 
tyúkólból  kizárólag minden fertőzéstől mentes to-
jást gyűjthetünk össze, miközben az üzemekben 
megannyi minőség-ellenőrzési szabály gondos-
kodik az ilyen problémák kiszűréséről” – helyezi új 

EGYÜK TISZTÁRA MAGUNKAT
”AZ EMBERI TEST OLYAN, MINT 
EGY LUXUSAUTÓ. MINDEN MEGVAN 
BENNE, AMIRE CSAK SZÜKSÉGÜNK 
LEHET. AZ MÁR CSAK RAJTUNK 
MÚLIK, MILYEN MINŐSÉGŰ 
ÜZEMANYAGGAL TANKOLJUK NAP 
MINT NAP.”

megvilágításba a szabályokat a szakember. Azt azonban elisme-
ri: vannak megkérdőjelezhetetlen pontjai a clean eating rend-
szerének. Egyik ilyen például a finomított élelmiszerek mellőzése 
mind alapanyagként, mind pedig feldolgozott formában. ”Éppen 
azért ajánlott kerülni a félkész termékeket, mert tele vannak 
cukorral és/vagy liszttel, ami nem jó az emésztésnek, ugyanis 
ezek az összetevők tapadnak a bélbolyhokra, rontva ezzel a 
tápanyagok felszívódását. Emellett rengeteg adalékanyagot is 
tartalmaznak, hiszen a gyártó szempontjából fontos, hogy elké-
szítéskor a dobozon látható állagot adják vissza.”

TESTÜNK JELEZ
Érzékszerveinket megcsalhatjuk, szervezetünket azonban nem. 
Utóbbi előbb-utóbb besokall a szín- és ízfokozóktól, aminek 
leggyakrabban ételallergiák formájában ”ad hangot”. Jó hír 
viszont, hogy testünk egy szuper gépezet, mely minden nap 
képes újraépíteni önmagát. Ezért ha úgy döntünk, méregmen-
tes üzemmódra váltunk, nincs más dolgunk, mint segíteni őt 
az öntisztulásban. Ha elkezdünk rostban gazdag élelmiszere-
ket fogyasztani, azzal támogatjuk emésztésünket. Ha emellé 
kellő mennyiségű folyadékot iszunk, fejlesztjük regenerációs 
képességünket. Ehhez jöhet a változatos, vitaminokban és 
nyomelemekben gazdag táplálkozás, mely nagyban támogatja 
az enzimrendszert. ”Az elmúlt három-négy évtizedben sokat 
tettünk azért, hogy drasztikusan csökkenjen táplálkozásunk 
minősége. Ez ellen tennünk kell, amelyhez a clean eating filozófi-
ája jó alapot szolgáltat. Azonban nem drasztikus eszközökkel, 
hanem sok apró, de fontos elemmel kell ennek nekilátnunk, 
mely egymást támogatva, egymásra épülve indít el bennünket 
a méregtelen táplálkozás útján.”Fo
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KLUJBER
KATRIN
1. Hogyan lettél kézilabdázó? Óvo-
dásként elmentem a kézilabdázó 
unokanővérem edzésére, megtetszett, 
ott ragadtam. Azóta a két kishúgomat 
is sikerült ”megfertőzni”.

2. Kit tartasz a világon a legjobb női 
kézilabdázónak? Nora Mörköt, szeret-
nék olyan mozgékony és erős lenni a 
pályán, mint ő.

3. Kitől kaptad az életben és a sport-
ban a legjobb tanácsot? A szüleimtől, 
akiknek nagyon sokat köszönhetek, to-
vábbá a menedzseremtől, Bognár Nán-
dortól. Édesanyám korábban kézilab-
dázott, így ő – apukámmal ellentétben 
– elsősorban szakmai szemmel nézi 
a meccseimet. Talán sorsszerű, hogy 
anyu egykori mestere, Takács József-
né lett az én első edzőm is Újvárosban. 

4. Milyen érzés a Fradiban sportolni? 
Amikor elindultam Dunaújvárosból, 
volt bennem egy kis félsz, de ahogy 
beléptem a Népligetbe, azt éreztem, 
hazaérkeztem! A lányok az első perc-
től kezdve befogadtak, s úgy érzem, a 
szurkolók is. Ma már pontosan tudom, 
mit jelent a Fradi-család, ez nem mese, 
hanem valóság.

5. Mit tartasz a csapat legnagyobb 
erényének? Nagyon összetartunk a 
lányokkal, segítjük egymást, a közös 
programokra, legyen az egy vacsora 
vagy mozi, mindenki eljön.

6. Mivel töltöd legszívesebben a sza-
badidődet? A mamámmal nagyon jó 
viszonyt ápolok, szeretek a családom-
mal együtt lenni, jókat játszunk együtt 
a húgaimmal.

Született: Budapest, 
1999. április 21.

Magasság, testsúly: 
170 cm, 64 kg

Poszt: jobbátlövő
Korábbi klubja: 

Dunaújváros

7. Milyen autóval közlekedsz? Klasszi-
kus és üzemanyag-takarékos BMV-vel, 
azaz busszal, metróval, villamossal. 
Persze később azért szeretnék autót…

8. Mi a kedvenc ételed, italod? Spor-
tolóként a vizet preferálom. Nagyon 
szeretem a főzelékeket és a csirke 
minden változatát.

9. Ki a kedvenc színészed, színész-
nőd? Jim Carrey, Melissa McCarthy. 

10. Milyen filmeket szeretsz? A kém 
a kedvencem, általában kedvelem a 
vígjátékokat, imádok nevetni.

11. A Fradiban kik a legjobb barátaid? 
Mindenkivel jó a viszonyom, a junior 
válogatottból régebbről ismerem Falu-
végi Dorottyát, Háfra Noémit, Márton 
Grétit, továbbá Misivel (Kovacsics 
Anikó – a szerk.) is nagyon jó bará-
tok lettünk, nem véletlenül vagyunk 
szoba társak a túrákon.

12. Elek Gábor vezetőedzővel is jól 
kijössz? Abszolút mértékben, Gábor 
végtelenül türelmes velem a kezdetektől, 
elvégre meg kellett tanulnom és begya-
korolnom a figurákat, amihez idő kell. 

13. Céljaid a közeli és a távoli jövőre?
Az egyik álmom már megvalósult: itt 
vagyok a Ferencvárosban, egy BL- 
csapatban. Csodálatos lenne a Final 
Fourba bekerülni. Távolabbra tekintve, 
szeretnék a felnőtt válogatott alapem-
bere lenni, s kijutni az olimpiára. 

+1 Életmottód röviden? Ami a karomra 
is írva van: ”Senki nem mondta, hogy 
könnyű, de én soha nem adom fel.”

A totó hagyományait 
megidézve 13+1 

kérdést teszünk fel 
kedvenceinknek. 

Ezúttal női 
kézilabdacsapatunk 
junior világbajnok 

jobbátlövőjét, Klujber 
Katrint faggattuk.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

74 ! A fiatal átlövő kiválóan felvette a BL ritmusát,
ő lett február legjobbjawww.fradi.hu
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www.volkswagen.hu

Reakcióhős.

Az új Golf IQ.DRIVE motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5-6.3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131-143 g/km.  
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának 
időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a 
különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. 
Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők 
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!  
A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

Az új Golf IQ.DRIVE  
vészhelyzet-asszisztenssel.
Az új Golf IQ.DRIVE a környezetére és Önre is figyel. Vészhelyzetben először hangjelzésekkel, 
fényjelzésekkel és rövid fékezésekkel figyelmeztet a jármű irányításának átvételére. Amennyiben 
Ön erre sem reagál, a vészhelyzet-asszisztens gépkocsiját a sávon belül tartva aktiválja a vészvillogó 
berendezést, és folyamatosan csökkenti a sebességet a megállásig.

    Úton az önvezetés felé.
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