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MENETREND #

ATLÉTIKA

FÉRFI LABDARÚGÁS

NB I
Május 4.: FTC–Újpest
Május 11.: FTC–DVSC
Május 19.: Puskás Akadémia–FTC

KERÉKPÁR

Május 2–5.:
Gracia-Orlová
nemzetközi
verseny,
Csehország –
Matuz Etelka
Május 5.: XII.
Kínok kínja
kerékpáros
mezőnyverseny,
Esztergom –
Hajnal Adrienn,
Marton Orsolya
Május 9–12.:
Parakerékpár
Világkupa,
Corridonia,
Olaszország –
Oczelka Róbert,
Nagy Gergely
Május 12.: V4
Kerékpár
verseny,
Visegrád –
Matuz Etelka
Május 30.
– június 1.:
Upper Austria
Paracycling
Tour – Oczelka
Róbert, Nagy
Gergely

TEKE

Május 16–26.: Világbajnokság, Rokycany,
Csehország – Kovács Gábor, Tóth Andrea

NŐI
LABDARÚGÁS

FÉRFI TORNA

Május 23–26.: Világkupa, Koper, Szlovénia – Babos
Ádám, Boncsér Krisztián
Május 30. – június 2.: Világkupa, Eszék,
Horvátország – Babos Ádám, Boncsér Krisztián

Május 4.: DEAC–FTC Futsal-Fisher Klíma
Május 11.: Nyírség–FTC Futsal-Fisher Klíma
Május 18.: FTC Futsal-Fisher Klíma–Csömör
Május 22.: Szolnok Fanatic–FTC Futsal-Fisher Klíma

!

Férfi
Itt
szerepel
és női hokisaink
valamilyenösszesen
általános6adat
trófeával,
a Fradiról,
4 bajnoki címmel és
visszatekintés,
3
bronzéremmel
történelem,
zárták a szezont
statisztika
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Május 4–5.: Világkupa, Tauber,
Németo. – Jeszenszky Szilvia

FÉRFI
KÉZILABDA

Május 11–12.: Felnőtt és ifjúsági rangsoroló, Szolnok
Május 17–19.: Maratoni magyar bajnokság, Győr
Május 24–26.: I. felnőtt és ifjúsági válogató verseny,
Szolnok

NŐI FUTSAL

VÍVÁS

NB I
Május 3.: Kisvárda–FTC-Rail Cargo
Hungaria
Május 9.: Érd–FTC-Rail Cargo
Hungaria
Május 18.: FTC-Rail Cargo
Hungaria–Eszterházy SC

KAJAK-KENU

Május 3.: FTC Futsal-Fisher Klíma–Gyöngyös
Május 13.: Csenger–FTC Futsal-Fisher Klíma
Május 17.: FTC Futsal-Fisher Klíma–Újpest

Május 3–5.: Grand Prix
Ostrava, Csehország
Május 31. – június 2.: Prague
2019, Prága, Csehország

NŐI KÉZILABDA

NB I
Május 4.: FTCTelekom–ETO FC
Győr
Május 12.: AstraAlef HFC–FTCTelekom
MAGYAR KUPADÖNTŐ
Május 16.: FTCTelekom–DVTK

FÉRFI FUTSAL

ÚSZÁS

Május 11–12.:
Csapatbajnokság
elődöntő, Győr
Május 18–19.:
Szuperliga, Debrecen
Május 19.: Gyalogló
Európa Kupa, Alytus,
Litvánia – Tokodi
Dávid

TRIATLON

Május 18.:
Paratriatlon
világbajnoki sorozat,
Jokohama, Japán –
Lévay Petra
Május 24–25.:
Balatonman,
Balatonkenese
Május 25–26.:
Klubcsapat-ob,
Tiszaújváros

NB I
Május 5.: FTC–Csurgó
Május 11.:
Budakalász–FTC
Május 18.: FTC–
Balatonfüred

BIRKÓZÁS

Május 12.: Országos
bajnokság, Budapest
Május 25–26.:
Nemzetközi verseny,
Sassari, Olaszország

FÉRFI VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA
Május 15.: Dinamo Moszkva–
FTC-Telekom
OB I
Május 1., 4., 8.: elődöntők
Május 11., 18., 22., 25., 28.:
döntők
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# TARTALOM

2019.

EBBEN A
HÓNAPBAN

MÁJUS

A következő
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2019.
május 31-én
jelenik meg!
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30
48
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6 Hírek házon belül
8 Új műsorvezető a Fradi TV-ben
10 Életműdíj Babi néninek!
12 Köke köszöntése
14 Én Fradim
16 Pap Gábor története
18 Győztes szériában

4

19 Lovrencsics az első duplázó
22 Hokiban is újra bajnok lett a Fradi!
28 U14: jól dönteni, s minél gyorsabban
30 U15: egy csapat, két Lisztes
32 Ép testben ép lélek
34 Edd magad sérülésmentesre
36 Küzdeni mindig, feladni soha

!

Labdarúgócsapatunk
Itt
szerepel valamilyen34
általános
meccs óta,
adat2 aéve
Fradiról,
veretlen
visszatekintés,
a
Groupama Arénában
történelem,
bajnoki
statisztika
mérkőzésen

16/04/19 15:55

LEVÉL #

120 ÉVES A FERENCVÁROSI TORNA CLUB
3 Kubatov Gábor köszöntője
4 Eszme
8 12 évtized – visszatekintés
20 Sztorik a Fradiról
23 Dicsőségtabló

Engem a feleségem és ne a játékosok
”
szeressenek!” – mondta gyakran egykori
mesterünk, Dalnoki Jenő. Mint ahogy ő sem
csókolgatta a futballistáit, viszont a tiszteletet
elvárta és a maga módján ő is megadta
nekik. Főként azoknak, akik szívüket, lelküket
kitették a Fradiért, a csapatért, a szurkolókért.
Utóbbiak kedvencei is elsősorban a csupa szív
játékosokból, no meg az egyéniségekből kerültek
ki. Arról nem beszélve, hogy egyik a másik nélkül
nem is létezhetett volna. A sportág históriájában
ezért is lettek a klasszisok legjobb barátai a
vízhordók, erre rengeteg példát lehetne felhozni,
éppenséggel a Fradinál is, ahol mindig akkor jött
a siker, ha összhang volt a csapaton belül.
Most is ezen múlik majd a harmincadik bajnoki címünk. Természetesen fontos az alapos
elemzés, a mindenre kiterjedő mérés, a rotáció,
ám divatos szóval élve, ha nincs meg a kémia az
öltözőben, előbb-utóbb feszültség keletkezik
a csapaton belül. Nemzetközi szinten, sztáredzőknél is megfigyelhető, megvan a három
lépés távolság játékos és edző között, ám egy
szemvillanásból, kézmozdulatból értik egymást,
mert tökéletes az összhang köztük.
Amikor e sorokat írom, Böde után éppen Lanzafame tölti egyhetes, házon belüli fegyelmi büntetését. Az előnyünk tetemes, nyolc pont a tabella
élén, ám emlékszem, jó néhány évvel ezelőtt a
mostani nagy rivális Videoton – igazi sztáredzővel a kispadon – nyolcpontos előnyről veszítette
el az aranyérmet. Nekünk nem szabad ezt a
hibát elkövetni. A Ferencváros tradíciója, aurája,
stílusa egyedi, sem keleti, sem nyugati minta
nem illik hozzá, kizárólag a sajátja, a mindent
elsöprő lendület, a győztes mentalitás, a szenvedély és az összefogás. Tanulnunk mindenkitől
lehet és kell is, ám mindenkitől elvárjuk a tiszteletet, s hogy azonosuljon a Fradi szellemiségével.
Továbbra is vallom: senki sem használhatja fel
a Ferencvárost egyéni céljai eléréséhez. Csak
együtt érhetünk el sikert. A klub ezt megelőző
29 bajnoki címénél ez így történt.
Elvégre, apáinktól tanultuk, senki sem lehet
fontosabb a Fradinál…

FORDÍTSD MEG A MAGAZINT!
+ 24 oldalon ünnepi melléklet
a 120. születésnapra

38
38 Minden vereségbe kicsit belehal
40 Irigylésre méltó hátország
42 A harmadik csillag fényében
44 A hónap fotója
46 Isten éltessen, fiatal barátom!
48 A nagy klasszikusok
52 13+1 kérdés Tóth Adriánhoz

!

Az szerepel
Itt
FTC-t Sike
valamilyen
András kötöttfogású
általános adat
szövetségi
a Fradiról,
kapitány képviseli
visszatekintés,
a
bukaresti Európa-bajnokságon
történelem, statisztika
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TISZTELET

40

Bánki József
5
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# HÍREK

GYORS
KÜLÖNDÍJ ÉS
ARANYÉRMEK
Március utolsó hétvégéjén rendezték meg a
Madárfészek Ökölvívó
Akadémián a Budapest-bajnokságot. Az
FTC bunyósai közül
az 52 kg-osok között
Szaka István, a 64
kg-osok között Rostás Armandó, míg a 81
kg-osok között Tallósi
Péter győzött. Nagy
tehetségünket, Rostás
Armandót választották
meg a legjobb felnőtt
ökölvívónak.
TÓTH-CSABAI DÓRA:
EURO KUPA-BRONZ!
Bronzérmesként zárta
az Olaszországban
megrendezett Euro
Kupát a magyar női
vízilabda-válogatott,
amelyben egy ferencvárosi játékos,
Tóth-Csabai Dóra kapott helyet. A magyar
csapat az első mérkőzésén 13-9-re nyert Görögország ellen, majd
15-14-es vereséget
szenvedett az oroszoktól. A bronzmérkőzésen a mieink 13-11-re
győzték le Olaszország
legjobbjait. Tóth-Csabai
az oroszok elleni mérkőzésen talált be egy
alkalommal.

www.fradi.hu
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MEGLEPETÉS!

CARBONARA À LA LANZAFAME

A HARMADIK CSILLAG FELÉ TÖRŐ LABDARÚGÓ
CSAPATUNK GÓLVÁGÓJA, DAVIDE LANZAFAME A
KONYHÁBAN IS MEGÁLLJA A HELYÉT. TÁMADÓNK
AZ OLASZ SPECIALITÁSOK MELLETT MÁR A MAGYAR ÉTELEKKEL IS ELBOLDOGUL.
– OTTHON NYOLCVAN SZÁZALÉKBAN A FELESÉGEM FŐZ, DE OLYKOR ÉN IS SZÍVESEN ELKÉSZÍTEM A CSALÁDI EBÉDET. LEGINKÁBB AZ OLASZ
ÉTELEKBEN VAGYOK OTTHON, A CARBONARA
SPAGETTI A KEDVENCEM. DE MOST MÁR EGY JÓ
GULYÁSLEVES SEM OKOZ PROBLÉMÁT!

Kiváló paratriatlonistánk, Lévay Petra
nemrég üzenetet
kapott: egy abaligeti futó kislánynak,
Borinak ő a példaképe. Sportolónk úgy
döntött, meglepi
Borit közös futással,
és néhány ausztráliai
szuvenírrel.
– Sportolóként nincs
is fontosabb, mint
hogy a gyerekeknek
példát mutassunk.
Jó volt látni rajta,
hogy nagyon örült
a találkozásnak,
és még tanácsot is
adtam neki, hogyan
tárolja az érmeit –
mondta Petra.
– Szeretnék olyan
kitartó lenni, mint
Petra – indokolta
példaképválasztását
röviden Bori.

TENISZEZŐ KAPUSOK

Különleges kihívást teljesített Dibusz
Dénes és Holczer Ádám. Két kapusunk a futball- és a teniszpályán is
összemérte erejét Sergei Rebrov jó
barátjával, a Budapesten élő Szerhij
Sztahovszkijjal, aki 2013-ban Wimbledonban Roger Federert is legyőzte.
A büntetőpontról az ukrán teniszező
ötven százalékos pontossággal célzott, így várható volt, hogy a teniszpályán az ő javára billen a mérleg nyelve.
– Gyakran ütögetünk Holczival, de
eddig elképzelni sem tudtuk, milyen
egy profi játékos ellen játszani. Nagy
élmény volt, bár az első szervák vis�szaadására nem sok esélyünk volt –
mesélte Dénes.

6
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Tóth
Itt
szerepel
Tímea valamilyen
és Bognár Enikő
általános
utánadat
Diószegi
a Fradiról,
Fanni
visszatekintés,
már
a harmadiktörténelem,
női műsorvezetője
statisztika
a Fradi TV-nek
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HÍREK #

GYORS

EMBERSÉGBŐL JELES

Női labdarúgócsapatunk márciusban tragikus apropóból lépett pályára
Alsóságon. A jótékonysági teremtornán eredetileg egy fiatal focista lány,
Petra gyógykezelésére gyűjtöttek volna.
– Sajnos a sors úgy hozta, hogy a torna célja tragikus módon megváltozott. Segíteni indultunk, de már csak emlékezni tudtunk – mondta a
lányok vezetőedzője, Dörnyei Balázs. – A pihenőnapján a csapat mégis
részt vett az eseményen, amelyhez hasonlón remélhetőleg soha többet
nem kell szerepelnie. A lányok a játék mellett lehetőségeikhez mérten
segítették a tragédiát átélt családot. Emberként jelesre vizsgáztak!

ARANYÉREM
A RAJONGÓNAK

KÜLÖNLEGES FIGYELEM

A Femcafe.hu Inspiráló Nők Díjátadóján
tüntették ki női kézilabdacsapatunk csillagát, Háfra Noémit. Húszéves átlövőnket
a fiatal sportoló kategóriában találták a
legjobbnak.
– Nagyon büszke vagyok az elismerés miatt. Ilyen fiatalon furcsa érzés, hogy képes
vagyok másokat ösztönözni, inspirálni,
s igyekszem továbbra is úgy teljesíteni a
pályán, hogy méltó legyek a díjra. A kézilabdában mindig a csapat – a Fradi, illetve
a válogatott – sikere a legfontosabb, de
emellett nagyon motiváló egy-egy egyéni
elismerés is – örvendezett Noémi.

!

A Paks
Itt
szerepel
ellenivalamilyen
futballmeccs
általános
előtt bajnok,
adat a Fradiról,
Erste Liga-győztes
visszatekintés,
hokisainkat
köszöntötték
történelem,
a Groupama
statisztika Aréna gyepén
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OLIMPIAI BAJNOK RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYÁZÓNK, LIU SHAOANG
IDÉNYE KÉZTÖRÉSE MIATT
SAJNOS A TERVEZETTNÉL KORÁBBAN VÉGET
ÉRT, EZÉRT A VB-N SEM
INDULHATOTT. A KIVÁLÓ
SPORTOLÓ EZALATT SEM
TÉTLENKEDETT, MOZGÁSSÉRÜLT RAJONGÓJÁT,
JÓZSA LÁSZLÓT AJÁNDÉKOZTA MEG AZ OLIMPIAI
ARANYÉRMES VÁLTÓ DEDIKÁLT KÉPÉVEL.
– SZÁMOMRA IS ÉLMÉNY
VOLT A TALÁLKOZÁS.
LENYŰGÖZÖTT, HOGY
LÁSZLÓ MENNYIRE TÁJÉKOZOTT A SPORTÁGUNKBAN. KI IS ÉRDEMELTE,
HOGY FELPRÓBÁLJA AZ
ÖTKARIKÁS ARANYÉRMEMET – MONDTA ÁDÓ.

7

KOROSZTÁLYA
LEGJOBBJA
Szemes Gergő, az FTC
vívója több korosztályban is sikeres. A ferencvárosi sportoló az
elmúlt évhez hasonlóan
az idén is megnyerte a
kadet tőrvívók Magyar
Kupa sorozatát. Szemes a szezon mindkét
MK-megméretésén az
élen zárt, ráadásul az
országos bajnokságon
is első lett, így jelentős
előnnyel nyerte meg a
pontversenyt.
NŐI TORNÁSZBRAVÚR
A Központi Tornacsarnokban rendezték meg
az I. osztályú leány serdülő, gyermek haladó
és kezdő tornászok csapatbajnokságának első
fordulóját. Az FTC a két
korosztályban egy-egy
csapattal indult. A gyermek kezdő korcsoportban induló csapat
(Hürkecz Mira, Szlifka Lilien, Hosnyánszki Petra,
Lukács Viktória, Sándor
Natália) az első helyen
zárt, míg a serdülők korosztályában a hatodikak
lettek a mieink.

www.fradi.hu
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# ZÖLDÖVEZET

ÚJ MŰSORVEZETŐ
A FRADI TV-BEN

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID
Ismét az FTC-Telekom női labdarúgócsapatától igazolt a
Fradi TV. Korábban Bognár Enikő dolgozott az olimpiai
bajnok ökölvívó, Kovács István műsorvezetőtársaként, áprilistól Diószegi Fannit láthatják a tévénézők Kokó mellett.
– A Komlósi Oktatási Stúdióban szereztem meg az alapokat, majd dolgoztam az egyik kereskedelmi sportcsatornánál is műsorvezetőként. Ott mostanában inkább a
háttérmunkából veszem ki a részem, lépegetek a szakmai
ranglétrán, és a Fradi TV kiváló lépcsőfok számomra –
mondta Fanni.
Az első éles bevetés előtt természetesen néhány próbafelvétel is készült, ezek során Kovács István hasznos
tanácsokkal látta el Fannit.
– Látszik, hogy a labda mellett a kamerával is jó barátságban van – dicsérte Kokó Fannit. – Biztos vagyok
benne, hogy a nézőknek is ez lesz a véleményük. Ráadásul Fanni profizmusa mellett a fradizmust is színtisztán
képviseli majd az adásban, úgyhogy nagyon örülök,
hogy mostantól közösen vezethetjük a Fradi TV-t.
Elődjéhez hasonlóan Fanni is egyszerre lesz a Fradi
aktív futballistája és a klub televíziós magazinműsorának
vezetője. A támadó súlyos térdsérülése után talán épp a
kupa- és a bajnoki döntő idejére lendülhet csúcsformába, ugyanakkor a kihagyás még élesebben világított rá
arra, amivel Fanni már korábban is tisztában volt.
– Mindig is törekedtem arra, hogy több lábon álljak, női
labdarúgóként fokozottan szükség van erre. Sportolóként mindig is érdekelt a média világa, és rendre pozitív
visszajelzéseket kaptam.
A Fradi TV-t szurkolóink továbbra is az M4 Sporton nézhetik meg, minden kedden új adással, a magazin korábbi
epizódjai pedig visszanézhetők a Fradi.hu-n és a Fradi
TV Facebook-oldalán.

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 ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,
zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei,
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.
A kiadó a MATESZ tagja!
Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk
és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek.
Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói
fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.
A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB KIADVÁNYAI:
Magyarország: JOY, 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 címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

www.fradi.hu
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Két játékosunk is képviselte a Ferencvárost
a női divízió I/A jégkorong-világbajnokságon

16/04/19 12:46

IRÁNY
A 30!
#MOSTSZURKOLUNK

# HÍREK

GYORS
FRADI-ARANYAK
DOROGRÓL ÉS ZALÁBÓL
A már a felnőttek
között is eredményes
Váncza István a juniorok között kötöttfogásban megnyerte a dorogi IX. Fekete Gyémánt
Kupán a 67 kg-osok
versenyét. A 72 kg-osok
között Bak Gergely zárt
az élen, a 82 kilogrammosoknál az ugyancsak fradista Dömök
Péter a harmadik lett.
A diák I-es országos
bajnokságon – amit
Zalaegerszegen rendeztek meg – az FTC 5
érmet szerzett, közülük
kiemelhetjük László
Koppány Simont, aki
aranyéremmel zárta
a viadalt.
CSAJOK A CSÚCSON
Nemcsak a férfi-, hanem női jégkorongcsapatunk is két arany
éremmel zárta a 2018–
19-es idényt. A lányok
korábban megnyerték az osztrák bázisú
DEBL-t, majd idehaza is
bizonyítottak: az OB
II/U25-ös bajnokság
döntőjében a MAC
Marilyn csapatát
mindkétszer 4-2-re
győzték le, így a hazai
bajnokság aranyérmét
is bezsebelték!

www.fradi.hu
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A TECHNIKAI
TUDÁS
MELLETT EZT AZ
ELKÖTELEZETT
FRADIZMUST
IGYEKSZEM
TOVÁBBADNI
MINDEN FIATAL
ATLÉTÁNAK

ÉLETMŰDÍJ
BABI NÉNINEK!
SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID
Az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás- és Sportalapítvány 2013-ban
hozta létre életműdíját, amellyel minden évben egy hosszú ideje a klubot
szolgáló, az FTC örökségéhez munkájával jelentősen hozzájáruló személyt tüntet ki.
Idén az atlétika-szakosztály vezetője, Vágóné Solti Mária vehette át az
elismerést, aki korábban a Ferencváros asztalitenisz-, atlétika- és kézilabda-szakosztályánál is sportolt. Ma az atléták vezetőjeként és edzőjeként már mindenki csak Babi néniként ismeri.
A fradizmust édesanyja, a tavaly elhunyt Solti Lajosné csepegtette belé
már az első lehetséges pillanattól kezdve.
– Valószínűleg már édesanyám hasában is Fradi-meccsen jártam. A
klub szeretete elválaszthatatlan volt a családi életünktől, a TF-es tanulmányaim során még nehézségeket is vállaltam, de kitartottam a Ferencváros mellett. A technikai tudás mellett ezt az elkötelezett fradizmust
igyekszem továbbadni minden fiatal atlétának. Nagy megtiszteltetés ez
a kitüntetés, és biztos vagyok benne, hogy édesanyám nagyon büszke
rám – mondta a díjátadás után kissé elérzékenyülve Babi néni.
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Babi
Itt
szerepel
néni fia,
valamilyen
Vágó András
általános
is az FTC-hez
adat a Fradiról,
tartozik:
visszatekintés,
az
atlétika-szakosztály
történelem,
sportolója
statisztika
és technikai vezetője

16/04/19 12:46

TEGYÜNK MA
A HOLNAP FRADIJÁÉRT!

Háfra Noémi

Emma,
10 éves kézilabdázó

TÁMOGASD SPORTOLÓINKAT
ÁLMAIK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!
Kérjük nyilatkozz adód 1%-áról az Albert Flórián
Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány javára!
Adószám: 18296147-1-43. Köszönjük!

# ZÖLDÖVEZET

KÖKE
KÖSZÖNTÉSE

Kökény Beának Nyíri
Zoltán operatív igazgató
is hozott ajándékot
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS
Az FTC Baráti Kör (FTC BK)
márciusi összejövetele elején
kerek születésnapos, egykori
zöld-fehér sportolókat köszöntöttünk: a kézilabdázó-ikont,
Kökény Beatrixot az 50., két
labdarúgót, Rátkai Lászlót és
Eipel Ferencet a 75., illetve a
70. születésnapja alkalmából.
A fiatal olvasók miatt szükséges megemlíteni, hogy Rátkai
László háromszor volt a Fradi
bajnokcsapatának tagja, az
1965-ös VVK-győzelemig
vezető úton a csapat eredményes csatára volt, míg Eipel
Ferenc a KEK-döntőig eljutó
gárda játékosa volt. Három legendás sportolónk mellett két
baráti köri tag is szerepelt az
ünnepeltek között: a 75 éves
dr. Horváth Ákos és a 35 éves
Vincze József, a Fradi Múzeum
munkatársa. Az FTC részéről
Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök,
az FTC BK nevében Kaszás Pál
alelnök köszöntötte és ajándékozta meg a jubilálókat.

www.fradi.hu
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Mivel az egyik ünnepelt, Kökény Beatrix
egyben a meghívott előadó is volt, az
összejövetel középpontjába a kézilabda került. A népszerű Köke hangulatos,
őszinte élménybeszámolót tartott sikeres
pályafutásáról, eredményeiről. Bevallotta,
hogy a Pongrácz-telepen nem tartozott a
jó gyerekek közé, esetenként egy-két szülői tasli is elcsattant. A fiús sportok vonzották, különösen a foci, 12 éves korában
mégis a kézilabdát választotta. A Bp. Építőkben Hajnal József volt a nevelőedzője,
aki felismerve a tehetségét, mindig eggyel
magasabb korosztályú csapatban szerepeltette. Már 19 évesen bemutatkozott
a felnőtt válogatottban. A Bp. Építőkkel
(névváltozás után a Hargita KC-val) három
bajnoki címet szerzett, majd az FTC-vel,
ahová 1992-ben igazolt, további ötöt,
emellett hétszeres Magyar Kupa-győztes.
1988 és 2000 között 245-ször szerepelt
a válogatottban, az eredménysora igen
gazdag: egy-egy olimpiai ezüst- és bronzérem, egy világbajnoki ezüst- és egy-egy
Európa-bajnoki arany- és bronzérem!
Élete, pályafutása legszebb időszakának
a Fradiban játékosként megélt éveket
tekinti. Azt, hogy mit jelent a fradizmus,
”
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mit jelent a Fradi-családhoz tartozni,
nehéz szavakba önteni, át kell élni” – jelentette ki. Nagyon sok barátot, barátnőt
szerzett, akikkel ma is élő a kapcsolata.
A magánéletben is igazi fradis családot
alkotnak. Férje, Imre Géza kétszeres
olimpiai ezüst- és kétszeres bronzérmes,
világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó,
aki bár a Bp. Honvédban vív és edzősködik, a labdarúgásban a Fradinak szurkol.
Gyermekeik, Bence és Szofi a Fradiban
kézilabdáznak. Köke hosszú évek óta a
női kézilabda-szakosztályban tevékenykedik különböző pozíciókban, s a fia miatt
a férfi szakosztályt is figyelemmel kíséri.
Nem kis anyai büszkeséggel említette
meg, hogy a 16 és fél éves Bence már
a felnőtt csapatban is bemutatkozott, a
Vecsés elleni bajnokin nyolc gólt szerzett.
Beszélt a női csapat szerepléséről is. Az
alapvetően hazai és fiatal játékosokra
épülő együttes nagyon sokat tesz a
magyar női kézilabdáért, elég, ha csak a
válogatott keret összetételét tekintjük.
A jelenlevők nagy tapssal hálálták meg a
ragyogó élménybeszámolót. Köke ezúttal
is fáradhatatlan volt, állta a közös fotózás
rohamait.

!

Kökébe
Itt
szerepel
édesapja
valamilyen
révén is általános
kódolva volt
adat
a Fradi,
a Fradiról,
hiszen
visszatekintés,
Kökény
József tagja
történelem,
volt a VVK-t
statisztika
nyert labdarúgócsapatnak

17/04/19 12:19

HÍREK #

GYORS

KAPITÁNY, KAPITÁNY!
SÍR A TELEFON!

Rövid ideig tartó betegség után, március
elején, 81 éves korában elhunyt Koós
János táncdalénekes, parodista, színész,
a Ferencváros nagy szurkolója. A családi
hagyományt folytatva lánya, az énekes
színésznő Réka és Gergő fia is zenével
foglalkozik. Jellemző Koós János Fradi
iránti szeretetére, hogy az esküvő után
a házasságkötőből kilépve így szólt a
feleségéhez, Dékány Saroltához: imádlak, szeretlek, örökre együtt maradunk,
csak egyet ne kérj tőlem: Jani, ne menj ki
a Fradi-meccsre! Az asszony a 48 éves
házasságuk során egyszer sem kérte ezt
férjétől...
A Ferencváros a Vidi elleni hazai kupa
meccsen emlékezett meg az énekesről:
a Groupama Arénában a csapat és a
hétezer néző egyik legismertebb dalával,
a Kislány a zongoránál című slágerrel búcsúzott hűséges szurkolójától. Eközben
Koós János nevét és arcképét kivetítették az eredményjelzőre, s rövid beszéddel köszöntek el az elhunyt művésztől.
A klub a temetésen is elbúcsúzott a népszerű énekestől, jó néhány drukker pedig
ezzel a két örökzöld slágerrel emlékezett
meg Koós Jánosról: Kapitány, kapitány!,
Sír a telefon!

SIKERES ÚSZÓ-OB

REMEKÜL SIKERÜLT A FERENCVÁROSI
ÚSZÓK SZÁMÁRA A DEBRECENI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG.
Az első napon Szilágyi Liliána Kapás
Boglárka mögött – és Hosszú Katinka
előtt – a második helyen zárt 200 m
pillangón, amivel kvalifikálta magát a
világbajnokságra. Rajta kívül Biczó Bence (200 pillangó) és Mihályvári-Farkas
Viktória (800 gyors) bronzérmes lett.
A második napon megszületett az első
aranyérem is: a 4x200-as női gyorsváltó (Verrasztó E., Fehérvári R., Mihályvári-Farkas V., Szilágyi L.) az élen zárt.
Emellett három bronzérmet gyűjtöttek

!

ÉREMESŐ AZ ALBERT
KUPÁN
15 éremmel zárta atlétikai szakosztályunk az
első saját rendezésű
versenyét a Népligetben. A felnőttek 9 érmet
szereztek, Kovács Dániel
(2), Szabó László és Kuti
Nikolett révén ebből 4 is
arany lett. Az utánpótlás
ehhez további 3 aranyat
tett hozzá. Vágóné Solti
Mária szakosztályvezető
elégedett az eredményekkel.

be úszóink: az ifjú tehetség, Szokol
Szonja (50 pillangó) bronzérmes lett,
akárcsak Verrasztó Dávid (200 vegyes)
és a 4x200-as gyorsváltó (Biczó, Hímer,
Török, Verrasztó).
A harmadik napon Verrasztó Dávid
400 m vegyesen aranyérmes lett, testvére, Verrasztó Evelyn 100 m gyorson
pedig bronzérmet szerzett. A 4x100-as
gyorsváltó (Szilágyi, Szokol, Fehérvári,
Verrasztó E.) ezüstérmesként zárt.
A ZÁRÓ NAPRA még két érem jutott:
1500 m gyorson Mihályvári-Farkas
Viktória harmadik lett, Szilágyi Liliána pedig ezüstérmet szerzett 100 m
pillangón.

Koós
Itt
szerepel
János valamilyen
vasárnaponként
általános
csakadat
akkor
a Fradiról,
vállalt fellépést vidéken,
visszatekintés,
ha
a Fradi is otttörténelem,
játszott
statisztika
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SZINKRONÚSZÓK
AZ ORKA KUPÁN
Az FTC szinkronúszó
csapata is elindult a székesfehérvári Orka Kupán.
A vegyes kombinációs
kűrben a ferencvárosi
csapat (Reizer Amina,
Kolok Dóra, Kovács
Klaudia, Nemes Zsaklin,
Tóth Anna, Mellik Adél,
Csanád Zita, Fáczán
Zsófia, Danóczy Kinga)
az ötödik helyen zárt.
GYÁSZOLUNK
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt az FTC
egykori tornásza – Vígh
László tanítványa –,
Csoszor János. Magyar
Zoltán és Sivadó János
sporttársának emlékét
örökké megőrizzük.

www.fradi.hu
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# ÉNFRADIM

#enfradim

@KalasZoltan

@Balogh_László

@MorvaiDaniel

@Karoly_Hercsik

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

@m_nixi
www.fradi.hu
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Ha szerepel
Itt
aznap kikaptak
valamilyen
a focistáink,
általánosKoós
adatJános
a Fradiról,
visszatekintés,
nem
énekelt vidám
történelem,
dalokat statisztika

16/04/19 15:56

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

# ÖRÖKZÖLD

Didergés

a padon

PASSZ

EZÚTTAL CZAKÓ PÉTER, A LABDARÚGÓCSAPAT
SZERTÁROSA KÉRDEZTE PAP GÁBORT,
A HOKICSAPAT ÁLTALÁNOS MENEDZSERÉT,
HOGY A MOSTANI SIKEREK IDEJÉN NEKI IS TÖBB

Mostanában valóban
több mezt kell pótolnunk,
ráadásul nekünk a hokiban
ezt nehezebb megoldani,
mint Czakó Petiéknek a
futballban, de nagyobb
dráma ne érjen bennünket…

S

akkor, íme, Pap Gábor
története:

Annak idején
versenybíróként is
tevékenykedtem, s egy
Fradi-meccsen esett meg
velem a Kisstadionban,
ami sem előtte, sem utána
egyszer sem – kezdte a
Csuhás becenévre hallgató
sportvezető, majd így
folytatta: – Kegyetlen,
csontig hatoló hidegben a
büntetőpadnál teljesítettem
szolgálatot, a cudar időben
ráadásul nem igazán
lehetett az órát sem jól látni,
márpedig ez a kiállításoknál
igen fontos tényező. Tudta
ezt jól Kajla, azaz Szajlai
László, a Fradi kitűnő hokisa
is, aki jóval a büntetés lejárta
előtt laza mozdulatokkal
korcsolyázott vissza a
jégre. A komoly didergés
közepette nem sokan vették
ezt észre, én persze igen, s
meg is kérdeztem a vagány
játékost, miért tette ezt,
aki ezt a logikus, egyben
lakonikus választ adta:
baromira fáztam…

www.fradi.hu
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MEZT KELL-E PÓTOLNIA?

PAP
GÁBOR

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

?

Az elismert játékvezetőhöz, az FTC vízilabda-utánpótlás technikai
vezetőjéhez, Várkonyi Gabriellához: Mint kiváló nemzetközi játékvezető, megesett-e vele hasonló, miszerint egy játékos a büntetés lejárta előtt
tért vissza a pályára, pontosabban úszott vissza a medencébe?

16
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Csuhás hokis teendői mellett az FTC
sportigazgatóságának elnöki pozícióját is betölti

16/04/19 15:56

# FUTBALL

GYŐZTES

SZÉRIÁBAN
A labdarúgó
NB I-ben hatos
győzelmi sorozattal
és nyolcpontos
előnnyel fordult
az utolsó hat fordulóra,
a Magyar Kupából viszont
a negyeddöntőben –
a Vidivel szemben – kiesett
a Ferencváros.
SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

www.fradi.hu
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A Fradi
Itt
szerepel
mégvalamilyen
sohasem adott
általános
le nyolcpontos
adat a Fradiról,
előnyt
visszatekintés,
az
utolsó hat fordulóban
történelem, statisztika

16/04/19 15:57

FUTBALL #

Labdarúgócsapatunk folytatta győzelmi sorozatát a tabella
hátsó felében található csapatok ellen. Bár a Puskás Akadémia
és a DVTK ellen látott gólparádé elmaradt, a kötelező három
pontot megszereztük a Haladás, a Kisvárda és a Paks ellen is.
A Haladás és a Kisvárda elleni találkozó hasonló képet mutatott: az első félidőben nem sikerült feltörni a kiesés ellen
küzdő ellenfél védelmét – illetve
a Haladás ellen Davide Lanzafame akrobatikus találatát tévesen
REBROV: VANNAK MÉRKŐZÉSEK, AMIKOR
érvénytelenítette a játékvezető
–, a második játékrészben viVILLOGUNK, ÉS VANNAK TALÁLKOZÓK,
szont erőből és állóképességből
AMELYEKET NEHEZEBBEN TUDUNK MEGNYERNI.
bedaráltuk a riválisokat. Mindkét
találkozón megkönnyítette a
EZ EGYIKE A FUTBALL TÖRVÉNYSZERŰSÉGEINEK
dolgunkat egy-egy piros lap is: a
Haladás Király Gábor, a Kisvárda Pavlo Lukjancsuk kiállítása
után nem jelentett már komoly veszélyt a Ferencvárosra. A
szombathelyiek ellen Lovrencsics Gergő megpattanó bombája törte meg a jeget, majd Ihor Haratin remek passzából Sigér
Dávid is pazar gólt lőtt. Lovrencsics a Kisvárda ellen már előkészítőként jeleskedett: beadása után Mikalaj Szignevicsnek
nem volt igazán nehéz a kapuba találnia.
– Vannak mérkőzések, amikor villogunk, és vannak találkozók,
amelyeket nehezebben tudunk megnyerni, ez egyike a futball törvényszerűségeinek – világított rá vezetőedzőnk, Sergei Rebrov. –
Nagyszerű érzés, ha bombagólokat lövünk, de épp annyit ér az a
három pont, amelyet egyetlen közeli találattal szerzünk meg. Fontos, hogy türelmesek vagyunk a szervezett ellenfelekkel szemben,
ugyanakkor folyamatos nyomást helyezünk rájuk. Ez a nyomás
a túloldalon fáradtsághoz, majd pedig hibához vezet, amelyekre
szerencsére az utóbbi meccseken könyörtelenül le is csapunk. Ezt
az intenzitást kell megőriznünk a hátralévő fordulókra is.

LOVRENCSICS
AZ ELSŐ DUPLÁZÓ

A Fradi.hu 2018 szeptembere óta minden hónapban megszavaztatja a fradistákat a hónap legszebb zöld-fehér találatáról.
A Haladás elleni bombájával Lovrencsics Gergő lett az első,
aki másodszor is elnyerte a díjat – szeptemberben a MOL Vidi
elleni találatára szavazott a legtöbb szurkoló.
– Ilyen szituációkban mindenképp érdemes a lövést választani,
mert abból legrosszabb esetben kirúgás lesz, az ellenfél viszont
semmiképpen sem tud kontrázni. Ha pedig jól találja el az ember,
abból nagy gól születhet – elemezte a szituációt Lovrencsics.
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# FUTBALL

NB I, 25. FORDULÓ:

FTC–HALADÁS 2-0 (0-0)

FTC: Dibusz – Lovrencsics, Botka, Blazic,
Heister (Leandro, 54.) – Sigér, Haratin –
Isael (Tokmac, 69.), Gorriaran, Varga R. –
Lanzafame (Szignevics, 83.)
HALADÁS: Király – Schimmer, Saláta
(Kolcák, 66.), Tamás, Németh M. – Dausvili,
Holdampf (Mészáros, 84.) – Ivanov, Rui
Pedro, Ofosu (Rózsa, 73.) – Bamgboye
GÓL: Lovrencsics (70.), Sigér (78.)
KIÁLLÍTVA: Király (70.)
SÁRGA LAP: Leandro (56.), illetve Dausvili
(26.), László (51.), Király (70.), Bamgboye
(90+1.)

A Paks elleni meccsre a sok sérült miatt alaposan felforgatott
Fradit tudott kiküldeni az ukrán mester: a védekező szerepkörű játékosok szinte elfogytak, így Takács Zsombor jobbhátvédként debütált az élvonalban, Lasha Dvali a Fradiban
először játszott balbekket, míg Tokmac és Bőle belső középpályásként vállaltak szerepet.
Grúz védőnk már az első percben lövésre szánta el magát,
amely szerencsésen megpattant: egyenesen a vendégkapuba
jutott a labda. A jó kezdést magabiztos siker követte: a második félidőben Tokmac Nguen és a csereként beszálló Böde
Dániel is begyötört egy-egy gólt.
A papíron könnyebb sorozat után a hajrában egymás után
jönnek a rangadók, a bajnokság 2–5. helyén álló MOL Vidi,
Honvéd, Újpest, DVSC kvartett tagjaival csapunk össze.

NB I, 26. FORDULÓ:

KISVÁRDA–FTC 0-1 (0-0)

KISVÁRDA: Felipe – Lukjancsuk,
Kravcsenko, Beriosz, Protics – Karaszjuk
(Horváth Z., 84.), Lucas – Seco (Sassá, 73.),
Cukalasz, Gosztonyi (Melnyik, 66.) – Ilics
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic
(Frimpong, 33.), Dvali, Heister – Sigér
(Tokmac, 75.), Haratin – Isael, Gorriaran,
Petrjak – Szignevics (Lanzafame, 64.)
GÓL: Szignevics (47.)
KIÁLLÍTVA: Lukjancsuk (61.)
SÁRGA LAP: Lucas (15.), Lukjancsuk
(57., 61.), Beriosz (77.), illetve Isael (54.),
Szignevics (59.), Heister (71.)

NB I, 27. FORDULÓ:

FTC–PAKS 3-0 (1-0)

FTC: Dibusz – Takács Zs., Blazic, Frimpong,
Dvali – Leandro – Isael (Varga R., 73.),
Tokmac (Szerető, 83.), Bőle, Petrjak –
Szignevics (Böde, 72.)
PAKS: Nagy G. – Kővári, Lenzsér (Szabó
J., 56.), Bobál, Fejes – Könyves, Zsidai,
Windecker (Egerszegi, 77.), Kesztyűs, Hahn
(Remili, 77.) – Simon A.
GÓL: Lenzsér (1., öngól), Tokmac (50.),
Böde (80.)
SÁRGA LAP: Isael (64.), illetve Windecker
(20.), Könyves (33.), Simon A. (51., 55.)
KIÁLLÍTVA: Simon A. (55.)
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MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ,
1. MÉRKŐZÉS:

FTC–MOL VIDI 1-2
(1-1)

FTC: Dibusz – Botka, Blazic,
Dvali (Csonka, 57.), Heister
– Leandro, Haratin – Isael
(Tokmac, 58.), Gorriaran (Böde,
71.), Petrjak – Szignevics
MOL VIDI: Kovácsik – Nego,
Vinícius, Juhász, Stopira –
Nikolov, Elek, Pátkai – Kovács I.,
Scsepovics (Hodzic, 72.), Huszti
(Milanov, 90+1.)
GÓL: Gorriaran (27.), illetve
Juhász (6.), Vinícius (58.)
SÁRGA LAP: Gorriaran (11.),
Leandro (50.), Heister (51.),
Csonka (66.), illetve Elek (11.),
Nego (36.), Juhász (36.), Vinícius
(65.)

MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ,
2. MÉRKŐZÉS:

MOL VIDI–FTC 2-0
(0-0)

BÚCSÚ A KUPÁTÓL
A Magyar Kupában a negyeddöntő jelentette a végállomást a
Ferencváros számára. A párharc első mérkőzésén hamar vezetést
szerzett a MOL Vidi a Groupama Arénában: Juhász Roland fejelt
Dibusz Dénes kapujába. A válasz is fejesből érkezett: a nagyszerű
formában játszó Fernando Gorriaran talán maga is meglepődött,
hogy a mezőny egyik legalacsonyabb játékosaként megtehette ezt.
Sajnos ezzel nem ért véget a fejesgólok sora: újabb Huszti-beívelés
után Vinícius Paulo volt eredményes, így 2-1-es hátránnyal utaztunk
a visszavágóra.
A második meccs is nagyon rosszul indult: a 7. percben Dibusz
letarolta a gólhelyzetben kitörő Scsepovicsot, a sajnos jogos kiállítás után lényegében a teljes meccsen emberhátrányban voltunk.
Ráadásul a keret állapotát jól jellemezte, hogy kényszerűségből Ivan
Petrjak játszott jobbhátvédet. Szegény embert pedig az ág is húzza:
Davide Lanzafame és Ihor Haratin összefejelése után ukrán középpályásunk nem tudta folytatni a meccset. Ilyen körülmények között
nem meglepő a Vidi 2-0-s győzelme és továbbjutása.
Nagy tettet hajtott végre viszont az NB II-es kis Fradi, azaz a Soroksár: Lipcsei Péter csapata 11-esekkel búcsúztatta az élvonalbeli
Puskás Akadémiát. A Sori lapzártánk után a Honvéd ellen mérkőzött
a fináléba jutásért.
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MOL VIDI: Kovácsik – Nego,
Vinícius, Juhász, Stopira – Pátkai,
Elek (Kovács I., 37.), Nikolov –
Huszti (Milanov, 73.), A. Hadzic
– Scsepovics (Hodzic, 28.)
FTC: Dibusz – Petrjak,
Frimpong, Dvali, Heister –
Haratin, Leandro (Holczer, 8.)
– Varga R. (Isael, 72.), Gorriaran
(Szignevics, 55.), Tokmac –
Lanzafame
GÓL: Nikolov (58.), Milanov (83.)
KIÁLLÍTVA: Dibusz (7.)
SÁRGA LAP: Pátkai (45+2.),
illetve Frimpong (42.), Gorriaran
(51.), Szignevics (66.), Tokmac
(74.), Isael (90.)

TOVÁBBJUTOTT: a MOL Vidi,
4-1-es összesítéssel
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HOKIBAN IS
ÚJRA
BAJNOK LETT
A FRADI!
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Az FTC-t a magyar központú
jégkorongbajnokság, az Erste
Liga rájátszásában sem lehetett
megállítani. A Vienna Capitals és
a Debrecen után a Csíkszeredát
is magabiztosan legyőzte, s 4-1es összesítéssel nyerte meg a
finálét. A Fradi huszonkét év
után nyert ismét bajnokságot,
s meggyőződéssel állítjuk, a
következő sikerre nem kell majd
ennyit várni. SZÖVEG: BOLDIZSÁR MÁRTON
22 szűk esztendő. Ennyit kellett várni arra, hogy
a Ferencváros férfi jégkorongcsapata ismét
győztesen fejezzen be egy aktuális bajnoki
döntőt, és a magasba emelhesse a trófeát.
1997-ben még az ob I-ben, akkor 25. alkalommal
nyert a Szuper Levente, Hudák Gábor, Kangyal
Balázs, Pindák László, Kiss Tibor fémjelezte
csapat, ma pedig a magyarországi együttesek
már az erdélyiekkel és más szomszédos országbeliekkel közös, regionális sorozatban, az Erste
Ligában szerepelnek. A lebonyolítás szeszélyéből kifolyólag a Csíkszeredával vívott finálé előtt
már biztos volt, hogy a Fradi magyar bajnokként
vág neki a liga döntőjének, de természetesen
mindenki tudta, hogy az igazi, mámoros ünneplés akkor jön el, ha történetünk során először
sikerül az Erste Liga trófeáját is elhódítani.
Sikerült. Igaz, ha már ennyit kellett böjtölni érte,
sokan arra vágytak, hogy Pesterzsébet helyett
egy nagyobb, méltóbb csarnokban legyenek a
döntő hazai mérkőzései. Az anyagi lehetőségek
viszont végesek. Bár már most tényként kezelhetjük, hogy éveken belül elkészül a ferencvárosi jégkorong történetének első, igazi otthona,
addig is a kicsi, ütött-kopott, de mégis valahogy
hangulatos, a döntő ötödik, diadalmas meccse
után örökre a szívünkhöz nőtt Pesterzsébet
Jégcsarnok a hazai pálya. Itt ismerik a játékosok
az öltözőt, a pálya minden apró szegletét, a
palánkról visszapattanó korong ívét vagy éppen
a jég hibáit. Ide járnak a hűséges hokiszurkolók
egyre nagyobb létszámban (a döntő meccseire
napokkal korábban nem lehetett már jegyet
kapni), egyszóval, ha átköltöztünk volna, mond-
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juk, a Tüskecsarnokba, mint az Újpest elleni
jubileumi meccsen, részben feladtuk volna
a hazai pálya előnyét.
Kétségtelenül racionális gondolkodás, apró
részlet, ami a fradista nevelésű és kötődésű, játékosként 53-szoros válogatott, ám
edzőként az első felnőtt szezonját teljesítő
Fodor Szabolcs vezetőedzőre és stábjára
jellemző. Nem volt olyan nyilatkozat a szezon során, ahol Foci” ne lett volna szerény,
”
és ne azt hangsúlyozta volna, hogy igenis
a következő mérkőzésre koncentrálunk,
és lépésről lépésre haladunk a céljaink, az
álmaink felé. Ennek érdekében olyan karakterű játékosokból rakta össze a keretet,
akik képesek voltak egymásért, a csapatért
küzdeni, akik elvégeztek minden munkát
– akik együtt, Fradi-szívvel meneteltek a
csúcs felé. Összehozott egy erős magyar
magot, amelynek tagjai alaposan ismerik
egymást korábbról, s a rutinos profikat tehetséges, sikerre éhes fiatalokkal és olyan
légiósokkal egészítette ki, akik korábban
már bizonyítottak jelentősebb bajnokságokban is, és nemcsak a pályán, de azon
kívül is példát mutatnak.
Ma már tudjuk, ez lett a siker receptje.
Szinte nem volt olyan játékos, aki ne akart
volna bizonyítani a hokitársadalom felé. A
jutalmuk pedig nem más, mint hogy Magyarország legnépszerűbb egyesületének
tagjaiként nyertek bajnoki címet.
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TITKON SZINTE MINDEN FRADISTA
ARRÓL ÁLMODOTT, HOGY A FINÁLÉBAN
AZ ÚJPEST KÖVETKEZIK, VÉGÜL
A CSÍKSZEREDA KERÜLT BE ODA. VALAHOL
SORSSZERŰEN ÉS IGAZSÁGOSAN
ALAKULT ÍGY, HISZEN AZÉRT AZ IDÉNY
NAGY RÉSZE ENNEK A KÉT CSAPATNAK
A RIVALIZÁLÁSÁRÓL SZÓLT
Pedig 2018 nyarán, az alakuló keret első edzésein, majd a felkészülés részének tekinthető, a szlovák extraligás csapatok elleni
Visegrád Kupa-meccseken azért még nem volt ennyire egyértelmű,
hogy ez lesz a történet vége. Aztán jöttek az első sikerek, a csapat
rátalált a győztes útra, s folyamatosan egyre magasabbra tette
önmaga előtt a lécet. Előbb örökös ligarekordot jelentő 19 győzelmet szerzett zsinórban, majd megnyerte az alapszakaszt, aztán
Miskolcon, a szlovák Extraligában szereplő DVTK Jegesmedvéket
otthonában lenullázva szerzett bronzérmet a Magyar Kupában,
végül – a középszakaszban megőrizve az előnyét – elsőként fordult
rá a rájátszásra, tehát első kiemeltként végig pályaelőnnyel vívhatta
meg a kieséses párharcokat.
A negyeddöntőben sima 4-0-s söpréssel jutottunk túl a Vienna
Capitals II-n – a Fradi korábban sohasem élte túl már a playoff első
körét sem. Nem volt megállás, az elődöntőben a DEAC ellen jött az
újabb söprés. Titkon szinte minden fradista arról álmodott, hogy a
fináléban az Újpest következik, végül a Csíkszereda került be oda.
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ARANYSZAVAK
FODOR SZABOLCS VEZETŐEDZŐ: Elképesztő élmény. Sportemberek vagyunk, ezért dolgozunk, hogy ezt
átélhessük, ennél jobb érzés csak akkor van, amikor egy
ilyen közösséggel, egy ilyen csapattal, az ország legnagyobb és legjobb klubjával, ilyen szurkolók mellett, ilyen
kollégákkal, ilyen játékosokkal érhetjük ezt el. Nemcsak
Erste Ligát nyertünk, de a Ferencvárossal nyertünk Erste
Ligát. Ez egy teljesen más dimenzió! Ennél többet nem
kívánhat egy elsőéves edző! Nem igazán vannak szavak
arra, hogy ennél jobban leírjam, mit érzek, mit érzünk…

Valahol sorsszerűen és igazságosan alakult így,
hiszen azért az idény nagy része ennek a két
csapatnak a rivalizálásáról szólt.
A döntő pedig olyan volt, amilyen az egész
idény. Hiába vesztettük el az első meccset hazai
jégen simán, 7-3-ra, felálltunk az ütésből, erős
karaktert mutattunk, behúztuk a második
meccset, majd kétszer is győztünk Csíkban.
Pedig addig a Vákár Lajos Műjégpálya volt az
egyetlen csarnok, ahol előtte még nem nyertünk. Ezzel egyben megteremtettük a lehetőségét annak, hogy otthon ünnepelhessünk. Az
ötödik meccs eseményei (a tényszerűség kedvéért: 5-2-re nyertünk, így a párharc 4-1-re lett a
miénk) pedig már szintén történelmiek.
Olyan csodálatos ünneplés következett utána,
amilyenre nagyon nehéz szavakat találni. Olyan,
amilyen 22 esztendő után kijár egy immáron
26-szoros bajnok, Erste Liga-győztes jégkorongcsapatnak; a gyerekkora óta fradista csapatkapitánynak, Nagy Gergőnek, aki régi álmát
váltotta valóra; a csíki szurkolók által verbálisan
és tettleg is bántalmazott klasszisnak, a döntő
legértékesebb játékosának választott Pavuk Attilának; a Fradit hosszú évek óta szolgáló Rafaj
Attilának, Pleszkán Józsefnek vagy a halálos betegségből kétszer is kigyógyuló Hardi Richárdnak; a rendkívül fiatalon életében először első
számú kapusként parádézó Arany Gergelynek;
és a keret összes játékosának, stábtagjának.
És hogy kell-e újabb 22 évet várni a következő
aranyéremre? Nem mondjuk ki, pedig egészen
biztosak vagyunk a válaszban…
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NAGY GERGŐ CSAPATKAPITÁNY: Bajnok voltam már
korábban, ligagyőzelmem viszont nem volt még, csak
elvesztett döntőhegyek… Különleges élmény ez, elképesztően büszke vagyok a csapatra, a stábra, az egész klubra.
Olyan este ez, amit soha nem fogunk elfelejteni. Ez az a
közeg, amilyenben érdemes sportolni, csodálatos, hogy
ilyen közönség előtt érhettünk fel a csúcsra.
PAVUK ATTILA: Fantasztikus, hogy egy ilyen család
tagjai lehetünk. Megtisztelő érzés, hogy részt vehetünk
ebben a projektben. Az alapoktól építettük újra a ferencvárosi felnőtt férfi jégkorongot, és amit ebben az évben
letett a csapat az asztalra, az a kemény munka, az elhivatottság és a profi munka eredménye. A vezetőség hitt a
stábban, az edzőnk hitt bennünk, mi pedig hittünk abban,
hogy az általuk kijelölt út célhoz vezet majd. Innen pedig
már csak felfelé építkezünk tovább!
ARANY GERGELY: Öröm egy olyan csapatban

dolgozni, ahol minden egyes pillanatban segítjük, húzzuk
egymást, kijavítjuk egymás esetleges hibáit, szurkolunk
egymásnak tiszta szívből. Nagyon nehéz szavakat találni,
szerintem a csapat nagy része még fel sem fogta, hogy
mit is értünk el. Az talán kijelenthető, hogy sikerült felnőnünk a Fradi nagy elődeihez.

RAFAJ ATTILA: Én magam is nagyon sokat vártam
erre a csodás sikerre, a Fradi szurkolói pedig még többet.
Gyerekkoromban a Fradiban kezdtem jégkorongozni, és
már akkor arról álmodtam, hogy egyszer bajnok lehetek
zöld-fehér mezben. Volt olyan idő, amikor azt hittem, hogy
ez nem fog sikerülni, de most itt van, megadatott végül.
25
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# CÍMLAPSZTORI

JÁTÉKOSMÚLTJA
KÉSZÍTETTE FEL
AZ EDZŐI PÁLYÁRA
Szokták mondani, a csapat csinálja az edzőt.
Nos, az FTC jégkorongcsapatára ez biztosan nem
igaz. Az idény előtt senki sem sorolta a Fradit
az esélyesek közé, ám Fodor Szabolcs pontosan
tudta, hogy mit akar. Olyan játékosokat gyűjtött
maga köré, akik képesek megvalósítani az
elképzeléseit. Focit” játékosként az igazán nagy
”
sikerek elkerülték, edzőként azonban repülőrajtot
vett, rögtön az első felnőtt idényében bajnoki
címet szerzett. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS
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Roczanov
Itt
szerepelDezső
valamilyen
szintén
általános
18-as mezben
adat ahárom
Fradiról,
gólt
visszatekintés,
szerzett
a döntő
történelem,
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statisztika
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CÍMLAPSZTORI #

OLYAN
EMBEREKET
GYŰJTÖTTEM
ÖSSZE, AKIKRŐL
TUDTAM, HOGY
KÉPESEK
EGYMÁSÉRT
KÜZDENI.
MEGKÖNNYÍ
TETTE A
HELYZETEMET,
HOGY CSAK
ÖT ÉS FÉL ÉVE
FEJEZTEM BE A
JÁTÉKOT, A FIÚK
TÖBBSÉGÉVEL
MÉG HOKIZTAM
EGYÜTT, S
ANNÁL JOBBAN
NEM LEHET
MEGISMERNI
VALAKIT, MINT
HOGY NAP MINT
NAP EGYÜTT
VAGYUNK A
JÉGEN ÉS AZ
ÖLTÖZŐBEN
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Mire gondoltál a győzelem pillanatában, és milyen érzések kavarognak benned napok múltán?
Arra nem emlékszem, járt-e bármi is a fejemben az ötödik meccs után, csak arra, hogy mérhetetlen boldogság árasztott el. El kellett telnie néhány napnak, mire felfogtam, mi is történt.
A következő héten lementem a jégcsarnokba, s ahogy beléptem és szétnéztem, bekattant:
igen, megcsináltuk, elértük azt, amiért dolgoztunk egész évben, bajnokok vagyunk.
Az idény előtt, tavaly nyáron talán egyedül te hittél abban, hogy ez sikerülhet. Utólag
könnyű leszögezni, tökéletesen beváltak az új igazolások. Fel tudod idézni, milyen szempontok alapján választottad ki a játékosaidat?
Olyan embereket gyűjtöttem össze, akikről tudtam, hogy képesek egymásért küzdeni. Megkönnyítette a helyzetemet, hogy csak öt és fél éve fejeztem be a játékot, a fiúk többségével
még hokiztam együtt, s annál jobban nem lehet megismerni valakit, mint hogy nap mint nap
együtt vagyunk a jégen és az öltözőben. Manapság az edzőknek elsősorban jó pedagógusoknak kell lenniük, képesnek kell lenni egy 20–30 fős csapatot folyamatosan motiválni, egymásért hajtó közösséggé formálni. Persze lényeges az erőnlét és a taktika is, de az internet
korában már bármi elérhető, az ellenfelek oda-vissza szinte mindent tudnak egymásról.
Mottót is találtál ehhez: keményen, Fradi-szívvel. A régi időket idézi, mégis, nem fából
vaskarika, hiszen a mai FTC-ből, legalábbis hokisként, te vagy az egyedüli fradista.
Értem a kérdést, de egy csapatnak mindig szüksége van közös identitásra. Ezek a srácok
kaphatók a kemény munkára, s úgy érzem, a mottónkat mindenki magáévá tette.
Volt-e olyan időszak vagy csak pillanat az idény során, amikor meginogtál a hitedben?
Az alapszakasz vége felé magam is éreztem, kisebb gödörbe kerültünk. Akkor azt mondtam, éppen jókor, hogy mire megkezdődik a rájátszás, legyen időnk kikecmeregni belőle.
De hasonló kérdésekkel időm se nagyon volt foglalkozni, sűrűn követték egymást a mec�csek, tényleg mindig a következőre készültünk. A nehezebb napok után pedig a családom
segített feltöltődni. A két és fél éves kisfiam hihetetlen boldogsággal tölt el nap mint nap, a
feleségemmel pedig jól ki tudjuk beszélni a problémákat.
Több kortársad meghatározó pozíciót tölt be a magyar hokiban. Majoross Gergely a MAC,
Ladányi Balázs a Vasas, Szilassy Zoltán az Újpest, Gröschl Tamás a Hokiklub, te az FTC
vezetőedzője vagy, Szuper Levente a Vasas, Szélig Viktor pedig a Fehérvár igazgatója.
A palánk túloldalára kerülve is kivételes társaság a ti generációtok?
Akik a mi időnkben, a nyolcvanas években nevelkedtek, azok közül csak azok tartottak ki a
mostoha körülmények dacára, akik imádták a jégkorongot. Innen nézve nem véletlen, hogy
sokan edzőként, vezetőként is a sportágban maradtunk.
Játékosként lemaradtál a két legnagyobb sikerről, a szapporói feljutásról és az A csoportos szereplésről. Ez a mai napig tüske?
Inkább már csak volt. Akkoriban nehezen éltem meg, s kerestem rá a magyarázatot. Nem
voltam egy Wayne Gretzky, nekem többet kellett melóznom, szigorúbban betartanom a
taktikát, jobban odafigyelnem a részletekre, mint a csapat húzóembereinek. Azzal vigasztalhatom magam, hogy ez a mentalitás már játékosként felkészített az edzői pályára.
Hogyan tovább? Együtt marad a keret, vannak-e kiszemeltjeid?
Az a célom, hogy a keret zöme együtt maradjon. Nagy Gergővel, Pavuk Attilával, Tóth
Adriánnal, Arany Gerivel és Jászai Dáviddal tavaly nyáron kétéves szerződést kötöttünk, ők
biztosan maradnak. A következő hetek feladata lesz lefolytatni a tárgyalásokat, kialakítani a
keretet a következő idényre.
S mi lehet a Fradi célja a következő években? Tervben van-e, hogy mi is bekerüljünk az
osztrák vagy a szlovák bajnokságba?
Amíg nincs saját jégcsarnokunk, addig felesleges is ilyen kérdéseken tépelődni. A Tüskecsarnok bérlése is csak elméleti megoldás, hiszen ott játszik a MAC is, nincs annyi öltöző és
jégidő, hogy mi is rendszeresen odaférjünk.

A Paks
Itt
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# FUTBALL

JÓL DÖNTENI, S MINÉL

GYORSABBAN
Az ősszel kiválóan szereplő U14-es csapatunk
tavasszal gyengébben
kezdett, de a dobogó
még így is meglehet.
Ahogy azt megszokhattuk, a képzés legalább
olyan fontos, mint az
eredményesség; e téren
a szituációk felismerésén és a jó döntéshozatalokon van a hangsúly.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
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Nem könnyű levetkőzni a gyerekkorban berögzült szokásokat, az átálláshoz bizony időre van szükség. S persze
rengeteg munkára is. Például általános
vélekedés alapján a legkisebb utánpótlás-korosztályokban még kizárólag az
egyén érdekeit kell szem előtt tartani, s ennek megfelelően helyes, ha a
gyerkőc szinte minden szituációt csellel
próbál megoldani, később viszont a
négy-öt, de sokszor még a három
labdaérintés is lassítja a játékot, ezért
közel sem biztos, hogy célravezető.
Nálunk a fő hangsúly a döntéshoza”
talon van, U14-ben már nagy pályán
játszanak a fiúk, vagyis a játéktér
nagysága nem engedi, hogy kilencven percen át mindenki az egy az egy

28

elleni párharcokat erőltesse, ezért az
a cél, hogy a gyerekek felismerjék a
szituációkat, és tudják, azokban mi a
jó megoldás – magyarázta az FTC U14
vezetőedzője, Munkácsi Dávid.
Néhány perccel korábban a csapatával éppen olyan feladatot csináltatott,
amelyben a koncentrációnak és a
figyelemnek is jelentős szerepe volt.
A három területre osztott játéktéren a
két támadózónába kizárólag passzal
lehetett bejutni, vagyis labdavezetéssel és csellel nem. Ezzel az edzők a
különböző támadómozgásokat akarták
gyakoroltatni, de a tanítványoknak
eleinte nem igazán ízlett a feladat:
sokat cipelték a labdát, s az indokoltnál
többször értek hozzá. A legnagyobb

!

Legeredményesebb U14-es játékosunk,
Rácz Márton 12 bajnoki gólnál jár
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HEKTIKUS FORMA
A Ferencváros U14-es labdarúgócsapata
március utolsó hétvégéjén a Nike Premier
Cup magyarországi döntőjében szerepelt,
s bár a tornát pozitív mérleggel zárta, a
berlini nagydöntőre való továbbjutás nem
jött össze. Méghozzá azért, mert az első
összecsapáson a későbbi győztes MTK
ellen egy hiba, s ezzel együtt egy kapott
gól megzavarta a fejeket.
Ez a torna tökéletesen megmutatta, meny”
nyire hektikus a csapat játéka: hiába kezdtünk jól az első meccsen, jött egy hiba, ami
után megzavarodtunk, ki is kaptunk 2-0-ra.
Ezt követően azonban két kiváló meccset
játszottunk – magyarázta Munkácsi Dávid.
– Legyőztük az Illés Akadémiát 3-0-ra, a
Debrecent pedig 2-1-re, így végül a csoport
második helyén végeztünk, vagyis a nyolc
legjobb magyar csapat között a harmadik
helyért játszhattunk volna, ha megrendezik
a bronzmeccset.”

!

U15-ös csapatunk mindkét derbijét megnyerte
az idei szezonban
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kontrasztot éppen Dávid bá’ jelentette,
aki a létszámegyenlőség végett beállt
a sárga trikós csapathoz, miután –
ahogy ő fogalmazott – magára balo”
tellizte”, vagyis nagy nehezen felvette
a gyerek méretű megkülönböztetőt.
Szóval a tréner a kicsikkel ellentétben
nem dajkálgatta a játékszert, alig-alig
volt kettőnél több érintője, ezzel pedig
kiváló ritmust adott a csapata játékának. Alighanem pont erre hívta fel a
figyelmet, amikor egy percre megszakította a meccset és gyorsan vázolta
a javítandó elemeket, majd szabályba
vette, hogy legfeljebb három érintő
lehetséges. Ahogy aztán ez rögzült a
fejekben, rögtön sokkal jobban festett
az összkép, gyönyörű akciók után sorra jöttek a nagyszerű gólok – hacsak
valamelyik kapus nem védett bravúrral,
merthogy erre is volt példa.
Nemcsak a meccseken, hanem az
”
edzéseken is nagyon változó a teljesítmény: van, hogy minden jól megy,
minden jól sül el a hétvégén, és akár
még az idősebbekből álló csapatok ellen is győzni tudunk, de az ellenkezője is
előfordul – folytatta a vezetőedző. – Azt
tartom fontosnak, hogy meghatározzuk,
az egyes zónákban mit lehet csinálni,
hiszen a belső védő általában ötször is
megtolhatja a labdát, ha nem támadják
meg, a centernek viszont sokszor még a
második érintőre sincs esélye.”
A korosztály egyébként a kiváló őszi
szereplés után (a második helyen
fordult a társaság) tavasszal kicsit
gyengébben kezdett, a lapzártánkig
lejátszott hat bajnokiból csupán egyet,
a Pécs ellenit tudta megnyerni (3-0), de
így is harcban áll a dobogóért.
Ha a 2005-ös korosztályunk legerő”
sebb csapatát állítanánk ki, akkor
szerintem az ország legjobb négy-öt
együttese között lennénk, de több játékosunk is az idősebbek között szerepel.
Az U16 és az U17 élvez elsőbbséget,
ide az U15-ből lépnek feljebb a legjobbak, tőlünk pedig a tizenötbe – ez így
van rendjén, ez a klub és az egyének
érdeke is.”

29

BIZALMASAN
Amíg Munkácsi Dávid a
csapat egészére figyelt,
addig segítője, Deák
Zsolt az egyénekre is
koncentrált, többször
félrehívta egyik-másik
játékost, és négyszemközt, bizalmasan
beszélgetett velük.
”Fontosak ezek a
beszélgetések, van,
hogy valakinek az
önbizalmát kell erősíteni, máskor esetleg, ha
azt látjuk, hogy rossz
irányba halad, akkor
meg arról beszélünk
– mondta Deák Zsolt. –
Mindig pedagógiai céllal hívjuk félre ilyenkor
a srácokat, az a fontos,
hogy megértsék, az ő
érdekükben tesszük
mindezt.”

A JÁTÉKTÉR
NAGYSÁGA NEM
ENGEDI, HOGY
KILENCVEN
PERCEN ÁT
MINDENKI
AZ EGY AZ
EGY ELLENI
PÁRHARCOKAT
ERŐLTESSE
www.fradi.hu
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# FUTBALL

EGY CSAPAT,
KÉT LISZTES

Tavasszal hét forduló alatt csaknem annyi pontot szerzett az U15-ös csapatunk,
mint a teljes őszi szezonban, így pedig a dobogó is elérhető távolságba került.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

Lisztes Krisztiánnal, továbbá segítőivel, Jordáki
Norberttel és Fischer Pállal szárnyra kapott a Ferencváros U15-ös labdarúgócsapata. Helyesebben két
Lisztes Krisztiánnal… Merthogy a tavaszi sikerekből a
korábbi 49-szeres válogatott labdarúgó vezetőedzőként, a tizennégy évet majd csak májusban betöltő
fia pedig játékosként vállal jelentős szerepet.
A lényeg, hogy a Fradi U15 2019-ben igencsak jól
néz ki. A korosztály irányítását 2018 nyarán vette át
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Arany Dávid és Jordáki Norbert, de az őszi szereplés
legfeljebb közepesnek volt mondható: az együttes tizenöt forduló után huszonegy megszerzett ponttal a
hetedik helyen állt. Ezért a télen váltás történt, Arany
Dávid pozíciójába Lisztes Krisztián került, Jordáki
viszont maradt mellette is.
Az előző félév munkája is benne van a tavaszi sike”
rekben, de tény, hogy Krisztián érkezésével állt össze
igazán jól a csapat, a stáb és a munka is – mondta

!

Az U15-ös csapat 2018 december elseje óta
veretlen a bajnokságban
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Jordáki Norbert, aki rengeteget
JORDÁKI NORBERT Megosztjuk a feladatokat,
segített kollégájának a gyerekek
Krisztián a vezetőedző, de kikéri a véleményem,
megismerésében. – Sokat számít
partnerként kezel, elfogadja, amit mondok
a srácoknak, hogy ő egy Fradi-ikon és példakép számukra,
ezt csiszoltuk össze az én személyiségemmel.”
ügyesek a srácok, elég jó a kémia, húzzák egymást
Az edzői páros korábban még nem dolgozott együtt,
felfelé, de megvan a konkurenciaharc is a kezdőbe
de az ismeretség már megvolt, hiszen hétfőnként
kerülésért. Elégedett vagyok, mert a tavasszal jöttek
gyakran együtt fociznak az öregfiúk gárdában.
meglepetés eredmények is: a Honvédtól ősszel 6-1A közös munka során az is gyorsan kiderült, hogy
”
re kaptunk ki, most kétszer is egyenlítettünk ellene,
nagyon hasonlóan gondolkodunk a labdarúgásról és
a Puskás ellen 3-1-re vezettünk és végül úgy lett
a csapatról, úgyhogy pillanatok alatt megtaláltuk a
döntetlen, hogy a játékvezető elnézést kért, amiért
közös hangot. Megosztjuk a feladatokat, Krisztián a
tévesen nem adta meg az egyik gólunkat.”
vezetőedző, de kikéri a véleményem, partnerként kezel,
Fiataljaink a tavaszi hadjárattal” április 10-ig papíron
elfogadja, amit mondok” – folytatta Jordáki Norbert.
”
csak két helyet léptek előre, de a pontok számában
Szóval a csapat a vártnál is jobban reagált a téli
drasztikus a változás, a megszerezhető huszonegy
edzőváltásra, a februári rajt óta legyőzte a Nyíregypontból tizenhetet sikerült a zsákba tenni, s ez kiházát (3-0), az Illés Akadémiát (3-2), a Vasast (2-0),
emelkedő teljesítmény.
a Pécset (3-0) és az Újpestet (2-1) is, míg döntetlent játszott a második helyezett Honvéddal (2-2),
Apró célként megfogalmazhatjuk, hogy jó lenne most
”
valamint az addig tizenkilenc meccsből tizennyolcat
már ezzel a lendülettel végigcsinálni ezt a szezont, de
megnyerő s csak egyet döntetlenre adó, listavezető
tudjuk, hogy az utánpótlásban nem ez az elsődleges
Puskás Akadémiával (3-3) is.
cél. Elsősorban nevelnünk kell, hogy az idősebb korA siker azt igazolja, hogy jól dolgozunk, de ebben
osztályokban is az élbolyban legyen a Fradi, más”
a korban azért nem ez a legfontosabb – vette át a
részt, hogy később a felnőttek között is megállják a
szót Lisztes Krisztián. – Ugyanakkor jó kis csapat,
helyüket” – mondta egyetértésben a két edző.

KÜLÖNÖS HELYZET,
EDDIG JÓL MEGOLDVA
Nem egyszerű jól kezelni a szituációt, amelyben az
apa saját fiának is az edzője – sokan például túlkompenzálnak ilyenkor, és jóval többet várnak el gyermeküktől, mint másoktól.
Sokat gondolkodtam ezen, mielőtt elkezdtük volna
”
a közös munkát, de egyelőre semmi probléma nincs
ebből – magyarázta az apa, Lisztes Krisztián. – Akárcsak a többiekkel, a fiammal is eléggé maximalista
vagyok, nem szeretem, ha valaki elkényelmesedik.
A kollégám, Jordáki Norbi nagyon sokat segít, ezt
meg is beszéltük, hogy a fiammal való kommunikáció inkább rá maradjon.”
Ifjabb Lisztes Krisztián az U14-ben idén hét meccsen
hat gólnál jár, az U15-ben pedig tizenöt mérkőzésen
négyszer talált a kapuba.

!

Az Újpest ellen győztes gólt szerző Földi Dominik Károly
már 14 gólnál jár az idényben

FIN_030-031_ZF_1905_U15r_5.indd 31

31

www.fradi.hu

16/04/19 16:00

# PSZICHO

ÉP TESTBEN
ÉP LÉLEK
Gyorsabban, magasabbra, erősebben –
ez az olimpia hármas jelszava. Ötkarikás
játékokon innen és túl minden sportoló erre
törekszik, még ha a sebesség, a magasság
és az erő egyet is jelent a nagyobb
veszéllyel. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
NE IS GONDOLJ RÁ!
A versenypályán elszenvedett sérülésekre nem lehet
”
felkészülni, de igazából a baj bekövetkezésének lehetőségével sem szabad foglalkozni” – ad iránymutatást a sportbalesetekhez dr. Kárpáti Róbert sportpszichiáter. Utóbbit
tapasztalatain túl a makacs tények is nyomatékosítják,
melyek szerint azok, akiknél egy sérülést követően erősebb a szorongás, nagyobb eséllyel kerülnek újra orvos
kezei alá. Nincs szó babonáról, sem bevonzásról. A sérü”
lések nagy része egyszerű következmény. Egy, a sporttal
össze nem egyeztethető tényező lenyomata, ilyenformán
pedig saját tetteink fejleménye. Nem úgy hajtottunk végre
egy mozdulatot, ahogy kellett volna, vagy nem aludtunk eleget, esetleg túl nagy stresszből érkeztünk meg a
versenyre – bármelyik elég lehet egy rossz lépéshez vagy
rosszul kivitelezett mozdulathoz, ami aztán hónapokra
távol tart minket a pályától.”
NEM MÚLIK EL NYOMTALANUL
Bármilyen stabil személyiségről is van szó, egy ilyen kiesés
mindig megtöri a lelket. Erre csak ráerősítenek az azzal
járó változások, melyek a mindennapi rutint és környezetet
egyaránt felforgatják. A csapat és a tréner helyét orvosok,
mentáltrénerek és fizikoterapeuták veszik át, miközben
nem az edzőteremben, hanem a rehabilitációs központban
telnek a reggelek és a délutánok. Van, aki ezt a helyzetet
könnyebben, míg van, aki nehezebben kezeli. Utóbbi fő
”
oka a bizalmatlanság, mely látszólag a kezelésben részt
vevő szakemberek felé irányul, valójában azonban a spor-
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Kárpáti
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valamilyen
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történelem,
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PSZICHO #

NEM PROFI SZINTEN SPORTOLÓ
GYERMEKEKNÉL EGY SÉRÜLÉS
PÓTLÓLAGOS VESZÉLYEKET
IS HORDOZ MAGÁBAN. HA
UGYANIS A SZÜLŐK NAGYON
MEGIJEDNEK EGY TÖRÉSTŐL VAGY
SZALAGSZAKADÁSTÓL, AKÁR
VÉGÉRVÉNYESEN IS ELTILTHATJÁK
CSEMETÉJÜKET A MOZGÁSTÓL.

toló önmagába és gyógyulásába vetett
hitének hiányára utal.” Pedig az állandó
kételkedés nem segíti elő a felépülést,
sőt, el is nyújthatja azt. Persze megelőzni
sem lehet a folyamatokat, még ha valaki
túl is teljesíti a rehabilitációs feladatokat.
A helyes és érett hozzáállás egy szakem”
berekkel közösen kidolgozott és rendszeresen felülvizsgált gyógyulási terven nyugszik.
A sportoló fő feladata pedig, hogy a fájdalomhoz kapcsolódó érzéseire koncentráljon,
azokat értse meg és kezelje helyesen” –
összegzi a szakember.

A TÜRELEM EGÉSZSÉGET TEREM
De a bizalom és a respekt nem csak a sérült részéről
elengedhetetlen. Az edző szerepe is rendkívül fontos
ebben a folyamatban, noha nem úgy, ahogy azt egy
részük gondolja. A tréner első számú feladata, hogy
”
maximálisan megbízzon a stábban, amely körülveszi a
sportolóját. Ő nem tudja, és nem is tudhatja, mi a legjobb gyógymód, vagy hogy mennyi időt igényel a teljes
felépülés. Egy dolgot tehet: elfogadja a rehabilitációs és
mentális csapat instrukcióit a játékos visszatérésével és
terhelésével kapcsolatban” – fogalmazza meg az egyik
legfontosabb alaptézist a szakember. Majd hozzáteszi: az
idő egyébként sem ellenfél itt, hiszen egy mentálisan nem
jól kezelt sérülés megannyi rizikófaktort hordoz magában.
Könnyen válthat ki például poszttraumás stresszt, mely
további szorongásos panaszok eredője lehet. Egy kellően
stabil személyiséggel rendelkező sportoló számára pedig
a rehabilitáció egyben lehetőséget is ad arra, hogy komplexen értékelje a történteket, azonosítva benne azokat
a pontokat, ahol ő hibázott. Ha ez sikerül neki, legköze”
lebb, egy hasonló szituációban nagyobb valószínűséggel
választja a jó utat. Innen szemlélve egy igazán profi és
tudatos versenyző képes arra, hogy erősebben jöjjön ki
egy sérülésből, mint ahogy abba megérkezett.”

SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere
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Itt
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# GASZTRÓ

EDD MAGAD

SÉRÜLÉSMENTESRE
Bármilyen szoros velejárója is, a sérülés nem kötelező
tartozéka a professzionális sportlétnek. Noha vannak
elkerülhetetlen balesetek, a hozzáértők állítják: sokkal
inkább rajtunk múlik, mi történik velünk a pályán. Azon,
hogyan készülünk, azon, mennyit pihenünk, vagy épp
azon, mit eszünk. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

Míg az köztudott, hogy a
sportolókat érő extra terhelés extra tápanyagfelhasználást is jelent, kevesen gondolnak úgy a táplálkozásra,
mint a védelmi vonal egyik
nélkülözhetetlen elemére.
Márpedig egy folyamatos
edzésben lévő szervezet
szükségleteit átlagos étrenddel nem lehet fedezni. Bár”
mennyire logikus is ez, az
ember addig nem foglalkozik
vele, amíg komolyabbra nem
fordul a helyzet – legyen

!!!
Megfelelő tápanyagbevitellel biztosítható, hogy a sérülés során
károsult szövet – legyen
szó izomról, csontról,
porcról vagy akár egy
szalagról – helyreállításához a szervezet minden
szükséges alapanyagot
megkapjon.
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Fritz Péter Egerből érkezett a Ferencvárosba,
Gerendás György hívására

16/04/19 16:01

GASZTRÓ #

az egy húzódás, konstans
izomfájdalom vagy a munkát megnehezítő ízületi bántalom. Leginkább azért nem,
mert a hiánytünetek, melyek
a tipikus sportsérüléseket
megelőzik, nem harsány
jelek. A fáradékonyságot és
a levertséget előbb fogjuk
bármi másra, mint a nem
megfelelő tápanyagbevitelre” – összegzi tapasztalatait
dr. habil. Fritz Péter, egészségtudományi szakértőnk.
Szintén a rutin mondatja
vele: csak akkor figyelünk
jobban magunkra, amikor
már megtörtént a baj. Pedig
a sérülések legbiztosabb
ellenszere, ha nem kezelni,
hanem megelőzni próbáljuk
őket.
MINDENKINEK MÁS

Ahogy az edzésmódszerek,
a felszerelés és a játékszabályok, úgy a megfelelő
stabilitást biztosító étrend
tekintetében is különböznek
egymástól az egyes sportágak. A küzdősportolóknál
például az ízületek megerősítése igényel külön figyelmet,
míg azok, akik egész évben
fedett térben készülnek,
feltehetően az átlagnál is
nagyobb D-vitamin-pótlásra
szorulnak. Létezik azonban
”
egy rendkívül megbízható,
mindemellett pofonegyszerű
módszer arra, hogy nyomon
kövessük a sérülések megelőzésében nélkülözhetetlen
ionok és vitaminok szintjét.
Ez pedig a vérvétel. Ha nem
is vesszük azonnal a szervezetünk által leadott vészjelzéseket, egy speciális vérképből minden kiderül – kellő
rendszeresség mellett ráadásul még időben.” Persze nem
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pusztán a hiány jelenthet
veszélyt egy sportoló testi
épségére. A nem megfelelő
vagy nem megfelelően időzített pótlás éppúgy vezethet
bosszantó, kellemetlen, esetenként pedig akár visszatérő
sérülésekhez.
AZONNAL ALKALMAZKODNI

Márpedig a táplálkozás
szempontjából egy ilyen
kiesés kettős sokknak számít.
Egyrészt a felépülés idejére
alapjaiban borul fel a napi
rutin: az edzéseket előbb
pihenés, majd gyógytorna,
később pedig sportrehabilitációs tréning váltja fel.
Márpedig a gyors és sikeres
visszatérésben kulcsszerepet játszik, hogy mindezt az
étrendünkkel is le tudjuk-e
követni. A szakember kiemeli:
az első pillanatban reagálni
kell a helyzetre, azaz összhangba kell hozni egymással
a visszaesett aktivitást és a
kalóriabevitelt. Nem kevésbé fontos ugyanakkor,
hogy – szintén a táplálkozáson keresztül – biztosítsuk,
hogy a megszokott terhelés
elmaradása minél kisebb
izomcsökkenést eredményezzen. Ehhez alapvetően
”
a tápanyagbevitel makroöszszetételén kell változtatnunk.
Az ideális út a csökkentett
szénhidrát- és fokozottabb
fehérjebevitel – utóbbinál lehetőleg a gyorsan felszívódó
fajtából. Viszont míg a terhelésből való kiesés azonnali
váltást diktál, a visszatérés
a felépülés előrehaladtával
párhuzamosan fokozatos
kell hogy legyen – mind az
aktivitás, mind az ahhoz
kapcsolódó tápanyagbevitel
tekintetében.”

A Fradinál korábban nem volt átfogó egészségfejlesztési
program, ezt Fritz Péter dolgozta ki
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A KÜLÖNBÖZŐ VITAMINOK,
ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS
NYOMELEMEK HIÁNYA
FOKOZZA A SÉRÜLÉSEK
ÉS A TÚLTERHELÉSES
ÁRTALMAK (PL.
FÁRADÁSOS TÖRÉSEK)
KIALAKULÁSÁNAK
VESZÉLYÉT.

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő
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# KÉZILABDA

KÜZDENI

MINDIG,
FELADNI

SOHA

Idén is az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata
nélkül rendezik a Bajnokok Ligája négyes döntőjét.
Önmagában persze nincs ebben semmi rendkívüli, az
európai klubok pályán belüli és kívüli erőviszonyait tekintve
ez a realitás. A Rosztov-Don elleni negyeddöntő előtt mégis
úgy gondoltuk, talán borulhat a papírforma, ám az oroszok
kettős győzelme, 62-48-as összesített fölénye azt mutatja,
súlyosan tévedtünk. SZÖVEG: BALLAI ATTILA
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KÉZILABDA #

A Ferencváros az előző három BL-sorozatban
is rendre eljutott a negyeddöntőig, de onnan
tovább egyszer sem. Sőt, pontot sem szerzett.
2016-ban a Győri ETO (18-31, 23-40), 2017-ben a
CSM Bucuresti (25-30, 26-27), 2018-ban a Rosztov (29-31, 22-32) esélyt sem adott.
Idén ismét az oroszok jöttek szembe a négy
közé kerülésért, és előzetesen abban bíztunk
– utólag már inkább azzal áltattuk magunkat –,
hogy a Don-partiak jelentősen meggyengültek.
Hiszen az egy évvel ezelőtti keretükből kivált
Ilina, Dembele, Cabral Barbosa, Katarina Bulatovics, sőt átmenetileg, sérülés miatt a földkerekség legjobbja, Vjahirjeva és Rodrigues Belo
is. Ám eközben mintha megfeledkeztünk volna
arról, hogy tavaly nyár óta a Fradi is elképesztő
vérveszteséget szenvedett, és eleve szűkösebb
merítési lehetősége miatt ezt még jobban megsínylette.
Csakhogy a BL második csoportkörében a
Győr elleni két, egyaránt 32-32-es döntetlen, a
küzdeni mindig, feladni soha” elvét tökélete”
sen megtestesítő, lassan színmagyarrá váló, a
fiatalos lendülettől kicsattanó csapat mindenkit
elkápráztatott. Ami olykor az éleslátás rovására megy. A negyeddöntő első felvonásán,
Érden elszenvedett, 29-26-os vereség szembeötlően mutatta meg az ellenfél ledolgozhatatlan fizikai fölényét, mégis, még ekkor is
szinte mindenki bizakodott. Ismét előkerült az
a régi klisé is, hogy a nagy testű oroszokat lábbal lehet megverni, ám a rosztovi kézilabdázók
még gyorsak is; a visszavágón ők rohanták le a
Ferencvárost.
Erre a találkozóra a könyöksérüléséből lábadozó
Vjahirjeva is visszatért, de a végkifejlet nem rajta
múlott. Elek Gábor vezetőedző már az oda”
vágó” után kijelentette: ha a négyes döntőbe
”
akarunk jutni, ennél több kell” – és a rosztovi
első negyedóra ennek jegyében telt. A Fradi
eggyel vezetett, a házigazda egyenlített, így
ment ez 5-5-ig, ám ekkor az oroszok fordítottak,
és 10-9-nél átszakadt a gát. Egy 0-5-ös szakaszszal félidőre (9-15) minden el is dőlt. Innentől
már csak részletkérdés, hogy az egyre inkább a
fiataljait – köztük a különleges tehetségét három
góllal ismét megvillantó Tóth Nikolettet – bevető
FTC 33-22-es vereséget szenvedett.
Egyetlen gól és egyetlen nap híján megismétlődött az egy évvel ezelőtti, 2018. április
14-i 32-22, és nagyjából Elek Gábor is megint
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elmondhatta volna az akkor
elhangzottakat. Illetve azokhoz
hozzátette az elmúlt hónapok és
napok megpróbáltatásait:
Az első félidő végén kihagytuk a
”
ziccereinket, gyors gólokat kaptunk, csináltunk egy 0-5-ös periódust, onnantól a második félidőt
már nem is érdemes értékelni. Kovacsics Anikó a mérkőzés közben
megsérült, a második félidőt nem
bírta, Nerea Pena tegnap edzett
először velünk, ezért szünet után
már inkább a fiatalokat játszattam. Ezt magamra vállalom, de
nem érte volna meg, hogy mondjuk egy ötgólos vereségért súlyosabb sérüléseket kockáztassak.
Így el kell ismerni, sajnos ennyivel
jobb volt a Rosztov. A második
félidő egyetlen pozitívuma Tóth
Niki játéka. Ami az egész szezont
illeti, nyár óta kiesett a keretünkből az alapembernek tervezett
Malovics, Snelder, majd Hornyák
Dóra, tulajdonképpen a harmadik
csapatunkat építjük.”
Annak kulcsfigurája és kapitánya,
Kovacsics Anikó – habitusához
híven – igyekezett máris némi
biztatót mondani:
Nagy lendülettel, jól kezdtünk,
”
de egyértelmű, az eredményen is
látszik, hogy a Rosztov előttünk
jár. A mi nagyon fiatal csapatunk
az ilyen meccseken szerezheti
meg azt a rutint, tapasztalatot,
amelynek köszönhetően majd a
mérkőzések legnehezebb időszakaiban sem a kapkodás fogja
jellemezni.”
Mert bizony a 2018/19-es negyeddöntőben olykor még az
jellemezte.
A BL tehát a budapesti négyes
döntővel és az FTC-Rail Cargo
Hungaria nélkül folytatódik, de
a góllövőlista jelenlegi állását
érdemes rögzítenünk; azt ugyanis
érett világklasszisok előtt Háfra
Noémi vezeti.
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GYŐR

A
NYOMÁBAN
Több mint egy
hónapos szünet
után, március 27én folytatódott
a bajnokság. A
Fradi továbbra
is megtartotta
a Győr mögötti,
kétpontos követési
távolságot, de ezt
némi nehézségek
árán tette. Debrecenben úgy nyert
34-30-ra, hogy az
55. percben még
30-29-re a Loki
vezetett, a Dunaújvárost 14-13-as
félidő után gyűrte
le 35-25-re, Vácott
pedig 34-33-ra
győzött. A bajnoki címért már
nem lenne szabad
pontot veszíteni,
az ETO-t pedig
hét góllal kellene
verni. Ez persze
nem szakmai
esélylatolgatás,
hanem szigorúan
matematikai alapú
tényközlés.
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Születési hely, idő:
Nagyatád, 1985. június 5.
Poszt: beálló, védő
Magasság: 197 cm
Korábbi klubjai:
Rinyamenti KC (2004–2005),
Győri ETO (2005–2007),
HCM Constanta (2007–2011),
Veszprém (2011–2018)
Legnagyobb sikerei:
7x magyar bajnok, 7x Magyar
Kupa-győztes, 2x SEHA-ligagyőztes, 2x román bajnok,
2x Bajnokok Ligájaezüstérmes,
olimpiai 4. (2012)
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Schuch Timuzsin a Veszprémben és persze a magyar válogatottban eltöltött éveknek
köszönhetően hazánk egyik legismertebb kézilabdázójává vált. A magánéletben
higgadt, nyugodt, de a pályán rettegett védő a Ferencvárosban is gyorsan
közönségkedvenccé vált. A sportoló mindennapjairól és családjáról viszont
vajmi keveset tudhatunk – szóval adta magát a téma a férfi kézilabdacsapatunk
kapitányával való beszélgetés közben. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
Te sem szerepelsz sűrűn a médiában, a családod pedig lényegémiatt sokat bosszankodok. Két edzés között a
ben sohasem. Szándékosan tartod távol őket ettől?
srácokkal közösen gyakran beülünk valahova
enni, kávézni, feltölt ez a pár óra, amit jó hanHa csak tehettem, mindig kerültem az interjúkat, egyáltalán nem
gulatban, ökörködve töltünk el, de különben,
vonz a szereplés lehetősége. Persze tudom, hogy a sporthoz ez is
ha tehetem, sietek haza a családhoz.
hozzátartozik, és válaszolok is mindenkinek, aki megkérdez, de a családomnak végképp nincs szüksége arra, hogy reflektorfényben éljen.
Nehezen viseled, hogy amíg a Veszprémmel szinte minden meccset megnyertetek,
Amikor 2018 nyarán a Ferencvároshoz igazoltál, a fővárosba köladdig a Fradinál azért más a helyzet?
töztél, a feleséged és a kisfiad viszont Veszprémben maradt.
Nem tudom elfogadni, olyan típus vaMár korábban ott telepedtem le, a pályafutásom után biztosan ott
gyok, aki minden vereségbe belehal. Ha a
élek majd, hiszen a vállalkozásunk is oda köt, a kisfiam ott kezdi majd
az iskolát. Az első fél évben kevesebbet jártam haza, mert meg kellett szoknom az itteni
AZ ELSŐ FÉL ÉVBEN KEVESEBBET
ritmust, de a kisfiammal nagyon hiányoztunk
egymásnak, ezért most már sokat ingázom.
JÁRTAM HAZA VESZPRÉMBE, MERT
Ha tehetem, úgy időzítem a dolgaimat, hogy
MEG KELLETT SZOKNOM AZ ITTENI
mire az oviból hazaér, már otthon legyek.
Néhányszor azért ő is feltűnik a meccseken.
RITMUST, DE A KISFIAMMAL NAGYON
Három-négy meccsen volt itt, aminek naHIÁNYOZTUNK EGYMÁSNAK, EZÉRT
gyon örültem. Ilyenkor mindig labdázunk
kicsit a meccs után, másnap csinálunk valami
MOST MÁR SOKAT INGÁZOM
közös programot, ezek sokat jelentenek
nekem. És pluszmotivációt is ad, ha tudom,
ott ül a lelátón, mert szeretnék neki jó példát mutatni, hogy lássa,
gyerekkel feketepéterezünk, őt se hagyom
mindent megteszek a pályán.
nyerni... Talán ezért is érhettem el az eddigi
sikereket. Persze, ha úgy kapunk ki egy
Leköti őt a sport?
nálunk sokkal erősebb csapattól, hogy
Úgy látom, hogy a kézilabda nagyon megfogta, ami érthető is,
mindent megtettünk, az más, de ha volt
elvégre ebben nő fel. Jár ovis kézire Gulyás Peti feleségéhez, szeesélyünk, csak nem tudtunk élni vele, azt
reti, élvezi, és a lövőkészsége, illetve az ereje megvan. Hatévesen
nehezen dolgozom fel, olyankor őrlődök,
én egy egyeneset se tudtam dobni, ő meg már akkora bombákat
ideges vagyok.
ereszt el, hogy hihetetlen.
Megváltozott a szereped is, korábban
Téged egyébként mennyire érdekelnek más sportágak?
klasszisok egész sorával játszottál együtt,
Egy-egy jó focimeccset szívesen megnézek, miként az amerikai focit
most viszont a fiatalok rád támaszkodnak,
és a kosárlabdát is szeretem. Olyan fanatikus azonban nem vagyok,
kikérik a véleményed, számítanak a segítaki hajnalban felkel, hogy élőben követhesse az amerikai ligák mérkőségedre. Szereted ezt a szerepkört?
zéseit. Az például nagyon tetszik, hogy a Fradinál ilyen sok szakoszEbbe így még sosem gondoltam bele, de
tály van, az első hónapjaimban szinte mindennap itt ebédeltem, és sok
tény, nagyon jó érzés azt látni, ha valamit
más sportolóval találkoztam. A fiammal még az utánpótlás focimec�elmagyarázok, akkor edzés közben harcsekbe is belenézünk, ha éppen a kézilabdacsarnok mellett játszanak.
madszorra már meg is csinálják. Az ilyen
Megszoktad a budapesti életet?
apróságok segítenek elfeledtetni, ha törtéMostanra kezdem megszokni, de egyáltalán nem könnyű… Jó, hogy
netesen kikaptunk az előző mérkőzésen.
mindent el lehet intézni késő délután vagy hétvégén is, de a közlekedés
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Édesapja
Itt
szerepel
magyar,
valamilyen
édesanyja
általános
mongol
adat származású.
a Fradiról, A mongol
visszatekintés,
eredetű
Timuzsin
történelem,
mellett István
statisztika
a második keresztneve
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# VÍZILABDA

IRIGYLÉSRE
MÉLTÓ
HÁTORSZÁG
Vízilabdautánpótlásunk
az elmúlt
években egy
tucat játékost
adott a magyar
első osztályú
vízilabdának,
vezetőedzőnk,
Varga Zsolt
idén pedig már
hat 16 éves
játékosnak is
lehetőséget
adott a felnőtt
csapatban.
SZÖVEG:
MOLNÁR PÉTER
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Várkonyi Ádám, Gyapjas Brendon, Nyíri
Balázs, Böröczky Marcell, Szabó Bence és
Varga Bence Bendegúz. Hat utánpótláskorú
vízilabdázó, akiknek rendkívül emlékezetes marad a 2018–2019-es idény, ugyanis
serdülő játékosként mutatkozhattak be a
felnőttek között. A fiatalok bevetése nem
újdonság az FTC-nél, hiszen az utánpótlásunkból kikerülve Gál Dávid, Turnai Bálint
és András, Vogel Simon, Kolozsi Marcell,
Kósik Soma, Major Martin, Mátyók Norbert,
Illés Sándor és Sánta Dániel is már – ha más
klubban is – ob I-es vízilabdázó, Pohl Zoltán
és Vogel Soma pedig immár a Ferencváros,
sőt a válogatott meghatározó klasszisai.
Hála istennek most már elmondható,
”
hogy nagyon sok olyan vízilabdázó van
az ob I-ben, akik a Fradiban nevelkedtek.
Látom, tudom, hogy mennyi türelemmel
és figyelemmel jár az utánpótlás-nevelés.
Az elmúlt években elindult egy koncepció,
és úgy gondolom, hogy ez egyre jobban
működik. Ennek eredményeként ebben az
idényben már hat tizenhat éves játékost
tudtam bevetni” – mondta az FTC Telekom
Waterpolo vezetőedzője, Varga Zsolt, aki
sok figyelmet szentel az utánpótlásnak, sőt
mielőtt átvette felnőtt csapatunk irányítását, utánpótlásedző volt a Fradiban.
A fiatalok elsősorban a teljesítményükkel és
a hozzáállásukkal érdemelték ki edzőiktől
és vezetőedzőnktől a nagy lehetőséget.
Nagyon büszke vagyok a srácokra,
”
velük és a szüleikkel együtt szeretném
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Varga
Itt
szerepel
Zsolt valamilyen
9. éve szolgálja
általános
egyhuzamban
adat a Fradiról,
visszatekintés,
a
Fradit játékosként,
történelem,
majd edzőként
statisztika
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VÍZILABDA #

megköszönni Varga Zsolt nyitottságát és
szeretném, hogy a fiatalok lássák, milyen
rugalmasságát. A fiúk lehetőséget kaptak
hatalmas munka eredményeként vált Soma
arra, hogy megtapasztalják azt a miliőt
és Zoli a felnőtt csapat alapemberévé. Ezt
és környezetet, amely a felnőtt csapatot
pedig sehol, senki nem spórolhatja meg. Ha
körülveszi, ezzel is további motivációt adva
ebben jó példát tudnak mutatni, akkor ténya mindennapok kemény munkájához” –
legesen jó úton járunk” – zárta gondolatait
említette ifjúsági csapatunk edzője, Varga
Varga Zsolt.
Dániel, aki tisztán
emlékszik a fiatalok
AZT SZERETNÉM, HOGY A FIATALOK
első reakcióira.
Szerintem azt sem
LÁSSÁK, MILYEN HATALMAS MUNKA
”
tudták, hol vannak.
EREDMÉNYEKÉNT VÁLT SOMA ÉS ZOLI
Nagyon izgatottak
voltak, de jót tett
A FELNŐTT CSAPAT ALAPEMBERÉVÉ
nekik, hogy váltottunk néhány szót
a bemutatkozásuk előtt, és meg is állták a
Az elmondottakat támasztja alá az is, hogy
helyüket. Azt is tudják, mi a módi, másnap
ebben az idényben a Ferencvárosban edhozták is a süteményt a felnőtteknek” –
dig 25 játékos jutott szóhoz, s ez magasan
árulta el olimpiai bajnokunk.
a legmagasabb szám a felsőház csapatai
Ez a munka nemcsak a klub szempontközött, a teljes mezőnyt tekintve pedig a
”
jából fontos, hanem az egész magyar
másodikak vagyunk a KSI mögött.
vízilabda érdekeit is szolgálja – tette hozzá
szakosztályelnökünk, Madaras Norbert. –
Elvégre nem alapozhatunk mindig arra,
hogy megvesszük a külföldi játékosokat, és
majd ők hozzák az eredményeket. Bízom
benne, hogy többen az ob I-es szintet is
meghaladják. Még bőven van idejük, hiszen
a többség 2002-ben született, tehát még
két év múlva is ifjúsági játékosok lesznek.
Azt gondolom, ha elvégzik azt a munkát,
amelyet kitaláltunk és elterveztünk, akkor
nagyon jó vízilabdázókká válnak.”
A jó példa pedig adott a fiatalok előtt,
hiszen a Fradi két játékosa, Vogel Soma és
Pohl Zoltán végigjárták a ranglétrát, és Fradi-nevelésként nyertek bajnokságot, kupákat és kerültek be a magyar válogatottba.
Igenis vannak tehetségeink! Mivel közö”
sen, egyetértésben tűztük ki a céljainkat, és
együtt is dolgozunk, nyugodtan fordulhatok
azzal az utánpótlásedzőinkhez, hogy mely
területeken van szükség fejlődésre. Az, hogy
ilyen fiatalon bemutatkozhatnak a felnőtt
csapatban, egyben szűrő is, hiszen kiderül,
kik képesek kezelni az ezzel járó stresszt,
a későbbiek során kikre számíthatunk.
Ha látom valakin, hogy nagyon igyekszik,
megpróbálja megcsinálni azt, amit kérek, az
ebben a pillanatban nyilván még elég. Azt
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Az szerepel
Itt
Európa Kupán
valamilyen
a horvátok
általános
elleni
adat
döntőben
a Fradiról,
Németh Toni és Vámos
visszatekintés,
Márton
is egy-egy
történelem,
góllal vette
statisztika
ki a részét a győzelemből
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ARANY AZ
EURÓPA
KUPÁBAN

Óriási sikert ért el a
magyar férfi
vízilabda-válogatott, amely
hét fradistával, Varga Dénessel, Pohl
Zoltánnal,
Német Tonival, Vámos
Mártonnal,
Vogel Somával, Jansik
Szilárddal és
Sedlmayer
Tamással
a soraiban
megnyerte a
Zágrábban
megrendezett
Európa Kupát.
A torna legjobb játékosává olimpiai
bajnokunkat,
Varga Dénest
választották.
Női válogatottunk
ugyanebben
a sorozatban
– a keretben
egy fradistával, Tóth-Csabai Dórával
– bronzérmet
szerzett
Olaszországban.

www.fradi.hu

17/04/19 10:07

# ZÖLD SZALON

Fradi-pálya közepén aranycsillag van. Annak a csillagnak sok irigye
”
van. Irigyelik mitőlünk azt a csillagot, amelyik a Fradi-pálya közepén
ragyog.” Így szólt e nem örökbecsű, nem túl fennkölt, nem is különösebben megindító, nyelvtani hibával is terhelt (irigylik helyett irigyelik) dalocska, amelyet a Ferencváros hívei ettől még nagy büszkén
fújtak. Pedig az én szurkolói eszmélésem idején, az 1970-es évek első
felében inkább ezüst- vagy bronzcsillag pislákolt az Üllői úton, hiszen
zsinórban hét bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsa. Legnagyobb örömünket ebben az időszakban az jelentette, ha az aktuális rangadón
Szőke Pista bevarrta a szabadrúgást Szentmihályinak. Egyébként viszont riadtan számolgattuk, mikor érik be a lilák a
21 bajnoki címnél lecövekelt FTC-t.
Már tudjuk: valószínűleg soha. Sem ők, sem
mások. Mert bár az Újpest e mesterhetessel vészesen közelített, 1975-ben
21:16-ra, 1979-re 22:18-ra jött fel,
azóta mindössze kétszer zárt az élen.
Legutóbb több mint két évtizede, 1998ban, és öntörvényű belga tulajdonosa a megmaradás mellett arra is garancia, hogy a Megyeri úton
nem épül bajnokesélyes gárda.
A Ferencváros bezzeg már 29 aranynál jár, így mindenki a harmadik csillag eljövetelét” áhítja. Ami nem a pályán, hanem a mezen
”
ragyogna, a harmincadik diadalt hirdetve. Nem kérdés, hogy ez
előbb-utóbb meglesz, de nem a telhetetlenség mondatja velünk: itt az
idő, idén kell meglennie. Hiszen amikor e sorokat írom, nyolc pont az
előny a Vidivel szemben.
Innen már győzni kell, pontosabban innen tilos veszíteni. Mert bár bajnokságot úgy általában bármikor lehet nyerni, a 2018/19-est csak most.
Rebrov ezzel nem csupán magát, hanem szerződtetése jogosságát, Doll
menesztését, a téli igazolásokat is legitimálhatja”.
”
De a napi kihívások mellett léteznek történelmi távlatok is. Amikor e lapszámunkban tisztelgünk a klub alapításának 120. évfordulója előtt, akkor
e helyütt is érdemes a múltat idézni. A tizedik arany 1927-ben, a huszadik
1967-ben született meg, tehát az első jubileumra nem egészen három
évtizedet, a másodikra már éppen négyet, a harmadikra mindenképpen több
mint ötöt kellett várni. A Ferencváros ezért is készülődik úgy a harmincadikra,
mint valamiféle lakodalomra, és azt is vétek egy vagy két évvel elhalasztani.
Mert ami egyszer elmúlt, az már ugyanúgy nem jön vissza, ráadásul örök
nyomot hagy. Erre intenek minket a Fradi-futballhistória legkeservesebb
traumái. Az 1948 tavaszi záró forduló, amikor az elsőséghez Csepelen kellett
volna nyerni, és az FTC három perc után 2:0-ra vezetett. Csakhogy végül
4:3-ra alulmaradt, és Henni Géza kapus már csupán odafenn gyónhatja meg,
milyen szerepe volt a négy csepeli találatban. Vagy az 1963 őszi, egyfordulós
szezon, amikor Albertéknak mindössze egyetlen pontot kellett volna elcsípniük az utolsó három fordulóban ahhoz, hogy az élen maradjanak, de a Honvédtól, a Szegedtől és a Dorogtól is kikaptak.
Százhúsz esztendőre e két fiaskó bőven elég. A harmadik csillag ellenben azt
is jelentené, hogy nagyjából minden negyedik évben bajnok a Fradi. Illetve
volt eddig. Ám a jelenlegi mezőnyt és a közeljövőt fürkészve a negyedik csillagra valószínűleg nem kell sem öt, sem négy évtizedet várni.

A HARMADIK

CSILLAG
FÉNYÉBEN
BALLAI ATTILA

A TIZEDIK
ARANY 1927BEN, A HUSZADIK
1967-BEN
SZÜLETETT MEG,
TEHÁT AZ ELSŐ
JUBILEUMRA NEM
EGÉSZEN HÁROM
ÉVTIZEDET, A
MÁSODIKRA MÁR
ÉPPEN NÉGYET,
A HARMADIKRA
MINDENKÉPPEN
TÖBB MINT ÖTÖT
KELLETT VÁRNI
www.fradi.hu
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Ittévet
szerepel
leszámítva
valamilyen
az FTC-éáltalános
volt a rekordbajnok
adat a Fradiról,
cím: 1901–04-ig
avisszatekintés,
BTC, 1922–33 éstörténelem,
1936–40 között
statisztika
az MTK viselte egyedül
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EZT
A PAKKOT
NEM FOGOD
KIHAGYNI!

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

Váz: Nikon D810
Objektív: 17-40 mm
F: 5,6
Záridő: 1/1200 sec
Fotósarok
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Korábbi bajnokunk, Szajlai László a hoki mellett
a futballcsapat meccseit is rendszeresen látogatja
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Hudák Gábor öccse, Zoltán a Ferencváros saját nevelésű
labdarúgója, manapság a jégkorongszakosztályt szolgálja
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# ÖRÖKZÖLD

ISTEN
ÉLTESSEN,
FIATAL

BARÁTOM!

Egy nappal azután, hogy a Nyilas
családhoz minden közvetlen érdekelt
teljes boldogságára beköszöntött egy
alig néhány kilós kisfiú, a Ferencváros
a Népstadionban nagy kínkeservek
közepette bár, de 2-1-re legyőzte a Győri
ETO csapatát… SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

A sikereik csúcsán járó zöldek Géczi – Novák, Páncsics,
Bálint – Juhász, Szűcs – Szőke, Branikovits, Albert, Német
M., Katona összeállításban (Szőke és Albert góljaival) szerezték meg újabb két pontjukat, ráadásul úgy, hogy már
nem számíthattak Varga Zoltánra, aki 1968-ban a szabad
világot választotta, az állandó balösszekötőt, Rákosi Gyulát pedig sérülés miatt nélkülözték.
Mondanom sem kell, hogy a világból addig egy napot
látott Nyilas Elek álmában sem gondolhatta, hogy 25
évvel később, a Sárospataki TC elleni bemutató mérkőzésen életében először helyet kap az FTC első csapatában,
és góllal veszi ki a részét a Hajdú A. – Telek – Kuznyecov,
Szekeres – Nyilas, Vincze Ottó, ifj. Albert, Lisztes, Keller
– Kuntics, Kopunovics összeállításban pályára lépő gárda
győzelméből.
Tíz nappal a zöld-fehérben való bemutatkozása után eljött
az első tétmérkőzésének ideje is, igaz, még ekkor sem
kellett valami nagyot produkálnia a gárdának, hiszen a
Magyar Kupáért vívott összecsapáson, Palotáson szerepeltek (Nyilas Elek ismét eredményes volt…), de ezt a
4-0-s győzelmet már teljesen belepte az amúgy is gyors
feledés pora.
De ha már ferencvárosi pályakezdését taglaljuk, akkor
nem maradhat ki az első NB I-es bajnoki meccse sem,
amely már nem sikerült valami fényesre: a Fradi a bajnoki
rajton 2-1-re kikapott Debrecenben, és az csak amolyan
szépségtapasznak számított Elek esetében, hogy azt az
egy gólt ő szerezte.
De ugorjunk vissza néhány évet az időben, hiszen Nyilas
Elek nem ismeretlen, nevesincs, futottak még futballistaként érkezett a Novák Dezső vezette Ferencvároshoz.
Vácról igazolták az Üllői útra, ráadásul egy olyan Vácból,
amely éppen akkoriban nyert bajnokságot, és az arany
megszerzésében vezérszerep jutott a Fradi kiszemeltjének, aki éppen ebből az okból követelt azonnal helyet
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szinte nem volt olyan meccse, amikor valami
magának a legnépszerűbb magyar csapat kezdőjében.
emlékezetest ne alakított volna.
Álomszerű volt minden, ami ezek után vele a Fradinál
A Fradi-közönség is azonnal befogadta – nem
történt!
véletlenül… A Fradinál a klub megalakulása óta a
A rosszul sikerült bajnoki rajt után néhány nappal jött a
szurkolók imádják azokat a játékosokat, akikről
Fradi-szurkolók számára örökre felejthetetlen győzelem a
lerí, hogy még akkor is szívüket, lelküket adják
BEK-selejtezőben az Anderlecht ellen, aztán a belgák kieja győzelemért, ha éppen nincsenek a legjobb
tése a Fradi-pályán – otthon 1-1 lett a meccs, majd (de ezt
formában, ha ad absurdum egy jó passzuk sincs
már minden fradista fejből fújja) az a bizonyos káprázatos
a mérkőzésen, de holtfáradtan tántorognak
menetelés a BEK-főtábláján, grasshoppersestől, ajaxosaz öltözőbe a rengeteg futástól a mérkőzések
tól, Real Madrid-ostól, olyan meccsekkel, amelyeken Elek
végén.
rendre főszereplő volt, s amelyeken még a 6-1-es madridi
Ha igazán reálisan akarjuk megítélni a teljesítvereség és a két meccsen kapott összesen kilenc gól az
ményét és az utókor számára nem akarunk
Ajax ellen is szinte dicsőségnek számított….
hamis képet festeni a klubnak egy Nyilas Elek
Ezen a ponton azonban szívesen elszakadnék a kronológinevű játékosáról (aki a légiós életet is kipróbálától, hiszen az minden valamirevaló Ferencvárosról szóló
ta, először a Maccabi Tel-Aviv, majd egy kisebb
könyvben megtalálható – a létező legrészletesebben
izraeli csapat, az Ironi Asdód játékosa volt),
pedig a Tempó Fradi hungarikumértékkel bíró honlapján
akkor el kell mondani: nem volt egy egetverő
olvasható –, én meg nem igazán vagyok híve a közismert,
klasszis (itt Albert, Varga Zoltán, Nyilasi szintjén
mások által összegyűjtött tények, adatok szimpla átmásokéretik érteni a klasszis fogalmát), mégis, amikor
lásának.
visszavonult, olyan nyomot hagyott maga után
Inkább arról beszélnék, hogy jómagam, aki az utolsó
a Ferencvárosnál, hogy arra büszke lehet élete
igazán nagy eredményt elérő Fradi útját (bevallom,
végéig.
elsősorban édesapám talán legkedA válogatottba elővesebb játékosa, Novák Dezső miatt)
ször Mészöly Kálmán
személyesen is nyomon követtem,
AZON KEVESEK
tette be egy Svájc elleni
milyen embernek ismertem meg ezt a
mérkőzésen, amelyen
srácot”, már amennyiben egy éppen
EGYIKE,
AKI
AMINT
”
kikaptunk ugyan, de
fél évszázados fennállását” ünneplő
”
BELÉPETT A FRADIközel sem Nyilas Elek
férfit srácnak lehet nevezni.
miatt, aztán követkeAz első, ami eszembe jut róla, az,
KLUBHÁZ
AJTAJÁN,
zett még 13 mérkőzés,
hogy azon kevesek egyike, aki amint
mígnem elkövetkezett
belépett a Fradi-klubház ajtaján, törTÖRTÉNHETETT
az a szörnyű emlékű
ténhetett vele azelőtt bármi, abban a
VELE AZELŐTT
selejtező a jugoszlávok
pillanatban úgy vált ősfradistává (és
ellen, amikor (és éppen
természetesen az mind a mai napig…),
BÁRMI, ABBAN
a Fradi-stadionban…)
mint aki az akkor még létező hátsó
A PILLANATBAN
7-1-re kaptunk ki, amely
földes pályán a kölyök VI-ban tette
egyszer és mindenkorra
meg az első lépéseket a futballistává
ŐSFRADISTÁVÁ VÁLT
bezárta előtte a legjobválás útján.
bak öltözőjének ajtaját.
Szerencséje volt, mert remek csapat
Mindez azonban az égjött akkor össze zöld-fehérben (Nyilasi
világon semmit sem változtat azon, hogy Nyilas
generációja óta talán a legjobb…), Telek, Lisztes, Albert,
Elek ma már fogalom az Üllői úti pályán, mind a
Vincze Ottó, Kuntics személyében klasszisnak mondható
játékosok, mind a szurkolók körében. Még azok
futballistáik voltak, és közöttük tudott Nyilas Elek meghais ismerik, szeretik és tisztelik, akik soha életüktározó játékos lenni.
ben nem látták játszani. Nem véletlenül írta egy
Nagy dolog ez, hiszen nem úgy van az, hogy valaki csak
kommentelő egy évvel ezelőtt, a 49. születésbekopogtat Vácról, és néhány nap múlva már úgy kezelik a
napján a Tempó Fradi által közölt cikk alá: Elek,
Fradinál, mint aki nélkül csak akkor képzelhető el a kezdőcsa”
az utolsó nagy Fradi igazi zászlóvivője voltál!”
pat, ha sérülés vagy eltiltás miatt nem tudja vállalni a játékot.
A magam részéről az ötvenedikre csak annyit:
A csillagállás is neki kedvezett, hiszen a BEK-menetelésből
Isten éltessen, fiatal barátom!
gólokkal (és milyen fontos gólokkal…) vette ki a részét,

!

Nyilas
Itt
szerepel
Elek góllal
valamilyen
mutatkozott
általános
beadat
a Fradiban
a Fradiról,
egy
visszatekintés, majd
kupameccsen,
történelem,
első bajnokiján
statisztika
is betalált
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# DIVAT

A NAGY KLASSZIKUSOK
BÜSZKÉK VAGYUNK AZ ELMÚLT 120 ÉVÜNKRE, ÉS FEJET HAJTUNK A HOZZÁNK HASONLÓAN PATINÁS CÉGEK ELŐTT.
MERT MI TUDJUK IGAZÁN, MENNYI MUNKA, VÉR-VERÍTÉK VAN EBBEN! / ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

ARIETE

A több mint 50 éves, elektronikai termékeket gyártó cég a vintage stílus egyik legismertebb képviselője.
Kávéfőzőinek, konyhai kisgépeinek hatalmas rajongótábora van szerte a világban.
156.BL Vintage 4 szeletes kenyérpirító / 19 990 Ft mediamarkt.hu

CATLER Az 1932-ben alapított cég egy percig sem pihen, manapság a konyhai csúcstechnológiát képviselik.
JS 8010 gyümölcsfacsaró / 63 990 Ft catler.hu
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NIKE Az 1964-ben alapított cég rendre hozza vissza
a legkedveltebb old school darabjait, s gyárt mellette
egészen kis szériás, sőt egyedi termékeket is.
Benassi JDI TXT SE papucs / 31,97 € nike.com

!

A fradista konyhai művészeknek kedvezve
már sütőkesztyű is kapható a Fradi Shopban

16/04/19 16:02

DIVAT #

IKEA

A ma már 65 éves gyár a nagy klasszikusok mellett az egyik leginnovatívabb cég, lakásterveiket akár
VR-szemüveggel (virtuális valóság) is bejárhatjuk”. Landskrona retró fotel / 104 990 Ft ikea.hu
”

BANG & OLUFSEN Sokunk számára csak mostanában lett híres,
pedig lassan 100 éves cég, mely ma a legjobb hangrendszereket
szállítja otthonunkba. Beoplay H9i vezeték nélküli
over-ear fejhallgató / 132 900 Ft bang-olufsen.com

!

Fejhallgató a Fradi Shopban is található, méghozzá
az FTC logójával ellátva
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MONTBLANC Méltán a leghíresebb írószergyártó, melyen a digitális
korszak sem tudott kifogni. Több mint 110 éve kerülnek ki kezeik
közül a világ legszebb tollai. Heritage Rouge & Noir golyóstoll
148 500 Ft welder.hu
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CSEPEL

Tudtad, hogy Weiss Manfréd alapította a gyárat még 1928-ban, és máig Magyarországon zajlik a termelés?
KRP Cruiser 26/18 / 92 900 Ft csepelbike.com

FRADI
SHOP

VICTORINOX Közel egyidősek a Fradival (1891-es
alapítású cég), akiktől biztos neked is van legalább
egy késed – reméljük, zöld. Spartan zsebkés
Fradi-emblémával / 8500 Ft victorinox.hu shop.fradi.hu
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LEVI’S Bizony ők is több mint 120 évesek, egész konkrétan 148,
és máig, ha farmer, akkor Levi’s. Nem tudunk olyan évet mondani,
amikor a klasszikus farmerdzseki ne lett volna menő.
Levi’s dzseki / 32 990 Ft levis.com

!

1951-ben Czibor Zoltán felvetette magát egy iskolába, és
a csepeli gyár csapatához igazolt a Honvéd és a katonaság elől
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DIVAT #

FJÄLLRÄVEN Sokáig csak a szakmabeliek” ismerték az 1950-es alapítású, a legmagasabb minőséget képviselő
”
túra- és vadászatiruha-márkát, mely ikonikus táskája révén az elmúlt években lett itthon igazán népszerű.
fjallraven.com mountex.hu
Keb Dome3 sátor / 1100 €

HELLY HANSEN A világ egyik legnépszerűbb vitorlás- és
vízi sportos márkáját 1877-ben (!) alapították Norvégiában.
Mára az utcai vonaluk is legalább ennyire népszerű.
Classic Duffel Bag L / 33 990 Ft hellyhansen.com

!

Labdarúgócsapatunk hátvédje, Botka Endre szabadidejében
gyakran megy vadászni
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COLUMBIA Ha volt már kényelmes Columbia túrabakancsod, valószínűleg soha többé nem akarsz mást.
Nem véletlen ez, hisz 81 évnyi komoly rutin áll
a cég mögött. Póló / 7990 Ft dockyard.hu
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# 13+1

TÓTH
ADRIÁN

1. Hogyan lettél jégkorongozó?
Édesapám Fehérváron levitt egy
hokiedzésre, s azonnal megszerettem a sportágat. Ezzel párhuzamosan
fociztam is a Videotonban, de nem is
lehetett kérdéses, hogy a jégkorongot
választom.
2. Ki volt kedvenc csapatod és játékosod gyerekként? A Jersey Devils
és a Tampa Bay Lightings, a játékosok
közül meg Pavel Dacjuk, a Detroit Red
Wings hokisa, akivel nagy örömömre
egyszer Székesfehérváron személyesen is találkozhattam.
3. A nyáron miért fogadtad el a Fradi
ajánlatát? Elsősorban a vezetőedzőnk,
Fodor Szabolcs személye miatt. Régóta ismerem és tisztelem, tetszettek
az elképzelései, így aztán gyorsan
döntöttem.
4. Mennyiben más a Fradiban hokizni,
mint más klubokban? Kívülről csak
láttam, belülről viszont megélem azt
a fanatizmust, ami a klubot jellemzi.
Nem túlzás, amit mondtak, a Fradiban
sportolni valóban életérzés, nagyon
erős az összefogás, csodás, ahogy az
egyes szakosztályok sportolói szurkolnak egymásnak.
5. Mit tekintesz a csapat fő erényének?
Az egységet. Abszolút egy húron pendülünk, ez a küzdőszellemen, a játékon és az
eredményeken is meglátszik. A magyar
bajnoki cím az első évben szép siker.
6. Mi a kedvenc ételed és italod?
Tészta minden mennyiségben, főleg a
pestós variációk, italban a száraz fehérbor, lehetőség szerint Irsai Olivér.
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7. Kedvenc könyved, filmed, színészed,
színésznőd? Nagyon szeretem az önéletrajzi könyveket, legutóbb a Tesla-főnök,
Elon Musk karrierjét olvastam, filmben a
Gladiátor, színészben Brad Pitt, színésznőben Jennifer Aniston a kedvencem.
8. Milyen autóval közlekedsz? Opel
Corsával.
9. Mivel töltöd legszívesebben a
szabadidődet? Fehérváron vagy
a Velencei-tó környékén imádok
biciklizni, a szüleimmel tervezzük
azt is, hogy nyáron körbetekerjük
a Balatont.
10. Manapság kik a sportolói ideáljaid? Hokiban Connor McDavid az
Edmonton Oilersből, futballban pedig
Cristiano Ronaldo elkötelezettsége és
profizmusa imponáló számomra.
11. A bajnoki sikerben mekkora szerepe volt a szurkolói támogatásnak?
Hatalmas, nélkülük nem sikerült volna
huszonkét év után magyar bajnoki
címet nyerni, mint ahogy a vezetők is
maximálisan mögöttünk álltak, folyamatosan éreztük a törődést. S ha
idővel saját jégpálya is lesz, a Fradi
nagyon szép jövő elé nézhet.
12. A családban és a baráti körödben
miként fogadják, hogy a Ferencváros
játékosa vagy? Együtt örültek velem,
a jó hangulat őket is magával ragadja,
a szüleim rendszeresen ott vannak a
legtöbb meccsemen idehaza és idegenben egyaránt.
13. Közeli és távoli terveid? Megvédeni a bajnoki címet, távolabbra nézve
pedig el tudom magam képzelni edzőként, jelenleg Óbudán U12-es gyerekekkel foglalkozom, azaz mindenképpen a hoki mellett szeretnék maradni.

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

Született: Székesfehérvár,
1990. október 28.
Magasság, testsúly:
178 cm/78 kg

+1. Életmottót röviden? Egy kanadai
edzőmet idézném: A bajnokok nem a
”
konditeremben születnek.”
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Poszt: csatár
Korábbi klubjai: Fehérvár,
Miskolci Jegesmedvék

2017 nyarán az új-zélandi Aucklandben légióskodott,
ahol 16 meccsen ligarekordot jelentő 51 pontot szerzett

17/04/19 11:10

NYAKPÁNT

SZURKOLÓI SÁL
Hajrá Fradi!

FRADI
KOCKALÁMPA

AUTÓS
ZÁSZLÓ

Kohut Vilmos

106

!
Fenyvesi Máté

106
Szokolai László

105
Branikovits László

104
Pogány László

100

Itt szerepel
Böde
Daninak
valamilyen
két fiú után
általános
áprilisban
adatkislánya
a Fradiról,
született,
aki a Léna Krisztina
visszatekintés,
történelem,
nevet kapta
statisztika

Böde Dániel

96
Turay József

94
Orosz Pál

94
Mike István

93
Szőke István

86
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Rákosi Gyula

83

Sárosi György

420
Albert Flórián

312
Toldi Géza

261

Takács József

251

Schlosser Imre

210

Nyilasi Tibor

166

Lipcsei Péter

145

Deák Ferenc

121

Pataky Mihály

119
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Az FTC legjobb góllövői

120 ÉV #

JUBILEUMI
KOLLEKCIÓ
SÁL

120 év zöld-fehér
büszkeség

PÓLÓK

fehér, zöld

BÖGRE
fekete

120 ÉV #

”EZEKNÉL TELL VILMOS A LEGJOBB
FUTBALLISTA”

Annak idején a magyar futballcsapatok óriási önbizalommal utaztak a külföldi túrákra, hiszen Dalnoki
Jenő nem ájult el a nagy nevektől, az elit klubcsapatoktól, ő a Fradinál nem ismert különb együttest.
Ezt a mentalitást persze mi is átvettük, igaz, eredményekkel ez nem mindig párosult. Ezek után talán érthető, hogy a 80-as évek közepén, amikor a csapattal
a svájci edzőtábor során az egyik leghíresebb, legsikeresebb helvét klub, a genfi Servette ellen léptünk
pályára, a mester így szólt az esélyekről: Ide figyel”
jetek, itt, Svájcban még mindig Tell Vilmos a legjobb
futballista, ha ezt a meccset sem nyeritek meg, hagyjátok abba a játékot.” Csak halkan jegyzem meg, a
Servette-ben akkoriban olyan nevek játszottak, mint
az Európa-bajnok, 95-szörös német válogatott Karl-
Heinz Rummenigge, vagy a 24-szeres svájci válogatott Lucien Favre, a Hertha, a Mönchengladbach és
a Dortmund későbbi edzője. Nem folytatom… 4-2-re
nyert a Servette, a meccs után pedig Tell Vilmost
még a magyar kártyában sem akartuk felismerni…

”KI EZ A CSÁVÓ?”

Szabadi László remek képességű futballista volt,
azt már talán kevesebben tudják, miért lett Csávó a beceneve. Nos, a Csokonyavisontáról származó és Sellyéről igazolt center a Fradi-öltözőben éppen Ebedli Zoli mellett kapott szekrényt.
Az első edzése előtt rendben megérkeztek a
trénerek, Novák Dezső, valamint segítői, Szűcs
Lajos és Rákosi Gyula. Ekkor Szabadi odafordult Ebedlihez, majd a világválogatott Novákra
bökve annyit kérdezett: Zoli, ki ez a csávó?”
”
Ebedli dőlt a röhögéstől, akárcsak a többiek,
naná, hogy ráragadt a Csávó becenév Szabadira. Novák kedvelte a csatárt, ám két esetben
igencsak neheztelt a göndör futballistára. Az
elsőnél éppen lefekvéshez készülődtek a labdarúgók az edzőtáborban, amikor Novák Dezső és
segítői körbejárták a szobákat. Szabadiéknál is
természetesen mindenki az ágyban volt, a csatár
nyakig betakarózva üdvözölte mestereit, mire a
vezetőedző egy hirtelen mozdulattal lerántotta a
takarót, ami alatt Szabadi öltönyben feküdt. Erre
Novák csak annyit mondott: Te csokonyavison”
tai pojáca, engem akarsz megrajzolni. Gondolod,
hogy annak idején mi nem próbálkoztunk hasonlóval az edzőtáborban? Vedd át a pizsamát,
abban úgyis rosszul mutatnál a bárban…”

!

Itt szerepel
valamilyen
általános
adat a Fradiról,
Dalnoki
Jenő
erősen kötődött
a Fradihoz,
így a régi B-közép falelátójának
visszatekintés,
történelem,
statisztika
egyik
gerendájából
készíttetett
polcot a szobája falára
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KLASSZIS
EDZŐK,
KLASSZIKUS
TÖRTÉNETEK

Íme, három
derűs
anekdota
a klub
történetének
három
klasszikus
edzőjéről,
akik nagyon
sok örömet
szereztek
játékosként,
majd
trénerként
is a Fradiszurkolóknak.
Ráadásul
mindhárman
bajnoki címet
is nyertek
edzőként,
s mint az
alábbiakból
is kiderül,
nagyszerű
volt a
humoruk is.

”MÉG HAZUDTOK IS?”

Lakat Károlynak edzőként az volt a szokása, hogy percekkel a lefújás előtt bement az öltözőbe, s ott várta a
játékosait. A hatvanas évek vége felé egy idegenbeli
mérkőzésen esett meg az, hogy a Fradi – jóllehet esélyesként lépett pályára – vesztésre állt a 85. percben, amikor a mester szokásához híven elhagyta a kispadot. Az
öltözőben aztán összeszűkült szemmel, szigorú ábrázattal
a következő szavakkal fogadta Albertet és társait: Nem
”
szégyellitek magatokat, ilyen könnyű meccset nem nyertek meg!” A játékosok nyomban replikáztak: De hiszen
”
nyertünk, Karcsi bácsi!” Ez már sok volt a Tanárnak, s
pulykavörösen ennyit mondott: S még hazudtok is.” Azt
”
már oldottabb légkörben, mosolyogva fogadta a szakvezető, hogy Flóriék a hajrában két gólt szerezve valóban
megfordították a meccset.

www.fradi.hu
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Itt szerepel
valamilyenDalnoki
általános
adat készített
a Fradiról,
2016-ban mutatták
be a FradiMédia
Jenőről
nívódíjas
visszatekintés, történelem,
statisztika
filmjét, amely megvásárolható
a Fradi Shopban
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BÖDE
DÁNIEL
(1986–)

A Fradi-szurkolók nagy
kedvence immáron hét éve,
hogy Paksról az Üllői útra
igazolt, azóta szinte minden
évben házi gólkirály volt,
2016-ban pedig bajnok és
gólkirály is lett egyszerre, emellett háromszoros
kupagyőztes a zöldekkel. A
Ferencváros történetében a
25. futballista, aki legalább
100 gólt szerzett, 10. az
élvonalbeli gólvágók között,
a válogatottban pedig 25
fellépésen 5 találat fűződik
a nevéhez. Ezek közül a
Feröer-szigetek elleni duplája a legértékesebb, amit a
szünetben csereként beállva
ért el, enélkül a nemzeti
csapat nem jutott volna ki a
2016-os Eb-re. A Fradiban is
rengeteg győzelmet jelentő
gólt jegyzett, a klub történetének legeredményesebb
játékosai közé emelkedett,
őszinteségével, győzni akarásával, gólérzékenységével
a Ferencváros szurkolóinak
elismerését és szeretetét is
kiérdemelte.

!

FTC–Chelsea 1-2
2014. 08. 10.
A papírforma azt ígéri, hogy az évtized mérkőzésére még várni kell,
de már nem sokat. A Ferencváros
harmincadik bajnoki címére készül,
a harmadik csillag napokon, heteken belül felkerülhet a mezre.

De addig is új stadionunk, a
Groupama Aréna megnyitó
meccsét tekinthetjük a
legemlékezetesebb meccsnek,
melyen a José Mourinho vezette
Chelsea volt a Fradi ellenfele.

FUTBALLON TÚL

Ez már a velünk élő és egyre szebb történelem. Újabb és újabb szakosztályok
élednek fel (ökölvívás, vívás, korcsolya),
újak is alakulnak (triatlon, curling, női jégkorong, női vízilabda, szinkronúszás), s dőlnek
a bajnoki aranyérmek, sőt a nemzetközi
sikerek is. A birkózó Bácsi Péter 2014-ben
és 2018-ban is világbajnok lett, a női kézilabdázók kétszer is megnyerték a KEK-et,
a férfi pólósok pedig az Európa-kupát.

Itt szerepel
Bácsi
Péter valamilyen
a világbajnokság
általános
óta adat
az olimpiai
a Fradiról,
bajnok szakosztályvezetőnk, Sike András
visszatekintés,
történelem,
válogatott
statisztika
edzői munkáját is segíti
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FTC–ZTE 4-1
2009. 08. 01.
2006 nyarán egy minden jogalapot nélkülöző, több sebből vérző
döntéssel a másodosztályba száműzték a
Ferencvárost. 2006.
augusztus 12-én a Jászapáti acélos” gárdája
”
ellen indult e pokoljárás,
és az azonnali visszajutás is meghiúsult, mert
a Nyíregyháza végzett
az NB II Keleti csoportjának az élén. Majd a
következő szezonban
még a második helyről
is lecsúszott a szárnyaszegett csapat, a
Kecskemét és a Szolnok
mögé. A korábbiakban ma már hihetetlen
magasságokat idéztünk
meg, ez volt a hihetetlen mélység. Amelyből
harmadik nekirugaszkodásra végre sikerült kikecmeregni, a
DVSC-DEAC előtt 17
ponttal nyerve a másodvonal bajnokságát.
2009 augusztusának
első napján így ismét
NB I-es mérkőzést
rendeztek az akkor már
Albert Flórián nevét
viselő stadionban, és a
Zalaegerszeg elleni 4-1
legalább azt igazolta: az
előző három idény soha
vissza nem térő lidércnyomás volt.

www.fradi.hu

FUTBALLON TÚL

2000-ben további két fővel gyarapodott a
klub olimpiai bajnokainak száma: Kósz Zoltán
és Székely Bulcsú is tagja volt a Sydney-ben
aranyérmes vízilabda-válogatottnak. Gyarapodhatott volna hattal is, hiszen Farkas Ágnes,
Kökény Beatrix, Pádár Ildikó és Lőwy Dóra a
kézilabdacsapattal ezüstérmet nyert – avagy
aranyat vesztett el... Ebben az évtizedben az
FTC válságból válságba zuhant, máig tisztázatlan okokból a labdarúgócsapatunkat kizárták az
NB I-ből. A többi szakosztály is megsínylette ezt
az időszakot, a női kézilabdázók vitték a zászlót,
három aranyérmet is szereztek.
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GERA
ZOLTÁN
(1979–)
Mélyről indult, majd a hitnek,
az alázatnak és az akaratnak
köszönhetően jutott a csúcsra. Gera Zoltán a Fradival
négyszeres magyar bajnok,
négyszeres kupagyőztes,
idehaza háromszor választották meg az év játékosának. A Ferencvárosban 204
mérkőzésen 47 gólt szerzett,
a válogatottban 97 fellépésén 26 találatig jutott. 2000
nyarán került az FTC-hez,
váratlan cseleivel, finom
passzaival, látványos góljaival, az azt követő szaltókkal
gyorsan belopta magát a
szurkolók szívébe. 2004-ben
az angol West Bromwich
Albionhoz szerződött, 2010ben a londoni Fulham az ő
góljával került az Európaliga döntőjébe. Gera Zoltán
a Premier League-ben 172
mérkőzésen 17 gólt szerzett.
10 év után, 2014-ben visszatért a Fradiba, 2018 nyarán
vonult vissza, azóta az FTC
technikai edzője, valamint a
2020-as Európa-bajnokság
budapesti nagykövete.

Itt szerepel
2004
tavaszán
valamilyen
az FTC Gera
általános
Zoltán ésadat
Lipcsei
a Fradiról,
Péter vezérletével
emlékezetes hajrával
visszatekintés,
történelem,
nyerte meg
statisztika
története 28. bajnoki címét
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LIPCSEI
PÉTER
(1972–)

1990 nyarán kevesen gondolták, hogy éppen ő lesz,
aki a legtöbb mérkőzésen
lép pályára a Ferencvárosban. Jól indult a karrierje,
hiszen Lipcsei Péter első
bajnokiján a Fradi 5-0-ra
nyert Újpesten, ezt követően
647 mérkőzés, 170 gól, 4
bajnoki cím, 6 Magyar Kupa-,
4 szuperkupa-győzelem
a klasszis eredménysora.
Merthogy klasszis volt, az
nem vitás, kétszer lett az
év labdarúgója, 1995-ben
leigazolta a világhírű FC Porto, amellyel bajnokságot és
kupát nyert. Karrierjét egy
súlyos sérülés törte meg,
ám nem adta fel, kétszer is
(1997 és 2000) visszatért a
Fradiba. A válogatottban 58
mérkőzésen 1 gólt szerzett.
Páratlan képességei mellett
a klubhűsége is példaértékű,
az igazságtalan kizáráskor a
másodosztályba is követte a
Fradit. 2010 óta edzősködik,
évek óta ő az FTC fiókcsapata, az NB II-es Soroksár
szakvezetője.

!

Grasshoppers–FTC 0-3
1995. 09. 13.
Már megint a bőség zavara. Választhattuk
volna az első szabad” bajnoki címet, amely
”
az 1992-es diósgyőri 2-0-lal született meg,
vagy 1995 augusztusából a BL-főtáblára
kerülésért az Anderlecht kiejtését. Ám a
BL-csoportkör nyitánya mindent felülírt.
Újoncként, szegény, lesajnált vidéki rokonként érkezett meg a Ferencváros Zürichbe,
ahol egy félidőnyi visszafogott ismerkedés
után ízekre szedte a Grasshoppers együttesét. Lisztes Krisztián a 61. percben szerzett
vezetést, majd Vincze Ottó kétszer ugyanúgy cselezte ki Alain Geigert, és egyszer az
alsó, egyszer a felső sarokba bombázott.
A sorozat második hőstettét a Real Madrid
elleni, Üllői úti 1-1-gyel vitte végbe a Fradi, és a hat mérkőzésen megszerzett öt
pont és a csoport harmadik helye azóta is
egyre magasabbra értékelődik; hiszen 1995
varázslatos ősze óta nem sikerült elérni a
BL-főtáblát.

Itt szerepel
1995-ben
hazai
valamilyen
pályán 1-1-es
általános
döntetlent
adat a Fradiról,
játszottunk a Real
Madriddal. Ifj. Albert
visszatekintés,
történelem,
Flóriánstatisztika
vezető góljára Raúl válaszolt
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A kilencvenes években a női
kézilabdázók írták az FTC aranyfejezetét. 1994 és 1997 között
zsinórban négyszer megnyerték
a bajnokságot, s a nemzetközi
porondon is szép eredményeket
értek el. 1994-ben a KEK döntőjébe, 1996-ban és 1997-ben a
Bajnokok Ligája elődöntőjébe
jutottak be. Az akkori generáció
számos kiválósága sohasem
hagyta el a Fradit, s ma is itt dolgozik az utánpótlásban – a jelen
sikerei tehát az ő érdemük is.
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FTC–Pécs 4-0
1981. 06. 13.
Öt év után megszületett az újabb bajnoki cím, és ki hitte volna ekkor, hogy
tizenegyet kell várni a következőre?
A szurkolókat e kérdés persze nem
foglalkoztatta, ők önfeledten ünnepelték a Pécs feletti 4-0-lal biztossá vált
elsőséget. Abban az időben a nép”
”
még berohanhatott a pályára, így a
játékosok a drukkerek vállán hagyták
el a stadiont. A két gólt szerző Nyilasinak azért is kijárt az ünneplés, mert
a gólkirályi cím mellett úgy tűnt, ő
lesz az Európa legjobb góllövőjének
járó Aranycipő büszke tulajdonosa is.
Aztán a bolgár Trakija Plovdiv csatára,
Georgi Szlavkov az utolsó fordulóban
vágott egy mesternégyest – beszélték, az ellenfél hathatós közreműködésével –, így végül megelőzte.
A Fradinak ellenben 1981 kora nyarán
mindenki a hátát nézte; ma már hihetetlen, de legközelebbről a második
helyezett Tatabánya.

FUTBALLON TÚL

A nyolcvanas években a birkózók szállították az aranyérmeket.
Komáromi Tibor háromszor is
világbajnok lett, ám a legjobban
áhított diadal, az olimpiai bajnoki
arany nem adatott meg neki. Sike
Andrásnak viszont igen, a jelenlegi szövetségi kapitány 1988-ban
Szöulban győzött. Talán furcsán
hangzik, de az 1980-as éveknek
még Csányi Béla volt a nagy
sztárja, tekézőnk összesen hét
világbajnoki címet szerzett 1980
és 1988 között.

www.fradi.hu
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EBEDLI
ZOLTÁN
(1953–)

A Fradi 120 éves történetében sok olyan futballista
akad, akit elsősorban nem
is az eredményei, hanem a
stílusa miatt imádtak a szurkolók. Ilyen a saját nevelésű
Ebedli Zoltán, aki nélkül nem
lehet elképzelni a Ferencvárost. A Csibész becenévre
hallgató bohém irányító 564
mérkőzésen lépett pályára a
Fradiban, ezzel Lipcsei Péter
és Sárosi György után a harmadik az örökrangsorban,
101 gólt szerzett, kétszeres
magyar bajnok, háromszoros kupagyőztes, tagja a
KEK-döntőbe jutott csapatnak, a klub örökös bajnoka.
Egyénisége, indításai, paszszai, eszes megoldásai méltán emelték a legendák sorába, az 1975–76-os idényben
az összes bajnokin játszott
a Dalnoki Jenő dirigálta
bajnokcsapatban. A válogatottban 12 alkalommal kapott
szerepet, egy gólt szerzett.
A Fradihoz máig hűséges
egykori klasszis jelenleg az
U19-es csapat pályaedzője.

Ittstadion
A
szerepel
mellett
valamilyen
az Üllői
általános
úti felüljáró
adat egyik
a Fradiról,
pillérjén
hosszú évekig hirdette
visszatekintés,
történelem,
egy statisztika
felirat: Ebedli Zoli a király
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NYILASI
TIBOR
(1955–)

Crvena Zvezda–FTC 2:2
1975. 04. 03.

Generációja egyik meghatározó labdarúgója, fontos és
szép góljaival, fejjátékával,
cselsorozataival, okos megoldásaival a fradisták első
számú kedvence volt. Kétszeres magyar és háromszoros osztrák bajnok (Austria
Wien), idehaza 1981-ben
az év labdarúgója, magyar
gólkirály, az európai góllövők
versenyében ezüstcipős, a
KEK-fináléba jutott együttes
vezéregyénisége. A válogatottban 70 alkalommal lépett
pályára és 32 gólt szerzett.
Két világbajnokságon vett
részt (1978, 1982), majd
visszavonulása után fiatalon
lett a Ferencváros edzője,
az első évben ezüstéremig
jutott, egy évvel később bajnoki címet nyert a csapattal.
A Fradi egykori népszerű
és emblematikus gólvágója
az utóbbi években az MLSZ
alkalmazásában áll, Dárdai
Pál kapitánysága idején a
válogatott mellett tevékenykedett, jó ideje televíziós
szakkommentátor.

!

Hogy miért éppen ez a meccs? A választ
kezdjük a nézőszámmal: 110 ezer! A KEK
elődöntőjének visszavágójára, a belgrádi
Marakana poklába soványnak tűnő, 2:1-es
előnyt vitt magával a Fradi, és bár Pusztai
idegenben is vezetést szerzett, a Zvezda a
77. percre 2:1-re fordított. Addigra ráadásul
a védelem oszlopát, Bálintot is kiállították.
A szinte reménytelen helyzetbe sodródott
Ferencváros azonban feltámadt, a 83.
percben büntetőhöz jutott, és azt – az állandó ítélet-végrehajtó, Bálint hiányában
– Megyesi angyali nyugalommal értékesítette. A 2:2 meghozta a csapat mindmáig
utolsó kupafináléját. Amelyet 3:0-ra megnyert az atomformában lévő Dinamo Kijev,
de azt se feledjük, hogy az FTC a Zvezda
előtt a Cardiff Cityt, a Liverpoolt és az FF
Malmőt is elfogyasztotta. Máté liverpooli
kengurucsele” ugyancsak bevonult az
”
örökkévalóságba.

Itt szerepel
1973.
11. 13-án
valamilyen
hokisainkáltalános
a Kisstadion
adat11
a 000
Fradiról,
nézője előtt 5-3-ra
verték a Füssent
visszatekintés,
történelem,
és a BEK legjobb
statisztika
5 csapata közé jutottak
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A 70-es évek labdarúgáson
túli történetének élére is egy
olimpiai bajnoki cím kívánkozik: Magyar Zoltán 1976-ban
Montrealban győzött lólengésben, s a sikerét négy évvel
később megismételte. Vízilabdázóink háromszor nyerték
meg a KEK-et, kétszer az
Európai Szuperkupát. A női
kézilabdázók BL-döntőig és
KEK-sikerig jutottak, a hokisok 1971 és 1980 között
mind a tíz bajnokságot
megnyerték.
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ALBERT
FLÓRIÁN
(1941–2011)

Juventus–FTC 0:1 1965. június 23.
Az 1960-as évtizeddel beköszöntött az újabb fénykor, négy bajnoki diadallal,
Albert Flórián aranylabdájával, a Karába (majd Szőke), Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi csatársorral, így ezúttal a bőség zavarával küzdünk. A választás
mégis egyértelmű: a magyar labdarúgás egyetlen kontinentális kupagyőzelme, a VVK-serleg minden más trófeánál szebben ragyog. Az egymérkőzéses
döntő, a Juventus otthonában, Torinóban aratott 1-0-s diadal ferencvárosi
közkincs, ezért ezúttal inkább arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az előcsatározások során a Fradi a Szpartak Brno, a Wiener SC, az AS Roma, az Athletic
(akkor még Atlético) Bilbao és a Manchester United gárdáját búcsúztatta. Karába János bombagólja a MU ellen, vagy Fenyvesi kupagyőztes fejese a Juve
hálójában a ferencvárosi futball-legendárium örökre felejthetetlen része.

FUTBALLON TÚL
Az 1964-es olimpiai aranyérmes pólócsapatnak immár fradistaként volt a tagja Gyarmati Dezső is, s 1968-ra is jutott egy
olimpiai bajnoki cím: Hesz Mihály győzött Mexikóvárosban kajak egyes ezer méteren. 1966-ban megszerezte első bajnoki
címét női kézilabdacsapatunk, amelyben két világbajnok, Szőkéné Bognár Erzsébet és Takácsné Giba Márta is szerepelt.

www.fradi.hu
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A magyar labdarúgás
egyetlen aranylabdása, aki
pályafutása során 1952-től
1974-ig kizárólag a Ferencváros játékosa volt. Arisztokratikus stílusa, látványos
góljai, elegáns cselei után a
Fradi-szurkolók nevezték el
Császárnak. A Fradiban 537
mérkőzésen 383 gólt szerzett, háromszor lett gólkirály,
négyszer nyert bajnokságot, s tagja az 1965-ben
VVK-győztes együttesnek. A
válogatottban 75 fellépésen
31 gólt jegyzett, s az 1966-os
angliai vb-n olyan pazarul
futballozott, hogy a brazil
Flamengo kéthetes bemutatóra meghívta Rióba, egy
évvel később pedig megkapta az Aranylabdát. Pályafutása után is hűséges maradt a
Fradihoz, az ifiben edzősködött, majd szakosztályvezető
lett. 2007 decemberétől a
futballfenomén nevét viselte
az Üllői úti stadion, szobra ma a Groupama Aréna
főbejárata előtt áll. Budapest
díszpolgára.

Itt szerepel
Albert
egyik nagy
valamilyen
fájdalma,
általános
hogy azadat
1968-as
a Fradiról,
csehszlovákiai események miatt a BEK-döntőre
visszatekintés,
történelem,isstatisztika
esélyes FTC-t visszaléptették
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DALNOKI
JENŐ
(1932–2006)

A Fradi történetének első
labdarúgó olimpiai bajnoka (1952, Helsinki), a klub
egyik emblematikus alakja,
aki 439 mérkőzést játszott
az FTC-ben, tagja az 1963ban és 1964-ben bajnoki
aranyérmes, majd 1965-ben
VVK-győztes csapatnak, a
válogatottban 14-szer szerepelt. A kőkemény balhátvédet elementáris győzni
akarás, elsöprő lendület,
megingathatatlan klubhűség
jellemezte. Edzőként az FTC
történetében ő ült a legtöbb
mérkőzésen a kispadon, az
1975–76-os szezonban bajnoki címet nyert, egy évvel
korábban pedig a KEK-döntőig vezette a csikócsapa”
tot”. Ekkor kapta meg az
örökös bajnok kitüntetést,
amelyre élete végéig büszke
volt. Fradizmusát híven jellemzi, hogy amikor a hatalom az alapító elnök szobrát
meg akarta semmisíteni,
Dalnoki Jenő elásta és az
Üllői úti stadion 1974. májusi
avatására előhozta azt.

!

FUTBALLON TÚL

1950 és 1956 között elnyomásban
élte napjait az FTC, a nevét is
megváltoztatták előbb ÉDOSZra, majd Kinizsire, az olimpiákon
mégis ekkor érte el a legnagyobb
sikereit. 1952-ben Szőke Kató
győzött a 100 méteres gyorsúszásban, s a 4x100-as aranyérmes gyorsváltónak Novák Éva és
Novák Ilona is tagja volt. Szilvásy
Miklós birkózásban győzött, a
Helsinkiben Aranycsapattá lett
labdarúgó-válogatottban Dalnoki
Jenő szerepelt, a szintén aranyérmes vízilabdacsapatban pedig
Fábián Dezső, Szittya Károly és
Kárpáti György. Gyurika” 1956”
ban és 1964-ben is nyert: ő a
Ferencváros legeredményesebb
olimpikonja.

Itt szerepel
Az
FTC hivatalosan
valamilyen
1956.
általános
november
adatelsején
a Fradiról,
kapta vissza
a Rákosi-rezsimtörténelem,
visszatekintés,
alatt elvett statisztika
nevét és színeit

FTC–Szeged 3:0
1957. március 17.
A Ferencváros az 1956-os bajnokságot még Budapesti Kinizsi
néven, piros-fehér dresszben
böjtölte át, és a negyedik helyen
zárta. A pontvadászat a forradalom miatt félbeszakadt, de
a Kinizsi mind a 22 mérkőzését
lejátszotta – az utolsót október
21-én, a Csepel elleni 1-1-gyel.
Több szempontból is az utolsót,
mert 1957. március 17-én a gárda
már újra Ferencvárosként és
zöld-fehérben futott ki a Szeged
elleni rajtra, és 20 ezer néző
örömére 3-0-ra győzött. Mivel félidényes bajnokság zajlott, a 7–9.
forduló között az Újpest, az MTK
és a Haladás elleni három vereség
sokba került, egészen pontosan
a dobogóba. A harmadik Újpest
egy ponttal előzte meg az FTC-t,
amelynek szurkolótábora azzal
vigasztalhatta magát, hogy az
egyesület túlélte legzaklatottabb
korszakát. Valóban, 1957-től új
fejezet kezdődött – dicsőbb, mint
talán bárki remélte volna.
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FTC–Győr 13:0
1948. november 1.
Ennél szebben nem is lehetett volna ünnepelni a klub alapításának
50. évfordulóját, mint az 1949-ben
nyert bajnoki címmel. Minden idők
legeredményesebb ferencvárosi
csatársora, a Budai, Kocsis, Deák,
Mészáros, Czibor ötösfogat 140
gólt szerzett a 30 forduló során,
így számos mérkőzést kiemelhettünk volna, de maradtunk a gólrekordnál. A Győr elleni tizenhárom
találatból Kocsis Kocka” és Deák
”
Bamba” egyaránt ötöt vállalt, a
”
center 59 találattal valószínűleg
örökre megdönthetetlen idényrekordot állított fel. Teljesítménye
még a népköltészetet is megihlette, hiszen akkoriban úgy énekelték a Fradi-induló refrénjét, hogy
Süvít a labda, gólt rúg a Bamba”.
”
Zöld-fehérben sajnos nem sokáig
tehette ezt, mert a kommunista
diktatúra a Ferencvárosnak sem
kegyelmezett. Azért a múlttal
együtt a Fradit sem tudták végképp eltörölni.

FUTBALLON TÚL

Az 1940-es évekről a második világháború jut
eszünkbe, amely az FTC-ből is szedte az áldozatokat.
Akadtak olyanok is, akiket a háború csak” sport”
pályafutásuk kiteljesedésében akadályozott meg.
Közülük talán Tátos Nándort emelhetjük ki. A roppant tehetséges, univerzális úszó 1941-ben és 1942ben is véghez vitte azt a bravúrt, amit azóta senki
sem: a 100 métertől az 1500-ig valamennyi gyorsúszó számot megnyerte az országos bajnokságon.

www.fradi.hu
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KOCSIS
SÁNDOR
(1929–1979)

Az Aranycsapat legjobb képességű játékosainak egyike, akit tökéletes technika,
pazar játékintelligencia és
szellemesség jellemzett. Átlagon felüli fejjátéka mellett
a hanyatt vetődéses gólok
mestere is volt, nem véletlenül tartották a világ legkiválóbb jobbösszekötőjének.
A Fradiban már 19 évesen
alapembere az 1948/49-es
bajnokcsapatnak, zöldfehérben 89 bajnokin 70
gólt szerzett, 1950 nyarán
aztán örökre” behívták
”
katonának, fradista társaival,
Budaival és Cziborral együtt
a Honvédhoz irányították. A
válogatottban 68 mérkőzésen 75 gólt ért el, tagja volt
az 1952. évi olimpiai bajnok
és az 1954-es világbajnokságon ezüstérmes magyar
csapatnak, s a torna gólkirálya is lett. A forradalom
után Barcelonába igazolt,
ott is hunyt el. 2012 őszén
sikerült hazahozni a hamvait,
s a Bazilika altemplomában
helyezték örök nyugalomra.

Itt szerepel
Kocsis
Barcelonában
valamilyen
két
általános
másik egykori
adat afradis
Fradiról,
tának,
Czibor Zoltánnak
visszatekintés,
történelem,
és Kubala Lászlónak
statisztikais csapattársa volt
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SÁROSI
GYÖRGY
(1912–1993)
Korának kiemelkedő klaszszisa, a háború előtti legnépszerűbb magyar labdarúgó, aki a Ferencvárossal
ötszörös bajnok, ötszörös
kupagyőztes, háromszoros
gólkirály, a válogatottban
62 mérkőzésen 42 gólt
szerzett, a Fradiban 646
fellépésen 636 találatot
jegyzett, tagja és karmestere volt az 1938. évi világbajnokságon ezüstérmet
nyert nemzeti együttesnek.
Vezéregyéniségként ahhoz
a nemzedékhez tartozott,
amely ekkoriban a legtöbb
dicsőséget hozta Magyarországnak. Irányítókészsége,
rúgótechnikája, labdabiztonsága, fejjátéka, gólerőssége,
egyben önzetlensége emelte
a világklasszisok közé. Emberileg is mindenki felnézett
a jogi végzettségű Gyurkára,
aki 1948-ban engedéllyel
Olaszországba igazolt, ott
fejezte be pályafutását, majd
edzőként dolgozott. Az FTC
1992-ben Aranydiplomával
tüntette ki örökös bajnokát.

!

Itt szerepel
Az
1938-banvalamilyen
vb-ezüstérmet
általános
szerzett
adat
csapatba
a Fradiról,
8 játékost
adott a Fradi éstörténelem,
visszatekintés,
további 3 szintén
statisztika
volt FTC-sportoló

FUTBALLON TÚL

A 30-as évek két vízilabdás olimpiai aranyából sajnos kimaradtak
a fradisták, mégis jutott siker a
vízben: Székely András 1931-ben
megszerezte első úszó Eb-aranyunkat. Ebből az időből talán az övénél
is elevenebben maradt fenn Hircsák
István neve. Jégkorongcsapatunk
legendás kapusa olyan címmel
büszkélkedhet, amilyennel magyar jégkorongozó azóta sem: őt
választották meg az 1934-es milánói
világbajnokság legjobb kapusának.

FTC–Budai 11 3:1
1932. június 12.
Az előző fejezetben megénekelt
Uruguayhoz természetesen nem
mérhető vetélytárs a Budai 11,
de a mérkőzés az örökkévalóság
része. E találkozóval vált ugyanis
megmásíthatatlanná a Ferencváros hibátlan bajnoki mérlege. Ez
volt a tizenkettedik aranyérem,
s a tizenkét csapatos NB I-ben
született meg, mégis mindennek mondhatjuk, csak éppen
tucateredménynek nem. Hiszen
mindmáig az FTC egyetlen százszázalékos bajnoki szezonja, sőt
a teljes magyar futballtörténelemben is mindössze a BTC volt
képes e bravúrra, csakhogy még
1901-ben, amikor öt csapattal és
fakockával” játszottak. 1931/32”
ben bezzeg a T betűs csatársor”
”
tündökölt, mint a 22 mérkőzésen
elért 105:18-as gólkülönbség is
mutatja. Még ott volt a keretben
a 29 éves Bukovi Márton, és már
ott a 20 esztendős Sárosi György,
a 21 éves Lázár Gyula.

11
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TÓTH POTYA
ISTVÁN
(1891–1945)

Uruguay–FTC 2:3
1929. július 21.
Mai ésszel már a mérkőzés létrejötte
felfoghatatlan szenzáció, hiszen az
akkori világ legerősebb válogatottja,
az 1924-es és 1928-as olimpia, majd
az 1930-as, első vb házigazdája és
aranyérmese fogadott egy közép-európai klubcsapatot. Amely ráadásul
le is győzte, és nem akárhogyan. A
Fradi szünetben Takács II duplájával
és Rázsó góljával 3:0-ra vezetett, a
Montevideóban addig soha, egyetlen
Uru-vereséget nem látott, 30 ezres
publikum hüledezett. A folytatásban
a hazaiak legjobbjává” a játékvezető
”
lépett elő, aki a 96. percig húzta a mérkőzést (ez akkoriban még kirívó hoszszabbításnak számított), a 91. percben
nyilvánvalóan szabálytalan gólt ítélt
meg a mieink ellen, majd a 95. percben
ezt jogtalan büntetővel tetézte. Az
azóta eltelt kilencven esztendő során
azonban ettől is egyre magasabbra
értékelődött e siker; az FTC-história
talán legfényesebb győzelme.

www.fradi.hu

FUTBALLON TÚL

1928-ban alakult meg az
FTC jégkorongszakosztálya,
ám az évszám elsősorban
nem erről nevezetes. Hanem a Fradi első olimpiai
bajnoki címéről! Kocsis Antal
Amszterdamban légsúlyban
győzött. Villámkarrier volt
az övé, hiszen első bajnoki
aranyát csupán két évvel korábban, 1926-ban szerezte.
Kocsis 1930-ban kivándorolt
Amerikába, ott is hunyt el,
de hajlott korában többször
is hazalátogatott. Most, tá”
vol a hazámtól is szeretettel
gondolok a régi sportbarátokra és sohasem felejtem el
azt a fogadtatást, amelyben
budapesti látogatásomkor
részesítettek” – írta a 75.
évfordulóra.

10
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1912-től 1926-ig volt az FTC
játékosa. Abszolút kétlábasként a csatársor minden
posztján átlagon felülit nyújtott, mindkét oldalról úgy
tudta berúgni a szögletet,
hogy az érintés nélkül csavarodott a hálóba. Kora egyik
legjobb és népszerű játékosaként a Fradi színeiben 389
alkalommal lépett pályára,
145 gólt lőtt. Kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes.
A nemzeti tizenegyben 1909
és 1926 között 19 mérkőzésen lépett pályára, 8 gólt
szerzett. A Ferencváros első
hivatásos edzőjeként 211
alkalommal ült a kispadon, a
csapattal kétszer nyert bajnokságot, háromszor kupát,
az ő nevéhez fűződik az első
KK-diadal 1928-ból. Minden
edzést precízen megtervezett, az összes játékosáról
aktát vezetett. Árulás következtében a nyilasok által a
Várban mártírhalált halt, ott
és az Üllői úti stadionban
is márványtábla őrzi Tóth
Potya István emlékét.

Itt szerepel
Tóth
Potya István
valamilyen
az olasz
általános
Internazionale
adat aés
Fradiról,
Triestina edzőjeként több 1938-as
visszatekintés,
történelem,
világbajnoknak
statisztika
is tanította a futballt
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SCHLOSSER
IMRE
(1889–1959)

Az első nemzetközileg elismert magyar futballista, akit
a gólkirály Manno Miltiades
ajánlott be a Fradihoz. 1906
és 1927 között 68 hivatalos
válogatottságán 58 gólt ért
el, a gólok számában csak
Puskás és Kocsis előzi meg.
Tizenháromszoros magyar
bajnok (hétszer az FTC-vel,
hatszor az MTK-val), hétszeres gólkirály, az Üllői úti
falelátós stadion avatóján
(1911. február 12.) az MTK
ellen ő lőtte az első gólt.
1915-ben éppen a vetélytárshoz igazolt, a legenda
szerint az FTC elnökétől egyszer két plusz tiszteletjegyet
kért, nem kapta meg, ezen
megsértődve távozott a riválishoz. Később visszatért a
Fradiba, bajnok is lett a csapattal, az emberek rajongtak érte. Nemzeti kincsnek
tekintették, versek születtek
róla, ő maga szerény, kedves
ember maradt. Utolsó útjára
ezrek kísérték el a Farkasréti
temetőben, sírkövére egy
futball-labdát helyeztek.

!

FTC–MTK 2:1
1911. február 12.
Az 1910/11-es bajnokság őszi
idényében a Ferencváros csupán
egyetlen hazai mérkőzését játszotta Soroksári úti otthonában,
a többit népszerűsége miatt a
jóval nagyobb befogadóképességű Millenárisra, tehát albérletbe
kellett vinnie. Így aztán a klub
minden híve türelmetlenül várta,
majd 1911. február 12-én korszakos
eseményként ünnepelte az új,
Üllői úti stadion átadását. A híres
Falelátós” aréna 40 ezres néző”
sereg befogadására volt alkalmas,
és hat évtizeden át emblematikus
szentélyként szolgált. Az avatón természetesen az akkor már
ősinek” számító ellenfél, az MTK
”
érkezett vendégségbe, és távozott 2:1-es vereséggel. A tökéletes forgatókönyvnek megfelelően
az új pályán Szlózi, Schlosser
Imre, a magyar labdarúgás első
világsztárja szerezte a történelmi
nyitó gólt. A Ferencváros oroszlánbarlangjában egész tavasszal
egyetlen pontot sem veszített.

Itt szerepel
Schlosser
telente
valamilyen
a jégen
általános
is játszott
adat
aza1910-ben
Fradiról, alakult
bandy (jéglabda)
visszatekintés,
történelem,
csapatunkstatisztika
kapusaként

FUTBALLON TÚL

1910-ben kezdődött az FTC
vízilabdázóinak első aranykora. 1910–1913 között zsinórban
négy bajnoki címet szereztek,
majd közbeszólt a háború – és a
MAFC –, de 1918–1922 között ötös
nyerő széria következett. Erre az
időszakra esik a klub első olimpiai
érme. Kóczán Mór, aki civilben”
”
református lelkész volt, gerelyhajításban 1910-ben nem hivatalos
világcsúcsot (60,64 m) ért el, az
1912-es stockholmi olimpián pedig
bronzérmet szerzett, méghozzá
úgy, hogy két alkalommal is túldobta a svéd győztest, ám a svéd
bírák szerint mindkétszer kilépett…

9
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MTK–FTC 0:3
1903. november 22.
A Ferencváros első bajnoki címét
nyerte, az elsőséget az utolsó
fordulóban az MTK feletti, Weisz
2 és Borbás góljával aratott 3-0-s
diadal szentesítette. A találkozó
akkoriban természetesen nem
számított még örökrangadónak; a
kék-fehérek újoncként jó szolgálatot tettek a Fradinak, hiszen
mindkétszer legyőzték a címvédő, ám így a második helyre
szorult BTC-t. Az FTC a nyolccsapatos ligában 14 mérkőzésen 10
győzelemmel, 1 döntetlennel és
3 vereséggel, 51-11-es gólkülönbséggel zárt, ám a BTC-től mindkétszer kikapott. Némi csalódást
keltett, hogy az ígéretek dacára
a bajnokot mégsem jutalmazták
aranyéremmel, ezt egy derék
szurkoló – foglalkozására nézve
hentes – egy láda kolbásszal
igyekezett enyhíteni. Ám ebből
az epizódból is kitűnik, hogy
ekkor bizony még különösen nem
volt kolbászból a kerítés.

www.fradi.hu

FUTBALLON TÚL

A Ferencvárosi Torna Clubot 1899-ben
alapították, az első szakosztályok – a
labdarúgás mellett az atlétika – 1900ban kezdték meg a működésüket, s
hamarosan csatlakozott melléjük a
kerékpár, a torna, az úszás, a vízilabda
(1904-ben) és a vívás (1905). Az FTC
első egyéni bajnoki aranyérmére is
csupán néhány évet, 1906-ig kellett
várni, Manglitz Ferenc szerezte 30 kmes gyaloglásban. Manglitz egyben a
labdarúgócsapat tagja is volt, amellyel
nyolc bajnoki címet ünnepelhetett.

8
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BORBÁS
GÁSPÁR
(1884–1976)

A legendás balszélső ötszörös bajnok a Fradival, ő
szerezte az FTC első bajnoki
gólját (1901. április 21., FTC–
MUE 3:5), a magyar válogatott első gólját (1903. április
5., Magyarország–Csehország 2:1), és ő volt az első a
magyar labdarúgók közül,
aki doktorált (1908-ban ügyvédként szerzett doktori oklevelet). Az első, nemzetközi
színvonalat elért csatárunk,
akinek játékát pompás labdakezelés, pontos beadások,
sima labdavezetés és nagy
gyorsaság jellemezte. Európa legjelesebb balszélsői
között emlegették. Schlosser
Imrével rettegett balszárnyat
alkotott. Rendkívül népszerű
volt a játékosok és a közönség körében egyaránt.
Fritz Alajos, a Fradi kapusa
verset is írt róla, amit ismert
dallamokra énekelgettek az
összejöveteleken. Borbás
érte el először Magyarországon a huszonötszörös válogatottságot. Kerekegyházán
a sporttelep az ő nevét viseli.

Itt szerepel
Borbást
a Gellért-hegy
valamilyen általános
melletti grundon
adat a Fradiról,
fedezte fel
Malaky Mihály és
visszatekintés,
történelem,
egyből a felnőtt
statisztika
csapathoz irányították
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Íme, az első írásos forrás az FTC létrejöttének
előzményeiről, amelyről a Sport-Világ nevű
újság adott hírt. A klubot végül 1899. május 3-án
alapították meg a kerület lelkes fiataljai az idő”
sebb és tehetősebb polgárokkal közösen”. Közismert, hogy dr. Springer Ferencet választották
az egyesület első elnökének, a klub színei a zöld
és fehér lettek, az öt zöld és négy fehér mező
együtt a főváros kilencedik kerületét jeleníti
meg, s a címerben helyet kapott az FTC jelmondatára utaló három E: Erkölcs, Erő, Egyetértés.

MIÉRT IS VOLT SZÜKSÉG ERRE,
MILYEN ERŐ HÍVTA ÉLETRE AZ FTC-T,
AMELY HAMAROSAN AZ ORSZÁG
LEGNÉPSZERŰBB EGYESÜLETÉVÉ
EMELKEDETT?

A magyar sport gyökerei egészen a reformkorig
nyúlnak vissza, 1867-ben a német orientációjú
tornamozgalom mintájára, a testedzés iskolai
keretek közötti művelése céljából alakult meg a
Nemzeti Torna Egylet, 1875-ben alapították meg a
szintén nemzeti, arisztokratikus jellegű, de immár a
versenyzést is támogató Magyar Athletikai Clubot,
1895-ben a Magyar Olimpiai Bizottságot (hazánk
részt vett az első olimpiai játékokon 1896-ban), és
a 19. század végén sorra alakultak a sportegyesületek: 1885-ben a BTC és az UTE, 1888-ban az MTK.
A századfordulón azonban teljesen új inger érte
a magyar sportot, sőt az egész társadalmat: a
labdarúgás megkezdte hódító útját. Miként az
idézett újságcikkből kiderül, az FTC kimondottan
football-egylet” létrehozásának céljából jött
”
létre. Egy éppen 1899-es statisztika szerint Magyarországon akkor ötezren sportoltak rendszeresen, jellemzően a tehetős polgárság körében,
akiknek volt idejük és pénzük eme úri passzió
nak hódolni. Ám a labdarúgás egy évtizeden
belül megsokszorozta a sport híveit, s mint oly
sokszor a magyar történelem során, a budapesti
ifjúság ebben is vezérszerepet játszott.
Az FTC tagjai között a zsidó, német és magyar
polgárok az Egyetértés jegyében jól megfértek
egymás mellett; abban, hogy a Ferencváros már
az 1910-es években országos ismertségre tett
szert, a Budapestre vidékről felköltöző lakosságnak is jelentős szerepe volt: a ferencvárosiak
természetesen szülővárosaikba, -falvaikba is hírül vitték, milyen remek közösség tagjaivá váltak
a fővárosban.

!

Ittvendéglő
szerepel valamilyen
a Fradiról,
A
neve is jelziáltalános
a szoros adat
kapcsot
a németséggel. Kezdetben
visszatekintés,
történelem,
statisztika
a
buzdító szavak
is úgy hangoztak:
Tempó, Franzstadt!
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Az FTC első pályája a Soroksári úton állt, a megépítéséhez a költségeket civil kezdeményezésként, például jótékonysági bál bevételéből adták össze. A labdarúgás elsöprő erejéről árulkodik, hogy néhány
éven belül szükségessé vált egy új pálya felhúzása:
1911-ben adták át az Üllői úton – a mai aréna helyén
– a negyvenezer (!) ember befogadására alkalmas
fatribünös stadiont.
A feljegyzések szerint már a két világháború között
is a nemzeti, polgári jellegű FTC volt a legnépszerűbb
magyar egyesület, nem véletlen, hogy a második
világháború után a kommunista hatalom éppen
ezen identitást igyekezett felszámolni. Az 1949-ben
utcahosszal aranyérmes csapatot szétszedték, az
egyesületet megfosztották a nevétől (1950-ben
előbb ÉDOSZ-ra, majd Kinizsire keresztelték) és a
színétől (piros-fehérre mázolták át). Ám a proletárdiktatúra öngólt rúgott. Az ötvenes években a Fradi
vált a nemzeti ellenállás egyik szimbólumává: tovább
emelkedett híveinek a száma. Erről az érzésről a
Zöld & Fehér 2016. februári számában vallott a maga
csendes módján az ismert rádióriporter, Novotny
Zoltán is, aki fiatalon úgy általában szerette a labdarúgást, de az 1950-es diszkrimináció hatására aztán
nem hiányozhatott egyetlen Fradi-meccsről sem. Így
mutatkozott meg a legnehezebb időkben az Erkölcs;
ebből táplálkozva a mai napig nem lehet félnivalója
annak, aki, még ha bírál is, az igazság hangján szólal
meg az egyesülettel kapcsolatban.
A Ferencváros iránti rajongás aztán egyszerűen
kikövetelte, hogy a hatvanas években ismét régi
fényében ragyogjon a klub. Máig az FTC az egyetlen labdarúgócsapat, amely elhódította valamelyik
európai nagy kupát – ki ne tudná, 1965-ben nyertük
meg a VVK-t –, s amely aranylabdás játékost – ki ne
tudná, hogy Albert Flórián 1967. évi elismeréséről
van szó – adott a magyar futballnak. A Ferencváros
büszkélkedhet a legtöbb magyar bajnoki címmel –
reméljük, már csak néhány hétig írhatjuk azt, hogy
szám szerint huszonkilenccel. Ez az Erő segített átvészelni az ezredforduló utáni zűrös éveket, az első
osztályból való igazságtalan kizárást, azt az időszakot, amikor volt olyan érdek, amelynek képviselői
nem bánták volna, ha az FTC, a nemzet csapata
veszítene a befolyásából. Ez az Erő emelte vissza az
egyesületet az őt megillető helyre a magyar sport
hierarchiájában.
Az FTC napjainkban él és virul, az alapító atyák álmának megfelelően Magyarország legnagyobb, legnépszerűbb, és csak szerénységünk okán írjuk azt, hogy
az egyik legsikeresebb egyesülete.
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# 120 ÉV

ERKÖLCS, ERŐ,
EGYETÉRTÉS
”Új football-egylet a fővárosban!
A ferenczvárosi ifjak körében mozgalom
indult meg a football-egylet iránt.
Az alakuló gyűlést 1899. április 16- án
este tartják az Üllői úti Gutgessel
vendéglőben.”

www.fradi.hu
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Itt szerepel
általános
adat
a Fradiról,
Az
elfeledettvalamilyen
szakosztályaink
közül
a világelitbe
visszatekintés,
történelem,
statisztika
tartozott
az asztalitenisz,
a műugrás,
a műkorcsolya is
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120 ÉV #

SZÁZHÚSZ ÉVE, MÁJUS 3-ÁN
ALAPÍTOTTÁK AZ FTC-T, MAGYARORSZÁG
LEGNÉPSZERŰBB ÉS SOK TEKINTETBEN
LEGEREDMÉNYESEBB EGYESÜLETÉT. AZ
ALAPLAPBA REJTETT KÜLÖNSZÁMMAL
EMLÉKEZÜNK A JELES ESEMÉNYRE.
FELIDÉZZÜK AZ EGYESÜLET
LÉTREJÖTTÉNEK KÖRÜLMÉNYEIT,
ESZMETÖRTÉNETI VONULATÁT. MINDEN
EGYES SIKERRŐL KÉPTELENSÉG
BESZÁMOLNI – ÖSSZEÁLLÍTÁSUNKBAN
A TIZENKÉT ÉVTIZED EGY-EGY
FELEJTHETETLEN, SORSFORDÍTÓ
MÉRKŐZÉSÉT, LEGENDÁJÁT
ELEVENÍTJÜK FEL, VALAMINT
DIÓHÉJBAN MEGEMLÉKEZÜNK AZOKRÓL
A HŐSÖKRŐL, ESEMÉNYEKRŐL, AKIK
ÉS AMELYEK NEM A LABDARÚGÁSHOZ
KÖTŐDNEK.

Itt szerepel
általános
adat
a Fradiról,
Az
FTC már valamilyen
a kezdetektől
számos
sportágban
versenyzett,
visszatekintés,
történelem,
statisztika
120
év folyamán
35-nél is több
szakosztálya volt, jelenleg 21 van
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IttSpringer
A
szerepelcsalád
valamilyen
a maiáltalános
napig kitartóan
adat a Fradiról,
dolgozik
a Ferencvárosért
visszatekintés,
történelem, statisztika
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KÖSZÖNÖM!
EMLÉKSZEM RÁ A MÚLTBÓL, FIGYELEM A JELENBEN, HISZEM ÉS REMÉLEM, HOGY
VISZONTLÁTOM A JÖVŐBEN A FELIRATOT EGY-EGY PÓLÓRÓL IS: KÖSZÖNÖM, ISTENEM,
”
HOGY FRADISTÁNAK TEREMTETTÉL!” ÉN KÖSZÖNÖM AZ ÉDESAPÁMNAK IS, HOGY
MÁR KISGYEREKKÉNT KIVITT MAGÁVAL A FERENCVÁROS MÉRKŐZÉSEIRE. JÁRTUNK A
NÉPSTADIONBA, A KETTŐS RANGADÓKRA, AMELYEKEN RENDRE A FRADI JÁTSZOTTA
A MÁSODIK MECCSET, ÉN PEDIG MÁR AZT IS TÁTOTT SZÁJJAL LESTEM, AMIKOR AZ
AKKORI SZTÁROK A SZOBROK KÖZT BEMELEGÍTETTEK. MIKÉNT SOK-SOK MAGYAR
CSALÁDBAN, MINÁLUNK IS APÁRÓL FIÚRA SZÁLLT A ZÖLD-FEHÉR KLUB SZERETETE.
MILLIÓNÁL IS TÖBBEN VAGYUNK A MAI NAPIG, AKIK A FRADIVAL KELÜNK ÉS FEKSZÜNK.
A KLUB IRÁNTI ŐSZINTE RAJONGÁS, AZ ÖSSZETARTOZÁS, A FRADI-CSALÁDHOZ
TARTOZÁS ÉRZÉSE, A LELÁTÓN KÖZÖSEN MEGÉLT SIKER MIND-MIND A LELKEMBE
ÉGETT. MEGHATÁROZÓ BARÁTSÁGOKAT, CSODÁS ÉLMÉNYEKET KÖSZÖNHETEK ÉN IS A
FERENCVÁROSNAK. HÁLÁT ADOK A JÓISTENNEK, HOGY TÖBB MINT NYOLC ESZTENDEJE
LEHETEK AZ ELSŐ SZÁMÚ SZOLGÁLÓJA. ENGEM SOHASEM A HATALOM, HANEM A
SZOLGÁLAT ÉRDEKELT, GYEREKKOROMBAN ÉDESAPÁM SZIGORÚSÁGA IS ERREFELÉ
TERELT, AZÉRT VÁLLALTAM EL AZ ELNÖKSÉGI TAGSÁGOT IS, MERT SZERETTEM VOLNA
SEGÉDKEZNI EGY ÚJ, JÓL MŰKÖDŐ RENDSZER FELÉPÍTÉSÉBEN. AZ AKKORI VALÓSÁG
AZTÁN MEGRÁZÓBB VOLT, MINT GONDOLTAM, ÁM FRADISTAKÉNT KÉT SZÓT ISMEREK:
MINDIG ÉS SOHA. KÜZDENI MINDIG, FELADNI SOHA. EHHEZ TARTOM MAGAM MÁIG…
NYOLC ÉV NAGY IDŐ, DE A 120 ÉVES KLUB TÖRTÉNETÉNEK CSUPÁN EGY SZAKASZA.
EBBEN A NYOLC ESZTENDŐBEN RENDET TETTÜNK, IMMÁR ÁTLÁTHATÓAN MŰKÖDIK
EZ A NAGYSZERŰ KLUB. AZT GONDOLTAM KÖZEL NYOLC ESZTENDEJE, HA MAJD REND
LESZ A GAZDÁLKODÁSBAN, REND LESZ A KLUBBAN, AKKOR JÖNNEK A TÁMOGATÓK,
AKIK MEGTISZTELNEK BENNÜNKET A BIZALMUKKAL ÉS RÁNK BÍZZÁK A PÉNZÜKET,
ÉS AMI ENNÉL MÉG SOKKAL TÖBBET ÉR, RÁNK BÍZZÁK A NEVÜKET. HA PEDIG BELÉNK
HELYEZIK ILY MÓDON A BIZALMUKAT, AKKOR MEGÉRKEZNEK AZ EREDMÉNYEK IS.
JELENTEM, MEGÉRKEZTEK. A REND ÉS A MUNKA PEDIG SZAVATOLJA, HOGY EZ A
FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓ ÉS FOLYTATHATÓ.
A LEGNAGYOBB TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET A ZÖLD & FEHÉR
MAGAZIN KÜLÖNKIADÁSÁBAN A JELES ÉVFORDULÓN, S EGÉSZSÉGET, SOK ÖRÖMET
KÍVÁNOK AZ OLVASÓKNAK, A KLUB ÖSSZES SZURKOLÓJÁNAK. HA TOVÁBBRA IS
BIZALMAT SZAVAZNAK NEKEM, ÉS HA MEGTEHETEM, AKKOR BOLDOGAN SZOLGÁLOM
TOVÁBB A HAZÁMAT ÉS A FERENCVÁROST, TOVÁBBRA IS MÉLYEN AZONOSULVA A
FELIRATTAL: KÖSZÖNÖM, ISTENEM, HOGY FRADISTÁNAK TEREMTETTÉL!”
”
ISTEN ÁLDJA ÖNÖKET, ISTEN ÁLDJA A FERENCVÁROST!

!

Ittfent
szerepel
valamilyen
általános
adat a Fradiról,
A
említett
pólót először
játékosaink
viselték a klub
visszatekintés,
történelem,
pokoljárását
jelentő
kizárás statisztika
után, az első NB II-es bajnokin
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A GROUPAMA ARÉNA

FTC SZURKOLÓI
KÁRTYÁVAL
MOST MÉG
BIZTONSÁGOSABB!

A mérkőzés alatt a szurkolók balesetbiztosításáról
a Groupama Biztosító gondoskodik!

BIZTONSÁG A CSAPATNAK ÉS NEKED!

A biztosító szolgáltatásait a vonatkozó ügyféltájékoztató és a biztosítási feltételek rendelkezései szerint nyújtja. A teljes körű tájékozódás
érdekében kérjük, olvassa el az FTC Szurkolói Kártya Balesetbiztosításhoz kapcsolódó GB160 jelű Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás
ügyféltájékoztatóját, amely tartalmazza többek között a biztosító szolgáltatásának korlátozását, a kizárásokat és a mentesüléseket, amelyek
a www.groupama.hu weboldalon is megtalálhatók. Az ügyfelek biztosítási panaszaikkal személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban
dolgozó munkatársaihoz fordulhatnak, telefonon keresztül ezt a biztosító TeleCenter +36 1 467 3500 telefonszámán, elektronikus levélben
a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpontjában, írásban az 1380 Budapest, Pf. 1049 levélcímen tehetik meg. A biztosító felett a szakmai
felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) látja el. A Groupama Biztosító Zrt. székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.

1899–2019
BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT,
FERENCVÁROSI
TORNA CLUB!

29 36 69
NŐI KÉZILABDA
BAJNOKI CÍM

LABDARÚGÓ
BAJNOKI CÍM

VILÁGBAJNOKI CÍM

OLIMPIAI
BAJNOKI CÍM

EURÓPABAJNOKI CÍM

29 12 23

VÍZILABDA
BAJNOKI CÍM

A CÍMLAPON:
MAGYAR ZOLTÁN
KÁRPÁTI GYÖRGY
KOCSIS ANTAL
ALBERT FLÓRIÁN
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AZ FTC FÉRFI LABDARÚGÓ
BAJNOKCSAPATAINAK TAGJAI:

Ábrahám József • Aczél László • Albert
Flórián • Albert Flórián ifj. • Amsel Ignác
• Anda László • Arany László • Bálint
László • Balog Zoltán • Balogh Gábor
• Balogh Tamás • Barna Sándor • Berán
József • Berényi Károly • Berkessy Elemér
• Bíró Mihály • Blum II Miklós • Blum Zoltán
• Bognár Zsolt • Borbás Gáspár dr. • Botis
Sorin • Branikovits László • Braun Ferenc
• Braun II Rezső • Bródy Sándor • Bubcsó
Norbert • Budai László • Bukovi Márton
• Cheregi Marius • Christiansen Kenneth
• Crnomarkovic Dragan • Czéh László • Czibor
Zoltán • Czigi Aladár • Csanádi Árpád dr.
• Csikós Gyula • Csiszár Ákos • Csizmadia
István • Csoknyay Norbert • Dalnoki Jenő
• Dán Vilmos • Deák Ferenc • Deszatnik Péter
• Deutsch Béla • Dobronyi Béla • Dragóner
Attila • Dzurják József • Ebedli Zoltán
• Ecker Nándor • Engelbrecht Zoltán • Fatusi
Babatunde • Fenyvesi József • Fenyvesi
Máté dr. • Finta Károly • Fodor Imre • Földvári
Csaba • Friedmanszky Zoltán • Fritz Alajos
• Fröhlich Sándor • Fülöp Zoltán • Furmann
Károly • Gajda István • Galambos Antal
• Géczi István dr. • Geiser Géza • Gera Zoltán
• Gerstl Ede • Gorszky Tivadar • Gregor
József • Groszmann Sándor • Gyepes Gábor
• Gyetvai László • Győri József • Háda
József • Hajdú Attila • Hajdú József • Halász
Géza • Halgas Tibor • Hámori Frigyes László
• Havasi Sándor • Héger Ferenc • Henni Géza
• Hernádi Pál • Horváth András • Horváth
Árpád • Horváth György • Horváth II József
• Horváth László • Horváth Ödön • Horváth
Péter • Horváth Róbert • Hrutka János
• Huber Rezső • Hungler II János • Huszti
Szabolcs • Iványi László • Jagodics Zoltán
• Jakab László • Jancsika Károly • Janisch
Lajos • Jovic Alexandar • Judik Péter • Juhász
István dr. • Kakas László • Kalocsay Géza dr.
• Kapic Adem • Kapitány Sándor • Karába
János • Kardos Ernő • Károlyi Sándor
• Katona Sándor • Kecskés Zoltán • Kelemen
Gusztáv • Keller József • Kemény Tibor • Kéri
Károly • Kevitzky Rudolf • Kispéter Mihály
• Kiss György • Kiss Gyula • Kiszely István
• Koch Róbert dr. • Kocsis György • Kocsis
Sándor • Kohut Vilmos • Kökény József
• Kollár József • Koltai József • Kopunovic
Goran • Korányi Lajos • Koródy Károly
• Kovács Géza • Kövesdi József • Kriston
Attila • Krizsán Endre • Kucsera István
• Kuntic Zoran • Kutasi Károly • Kuznyecov
Szergej • Lakat Károly dr. • Lakos Pál • Lázár
Gyula • Leandro de Almeida • Lipcsei
Péter • Lissauer Lipót • Lisztes Krisztián
• Lyka II Antal • Mácsai András • Magda
István Béla • Magyar István • Major Ferenc
• Manglitz Ferenc • Martos Győző • Mátrai
Sándor • Medgyessy Jenő • Megyesi István
• Mészáros József • Mészöly Pál • Mezei
Béla • Milovanovic Dejan • Mindszenti Pál
• Monken Arruda Alex • Móré János • Mörtel
Béla • Mucha József • Müller Ferenc dr.
• Murai Sándor • Nagy II András • Nagy
Norbert • Nagy Zsolt • Neagoe Eugene
• Németh Gábor • Németh Lajos • Nicsenko
Igor • Nikolsburger Rezső • Nógrádi Árpád
• Novák Dezső • Novotny Géza • Nyilas Elek
• Nyilasi Tibor • Obitz Gábor • Oláh Aladár
• Ormai Ferenc • Orosz Pál dr. • Ortutay Béla
• Pákay Ágoston • Palcsek Antal • Páling
Zsolt • Pálinkás József dr. • Páncsics Miklós
dr. • Pápai Ernő • Papp Lajos László • Pataki
Mihály • Patkós Csaba • Payer Imre • Penksa
Marek • Perecsi Tibor • Pinte Attila • Pócz
Árpád • Pogány László • Pokorny József
• Polgár Gyula • Pósa Béla • Pusztai László
• Rab Tibor • Rácz László • Rákosi Gyula
• Rátkai Károly • Rátkai László • Rázsó Mór
• Rob Kornél • Rónai Zoltán • Rósa Dénes
• Rudas Ferenc • Rumbold Gyula • Sábián
Károly • Sándor József • Sárosi György dr.
• Sárosi III Béla • Sasu Marius • Scheibel
József • Schlosser Imre • Schneider Gábor
• Schön József • Schultz Levente • Simon
Tibor • Somorjai Tamás • Sowunmi Thomas
• Staller János • Steczovits László • Suhai
Imre • Szabó Ferenc • Szabó Ferenc • Száger
György • Szalai Tamás • Szandovits Ernő
• Szántai László • Szántó Ignác • Szedlacsik
Ferenc • Szeiler József • Szeitler Károly
• Székely Béla • Szekeres Tamás • Széles
Ferenc • Szenes Sándor • Szepessy László
• Szirmai Nándor • Szkukalek Igor • Szőke
István • Szokolai László • Szoyka Kornél dr.
• Szűcs Lajos • Szűcs Lajos • Szűcs Mihály
• Takács Ákos • Takács Béla • Takács Dániel
• Takács Géza • Takács József • Takács
Lajos • Takács László • Táncos Mihály
• Tátrai Sándor • Telek András • Tepszics
Ignác • Tihanyi II András • Tihanyi László
• Tokarszky Kálmán • Tököli Attila • Toldi
Géza • Tóth Mihály • Tóth Potya István
• Turay József • Ullerich Ferenc • Ungár
Gyula • Vámos János • Vanicsek Zoltán
• Varga II György • Varga István György
• Varga János • Varga Zoltán • Vaszil Gyula
• Végh Gyula • Vén Gábor • Vépi Péter
• Viczkó Tamás • Vilezsál Oszkár • Villányi
Tibor • Vincze Gábor • Vincze Ottó • Vukmir
Dragan • Waldinger László • Weinber I József
• Weinber II János • Weisz Ferenc • Weszely
Ferenc • Wukovics László • Zavadszky Gábor
• Zentai Gábor dr. • Zováth János • Zsiborás
Gábor
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