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FÉRFI LABDARÚGÁS
NB I
Március 2.: FTC–Diósgyőr 
Március 9.: MTK–FTC 
Március 16.: FTC–Haladás
Március 23.: Kisvárda–FTC

NŐI LABDARÚGÁS
NB I
Március 10.: FTC–Győri ETO
Március 17.: Astra–FTC
Március 23.: 
Haladás Viktória–FTC
Március 30.: FTC–DVTK

FÉRFI 
JÉGKORONG
ERSTE LIGA – 
RÁJÁTSZÁS
Negyeddöntő:
Március 2–3. 
idegenbeli
Március 5. hazai 
(ha kell)
Március 7. idegenben 
(ha kell)
Március 9. hazai 
(ha kell)

Március 12–23.: 
elődöntők

NŐI JÉGKORONG
OB I 
Március 7.: MAC-Marilyn–FTC-Telekom 
Március 16.: FTC-Telekom–KMH 
Március 17.: FTC-Telekom–Mac-Marilyn 
Március 23.: MAC-Marilyn–FTC-Telekom 
Március 30.: FTC-Telekom–MAC-Marilyn

NŐI FUTSAL 
Március 3.: Atomerőmű SE–
FTC Futsal-Fisher Klíma
Március 10.: FTC Futsal-
Fisher Klíma–ELTE-BEAC

CURLING 
Március 2-3.: 
Országos 
csapatbajnokság 
B liga
Március 9-10.: 
ocsb B liga
Március 21–24.: 
ocsb A liga
Március 29–31.: 
ocsb A liga

FÉRFI 
TORNA
Március 7.: Felnőtt 
csapatbajnokság 
Március 
9-10.: Felnőtt 
szerbajnokság

TEKE
FÉRFI 
SZUPERLIGA 
FELSŐHÁZ 
Március 2.: 
FTC–Répcelaki 
SE 
Március 9.: 
FTC–
Salgózd TK 
Március 23.: 
Zalaegerszegi 
TK–FTC

NŐI 
SZUPERLIGA 
Március 2.: 
Ipartechnika 
Győr SE–FTC 
Március 
9.: FTC–
Rákoshegyi 
VSE II
Március 24.: 
Rákoshegyi 
VSE I–FTC

TRIATLON
Március 2-3. 
Paratriatlon 
világkupa, 
Devonport, 
Ausztrália (Ocelka 
Róbert, Lévay 
Petra)

ÚSZÁS 
Március 15–17.: Golden Tour, Marseille (Verrasztó Dávid)
Március 27–30.: Országos bajnokság, Debrecen

ÖKÖLVÍVÁS
Március 28–30.: Budapest-
bajnokság

FÉRFI KÉZILABDA
NB I 
Március 9.: FTC–Veszprém 
Március 16.: Mezőkövesd–
FTC 
Március 23.: FTC–Vecsés 
Március 30.: Gyöngyös–
FTC

FÉRFI VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Március 15.: Eger–FTC-
Telekom 
Március 27.: Barceloneta–
FTC-Telekom

NŐI 
VÍZILABDA
OB I 
Március 13.: 
Tatabánya–FTC-
Telekom

GYORSKORCSOLYA
Március 8–10.: Világbajnokság, Szófia

NŐI 
KÉZILABDA
BL 
Március 2.: Győri 
ETO–FTC-Rail 
Cargo Hungaria 
Március 10.: 
FTC-Rail Cargo 
Hungaria–Krim 
Mercator

NB I
Március 27.: 
DVSC–FTC-Rail 
Cargo Hungaria 
Március 31.: 
FTC-Rail Cargo 
Hungaria– 
Dunaújvárosi KKA

ATLÉTIKA 
Március 1–3.: Fedettpályás 
Eb, Glasgow (Kazi Tamás)
Március 24.: Magyarország 
felnőtt 50 km-es gyalogló 
bajnoksága, Gyűgy, 
Szlovákia (Tokodi Dávid)

MENETREND #

3 www.fradi.hu! Bácsi Péter február második hétvégéjén, a kötöttfogásúak válogatott 
megmé retésén – pályafutása során első alkalommal – edzőként dirigált
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6 Hírek házon belül

8 FradiMédia: 
Sigér lőtte az év gólját

10 Szurkoljunk és támogas-
suk a fradista úszókat!

12 Én Fradim 

13 Monodráma
baráti körben

16 Peter Friar története 

18 Gyenge tavaszi rajt 

22 Kell egy csapat!

24 Szükségünk van
a katarzisra

28 Pengés igazolások

31 Már zalai gyerek-
ként is kedvelte a Fradit

36 Sasmadár 
és sündisznó

38 A gyerek 
legfeljebb ügyes

44 Becses tudomány 
birtokában

46 Nem szűnnek a 
gondok 

A következő 
ZÖLD & FEHÉR 
magazin 2019. 
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jelenik meg!
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www.fradi.hu ! A Groupama Arénában tartották meg a Sportszervezetek Országos 
Szövetségének gálaünnepségét, melyen az FTC is jelen volt
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PROGRESSZIÓ ÉS 
TRADÍCIÓ

Nagyon örültem, amikor értesültem első téli 
olimpiai aranyérmeseink, a rövidpályás gyors-
korcsolyázó Liu fivérek leigazolásáról, de 
legalább ennyire örültem értékeink megtartásá-
nak. Mint például Böde Dani maradásának vagy 
hűséges kézilabdásaink – Márton Gréti, Háfra 
Noémi, Bíró Blanka, Schatzl Nadine, hogy csak 
néhányukat említsem – szerződéshosszabbítá-
sának; említettek számára ugyanis a klub első-
sorban nem munkahely, hanem otthon, ezért 
inkább a szívükre hallgattak. Nem véletlen, hogy 
minap a Groupama Arénában tett látogatásakor 
a 92 éves Kerényi Lajos atya első kérdése az 
volt felénk: mi van a mi Daninkkal? S valóban, 
Dani a miénk, egy közülünk, igazi szívember, aki 
az utolsó leheletéig küzd a csapatért, a címe-
rért. Az őszi hajrá eseményei következtében 
benne volt a levegőben a távozása is, az elmúlt 
években jelentősen prostituálódó futballközeg 
jó néhány tagjával ellentétben mégis a hűséget 
választotta. Sorsszerű, hogy csereként beáll-
va végül ő döntötte el – a publikum hatalmas 
ovációja közepette – a Honvéd elleni bajnokit. 
A fradisták nagyon szeretik Danit, miként a 
női kéziseknél Márton Grétit, Háfra Nonit, Bíró 
Blankát, Kovacsics Anikót s a többieket is, mert 
említettek bizony többre tartják a közösséget és 
a közönséget a bankjegyeknél.
Talán ezért is tarthatjuk ma a Ferencvárost 
egyszerre a hagyomány és a haladás klubjának. 
Tradíciója, kultúrája megkérdőjelezhetetlen, a 
progresszivitás pedig a szakosztályok és a mi-
nőség gyarapodásában érhető tetten. A virágzó 
Ferencváros persze a riválisoknál irigységet, 
agresszív és hamis kritikákat hoz felszínre, de 
ez csak a szokásos kisebbrendűségi nyavalygás 
a részükről, no meg tisztán emlékszünk arra is, 
milyen mélyen hallgattak, tán még kuncogtak 
is az élvonalból történt igazságtalan kizárásunk 
idején. 
Ekkor ugrott be nekem a régi közmondás: aki 
azt mondja, képtelenség, legalább ne zavarja 
azt, aki képes rá!

48 Nem egymás ellen, 
hanem egymásért

50 Forgóajtó

52 Hőstett a jégen

54 Sport & egészség: 
Hordozható edzőterem

58 Végre visszahódíta-
nák a bajnoki címet

59 A szívember

60 A hónap fotója

59 Utazás: Tiszta, mint 
a patyolat

70 Vasi fradisták jubileuma

72 Gasztró: Zsíros diéta

74 13+1 kérdés 
Klivinyi Kingához Bánki József

5
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66 40

www.fradi.hu! Február 11-én múlt három esztendeje, hogy elhunyt Rudas Ferenc,
aki 17 éves korától kezdve egészen haláláig hűségesen szolgálta klubunkat

LEVÉL #
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GYORS

FRADISTÁK  
A VÁLOGATOTTBAN
Jégkorongcsapatunk nagysze-
rű bajnoki szereplése a magyar 
válogatottat irányító Jarmo 
Tolvanen figyelmét sem kerül-
te el. A bledi felkészülési tor-
nán Jászai Dávid, Pavuk Attila 
és csapatkapitányként Nagy 
Gergő képviselte a Ferencvá-
rost. A válogatott Szlovéniától 
4-1-re, Olaszországtól hosszab-
bítás után 1-0-ra kapott ki, a 
fehéroroszokat viszont 5-3-ra 
legyőzte. Pavuk egy gólpasszt 
jegyzett a tornán.

ALAPSZAKASZ
GYŐZTESEK!
Mindkét futsalcsapatunk 
alapszakasz-győzelem-
mel zárta a másodosztály 
küzdelmeit. A férfiak a keleti 
csoportban egy vereség és 
két döntetlen mellett az ösz-
szes meccsüket megnyerték, 
ráadásul a gólkirály is tőlünk 
került ki a 35 gólos Öreglaki 
Norbert személyében. A nők 
a nyugati csoportba kerültek, 
az első 11 meccsüket mind 
megnyerték, így ők is az első 
helyen zártak.

EGY BAJNOK TÁVOZOTT
Január 31-én elhunyt a Ferenc-
város korábbi labdarúgója, 
Vámos János. A kapus 1997 
és 2000 között 22 tétmeccsen 
őrizte a Fradi hálóját, tagja volt 
a 2000/2001-es bajnokcsapat-
nak. Vámos cu kor betegséggel 
küzdött, amely váratlan hirte-
lenséggel ragadta el.

VÁLTOZÁSOK IDŐSZAKA
Szilágyi Liliána immár a Ferencvá-
ros úszójaként tempózik jobbnál 
jobb eredményekért a medencé-
ben. A még mindig csak 22 éves 
sportoló magánéletében is nagy 
lépést tett: saját lakásába költöz-
hetett.
– Eddig a nagyszüleim ”hagyaték-
helyén” tengődtem, s alkalmam 
nyílt tüzetesen megismerni a gyö-
kereimet. Viszont nagyon vágytam 
már egy olyan helyre, amely csak 
az enyém, ahol minden úgy van 
berendezve, ahogy én akarom, és 
kialakíthatom a felnőtt, önálló éle-
temet! Hatalmas kalandba vágok 
bele! – lelkesedett Liliána.

FŐ A VÁLTOZATOSSÁG!
Labdarúgócsapatunk keretének új, 
brazil tagja, Isael cselei mellett a fri-
zurájával is feltűnik a pályán. Jelenlegi 
hajviselete leginkább Marcelót idézi, 
de Isaelnek fontos a változatosság.
– Hosszú időbe telik, mire beállítom 
a hajamat, de szívesen foglalkozom 
vele. Volt már a mostaninál hosszabb 
is, de nem szeretem, ha túl sokáig 
hordok egy frizurát. Néha különböző 
színekkel is megbolondítom, lehetsé-
ges, hogy most, a Fradi miatt a zöld is 
bejön a képbe… – avatott be minket a 
szokásaiba.

FUTBALLISTÁK A LELÁTÓN
Régi hagyomány a Ferencváros-
nál, hogy a különféle szakosztályok 
sportolói egymás meccsein szurko-
lóként tűnnek fel. Bár nem régóta 
viselik klubunk zöld-fehér mezét, a 
hagyomány máris magával ragadta 
két labdarúgónkat, Ihor Haratint és 
Mikalaj Szignyevicset, akik a Honvéd 
elleni bemutatkozásuk másnapján már 
jégkorongcsapatunkat biztatták  
a Csíkszereda elleni rangadón.
– A jégkorong Ukrajnában is népsze-
rű sportág. Jól alakult, hogy az első 
szabadnapunkon volt a mérkőzés. 
Ráadásul még Fradi-győzelemnek is 
örülhettünk – mondta Ihor.

6 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 6 ! Az V. FTC Szakmai Napon Sergei Rebrov, Hajnal Tamás, Prukner 
László, Kovács Bence, valamint Orosz Pál tartott előadástwww.fradi.hu

# HÍREK 
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GYORS
ESZTERGOMI ÉRMEK
Február elején rendezték 
meg a vívóknak Eszter-
gomban az utánpótlás 
számára kiírt IV. Balassi 
Kupát, amelyen a Fradi 
népes csapattal indult. 
Szakosztályunk két érmet 
nyert a versenyen, miután 
a tőröző Tóth Barnabás 
második lett az újoncok 
között, míg Skorka Cson-
gor a serdülők mezőnyé-
ben végzett a dobogó 
legalsó fokán. A lányoknál 
a legjobb eredményt Ba-
logh Virág Luca érte el, aki 
az ötödik helyen zárt.

EZÜSTÖK  
A SZŐNYEGRŐL
A Pénzügyőr-kupa volt 
birkózóink számára az 
első hivatalos verseny 
2019-ben. Az eseményen 
a felnőtt korosztály női és 
kötöttfogású férfi birkózói 
mérték össze tudásukat. 
Az FTC számára ezúttal 
a hölgyeknek sikerült 
jobban a versenynap: 50 
kg-ban Kyparissi Vassiliki, 
62 kg-ban Szabó Nikolett, 
míg 65 kg-ban Szabados 
Noémi szerzett ezüstér-
met. A férfiak kötöttfo-
gású versenyében a 67 
kg-os Váncza István és a 
97 kg-os Martin Bence is 
az 5. helyen végzett.

ROLIKA VALÓDI PÉLDAKÉPRE LELT
Erdélyi Roland fiatal kora ellenére több súlyos betegségen 
átesett. A kilencéves Rolika költséges terápiájához női ké-
zilabdacsapatunk kapitánya, Kovacsics Anikó is hozzájárult, 
a segítség pedig különleges motivációt adott a járókeretet 
hatévesen elhagyó fiúnak.
– Amikor megismerkedtem Kovacsics Anikóval, hirtelen el 
is felejtettem, mennyire tud kézilabdázni. De miután láttam, 
mire képes, eldöntöttem, hogy én is kézilabdázó leszek – 
mondja Rolika.

ZÖLD-FEHÉR HŐS
Tóth Richárd megmutatta, milyen az 
önfeláldozó Fradi-hős. Jégkorongcsa-
patunk 23 éves támadója válogatott 
formában segítette az FTC-Telekomot 
a február 1-jei Brassó elleni meccsig, 
amikor megtörtént a baj.
– A korcsolyám talprészét találta el a 
korong, rögtön éreztem a fájdalmat, 
de összeszorítottam a fogam, és még 
adtam is egy gólpasszt. A meccs után 
viszont már tényleg nem tudtam lábra 
állni, mentő vitt a kórházba – meséli 
Ricsi, akiről utólag kiderült, hogy törött 
lábközépcsonttal játszotta végig az 
utolsó harmadot. Erről részletesen az 52. 
oldalon olvashatnak.

7 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 7 www.fradi.hu! A listavezető férfi jégkorongcsapat települt ki a Groupama Arénába 
a Szakosztályok az Arénában programsorozat keretein belül

HÍREK #
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SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
OLVASÓSZERKESZTŐ: Novák Miklós
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely

MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila, 
Czégány Pál, Diószeghy Betti, Horváth Péter, Kis Ferenc, 

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

FOTÓ: Békefi  András, Micheller Szilvia, Orlóci Zsuzsanna (Fotósarok), 
Tobak Csaba, Vincze József (FTC Múzeum)

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park, 
1031 Bp., Záhony u. 7., 1300 Budapest, Pf. 278. 

Telefon: 50-50-800. Fax: 50-50-805. www.marquardmedia.hu 
ÜGYVEZETŐ  IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu

PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu 

OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu 

PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu

PORTFÓLIÓIGAZGATÓ:
Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu

GRAFIKAI TERVEZÉS: Gróf Róbert
PROJEKTMENEDZSER: Szita Mónika

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

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

FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor

TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.

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

Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-elő fizetés, 
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,

zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444, 
kiadoireklamacio@posta.hu

Kiadónk érvényes mindenkori Elő fizetési Általános Szerző dési Feltételei, 
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető 

a www.marquardmedia.hu weboldalon. 

A kiadó a MATESZ tagja! 

Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. A magazinban megjelenő  hirdetések tartalmáért 

felelő sséget nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk 
és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek. 

Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói 
fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.

A MARQUARD MEDIA EGYÉB KIADVÁNYAI:
Magyarország: Gyereklélek, JOY, Éva, InStyle, Shape, Playboy, 

Men’s Health, Runner’s World, Apa magazin Németország: HOT, Buffed, 
Games Aktuell, Games and More, N-ZONE, PC Games, 

PC Games Hardware, PC Games MMORE, Play4, PlayBlu, SFT, 
WIDESCREEN, XBG Games Lengyelország: CKM, Cosmopolitan, JOY, 

Playboy, Hot Moda & Shopping, Harper’s Bazaar, Shape, Voyage

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

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

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

vis  sza von ha tó. 

A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal 
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a 

szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor 
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A 2018/19-es idényben új sorozatot indított a Fradi.hu és 
a Ferencvárosi Torna Club hivatalos YouTube-csatorná-
ja. A FradiMédia minden hónap végén három Fradi-gólt 
kínál fel szavazásra, a döntés pedig a szurkolók kezében 
van. Amelyik találatra a legtöbb voks érkezik, az lesz a 
hónap gólja!
Szeptember győztese Lovrencsics Gergő lett, aki a baj-
noki címvédő MOL Vidi kapujába lőtt sistergős bombát. 
Októberben a legeredményesebb játékosunk, Davide 
Lanzafame vitte el a díjat. Az olasz támadó a DVSC ellen 
kétszer is beköszönt, második gólja szépségdíjas volt a 
szurkolók szerint.
Novemberben női labdarúgónk, Allegra Poljak is bekerült 
a jelöltek közé, de Sigér Dávid MTK elleni bombagólja 
verhetetlennek bizonyult. Decemberben pedig már má-
sodszor nyert MOL Vidi elleni találat, ezúttal Ivan Petrjak 
elegáns emelése.
A győztest minden hónapban szembesítjük a szavazás 
eredményével. Noha a díjazás szerény, a nyertesek 
egyaránt nagy örömmel fogadták az elismerést, és pár 
szóban összefoglalták emlékeiket a találatról.
A ferencvárosi szimpatizánsok hozzáértését bizonyítja, 
hogy több nyertes bezsebelhetett később más díjat is. 
Lovrencsics Gergő találatát az M4 Sport szavazásán az 
NB I őszi szezonja legszebb góljának választották, míg 
Sigér Dávid MTK elleni lövése az M4 Sport – Az év spor-
tolója gálán Az év gólja lett.
Tavasszal természetesen folytatódik a verseny: február, 
majd március, április és május legszebb Fradi-góljára is 
szavazhatnak majd a drukkerek. Reméljük, labdarúgóink 
minél több szemet gyönyörködtető találattal nehezítik 
meg a választást! 

SIGÉR LŐTTE
AZ ÉV GÓLJÁT

8 ! Saját nevelésű junior-világbajnokunk, Márton Gréta
2022-ig szerződést hosszabbított a Ferencvárossalwww.fradi.hu

# ZÖLDÖVEZET 
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Nem túlzás azt állítani, 
hogy Molnár Ákos edző 
kezei alatt a magyar 
úszósport egyik leg
színesebb csapata jött 
össze. A szerepek is 
adottak, akár egy igazi 
családban: a Verrasztó 
testvérek rutinja és a 

Rövid idő alatt több klasszis sportolóval is erősödött a 
Ferencvárosi Torna Club úszószakosztálya. A sort még 2017 
végén Biczó Bence, valamint Verrasztó Dávid nyitotta. Idén 
újabb két klasszis, a kétszeres Európa-bajnok Verrasztó 
Evelyn, valamint az Európa-bajnoki második Szilágyi Liliána 
döntött úgy, hogy a Ferencvárosban folytatja a pályafutását. 
SZÖVEG: CZÉGÁNY PÁL

SZURKOLJUNK ÉS TÁMOGASSUK 
A FRADISTA ÚSZÓKAT!

Ferencvároshoz reme
kül passzoló igazság
szerető lelkülete jól jön, 
hiszen rengeteg fiatal 
sportol a Fradi úszó
szakosztályában. A róla 
kialakult képpel ellen
tétben Dávid remek 
pedagógus, ahogy 

– Az olimpia után két és fél 
évet külföldön töltöttem, és 
amikor hazatértem Magyar-
országra, akkor megvolt 
bennem az igény a kemény 
munkára – fogalmazott a 
legendás Gyarmati Dezső 
unokája, Szilágyi Liliána. – 
Meg is kaptam, amit akar-
tam. Bevallom, Molnár Ákos 
felkészülésének az elején 
éreztem is, hogy régen kap-
tam ekkora terhelést. 
Márciusban jön az országos 
bajnokság, majd nyáron a 
világbajnokság, de a hosszú 
távú célok között már a leg
több sportoló gondolatai kö
zött ott van a 2020as olim
pia. Abban, hogy miként lehet 
kijutni az ötkarikás játékokra, 
Verrasztó Evelynnek óriási 
rutinja van, hiszen a tokiói az 
ötödik olimpiája lehet. 
– Az a legfőbb célom, hogy 
ott legyek Tokióban, nagyon 
szeretnék kijutni – fogalma
zott a civilben vízilabdacsa
patunk játékosával, Jansik 
Szilárddal egy párt alkotó 
úszó, aki számára a Fradi 
család így már nem is egy 
kifejezés, hanem a valóság. 
– Ugyan a Duna Arénában 
edzünk, már jártam a Népli-
getben korábban is, így nem 
volt ismeretlen számomra, 
hogy milyen körülmények 
vannak a Fradiban. Mindenki 
kedvesen fogadott, remé-
lem, hogy megfelelek az 
elvárásoknak, és az egyéni 
céljaim mellett tudok olyat 
tanítani a fiataloknak, ami a 
fejlődésüket szolgálhatja. 

Evelyn is ”pótanyukája” 
lehet sok fiatalnak. De 
ugyancsak példaértékű 
Biczó Bence szorgalma 
is. Egy jó családban pe
dig fő a nyugalom, és a 
szeretet, ami a 22 éves 
Szilágyi Liliánának külö
nösen sokat jelenthet.

10www.fradi.hu

# HÍREK 

! Az FTC úszója, Szilágyi Liliána az elmúlt években újság - 
íróként, bloggerként is megcsillogtatta már a tehetségét

FIN_010-013_ZF_1903_HIREK_3.indd   10 20/02/19   10:44



GYORS
FÉNYES A JÖVŐ  
VÍVÁSBAN 
A junior vívó országos 
bajnokságon a Ferencvá
ros lány és fiú tőrcsapata 
is dobogón zárt. A Töl
gyesi Zsófia Réka, Zsoldo
si Karolina, Fekete Hanga 
Barbara, Zsoldosi Emília 
összeállítású együttes az 
UTEt és a Törekvés IIt is 
szoros csatában verte, és 
csak a döntőben hajtott 
fejet az esélyesebb Tö
rekvéssel szemben. A fiúk 
a pihenő Szemes Gergő 
nélkül is megszerezték 
a bronzérmet: ráadásul 
a Gál Botond, Horváth 
Soma, Madura Máté, Suha 
Ádám összeállítású csapat 
a lányokhoz hasonlóan 
legyőzte az UTEt is a 
versenyen.

ERŐSÖDŐ KERETTEL
Tovább erősödik a jelen
leg a magyar élvonal kö
zépmezőnyéhez tartozó 
férfi kézilabdacsapatunk. 
A 19 éves beálló, Tóth Jó
zsef és a már felnőtt válo
gatott balszélső, Bohács 
Sándor igazolt együtte
sünkhöz. Saját utánpót
lásunk is eredményes: 
Lukács Péter és Holdosi 
Bence is profi szerződést 
kapott. A hosszabbítók 
sora is jól néz ki: Bozo 
Andjelics, Bujdosó Ben
degúz, Pordán Bálint és 
Marian Zernovic. 

HÁROM ARANYOS ÚSZÓ
Februárban az úszók Golden Tourversenysorozata a franciaországi Niz
zában kezdődött. A Fradi úszói nagyszerűen szerepeltek: Szilágyi Liliána 
pillangóúszásban 200 méteren arany, míg 100on ezüstérmet nyert. A 
férfiak 200 pillangójában kettős Fradigyőzelem született: Biczó Bence 
nyert Verrasztó Dávid előtt. Európabajnokunk sem maradt aranyérem 
nélkül Nizzában: Dávid 400 vegyesen csapott elsőként a célba.

TAROLÓ TÁVOLUGRÓK
A fedettpályás atlétikai szezonban, a téli felkészülési versenyso
rozat első fordulóján, Bonyhádon távolugróink nagyszerű ered
ményt értek el. A szám jelenlegi magyar bajnoka, Szabó László 
7.50 méterrel aranyérmes lett a másik két fradista, Galambos 
Tibor és Lapite Rajmund előtt. A hölgyeknél is szereztünk egy 
érmet, a mindössze 13 éves Jávori Csenge a távolugrók mezőnyé
ben 4.90 méteres új egyéni csúcsával bronzérmes lett.

TAPASZTALT FUTÓ A FRADIBAN
Kazi Tamás 2019ben már a Ferencvárosi Tor
na Clubot képviseli. A középtávfutó 28 magyar 
bajnoki címmel rendelkezik, 800 méteren 
pedig háromszor is világbajnoki elődöntőbe 
jutott. Tamás az elmúlt években az 1500 mé
teres távra fektetett nagyobb hangsúlyt, idei – 
és egyben Fradipályafutása – első versenyét 
viszont ismét 800 méteren futotta. A rangos 
lievini fedettpályás nemzetközi verseny döntő
jében a 7. helyen zárt.

11 www.fradi.hu

HÍREK #

! Februárban a különböző korosztályú férfi és női válogatottakba 
összesen 10 játékost adott jégkorongszakosztályunk
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@enfradim@szaszaa2001

@BLB_LeviBenceFradi @PalocAndre

@BekesiMartin @nonn.a

# 
enfradim

Vegyél részt 
te is  

a Zöld & Fehér 
magazin  

szerkesztésében, 
fotózz, és töltsd 

fel képeid  
Instagramra  
@enfradim  
jelöléssel!
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12www.fradi.hu ! Horváth László, azaz ”Api bácsi” a legendás 
Csanádi Ferenctől kapta a becenevét

# ÉNFRADIM 
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MONODRÁMA
BARÁTI KÖRBEN
Derű, kacagás, taps. Az FTC Baráti Kör januári rendezvényén a jó hangulatról 
Eperjes Károly Kossuth és Jászai Maridíjas színművész gondoskodott, aki a 
baráti kör megbecsült tagja. Az összejövetel elején Bálint László, az FTC Ba
ráti Kör elnöke köszöntötte és ajándékozta meg a népszerű ”Szamit” közelgő 
65. születésnapja alkalmából.
A megjelentek felejthetetlen élményt kaptak cserébe. Eperjes Károly egyórás 
monodráma keretében szórakoztatta a közönséget. Nehéz visszaadni egy 
rövid tudósításban a rengeteg információt, sztorit. Megtudtuk, hogyan lett 
fradista, futballista, majd színész. Édesapja intelmére vált zöldfehér szurko
lóvá, kötődését, érzelmeit az sem gyengítette, hogy oszlopos tagja volt a Vi
deoton tartalékcsapatának. Állandóan szerepel a színészválogatottban, de az 
igazi futballélményt az jelenti számára, hogy vasárnaponként a Népligetben 
együtt focizhat több fradista öregfiúval. A tanulmányairól, a katonai szolgá
latról és a színészi pályájáról szóló beszámolóját sok tanár és színészparódia 
tette még színesebbé.
A nagyszerű ”előadás” csak azért zárult egy óra után, természetesen vas
tapssal, mert a hallgatóság többsége hivatalos volt az FTC immár ötödik 
alkalommal megrendezett szakmai napjára.

GYORS
HAJSZÁLON MÚLT
AZ ARANY
Curlingszakosztályunk egy 
csapattal képviseltette 
magát a 2019es vegyes 
országos bajnokságon. 
Csapatunk egészen a 
döntőig menetelt, ahol az 
első mérkőzését szoros 
csatában, extra endben 
meg is nyerte 86ra. A 
folytatás sajnos már nem 
alakult ilyen jól: a két 
győzele mig tartó finálé 
második találkozóján közel 
jártunk a végső sikerhez, 
ám csapatunk végül extra 
endben kikapott, a mindent 
eldöntő meccsen pedig 
egy kővel maradt alul, így 
végül ezüst érmet szerzett.

GYORSAN TEMPÓZÓ 
FIATALOK
Fiatal úszóink a Tüske 
uszodában megrendezett 
Jövő Bajnokai Összrégiós 
Versenyen indultak Bu
dapest 1es számú csa
patában. A 8x50 méteres 
vegyes váltó tagjaként 
Grandpierre Krisztián és 
Mészáros Dániel aranyér
mes lett, utóbbi ráadásul 
a 2004es korosztályban 
100 méter gyorson bronzot 
szerzett. A lányoknál a 
2007es születésű Keresz
tes Emma 100 méter mel
len állhatott fel a dobogó 
legalsó fokára.

SZÖVEG: SZÁNTAI BALÁZS

13 www.fradi.hu! Szurkolóink 2019-ben is egy exkluzív, gyertyafényes vacsorát nyerhettek 
a Groupama Arénában a Fradi Shop és az Aréna közös játékán

HÍREK #
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Amint csak lehet, összehozzuk 
a közös meccsnézést, ám 
Norbinak meg kell ígérnie, hogy 
az első kört ő fizeti…

S akkor íme Peter Friar 
története:

A Fradinál mindig akadnak 
poénok, vicces történetek, 
hosszú évek során rengeteg ilyen 
nagyszerű élményben lehetett 
részem. Hazámban, Angliában 
Robin Hood a tolvajok, nálunk, 
a Fradinál Lipcsei Gabi pedig 
a poénok fejedelme. Annyi 
humoros sztori fűződik a nevéhez, 
hogy azt legtöbben kapásból 
idézik, én ezúttal a legfrissebb 
mókáját, legújabb esetét idézném 
fel, méghozzá a törökországi 
edzőtáborból. Történt, hogy a 
csapat tagjai látogatást tettek 
a beleki delfináriumban, ahol 
legjobban az idomított rozmár 
tetszett nekik, sok felvételt 
készítettek az emlősről, amikor 
például felüléseket, fejkörzéseket 
végzett. Másnap aztán a közös 
programon megjelent Lipcsei 
Gabi. Két evőpálcikát a szája 
szegletébe helyezett, s a 
felüléseket és fejkörzéseket is 
tökéletesen végrehajtva utánozta 
a rozmárt. Az egyébként teljesen 
kimerült játékosok fuldokoltak a 
röhögéstől. S persze Lipcsei Gabi 
is igényt tartott a fotókra, így 
maradandó nyoma van a rozmár 
show-nak…

 PASSZ
EZÚTTAL KATONA NORBERT, 
VÍZILABDACSAPATUNK 
MENEDZSERE KÉRDEZTE 
PETER FRIART, 
A LABDARÚGÓCSAPAT 
FIZIOTERAPEUTÁJÁT: MIKOR 
KERÍTENEK SORT ÚJRA EGY 
KÖZÖS, VASÁRNAPI PREMIER 
LEAGUE-MECCSNÉZÉSRE?

PETER
FRIAR

ROZMÁR 
SHOW FRIAR

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

? A labdarúgócsapat szertárosához, Czakó Péterhez:
Ki a csapatból a legtrehányabb, illetve a legpedánsabb?

16 ! Peter Friar öt éve tagja
az FTC stábjánakwww.fradi.hu

# ÖRÖKZÖLD 
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GYENGE TAVASZI RAJT

Győzelem, döntetlen, vereség. Sorrendben 
a Honvéd, az Újpest és a Debrecen ellen így 
végzett az első három tavaszi fordulóban 
labdarúgócsapatunk az NB I-ben. A Vidi még 
rosszabbul kezdett, így egy ponttal – hatra – 
még nőtt is az előnyünk, de a folytatásban ennél 
sokkal jobb játék kell. SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

18 ! Az Újpest elleni mérkőzésen Marcel Heister 
párharcainak 80%-át megnyertewww.fradi.hu

# FUTBALL
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Tradicionális rangadókkal kezdte a 2019es naptári évet labda
rúgócsapatunk – a 2018as esztendőhöz hasonlóan idén is a 
Honvéd vendégeskedett a Groupama Arénában.
Az új kerettagok közül a grúz védő, Lasa Dvali és az ukrán 
védekező középpályás, Ihor Haratin is a kezdőcsapatba került, 
míg a fehérorosz támadó, Mikalaj Szignyevics csereként mutat
kozott be zöldfehérben.
Mindkét kapu előtt akadtak helyzetek, az első félidőben a 
Honvéd, különösen Danilo többször is próbára tette Dibusz 
Dénest. Tőlünk Davide Lanzafame találta el a kapufát, és a 
Rebrov alatt most már rendszeresen a korábbinál támadóbb 
szerepkörben játszó Fernando Gorriaran is feltűnően aktív volt.
Gróf Dávid és Batik Bence vezérletével sokáig minden veszélyt 
elhárított a Honvéd, de a 83. percben a csereként beállt Böde 
Dániel megtörte a jeget: támadónk Haratin lövését lekezelte 
a 16oson belül, ezzel megzavarva a védelmet, majd a kapuba 
bombázott. Bár még ezután is akadt lehetőség mindkét olda
lon, nem született több gól, 10ra győztünk.
– Nagyon jó mérkőzést játszottunk, kiszolgáltuk a nagysze-
rű szurkolótáborunkat – mondta a lefújást követően Sergei 
Rebrov vezetőedző. – Akkor is elégedett lettem volna, ha 0-0 
marad a meccs, de persze mindig jobb nyerni, mint döntetlent 
játszani. Böde Dani gólja kellett a sikerhez, de fontos hang-
súlyoznom, hogy nem egyedül nyerte meg a meccset, ez a 
csapat sikere volt. Edzőként örülök neki, hogy a cserepadról 
is két ilyen jó teljesítményre képes támadót tudtam beküldeni, 
mint Dani, illetve Mikalaj Szignyevics, ez a konkurenciahelyzet 
pedig a játékosoknak is javára válik.
Böde gólja már csak azért is 
pikáns volt, mert az utolsó őszi 
mérkőzésen büntetésképpen 
nem került a keretbe, és sokan 
azt vélték sejteni, hogy távozik 
a Népligetből. Danit azonban 
nem olyan fából faragták, hogy 
könnyen feladja a küzdelmet, a 
kispestiek ellen nem először és 
nem is másodszor bizonyítot
ta, hogy lehet rá számítani, ha 
góllövésről van szó. S bár Reb
rov kitérő választ adott a Böde 
kezdőcsapatba állítását firtató 
kérdésekre, a következő ranga
dón, Újpesten már Dani vezette
ki csapatkapitányként a pályára
a Fradit...
A derbi kevésbé hozott nyílt 
játékot, mint a Honvéd elleni 
rangadó. Varga Roland hamar 
vezetést szerzett, a védelmünk 
pedig nagyszerűen zárt. A máso

KUBATOV GÁBOR: 
TÖBBET VÁRTAM

”Nem lehetünk elégedettek ezzel 
a teljesítménnyel – nyilatkozta 
Kubatov Gábor a 21es debreceni 
vereség után a klub honlapjának. 
– Mindannyian azt reméltük, 
hamarabb áll össze a csapat. Sok 
új játékos érkezett a télen, akiknek 
a beépítése, most úgy tűnik, nem 
egyszerű. Jól tudjuk, nagyon nehéz 
bajnokságot nyerni. Biztos vagyok 
benne, hogy meg fogunk izzadni 
minden egyes pontért, ahogy meg 
fogunk szenvedni a harmadik 
csillagért, a harmincadik bajnoki 
címért is. A megszerzett pontok 
száma sem elegendő, de a mutatott 
játék miatt sem lehetünk elégedettek, 
megértem a szurkolóinkat, ha most 
csalódottak. Sokkal többet vártam 
a tavaszi mérkőzésektől, nagyon 
bíztam abban, hogy az ősz óta 
eltelt idő alatt sokkal hamarabb 
viszontláthatunk valamit abból 
az építkezésből, ami ahhoz vezet, 
hogy a nyáron a korábbi éveknél 
eredményesebbek lehessünk a 
nemzetközi porondon is. Végső 
soron ugyanis a bajnoki cím 
megszerzése mellett továbbra is ez 
a fő célunk.”

DANI NEM 
ELŐSZÖR 
ÉS NEM IS 
MÁSODSZOR 
BIZONYÍTOTTA, 
HOGY 
LEHET RÁ 
SZÁMÍTANI, HA 
GÓLLÖVÉSRŐL 
VAN SZÓ

19 www.fradi.hu! A 19. fordulóban az InStat-index szerint Sigér Dávid 
nyújtotta az egész NB I legjobb teljesítményét

FUTBALL #
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dik játékrészben Ivan Petrjak fejesénél, Varga szabadrúgásá
nál, majd a hajrában a csereként bemutatkozó Tokmac Nguen 
lövésénél esély nyílt az előny megduplázására, az utolsó 
pillanatban Simon Krisztián góljával mégis az Újpest egyenlí
tett ki. Pedig a 93. percig egyetlen lövés sem találta el Dibusz 
kapuját…
– Természetesen csalódottak és dühösek vagyunk, hiszen na-
gyon közel voltunk ahhoz, hogy megnyerjük a derbit – mond
ta kapusunk a rangadó után. – Az utolsó pillanatban mindig 
szörnyű érzés gólt kapni. Szép lett volna úgy kezdeni az új 
évet, hogy a Honvéd után az Újpestet is legyőzzük, de ez most 
sajnos nem jött össze. Az első két tavaszi forduló után mégis 
nőtt az előnyünk, ennek örülhetünk. Sok mérkőzés van még 
hátra, és bár most még kevésbé tudjuk ezt értékelni, ennek az 
egy pontnak is lehet jelentősége a későbbiekben.
Bizony, a legnagyobb rivális MOL Vidi két vereséggel kezdett 
(a Puskás Akadémia, majd a Diósgyőr ellen), így kilencpon
tosra hízott az előnyünk a címvédő fehérváriakkal szemben. 
Érdekesség, hogy az első két tavaszi fordulót tekintve csak 
egyetlen csapat szerzett több pontot a Ferencvárosnál:  
az évet még kieső helyen megkezdő Kisvárda.

ÚJABB TÁVOZÓK

A légiós ötösfogat után Lovren
csics Balázs is elhagyta a Fradit. 
A támadó két meccsen két góllal 
nyitott új állomáshelyén, a másod
osztályú Győrben. Csernik Kornél 
a tavalyihoz hasonlóan a tavaszt 
ismét a Soroksárban tölti köl
csönjátékosként. Szintén létszám 
felettivé vált Amadou Moutari, aki 
Rebrov érkezése óta nem lépett 
pályára tétmeccsen – igaz, az 
időszak jelentős részében sérülés
sel bajlódott. A nigeri válogatott 
szélső Mezőkövesden folytatja 
pályafutását.

20 ! Az újpestiek a legjobban Ivan Petrjakot ”faragták”, 
aki ellen 5 alkalommal szabálytalankodtakwww.fradi.hu
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NB I, 19. FORDULÓ
FTC–HONVÉD
1-0 (0-0) 
FTC: Dibusz – Lovrencsics, 
Blazic, Dvali, Heister – 
Sigér, Haratin – Varga 
R. (Böde, 77.), Gorriaran 
(Bőle, 79.), Petrjak – 
Lanzafame
(Szignyevics, 68.)
HONVÉD: Gróf – 
Mezgrani, Batik, Lovric, 
Kálnoki Kis (Kukoc, 86.) – 
Heffler, Szendrei (Banó-
Szabó, 65.), Gazdag, 
Holender – Ngog (Tischler, 
69.), Danilo
GÓL: Böde (83.)
SÁRGA LAP: Lovrencsics 
(43.), Lanzafame (58.), 
illetve Mezgrani (35.), 
Holender (43.), Batik (54., 
90+5.), Heffler (57.), Danilo 
(68.), Gazdag (90.)
KIÁLLÍTVA: Batik (90+5.)

NB I, 20. FORDULÓ
ÚJPEST–FTC
1-1 (0-1) 
ÚJPEST: Banai – 
Pauljevics, Litauszki, 
Risztevszki, Burekovic 
– Onovo, Sankovic – 
Rácz B. (Zsótér, 64.), 
Nagy D. (Simon, 86.), 
Beridze (Nwobodo, 56.) – 
Novothny
FTC: Dibusz – Lovrencsics, 
Frimpong, Dvali, Heister 
– Sigér, Haratin (Leandro, 
82.) – Varga R. (Nguen, 
76.), Gorriaran, Petrjak – 
Böde (Lanzafame, 67.)
GÓL: Simon (90+3.), illetve 
Varga R. (11.)
SÁRGA LAP: Nagy D. 
(45.), Burekovic (83.), 
Novothny (88.), illetve 
Böde (41.), Dibusz (86.), 
Dvali (88.), Leandro (90+1.)

Tokmac Nguen
Poszt: szélső
Nemzetiség: norvég
Született: Kakuma (Kenya), 
1993. 10. 20.
Korábbi klubjai: Strömsgodset, 
Baerum, Mjöndalen (norvég).
Toki ötévesen költözött 
szüleivel Kenyából Norvégiába, 
és már az északi országban 
kezdett futballozni. 
Gyakorlatilag bármilyen támadó 
poszton bevethető.

Isael da Silva Barbosa
Poszt: támadó középpályás
Nemzetiség: brazil
Született: Sao Paulo, 
1988. 05. 13.
Korábbi klubjai: Gremio, 
Sport, Giresunspor, Coritiba, 
Fortaleza, Sao Caetano, 
Nacional, Krasznodar, Kajrat.
Gyerekként Ronaldo és 
R onaldinho játékát csodálta, 
a cselek élvezete a vérében 
van. A világvándor Isael 
Kazahsztánban mindent 
megnyert, amit lehetett – most 
a Fradival érne el sikereket.

AZ ÉRKEZŐK

AZ UTOLSÓ 
PILLANATBAN 
MINDIG SZÖRNYŰ 
ÉRZÉS GÓLT 
KAPNI, DE ENNEK 
AZ EGY PONTNAK 
IS LEHET 
JELENTŐSÉGE A 
KÉSŐBBIEKBEN

 Kakuma (Kenya), 

Strömsgodset, 
Baerum, Mjöndalen (norvég).

szüleivel Kenyából Norvégiába, 
és már az északi országban 

támadó 

AZ ÉRKEZŐK

21 www.fradi.hu! Sigér Dávid egyik legjobb statisztikáját a passzok terén 
mutatta fel: próbálkozásainak 88%-a célt ért

FUTBALL #
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MINDENKI EGYÉRT,
EGY MINDENKIÉRT
A siker receptje – szerencsére – bonyolultabb 
annál, mint hogy egy klubba tömörítjük az adott 
sportág aktuális csillagait, majd hagyjuk, hadd 
varázsoljanak a maguk módján. Ez egy-egy 
mérkőzésre elég lehet, de a komoly győzelmek-
hez több kell egyéni kvalitásoknál. Leginkább az, 
hogy a csapat klasszisaival együtt is csapatként 
tudjon működni. ”Minden gárdába kell egy vezér, 
akiben megbíznak a többiek, aki higgadt és jó 
kommunikátor, aki képes és hajlandó képvisel-
ni társai érdekeit az edző, a vezetőség vagy 
épp a játékvezetők felé. De ha több ilyen van a 
közösségben, az könnyen visszaüthet. Ilyen-
kor pedig hiába az adottságok és a páratlan 
megmozdulások, az egyik dudást el kell tudni 
engedni a csárdából” – állítja szakértőnk, dr. 
Kárpáti Róbert. A szurkolók persze szeretik 
hinni, hogy a közös címer önmagában elég jó 
kötőanyag, annak jegyében pedig a csapattár-
sak barátok is egyben. De profik között ez a 
legkevésbé sem alapvetés. 

”
Vegyük például az 

FTC labdarúgócsapatát. A legidősebb és legfia-
talabb játékos között korban majd’ két évtized 
van. Nem elvárható – és nem is elvárt –, hogy 

cimboraként viszonyuljanak egymáshoz. Egy a 
fontos: tudjanak együtt dolgozni edzésen és éles 
szituációkban egyaránt.” Ennek pedig van egy 
szükségszerű feltétele: a karizmatikus edző. 

MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI 
Ha egy brigád eredményeket hoz, biztosan jól 
működnek a belső dinamikái. Viszont fordítva 
már nem feltétlenül igaz: attól még lehet ösz-
szetartó és élhető a közösség, hogy nem termel 
említésre méltó sikereket. Itt jön képbe a tréner 
felelőssége, aki alakítója lehet a folyamatoknak, 
egyben irányítója kell hogy legyen a csapat-
nak. 

”
A sikerhez és sikerességhez egyértelmű 

és mindenki által tiszteletben tartott hierarchia 
szükséges, melynek csúcsán a mester áll az 

15 éves kortól 
lép elő a siker 
csapatformáló 

tényezővé, 
addig viszont 
fontosabb az 
érzelmi oldal: 

az együtt szer-
zett élmények, 

a barátságok és 
a játékszeretet.

# PSZICHO  

22www.fradi.hu ! Keretünk legidősebb játékosa Leandro (36), 
legfiatalabb tagja pedig Csonka András (18)

Amikor az egy több, mint a sok – nem szám-
misztika ez, csupán a kohézió és az összetartás 
ereje. Mert az a bizonyos szekér jobban gurul, ha 
mindenki egy irányba húzza. Ehhez viszont sok 
tényezőnek kell klappolnia. Megfelelő szerepek, jól 
beállított súlyok és egyértelműen meghatározott 
cél kell hozzá. Messze nem olyan egyszerű ez, mint 
az egyszeregy. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

KELL EGY 
CSAPAT!
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SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere

őt körülvevő szakmai stábbal együtt. Ha 
azonban bármelyik játékos önkényesen 
átpozicionálja magát ebben a rangsor-
ban – megkérdőjelezi az edzőt, kritizálja az 
orvost, támadja a masszőrt –, az feszült-
ségeket szül.” Ezt ellensúlyozhatja egy 
erőskezű mester, aki képes visszaállítani a 
kívánatos rendet, és az egyéni preferenciák 
helyett – és helyenként azok kárára – a 
csapat érdekeinek tud érvényt szerezni.

KELL A POFON
Legyen szó amatőr vagy profi közösség-
ről, a sportban egy csapat legfontosabb 
hajtóereje a kiugró eredmény. Enélkül – 
bármilyen jól működik is minden más téren 

– repedések keletkeznek rajta, a folyamatos 
kudarc pedig egyenesen felőröli a kohéziót. 

”
Mindezek ellenére kisebb bukások igenis 

kellenek. A hullámzás elkerülhetetlen egy 
csapat életében, de nem is cél azt kivédeni. 
A sikertelenségből ugyanis lehet és kell is 
építkezni” – állítja a szakember. Ha nincs 
vereség, nincs jelzés sem a folyamatos fejlő-
dési igényre, nem úgy, mint a legyőzött ver-
senytársaknál. Utóbbiak viszont a fiaskóból 
okulva töretlenül keresik a jobb és hatéko-
nyabb megoldásokat, így előbb-utóbb állva 
hagyják legyőzőiket.

PSZICHO #

23 www.fradi.hu! Az FTC történelmének egyik legjobb csapata az 1931/1932-es, 
amely százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a bajnokságot

NAGYRÉSZT GYERMEKKORBAN 
ELDŐL, HOGY KIBŐL LESZ IGAZI 
CSAPATJÁTÉKOS, ÉS KI AZ, AKI 
INKÁBB EGYSZEMÉLYES HARCRA 
HIVATOTT. AHOGY AZ IS, HOGY 
KIRE MILYEN SZEREP JUTHAT EGY 
KÖZÖSSÉGEN BELÜL. A VEZÉR 
MÁR FIATALON IS VEZÉR, MÍG EGY 
INTROVERTÁLT GYERMEK PROFI 
SPORTOLÓKÉNT SEM LESZ HANGADÓ 
A TÁRSAK KÖZÖTT 
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24 ! Böde Dániel az FTC történelmének 25. olyan 
labdarúgója, aki legalább 100 találatot ért el www.fradi.hu

# ZÖLD SZALON 
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APAI HAGYATÉK

Szabolcs édesapja, dr. 
Thuróczy Csaba ismert 
ügyvéd Nyíregyházán 
és közkedvelt fradista, 
hiszen évekig tagja volt 
az FTC Baráti Körnek, mi 
több, szervezte annak 
nyírségi tagozatát is. Így 
beszélt a családról és a 
fradista gyökerekről:
– Kilencéves voltam, 
amikor édesapám 
Pesten kivitt egy Fra-
di-meccsre, s azon az 
1949-es Üllői úti találko-
zón egy életre elköte-
leztem magam a klub 
mellett. A fiaimat már 
gyerekként beoltottam 
a Fradi szeretetével, 
vittem őket kettős 
rangadókra, bajnoki, sőt 
válogatott meccsekre 
is. Az 1977-es, Bolívia 
elleni vb-selejtezőre a 
gyerekekkel egy raka-
mazi esküvőről szöktünk 
meg, csodás felesége-
met, Julcsit otthagytuk 
az ünneplők közt, majd 
késő este értünk vissza 
a hat-nullás győzelem 
mámorával. Szabolcs 
tehetséges focista volt, 
Zolit inkább a tenisz 
érdekelte, ő diploma-
taként Svédországban, 
a stockholmi magyar 
nagykövetségen dolgo-
zik. Idővel távol kerültek 
a szülői háztól, de a 
Fradi nevét nálunk máig 
csak szeretettel szabad 
kiejteni. Boldogok va-
gyunk a feleségemmel, 
hogy két ilyen tehetsé-
ges gyerekünk és cso-
dás unokáink vannak.

”Szükségünk
van
a katarzisra”

Mintha ezer 
éve ismernénk 
egymást, 
fradista 
kézfogással 
köszöntjük 
egymást a 
Groupama 
Aréna 
főbejáratánál, 
miközben a 
jelenlévők 
közül többen is 
rácsodálkoznak 
az Aranyélet 
főszereplőjére. 
A Fradi 
Múzeumban 
ülünk le 
beszélgetni, 
ám néhány 
percbe beletelik, 
mire szóhoz 
jut: Thuróczy 
Szabolcsot 
nézelődés 
közben rabul 
ejtik az emlékek. 
SZÖVEG: 
BÁNKI JÓZSEF

A hely szelleme okán muszáj ezzel kezdeni: milyen 
gyerekkori emlékek fűznek a Fradihoz, a régi stadi-
onhoz?
Édesapámnak köszönhetően két évvel idősebb 
bátyámmal, Zolival együtt szinte a születésünkkor 
belénk égett a Ferencváros szeretete, már óvo-
dásként rendszeresen jártunk fel Nyíregyházáról 
a meccsekre. Előttem van például, ahogy a nyolc-
vanas években Pintér Attila és Fischer Pali néhány 
nyugtató cigit elszív a folyosón, Zsiborás Gabi pedig 
laza mozdulatokkal készül a bemelegítésre. A nagy 
kedvenceim pedig Ebedli Zoli, Nyilasi Tibi és Szo-
kolai Laci voltak. Apu mély barátságot ápolt Havasi 
Misivel, a technikai vezetővel, ahogy a legendás 
mesterrel, Dalnoki Jenővel is, akinek nyíregyházi 
edzőségéhez jócskán hozzájárult, az 1994-es vb-dön-
tőt pedig Jenő bácsi rákospalotai házában együtt 
néztük meg. Pici gyermekként ott voltam Albert Flóri 
ZTE elleni búcsúmeccsén a Népstadionban, miként 
1974 májusában az Üllői úti stadionavatón is. A bázeli 
KEK-döntőre a patinás családi Zsigulival viszont már 
nem mertek elvinni faterék...
A Szpariban milyen poszton futballoztál, és miért 
hagytad abba a játékot már kamaszként?
Jobb oldali középpályásként szerepeltem, mert sokat 
futottam és jól adtam be. A Fradiban is néhány évet 
lehúzott Bús Iván édesapja, Bús Zoli bácsi fedezett 
fel az általános iskolában, a korosztályunkban Lipcsei 
Peti, Halmai Gabi, Bekő Balázs ellen játszottunk elég 
gyakran. Csodás élményem, amikor a nyolcvanas 
években egy FTC–Haladás bajnoki előtt a Szpari-ser-
dülővel előmeccsen léptünk pályára az Üllői úton a 
Fradi ellen, s már akkor legalább tízezer néző ült a 
lelátón. Sajnos később olyan edző került hozzánk, 
akinél már csekély örömet jelentett a futball, ekkortól 
datálom a színház iránti rajongásomat.
Tudatos vagy ösztönös, hogy a szerepeidben gyak-
ran hozol a futballból példákat, szlogeneket?
A feszes forgatókönyv dacára azért van némi sza-
badságunk, és szeretek is improvizálni. Ezért hang-

25 www.fradi.hu! A bázeli KEK-döntőt a Dinamo Kijev ellen vívta meg a Csikócsapat, 
az ukrán sztárklub akkor 3-0-ra verte meg fiataljainkat

ZÖLD SZALON #
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CSODÁS 
ÉLMÉNYEM, 
AMIKOR A 

NYOLCVANAS 
ÉVEKBEN EGY 
FTC–HALADÁS 

BAJNOKI ELŐTT 
A SZPARI-

SERDÜLŐVEL 
ELŐMECCSEN 

LÉPTÜNK 
PÁLYÁRA AZ 
ÜLLŐI ÚTON 

A FRADI ELLEN, 
S MÁR AKKOR 

LEGALÁBB 
TÍZEZER NÉZŐ 
ÜLT A LELÁTÓN

26 ! A Lemhényi Dezső Általános Iskola tornatermét 
Novák Dezsőről nevezték elwww.fradi.hu

# ZÖLD SZALON 
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A SZÍNPADON IS 
FANATIKUS

Thuróczy Szabolcs 1971. 
december 24-én született 
Nyíregyházán, futballo-
zott az NYVSC-ben, majd 
gimnazistaként megbabo-
názta a színház világa, a 
Színművészeti Főiskolával 
párhuzamosan elvégezte a 
jogi egyetemet is. 1990 és 
1992 között Nyíregyházán 
– többnyire Zsótér Sándor 
rendezte darabokban –, 
1994 és 95 között a szolnoki 
Szigligeti Színházban szere-
pelt, immár több mint húsz 
éve, 1998 óta pedig a Pintér 
Béla és Társulata tagja. Több 
sikeres magyar filmben is 
játszott kisebb szerepeket, 
az igazi áttörést 2015-ben az 
Aranyélet főszerepe hoz-
ta meg. 2016-ban a Tiszta 
szívvel című film főszere-
péért, amelyben kerekes 
székes bérgyilkost játszik, a 
Thessaloniki Filmfesztiválon 
– kollégáival, Fekete Ádám-
mal és Fenyvesi Zoltánnal 
megosztva – megkapta a 
legjobb színészi alakításért 
járó díjat. 2018-ban a Valami 
Amerika harmadik részében 
is szerepelt.

zott el az Aranyéletben ez a mondat: Újpest nem 
Pest, tanyaközpont...
Manapság is jársz meccsekre, egyáltalán, milyen 
szurkoló vagy?
Fanatikus. Kollégámmal, legjobb barátommal, a 
szintén ősfradista Mucsi Zolival járunk meccsekre, a 
Zseljeznicsar elleni kudarc mély nyomokat hagyott 
bennünk. Mi reszketünk, hogy jussunk be legalább az 
Európa-liga csoportkörébe, miközben olyan csapa-
tok, mint az Asztana és a BATE évek óta ott vannak. 
Pedig csak azt várjuk el, ami jár: a Fradit a nemzet-
közi futballban az őt megillető helyen akarjuk látni. 
Mostanában gyakran csatlakozik hozzánk a Vígszín-
ház színésze, Gados Miklós is, mindenesetre Kapával 
(Mucsi Zoltán beceneve – a szerk.) már naponta em-
legetjük a bajnoki címet, egyben a harmadik csillagot. 
Az a futballkultúra, lelkiség és összetartozás, amit a 
Fradi képvisel, egyedi és utánozhatatlan.
Melyek a legemlékezetesebb Fradi-meccseid?
Az összes kettős rangadó, amelyen három kört 
kellett megtennünk, mire parkolót találtunk a Népsta-
dion környékén. Az 1995-ös Bajnokok Ligája-csoport-
kör összes fellépése, amelyre a kertek alatt osonva 
kellett felvenni a jegyeket a Császártól a klubházban. 
A Nyilasi Tibi vezetésével megszerzett 1992-es baj-
noki cím, a diadalittas hazatérés Diósgyőrből. S amíg 
élek, nem felejtem el Varga Zoli 1991-es hazatérését 
Flóri ötvenedik születésnapjára, azt hiszem, Zoliban 
akkor tudatosult végleg, mit jelentett ő a fradistáknak 
a hatvanas években. Aztán már az ő edzősége alatt 
vertük meg 1996-ban a kor egyik legjobb klubcsa-
patát, a Newcastle-t. Zoli édesapám nagy kedvence 
volt, akárcsak Flóri, Rákosi Gyula, Szűcs Lajos és 
Novák Dezső.
Hogyan állna fel a kedvenc Fradi-tizenegyed?
Az érzelmeim, a személyes élmények és a tradíciók is 
meghatározzák a választásomat. Íme, az én csapa-
tom háromcsatáros felállásban, s talán megtehetem, 
hogy nem ragaszkodom szigorúan az egyes posz-
tokhoz: Zsiborás – Dalnoki, Mátrai, Rab, Keller – Nyi-
lasi, Varga Zoli, Gera – Sárosi, Albert, Fenyvesi. 
A családban mindenki szereti a focit?
Svédországban élő Zoli bátyám szintén hatalmas Fe-
rencváros-szurkoló, emellett AS Roma- és Francesco 
Totti-függő. Ezért rivalizálunk is, hiszen az olaszoknál 
én inkább az Intert kedvelem, a La Ligában meg a 
Barcát. A milánói kék-feketéket a Vieri, Recoba csa-
tárkettős idején kedveltem meg, s imponált nekem 
Javier Zanetti klubhűsége is. Máté fiam 24 éves, 
most végzett a Színművészeti Főiskolán Zsámbéki 
Gábornál, ő is szereti a focit, 14 éves Bori és 12 éves 

Orsi lányom inkább 
a tornát részesíti 
előnyben, a felesé-
gemmel viszont a 
fociról és a Fradiról 
is jókat tudunk 
beszélni.
Milyen tavaszra 
számítasz a Fra-
ditól?
A Ferencvárosra 
jellemző stílust és 
futballkultúrát nem 
szabad elveszíte-
ni, ezért tudunk 
azonosulni Böde 
Danival, aki nem 
kommersz, hanem 
eredeti figura, 
ugyanaz a szívem-
ber, aki hat és fél 
éve megérkezett 
az Üllői útra. Rajta 
kívül Leót, Dibusz 
Dénest, Lovren-
csics Gergőt tartjuk 
a mostani csapat 
lelkének. A Vidit 
tisztességesen 
el kell vernünk 
idehaza, s minden 
meccsen ájulásig 
küzdeni a sikerért, 
mert ennek a cso-
dálatos szurkoló-
tábornak szüksége 
van a katarzisra, az 
össznépi boldog-
ságot jelentő har-
mincadik bajnoki 
címre.

A
z 

ő
rü

lt
, a

z 
o

rv
o

s,
 a

 ta
n

ít
vá

n
yo

k 
és

 a
z 

ö
rd

ö
g

, 
fo

rr
ás

: P
in

té
r B

él
a 

és
T

ár
su

la
ta

, w
w

w
.p

b
es

t.
h

u

27 www.fradi.hu! Dalnoki Jenő a tatabányai időszakát követően, valamint
második ferencvárosi korszaka előtt irányította a Nyíregyházát
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PENGÉS 
IGAZOLÁSOK

28 ! Liu Shaolin Sándor Az év sportolója választáson 
nyert elismerését nagymamájának ajánlottawww.fradi.hu

# CÍMLAPSZTORI 
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Az első magyar aranyérem a téli olimpiákon – a Liu 
fivérek mellett Knoch Viktor és Burján Csaba alkotta 
még a váltót – a velünk élő történelem, az a hír pedig 
még ki sem hűlt, hogy Liu Shaolin Sándor és Liu Sha-
oang az FTC-ben folytatja a pályafutását. E hasábo-
kon nyugodtan írhatjuk, hogy ez a mese csattanója, 
de a kezdete legalább ennyire érdekes.
Közismert – a nevük is erről árulkodik –, hogy a Liu 
testvéreknek az édesanyjuk magyar, az édesapjuk 
pedig kínai, akit több honfitársával együtt hazánkba 
sodort az élet szele. A szülők tehát itt ismerkedtek 
meg, s kész szerencse, hogy a két fiúgyermek – van 
egy lánytestvérük, sőt egy szintén lány féltestvérük 
is – nem egy másik kínai sikersportággal, mondjuk az 
asztalitenisszel vagy a tornával próbált szerencsét. 
Igaz, azt sem állíthatjuk, hogy már az első edzés után 
kiderült volna, a Jóisten is short trackesnek teremtet-
te őket. Ebben a véletlennek, de legalábbis a szeren-
csének is szerepe volt. Minderről a leghitelesebben 
első edzőjük, sőt a pályafutásukat – Bánhidi Ákos 
mellett – a mai napig egyengető Lina Csang Csing 
mesélhet, aki 2012 óta egyben a magyar rövid pályás 
gyorskorcsolya-válogatott vezetőedzője. 

”2007 februárjában Budapesten rendezték az egyik 
világkupaversenyt, amelyen a kínai csapat is részt 
vett, de nélkülem, mert én akkor a szülővárosomban, 
a Csilin tartománybeli Csangcsunban dolgoztam a 
helyi klubban – kezdett bele a Liu testvérekkel közö-
sen íródó történetébe. – Pesten egy Magyarországon 

Sporttörténel-
mi felütéssel 
indítva, az 
FTC-ben 1951-
ben hono-
sodott meg 
a gyorskor-
csolya, ám a 
szak ág nem 
volt hosszú 
életű. Az 
1957-es meg-
szűnésében 
közrejátszott 
az a tény, 
hogy az 1956-
os forradalom 
leverése után 
az élgárda 
külföldre 
távozott. (A 
műkorcso-
lya túlélte az 
50-es évek 
viszontagsá-
gait, 1982-ig 
volt jelen az 
egyesület-
ben.) Ezért 
fogalmazott 
úgy Nyíri 
Zoltán, az FTC 
ügyvezető 
alelnöke a két 
Liut bemutató 
sajtótájé-
koztatón a 
Groupama 
Arénában, 
hogy nem 
el-, hanem 
újraindították 
a korcsolya-
szakosztályt.
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29 www.fradi.hu! Liu Shaoang az Ádó becézést édesanyjától kapta, akinek 
megtetszett a korábbi kínai uralkodó neve

CÍMLAPSZTORI #

Olimpiát majd csak jövőre rendeznek, 
hirtelen mégis kettővel gyarapodott 
az FTC olimpiai bajnokainak a száma. 
Rendben, az iménti mondat tartalmaz 
némi csúsztatást, hiszen Liu Shaolin 
Sándor és Liu Shaoang egy esztendeje 
a pjongcsangi téli olimpián még 
nem zöld-fehérben szerezték meg a 
történelmi aranyérmet a rövid pályás 
gyorskorcsolyaváltó tagjaiként, de 
azért folytatják a Fradiban, mert 2022-
ben is a csúcsra érnének. Pengés 
igazolásokkal erősödött a Ferencváros. 
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS
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élő kínai üzletember megszólította a kínai 
csapat vezetőjét, és megkérdezte, volna-e 
lehetőség arra, hogy a három gyermekéből 
klasszis short trackest faragjanak. A három 
gyerek közül a legidősebb, Sanyi tizen-
egy éves volt akkor, Ádó – vagyis hát Liu 
Shaoang – nyolc, a kishúguk pedig még 
csak másfél. A szövetségünkben fontolóra 
vették Liu Si-lin úr kérését, és azt mondták, 
ha meg akarja valósítani az álmát, akkor adja 
be a gyerekeit hozzám. És a papa ki is hozta 
Csangcsunba a két srácot…”
Aki azt hinné, hogy Lina már az első pilla-
natban látta, hogy a jövő bajnokai kerültek 
hozzá, az nagyobbat nem is tévedhetne. Sőt, 
egyenesen úgy emlékezik vissza a két gye-
rekre, hogy egyáltalán nem voltak sporto-
sak, meg nem mondta volna róluk, hogy már 
másfél éve korcsolyáznak. Eleinte nem is 
ízlett nekik a kemény munka, ráadásul kínaiul 
alig értettek, mert akkor még együtt volt a 
család, és otthon magyarul beszéltek. De hát 
Kínában egyszerűen nem volt más választá-
suk, mint hogy beálljanak a sorba. Megérte, 
mert bő esztendő alatt rengeteget fejlődtek.

”Amikor betoppantak hozzám, Sanyi 58 
másodpercet tudott 500 méteren,  és 
amikor egy év és három hónap múlva 
hazament, 47 másodpercet mértem neki, 
ami országos csúcs volt. Ugyanennyi idő 
alatt Ádó 66-ról 51 másodpercre faragta le 
az egyéni rekordját” – avat be a részletek-
be Lina. Az elsőt további két kínai kurzus 
követte, s töretlen volt a fiúk fejlődése,  
2010-ben Sanyi már 42 másodpercnél járt 
500-on. Abban az évben, 2010-ben járt 
Lina először Magyarországon, 2012-ben 
pedig a lányával és édesanyjával végleg 
letelepedett Budapesten. 

”Szerencsés keverék a két fiú. A munka-
morált, a fanatikus munkabírást az apjuktól 
kapták, a bohém természetüket, a tréfás 
habitusukat pedig az édesanyjuktól. Azt 
hiszem, a két nemzetkarakterből a legjobb 
vonásokat sikerült megörökölniük” – Lina 
érdekes jellemzést ad a két Liuról. Akiknek 
az élettörténetük arról árulkodik, akár a 
kínai válogatottban is kiköthettek volna. 
Nagy szerencse, hogy nem így történt.
Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a mi 
bajnokaink.

MÉG KÉT 
OLIMPIA

”Rengeteg em-
lék kavarog most 
bennem. Elsőként 
az jut eszembe, 
hogy amikor az 
első gyorskorcso-
lya klub megala-
kult Budapesten, 
akkor eszembe 
sem jutott, hogy 
harminc év múlva 
Magyarország leg-
patinásabb egye-
sületének lehetek 
a tagja. Számomra 
az is kiemelkedő-
en fontos, hogy 
Budapesten erős 
bázisa legyen a 
rövidpályás gyors-
korcsolyának, és 
azt hiszem, ennél 
komolyabb helyszí-
nen ez nem is való-
sulhatna meg” – fo-
galmazott Bánhidi 
Ákos, aki edzőként 
szintén az FTC-ben 
folytatja. Hozzá-
tette, a két Liunak 
nem csupán esélye 
van a fejlődésre, 
hanem egyenesen  
muszáj előrelépni-
ük. ”A pjongcsangi 
időeredményük a 
2022-es pekingi 
olimpián még a 
dobogóra sem lesz 
elég. De nem is 
féltem őket. Nem is 
egy, még két olim-
pia bennük van” – 
tette hozzá.

A két olimpiai bajnokkal 
együtt egy olimpiai ezüstér-
mes és egy Eb-aranyérmes 
versenyző is a Fradiba iga-
zolt. Ráadásul ők is testvé-
rek: John-Henry, illetve Cole 
Krueger. Cole az idősebb, 27 
éves, már 2014 óta Magyar-
országon készül, s az idei 
kontinensviadalon már tagja 
volt az aranyérmes magyar 
váltónak – természetesen a 
két Liuval együtt. A 23 éves 
John-Henry talán nála is 
tehetségesebb, Pjongcsang-
ban 1000 méteren második 
lett. Ő azonban csak tavaly 
októberben tette le a ma-
gyar állampolgársági esküt, 
így ebben az idényben még 
nem szerepelhetett a világ-
versenyeken. Ám jövőre a 
magyar váltót akár a két Liu 
és a két Krueger, tehát négy 
fradista alkothatja. A két 
Kruegerben is csordogál ma-
gyar vér, anyai dédszüleik 
magyar származásúak.

...A FANATIKUS 
MUNKABÍRÁST 
AZ APJUKTÓL 
KAPTÁK, A BOHÉM 
TERMÉSZETÜKET, 
A TRÉFÁS 
HABITUSUKAT PEDIG 
AZ ÉDESANYJUKTÓL. 
AZT HISZEM, 
A KÉT NEMZET
KARAKTERBŐL 
A LEGJOBB 
VONÁSOKAT 
SIKERÜLT 
MEGÖRÖKÖLNIÜK

30 ! A két Liu testvér útkeresésük során – több sportág 
mellett – az úszást is kipróbáltawww.fradi.hu

# CÍMLAPSZTORI 

FIN_028-033_ZF_1903_Clapsztori_3.indd   30 20/02/19   10:32



LIU SHAOLIN 2018 LEGJOBB MAGYAR SPORTOLÓJA!

Épphogy megszáradt a tinta a Ferencvárossal kötött szerződésen, Liu 
Shaolin Sándorral az élen hatalmas tisztesség érte a magyar rövidpályás 
gyorskorcsolyázókat. A magyar sportújságírók szavazatai alapján Liu Shaolin lett 
az év legjobb férfi sportolója 2018-ban, az olimpiai bajnok váltó az év csapata, 
Csang Csing Lina és Bánhidi Ákos pedig az év edzője. 

”Jobban izgultam, mint a korcsolyaversenyeimen, mert valahol ez is egy 
verseny volt, de most nem rajtam múlt, hanem a sportújságírók szavazatán, 
hogy hányadik helyen végzek” – nyilatkozta Liu Shaolin a Nemzeti Színházban 
megtartott gála után.

31 www.fradi.hu! A 2018-as diadal előtt Magyarország legutóbb 1980-ban, Lake Placidben 
nyert érmet: a Regőczy–Sallay jégtáncpáros második lett

CÍMLAPSZTORI #
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32 ! Sanyi olimpiai, világ- és Európa-bajnok, Shaoangnak  
a vb-arany még hiányzik a gyűjteményébőlwww.fradi.hu

# CÍMLAPSZTORI 
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ÚJ 
IMPULZUSOK

”Szerencsére elég fia-
talon sikerült olimpiát 
nyernem. Az olimpiai 
bajnoki cím megszer-
zése után motivációs 
problémákkal küz-
döttem, nehéz volt 
az újrakezdés, hogy 
visszataláljak a régi 
önmagamhoz. Ez már 
a múlt, de továbbra 
is úgy érzem, szük-
ségem van új impul-
zusokra, és ezeket az 
FTC-ben megtalálha-
tom. Remélem, na-
gyon jól fogjuk érezni 
magunkat” – mondta 
a Fradiba igazolásról 
Liu Shaolin Sándor.

”Már az arany után 
azt mondtam, ez nem 
valaminek a vége, 
hanem egy szép kor-
szak kezdete, renge-
teg szép eredményt 
érhetünk még el. Ezen 
az úton új lehetősége-
ket jelent, új kapukat 
nyithat meg előttünk 
az, hogy a Ferencvá-
roshoz igazoltunk” – 
csatlakozott bátyjához 
Liu Shaoang.
Az érmek gyűjtését – 
immár az FTC spor-
tolójaként – a márci-
usi világbajnokságon 
egyelőre csak Sanyi 
folytathatja, Shaoang 
ugyanis február elején 
a drezdai világkupán 
kézközépcsonttörést 
szenvedett, ezért csak 
szurkolóként lehet jelen 
a bolgár fővárosban.

BÖDE ÉS LOVRENCSICS

”Már voltam a Groupama Arénában meccsen, a kispadra is leültem, s meg-
állapítottam, hogy sokkal kényelmesebb, mint az autóm ülése” – mesélte 
lazán Sanyi, hozzátéve, a futballcsapatból Lovrencsics Gergőt ismeri, akivel 
a meccs napon ”fifázott” is. ”Alig várom, hogy ha úgy adódik, akkor ismét 
kimehessek egy hazai Fradi-meccsre, és ott tele torokból kiordibálhassam 
magamból a stresszt” – tette hozzá. 

”Böde” – adta az obligát választ Ádó arra a kérdésre, hogy ki a kedvence a 
csapatból. Aztán bizalmasan elárulta, nem különösebben nagy futballrajongó, 
sőt civilben nem a sport az első számú érdeklődési köre.

A LEGJOBBAK 
A LEGJOBB HELYEN

”Az a mottónk, hogy a legjobbak 
a legjobb helyen. A Ferencváros 
nyolc évvel ezelőtt elkezdett 
egy építkezést. A magyar sport 
érdekeit tartjuk szem előtt, mert 
azt gondoljuk, a Ferencváros 
az a klub, amely meg tudja 
adni a feltételeket a legjobb 
teljesítményhez, az előrelépéshez. 
Nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy minket választottak a fiúk és 
az edzőik, abban bízunk, hogy az 
egész magyar sport számára újabb 
sikereket tudnak hozni. Ehhez 
kívánok nekik sok erőt és sikert!” 
– mondta Nyíri Zoltán, az FTC 
ügyvezető alelnöke.
Majd az esetleges félreértést 
tisztázandó hozzátette, nem a 
Fradi csábította el a két olimpiai 
bajnokot. Ellenkezőleg, ők keresték 
meg az FTC-t, hiszen január 
31-ével lejárt a szerződésük az 
MTK-nál. A klub nem pusztán 
két olimpiai bajnokot igazolt. 
Ahogy Nyíri Zoltán elmondta, 
a Ferencváros abban érdekelt, 
hogy komoly szakosztályt építsen, 
ezért különösen örvendetes, 
hogy edzőik mellett hatvan 
utánpótláskorú gyorskorcsolyázó 
is követi a két Liut.

MÁRKAARCOK

A Liu fivérek népszerűségének több oka is van. 
Kezdjük talán a legfontosabbal: bomlanak értük 
a hölgyek – nem csak nálunk, szerte a világon. 
Egy éve, Pjongcsangban valósággal ostromol-
ták őket a koreai tinik, mert keleties vonásaik-
nak köszönhetően közülük valónak tartották 
a fiúkat, de nyurga termetük, s az ott élőkhöz 
képest lágyabb arcélük mégis különlegessé 
tette őket. Sanyi exe, Elise Christie a bizonyíték 
arra, hogy a magyar–kínai gének kombinációja 
az európai női szíveket is megdobogtatja.
Feltűnő, hogy Sanyi és Shaoang – sok sportoló-
val ellentétben – kifejezetten keresi a nyilvános-
ságot. Tudatosan használják a közösségi mé-
diát, Sanyinak például 61 400 követője van az 
Instagramon, ami már figyelemre méltó szám.
A fiúk a legutolsó divat szerint öltözködnek, 
már-már hivalkodó, de mégis ízléses eleganciá-
val. Gondoljunk csak Ádó zokni nélkül felhúzott 
barna bőrcipőjére a szürke kockás nadrág mel-
lé, amiben mindenki más pojácának tűnt volna, 
de rajta – valamilyen megmagyarázhatatlan 
módon – mégis jól állt az extrém viselet Az év 
sportolója gálán.
A két fiúban rejlő marketinglehetőségre kül-
földön is felfigyeltek. Egy hónapja a világhírű 
Li-Ning sportszergyártó cég a rövid pályás 
gyorskorcsolyázás történetének legnagyobb 
értékű egyéni szponzorációs szerződését kö-
tötte meg velük, a márka globális nagykövetei 
lesznek 2022-ig. Hosszú Katinka után ők az első 
magyar sportolók, akiknek ily módon sikerült 
betörniük a külföldi piacokra.

33 www.fradi.hu! Bánhidi Ákos edző egy interjúban Messiéhez és Cristiano 
Ronaldóéhoz hasonlította a Liu testvérek talentumát
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FELKÉSZÜLÉS 
BAJNOKI CÍMMEL

”Kifejezetten jónak tartom, hogy nem mondjuk 
tizenegy, hanem csak öt pont előnnyel fordul-
tunk télen a Vidivel szemben, mert így kiélezett 
lesz a verseny végig, ami nagyon kell az áhított 
nyári nemzetközi sikerekhez. Az is bizakodásra 
ad okot, hogy már most tavasszal összeállhat az 
a megerősített csapat, amellyel a selejtezőknek 
nekivághatunk. Itt az ideje egy kiugró nemzetközi 
sikernek!” – latolgatja az NB I-es csapat tavaszát. 
A próféta szóljon belőle!

A korábban Zalaegerszegen bajnoki aranyérmet 
szerzett középpályás az élcsapatnak számító Győri 
ETO-ban futballozott, amikor 2010-ben a fővárosi 
zöld-fehérek érdeklődtek iránta. Szeretett volna a 
részesévé válni annak a közegnek, amit Fradi-család-
nak szoktunk nevezni.

”Voltak ajánlataim Ausztriából, Ciprusról is, de a Fe-
rencvárosban akartam játszani. Sokakat meglepett 
a döntésem, mert azokban az években az NB II-be 
történt száműzetés miatt veszített presztízséből a 
Fradi, gyakran válogatott játékosok is nemet mond-
tak a klubnak. Már a téli szünetben megkezdődtek a 
tárgyalások, de ki akartam tölteni a szerződésemet 
Győrben. 2010 nyarán aztán eljött a váltás ideje. A 
Fradi nagy kihívást jelentett, mert ismét bizonyíta-
nom kellett, de ez egyúttal motivált is” – idézte fel 
az akkori érzéseit.
Kitért arra is, hogy hektikus időszakban érke-
zett a Népligetbe, hiszen pár év alatt hatalmas 
változások zajlottak le nem csak a Fradinál, az 
egész magyar labdarúgásban.

34www.fradi.hu ! Játékosunk 11 fordulót követően 11 találattal 
vezette az öregfiúk-bajnokság góllövőlistáját

# ZÖLD SZALON

MÁR ZALAI 
GYEREKKÉNT 
IS KEDVELTE
A FRADIT
Akkor igazolt az Üllői útra, amikor az 
nem volt divat, az anyagi helyzet és 
a jövőkép sem volt túl rózsás a Ferenc-
városnál. Mégis úgy érezte, a Fradi 
hívó szavára nem lehet nemet mondani. 
Józsi György gyerekként is szimpati-
zált a klubbal, de 2010 és 2014 között, 
a klub játékosaként érezte át igazán, 
mit is jelent a Ferencvároshoz tartozni. 
Nem véletlen, hogy immár az öregfiúk 
között is az FTC-t erősíti.
SZÖVEG: KIS FERENC

mit is jelent a Ferencvároshoz tartozni. 
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SZÉPSÉG-
KIRÁLYNŐ
A FELESÉGE

Józsi György családos ember. 
Tavaly októberben született 
meg a második kislánya, Zora. 
– A nagyobbik lányom, Zoé 
hároméves, de egyelőre a divat 
jobban érdekli őt, mint a foci – 
mondja nevetve, amikor arról 
érdeklődünk, vajon a Fradi női 
csapatában láthatunk-e majd 
egy precíz középpályást Józsi 
néven. Persze nem meglepő 
Józsi Zoé divat iránti fogékony-
sága, édesanyja, Konkoly Ági 
ugyanis a 2012-es Miss Universe 
győztese.

”Aki a futballban élt, nem igazán 
hitt benne, hogy mindez megtör-
ténhet, mégis sikerült. Kifehérí-
tették a szerződéseket, rendet 
teremtettek minden szinten, 
ami jót tett a magyar focinak. A 
tervek megvoltak már a Fradinál 

is, de az infrastruktúra, a szakmai 
és pénzügyi háttér még hiányzott 

2010-ben. A tulajdonosváltás után 
beindult a munka, ami gyorsan ered-

ményt hozott. Amikor a Fradihoz kerül-
tem, harmadikok lettünk, ami szép eredmény 

volt, de az elvárások akkor is magasabbak voltak, 
itt mindig a bajnoki cím a cél. A nagyszerű Fradi-tábor 
mindig hajtotta a csapatot, nem volt megállás, kihoztuk 
a maximumot az akkori csapatból. Aztán szerencsére 
sikerült feljebb lépni, és a Ferencváros újra bajnok lett, 

a Magyar Kupát többször is elhódította, ma pedig 
már a Vidivel együtt kiemelkedik a mezőnyből” – a 
középpályás így látja az elmúlt évtizedet.
A Fradival már zalaegerszegi srácként is szimpatizált, 
mindig különös izgalommal várta a zöld-fehérek zalai 
fellépéseit, a Bajnokok Ligája-mérkőzéseken pedig 
személyesen is ott volt a régi Üllői úti stadionban. 
Ahogy mondja, akkor vált igazi fradistává, amikor a 
IX. kerületbe költözött, és a Ferencváros mezében 
futott ki hétről hétre a pályára.    
Viszonylag korán, 31 évesen befejezte a pályafutását, 
mert egy sérülés miatt trombózis alakult ki a vádlijá-
ban. ”2014 nyarán Dunaújvárosba szerződtem, de 
ősszel az említett sérülés miatt úgy döntöttem, hogy 
elég volt a profi futballból” – elevenítette fel a történ-
teket. Ausztriában amatőrként még levezetett, aztán 
a korhatár elérésekor csatlakozott a Fradi öregfiúk 
csapatához.

35 www.fradi.hu! Józsi György egyszeres magyar bajnok, a középpályás
még 2002-ben, 19 évesen nyert aranyat a ZTE-vel

ZÖLD SZALON #

A FRADIVAL MÁR ZALAEGERSZEGI SRÁCKÉNT IS SZIM-
PATIZÁLT, MINDIG KÜLÖNÖS IZGALOMMAL VÁRTA A 
ZÖLD-FEHÉREK ZALAI FELLÉPÉSEIT, A BAJNOKOK 
LIGÁJA-MÉRKŐZÉSEKEN PEDIG SZEMÉLYESEN IS OTT 
VOLT A RÉGI ÜLLŐI ÚTI STADIONBAN
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A legkisebb 
utánpótlás-

csapatainknál 
jóval több játékos 

pallérozódik,  
bővebb a keret, 

mint feljebb, de ez 
nem megy a munka 

rovására, 
ugyanis az 

edzők száma 
is követte a 

növekedést.

”Jó helyzetben 
vagyunk, mert 

huszonegy 
gyerekkel dolgozunk 

négyen, vagyis 
sokszor egyéni 
képzésszerűen 

tudunk foglalkozni 
velük – mondta 
a vezetőedző. – 

Ezeken a bontott, 
kis csoportos 

edzéseken több 
száz labdaérintése 

van minden 
gyereknek, ettől 
pedig rendkívül 

látványos a 
fejlődés.”

Első osztályos korában a leg-
több gyerkőc megtanulja leírni a 
nevét, megismerkedik a számok-
kal és még egy halom egyéb 
újdonsággal, amit az iskola kínál. 
Ez közismert. De ki hinné, hogy 
ebben a korban egy részük a 
futballpályán már olyanra képes, 
amire a felnőttek többsége 
nem? Legalábbis az oldalvonal 
mellől figyelve a Ferencváros 
U8-as labdarúgócsapatának 
edzését, az embernek ez volt a 
benyomása. Az aprócska tehet-
ségeknek a labda szinte még a 
térdükig ér, a mozgásuk még 
kissé döcögős, de már mindkét 
lábukkal passzolnak, dekáznak, 
rúgnak és cseleznek.

”
Kiemelkedő korosztály, tavaly, 

még U7-ben kaptam meg 
őket, és akkor is ez volt már a 
véleményem, ami azóta csak 
erősödött – magyarázta az U8-
as együttesünk vezetőedzője, 
Firkala Viktor. – Persze, nem 
lehet őket mindig dicsérni, és 
természetesen megesik, hogy 
valami nehezebben megy, vagy 
elkalandoznak kicsit, de ez ilyen-
kor még teljesen normális.”
Ám a fegyelemhez sem lehet 
elég korán hozzászokni, ezért 
megesik, hogy az edző kicsit 
szigorúbban szól a gyerekek-
hez, akik értenek a szóból, s a 
foglalkozás második felét már 
megfelelő koncentráltsággal és 
intenzitással végzik.

”
Megszokták, hogy mi, mármint 

a férfi edzők kicsit hangosabbak 
vagyunk, mint Andi néni (Kala-
már Andrea mozgáskoordiná-
ciós tréner – a szerk.)” – tette 
hozzá a tréner.
Persze a labda az igazi varázs-
szer, amikor előkerül, úgy mennek 
a gyerekek megállás nélkül, mint 
a búgócsiga. Fáradtságnak nyo-
ma sincs, motivációnak, tanulási 
vágynak és elszántságnak annál 

mint feljebb, de ez 
nem megy a munka 

gyerekkel dolgozunk 

tudunk foglalkozni 

Ezeken a bontott, 

száz labdaérintése 

gyereknek, ettől 

LABDAÉRINTÉS
– NAGY DÓZISBAN

36www.fradi.hu ! Az 1965-ös VVK-siker aktív tagja volt Horváth László, aki 
napjainkban is az FTC utánpótlásában dolgozik edzőként

# FUTBALL

Több száz labda érintésük van a gyerekeknek 
edzésenként, ettől pedig nagyon látványosan fejlődik 
az U8-as labdarúgócsapatunk, amely – ha nem is 
tudatosan, de – apró taktikai elemeket is elsajátít már. 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

SASMADÁR
és sündisznó
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Ebben a korban a technikai képzés az 
elsődleges feladat, a taktikára itt még jóval 
kevesebb energiát fordítanak.

”Ha nem is mondjuk ki, játék közben azért 
néha előjön a taktika – magyarázta Firkala 
Viktor. – Sok úgynevezett FuNino-gyakor-
latot végzünk, amelyben mindkét csapat 
két-két kapura lőhet gólt, vagyis ha nem is 
tudatosan, de apró taktikai elemeket már 
ilyenkor elsajátítanak. Illetve meg szoktuk 
beszélni, hogy amikor támadunk, akkor 
olyanok vagyunk, mint a sasmadár, vagyis 
szélesen helyezkedünk, amikor pedig vé-
dekezünk, akkor sündisznók leszünk, tehát 
közelebb vagyunk egymáshoz, szűkítjük 
a területet. Ennyi idősen elég, ha ez a 
két állat, a sas és a sündisznó beugrik a 
gyerekeknek. Azt nem kell érteniük, hogy, 
mondjuk, a passzsávokat zárják vagy bő-
vítik a kombinációs lehetőségeket, 
elég, ha megcsinálják 
a mozgást.”

TAKTIKA MÉG CSAK 
RÉBUSZOKBAN

több – különösen jó látni, amikor 
egyik-másik fiúnak a gólpassz 
után is ökölbe rándul a keze.

”
Valóban óriási a mozgás-

igényük, ezért is emeltük az 
edzésszámot októberben 
háromról négyre. Megkérdeztem 
utána a szülőket, hogy látnak-e 
bármilyen fáradtságot rajtuk, 
változott-e esetleg az iskolai 
teljesítményük, de azt mondták, 
hogy ilyenről szó sincs, imádnak 
edzésre jönni, alig várják mindig 
a következőt. Azért megesik 
olykor, hogy nagyon elfárad-
nak, de akkor is inkább csak 
fejben: ha egy edzésen több új 
feladatot is előveszünk, akkor 
a végére már nagyon nehezen 
győzik koncentrációval.”
A heti négy edzés mellett a 
csapat egy része szinte minden 
hétvégén tornán vesz részt. A 
korosztálynak megfelelően 4+1-
ben, kézilabdapályán folynak 
a mérkőzések, s az edzők 

mondjuk, a passzsávokat zárják vagy bő-
vítik a kombinációs lehetőségeket, 
elég, ha megcsinálják 
a mozgást.”

ben, kézilabdapályán folynak 
a mérkőzések, s az edzők 

Ebben a korban a technikai képzés az 
elsődleges feladat, a taktikára itt még jóval 

TAKTIKA MÉG CSAK 
RÉBUSZOKBAN

Ebben a korban a technikai képzés az 
elsődleges feladat, a taktikára itt még jóval 

TAKTIKA MÉG CSAK 
RÉBUSZOKBAN

Ebben a korban a technikai képzés az 
elsődleges feladat, a taktikára itt még jóval 

TAKTIKA MÉG CSAK 
RÉBUSZOKBAN

Ebben a korban a technikai képzés az 
elsődleges feladat, a taktikára itt még jóval 
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általában hét-nyolc játékost 
neveznek a megméretésekre.

”
Nem szeretek több embert 

vinni, mert semmi értelme, hogy 
valaki többet áll az oldalvonal 
mellett, mint amennyi időt a 
pályán tölt. Tizenöt perces 
meccsek vannak legtöbbször, 
vagyis sokat nem kell cserélni, 
ezért mindig másokkal me-
gyünk játszani.”

37 www.fradi.hu! Az FTC-MVM Sportközpont futballpályáit legendáinkról nevezték el:
Kispéterről, Lázárról, Sárosiról, Szágerről és Tóth-Potyáról

FUTBALL #

KIEMELKEDŐ 
KOROSZ TÁLY, 
TAVALY, MÉG 
U7- BEN KAP -
TAM MEG ŐKET, 
ÉS AKKOR IS 
EZ VOLT MÁR 
A VÉLEMÉNYEM...
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”Egy gyerekben, mire csak az ifi csapatig 
eljut, öt-hat év munka van, hát még mire a 
felnőttig – vágott bele a férfi U15-ös csapat-
tal foglalkozó Bari Nagy Lajos, aki a nyáron 
tíz év távollét után tért vissza a Népligetbe. 
– Épp ezért napi szinten egyeztetünk az 
edzőkkel, ki mit látott és tapasztalt. Kende 
Péterrel és Kiss Györggyel a legtöbbet, de 
a legkisebbekkel foglalkozó kollégákkal is 
rendszeres a párbeszéd.”
Az országszerte elismert szakember 1978-
ban játékosként került az FTC-hez, később 
edzőként is tevékenykedett klubunknál, 
majd nyolcévnyi kispesti és egy év veszp-
rémi kitérő – az Éles KISE-nél – után jött 
vissza a Fradiba.

”Többet kaptam a visszatérésem óta a 
Ferencvárostól, mint azt vártam. Nem 
hittem volna, hogy ilyen feltételeket 
tudunk biztosítani a gyerekeknek. Régen 

– vágott bele a férfi U15-ös csapat-

38www.fradi.hu ! Ancsin Gábor és Schuch Timuzsin képviselte 
az FTC-t a világbajnokságon

# KÉZILABDA 

Már-már megszokhattuk, sőt ter-
mészetesnek vesszük, hogy a 
Ferenc város felnőtt kézilabda-
csapataiban – nemcsak a jobban 
szem előtt lévő hölgyeknél, hanem 
a férfiaknál is – évről évre bemu-
tatkozik egy-egy ifjú tehetség. Ez 
külön legesen jó nevelőmunkára 
utal, s persze megköveteli az után-
pótlásban dolgozó trénereink tisz-
teletét. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

A GYEREK
LEGFELJEBB 
ÜGYES
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A férfikézilabda világában az 
év ezúttal a világbajnoksággal 
kezdődött – sajnos a magyar vá-
logatott a csalódást keltő tizedik 
helyen fejezte be a tornát. De 
vajon milyen hatása van a rossz 
szereplésnek az utánpótlásra 
nézve?

”Szerintem a gyerekek ezt még 
nem értik, legalábbis nem érzik 
ennyire közelinek – mondta Bari 
Nagy Lajos. – A jó eredmény 
általában óriási vonzerő a sport-
ágnak, de azt nem érzem a gye-
rekeken, hogy ezt a szereplést 
látva akár elment volna a kedvük 
az egésztől, vagy ettől kaptak 
volna pluszmotivációt, hogy na, 
majd ők megmutatják.”

mostohább körülmények voltak, 
most heti öt termi edzésre van 
alkalmunk. A munkámat ráadá-
sul erőnléti edző, kapusedző, 
gyógytornász és sportpszicholó-
gus is segíti” – beszélt a munka-
körülményekről.
Mit sem érnek persze a kiváló 
feltételek, ha a gyerekek nem 
kellően elszántak és motiváltak, 
nem nyújtanak edzéseken is száz 
százalékot. Aki így viselkedik, 
azt könnyen utoléri s idővel le is 
körözi egy kevésbé tehetséges 
vetélytársa.

”Viszonylag sok dolgom van 
a motivációval, a gyerekeknek 
ugyanis több területen is helyt 
kell állniuk. Nemrég például 
felvételi időszak volt, ilyenkor 
extrán stresszben vannak, pedig 
csak akkor működik ez az egész, 
ha a gyerek motivációja min-
den pillanatban a helyén van. 
Ha látod rajta, hogy nem megy, 
hogy nincs kedve, akkor semmi 
értelme a munkának, akkor in-
kább le kell vele ülni beszélgetni” 
– beszélt a nehézségekről.
A motiváció mellett manapság 
egyre inkább a fizikai felkészült-
ség és az adottság is meghatá-
rozó a felnőttek között, szinte 
követelménnyé vált az élmezőny-
ben a százkilencven centi feletti 
magasság és az óriási fizikai erő.

”Már ez alapján is szűrünk gye-
rekkorban, mert képezni lehet 
a gyereket, de ha nincs meg a 
testi adottság, akkor az élvonal-
ban nem állja meg a helyét. A 
kiválasztókon nemhiába vannak 
felmérések, a várható magas-
ságot és a testösszetételt mérő 
vizsgálatok. Régen a százhetven 
centis játékos könnyedén NB 
I-es lehetett, de ma már nagyon 
extrát kell ahhoz tudni, hogy ilyen 
mérettel is megmaradjon valaki 
az élvonalban. A magyar váloga-
tottnál is gond volt ebből, mert 

az sosem jó, ha valakit a véde-
kezéshez folyamatosan cserélni 
kell” – magyarázta.
Bari Nagy Lajos U15-ös csapatá-
ban számos tehetséges kézilab-
dázó található, de a tréner ma 
már nem esik abba a hibába, 
hogy túl korán kijelentse valakiről: 
biztosan NB I-es lesz. 

”Korábban megesett ez velem, 
ma viszont már azt vallom, a 
gyerek maximum ügyes lehet, 
aztán majd meglátjuk, mi lesz 
belőle. Lehet, hogy most Kis Pista 
a legügyesebb, de ha Nagy Kar-
csi elszántabb, akkor felnőttként 
már ő lehet előrébb. Rendkívül 
fontos például a pluszmunka, 
hogy a gyerekek ne sajnáljanak 
rászánni még egy órát az edzés-
re egyéni képzésként. Az alázat 
és a szorgalom a legfontosabb, 
illetve az, hogy tud-e élni az illető 
a lehetőséggel, ami kínálkozik 
előtte.”

39 www.fradi.hu! Bari Nagy Lajos a Fradi játékosa volt, amikor a felnőtt NB I-es 
csapat megszűnt, de ő nem hagyta el a klubot

KÉZILABDA #

A VILÁG-
BAJNOKSÁG 
HATÁSA

NEM HITTEM VOL-
NA, HOGY ILYEN 
FELTÉTELEKET TU-
DUNK BIZTOSÍTANI 
A GYERE KEKNEK. 
HETI ÖT TERMI 
EDZÉSRE VAN 
ALKAL MUNK, S 
A MUNKÁMAT 
RÁADÁSUL ERŐN-
LÉTI EDZŐ, KAPUS-
EDZŐ, GYÓGY-
TORNÁSZ ÉS 
SPORT PSZIC HO-
LÓGUS IS SEGÍTI
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# DIVAT 

40www.fradi.hu ! A Fradi Shopban három teljesen új szurkolói sál 
közül választhatnak a drukkerek

A tökéletes bemelegítés biztosítja
a tökéletes edzést, a tökéletes játék 
pedig megkoronázhatja a napunkat.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ
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41 www.fradi.hu! Szurkolóink olyan baseballsapkát is vásárolhatnak webshopunkon,
amelynek elején a Groupama Aréna mellett található Fradi-sas szobra látható

FUTBALL #

1.) FJÄLLRÄVEN Fjällräven sapka. Tavasszal a 
nappalok kellemesen melegek, de a reggelek 
és esték hűvösek lehetnek. Az átmeneti sapka 

az optimális hőháztartásunkhoz járul hozzá.
Fjällräven Keb Fleece Hat sapka ! 11 990 Ft

fjallraven.com, mountex.hu 

2.) NIKE Nike csapat edzőmez 2018/19.
AZ FTC labdarúgócsapata által használt mezek 
egyik legszebb darabja. Nike csapat edzőmez 

2018/19 ! 15 990 Ft / shop.fradi.hu

3.) NIKE Nike mérkőzéssort, idegenbeli 18/20. 
A csapat hivatalos terméke. Nike sort idegen-

beli 18/20 ! 14 990 Ft / shop.fradi.hu

4.) FITBIT Egy profi aktivitásmérő képes arra, 
hogy megváltoztassa az életünket, figyeli napi 

állóképességünket és aktivitásunkat. Fitbit Ionic 
okosóra ! 101 300 Ft / fitbit.com

5.) NIKE Hiába erős egy rúgás, ha pontatlan. 
Az új modellt kifejezetten a csatárok stílusára 

szabott részletekkel látták el. 
Nike PhantomVNM Elite Game Over FG futball-

cipő normál talajra ! 250 € / nike.com

6.) INTENSET Napi 2 tabletta 
és elmaradnak az izomgörcsök. 

Intenset CA+MG+ZN étrend-
kiegészítő 60 db-os ! 2190 Ft

shop.intenset.hu

7.) BIOTECH NUTS & FRUITS 
Ha gyorsan szeretnénk meg-

emelni vércukorszintünket, ak-
kor dobjunk be egy diófélékben 
gazdag, gyümölcsös szeletet. 

Biotech Nuts & Fruits 40 g ! 270 Ft
shop.biotechusa.hu

8.) SIP BY SWELL Dizájnos 
darab Supermaneknek! Mert 

a meleg tea nem mindegy, hogy 
milyen termoszban lötyög. 

450 ml DC Comics 
– Superman – Man of Steel 

termosz ! 8900 Ft 
mayfairselection.hu

FRADI
SHOP

FRADI
SHOP

1

4

2

3

5

6

7
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# DIVAT 

42www.fradi.hu ! Drukkereink internetes webáruházunkban egyedi 
névvel és számmal ellátott mezt rendelhetnek
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43 www.fradi.hu! A Szurkolók Hete programsorozat keretén belül drukkereink találkozhattak
a labdarúgókkal, a kézilabdázókkal, a vízilabdázókkal és a jégkorongozókkal

KÉZILABDA #

1.) SELECT MUNDO
Kerek, kemény, és élvezet vele

játszani. Select Mundo
kézilabda ! 8000 Ft

webshoparuhaz.hu

2.) FERENCVÁROS Zakó alá 
ne vegyük, de minden más 
összeállításban tökéletesen 

megállja a helyét!
Ferencváros póló ! 2990 Ft

shop.fradi.hu

3.) SLOGGI A férfiasságnak is 
jár a komfort! Start sort 

! 6499 Ft/2 db
Triumph, Sloggi üzletek

4.) ASICS A hajlékony felső-
rész és a jól tapadó talp 

a biztonságos mozgást segíti. 
Asics Gel Squad ! 14 990 Ft

decathlon.hu

5.) MUELLER Mérsékelt kö-
zépső és oldalsó támaszt nyújt 

a gyenge és sérült térdnek, 
könnyen viselhető kivitelben. 

Mueller elasztikus
térdvédő ! 14 790 Ft
Mikrohungaria Sport

6.) HUMMEL Robusztus, 
strapabíró darab, ami legalább 

annyira fontos, mint a cipő, amit 
ráhúzunk. Hummel Tech 
Indoor zokni ! 3490 Ft

sportwebshop.net

7. HELLY HANSEN
Az utazótáska sportos dizájn-
jával és praktikus kialakításával 

tökéletes kiegészítője edzőszet-
tünknek. Helly Hansen Classic 

Duffel Bag ! 27 990 Ft
hellyhansen.com

FRADI
SHOP

1

2

3

4

5

6

7
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BECSES TUDOMÁNY 
BIRTOKÁBAN
Három mérkőzésen két idegenbeli 
győzelem és döntetlen a Győri Audi 
ETO-val; az FTC- Rail Cargo Hungaria 
női kézilabdacsapata parádésan 
kezdte a Bajnokok Ligája második 
csoportkörét, és gyakorlatilag máris 
bejutott a negyeddöntőbe. Mint az 
elmúlt három BL- idényben mindig, 
ám onnan eddig még egyszer sem 
vezetett tovább az útja. A Fradi tehát 
tartósan ott van Európa élklubjai 
között, a számok tanúsága szerint az 
5–8. helyen. Ez a realitás, ám annak 
meghaladásáról, a bravúrról hiba lenne 
eleve lemondani. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

A női BL-ben 2014-ben vezették be a Final Fourt, a kezde-
tektől fogva budapesti helyszínű négyes finálét, ami 2015 
óta érhető el klasszikus, oda-visszavágós negyeddöntő-
vel. Az első lehetőségről a legkorábbi fázisban lemaradt 
a Ferencváros, mivel 2014 szeptemberében infarktusos 
végjátékban bukta el a lipcsei BL-selejtezőt, de a követke-
ző három kiírás során már ott feszített a legjobb nyolc kö-
zött. Ám a továbbjutásra csupán egyszer látszott esélye, 
2017 áprilisában, leginkább akkor is az első meccs hajrá-
jáig, hiszen Bukarestben, a CSM otthonában a döntetlen 
sem tűnt elérhetetlennek. Aztán ötgólos vereség lett a 
vége, és 57-51-es összesítés ”oda”. Egy évvel korábban 
a csúcsformába lendült Győr 120 perc során 71-41-gyel 
söpörte el a több sebből vérző, tartalékos FTC-t, és tavaly 
a Rosztov sem nyitott vitát (63-51).
Idén azonban más a helyzet, mert a jelek szerint a csapat 
egyre inkább elsajátít egy nagyon fontos képességet. A 
győzelem tudományát. Ami érthető, ugyanis a Fradi kezdő 
hetese Klujber Katrin érkezésével szinte azonos lett a válo-

44 ! Az FTC-Rail Cargo Hungaria BL-keretének 
legfiatalabb tagja a 17 éves Csatlós Csengewww.fradi.hu

# KÉZILABDA 
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ÚJABB 
VILÁGBAJNOK 
A KERETBEN

Pásztor Noémi, a Budaörs től 
szerződtetett beálló szemé-
lyében újabb junior világbaj-
nok csatlakozott az FTC-Rail 
Cargo Hungariához. Sőt, a 
debreceni vb egyik legjobb-
ja – Faluvégi Dorottyához és 
Háfra Noémihez hasonlóan 
– az All-star csapat tagja. 
A 2021. június 30-ig szóló 
szerződés aláírása és a Győr 
elleni döntetlen után Bognár 
László, a szakosztály ügy-
vezető igazgatója érthető 
elégedettséggel mondta: 

”Csapatunk rendre bizonyít-
ja, hogy helyes úton járunk, 
mert túlnyomó többségben 
fiatal magyar játékosokra 
építve is fel tudjuk venni a 
versenyt a világ egyik leg-
jobbjával. Tovább haladva a 
saját koncepciónk mentén 
nagyon örülök neki, hogy 
ezen az úton Pásztor Noémi 
is csatlakozik hozzánk.”

gatott első sorával, Pásztor Noémi leigazolásával pedig a nyári 
junior világbajnokság aranyérmeseit is négyen képviselik már.
Mindezekből is adódóan, ha nem is folyamatosan brillírozva, 
de elképesztő helyzeteket is kézben tartva szerzett három 
BL-csatában öt pontot az együttes. A Thüringer otthonában 
32 kapott (35-32), Ljubljanában 25 lőtt góllal (25-23) sikerült 
felülkerekedni, utóbbi összecsapáson 0-5-ös, 3-9-es kezdés-
ből talpra állva. A két idegenbeli győzelem közé a szó szoros 
értelmében is beékelődött a Győr elleni 32-32, a BL-címvédő 
négygólos hátrányból kapaszkodott a döntetlenért.

”A meccs nem nyeri meg magát” – jegyezte meg találóan Elek 
Gábor első nordhauseni időkérése alkalmával, de nem is kell, 
ha akadnak nyerő emberek, produkciók. A Thüringer ellen a 
14 gólt vágó Nerea Pena, a szlovének otthonában a riasztó rajt 
után megszilárdult hátsó alakzat és a 40 százalékos kapustel-
jesítmény, a korát meghazudtolóan máris beérett Háfra Noémi, 
a franciaországi Eb-n is remeklő szélsők, a posztján hónapok 
óta két-három ember helyett egyedül hajtó Mészáros Rea, a 
Fradiban kiteljesedett csapatkapitány, Kovacsics 
Anikó. Na és Klujber Katrin. Egyszer az akkor 
még alig ismert dunaújvárosi ifjoncról Bojana Ra-
dulovics azt találta mondani, benne látja egykori 
önmagát; túlzónak hatott e kijelentés, de ”Boki” 
nem a levegőbe beszélt.
Klujber eddigi három BL-fellépésén hétgólos 
átlaggal rukkolt ki, sorrendben ötször, hétszer, 
majd legutóbb, Ljubljanában már kilencszer talált 
be. A következő alkalommal azért tizenegy gólt 
ne feltétlenül várjunk tőle, ezt ő sem garantálja, 
amondó: ”Hirtelen végiggondolva talán nem 
volt még ennyire jó meccsem a pályafutásom 
során, de abban bízom, hogy lesz a jövőben 
még ennél is feljebb. Az biztos, hogy óriási 
önbizalmat adott a Győr elleni érdi mérkőzés, és 
az is biztos, hogy napról napra jobban ismerem 
a figurákat, van már néhány olyan is, amely 
például rám van szabva. Nem tudom megígérni, 
hogy a következő BL-meccsemen a sormintá-
nak megfelelően tizenegy gólt szerzek majd, de 
célnak mindenképp megfelelő. Tapasztalom a 
Bajnokok Ligájában, hogy az ellenfelek fizikailag 
sokkal erősebbek, mint ahogy az NB I-ben megszoktam, sokkal 
dinamikusabbak, olyan szinten vannak, amire én is nagyon 
szeretnék eljutni. Rengeteg munka vár még rám ahhoz, hogy 
valóban ezt a szintet képviseljem én is.” Példás szerénység.
Mindehhez képest már-már lábjegyzet, hogy a Zöld & Fehér 
legutóbbi száma óta az FTC az MTK elleni hazai (36-23) és az 
Alba KC elleni székesfehérvári (33-30) mérkőzését is megnyer-
te, a Magyar Kupa négyes döntőjébe pedig váci győzelemmel 
(31-27) érkezett be.
Ez is egy Final 4, de nem kötelező beérni ennyivel.

KLUJBER 
KATRIN: 
HIRTELEN 
VÉGIG-
GONDOLVA 
TALÁN NEM 
VOLT MÉG 
ENNYIRE JÓ 
MECCSEM 
A PÁLYA-
FUTÁSOM 
SORÁN, MINT 
A THÜRINGER 
ELLENI 

45 www.fradi.hu! A Ferencvárosi Önkormányzat díjátadó gáláján Kovacsics Anikót 
választották meg az év női felnőtt sportolójának

KÉZILABDA #
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NEM SZŰNNEK 
A GONDOK

Ugyanolyan pechesen 
kezdődött férfi 
kézilabdázóinknak 2019, 
mint ahogyan 2018 ősze 
eltelt – állandóan sérülések 
és betegségek nehezítik 
a szakmai stáb dolgát. 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

A felemásra sikeredett ősz után mindenképpen szebb tavaszban 
bíztunk, de legalább abban, hogy a sérülések elkerülik a csapatot. 
A január aztán megint nem sok jót hozott…
Mert bár visszatért műtétje után Bali Richárd, a világbajnokságról 
sérülten viszont sérülten jött haza Ancsin Gábor, továbbá hetekre 
kidőlt mindkét beálló, Pordán Bálint és Debreczeni Dávid, hóna-
pokra Kovacsics Péter, ráadásul Bujdosó Bendegúzt és Lukács 
Pétert ledöntötte a betegség. A rossz előjelek után fájó vereséget 
szenvedtünk az Eger otthonában, pedig Ancsin sérülten is vállalta a  
játékot; vezettünk néggyel is (16-20), a lefújás előtt tíz másodperc-
cel még döntetlen volt (24-24), mégis kikaptunk (26-24).
Egy héttel később, ahogyan az ősszel is megszokhat tuk, hazai pá-
lyán nagyságrendekkel jobban teljesített a Fradi, és ellentmondást 
nem tűrő játékkal ütötte ki a Komlót (30-20).

”Szenzációs volt a csapat teljesítménye, pedig az egri produkcióból 
kiindulva jóval szorosabb meccset vártam a Komló ellen – mondta 
őszintén a győzelmet követően Horváth Attila vezetőedző. – Na-
gyon jól felálltunk abból a meccsből és az ott elkövetett rengeteg 
hibából, most élveztük a mérkőzés minden momentumát. Örülök, 
hogy elhittük, hogy ilyen kerettel is tudunk meccset nyerni, ez na-
gyon pozitív a jövőre nézve is.”
A két pont mellett ez utóbbi mondat a legfontosabb utóhatása a 
tízgólos győzelmünknek, elvégre ha hiányos felállásban is tudtunk 
nyerni, akkor a szépen lassan visszatérő húzóemberekkel sokkal 
erősebbek lehetünk.

46 ! Keretünkből kiemelkedik Ancsin Gábor,
aki 15 mérkőzésen 81 gólt lőttwww.fradi.hu

# KÉZILABDA
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MEGELŐZTE AZ 
ÉDESANYJÁT, 
KÖKÉNY BEATRIXOT

Nem sok mindennek lehe-
tett örülni az Eger–Fradi- 
mérkőzést követően, de 
Imre Bence bemutatkozását 
feltétlenül pozitívumként 
említhetjük! A mindössze 
tizenhat éves jobbszélső a 
sok hiányzó miatt került a 
felnőtt kerethez, és a soron 
következő bajnokin bizalmat 
is szavazott neki Horváth 
Attila vezetőedző. Bence 
egyébként arra is különösen 
büszke lehet, hogy fiatalabb 
korában jutott el az élvo-
nalig, mint az édesanyja, 
aki nem más, mint Kökény 
Beatrix…

”Sokkal jobban izgulok a 
gyerekeim és a férjem ver-
senyein, mint annak idején 
a sajátjaimon, de Szofit és 
Bencét se féltem a kézilab-
dától, mert tudom, hogy 
kívülről sokkal veszélye-
sebbnek tűnik, mint amilyen 
valójában – mondta korábbi 
legendás irányítónk, Kökény 
Beatrix. – Nincs könnyű dol-
ga a gyermekeinknek, mert 
a legtöbben hozzánk mérik 
őket (Köke Európa-bajnok, 
olimpiai és világbajnoki 
ezüstérmes kézilabdázó, míg 
az apa, Imre Géza világ- és 
Európa-bajnok, kétszeres 
olimpiai ezüstérmes és két-
szeres olimpiai bronzérmes 
párbajtőrvívó – a szerk.), de 
mondtam Bencének, hogy 
igazán büszke lehet magára, 
hiszen én csupán tizenhét 
évesen lettem NB I-es játé-
kos, ő pedig most még csak 
tizenhat.”

ALAKUL A JÖVŐ
Már készülünk a jövőre. A csapat hat 
játékosa meghosszabbította a szer-
ződését: Bujdosó Bendegúz (további 
2 évre), Bozo Andjelics (3), Marián 
Zernovic (2) és Pordán Bálint (2) a jö-
vőben is a Ferencvárost erősíti csak-
úgy, mint a most profi szerződést 
kapó, s egyaránt négy és fél évre 
aláíró két tehetség, Lukács Péter és 
Holdosi Bence. Szerződtettük továb-
bá a Budakalász legeredményesebb 
játékosát, a válogatott balszélső Bo-
hács Sándort, aki két évre kötelezte 
el magát klubunkhoz.

SZENZÁCIÓS VOLT A CSAPAT TELJESÍT-
MÉNYE, PEDIG AZ EGRI PRODUKCIÓBÓL 
KIINDULVA JÓVAL SZOROSABB 
MECCSET VÁRTAM A KOMLÓ ELLEN

47 www.fradi.hu! Egy éve és 3 hónapja irányítja csapatunkat Horváth Attila vezetőedző, 
akinek irányításával bennmaradtunk és beleerősödtünk az első osztályba

KÉZILABDA #
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”Végy egy jó kapust!” – tartja a szólás a csapatépítés 
alapszabályaként. ”Köszönjük, nekünk kettő is van” – 
felelhetnék erre az FTC férfi vízilabdázói. A fiatal, még 
mindig csupán 21 éves Vogel Soma, aki immár a magyar 
válogatottnak is alapembere, valamint a rutinos, 33 éves 
Gárdonyi András, aki remekelt az idény első felében. A két 
játékos ráadásul tökéletes összhangban segíti egymást. 
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

Mennyire fontos a jó kapcsolat a kapusok 
között?
Vogel Soma: A kapusposzt speciális a mezőny-
játékoshoz képest. Fontos, hogy a kapusok ne 
akarják egymást maguk alá gyűrni. Ha hátul 
nincs minden rendben, s megy a furkálódás, az 
a csapatra is hatással van. 
András, mit éreztél, amikor Varga Zsolt első 
számú kapussá léptette elő a nálad 12 évvel 
fiatalabb Vogel Somát?
Gárdonyi András: Szerintem az lett volna furcsa, 
ha nincs bennem egyfajta rossz érzés, hiszen 
addig a pályafutásom nagy részében első szá-
mú kapusként számítottak rám. A mostani idény 

azonban speciálisabb, mint a többi, mert rengeteg mérkőzést 
játszunk. Az idény előtt leültünk Zsolttal, aki elmondta nekem, 
hogy csúcsformában kell lennem ősszel, mialatt Somának in-
kább a munkára kell összpontosítania. Sokkal hatékonyabban 
lehet úgy dolgozni, tervezni, ha a két kapus között munkameg-
osztás van. 
Soma, neked nem volt furcsa, hogy az ősszel többet ültél a 
kispadon, mint az előző idényben? 
V.S.: Megértettem a döntést, mert magamon is éreztem, időre 
van szükségem, hogy feltöltődjek. A nyári válogatott tornák 
miatt versenyterhelésből érkeztem, mialatt a többiek alapoz-
tak. Nekem ez kimaradt, amit be kellett pótolnom, s ezalatt 
Bandi védett. Ez a megosztás az idény végén kifizetődhet.
Szoktatok készülni az ellenfél játékosaiból?

NEM
EGYMÁS
ELLEN,
HANEM
EGYMÁSÉRT

48 ! Gárdonyi András és Vogel Soma között
11 év a korkülönbségwww.fradi.hu

# VÍZILABDA 
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GÁRDONYI ANDRÁS: HA VAN 
VALAMI, AMIT KISZÚRUNK, 
AZT MEGOSZTJUK 
EGYMÁSSAL. DE MÁR AZ 
IS RENGETEGET JELENT, 
HA CSAK MEGERŐSÍTJÜK 
EGYMÁST. FIGYELJ 
TOVÁBB, TARTSD FENT 
A KONCENTRÁCIÓT, 
ÖSSZPONTOSÍTS TOVÁBBRA 
IS! VALAHOGY ÍGY

V.S.: Sokszor videózunk, elemzünk, néha még 
cetlikre is jegyzetelünk. Mostanában az a meg-
szokott metódus, a meccs előtt még egyszer 
átvesszük, az ellenfél játékosai hogyan is lőnek, 
illetve ha meccs közben van valami észrevéte-
lünk, akkor azt megosztjuk egymással. 
Ötmétereseknél adtok egymásnak tanácsot? 
G.A.: Kinézünk egymásra. Az is előfordult már, 
hogy Soma rám nézett, de nem mutattam sem-
mit, mert azt éreztem, csak összezavarnám. Ha 
jól megy a védés, akkor sokkal magabiztosab-
ban megy oda az ember az ötmétereshez. 
Azt sohasem halljuk a televíziós közvetítésben egy-egy időké-
réskor, hogy a kapusok miről beszélnek egymással. Olyankor 
mik hangoznak el?
G.A.: Ha van valami, amit kiszúrunk, azt megosztjuk egymással. 
De már az is rengeteget jelent, ha csak megerősítjük egymást. 

”Figyelj tovább, tartsd fent a koncentrációt, összpontosíts 
továbbra is!” Valahogy így.
V.S.: Pár éve volt egy nehéz meccsünk a Honvéd ellen. Az 
első félidőben nagyon nem ment a védés, és Bandi olyasmit 
mondott, mint az imént. Biztatott. Azok a mondatok segítettek 
abban, hogy mentálisan felálljak. Számomra fontosak ezek a 
megbeszélések, főleg, ha nem megy a védés.
Számonkéritek a védelmen, ha nem teszi jól a dolgát, és gólt 
kap a csapat? 
G.A.: Feleslegesen nem szabad egy játékost sem szidalmazni 
a bekapott gólért, főleg, ha ő is tudja, hogy hibázott. Ilyenkor 
összenézünk, és egyből tudja, mit kellett volna tennie. Nem kell 
még jobban kivenni a játék ritmusából. Néha persze nem árt 
egy-egy hangos szóval felrázni a társaságot, de ez nagyon függ 
a habitustól, mert valaki elbírja az erős szavakat, valaki nem.
Előfordul, hogy védés után mutogatással vagy beszólással 
még inkább elbizonytalanítjátok az ellenfelet?
G.A.: Tőlem ez távol áll, mert a visszájára is elsülhet. Sokszor 
túlzásba is lehet esni, és az is előfordulhat, annyira felhergeled 

az egyik lövőt, hogy a végén ő dobja be a min-
dent eldöntő gólt. Pluszenergiát is elvesz a ka-
pustól ez a viselkedés. Ha kiadod magadból ezt 
az őrületet, előfordulhat, hogy a fontos pillana-
tokban már nem tudsz tökéletesen koncentrálni. 
Somát azért már láttam néha kicsit megőrül-
ni...
V.S.: Pedig kettőnk közül szerintem én vagyok 
a nyugodtabb. (Erre mindketten nevetnek – a 
szerk.) Nekem ráadásul még nincs meg az a 
rutinom, az ellenfelet hogyan tiporjam a víz alá. 
Inkább azzal veszem el az önbizalmát, hogy 
kivédem a lövését. 
G.A.: Soma üvöltésében én inkább azt érzem, 
hogy saját magát hergeli. 
A sapkaszám mennyire fontos? Van jelentősé-
ge annak, hogy ki viseli az 1-es sapkát? 
V.S.: Én szeretek 14-es sapkában, illetve a Baj-
nokok Ligájában 13-asban védeni. Ezt szoktam 
meg, mert már utánpótlásban is ezt viseltem. 
G.A.: Ez is csak külsőség. Ha valamelyikünket 
zavarná, akkor ezt is megbeszélnénk. 

VOGEL SOMA: A NYÁRI 
VÁLOGATOTT TORNÁK MIATT 
VERSENYTERHELÉSBŐL ÉRKEZTEM 
VISSZA, MIALATT A TÖBBIEK 
ALAPOZTAK. NEKEM EZ KIMARADT, 
AMIT BE KELLETT PÓTOLNOM, 
S EZALATT BANDI VÉDETT. EZ 
A MEGOSZTÁS AZ IDÉNY VÉGÉN 
KIFIZETŐDHET

49 www.fradi.hu! Vogel Soma 2017 decemberében, Hollandia ellen 
mutatkozott be a magyar válogatottban

VÍZILABDA #
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50 ! Almássy Zsuzsa az FTC műkorcsolyázójaként szerzett világ-
bajnoki bronz- (1969) és Európa-bajnoki ezüstérmet (1971)www.fradi.hu

Forgóajtó BALLAI ATTILA

Ha azt halljuk, látjuk, olvassuk, 
hogy ”szenzációs ferencvárosi 
igazolás”, szinte automatikusan 
gólvágó futballistára, kézilabdá-
zóra, vízipólósra, jégkorongozóra 
gondolunk. Nos, ahogy a talál-
gatásoknál mondani szokás, ez 
most ”hideg”. Méghozzá jéghi-
deg, mert rövid pályás gyors-
korcsolyázók, köztük az olimpiai 
bajnok Liu testvérek, Shaolin 
Sándor és  Shaoang szerződtek a 
Fradiba. 
Ők a magyar sporthistória első 
téli olimpiai bajnokai. Egyéni 
sportágat űző klasszisok eseté-
ben általában nem elsődleges 
fontosságú szempont és infor-
máció a klubhovatartozás, ennek 
példájaként valószínűleg kevesen 
tudnák megmondani, hogy lon-
doni diadala idején Gyurta Dániel 
mely egyesület színeiben úszott. 
Első téli ötkarikás aranyérmeseink 
azonban a velünk élő történelmet 
és egy egész szakág felvirágoz-
tatásának ígéretét is magukkal 
hozzák az FTC-be. Győzelmük 
napja, 2018. február 22. ugyanis 
kivételes dátumként maradt meg 
kollektív tudatunkban és emlé-
kezetünkben, már a siker pilla-
natában is képesek voltunk azt 
korszakos eseményként értékelni.
Azért ritka és kegyelmi állapot ez, 
mert a történelem, a sporttörté-
nelem jobbára észrevétlenül su-
han el az egyszerű földi halandó 
mellett vagy inkább a feje felett; 
a történelmi lépték földközelben, 
kortársként alig érzékelhető. En-
nek egyik legékesebb bizonyítéka 
éppen első – természetesen nyári 

# ZÖLD SZALON 

alakítja majd a pjongcsangi arany 
a bajnokok, a sportág, egyáltalán 
a téli sportok helyzetét Magyar-
országon, arra még mindig korai 
tippelni. De hogy minden tekin-
tetben a Ferencváros a leghaté-
konyabb felhajtóerő, az bizonyos. 
Különben is, ha joggal állítják 
rólunk, magyarokról, hogy utol-

sóként megyünk be a forgóajtón, 
de elsőnek jövünk ki, akkor e 
kétes értékű erényünket új téli 
sikersportágunkban sportszerűen 
és remekül hasznosíthatjuk. Hegy 
nélkül, hó nélkül, fagy nélkül is.
De a Ferencváros nélkül már 
semmiképp.

ELSŐ TÉLI ÖTKARIKÁS 
ARANYÉRMESEINK 
AZONBAN A VELÜNK 
ÉLŐ TÖRTÉNELMET ÉS 
EGY EGÉSZ SZAKÁG 
FELVIRÁGOZTATÁSÁNAK 
ÍGÉRETÉT IS MAGUKKAL 
HOZZÁK AZ FTC-BE.

– olimpiai bajnokunk, Hajós Alf-
réd. A több sportágban is tehet-
séges diák 1896-ban, Athénban a 
Pireuszi-öböl dermesztően hideg 
vizében halálfélelmében úszott a 
leggyorsabban, mindenki döbbe-
netére ért be elsőnek, ám amikor 
hazatérve vizsgára jelentkezett a 
műszaki egyetemen, Ilosvay pro-
fesszor így rótta meg: 

”Csak léha emberek 
sportolnak, amikor ta-
nulniok kellene. Az ivás, 
a kártya, a tánc meg 
a sport sohasem vezet 
jóra.”
A tavalyi, pjongcsangi 
téli olimpia 5000 mé-
teres férfi rövid pályás 
gyorskorcsolyaváltó-
jában született bravúrt 
bezzeg már a megszü-
letési utáni percekben 
méltó módon ünnepelte 
és értékelte a hazai 
média és közvélemény. 
Nem állítom, hogy 
évtizedek óta vártuk. Nem volt 
kitől, nem volt miért. Hegyeink 
lassan száz éve nincsenek, a tél 
egy ideje technikai okokból szü-
netel mifelénk. A hazai síszezon 
némi túlzással egy-egy délutánra 
korlátozódik, a Kis-Dunára már 
januárban is csónakkal megyünk 
rá, magyar gyerek nem is kap 
szánkót ajándékba.
Korcsolyát viszont szerintem egy 
éve már igen. Hiszen éppen ez a 
történelmi pillanatok fő ismérve, 
hogy választóvonalat jelente-
nek: eddig így volt, ezután úgy 
lesz. Hogy hosszú távon miként 
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PENGÉSPENGÉSPENGÉS AJÁNLAT,
A JEGES-A JEGES-A JEGES-

LEGJOBBAKTÓL!LEGJOBBAKTÓL!LEGJOBBAKTÓL!

51 www.fradi.hu

ELŐFIZETÉS #

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

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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HŐSTETT A JÉGEN
Férfi jégkorong csapatunk fiatal támadója, 
Tóth Richárd február elsején ékes példáját 
adta annak, milyen csapat is az idei 
Ferencváros, mire képes a Fradi-szív. 
A Brassó elleni találkozót lábközépcsont-
töréssel játszotta végig, s még egy 
gólpasszra is futotta az erejéből. 
SZÖVEG: BOLDIZSÁR MÁRTON

Tóth Richárd a MAC-ban nevelkedett, 23 éves 
korára már magyar bajnok (azaz Erste  
Liga-győztes), a nyáron mégis rábólintott a 
Fradi ajánlatára.

”Nem mondanám, hogy a legutóbbi volt pályafu-
tásom legjobb idénye. Úgy éreztem, a MAC-ban 
nem kaptam annyi játéklehetőséget, amennyit 
a képességeim és az elvégzett munkám alapján 
érdemelnék, ezért nem sokáig gondolkoztam a 
Ferencváros ajánlatán – beszélt a döntése hátte-

52 ! Februárban ünnepelte 70. születésnapját a magyar 
edzőlegenda, utánpótlásunk vezetője, Kercsó Árpádwww.fradi.hu

# JÉGKORONG 
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A sérülés attól is megfosztotta Ricsit, 
hogy bemutatkozzon a válogatottban, 
pedig eredetileg benne volt a bledi 
tornán szerepelt keretben.

”Fájt a szívem miatta, hiszen eddig 
csak U18-ban és U20-ban lehettem 
válogatott, a címeres mezt felhúzni 
pedig bármilyen mérkőzésen a legna-
gyobb megtiszteltetés – mondta. – De 
nem agyalok azon, hogy mekkora 
lehetőségről maradtam le, bízom ben-
ne, hogy ha legalább úgy dolgozom, 
mint eddig, akkor lesz még lehetősé-
gem bizonyítani. Remélem, hogy ezt 
már akár idén tavasszal megtehetem, 

az ugyanis azt jelentené, hogy jégre 
tudok lépni még a mostani rájátszás-
ban, ahol komoly terveink vannak.”
Ricsi esete pontosan megmutatja, mi-
ben különbözik az idei Fradi az elmúlt 
években látottól. Ebből kiindulva na-
gyon szép tavasza lehet a ferencvárosi 
jégkorongnak.

Február 18-án, a Debrecen feletti 3-2-es győze-
lemmel – az ezt követő erdélyi túrától függet-
lenül – eldőlt, hogy az FTC a középszakaszt is 
az élen zárja. Ez a meccs is megmutatta, idén 
milyen erős a Fradi-szív, a csapat 2-0-s hátrány-
ból fordított. Az első hely azt jelenti, hogy a rá-
játszásban mi választhatunk ellenfelet, s nálunk 
lesz a pályaelőny. Csak így tovább!

Nagyon fájt a lábam, de vitt 
a szívem és az adrenalin, és 
a jégen nem is éreztem annyira, 
a korcsolyázás más mozgást 
és terhelést igényel, mint a 
gyaloglás. Szerencsére megérte 
kockáztatnom, ugyanis sikerült 
adnom egy gólpasszt, amivel 
megszereztük a vezetést

réről. Az idei Ferencvárost pedig így jellemezte:  
– Azt kaptam, amit reméltem, az első pillanattól kezdve 
mindenki mindent megtesz a sikerért.”
Természetesen ő maga sem kivétel. A Fradi-szur-
kolók nagy küzdőként ismerték meg Ricsit, aki nem 
ismer elveszett korongot, és bátran beleáll minden 
lövésbe és ütközésbe. Ez a mentalitás a jégkorong-
ban bizony veszélyes is lehet: Ricsi súlyos sérülést 
szenvedett február elsején a Brassó elleni mérkőzé-
sen. Ám ekkor mutatkozott meg igazán, hogy milyen 
fából is faragták.

”A második harmad közepén emberhátrányban 
védekeztünk. A brassóiak egyik légiós hátvédje 
kapásból megeresztett egy bombát a kék vonalról, 
amibe beleálltam, s a korong telibe találta a korcso-
lyám talpát. Iszonyatosan fájt, nagy 
nehezen, a többiek segítségével tud-
tam csak lemenni a jégről. A padon 
a többiek mondogatták, próbáljak 
ráállni, attól jobb lesz, de össze kellett 
szorítanom a fogamat, annyira fájt. A 
szünetben a stábtól kaptam fájdalom-
csillapítókat, de figyelmeztettek, nem 
jó jel, hogy ennyire fáj a lábam” – ele-
venítette fel a fájdalmas perceket.
Ricsi ennek ellenére visszament a 
jégre a záró játékrészre. Hogy miért? 
Egygólos hátrányban a csapatnak 
szüksége volt rá.

”Nagyon fájt a lábam, de vitt a szí-
vem és az adrenalin, és a jégen nem 
is éreztem annyira, a korcsolyázás 
más mozgást és terhelést igényel, mint a gyaloglás. 
Szerencsére megérte kockáztatnom, ugyanis sikerült 
adnom egy gólpasszt, amivel megszereztük a veze-
tést. Elképesztően örültem, hogy sérülten is segíteni 
tudtam a csapatnak, nagyon fontos győzelmet sike-
rült behúznunk aznap este.”
A Fradi az utolsó húsz percet 3-0-ra hozva 2-3-ról 
5-3-ra megfordította a meccset, s robogott tovább a 
középszakasz megnyerése felé, majd még nagyobb 
célokért a rájátszásban.
Normális esetben azt kellene mondanunk, hogy 
immár Tóth Ricsi nélkül, akit a mérkőzés után 
mentővel kellett kórházba szállítani, ahol felállí-
tották a diagnózist: lábközépcsonttörés. Ő azon-
ban mindent elkövet annak érdekében, hogy 
még ebben az idényben visszatérjen, és segítsen 
a társainak, a csapatnak. Különleges, csizmaszerű 
lábrögzítőben is kőkeményen dolgozik a kondite-
remben, hogy megőrizze az erőnlétét.

53 www.fradi.hu! A ferencvárosi önkormányzat okleveles elismerésben részesítette az FTC három 
U18-as vb-bronzérmesét: Lázár Csengét, Timkó Blankát és Józsa Orsolyát

JÉGKORONG #
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AMIKOR A SÚLYOD A BARÁTOD
Az újító mozgásformák úgy szaporodnak napjainkban, 
hogy már-már követni is nehéz őket. Az így elburjánzó, 
sokszor már átláthatatlan rengetegben tör magának 
tiszta és jól követhető utat a 

”
vissza az alapokhoz” 

elv, melyet a saját testsúlyos edzés képvisel. Lényege, 
hogy a tréningekhez nem kell semmilyen extra felsze-
relés vagy eszköz, mert minden gyakorlatot az emberi 
test erejére és tömegére alapoz. Bármely formája az 
állóképességi és erősítő gyakorlatok remek elegye, 
míg a beiktatott rövid pihenőknek és a stabilan magas 
pulzusnak hála a tréning szuper zsírégető is egyben. 
A funkcionális edzés nem izoláltan erősíti az egyes 
izomcsoportokat, hanem egységként tekint a testre, az 
izmokat pedig a maguk természetes módján mozgatja 
meg. A hétköznapi sikereiből hitelt nyerő irányzat egyik 
legnépszerűbb formája a TRX-edzés, amely legalább 
olyan kemény, mint amilyen egyszerű.  

# SPORT&EGÉSZSÉG

54www.fradi.hu ! Az FTC-MVM Sportközpont területén belül 
három edzőterem is található

Miért emelgetnél 
súlyokat, ha a saját 
testtömeged is kéznél 
van? És miért mennél 
le az edzőterembe, 
ha otthon könnyen és 
egyszerűen végezhetsz 
egyenértékű tréninget? 
Egyszerű kérdések ezek, 
melyekre a válasz sem 
sokkal bonyolultabb. 
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

Hordozható
edzőterem
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NE ÍTÉLJ ELSŐRE!
Két strapabíró szalag, állítható hosszúságú 
fogantyúk és néhány heveder – mindössze 
ennyi kell a TRX-hez, mely a funkcionális 
edzések egyik legnépszerűbb eszköze 
manapság. Helyet követelt magának a 
professzionális sportágak edzőtermeiben, 
és izgalmas kiegészítője lett az erőnléti és 
kondicionális tréningeknek. Mindezt úgy, 
hogy igazi ereje – az általános trendek-
kel ellentétben – egyszerűségében rejlik. 
Először is: bárhova magunkkal vihetjük, és 
bárhol felszerelhetjük, azaz a körülmények 
nem jelenthetnek többé kifogást. Másod-
szor: a kötélhez illesztett gyakorlatokat 
bárki gond nélkül elvégezheti, azok alapjait 
ugyanis már az általános iskolai testne-
velésórákon tökélyre fejlesztettük. Ezek 
között is a legnépszerűbbek a különféle 
guggolások, fekvőtámaszok, ugrások és 
statikus tartások. Harmadszor pedig: egy-
szerűségével együtt is a TRX-edzés ideális 
esetben sokkal hatékonyabb a legtöbb 
kardió tréningnél, ráadásul az anyagcserét 
is felpörgeti. Megfelelő szakértelemmel 
végezve ez a felfüggesztésen alapuló mód-
szer bármilyen sportágra képes felkészíteni 
a testet, miközben a sérülések kockázatát 
is érdemben csökkentheti.

INSTABIL 
HATÉKONYSÁG
A TRX legnagyobb erénye, hogy nem akar 
csodát tenni. Nem az izomtömegekben 
gondolkodó testépítők és a látványos 
eredményre vágyó testszépítők eszkö-
ze, hanem azoké, akik a mindennapok 
kihívásaival szemben szeretnének stabilab-
ban helytállni. Ehhez kiegyensúlyozott és 
jól terhelt izomzat segít hozzá. Ráadásul 
mivel a klasszikus edzőtermi gépekkel 
ellentétben a természetes képességeket 
és a hasüreget körülvevő ún. core izmo-
kat  tréningezi, javulhat vele a testtartás, 
harmonikusan fejlődhetnek a különböző 
testtájak, átformálódnak a tónusok, és 
nő az állóképesség. Pedig a kötél maga a 
legkevésbé sem nyújt stabil alapokat. De 
ebből is csak profitálhatunk, hiszen az ide-
oda imbolygó támaszok a koordinációra is 
jó hatással vannak.

SPORT&EGÉSZSÉG #

55 www.fradi.hu! Focistáink a Debrecen elleni mérkőzésen a 203 megvívott párharcból
107-et megnyertek, ami 53%-os teljesítménynek felel meg

Két strapabíró szalag, állítható hosszúságú 
fogantyúk és néhány heveder – mindössze 
ennyi kell a TRX-hez, mely a funkcionális 
edzések egyik legnépszerűbb eszköze 
manapság. Helyet követelt magának a 
professzionális sportágak edzőtermeiben, 
és izgalmas kiegészítője lett az erőnléti és 
kondicionális tréningeknek. Mindezt úgy, 
hogy igazi ereje – az általános trendek-
kel ellentétben – egyszerűségében rejlik. 
Először is: bárhova magunkkal vihetjük, és 
bárhol felszerelhetjük, azaz a körülmények 
nem jelenthetnek többé kifogást. Másod-
szor: a kötélhez illesztett gyakorlatokat 
bárki gond nélkül elvégezheti, azok alapjait 
ugyanis már az általános iskolai testne-
velésórákon tökélyre fejlesztettük. Ezek 
között is a legnépszerűbbek a különféle 
guggolások, fekvőtámaszok, ugrások és 
statikus tartások. Harmadszor pedig: egy-
szerűségével együtt is a TRX-edzés ideális 
esetben sokkal hatékonyabb a legtöbb 
kardió tréningnél, ráadásul az anyagcserét 
is felpörgeti. Megfelelő szakértelemmel 
végezve ez a felfüggesztésen alapuló mód-
szer bármilyen sportágra képes felkészíteni 
a testet, miközben a sérülések kockázatát 

SPORT&EGÉSZSÉG 

BÁR AZ EDZŐTEREM A TERMÉSZE-
TES KÖZEGE, A TRX NEM PUSZ -
TÁN ERŐSÍTŐ ESZKÖZ, HATÉKONY 
REHABILITÁCIÓS MÓDSZER IS 
EGYBEN. MEG FELELŐ ALKALMA-
ZÁSSAL KOMOLY TÚLSÚLY VAGY 
MOZGÁSSZERVI PANASZOK ESETÉN  
SEGÍTHET TEHER MENTESÍTENI AZ 
IZOM ZATOT, ÉS EGY SZAKSZERŰEN 
FEL ÉPÍTETT PROGRAMMAL 
FOKOZATO SAN ÚJRA MUN KÁRA 
FOGNI AZ ÉRINTETT TERÜLETEKET 
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56 ! Szakácskönyvet adott ki a Magyar Birkózó Szövetség,
melyben Sike András és Bácsi Péter jegyez egy-egy receptetwww.fradi.hu

FO
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ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 45 perc

HOZZÁVALÓK
(6–8 SZEMÉLYRE): 

AZ OMLÓS TÉSZTÁHOZ:
+ 20 deka finomliszt
+ 10 deka hideg vaj
+ 1 tojás
+ 1 ek. hideg víz

A TÖLTELÉKHEZ:
+ 7 deka lágy kecskesajtkrém
+ 7 deka natúr sajtkrém
+ 1 fej édeskömény
+ 1 kisebb fej vöröshagyma
+ 2 ek. olívaolaj
+ 5 deka mélyhűtött szójabab
+ fél zsenge cukkini
+ 3 db retek
+ vegyes salátakeverék
+ csírakeverék

TAVASZI
KECSKESAJTOS 

ZÖLDSÉGES
PITE

ELKÉSZÍTÉS
1. A lisztet és a felkockázott 

vajat tedd egy késes robotgép-
be és keverd morzsa állagúra. 
Add hozzá a tojást és a vizet, 
keverd tovább, amíg a tész-
ta összeáll. Vedd ki a tésztát 
a gépből és hideg felületen 
gyors mozdulatokkal formálj 
belőle egy laposabb gombó-

cot. Fóliába csomagolva tedd a 
hűtőbe legalább 30 percre.
2. A kihűtött tésztát enyhén 
lisztezett felületen nyújtsd 

akkorára, hogy a piteformád-
ba beleférjen és az oldalaira is 
jusson. Használhatsz téglalap 

alakú vagy kerek sütőformát is.
3. A tésztát helyezd a sütőfor-
mába, egyengesd el benne, 
villával szurkáld meg az alját. 
Helyezz rá sütőpapírt, arra 

szórj rizst vagy babot, és így 
süsd 180 fokra előmelegített 
sütőben 10–12 percig, amíg a 
széle barnulni kezd. Vedd le 

róla a nehezéket és a sütőpa-
pírt, told vissza a sütőbe és 

süsd még pár percig, hogy az 
alja is megbarnuljon.

4. A töltelék elkészítéséhez 
vágd apróra a hagymát, az 

olívaolajon párold meg, közben 
karikázd fel az édesköményt 
és add a hagymához. Párold 
puhára, sózd, borsozd, majd 

tedd félre, hogy kihűljön.
5. A szójababot 2 percre dobd 
lobogó, forró vízbe, majd azon-
nal szűrd le és öblítsd át hideg 
vízzel, hogy ne főjön tovább. 
A retket és a cukkinit vágd 
hajszálvékony karikákra.

6. Tálalás előtt keverd össze 
a sajtkrémeket és az édeskö-
ményt, kend meg vele egyen-

letesen a tésztát. Tedd rá a 
többi hozzávalót is: a salátát, 
a cukkini- és retekkarikákat, a 

szójababot és a csírát.

# RECEPT
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57 www.fradi.hu! Zöld-fehérben már 1995-ben is lehetett recepteket olvasgatni, akkor került 
ugyanis piacra a később ”Fradi szakácskönyv” néven megismert kiadvány

RECEPT #

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 35–35 perc

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
+ 2 evőkanál extraszűz olívaolaj 
+ 1 kiló burgonya

2-3 centis kockákra vágva
+ 1 fej vöröshagyma aprítva
+ 2-3 babérlevél
+ só ízlés szerint
+ 2 deci 20 százalékos tejföl
+ 2 teáskanál kukoricakeményítő 

A TÁLALÁSHOZ: 
+ pirított napraforgómag
+ üveges pesto
+ fél csokor petrezselyem

ELKÉSZÍTÉS
1. Az olívaolajon pár perc alatt 

párold puhára a vöröshagymát. 
Add hozzá a burgonyát, a babér-
levelet, fél teáskanál sót. Öntsd 

fel annyi vízzel, hogy ellepje, 
és főzd puhára.

2. A tejfölhöz add hozzá a ku-
koricakeményítőt, kanalazz bele 
a főzőléből és keverd csomó-
mentesre. Ha sűrűbb főzeléket 

szeretnél, akkor a burgonyából is 
tehetsz a tejfölhöz.

Botmixerrel pürésítsd.
3. Öntsd vissza a lábosba és 

sűrítsd be a főzeléket,
de már ne forrald.

4. Tálaláskor minden tányér 
főzelékre kanalazz fél evőka-
nál pestót, szórd meg aprított 
petrezselyemmel és pirított 

napraforgó maggal.

BURGONYA-
FŐZELÉK

PESTÓVAL

TIPP:
A spenót jól illik 

a burgonyához, bolti bazsali-

komos pesto helyett készíthetsz 

szokatlanabb változatot spenótból. 

Késes robotgépben turmixolj össze 

2 evőkanál olívaolajat, 15–20 deka 

megtisztított spenótlevelet, 1 evőkanál 

pirított napraforgómagot, 

1-2 gerezd fokhagymát, ízlés 

szerint sót, borsot, és ezt 

tálald a főzelékkel.
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Idén sem lehet más a célunk, 
mint hogy megnyerjük a magyar 
bajnokságot és a kupát, és ezért 
mindent meg is teszünk – jelentette 
ki a Ferencváros női labdarúgó-
csapatának vezetőedzője. Dörnyei 
Balázs abban bízik, a csapatot idén 
elkerülik a sérülések. 
SZÖVEG: BORSODI ATTILA

A télen távozott két légiós, Luana 
Spindler és Sophie Cortes. Helyettük 
igyekeztek új, azonnali erősítést jelentő 
játékosokat igazolni, ami nem ment 
könnyen. Lapzártánk után derül ki, hogy 
két nigériai labdarúgó csatlakozhat-e a 
kerethez – a vízum a legfőbb akadály 
–, ha nem, akkor nyárig várhatóan már 
nem igazolnak új játékost. Örvendetes 
ugyanakkor, hogy két fiatal reménység 
– Győrik Alexandra és Nagy Viktória – 
már a felnőtt csapattal készül.

”Az eltervezettek szerint dolgozunk, 
játsszuk a mérkőzéseket, és próbáljuk 
minél jobb erőállapotba és formába 
hozni a csapatot. Kisebb sérülések 
ugyan hátráltatták a felkészülést, Szeitl 
Szilvia a térdével bajlódott, a hosz-
szú kihagyás után visszatért Diószegi 
Fannit pedig csak fokozatosan tudtuk 
terhelni, de a keret együtt készült” – 
mutatott rá a szakember.

A lányok február 23-án már elődöntőt játszanak a Diósgyőrrel a 
Magyar Kupában, majd március 10-én az ETO ellen kezdik meg a 
bajnokság tavaszi szezonját. Dörnyei Balázs kijelentette: a jelentős 
előny ellenére még nem lehet kijelenteni, hogy a csapat biztosan 
bejut a bajnoki döntőbe, de az a legvalószínűbb, hogy ismét Fradi–
MTK-finálé lesz. ”Az már eldőlt, hogy a döntő mérkőzéseit a nézők 
szempontjából az eddigieknél kedvezőbb időpontban, nem kora 
délután rendezik majd” – tette hozzá a vezetőedző.
Azt is kiemelte, a tetemes előnyből nem érdemes messzemenő 
következtetéseket levonni, mert az elmúlt két évben is hasonló volt 
a helyzet, mégsem sikerült megszerezni a bajnoki címet. A szakem-
ber szerint nagyon fontos, hogy a komolyabb sérülések elkerüljék 
a csapatot, mert mindenkire szükség lesz ahhoz a tavasszal, hogy a 
Fradi női labdarúgócsapata ebben az évben elérje a céljait.

VÉGRE 
VISSZAHÓDÍTANÁK
A BAJNOKI CÍMET

MINDENKIRE SZÜKSÉG LESZ AHHOZ 
A TAVASSZAL, HOGY A FRADI 
NŐI LABDARÚGÓCSAPATA EBBEN 
AZ ÉVBEN ELÉRJE A CÉLJAIT

58 ! Tizenhárom fordulót követően Kocsán Petra női 
csapatunk legeredményesebb játékosa 8 találattalwww.fradi.hu

# FUTBALL
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59 www.fradi.hu! Páling Zsolt élete első magyar válogatott találkozóját 
az Üllői úton vívta meg Izrael ellen (0-0)

Páling Zsolt nem változik, ugyanolyan 
fáradhatatlan, mint egykoron. Csak éppen 
játékosként a pályán nem lehetett megállítani, 
most pedig beszéd közben: levegővétel 
nélkül, folyamatosan mesél. Van miről. 
A csupa szív fradista februárban ünnepelte 
50. születésnapját. Ennek apropóján  
kerestük föl. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

A SZÍVEMBER

Miként telnek a napjaid mostanság?
Budakalászon a Bozsik programért felelek, az U7-es és 
az U9-es korosztályban ötven gyermek tartozik hozzám. 
Ezenkívül az egyesület műfüves pályáját üzemeltetem és 
két felnőtt amatőr csapatot is edzek, azaz egyáltalán nem 
unatkozom. Csak azok a fránya sérülések nem kímélnek 
most sem.
Emlékszem, amikor a Fradihoz kerültél, egy évet akkor 
is egyből ki kellett hagynod sérülés miatt…
Kész csoda, hogy annyi sérüléssel és kihagyással is 
sikerült több mint tíz évet lehúznom a Fradiban. Ráadá-
sul szép sikereket éltem meg, bajnoki címeket, kupákat 
is nyertem a csapattal. Igaz, két nagy pofont is kaptam 
ez idő alatt, ám idővel csak a szépre emlékezem, elvégre 
valóban csodás éveket töltöttem ebben a remek klubban.
Mit tartasz karriered csúcsának, kik voltak a legjobb 
barátaid a Fradiban?
Az 1992-es bajnoki címet és az 1995-ös Bajnokok Ligája- 
szereplést, s persze azt, hogy a válogatottban is játszhat-
tam. Máig Szűcs Misi a legjobb barátom, akivel Óbudán 
együtt nőttünk fel, a túrák, edzőtáborok során mindig egy 
szobában laktunk. Rajta kívül Szeiler Józsi, Telek Man-
ci, Keller Joci, Lisztes Krisztián, Hrutka Jani és szegény 
Zavadszky Gabi tartozott a szűk baráti körömhöz. Termé-
szetesen a családom is fradista, két fiam közül a huszon-
két éves Bence az ELTE jogi karán tanul, a hétéves Ádám 
pedig a III. Kerületben focizik.
Napjainkban is tartod a kapcsolatot a klubbal?
Ha elfoglaltságaim engedik, örömmel járom az országot a 
Fradi öregfiúkkal, no meg a gyerekek meccsein a szülők 
is megismernek, gyakran emlegetik a régi szép időket. 
Bizony boldogok lehetünk, hogy az ország legnépsze-
rűbb klubjában futballozhattunk, amiről sok gyermek csak 
álmodozhat.

AZ FTC ÖRÖKÖS 
BAJNOKA
Páling Zsoltot 17 
évesen, Dalnoki Jenő 
kívánságára igazolta le 
a Ferencváros, a csupa 
szív labdarúgó 1988-
ban, Rákosi Gyula edző-
sége idején mutatkozott 
be az első csapatban, 
majd tizenegy éven 
keresztül hűségesen 
szolgálta klubját, ez 
idő alatt három bajnoki 
címet és négy Magyar 
Kupát nyert a csapattal. 
A Fradiban 166 mérkő-
zésen 14 gólt szerzett, 
kétszer a válogatottban 
is szerepelhetett. Meg-
érdemelten kapta meg 
az FTC örökös bajnoka 
kitüntetést.

ÖRÖKZÖLD #
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60www.fradi.hu ! A Transfermarkt adatai szerint az FTC játékoskerete közel 
1 millió euróval értékesebb, mint a MOL Vidié

# A HÓNAP FOTÓJA 

Váz: Nikon D810
Objektív: 300mm F2.8
F-érték: 2,8
Záridő: 1/1250 sec
Fotó: Csendes Krisztina
Fotósarok
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61 www.fradi.hu! Leandro és a tőle jobbra látható Vinícius is Brazíliában született, 
de ma már mindketten magyar állampolgárok

A HÓNAP FOTÓJA  #
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FÖLDÖN, VÍZEN,
LEVEGŐBEN!

Itt az ideje, hogy végre megvedd gyermekkori álommodelledet.
Többnyire olyanokat gyűjtöttünk össze, melyek már minőségi, jól működő játékok,

de azért pár profi, egyedi építésű makett is helyet kapott bazárunkban.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KALMÁR VIRÁG, KENESEI ANIKÓ

# TECHNIKA 

62www.fradi.hu ! 2016 telén labdarúgóink vonattal utaztak el a Debrecen 
elleni felkészülési mérkőzés helyszínére

1970’ FORD MUSTANG
BOSS 302
Ára: 381 509 Ft
Igen, ennyiért autót is lehet venni, de
nem álmaid Mustangját! 
Méretarány: 1:5
Motor: benzines meghajtású
Távirányító: 2,4 GHz
shop.modell.hu

ROCO/FLEISCHMANN HO ELECTRIC LOCOMOTIVE 1116 158
Ára: 189 euró
Ha van (valahol a padláson) egy jó kis H0-s vonatkészleted, vagy 
szimplán csak rajongsz ezért a mozdonyért, itt az ideje meglep-
ned magad ezzel.
Méretarány: H0-s szabvány / Motor: elektromos hobbyking.com
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TECHNIKA #

63 www.fradi.hu! 2017 nyara óta van saját csapatbusza egyesületünknek,
amellyel elsősorban a labdarúgók utaznak

IVECO-MAGIRUS DLK 23-12 FIRE LADDER TRUCK
Ára: 14 990 Ft
Ki ne vágyott volna gyerekként erre a tűzoltóautóra? 
Méretarány: 1:24
Motor: nincs / Távirányító: nem távirányítható
shop.modell.hu

MERCEDES-BENZ AROCS
Ára: 134 900 Ft
Csodálatos kamion, amit bizony egyedül kell 
felépítened. Háromsebességes, így bizony 
meg kell tanulnod modellautón váltani!
Méretarány: 1:14
Motor: elektromos / Távirányító: 4 csatornás
conrad.hu

DEAO RACE BOAT 
– AKÁR 30 KM/ÓRA SEBESSÉG!
Ára: 63 font
A legjobb játék, de készülj fel, a strandon 
az emberek, a horgász tavakon a pecások 
fognak rád csúnyán nézni, mert ez bizony 
hangos játék.
Méret: 46x12,5x11,8 cm
Motor: 1500mAhV Li-ion elemes elektromos
Távirányító: 2,4 GHz
amazon.co.uk

63

MERCEDES-BENZ AROCS
Ára: 134 900 Ft
Csodálatos kamion, amit bizony egyedül kell 
felépítened. Háromsebességes, így bizony 
meg kell tanulnod modellautón váltani!
Méretarány: 1:14
Motor: elektromos / Távirányító: 4 csatornás
conrad.hu

– AKÁR 30 KM/ÓRA SEBESSÉG!

A legjobb játék, de készülj fel, a strandon 
az emberek, a horgász tavakon a pecások 
fognak rád csúnyán nézni, mert ez bizony 

Motor: 1500mAhV Li-ion elemes elektromos
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# TECHNIKA 

64www.fradi.hu ! Széki Bence vívónk nemcsak gépjárművet, hanem 
kisebb repülőgépeket is vezethet

JOYSWAY 8806 FORCE2 60
CATAMARAN
Ára: 220 USD
Jó móka a távirányítós vitorlás hajó, 
de csak olyan helyen ”szállj vízre” 
vele, ahol be tudsz úszni, ha valami-
ért nem jönne ki magától.
Méret: 110x83x68 cm
Motor: 8 db AA elemes elektromos
Távirányító: 2,4 GHz rádió
hobbywarehouse.com.au

MINI U-BOOT RTR
Ára: 22,50 euró
Hogy mi a jó abban a játékban, amit nem látunk mű-
ködés közben, mi sem tudjuk, mindenesetre nagyon 
vicces úgy irányítani, hogy csak reménykedhetünk 
benne, hogy ott jön fel, ahol szeretnénk. Jó hír, hogy 
olyan ára van, hogy nem kell a gyerektől féltened.
Méret: 12x3x4 cm
Motor: 4x AA elemes elektromos / Távirányító: 40 MHz
otto.de

HORGÁSZOKNAK BEETETŐHAJÓ GOOLSKY FLYTEC
Ára: 73 font
Miért kéne csúzlival ügyetlenkedni a beetetésnél, ha ilyen
kis modellhajó is elvégzi helyettünk a munkát?
Méret: 48x22x16 cm
Motor: 5200mAh lithium
amazon.co.uk

Motor: 4x AA elemes elektromos / Távirányító: 40 MHz
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TECHNIKA #

65 www.fradi.hu! 2013 telén a törökországi edzőtábor felé tartó csapat gépe a nagy vihar miatt 
nem tudott leszállni Antalyában, ezért a szír határ mellett töltötték az éjszakát

500 CLASS AT-6 SCALE
Ára: 259 USD
Gyönyörű amerikai modell, amit már haladó modellezőknek aján-
lunk. Hatalmas gép, így készülj fel, helyet is kell találnod neki!
Méret: 96x130x38 cm
Motor: 2400mAh lítium akku / Távirányító: 2,4 GHz rádió
art-tech.com

  TR-C285
Ára: 75 USD
Szintén egy ultrakönnyű modell, 
de a durva becsapódás nem tesz 
jót neki, ezért ha lehet, puha, 
füves terület fölött próbálkozzunk 
eleinte. 
Méret: 40x31x10 cm
Motor: 3.7V 180mah LiPo akku
Távirányító: 2,4 GHz
bhphotovideo.com

SILVERLIT SNIPER
Ára: 10 900 Ft
Abszolút kezdő kis helikopter, viszont ha egyszer 
drónnal szeretnél játszani, fotózni, akkor minden-
képp egy ilyen kis távirányítós játékon gyakorolj! 
Extra bónusz, hogy 6 db világító kis lövedéket 
lehet kilőni belőle repülés közben. 
Méretarány: 27x12x4 cm
Motor: 6 db AA elem / Távirányító: 6 AA
mall.hu
Motor: 6 db AA elem / Távirányító: 6 AA
mall.hu

MULTIPLEX EASYSTAR
Ára: 89 999 Ft
Kezdő távirányítós repülősöknek 
tökéletes belépő modell, mert nem 
törik rommá az első lezuhanás után, 
ugyanakkor a távirányítást el tudod 
sajátítani vele.
Szárnyfesztáv: 1366 mm
Motor: Li-BATT eco 3/1-2000 akku 
Távirányító: 2,4 GHz
shop.modell.hu
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66www.fradi.hu ! Ahogy a Ferencvárosnak, úgy a szingapúri Geylang 
International futballcsapatának is egy sas a jelképe

# UTAZÁS 

Nem kifejezetten
a hátizsákos utazók 
célpontja, sőt, sok-
szor egyenesen a 
gazdagok játszótere-
ként emlegetik. 
De Szingapúr messze 
nem csak a luxus-
ról szól. A gazdag 
történelem, a sok-
színű kultúra és a 
természet jelenléte 
ugyanolyan alapvető 
benne.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
SZITA MÓNIKA

TISZTA, MINT 
A PATYOLAT
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A GASZTRONÓMIA  
RAJONGÓINAK A VÁ
ROS VALÓDI PARA
DICSOM. SZÁMTALAN 
REGGELIZŐHELY, 
CUKRÁSZDA ÉS PA
LACSINTÁZÓ VÁRJA A 
HELYI ÍZEK IRÁNT NYI
TOTT LÁTOGATÓKAT. 
DE HA EGY EGYSZERŰ 
FAGYIZÓBA TÉRÜNK 
BE, FELTÉTLENÜL 
KÓSTOLJUK MEG AZ 
EGYIK HELYI SPECIA
LITÁST, AZ EGYDOL
LÁROS JÉGKRÉMET, 
MELYET KÉT OSTYA – 
HELYENKÉNT KÉT KE
NYÉRSZELET – KÖZÉ 
FOGVA FOGYASZTA
NAK A TIKKASZTÓ 
HŐSÉGBEN.

67 www.fradi.hu! A Groupama Arénát működtető Lagardére Sport érdekeltségébe tartozik a léleg zet
elállító Singapore Sports Hub is, amely egy sport, életmód és szórakoztató központ

UTAZÁS #

REND A LELKE
Amellett, hogy turistaszemmel valóban 
borsos vidékről van szó, Szingapúr egy 
ennél sokkal nemesebb jelzőt érdemel 
magának. Minden túlzás nélkül hívhat-
juk ugyanis kívül-belül makulátlannak. A 
közel 6 milliós városállam a világ egyik 
legjobb közbiztonságú, egyben legtisz-
tább országa, melyet híresen szigorú 
szabályokkal alapoztak meg. Az, hogy 
a szemetelést kemény pénzbírsággal 
büntetik, gyakorlatilag alapvetés. De van-
nak olyan ”helyi specialitások” is, mint 
például az építkezéseken használt teher-
autók kötelező tisztítása, mielőtt közútra 
hajtanak velük, és a rágók árusításának 
teljes tilalma. Mindezek nyomán az ut-
cáról szinte enni lehet – és ez sem üres 
reklámszöveg –, a csapvíz gyakorlatilag 
bárhol iható, a bűnözési ráta pedig közel 
a nullával egyenlő. De a rend és a tiszta-
ság mellett és azzal összhangban a város 
maga tiszteletre méltóan zöld is egyben, 
hiszen tele van fákkal – szintén puszta 
tudatosságból. Szingapúr egy lenyűgöző 
metropolisz felhőkarcolókkal, soksávos 
autópályákkal és tökéletesen szervezett 
élettel, mindennek pedig szükségszerűen 
a természet kezdte meginni a levét. Ezt 
felismerve a helyiek még időben kör-
nyezettudatos üzemmódba kapcsoltak, 
melynek hasznát minden látogató élvez-
heti a városi erdők egyikének sűrűjében 
sétálgatva. 

PÁRATLAN KEVERÉK
Hangulatában és városképében Szinga-
púr az izgalmas változatosság egyik leg-
szebb példája. A nyugati világ fejlettsége 
mellett a kelet sava-borsa is képviselteti 
magát – természetesen csakis a helyi-
ekre jellemző pedantériával. A Kis-India 
negyedben például ide vándorolt indiai 
kereskedők töltik meg élettel az apró, 
színes utcákat. Boltról boltra járva hami-
sítatlan indiai fűszerek között válogatha-
tunk, vagy betérhetünk az Ázsia-szerte 
ismert curryéttermek egyikébe, hogy 
még tovább fokozzuk a kulináris élményt. 
Innen nem messze található a város mu-
zulmán központja, melyet indonéz árusok Fo
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68www.fradi.hu ! Verrasztó Dávid a szingapúri úszóversenyt egy 
hatodik és egy harmadik hellyel zárta

# UTAZÁS

selyemből készült portékái és 
arab szőnyegei tesznek kötelező 
turistacélponttá. De a kép csak 
a kínai kerület élményével lesz 
igazán teljes, ami az abszolút 
kedvenc. Izgalmasan tekergő 
utcácskák, templomok és a kiske-
reskedők ezerszínű standjai teszik 
ezt a részt egész Szingapúr egyik 
leghangulatosabb körzetévé.

TÖKÉLETESRE KOMPONÁLVA
Ha az ázsiai kultúrát kellően 
mélyen magunkba szippantot-
tuk, belevethetjük magunkat a 
város ember alkotta csodáinak 
rengetegébe. Amíg nem láttuk 
ezeket, nehéz elképzelni, de attól 
még igaz: Szingapúr mindent új 
szintre helyez. Ott van rögtön 
a ”supertree” park, melynek 
mesterséges fáihoz hasonlót csak 
a fantasztikus filmekben látni. A 
futurisztikus, 16 emeletes, nö-
vénnyel befuttatott építmények 
naplemente után földönkívüli 
fényárba borítják a környéket, mi-
közben a napenergia és az esővíz 
gyűjtésével védik a környezetet 
és a negyedmillió növényfajtát 
nevelő kerteket. Vagy keressük 
fel a szintén mesterségesen meg-
alkotott Santos szigetet, amely 
a város egyik legkülönlegesebb 
pihenőövezete stranddal, golf-
pályával, tengeri akváriummal és 
nyári bobpályával. A Clark Quay 
folyó torkolatában épült szóra-
kozónegyed egyenesen kötelező 
látványosság azoknak, akiket a 
felhőkarcolók és a komoly pénze-
ket mozgató üzletek világa vonz. 
De itt található a térség egyik 
leghíresebb múzeuma is, mely a 
délkelet-ázsiai régió történelmét 
tárja elénk izgalmas formában. Ha 
pedig tiszta időt fogunk ki, üljünk 
fel a 165 méter magas, légkondi-
cionált óriáskerékre, a Singapore 
Flyerre, mert a tetejéről akár 
Malajziáig is elláthatunk. Fo
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69 www.fradi.hu! 2015ben a Groupama Aréna éppen a Singapore Sports Hubot is  
megelőzve nyerte meg a Stadium Business Awards elismerését

UTAZÁS #

”ODAVAGYOK EZÉRT A HELYÉRT”

”Valóban ritkán látott rend és tisztaság 
uralkodik itt, ennek ellenére az em-
bernek olyan érzése van, hogy bármit 
megtehet” – összegzi a város izgalmas 
kettősségét úszónk, Verrasztó Dávid, 
aki a Világkupa-sorozat résztvevője-
ként nemrégiben már harmadszor járt 
a távol-keleti országban. És látogatá-
sára ezúttal rá is húzott egy kicsit. ”A 
verseny után maradtam még néhány 
napot, mert igazi rajongója vagyok 
Szingapúrnak. A hipermodern élet és a 
tradicionális lenyomatok együttesével 
egyszerűen nem tudok betelni. Azt a 
hangulatot találod meg benne, ami-
re épp vágysz. Az egyik sarkon még 
felhőkarcolók magasodnak előtted, 
néhány méterrel arrébb meg hirtelen 
régi, angolszász épületek között leled 
magad. És hiába vádolják sokan vele, 
a legkevésbé sem mesterkélt a vá-
roskép.” Márpedig ha a háromszoros 
Európa-bajnok mondja ezt, annak csak 
hinni lehet, hiszen legutóbb is annyira 
belefeledkezett az élménybe, hogy 
egy nap alatt 25 km-t sétált a város-
ban. Mindent látott, mindent tapasztalt. 

”Vagyis csak majdnem mindent. Nagy 
vágyam, hogy feljussak a Marina Bay 
Sands luxushotel tetejére, ahol Szinga-
púr egyik ikonikus jelképe, a világ leg-
nagyobb feszített víztükrű medencéje 
található. Viszont hivatalosan csak a 
szálloda vendégei használhatják, én 
pedig sajnos nem jelentkeztem be elő-
re. De tervezem, hogy egyszer munkán 
kívül is elutazom a városba, és ha ez 
összejön, sokkal szemfülesebb leszek.”
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A REND TERMÉSZETESEN AZ UTA
KAT IS URALJA. A JÁRMŰVEK 
SZÁMÁNAK KORLÁTOZÁSÁRA  
SZIGORÚ RENDSZERT VEZET
TEK BE: AZ AUTÓVÁSÁRLÁSHOZ 
KÜLÖNENGEDÉLY SZÜKSÉGES, 
MELYNEK ÁRA VÁLTOZÓ, A KE
RESLET HATÁROZZA MEG. RÁADÁ
SUL HAVONTA MEGHATÁROZOTT 
SZÁMÚ KVÓTA ÁLL CSAK RENDEL
KEZÉSRE, MELYET HIVATALOS  
LICITÁLÁSON OSZTANAK SZÉT
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NOVÁK
DEZSŐ

70www.fradi.hu ! Novák Dezső pályafutásáról nyílt kiállítás február 
25-én a Groupama Arénában

NOVÁK
DEZSŐ

70www.fradi.hu

# ÖRÖKZÖLD

VASI FRADISTÁK
JUBILEUMA
Azt mondják, hogy a számok tényszerű-
ségét megkérdőjelezni olyan ostobaság, 
mint az óceánba vödörrel vizet hordani, 
mégis van eset, amikor bizonyos számok 
egymás mögé írásával és azok jelenté-
sével a magam részéről például képtelen 
vagyok mit kezdeni…
SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

Így például azzal, hogy 
Novák Dezső, ha élne, 
most ünnepelné a 80. 
születésnapját. De  
ugyanígy értelmez-
hetetlen, hogy a hál’ 
istennek még közöt-
tünk lévő Rátkai László 
pedig a 75.-et éri el. 
(Jut eszembe: a forma-
tervezésben és az őrült 
dizájnok kialakításában 
határt nem ismerő mai 
világunkban milyen kár 
is, hogy nem léteznek 
futball-labda formá-
jú gyertyák, amelyek 
remekül festenének a 
tortáján…) Mert dacolva 
a száguldva tovatű-
nő évekkel, én még 
mindig ott látom őket 
huszonvalahány évesen 
a szúette, fatribünös 
Fradi-pálya öltözőjében 
edzésre készülődve, 
vagy éppen a Népsta-
dionban, amikor 60–70 
ezres tömeg tombol a 
játékuk láttán. (Amihez 
persze volt némi szük-
ség néhány, a maga 
korában világsztárnak 
számító játékostárs 

”besegítésére” is…)
Ami az amúgy a poszt-
ján valóban világklasz-
szis Novák Dezsőt 
és a vitathatatlanul a 
futballzseni adottságait 
is magában hordozó 
(ám azt felszínre juttatni 

egy nagyon súlyos 
sérülés miatt sohasem 
tudó) Rátkai Lászlót 
a közös ferencvárosi 
múlton kívül összeköti, 
az Szombathely városa, 
amelyhez legalább 
annyi szállal kötődnek, 
mint futballsikereik leg-
nagyobb centrumához, 
az Üllői út 129-es szá-
mot viselő épülethez.
Dezső ugyan nem a vasi 
centrumban, hanem az 
ahhoz közeli Jákon szü-
letett, ám a költőóriás-
sal szólva még legény-
toll sem pelyhedzett 
az állán, amikor már 
a Haladásban játszott 
(ráadásul: balhátvédet, 
sőt, többször balszélsőt 
is…). Hogy aztán a Fra-
diban (természetesen 
sok-sok további játé-
kossal együtt) rátaláljon 
arra a Rátkai Lacira, aki 
éppen fordított életutat 
járt be, hiszen ő echte 
budapesti, aki aztán 
a részben csillogó, 
részben szomorú FTC-s 
éveket követően került 
a nyugat-dunántúli 
városba, és lett mára 
mondhatni tősgyökeres 
szombathelyi.
A vasi tájak és a buda-
pesti IX. kerület amúgy 
nagy távolsága ellenére 
szinte kertszomszé-
di viszonyban voltak 
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RÁTKAI
LÁSZLÓ

HORVÁTH
API

71 www.fradi.hu! Rátkai László és Horváth László rendszeres résztvevője  
a klub rendezvényeinek és eseményeinek

ÖRÖKZÖLD #

NOVÁK DEZSŐ, RÁTKAI LACI 
ÉS HORVÁTH API EGYARÁNT 
APÁM JÁTÉKOSAI VOLTAK 1967 
ÉS 1970 KÖZÖTT A LEGNÉPSZE-
RŰBB MAGYAR KLUB EGYIK 
LEGFÉNYESEBB IDŐSZAKÁBAN

mindig egymással. Ebbe a 
körbe tartozik Horváth ”Api” 
László is, aki Celldömölkről 
indult, a Ferencvárosban 
ívelt az egekig (és ez nem 
túlzás, hiszen ”Api” tagja 
volt az 1965-ben VVK-t nyert 
zöld-fehér együttesnek…), 
hogy aztán a Haladásnál is 
letegye a névjegyét.
És ha már a Haladás, vala-
mint a Ferencváros közös 
nagyságait sorra vesszük, 
akkor ugyan hogyan fe-
ledkezhetnénk meg arról a 
Szabó Feriről, aki (Horváth 
Apihoz hasonlóan) Celldö-
mölkön született, onnan 
került a Haladásba, hogy 
aztán Dalnoki Jenő csikócsa-
patával (Ebedli, Nyilasi és 
a többiek) ragyogó karri-
ert fusson be a budapesti 
zöld-fehéreknél.
Novák Dezső, Rátkai Laci és 
Horváth Api egyaránt apám 
játékosai voltak 1967 és 1970 
között a legnépszerűbb 
magyar klub egyik legfénye-
sebb időszakában.
Hárman háromféle szintet 
jártak be, hiszen Novák (sok 
egyéb eredmény mellett) 
két olimpiai bajnoki címig és 
világválogatottságig vitte, 
Rátkai Lacinak sajnos nem 
úgy sikerült kettőjük találko-
zása, ahogyan azt közösen 
szerették volna, de ennek 
részint a sérülés, részint 
az volt az oka, hogy aki a 
Varga, Albert, Rákosi belső 
hármasból bárkit is ki tudott 
volna szorítani, azt ma a 
magyar futball-legendák kö-
zött emlegetnénk… Lacinak 
ez nem sikerült, és Horváth 
Api helyén is egy minimum 
Európa-klasszis, bizonyos 
Páncsics Miklós játszott a 
4-es számú mezben…

Páncsics középhátvédbe 
állításával szerezte vissza újra 
Horváth Api ezt a mezt, ame-
lyet éppen a Páncsics-kor-
szak előtt már magabiztosan 
birtokolt, csak aztán jött az a 
bizonyos Internazionale elleni, 
sohasem felejthető meccs, a 
kiállítás, Páncsics beszállása 
és Api számára a sors kereke 
egy időre elkezdett visszafelé 
forogni…
A legtovább mégis ő maradt 
fradista, hiszen a mai napig a 
klub utánpótlás szekciójának 
nagyra becsült, mindenki által 
tisztelt, sokszorosan megsü-
vegelt edzője.
Novák Dezső már régen az 
égi pályákon rúgja a maga 
utánozhatatlan szabadrúgá-
sait, őt így csak ”távollété-
ben” köszöntheti fel minden 
fradista a 80. születésnapja 
alkalmából. Rátkai Laci 75. 
születésnapjára viszont bárki 
küldhet egy üdvözletet a Fradi 
és a Haladás címére egyaránt.
Mindkét klubnál tudni fogják, 
kinek szól az üdvözlet, és azt 
is, hogy hová továbbítsák.
Aki meg a gyerekéből vagy 
az unokájából minimum NB 
I-es hátvédet akar faragni, az 
menjen ki a Népligetbe.
Horváth Lászlót kell keresni.
Ha a portás így nem tudná, 
akkor mondja azt: ”Az Api 
bácsihoz jöttem…” 
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KETOGÉN 
DIÉTA

A ketogén diétát a gyógy
szeres kezelésre nem 

reagáló epilepsziás gyerme
kek kezelésére, rohamaik 
gyakoriságának csökken
tésére sikerrel használják.

72www.fradi.hu ! Verrasztó Evelyn és Verrasztó Dávid 2018 
szeptemberében nyitotta meg közös kávézóját

# GASZTRÓ

ZSÍROS
DIÉTA
Szalonnát szalonnával – ez napjaink egyik 
legtöbbre értékelt diétás étrendjének az 
alapelve, mely a zsírt ellenségből hirtelen 
baráttá léptette elő a pluszkilogrammok 
ellen folytatott harcban. A ketogén 
néven befutott módszer ritkán látott 
egyszerűségű, egy-egy sikersztori pedig 
bizonyítja, működőképes is. De soha ne 
felejtsük el: csodafogyókúra – egyelőre – 
nem létezik. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

GYORSAN SOKAT
A ketogén étrend lényege, hogy 
minél alacsonyabban kell tartanunk a 
szénhidrát- és fehérjetartalmú táp-
lálékok bevitelét, miközben a napi 
kalóriaszükséglet közel 70 százalékát 
zsírból fedezzük. A tartósan nyomott 
cukorbevitel hatására testünket a 
ketózis állapotába juttatjuk, mely így 
az elraktározott zsírt használja energia-
forrásnak, beindítva ezzel a fogyást. A 
kúra kezdetén a szénhidrátraktárak lát-
ványosan kiürülnek a szervezetből, ami 
rengeteg vízveszteséggel is jár. Ennek 
hamar látható eredménye van a tükör-
ben, ez pedig napjainkban már önma-
gában garancia a hírnévre. De más 
pozitívumokat is írnak a diéta számlájá-
ra. Ideális esetben a ketózis állapota az 
inzulinszintet stabilan normális szinten 
tartja, megszűnik a cukor utáni sóvár-
gás és elmaradnak a falási rohamok, 

valamint az elnyújtott energiaellátásnak 
köszönhetően tovább bírja a szervezet 
egy étkezéssel. ”A jól csengő előnyök 
dacára összességében egy szakmailag 
erősen megosztó módszerrel állunk 
szemben. Megfelelő és kellően szoros 
felügyelettel elérhetők a mindenfelé 
hangoztatott pozitív hatások, de ilyen 
állandó kontroll csak nagyon kevés 
esetben adott. Enélkül pedig kimagasló 
precizitás, önfegyelem és jó monoton-
tűrő képesség kell hozzá” – tereli reá-
lisabb mederbe a ketogén diéta körüli 
túlzott lelkesedést dr. habil. Fritz Péter, 
az FTC egészségtudományi szakértője.

VÉKONY JÉG
Székrekedés, hasmenés, hányinger, 
hányás – ezek csak az átállás tünetei, 
melyek az esetek döntő többségében 
enyhülnek vagy akár el is múlnak egy-
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73 www.fradi.hu! Jégkorongozóink az idegenbeli mérkőzéseket követően a hazafelé 
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GASZTRÓ #

két héttel a diéta kezdete után. De a kellemetlen 
szimptómák mellett komoly rizikók is kísérik a 
ketogén étrendet. ”Az egyik legfontosabb a 
dehidratáció veszélye. Az étvágycsökkenés és 
zsírégetés mellett a ketózis mellékhatásként 
vízhiányt idéz elő, ami komoly funkcionális 
problémákat is okozhat. Fontos tehát felhívni a 
figyelmet arra, hogy a diéta során rendszere-
sen és az átlagosan ajánlott napi mennyiségnél 
többet kell inni, még akkor is, ha nem érzünk 
szomjúságot.” Ugyanígy visszás a gyümölcsök 
és zöldségek fogyasztásának drasztikus visz-
szaszorítása – a banán például tiltott elem az 
étrendben –, mely hiánytünetek kialakulásához 
vezet. ”A vitaminok, a rostok és a nyomelemek 
bevitele is visszaeshet egy ilyen szélsőséges 
étrenddel, melyeket erősen ajánlott táplálékki-
egészítőkkel pótolni. De az, hogy pontosan mit 
és mivel, csak folyamatos vérképkontroll mellett 
látható. Ahogy szakmai felügyeletet indokol 
a drasztikusan megemelkedett zsírbevitel is, 
amely a koleszterinszintben csapódhat le.” És 
akkor a lelki tényezőkről még nem is esett szó. 
Az étkezési zavarokkal küzdőket egyenesen 
tiltja a szakma a fogyókúra ezen formájától, 
mert esetükben fennáll a veszélye annak, hogy 
a határokat nem érezve és testük jelzéseit nem 
érzékelve túlzásokba esnek, amivel komoly 
károkat tehetnek a szervezetükben. ”Hiába a 
számos rizikó, sokaknál komplett életmóddá 
válik a ketogén diéta. Sportolók esetében ez 
különösen visszás, mivel a makroanyagok meg-
borult bevitele idővel izomvesztő hatással is bír, 
ami óhatatlanul a teljesítmény rovására megy. 
Kétségtelen, hogy vannak sikertörténetek, 
melyek nagy hírverést kapnak, de ne felejtsük 
el, hogy azok ritkán látott külső támogatást és 
belső fegyelmet feltételeznek.”

PROFI SPORTOLÓKNÁL 
NEHEZEN TUD 
EREDMÉNYESEN MŰKÖDNI 
A KETOGÉN DIÉTA. 
LEGINKÁBB AZÉRT, MERT 
NEM INKUBÁTORBAN ÉLNEK, 
HANEM EDZŐTÁBORBÓL 
VERSENYRE UTAZVA 
ÁLLANDÓ MOZGÁSBAN 
VANNAK. ÍGY PEDIG NEHEZEN 
BIZTOSÍTHATÓ MINDEN 
SZÜKSÉGES KONTROLL ÉS 
FEGYELEM, MELY NÉLKÜL EZ 
AZ ÉTREND NEM AJÁNLOTT

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. FRITZ PÉTER
egészség tudományi szakértő
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KLIVINYI 
KINGA
1. Hogyan lettél kézilabdázó? Óbudán 
sportiskolába jártam, ott ismerkedtem 
meg a sportággal, amelyet gyorsan 
megszerettem. Ráadásul anyukám is 
kézilabdázott, így otthonról is hoztam 
ezt a vonzalmat.

2. Kitől kaptad az életben és a sport-
ban a legjobb tanácsot? Anyukámtól, 
aki a mai napig a fő kritikusom, s a 
párom (Debreczeni Dávid, a Fradi 
kézilabdázója – a szerk.) ugyancsak 
hasznos tanácsokkal szokott ellátni.

3. Milyen érzés a Fradiban sportolni, 
mennyiben különbözik az FTC más 
kluboktól? Korábban csak hallottam 
róla, ma már én is tudom, hogy a 
Fradi valóban más, mint a többi klub. 
Amikor a szurkolók megtudták, hogy 
a Fradiba igazolok, rengeteg kedves, 
bátorító üzenetet kaptam tőlük. Úgy 
érzem, be is fogadtak. Jó érzés ide 
tartozni.

4. Mit tartasz a csapat legnagyobb 
erényének? Fiatalok és összetartók 
vagyunk, nincs széthúzás, igazi csapa-
tot alkotunk a pályán és azon kívül is. 

5. Ki a legjobb játékos, aki ellen vala-
ha játszottál? Egyértelműen Cristina 
Neagu, őt tartom a világ jelenlegi 
legjobb játékosának is, Nora Mörk 
mellett.

6. Mivel töltöd legszívesebben a 
szabadidődet? A családommal, a 
vőlegényemmel, Dáviddal, valamint a 
kutyusommal, ezért gyakran kutyaba-
rát étterembe megyünk, s moziba is 
szeretünk járni.

Született: Budapest, 
1992. március 31.

Magasság, testsúly: 
173 cm/66 kg

Poszt: balátlövő
Korábbi klubjai: 
Vasas, Vác, Érd

7. Milyen autóval közlekedsz? Audi 
A4-essel, amit nemrég vettem.

8. Mi a kedvenc ételed, italod? 
Gyümölcsleves, valamint 
barackos ice tea.

9. Ki a kedvenc színészed, színész-
nőd? Ryan Reynolds és Cameron Diaz.

10. A neked tetsző filmeket többször 
is megnézed? Csak ritkán, de egyet 
biztosan, a Space Jamet, azaz a Zűr az 
űrbent.

11. A Fradiban kik a legjobb barátaid? 
Kifogástalan a csapatszellem, minden-
kivel kijövök. A legjobb barátnőm Blani 
(Bíró Blanka – a szerk.), akivel koráb-
ban együtt játszottunk a Vácban. Misi-
vel (Kovacsics Anikó) szintén nagyon 
jó a kapcsolatom, akárcsak Nonival 
(Háfra Noémi), az edzéseken ő a pá-
rom. Nadával (Schatzl Nadine) pedig 
Érden kézilabdáztam egy csapatban.

12. Elek Gábor vezetőedzővel milyen 
a kapcsolatod? Abszolút szimpatikus, 
pozitív beállítottságú ember. Jól kijö-
vök vele, tökéletesen ismeri a játéko-
sait, tudja, kihez hogyan kell szólni, 
mivel lehet leginkább motiválni.

13. Mik a céljaid a közeli és a távoli 
jövőre? Közeli célom, hogy tavasz-
szal százszázalékos formában tudjam 
segíteni a csapatot. A távolabbi, hogy 
kijussunk a válogatottal az olimpiára.

+1. Életmottód röviden? Walt Disney- 
től citálnék: Gondolkodj, higgy, álmodj 
és merj!

Audi 

8. Mi a kedvenc ételed, italod? 

9. Ki a kedvenc színészed, színész-
Ryan Reynolds és Cameron Diaz.

10. A neked tetsző filmeket többször 
Csak ritkán, de egyet 

biztosan, a Space Jamet, azaz a Zűr az 

11. A Fradiban kik a legjobb barátaid? 
Kifogástalan a csapatszellem, minden-
kivel kijövök. A legjobb barátnőm Blani 

, akivel koráb-
ban együtt játszottunk a Vácban. Misi-

 szintén nagyon 
jó a kapcsolatom, akárcsak Nonival 

, az edzéseken ő a pá-
 pedig 

A totó hagyományait 
megidézve 13+1 

kérdést teszünk fel 
kedvenceinknek. 

Ezúttal női 
kézilabdacsapatunk 
válogatott átlövőjét, 

Klivinyi Kingát 
faggattuk.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
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NYITVA TARTÁS: 
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Keresd a Fradi Shopban és shop.fradi.hu oldalon!

Különböző egyedi,
fémborítású címeres
kiszerelésekben.

 szélálló
 újratölthető
  garantált a hosszú 

élettartam

EREDETI AMERIKAI

  
ÖNGYÚJTÓK

A FRADI SHOPBAN!


