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3 www.fradi.hu! 2019-ben ünnepli fennállásának 120. esztendejét
a Ferencvárosi Torna Club 
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2019.
 FEBRUÁR

A következő 
ZÖLD & FEHÉR 
magazin 2019. 
február 28-án  
jelenik meg!

44 Se fel, se le!

46 Tavasszal kell a bravúr

48 Tökéletes év

50 Vissza a jelenbe

52 Mögöttünk 
a teljes hazai mezőny

54 Gyógyító 
ragaszkodás

56 Recept: 
török konyha

58 Vendégtoll:  
Szentesi Zöldi László

66 Ahol 300 napig tart 
a nyár

70 A gyűrű ura

72 Gasztró:  
hús nélkül a csúcsra

74 13+1 kérdés  
Nagy Gergőhöz

66

XX 4852

56

4 ! Téli szerzeményünk, Mikalaj Szignevics eddigi 
pályafutása során 5 fehérorosz bajnoki címet nyertwww.fradi.hu

# TARTALOM 
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A kiadó a MATESZ tagja! 

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

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

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

A MARQUARD MEDIA 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.

HA BEKÖSZÖN A SZÜKSÉG, 
VÉGE A SZERETETNEK

Hiába mondtam anno néhány játékostársam-
nak, a Fradiból nem szabad elmenni, csak ha 
küldenek. Mégis elmentek, több pénzért, tága-
sabb lakásért, modernebb autóért, ám boldog 
egyikük sem lett, mert ahogy a régi sláger 
mondja: nem lehet boldogságot venni,  
a szegény néha gazdagabb.
Ez jutott eszembe, amikor meghallottam, 
hogy Faluvégi Dorottya nyáron Győrbe igazol. 
Fájdalmam fokozódott, amikor a mi ”Csibénk” 
az ETO honlapján első nyilatkozatában nem Fe-
rencvárosként, hanem ”jelenlegi csapataként” 
fogalmazott rólunk, mintha lélekben már nem is 
velünk lenne. Pedig a Népligetben tanulta meg 
a sportág alapjait, fradistaként szerzett juni-
or világbajnoki címet, a lelátóról, az öltözőből 
áradt felé a szeretet. Meggondolatlan megnyil-
vánulásával ráadásul a győrieket nem állította 
maga mellé, a fradistákat viszont megbántotta.
Volt előszele ”Csibe” szemforgatásának, még-
hozzá magazinunk novemberi számában, ami-
kor is a címlapon mosolygott junior világbajnok 
klubtársaival, Háfra Noémivel és Márton Gré-
tivel, ám hármójuk közül ő volt az, aki a jövőjét 
érintő nyilatkozatában nem kötelezte el magát 
markánsan a Fradihoz, hanem többek között 
ezt mondta: ”Lehetetlen megjósolni, klubszin-
ten hol fogunk játszani öt–nyolc év múlva, de 
amikor erre gondolok, azt látom magam előtt, 
hogy mindannyian válogatott mezben küzdünk 
egymás mellett.” Mint kiderült, éppen az ő 
menedzsere volt az, aki egy másik ferencvárosi 
kézilabdázónak, Hornyák Dórának azt taná-
csolta, más klub (amúgy nem létező) ajánlatára 
hivatkozva kérjen több pénzt – amivel persze 
éppen az ügynök járt volna a legjobban. Más 
kérdés, Hornyák elvetette a hitvány javaslatot, 
sőt jelentette azt a vezetőknek…
Ahogy hajdani társaim, feltehetően ”Csibe” 
sem gondolt bele abba, fradistának az önzetlen 
szeretetet, a mély megbecsülést csak a Fradi- 
család tudja biztosítani. Talán ezért is jutott 
eszembe a régi közmondás: ha beköszön a 
szükség, vége a szeretetnek.

Bánki József

5 www.fradi.hu! 2018 utolsó hivatalos ferencvárosi eseménye a hagyományos szilveszteri 
koccintás volt a Groupama Arénában

LEVÉL #
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FÉRFI VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Február 6. Brescia–FTC-Telekom
Február 27. FTC-Telekom–Crvena zvezda

OB I
Február 2. FTC-Telekom–Szentes
Február 9. BVSC–FTC-Telekom
Február 16. FTC-Telekom–Honvéd
Február 23. Eger–FTC-Telekom

ÖKÖL VÍVÁS
Február 6–9. Bocskai István nemzetközi 
emlékverseny

ATLÉTIKA
Február 9. összetett országos bajnokság 
(Budapest, BOK-csarnok)
Február 16–17. magyar bajnokság (Budapest, 
BOK-csarnok)
Február 2. Meeting Elite Indoor (Mondeville, 
Franciaország)
Február 10. Meetin d’Athlétisme (Liévin, 
Franciaország)

NŐI JÉGKORONG
OB I
Február 13. FTC-Telekom–KMH
Február 28. KMH–FTC-Telekom

NŐI VÍZI LABDA
OB I
Február 2. Szeged–FTC-Telekom
Február 9. FTC-Telekom–UVSE
Február 16. FTC-Telekom–BVSC
Február 23. Dunaújváros–FTC-Telekom

NŐI KÉZILABDA
BL
Február 2. FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri ETO
Február 9. Krim Mercator–FTC-Rail Cargo Hungaria
Február 23. FTC-Rail Cargo Hungaria–Thüringer

NB I
Február 16. FTC-Rail Cargo Hungaria–Mosonmagyaróvár

6 ! Felépült a keresztszalag-szakadásból 
női labdarúgónk, Diószegi Fanniwww.fradi.hu

# MENETREND 
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ÚSZÁS
Február 16. 
nyíltvízi vb-válogató (Doha)

BIRKÓZÁS
Február 23–24. kötöttfogású 
magyar nagydíj (Győr)

FÉRFI LABDA RÚGÁS
NB I
Február 2. FTC–Budapest Honvéd
Február 16. DVSC–FTC
Február 23. FTC–Puskás Akadémia

MAGYAR KUPA
Február 20. FTC–Kisvárda

TEKE
FÉRFI SZUPERLIGA FELSŐHÁZ
Február 2. FTC–Zalaegerszeg 
Február 9. FTC–Szeged
Február 23. Szolnoki MÁV–FTC

NŐI SZUPERLIGA
Február 2. BKV Előre–FTC
Február 9. FTC–Bátonyterenye
Február 23. FTC–ZTE-ZÁÉV

FÉRFI 
JÉG KORONG
ERSTE LIGA
Február 1–23. 
közép-szakasz felső
Február 26-tól rájátszás

FÉRFI KÉZILABDA
NB I
Február 2. Eger–FTC
Február 9. FTC–Komló
Február 23. FTC–Tatabánya
Február 26. Szeged–FTC

7 www.fradi.hu! A január elején távozott Kjartan Finnbogason volt  
az NB I első izlandi légiósa

MENETREND #

Február
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GYORS
ÚJABB ÚSZÓKLAS SZIST 
IGAZOLTUNK!
Lapzártánkkor érkezett a 
hír, hogy klubunk Szilágyi 
Liliánát követően újabb 
klasszis úszót szerződtet. A 
legfrissebb igazolás Buda-
pest és London Európa-baj-
noka, Verrasztó Evelyn, 
akinek testvére, Verrasztó 
Dávid 2017 októberében 
szerződött egyesületünk-
höz. A 29 esztendős úszó 
korábban három alkalom-
mal is nyert rövid pályás 
Európa-bajnokságot!

TORNAGYŐZELEM 
VÁGSELLYÉN
Január közepén felké-
szülési tornán vett részt 
férfi kézilabdacsapatunk 
Vágsellyén, a mai Szlovákia 
területén. A kétnapos tor-
nán a rendszeres Bajnokok 
Ligája-résztvevő, szlovák 
bajnok eperjesi Tatran Pre-
sov mellett a West Wien és 
a helyi Vágsellye csapatait 
előzte meg. A torna legjobb 
kapusának a mieink játé-
kosát, Marián Zernovicot 
választották meg. 

U18-AS VB-BRONZ
A magyar női U18-as vá-
logatott bronzérmesként 
zárta az ausztriai divízió 
I/A-s világbajnokságot. A 
magyar csapatban három 
ferencvárosi jégkorongo-
zó is helyet kapott: Lázár 
Csenge, Timkó Blanka és 
Józsa Orsolya egyaránt 
alapembere volt a dobogón 
végzett válogatottnak. 

Az FTC Baráti Kör decemberi ösz-
szejövetelére szokatlan, egyben 
kellemes körülmények között 
került sor. Samu László héhalmi 
vállalkozó jóvoltából disznóölésre 
és disznótorra szóló meghívást 
kaptunk a Népligeti Sportcent-
rumba. Samu Lászlóról tudni 
kell, hogy a Fradihoz több szállal 
kötődik. Amellett, hogy született 
zöld-fehér drukker, a baráti kör 
hűséges tagja, továbbá lánya, 

HANGULATOS KÖSZÖNTÉS
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

SZILÁGYI LILIÁNA 
A FRADIBAN!
A Ferencvárosi Torna Clubban folytat-
ja pályafutását az Eb-ezüstérmes, ifjú-
sági olimpiai és Európa-bajnok Szilá-
gyi Liliána. A 22 esztendős úszó ezer 
szállal kötődik az FTC-hez. Édesapja, 
Szilágyi László szintén a Fradiban 
úszott; nagypapája, Gyarmati Dezső 
klubunk olimpiai bajnok vízilabdázó 
legendája; nagynénje, Gyarmati And-
rea, ugyancsak úszóként, kétszeres 
Európa-bajnok a Ferencvárossal; nem 
mellesleg Gyarmati Andrea férje az a 
Hesz Mihály volt, aki az FTC színeiben 

Anna az FTC női labdarúgócsapatának 
kapusa. 
A jó hangulatú összejövetelen köszön-
tötte és ajándékozta meg Nyíri Zoltán, 
az FTC ügyvezető alelnöke és Bálint 
László, az FTC Baráti Kör elnöke Máté 
Jánost, az 1975-ben a KEK döntőjéig 
menetelő csapatunk gólerős csatárát, 
a liverpooli ”kengurucsel” (test-, majd 
lövőcsel) megalkotóját 70. születés-
napján. Az egykori játékostársak, 
szurkolók gratulációja és baráti ölelése 
tette emlékezetessé az ünnepelt szá-
mára ezt a napot.

ugyancsak olimpiai bajnoki címet 
nyert. Mondhatjuk tehát, hogy Liliána 
hazatért.   
– Hatalmas megtiszteltetés, hogy a 
Ferencváros sportolója lehetek, ígérem, 
élni is fogok ezzel a lehetőséggel – fo-
galmazott immár zöld-fehér színekben 
a mosolygós úszó. – Molnár Ákos edzé-
seit látogatom, rendkívül kemények a 
gyakorlások, de erre van szükség a 
sikerek eléréséhez. Jó szívvel gondolok 
a nagypapámra, biztos vagyok benne, 
most is nagyon büszke lenne rám. 
Mindent megteszek a sikerekért, s hogy 
elérjem a Ferencvárosban a céljaimat. 

8 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu

# BARÁTI KÖR 

8 ! 2018. december 22-én volt 4 esztendeje,
hogy útjára indult a Fradi TV műsorawww.fradi.hu
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KÜLÖNLEGES ÉLMÉNY
Női kézilabdacsapatunk 
tagjai már 2017-ben is 
ajándékkal lepték meg a 
Down Alapítvány Sarokház 
Lakóotthonában élőket. 
A kapcsolat 2018 karácso-
nyán kézilabdaedzéssel 
mélyült tovább az Elek Gyula 
Arénában. 
– Nagyon szuper volt, 
nagyon élveztük az egész 
látogatást, az összes felada-
tot. A legjobb az volt, amikor 
pattogtatni kellett a labdát, 
és az én társam bírta a legto-
vább. Hatalmas élmény volt 
együtt megtapasztalni azt a 
boldogságot és örömöt, ami 
áradt belőlük – fogalmazott 
Nagy Lívia, a mieink beállója.

GYERMEKÁLDÁS!
Nagy örömhírt jelentett be Elek 
Gábor és Szucsánszki Zita: női 
kézilabdacsapatunk korábbi 
irányítója hamarosan kisfiúnak ad 
életet! A gének alapján a gyer-
mek szinte predesztinálva van 
arra, hogy a Ferencváros kézilab-
dázója legyen.
– Nem fogjuk a pályára ráncigálni, 
de azért a kézilabdában, ebben 
a közegben fog felnőni, ez szinte 
biztos. Sportolásra és egészséges 
életmódra fogjuk nevelni. És per-
sze fradista lesz, úgyhogy gond 
nem lehet – mondta az anyai 
feladatokra készülő Zizi.

GYORS

Lovrencsics Gergő fia, 

Nathan ismerkedik a hóval

Amadou Moutari is hazautazott 

népes családjához

A Wilmots család karácsonya 

Marckal és Martennel

ÚJABB FONTOS ALÁÍRÁS!
Háfra Noémi, Bíró Blanka 
és Mészáros Rea után 
újabb alapember hosszab-
bított női kézilabdacsapa-
tunkból: Schatzl Nadine 
2021 nyaráig kötelezte el 
magát Elek Gábor csapa-
tához.  

SZEMES SZENZÁCIÓS!
Ifjú vívónk, Szemes Gergő 
számára remekül zárult 
2018, és annál is jobban 
kezdődött 2019, ő lett 
ugyanis a kadet korosztály 
világranglista-vezetője. A 
15 éves sportoló legutóbb 
az Európai Körverseny 
pozsonyi állomásán a kadet 
válogatott tagjaként arany-
érmes lett, egyéniben pedig 
a bronzéremig jutott. 

MACKÓK A JÉGEN
A Gyergyói HK elleni jégko-
rongmérkőzés első ferenc-
városi találatát követően 
a szurkolók több zsákra 
való plüssmackót dobtak a 
jégre. A drukkerek a klub 
előzetes kérésének tet-
tek eleget a jótékonyság 
jegyében. Az így összegyűj-
tött játékmackókat az FTC 
jégkorongszakosztálya egy 
budapesti gyermekkórház 
javára ajánlja fel, ezzel a 
kis aprósággal is meg-
könnyítve a pici betegek 
mindennapjait. A ”mackós 
mérkőzésen” jégkoron-
gozóink 4-3-ra győztek, 
aminek köszönhetően 
megnyerték az Erste Liga 
alapszakaszát.

10 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 10 ! Szucsánszki Zita és Elek Gábor a Fradi TV adásában 
jelentette be az örömhírt: ”Zizi” várandós! www.fradi.hu

# HÍREK 

FIN_010-012_ZF_1902_HIREK2_3.indd   10 22/01/19   13:24



DOMINIKAI KALANDOK
December végét és január elejét pihenés-
sel töltötték labdarúgócsapatunk tagjai. 
A góllövőlistát vezető Davide Lanzafame 
a Dominikai Köztársaságban töltődött fel 
családja, na meg egy delfin társaságában.
– Két hetet töltöttünk ott, nagyszerű hely. 
Kellemes, meleg idő volt, tényleg nagyon 
jól ki tudtam kapcsolódni. A lányoknak is 
nagyon tetszett a vakáció, nagyszerű csa-
ládi program volt, mindenki remekül érezte 
magát – lelkendezett Davide.

GYORS

TRÜKKÖK A PÁLYÁN KÍVÜL
Labdarúgócsapatunk játékosa, Marcel Heister különleges hobbinak hódol szabad-
idejében. A horvát–német védő szereti kártyatrükkökkel lenyűgözni közönségét.
– Kiskorom óta érdekelnek a bűvész- és kártyatrükkök, mindig is szerettem volna 
megtanulni minél többet. Régen nem voltak elég fürgék az ujjaim ehhez, de ma 
már egész jól megy. Persze a kártyatrükkök esetében is rengeteg gyakorlásra van 
szükség, de elszánt vagyok, akár éjszaka is felkelek, hogy oktatóvideó segítségé-
vel gyakoroljak – árulta el Marcel.

LUCSÁNSZKY 
A FRADIBAN
Új edzővel vág neki a 
tavaszi szezonnak U19-
es labdarúgócsapatunk: 
Lisztes Krisztiánt Lu-
csánszky Tamás váltja. 
Az 52 éves szakember 
az NB III-ban a Bu-
daörsöt, az NB II-ben a 
Nyíregyházát vezette 
korábban bajnoki címre, 
s dolgozott a Fradi fiók-
csapatának tekinthető 
Soroksárnál is. A Fe-
rencvároshoz köthető 
több játékosnak is volt 
az edzője, így példá-
ul Holczer Ádámnak, 
Lovrencsics Balázsnak 
– aki az ő edzősége ide-
jén lett a másodosztály 
gólkirálya Soroksáron 
–, Silye Eriknek, Haris 
Attilának, Csilus Ádám-
nak, Jova Leventének 
és Dragóner Filipnek.

Sztefan Szpirovszki kedvesé-

vel Isztambulban pihent

HIBÁTLAN LÁNYOK 
Veretlenül vezetik az NB 
II Nyugati csoportját női 
futsalosaink, ráadásul a 
bajnokság első 10 meccsén 
60 gólt lőttek és csak 9-et 
kaptak. 10 forduló után a 
liga góllövőlistáját is egy 
ferencvárosi lány vezette: 
Kókány Regina 16-szor volt 
eredményes. 

SZOMBATHELYTŐL 
QUITÓIG
Eldőlt, hogy két labdarú-
gónk is kölcsönben, más 
egyesületben folytatja 
pályafutását. A portugál 
Rui Pedróra a Haladás 
csapott le, míg az argen-
tin Matías Rodríguezt az 
ecuadori Universidad 
Católica szerződtette 
kölcsönbe a több játékle-
hetőség reményében. 

BÁCSI LEHET 
AZ ÉV EMBERE!
A Playboy magazin immár 
hagyományosan több 
kategóriában is meg-
választja Magyarország 
legkiemelkedőbb embe-
reit. A sport kategórián 
belül az FTC kétszeres 
világbajnok és kétszeres 
Európa-bajnok birkózóját, 
Bácsi Pétert is jelölték 
az esztendő legjobbjai 
közé. A díjról az olvasók 
szavazata dönt, április 
elejéig naponta egy-egy 
vokssal lehet támogatni a 
jelölteket. 

11 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 11 www.fradi.hu! Válogatott védőnk, Otigba Kenneth 
Angliában esett át lábműtéten

HÍREK #
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MICSODA 
SPORTOLÓK, 
MICSODA 
ESZTENDŐ!

Valóban, közel tökéletes esztendőt tud-
hatott maga mögött a Ferencvárosi Torna 
Club 2018-ban. A tökéleteshez szükség 
lett volna a labdarúgók aranyérmére, de 
a futballon kívül is rengeteg csodaszép 
eredményt elértek sportolóink – az egyéni 
és csapatdíjazások során is.
A labdarúgást követően messze legnép-
szerűbb sportágunk a kézilabda. A Magyar 
Kézilabda Szövetség elnökségének dönté-
se alapján az esztendő végén 4 sportolón-
kat is díjazták: az év kézilabdázója a nőknél 
Kovacsics Anikó lett. 

”
Misi” túlzott sze-

rénységgel fogadta a hírt: ”Nagyon örülök, 
hogy engem választottak a legjobbnak, és 
őszintén meglep. Jólesik, hogy a múlt hét 
végén a szurkolóink is engem választottak 
és most a szakértők is. Nem az egyéni elis-
merésekért edzem minden nap, nem ezért 
próbálom a legjobbat nyújtani, de termé-
szetesen jó érzés, ha pozitív visszajelzést 
kapok. Ezzel együtt messze nem gondo-
lom, hogy most elértem volna a csúcsra, 
van még feljebb.” A legjobb női védekező 
játékos Mészáros Rea, a legjobb junior 
játékos Háfra Noémi, a legjobb serdülő fiú 
játékos pedig Lukács Péter. Ifjú irányítónk, 
Háfra Noémi amellett, hogy a debreceni 
junior világbajnokságon aranyérmet nyert 
csapat vezére volt, ”természetesen” az 
All Star csapatban is helyet kapott, akár-
csak Faluvégi Dorottya. Noémi továbbá a 
franciaországi felnőtt Európa-bajnokságon 
is olyan teljesítményt nyújtott, hogy nem 
lehetett kihagyni az álomcsapatból. 

A vízilabdások egészen elképesztő esztendőt zártak 2018-ban: 
amilyen sorozatban elindultak, azt megnyerték, így válva Európa, és 
ezáltal a világ legjobb csapatává. A sikerek egyik legfőbb kovácsa 
kétségkívül Varga Zsolt vezetőedző volt, akit a Vízilabdaedzők Vi-
lágszervezete megválasztott 2018 legjobb edzőjének. Ha a meden-
ceparton Varga Zsolt, akkor a vízben Varga Dénes volt az úr. ”Dumi” 
világklasszis formában játszott, nem véletlen, hogy a magyar férfi 
vízilabda-válogatott tagjai őt választották meg 2018 legjobb játéko-
sának, ami mellett az év góljának járó elismerést is megnyerte. De 
nem csak a játékostársak, a Magyar Vízilabda Szövetség is Varga 
Dénest választotta meg az elmúlt esztendő legjobbjának. Légiósunk, 
Aaron Younger ugyanezen a szavazáson az év legjobb magyaror-
szági légiósa lett. 
A sornak még nincs vége, hiszen a Magyar Sportújságírók Szövet-
sége által rendezett Év Sportolója gáláján több jelölést is kaptak 
játékosaink. Az év férfi sportolójának jelölték Bácsi Pétert – aki az 
egyéni sportágak csapatversenyében jelölt kötöttfogású váloga-
tott révén is érintett volt –, míg az év női sportolója címéért Háfra 
Noémi és Kovacsics Anikó is ringbe szállt. Az év csapatába jelölték 
az FTC-Telekom Waterpolo, valamint az 5 fradistával felálló női ju-
niorválogatott gárdáját, amely megnyerte a debreceni korosztályos 
világtornát. Az év edzője címért versenyzett a kötöttfogású váloga-
tott szövetségi kapitánya, Sike András, míg az év labdarúgójának 
Davide Lanzafamét, a hölgyeknél pedig Fenyvesi Evelint és Szabó 
Viktóriát jelölték . 
Az év fogyatékos sportolóinál a Cagliariban megrendezett Szerv-
átültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán két aranyat és 
három ezüstöt nyerő úszónk, Gyurkó Alexandra, az edzőknél pedig 
felkészítője és egyben triatlonszakosztályunk vezetője, Pécsi Anna-
mária is bekerült a legjobb tíz közé.

12 ! Gyarmati Andrea, Magyar Zoltán és Gáspár Tamás 
is fradistaként lett az év sportolójawww.fradi.hu

# ZÖLDÖVEZET 
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ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

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

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

ILYEN 
AJÁNLAT MELLETT 

MÁS LABDÁBA 
SEM RÚGHAT!

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

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

 MELLETT  MELLETT 
MÁS LABDÁBA 
SEM RÚGHAT!

13 www.fradi.hu

ELŐFIZETÉS #

! Megújult külső, felfrissült belső. 
És továbbra is 100 százalék Fradi!
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@bbarbii22@KoltayAnna&GáspárZsolt

14www.fradi.hu ! Az MVM mint szponzor belépésével a Fradi népligeti főhadi
szállását hivatalosan FTCMVM Sportközpontnak nevezik

# ÉNFRADIM 

@BudvigAdam @AlexandraVeres

@KevinRöss @CsengeViragPalfi

# 
enfradim

Vegyél részt 
te is  

a Zöld & Fehér 
magazin  

szerkesztésében, 
fotózz, és töltsd 

fel képeid  
Instagramra  
@enfradim  
jelöléssel!
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4495
FORINT

EGY FRADISTA 
KÖNYVESPOLCÁRÓL 
SEM HIÁNYOZHAT!
AJÁNDÉK 
DVD-MELLÉKLETTEL! 

EXKLUZÍV KÉPEK, VIDEÓK, 
SZAKOSZTÁLYI BESZÁMOLÓK

KERESD A FRADI SHOPBAN, 
A SHOP.FRADI.HU OLDALON 
ÉS A NAGYOBB KÖNYVÁRUHÁZAKBAN!

2018FTC EVKONYV



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

Nyilván nehezebb lett volna, ha 
most kezdem a szakmát, de már 
akkor is az FTC-nél dolgoztam, ami-
kor a kiesés ellen küzdöttünk. Már 
akkor is volt egy olimpiai bajnokunk 
Varga Zsolt személyében, az elmúlt 
hat évben pedig hat olimpiai arany-
érmes érkezett a Fradiba, akiknek 
nincsenek sztárallűrjeik, viszont ab-
szolút maximalisták. Szerencsésnek 
érzem magam, hogy ilyen sportem-
berekkel dolgozhatok együtt.

S akkor, íme, Katona Norbi 
története: 

– A csapat menedzsereként 
nemcsak jó kapcsolatot ápolok a 
fiúkkal, de rengeteg szokásukat 
is ismerem. Éppenséggel, hogy ki 
iszik teát vagy kávét a mérkőzé-
sek előtt. Miként pontosan tudom 
azt is, melyik játékos hol szeret 
ülni a buszon, esetleg a repülőn 
hova kell neki ülőhelyet foglalni. 
Tisztában vagyok azzal is, hogy ki 
korán kelő típus, ki az, aki reggeli 
előtt csak öt perccel pattan ki az 
ágyból, mert minden percre szük-
sége van, hogy kipihenje magát, 
netán ki az, aki az indulás előtti 
utolsó pillanatokban érkezik meg. 
Olykor előfordul, hogy megoldást 
kell találnom olyan problémák-
ra is, mint amikor tíz perccel a 
mérkőzés előtt derül ki, nem jó 
színű sapkát hoztunk el a szállás-
helyünkről. Legutóbb Nápolyban 
esett meg ez velünk, ahová sze-
rencsére korábbi masszőrünk, az 
FTC egyik atlétája is elutazott ve-
lünk. Derék barátunk és kollégánk 
talán életében nem futott ennyire 
jó időt két kilométeren, a lényeg, 
hogy visszaért a kezdésre…

? A labdarúgócsapat fizioterapeutájához, Peter Friarhez: 
Ha már a karácsonyi meccsekről lemaradtunk, mikor kerítünk 

végre sort a régóta tervezett vasárnapi Premier League-maratonunkra?

 PASSZ
EZÚTTAL KÖKÉNY 
ANTAL, A LABDARÚGÓK 
CSAPATMENEDZSERE 
KÉRDEZTE KATONA 
NORBERTET, 
VÍZILABDACSAPATUNK 
MENEDZSERÉT, HOGY 
ENNYI OLIMPIAI 
BAJNOK KÖZT NINCS-E 
KISEBBRENDŰSÉGI 
ÉRZÉSE?

KATONA 
NORBERT

ROHANÁS 
EGY SZATYOR 
SAPKÁÉRT

16 ! Hat éve szolgálja a Ferencváros  
vízilabda-szakosztályát www.fradi.hu

# ÖRÖKZÖLD 

FIN_016_ZF_1902_PASSZ_3.indd   16 22/01/19   11:55



www.volkswagen.hu

Szebb lett tőle a város.

Az Arteon motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,2-5,1 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 109-134 g/km. A megadott értékek 
a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.  
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok 
összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes 
többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is 
befolyásolják. Részletes tájékoztatásért és az ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez! A képen látható gépkocsi illusztráció, extra 
felszereltséget tartalmazhat.

Az Arteon motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,2-5,1 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 109-134 g/km. A megadott értékek 

Arteon. Az avantgard gran turismo.
Markáns frontrész, keret nélküli oldalablakok és áramvonalas sziluett teszi kivételessé az Arteon  
megjelenését. Az igényes részletek és a modern, LED-technikájú fényszórók már az alapkivitel  
esetében is szembetűnőek. A két további szint, az exkluzív megjelenést biztosító Arteon Elegance  
és a sportos extrákat kínáló Arteon R-Line pedig a legmagasabb igényeket is kielégítik. Bármelyik  
változat mellett is dönt, a magával ragadó formaterv intelligens műszaki megoldásokkal teli belsőt rejt.

Pxxx_VW_Arteon_printad_new_200x240.indd   1 2019. 01. 10.   17:52



A kéthetes edzőtábor alatt hat felkészülési mérkőzést is 
vívott Sergei Rebrov csapata: a svájci Sion és a lengyel 
Korona Kielce mellett a román élvonalban szereplő Vitorul 
Constantával, Gas Metannal és Craiovával is megmér-
kőzött a Ferencváros. Utóbbi esetben külön meccset 
vívott egymás ellen a két klub A- és B-csapata, hogy a 
tétmeccsek közeledtével már komolyabb meccsterhelést 
kapjanak a játékosok.
A téli felkészülés lehetőséget adott Sergei Rebrovnak 
arra, hogy az elképzeléseit még jobban megértesse a csa-
pattal. Ukrán vezetőedzőnk szerint ez a szűk egy hónapos 
időszak meghatározhatja a tavaszi szereplést.
– A felkészülési hetek kevésbé látványos, ellenben kulcs-
fontosságú részét képezik az edzői munkának. Ilyenkor a 

18 ! A beleki edzőtábor özönvízszerű esőzéssel indult, ám ezt 
követően ideális körülmények közt készülhetett a csapatwww.fradi.hu

# FUTBALL 

 EDZŐTÁBORRAL
A SIKEREKÉRT
Labdarúgócsapatunk a durvasá
gokkal tarkított és végül elveszített 
székes fehérvári rangadót követően 
a címvédő Vidivel szemben 
ötpontos előnyről vár hatja az NB I 
folytatását. Az itthon megszokottnál 
korábban, már február 2án 
elkezdődő téli–tavaszi szezonra  
a török országi Belekben készült  
a Fradi.
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ, KOCZÓ DÁVID
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mérkőzéseken tét nélkül finomíthatjuk a taktikát, hogy ké-
szen álljunk a tavaszi bajnoki mérkőzésekre, amelyeknek 
sorát rögtön fontos rangadóval kezdjük a Honvéd ellen.
Portugália és Spanyolország után labdarúgócsapatunk 
ismét a korábban már megszokott helyszínre, Törökor-
szágba utazott téli edzőtáborba. Az út a jól bevált menet-
rend szerint alakult: együttesünk előbb Bécsbe buszozott, 
majd ott szállt fel az Antalya felé tartó repülőre. Minden 
tökéletesen zajlott, ezzel egyedül a repüléstől híresen 
ódzkodó, egy-egy rázkódást pokolként megélő Balogh 
Tonó kapusedző nem értene egyet...
Bár az előző években is minden igényt kielégítő helyszí-
neken készült csapatunk, ezúttal tényleg lélegzetelállító 
körülmények fogadták futballistáinkat. Az ötcsillagos 
prémiumszállodát úgy alakították ki, hogy ha egy csapat 
két hétig tartózkodik ott, a hotelben lévő valóságos kisvá-
rosnak köszönhetően akkor sem kell kimozdulnia onnan. 
Kiemelendő – ami a török hotelek esetében közel sem 
általános –, hogy a szállodának külön edzőpályái vannak. 
Így a Sergei Rebrov vezette szakmai stábnak csupán 

ÖT 
TÁVOZÓ
Öt játékos – az 
izlandi Kjartan 
Finnbogason, a 
német Julian Koch, 
az argentin Matías 
Rodriguez, a 
portugál Rui Pedro 
és a szerb Dejan 
Georgijevics – nem 
utazott el az edző-
táborba. Rebrov 
nem számít rájuk a 
tavasszal.

1919 www.fradi.hu! A minden igényt kielégítő edzőteremben gyakran 
megizzadtak a játékosok

FUTBALL #
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annyi dolga volt, amikor edzést akart tartani, hogy liftet 
hívott, majd kisétált egy csapóajtón a tökéletes minőségű 
gyepre...
Az edzőpályák mellett természetesen kiválóan felszerelt 
konditermek (itt Bali Péter vezetésével súlyemelés, erősí-
tés szerepelt a programban), hatalmas konferenciatermek 
(ahol ukrán vezetőedzőnk tudott eligazításokat tartani), 
számtalan medence, infraszauna, gőzkabin, masszázs- és 
relaxálószobák is tartoznak az épülethez. De arra is volt 

Mikalaj Szignevics
Poszt: csatár
Nemzetiség: fehérorosz
Született: Breszt,  
1992. 02. 20.
Korábbi klubjai: Dinamo 
Breszt (2011–13), BATE 
(2014–2018), Platanias (2017 
– kölcsönben).
A fehérorosz labdarúgást 
uraló BATE csapatában sorra 
nyerte a bajnoki címeket. A 
15-szörös válogatott BL- és 
EL-főtáblás rutinnal bír, 2018-
ban a Vidi kapuját is bevette 
– reméljük, ezt tavasszal, 
Fradi-mezben is megteszi. 

Marten Wilmots
Poszt: támadó középpályás
Nemzetiség: belga
Született: St. Truiden,  
1999. 01. 29.
Korábbi klubjai: St. Truiden, 
Standard Liege, Avellino.
A 70-szeres belga válogatott 
támadó, Marc Wilmots fia, 
Marten már az ősz végén is 
a Fradival készülhetett. Ta-
vasszal már mérkőzéseken is 
bizonyíthatja, hogy nem csak 
édesapja neve miatt van 
helye a futballpályán.

Ihor Haratin
Poszt: védekező 
középpályás
Nemzetiség: ukrán
Született: Munkács,  
1995. 02. 02.
Korábbi klubjai: Dinamo 
Kijev (2012–16), Metaliszt 
Harkiv (2016 – kölcsönben), 
Zorja Luhanszk (2016–2018).
2014-ben Rebrovnál debü-
tált az ukrán élvonalban, a 
Dinamóval meg is szerezték 
a bajnoki címet. Haratin jól 
ismeri Petrjakot is, hiszen a 
Zorjában együtt szerepeltek 
az Európa-liga főtábláján.

AZ ÉRKEZŐK

lehetőség, hogy a csapatnak meglepetésként aerobik-
edzést tartsanak. Hiba lenne lebecsülni ezt az igény-
bevételt: a folyamatos és rendkívül intenzív hasizom-
gyakorlatokban még az is elfáradt, aki csak óvatosan 
szemlélődött a hatalmas terem környékén.
Az étkező még külön említést érdemel. Túlzás nélkül 
állítható, hogy minden reggelinél, ebédnél és vacso-
ránál össze lehetett állítani úgy egy háromfogásos 
menüt, hogy az ember ne fogyassza ugyanazt a 15 
napos edzőtábor során. Persze a hotelben kifejezet-
ten figyeltek arra, hogy a változatosság ne menjen az 
egészséges életmód rovására. Több futballklub is eb-
ben a hotelben szállt meg, érkezésünk előtt pár héttel 
például a török sztárcsapat, a Galatasaray. 
Sergei Rebrovnak köszönhetően a hotel minden egyes 
négyzetcentiméterét kihasználta a csapat. Vezető-
edzőnk igazi hadvezérként felügyelte és irányította a 
mieink körüli összes történést. Abban egészen bizto-
sak lehetünk, az erővel nem lesz gond az igen kiéle-
zettnek ígérkező tavaszi szezonban.

20 ! A grúz válogatott Lasa Dvali néhány nappal 
később kapcsolódott be a közös munkábawww.fradi.hu

# FUTBALL 
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MAGYAR KUPA, 8. FORDULÓ
SÉNYŐ–FTC 0-4 
SÉNYŐ: Gagyi – Bodó, Klepács, 
Phrakonkham, Márton – Lakatos L. 
(Ruska, 75.) Hadházi, Fabu, Barcsay 
(Takács Á., 82.) – Marics, Kristófi (Ács, 78.)
FTC: Holczer – Csernik, Otigba (Blazic, 
65.), Takács Zs., Heister (Georgijevics, 
70.) – Csonka, Rodriguez – Bőle, 
Rui Pedro, Petrjak – Finnbogason 
(Lovrencsics B., 65.)
GÓL: Finnbogason (51., 11-es, 64.), 
Georgijevics (75.), Lovrencsics B. (90+1.)
SÁRGA LAP: Márton (7.), Lakatos L. (19.)
KIÁLLÍTVA: Marics (50.)

NB I, 17. FORDULÓ
FTC–MEZŐKÖVESD 3-2  (1-0)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, 
Otigba, Heister – Sigér, Gorriaran (Rui 
Pedro, 89.) – Varga R., Lanzafame, 
Petrjak (Bőle, 84.) – Böde (Leandro, 61.)
MEZŐKÖVESD: Szappanos – Farkas D., 
Szalai A., Pillár, Silye (Meszhi, 44.) – Cseri, 
Szeles, Vadnai – Vajda S. (Szakály D., 
63.), Molnár G., Drazsics
GÓL: Lanzafame (1., 79.), Varga R. (88., 
11-es), illetve Cseri (83., 11-es), Vadnai (90+1.)
SÁRGA LAP: Petrjak (27.), Sigér (71.), 
Otigba (85.), illetve Cseri (4.), Szeles (36.)

NB I, 18. FORDULÓ
MOL VIDI–FTC 2-1 (1-1)
MOL VIDI: Kovácsik – Nego, Vinícius, 
Juhász, Stopira – Nikolov, A. Hadzic, 
Pátkai – Kovács I. (Berecz, 90+2.) 
– Hodzic (Huszti, 86.), Milanov (M. 
Scsepovics, 63.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G. (Csernik, 
16.), Blazic, Otigba, Heister – Sigér, 
Leandro (Finnbogason, 81.) – Varga 
R. (Bőle, 45+4.), Petrjak, Gorriaran – 
Lanzafame
GÓL: Hodzic (30.), M. Scsepovics (67.), 
illetve Petrjak (37.) 
SÁRGA LAP: Kovács I. (9.), Hadzic (16.), 
Milanov (63.), illetve Leandro (53.), Bőle (63.)

Szerető Krisztofer
Poszt: szélső
Nemzetiség: magyar
Született: Budapest,  
2000. 01. 10.
Korábbi klubjai: Honvéd, 
Stoke City.
A magyar utánpótlás-váloga-
tott játékos a Stoke City U23-
as csapatával már a Premier 
League tartalékcsapatában 
is szerepelt. A korosztályos 
bajnokságokban a legna-
gyobb nevű csapatok ellen 
ment neki legjobban a játék, 
a Manchester United kapuját 
háromszor is bevette.

Lasa Dvali
Poszt: középhátvéd
Nemzetiség: grúz
Született: Tbiliszi, 1995. 05. 14.
Korábbi klubjai: Skonto, 
Reading, Kasimpasa, MSV 
Duisburg, Slask Wroclaw, 
Irtis Pavlodar, Pogon 
Szczecin.
A grúz védő világjáró, Né-
metországban és Angliában 
is játszott. A bal oldalon is 
bevethető Dvali 12-szer szere-
pelt a grúz válogatottban, két 
meccset végigjátszott a Nem-
zetek Ligájában is, amelyben 
Grúzia feljutott a C divízióba.

21 www.fradi.hu21

FUTBALL #

! A pihenőnapon a szakmai stáb tagjai játszottak egymás 
ellen, amelyen Gera Zoltán sziporkázott
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SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere

AZ IDEÁLIS TÁVOLSÁG
A sportszülőket alapvetően három kategóriába sorol-
hatjuk aszerint, hogy hogyan állnak hozzá gyermekük 
sportkarrierjéhez. Az egyik végletet a közömbösség 
jelenti, amikor a család a minimálisan szükségesnél jobban 
nem folyik bele az edzéseken történtekbe. Ennek legfőbb 
rizikója a téves értelmezés: megfelelő kommunikáció 
hiányában a fiatal sportoló az érdeklődés hiányát köny-
nyen vonatkoztathatja magára, és gondolhatja úgy, hogy 
személye nem elég fontos odahaza. ”A másik végpont 
azonban veszélyesebb. Amikor a szülő gyermeke heves 
szurkolója is egyben, könnyen elfeledkezhet a maga he-
lyéről. Mindenki látott, hallott már a bírót, az edzőt vagy 
a másik csapatot vehemensen szidó, kioktató felmenő-
ket. Azon túl, hogy akár a méltóságukat is elveszíthetik 
ilyenkor, nagy károkat tudnak okozni gyermeküknek 
lelkileg, de a csapatban elfoglalt helyét tekintve is” – ad 
tömör jellemzést a nemkívánatos helyzetről szakértőnk, 
dr. Kárpáti Róbert. Majd megmutatja gyorsan a kiutat is: 

”Az ideális sportszülő együtt örül és együtt szomorkodik 
kisfiával, kislányával, de véleményt nem nyilvánít. Sem a 
pálya szélén, sem otthon, a családi asztal mellett.”

TISZTA HATÁROK
A leosztott szerepekhez ugyanis helyszíntől és szituációtól 
függetlenül mindig mindenkinek ragaszkodnia kell. Azzal, 
hogy a szülő rábízza csemetéjét az edzőre, a gyermek tel-

jesítményével kapcsolatos felelősséget is átadja neki. 
Amint ebből bármennyit megpróbál visszavonni magá-
hoz, azonnal konfliktust generál. ”A szülő legfontosabb 
feladata, hogy szeressen, míg a tréneré, hogy felké-
szítsen. Ha ezek a jogkörök keverednek, annak a levét 
garantáltan a gyermek issza meg, aki fiatal korából 
adódóan nem tudja magában rendbe tenni ezt. A loja-
litáskonfliktus pedig könnyen kihat az eredményeire 
is, hiszen éles helyzetekben nem lesz képes eldönteni, 
kinek a tanácsára hallgasson.” Ráadásul ilyen esetek-
ben egy-egy hiba eredőjét is nehezebb megkeresni, 
ezzel együtt pedig orvosolni is. Éppen ezért fontos, 
hogy – ahogy szülő és gyermek között – szülő és 
tréner között is legyen egy egészséges távolság. Egy 

# PSZICHO  

22www.fradi.hu ! Január 1-jén ünnepelte 56. születésnapját a BL-hős 
Szergej Kuznyecov

Az építő támogatás és a romboló szurkolás 
között keskeny mezsgye húzódik. 
Tiszteletben tartani pedig még nehezebb, 
ha az apai vagy anyai szeretet elhalványítja 
azt. Egy fiatal sportolónak sokat jelent, ha 
szülei a lelátóról figyelik és biztatják – se 
nem messzebbről, se nem közelebbről. 
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

SZÜLŐK
 a lelátóra!

FIN_022-023_ZF_1902_PSZICHO-SZULOK2_3.indd   22 22/01/19   11:54



túlságosan rámenős apuka könnyen elbizonytalaníthat 
például egy pályája elején járó edzőt, vagy egy adott 
sportágban jártas anyuka előszeretettel kontárkod-
hat bele a munkába. ”Az FTC utánpótláscsapatainak 
edzései ezért lettek zárt kapusak. Rendszeresen szer-
vezünk bemutató tréningeket is a hozzátartozóknak, 
de a szakvezetés fontosnak tartotta, hogy a minden-
napi munka során fiatal sportolóit mentesítse a család 
jelenléte generálta nyomás alól.”

SZIGORÚAN SEMLEGESEN
A szülő attitűdje nemcsak abszolút, de relatív ér-
telemben is nagyon meghatározó. Egy lényeges 
differencia az edzői (szak)vélemény és a (szubjektív) 

apai-anyai álláspont között komoly törést okozhat egy fi-
atal, lelkileg és mentálisan is érésben lévő sportolóban. Ha 
például otthon csak dicséretet kap, másnap mégsem kerül 
be a csapatba, joggal bizonytalanodik el saját képessé-
geiben. Különösen, ha az önmagát társedzővé kinevező 
szülője maga is szakmabeli – jelenlegi vagy egykori spor-
toló, esetleg képzett tréner –, így az átlagosnál nagyobb 
jogalapot érez arra, hogy beleszóljon a munkába. ”Ez egy 
nagyon kétélű szituáció. Egy, a sport világát is megjárt 
apa képes lehet arra, hogy jobban kezelje a gyermekei 
sikereit és kudarcait, feltéve persze, hogy ő kiteljesedett a 
maga történetében. Ellenkező esetben a gyerekkel akar-
hatja bepótoltatni azt, amit ő nem ért el – akár túlzott 
verbális vagy lelki keménység árán is.”

PSZICHO #

23 www.fradi.hu! Elek Gábor szülei is Fradi-ikonok: édesanyja, Rothermel 
Anna kézilabdakapus, édesapja, Elek Gyula pedig edző volt

A SPORTSZÜLŐI AGRESSZIÓ SZINTJE FÜGGETLEN ATTÓL, 
HOGY AZ ADOTT SPORTÁG MEN NYIRE IMPULZÍV. AHOGY 
EGY ZAJOS CSARNOK BAN A HANGOS BEKIABÁLÁS, 
ÚGY EGY CSENDES TENISZMECCSEN EGY ROSSZALLÓ 
PILLANTÁS IS ÖNBIZALOM- ROMBOLÓ TUD LENNI EGY 
CSALÁDJÁNAK MEGFE LELNI VÁGYÓ GYERMEKBEN.
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Kubatov Gábor, az FTC elnöke az 
évértékelő beszédét kiegészítendő 

interjút is adott magazinunknak, 
amelyben megerősítette, az 

edzőváltást is az motiválta, hogy végre
a nemzetközi porondon is legyen 

sikeres a Ferencváros.
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

VÉGRE 
A NEMZETKÖZI 

PORONDON 
IS LEGYÜNK 
SIKERESEK

24 ! Kubatov Gábort 2011-ben választották meg
a Ferencvárosi Torna Club elnökévéwww.fradi.hu

# INTERJÚ
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Ragyoghat-e 2019-ben bármi is fényeseb-
ben a Ferencvárosnál, mint a labdarúgók 
harmincadik bajnoki címét jelképező har-
madik csillag a csapat mezén?
Labdarúgásban nem.  Már tavaly sem sokon 
múlt az első helyünk, akkor is nyernünk 
kellett volna. Nem sikerült, de elhatároztuk, 
hogy idén még többet dolgozunk, még 
jobban összpontosítunk. Edzőt is váltottunk 
annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat.
Pedig többször hangsúlyozta, edzőként és 
emberként is nagyra tartja, tiszteli Thomas 
Dollt. A nemzetközi kupában megélt újabb 
csalódás miatt kellett mégis mennie?
Igen. Őszintén szólva jó ideje elhatároztam, 
ha a nemzetközi kupában most sem tudunk 
helytállni, edzőt kell váltanunk. Nem mon-
dom, hogy egyszerű döntés volt, előtte 
nem is kerestünk új edzőt, volt bennem 
annyi tisztesség, megadtam az esélyt Tho-
masnak arra, hogy harmadik nekifutásra 
komoly eredményt érjen el. De miután nem 
sikerült, minden időmet, energiámat arra 
fordítottam, hogy megtaláljuk a megfele-
lő utódot. Ahogy ez megtörtént, azonnal 
jeleztük Thomasnak, hogy váltani fogunk.
Évzáró, évnyitó beszédében külön gon-
dolatsort szentelt a játékvezetésnek, 
a médiában ez keltette a legnagyobb 
visszhangot. Ön szerint inkább a Ferenc-
város kárára vagy a Vidi javára tévednek 
a bírók, vagy a lényeget illetően a kettő 
egyre megy?
Nem hinném, hogy a Videoton részé-
ről létezne bármiféle ilyen elvárás vagy 
kivételezés. Azt kellene inkább végiggon-
dolni, hogyan csökkenthető a minimumra 
a lehetősége annak, hogy a játékvezetők 
befolyásolhassák a mérkőzéseket. Ezt kel-
lene megakadályozni, méghozzá különböző 
lépésekkel, változtatásokkal. Először is, 
véleményem szerint, sorsolni kellene a mér-
kőzésre a játékvezetőket, és az eredményt 
– tehát hogy ki vezeti az adott meccset – 
minél később kellene nyilvánosságra hozni. 
Csak valamivel a kezdés előtt... Másodszor, 
fontos lenne a bírók folyamatos értékelése, 
és akik nem megfelelően teljesítenek, azo-
kat meghatározott időre, egy szezonra is 
akár, ki kellene zárni. Harmadszor, érdemes 
lenne az angol ligából átvenni a szimulálást 

szankcionáló szabályokat. Aki ott eljátssza, hogy megütötték vagy 
úgy esik el, hogy senki nem ért hozzá, esetleg a végeredményt 
befolyásoló módon színészkedik, azt két-három mérkőzésre eltilt-
ják. Természetesen a bírók sem gépek, ők is tévedhetnek, de ha ez 
többször is a mi hátrányunkra történik, akkor szerintem érthető, ha 
keressük a megoldást arra, hogyan lehetne ezt inkább elkerülni.
2018 a harmadik csillag nélkül is tündökletes esztendeje volt a 
Ferencvárosnak. Hogyan fest az elnök éves sikerlistája?
Nagy büszkeségünk, hogy a férfi vízilabdacsapatunk mindent meg-
nyert, mondhatnám, ismét a helyére, az élre került. Jégkorongban 
hosszú idő után újra vezetjük a magyar bajnokságot, női kézilabdá-
ban pedig az a bravúr, hogy tartjuk a pozíciónkat, egyetlen ellenfél 
sem örül, ha a Fradival kell játszania. Birkózásban hazai vb-n, úszás-
ban Eb-n, tornában ifjúsági olimpián szereztünk bajnoki címet.
A Fradi szurkolóit 
momentán leginkább 
egyik kedvencük, Böde 
Dániel sorsa izgatja. A 
hivatalos verzió szerint 
marad a klubnál, de 
meddig és milyen felté-
telek mellett?
Régóta nálunk futballo-
zik, hosszú idő után ő 
lett az első válogatott 
játékosunk, a Ferencvá-
ros bajnoka, kupagyőz-
tese, gólkirálya, csapat-
kapitánya. Leginkább 
ez utóbbi miatt nem 
teheti meg, hogy a 
stadion teljes közönsé-
ge és a tévénézők előtt 
úgy nyilvánuljon meg, 
ahogy tette, amikor 
lecserélik. Lehet más a véleménye a futballról, mint az edzőjének, 
de ezt csapatkapitányként nem a nyilvánosság előtt és nem így kell 
megbeszélnie, erre megvan a lehetőség és a fórum. Az ő ferenc-
városi jövője csak e kapcsolat rendezésén múlik. Ha a pályafutását 
külföldön képzeli el, akkor pedig azt tudom mondani, tett annyit a 
Fradiért, hogy így búcsúzzon.
A Ferencváros küldetése egyre nyilvánvalóbb: a nemzet csapa-
tává kell emelkednie. Ha egy-egy mérkőzésen – és messze nem 
csak a futballra jellemzően – végignézünk a lelátón, a zászlókon 
egyre gyakoribbak a trianoni határokon túli helységnevek. E te-
kintetben 2019-ben mi lehet a továbblépés útja?
Magamat kell ismételnem: valamelyik európai labdarúgó kupában 
a főtábla elérése. Talán el sem tudjuk képzelni, milyen vonzerőt 
jelentene ez Székelyföldön, a Felvidéken, a Délvidéken, Kárpátalján 
is. Az egész klub dimenziót váltana. Ezért is vágyom ennyire arra, 
hogy végre a nemzetközi porondon is sikeresek legyünk. 

AZT KELLENE INKÁBB 
VÉGIGGONDOLNI, 
HOGYAN 
CSÖKKENTHETŐ 
A MINIMUMRA A 
LEHETŐSÉGE ANNAK, 
HOGY A JÁTÉKVEZETŐK 
BEFOLYÁSOLHASSÁK 
A MÉRKŐZÉSEKET. 
EZT KELLENE 
MEGAKADÁLYOZNI

25 www.fradi.hu! Elnöki ideje alatt öt vezetőedzője volt futballcsapatunknak: Détári 
Lajos, Prukner László, Ricardo Moniz, Thomas Doll, Sergei Rebrov

INTERJÚ #
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A 2018-as esztendőt is 
a hagyományos szilveszteri 
koccintással zárta a Ferencvárosi 
Torna Club a Groupama Arénában. 
A 2018-ban újabb négy évre 
elnöknek választott Kubatov 
Gábor az összegyűltek előtt 

”majdnem évként” jellemezte 
beszédében a mögöttünk 
hagyott naptári esztendőt, 
hiszen férfi és női labdarúgásban, 
valamint női kézilabdában is 
minimális különbséggel maradt 
le a Ferencváros a bajnoki 
aranyéremről. A legfontosabb 
részleteket idézzük a beszédből. 
SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

”Felnőtt szinten 97 bajnoki aranyérmet, 91 
ezüst- és 75 bronzérmet nyertünk, az utánpót-
lást is figyelembe véve pedig több mint ezer 
medált hoztunk el az országos versenyekről. 
Nagyszerű eredmények! Viszont – és ezt a többi 
szakosztályban is tudják – a Fradi teljesítmé-
nyét mindig meghatározzák a labdarúgók, 
elvégre a magyar lakosságnak a 60%-át ez az 
egy sportág érdekli. A férfi labdarúgók pe-
dig minimális különbséggel, de lemaradtak az 
aranyéremről, ráadásul a nemzetközi porondon 
sem tudtunk jól szerepelni.”
Elsősorban utóbbinak lett a következménye, 
hogy Thomas Doll távozott a Fradi kispadjáról,
a helyét pedig az ukrán Sergei Rebrov vette át.

KELL A HARMADIK

26 ! Idén ötven bérletes szurkoló is részt vehetett 
a szilveszteri évértékelőnwww.fradi.hu

# ÉVÉRTÉKELŐ 
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”A világ száz legjobb edzője közül hoztunk valakit 
a csapat élére, nem férhet kétség Rebrov szakmai 
tudásához. A keretben is lesznek változások, fáj-
dalmas változások is, de a költségvetés már adott 
ahhoz, hogy nemzetközi porondon is eredményt 
mutassunk fel. Itthon pedig nincs kérdés: kell nekünk 
a harmadik csillag!”
Labdarúgócsapatunk öt pont előnyről várja a tavaszi 
folytatást. Kubatov Gábor szerint akár nagyobb is le-
hetne a fór, és kritikával illette a hazai játékvezetést.

”Öt éven keresztül azt az elvet követtem, hogy a 
játékvezetők egyszer ide tévednek, egyszer oda, 
és ezek kiegyenlítik egymást. Csak ha megnézzük 
az elmúlt évek nagy meccseit, például a Videoton 
ellenieket, valahogy a mi javunkra sosem tévedtek. 
Ennek folytatása kell hogy legyen! A tavalyi évben is 
mindenki értetlenül állt azelőtt, hogy miért piszkáljuk 
a bírókat, pedig lehet számolgatni, mi lett volna, ha 
Otigba ellen nem ítélnek büntetőt a Puskás-mecs-
csen, vagy megkapjuk 
a jogos 11-est a DVSC 
és a Videoton ellen. 
Nincs mea culpa a bírók 
részéről, pedig tönkre-
teszik ezt a gyönyörű 
játékot.”
Természetesen nem 
csak ezen a fronton 
készülünk a tavaszra: a 
keret további megerő-
sítésében pedig nagy 
segítség a nyári vissza-
vonulása óta sportko-
ordinátorként dolgozó 
Hajnal Tamás.

”Tomi munkájának is 
nagyban köszönhető, 
hogy szinte még el sem kezdődött az átigazolási 
időszak, már két minőségi labdarúgó érkezett, és a 
kijelölt posztokra is több jelölt közül választhatunk. 
Dolgozunk azon is, hogy egy 17 éves fiatal tehet-
séget hazahozzunk Magyarországra. Törekszünk 
arra, hogy rendszeresen 5-6 magyar futballistával 
a kezdőben lépjünk pályára, de ez nem egyszerű. 
Könnyebb megfizetni egy ukrán utánpótlás vá-
logatott futballistát, mint egy magyart, pedig nem hi-
szem, hogy az ukrán labdarúgás ennyivel a magyar 
mögött jár. A magyar futballisták gyakorta pillanat-
hedonisták: több esetről is tudok, amikor az azonnali 
magasabb fizetés miatt nem minket választott a 
játékos, az aktuális klubjában viszont nem játszik.”

TÖREKSZÜNK ARRA, HOGY RENDSZERESEN 
5-6 MAGYAR FUTBALLISTÁVAL A KEZDŐBEN 
LÉPJÜNK PÁLYÁRA, DE EZ NEM EGYSZERŰ. 
KÖNNYEBB MEGFIZETNI EGY UKRÁN 
UTÁNPÓTLÁS VÁLOGATOTT FUTBALLISTÁT, 
MINT EGY MAGYART, PEDIG NEM HISZEM, 
HOGY AZ UKRÁN LABDARÚGÁS ENNYIVEL 
A MAGYAR MÖGÖTT JÁR

Természetesen az egyéb szakosztá-
lyok legnagyobb sikereiről is megem-
lékezett a Fradi elnöke. Külön dicsé-
retet kapott a vízilabdacsapat, amely 
2018-ban mind az öt megszerezhető 
trófeát begyűjtötte.

”Elképesztő, amit a srácok vég-
hezvittek. Az Euro Kupában címet 
védtek, majd büntetőkkel megver-
ték a BL-győztes Olimpiakoszt is, 
így Európa legjobb csapata lettünk. 
Emellett itthon is megnyertünk  minden 
sorozatot: a bajnokságot, a kupát és 
a szuperkupát is elhódítottuk.”
A szakosztályok pedig örülhetnek 
annak is, hogy hamarosan megkezdő-
dik a Fradi-város felépítése. Kubatov 
Gábor szerint a projekt 2022-ben vagy 
2023-ban be is fejeződhet.

”Decemberben elhárult az utolsó 
akadály, a sportcsarnok kivételé-
vel minden épületet lebonthatunk a 
Építők-telepen. Ősz elején meg lehet 
kezdeni az építkezést. Óriási, európai 
szinten is egyedülálló projekt lesz, 
amely során a labdarúgók kivételével 
minden szakosztály új létesítményt 
kap, és így végre itthon játszhatják 
a nemzetközi meccseket a kézilab-
dázók és a vízilabdázók is, és valódi 
hazai pályája lesz a 19 meccses ve-
retlenségi sorozatot elérő jégkorong-
csapatnak is.”

27 www.fradi.hu! Springer Miklós, az alapító elnök unokája is koccintott 
Kubatov Gáborral az új évre
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Nyugodt erő. Az idősebbek bizonyára még emlékeznek 
rá, az egyik rendszerváltó pártnak, az MDF-nek volt ez a 
szlogenje. Eszünk ágában sincs politikát keverni a sport-
ba, a Zöld & Fehér magazinon keresztül a Ferencvárosba, 
de Miha Blazicot látva, majd beszélgetve vele nem tudunk 
szabadulni ettől a két szótól. Nyugodt erő. Ennél tömö-
rebben és pontosabban aligha jellemezhetjük labdarú-
gócsapatunk szlovén válogatott középhátvédjét.
Már a megjelenése is tiszteletet parancsol. Szálfa termet, 
185 centijéhez 81 kiló párosul. (Mint később megjegyzi, 
szerinte 187 centi az ideális magasság egy középhátvéd-
nek; ha valakit csupán két centi választ el a tökéletestől, 
annak igazán nincs oka a panaszra.) Borostás szakálla 
ráerősít a tekintélyes alkatára, de ha jobban a szemébe 
nézünk, az olyan higgadtságot, nyugalmat tükröz, mint a 
Csendes-óceán, indulatnak még a szikrája sincs benne. 
Ezt látva érthető, hogy Miha Blazic, noha már huszonöt 
éves, pályafutása során soha, egyetlenegyszer sem ka-
pott piros lapot, sárgát is csak elvétve. Nemhogy mérkő-
zésen, még edzésen sem hallatja fölöslegesen a hangját. 
Ha tülekedés, kakaskodás tör ki a pályán – miként a Vidi 
elleni szezonzáró alkalmával többször is –, ő olyankor is 
békítő szándékkal lép fel, hogy szétválassza a feleket.
S persze szinte hiba nélkül teszi a dolgát. Gyenge mér-
kőzésére nem is emlékezünk, az átlagot mindig biztosan 
hozza, s gyakran védő létére nyerőemberré lép elő. Ha 
szabadrúgáshoz jut a Fradi, aggódhatnak az ellenfelek, a 
fejeseit rettegik a kapusok.
Miha Blazic másfél éve, az átigazolási időszak utolsó 
napján, 2017. augusztus 31-én került az FTC-hez. Kár lett 
volna lemaradni róla.

ERŐA termete és a 
játéka is tekintélyt 
parancsoló, 
amihez kiváló 
személyiségjegyek 
társulnak. Kétség 
sem férhet 
hozzá, hogy a 
huszonöt éves 
szlovén válogatott 
középhátvéd, Miha 
Blazic a Ferencváros 
egyik legjobb 
igazolása az elmúlt 
években.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

NYUGODT

28 ! Miha szülővárosát, a tengerparti Kopert 
25 ezren lakjákwww.fradi.hu

# CÍMLAPSZTORI 
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Született: Koper (Szlovénia),
1993. május 8.

Testmagasság, testsúly:
185 cm, 81 kg

Klubjai: Koper (2011–15), Domzale 
(2015–17), Ferencváros (2017–)
Válogatottság: Szlovénia (3/0)

29 www.fradi.hu! Amióta a szlovén védő nálunk futballozik, az értéke közel 
a duplájára nőtt a mértékadó Transfermarkt oldal szerint
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30 ! Védőnk eddigi ferencvárosi pályafutása során 
összesen 6 sárga lapot kapottwww.fradi.hu

# CÍMLAPSZTORI  
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AZ ÉDESANYÁM 
AZT SZERETTE 
VOLNA, HA A 
KÖZÉPISKOLA 
UTÁN ÉN IS 
TOVÁBBTANULOK, 
DE MERT TIZENHÉT
ÉVESEN 
MEGKÖTÖTTEM 
ELSŐ PROFI 
SZERZŐDÉSEMET, 
A LABDARÚGÁS 
ÉLVEZETT ELŐNYT

Miha Blazicnak a Kaliforniában töltött 
napokban arra is volt lehetősége, hogy az 
egyik legnépszerűbb tengerentúli sportág, 
a kosárlabda legnagyobb sztárjaival talál-
kozzon. A képen éppen Danilo Gallinarival, 
a Los Angeles Clippers olasz játékosával 
pózol.
– Nagyon érdekel az NBA, úgyhogy a Clip-
pers és a Lakers egy-egy hazai meccsét is 
megnéztem. Nagy élmény volt a helyszí-
nen látni LeBron Jamest játszani, valamint 
honfitársamnak, Luka Doncicnak szurkolni 
– mesélte az élményeiről Miha.B
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31 www.fradi.hu! A szlovén játékos első ferencvárosi mérkőzését a Diósgyőr 
elleni 4-1-es siker alkalmával játszotta
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”Tudtam, hogy érdeklődik irántam a Fradi, s csá-
bított is a lehetőség, hiszen a Ferencváros Szlové-
niában is jól ismert klub, Budapest pedig gyönyörű 
város. De akkor sem idegeskedtem, kivártam, hogy 
mire jutnak a tárgyalások. Örülök, hogy idekerültem” 
– elevenítette fel azokat a napokat.
Nem is vágyódik máshová, a Fradival szeretne minél 
magasabbra jutni. A konkrét célokat is igyekeztünk 
körbejárni. A bajnoki cím, mondhatni, az alap, de a 
beszélgetés során érezni lehetett, Miha ennél többre 
vágyik. Amikor tovább nem kerülgetve a témát, meg-
kérdeztük, a Bajnokok Ligája főtáblája kellő kihívás-e, 
így válaszolt: ”Az maga lenne a megvalósult álom.”

POZITÍV 
KISUGÁRZÁS

PÁLYAFUTÁSA 
SORÁN SOHA, 
EGYETLENEGYSZER 
SEM KAPOTT PIROS 
LAPOT, SÁRGÁT IS CSAK 
ELVÉTVE

32 ! Miha Blazic neve mellett zöld-fehér színekben
9 gól és 2 gólpassz állwww.fradi.hu

# CÍMLAPSZTORI
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”Másfél éve az utolsó pillanatokban csatlakozott a kerethez, a jelenléte, a hatása mégis azonnal érződött a csapa-
ton – kezdte Blazic jellemzését Dibusz Dénes. – A védőjátéka kifogástalan, s a támadásokból is kiveszi a részét. A mai 
futballban magas szinten már elvárás, hogy a belső védők is szervezzék a játékot, s Miha ennek tökéletesen eleget 
tesz. Pontosak és jó üteműek a mélységi indításai, azt pedig szükségtelen ecsetelni, hogy a pontrúgásoknál akár elöl, 
akár hátul fontos a jelenléte. Azt gondolom, a posztján ő az egész NB I-es mezőny egyik legjobbja. A privát életben is 
összetett a személyisége, szerény, alázatos, nincsenek sztárallűrjei, pozitív kisugárzása jó hatással van a közösségre.”

Dollnak sokat köszönhetek, hiszen ő szor-
galmazta a szerződtetésemet, s rögtön 
bizalmat szavazott nekem, Sergei Rebrov 
talán még többet vár tőlem. Nemcsak vé-
dekeznem kell és pontrúgásoknál felmenni 
fejelni, hanem a labdakihozatalban is van 
feladatom” – avatott be szakmai titkokba.

KARÁCSONY CSALÁDI KÖRBEN
”A szezon végeztével meglátogattam a 
Los Angelesben tanuló bátyámat, onnan 
aztán nem valamelyik egzotikus országba 
mentem, hanem hazautaztam. Szeretek 
a szüleimmel együtt lenni, a karácsonyt is 
természetesen családi körben töltöttem. A 
kikapcsolódáshoz nekem nem kell elutaz-
nom, otthon, Koperben tökéletesen fel 
tudok töltődni. Találkozom a haverokkal, 
megiszunk egy kávét, beszélgetek, filmeket 
nézek, olvasgatok, nekem ez a tökéletes pi-
henés” – így teltek a szabadság napjai.

POLGÁRI FAMÍLIA
Miha Blazic a tengerparti Koperben született, s pol-
gári családban nevelkedett.

”Az édesapám ügyvéd, az édesanyám banktisztviselő, 
a családunk a felső középosztályhoz tartozik. Ebben 
a szellemben nevelkedtem, rend, nyugalom és szeretet 
vett körül, minden támogatást megkaptam. Az édes-
anyám azt szerette volna, ha a középiskola után én 
is továbbtanulok, de mert tizenhét évesen megkötöt-
tem első profi szerződésemet, a labdarúgás élvezett 
előnyt. Szerintem ő sem gondolja, hogy rossz döntést 
hoztam volna. Persze a futball mellett is végezhetnék 
levelezőn egyetemet vagy főiskolát, de ehhez talán 
kényelmes vagyok, a tanulást már meghagyom a test-
véremnek” – mesélt Miha a családi gyökerekről.

OLASZ HATÁS
A középiskolás évek nem múltak el nyomtalanul Miha 
életében. Nem csak angolul, olaszul is kifogástalanul 
beszél. ”Koperben a mai napig sok olasz él, a város 
utcáin gyakran lehet olasz szót hallani” – jegyzi 
meg. Köztudott, hogy – miként a legtöbb isztriai és 
dalmáciai település – Koper, azaz Capodistria is olasz 
eredetű. Bár az olasz lakosság túlnyomó része 
a második világháború után áttelepült Olaszországba 
a Jugoszláviához került városból, az olasz gyökere-
ket nem tépték ki, s amióta Szlovénia önállósult, a 
kikötővárosban minden felirat kétnyelvű.
Az olasz hatás a futballon keresztül is érvényesül, 
Miha, mint elmondta, gyerekkorában az olasz futballt 
követte a leginkább, s ebben máig nincs változás – 
ha valaha egyszer eligazolna a Fradiból, akkor vala-
melyik olasz csapatot választaná.

GÓLERŐS HÁTVÉD
Miha Szlovéniában a Koper, majd a Domzale csapatá-
ban hat év alatt, 145 meccsen összesen 4 gólt szer-
zett. Ezen a téren a Fradiban rengeteget lépett előre: 
másfél év alatt 42 mérkőzésen 9 gól.

”Engem is meglep, hogy ilyen sűrűn sikerül betalál-
ni, de természetesen nagyon örülök neki. Thomas 

Korábban a Koper együttesében Bekim Kapic, a Sze-
ged-Grosics Akadémia NB III-as csapatának szlovén 
pályaedzője együtt futballozott Miha Blaziccsal. A közös 
időszakról és a fiatal csapattársról a honfitárs ezt mond-
ta magazinunknak:
– Miha már fiatalon nagyon tehetséges és teljesen profi 
gondolkodású játékos volt. Az első pillanattól láttam, 
éreztem, hogy szép karrier előtt áll. Remek karakter, 
csendes és komoly, alkalmas arra, hogy vezető típus 
legyen a csapaton belül. Képességei alapján megállná a 
helyét a topbajnokságokban. A távolság és a sok elfog-
laltság miatt Magyarországon nem igazán tudjuk tarta-
ni a kapcsolatot, ám ha összefutunk, biztos megiszunk 
majd egy kávét a régi szép idők emlékére…

ISMERŐS KOPERBŐL

33 www.fradi.hu! A Fradiból hívták meg elöször 
a szlovén válogatottba
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Sok világslágert átköltöttek már 
különböző klubok szurkolói, 
a Fradi-tábor Cserháti Zsuzsa 
Édes kisfiam című örökzöldjét 
értelmezte újra. A nóta 
manapság is gyakran felcsendül 
a Groupama Arénában, a 
legendás énekesnő fia, Szirtes 
Krisztián azonban csak a 
közelmúltban hallotta először. 
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Kitörölhetetlen emlék számomra, amikor gyerekfejjel a 
Népstadionban rendezett kettős rangadókon együtt 
énekeltem és szurkoltam a felső karéj három szektorát 
megtöltő Fradi-táborral. Ekkor, a hetvenes évek második 
felében hallottam először felcsendülni Cserháti Zsuzsa 
Édes kisfiam című slágerének dallamára a fradisták által 
átírt verziót. Amely azóta is továbbél, s bár ritkábban 
hallható, november végén a Kisvárda elleni bajnokin is 
felcsendült a táborban a legendás nóta.
Mindig érdekelt, vajon a 2003-ban, fiatalon, 55 éves korá-
ban elhunyt Cserháti Zsuzsa fia, Szirtes Krisztián tudja-e, 
mennyire fontos nekünk, fradistáknak ez a dal. Szerencsé-
re a kétgyermekes apuka elfogadta az invitálást. A népli-
geti központban beszélgetve így válaszolt a kérdésemre:

34 ! Cserháti Zsuzsa egy alkalommal a SZÚR-on is 
pályára lépett a Népstadionbanwww.fradi.hu

# ZÖLD SZALON 
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Szirtes Krisztián, Cserháti Zsuzsa fia – a dal hozzá szól

”Mi akkor is bajnokok leszünk,
Egész világ, hogyha ellenünk,
Mert ez a városunk legjobb csapata,
Imádjuk őt, drága FRADIKA.

Egy nagy csapat ontja góljait,
Nincs fontosabb, mint a pontjaink,
Félnünk sose kell, a jobbak mi vagyunk,
Mi akkor is győzünk, hogyha kikapunk!”

”Szeretem a futballt, de sokáig magam sem tudtam arról, 
hogy ekkora hatása van a Fradi-szurkolók körében a dalnak. 
Szerintem anyunak sem volt tudomása erről, amikor még élt. 
A focival nem sok kapcsolata volt, igaz, amikor a két nagy 
fradistával, Koós Jánossal és Aradszky Lászlóval közösen, 
egy furgonnal járták az országot, akkor gazdagon kaphatott 
a futballból és a Fradiból is.”
Krisztián gyerekkori emlékeit is megosztotta velem:

”Tízéves Luca lányom zongorázik, nyolcéves Dani fiam trombi-
tál, ők viszik tovább a zenei vonalat a famíliában. Odahaza hall-
gatják is anyu felvételeit, én viszont nehezen veszem rá magam, 
mert megindít, előtörnek az érzelmeim. Négyéves koromban vál-
tak el a szüleim, én az édesapámmal maradtam, aki intelligens, 
jó ember volt, sajnos a rendszerváltozás idején, fiatalon veszí-
tettem el őt is. Ekkor, tizennégy évesen kerültem anyuhoz, akivel 
mindig jó volt a kapcsolatom, a munkájában pedig maximalista 
volt. Mindig nekem énekelte először az új dalait.”
Szirtes Krisztián civilben inkább inkognitóban marad, a kollégái 
előtt sem ismert, hogy a legendás művésznő fia.

”Nem kell tudnia erről senkinek, hiszen nekem ő nem 
előadóművész, hanem az édesanyám. – Érzelmes, mégis 
logikus indoklás. – Egy olyan cég pénzügyi osztályán dolgo-
zom, amely naperőműveket épít, szeretem a munkámat és a 
munkatársaimat is, nagyon jó a csapatunk. Eredetileg bölcsész 
vagyok, a feleségem, Kati pedagógus és szociális munkás, 
gyerekeken segít, mozgalmas az életünk, amiből a foci sem 
maradhat ki. Idehaza a nyolcvanas években az UEFA-kupa- 
menetelés idején lettem a Vidi szimpatizánsa. A külföldi csapa-
tok közül az Everton a kedvencem. A napját is tudom, mióta. 
Az 1989-es FA-kupa döntőjét a Liverpool nyerte meg Ian Rush 
góljával, én mégis a vesztes fél szurkolójává váltam.”
Szirtes Krisztián a fradistáknak is hálás, amiért nekik köszönhe-
tően is fennmarad az Édes kisfiam.

”Nem is tudom, létezik-e annál nagyobb elismerés, hogy 
egyszerre több ezren éneklik a slágert, ráadásul zömében 
olyanok, akik nem a hetvenes, nyolcvanas évek zenéjének a 
hívei. Biztos vagyok benne, anyu boldog és büszke lenne, ha 
meghallaná, amint a lelátó felől felcsendül a dal.”

A DAL 
Eredetileg a dal 1974-
ben Soledado (Nap-
fényes) címmel jelent 
meg, és egy argentin 
filmben is szerepelt, 
majd Johnny Mathis 
(When a Child is Born) 
slágereként tett szert 
világhírre. Magyaror-
szágon Bradányi Iván 
az angol szöveg alapján 
először Kovács Kati-
nak szánta a nótát, ám 
ő 1975-ben Cserháti 
Zsuzsa kisfia, Krisztián 
születésekor kolléganő-
jének ajánlotta fel, aki 
aztán évekig boldogan 
és nagy sikerrel énekel-
te azt. A Fradi-szurko-
lók a dal születése után 
nem sokkal átfogal-
mazták a szöveget. 
Ennek két sora, ”Félni 
sose kell, a jobbak mi 
vagyunk”, illetve ”Mi ak-
kor is győzünk, hogyha 
kikapunk”, tökélete-
sen leképezi a fradista 
identitást: a közösség 
erejébe vetett hitet, 
önbizalmat és mély 
identitástudatot.

AZ ÁTÍRT 
FRADISTA 
SZÖVEG

35 www.fradi.hu! Az FTC már adott játékost az Evertonnak: 2014-ben 
Muhamed Besic tőlünk igazolt a liverpooli csapathoz

ZÖLD SZALON #
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VAN MÉG MIN 
JAVÍTANI

Noha a kapott gólok száma 
közel sem kizárólag a kapu-
sok teljesítményét minősíti, 
érdekes adat, hogy hányszor 
voltak tehetetlenek az elmúlt 
fél évben a Fradi kapusai 
– főként, mert tisztán lát-
szik, hogy ezen a mutatón 
van még mit javítani. A hét 
nagypályás utánpótláscsa-
patunk összesen 94 meccset 
játszott, s ezeken 132 gólt 
kapott, vagyis átlagosan 
valamivel több, mint 1,4-et. A 
kapott gólok tekintetében a 
legjobban az U12-esek állnak 
(11 meccs, 5 gól), a leggyen-
gébben pedig az U15 védeke-
zett (15 meccs, 29 gól).

Végy egy jó kapust – vagy nevelj egy 
jó kapust!
Előbbit a futball – pontosabban a 
sikeres futballcsapat építésének – 
alaptörvényeként emlegetik rend-
szerint, utóbbit pedig mi szeretnénk 
a labdarúgó-utánpótlásunk egyik 
szlogenjeként meghonosítani. Elvégre 
az elmúlt időszakban olyan munka 
kezdődött a Ferencvárosnál a kapus-
nevelés terén, amelytől azt remélhet-
jük, hogy a következő évtizedekben a 
saját nevelésű tehetségek ostromolják 
majd a felnőtt együttes kapuját.

”Prukner László érkezésével a 
kapusok képzése is megváltozott, 
méghozzá jó irányba – mondta elége-
detten Hári László, a Ferencváros 
kapusedzője. – Alighanem ritkaság 

hazánkban, hogy az utánpótlásban 
öt kapusedző dolgozik a fiatalokkal, 
de nálunk ez így van, és azt hiszem, 
ez az egyik kulcsa a minőségi mun-
kának. Pontosan megtervezzük a 
képzést, és mivel kellő számú edző áll 
rendelkezésre, a terveket meg is tud-
juk valósítani, illetve jut idő egyénileg 
javítani a hibákat.”
A Zöld & Fehér korábbi lapszámá-
ban beszámoltunk már róla, hogy 
a legkisebb kapusok az edzéseken 
még sok esetben játékos feladatokkal 
találkoznak, a labdával való barátság 
kialakítása a lényeg. Az idősebbeknél 
már jóval keményebb és látszólag 
monoton a munka. A kapusok képzé-
se ráadásul rendkívül komplex, hiszen 
a 21. századi futballban már messze 
nem elég, ha valakinek jók a reflexei 
és bátran belevetődik a lövésekbe, 
miközben lábbal sután ér a labdához. 
A szakemberek úgy tartják, az elitet 
képviselő kapusoknak a középpá-
lyások szintjén kell tudni passzolni, 
ívelni és rúgni, sőt a játék olvasása 
is végtelenül fontos egy-egy hosszú 
indításnál vagy a védők mögé érkező 
mélységi átadásnál.

”A képzés legfontosabb része 
tizenkét és tizenöt éves kor között kö-
vetkezik, ugyanakkor a legnehezebb 
helyzetbe épp tizenkét évesen kerül-
nek a kapusok. Akkor jön a nagy-
pályás futball, és hirtelen azt sem 
tudják, hol vannak, amikor beállnak a 
hétszer kétméteres kapuba. A hozzá-
állásunkkal és rengeteg munkával kell 
ilyenkor segítenünk őket abban, hogy 

36www.fradi.hu ! A magyar válogatott Megyeri Balázs tizenhárom és 
tizenhét éves kora között a Fradiban nevelkedett

# FUTBALL 

Öt kapusedző foglalko-
zik az utánpótláskorú 
kapusokkal a Ferencvá-
rosnál, eltökélt céljuk, 
hogy sorra neveljék ki az 
élvonalra alkalmas játé-
kosokat.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

NEVELJ 
EGY JÓ KAPUST!
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ESZ-
KÖZBŐL 
NINCS 
HIÁNY

Mintha az egész szer-
tárt kipakolták volna, 
úgy fest olykor egy 
kapusedzés kívülről, 
ugyanis az edzők szá-
mos kellékkel próbálják 
színesebbé tenni a 
gyakorlást, illetve mo-
dellezni a meccseken 
előforduló szituációkat. 
Ilyen különleges eszköz 
az egyenetlen rúgófal 
is, amelyről kiszámítha-
tatlanul pattan a labda 
– épp úgy, mint egy 
kapu előtti kavarodás-
nál a mérkőzéseken.

”Rengeteg különböző 
gyakorlatot próbálunk 
mutatni a gyerekeknek, 
de a legfontosabb a fej-
lődésük szempontjából 
a motiváció és az elhi-
vatottság, ami sokszor 
a tehetségnél is többet 
ér – magyarázta Hári 
László. – Szeretnénk a 
Ferencváros számára 
kapusokat nevelni, de a 
munkánk már akkor is 
sikeresnek tekinthető, 
ha felnőttként az első 
vagy a másodosztály-
ban megállják a helyü-
ket a korábban nálunk 
pallérozódó fiatalok.”

ne veszítsék kedvüket, amíg nem érik 
őket sikerek. A Ferencvárosnál azt 
tapasztalom, hogy most megfelelő 
a közeg, mindenki pozitívan áll a 
gyerekekhez.”
Az utánpótláskapusokkal kapcsolat-
ban Hári László szerint a versenyez-
tetés a legnehezebben megoldható 
kérdés, hiszen mindenkinek szüksége 
van a meccsterhelésre és arra, hogy 
nyomás alatt, téthelyzetben gyako-
roljon, miközben egyszerre csak egy 
kapus lehet a pályán.

”Ez a kapusoknál mindig is óriási 
nehézség volt, de felnőttként sem lesz 
mindenki folyamatosan első számú 
kapus, és az érhet igazán magas 
szintre, aki ezt is tudja kezelni. Fel kell 
dolgozni azt is, ha egy ideig csak a 
kispadon jut hely, akkor is ugyanúgy 
százszázalékos erőbedobással kell 
edzeni, mert bármikor jöhet az esély, 
amivel élni kell. Azon pedig főjön az 
edzőnek a feje, hogy melyik kapusát 
nevezi a kezdőbe, főleg, ha három 
ügyes jelöltje is van…”

37 www.fradi.hu! Az FTC felnőtt keretének harmadik számú kapusa, 
Varga Ádám az utánpótlásunkból került fel a nagyokhoz

FUTBALL #

RITKASÁG 
HAZÁNKBAN, HOGY 
AZ UTÁNPÓTLÁSBAN 
ÖT KAPUSEDZŐ 
DOLGOZIK A 
FIATALOKKAL, DE 
NÁLUNK EZ ÍGY VAN, 
ÉS AZT HISZEM, EZ 
AZ EGYIK KULCSA A 
MINŐSÉGI MUNKÁNAK
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Kézilabda-utánpótlásunk 
rendületlenül termeli a 
tehetségeket, miközben ifi 
csapatunk az idősebbek 
között is parádézik. 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

VAN MIRE 
BÜSZKÉNEK 
LENNI!

Laikus számára nehezen érthető jelenetsor volt, amikor női ifi 
kézilabdacsapatunk a Debrecen elleni hazai bajnoki lefújását 
követően óriási körtáncba kezdett – pedig az eredményjelzőn 

”csak” 28-28 állt. Aztán hamar kiderült, hogy a döntetlennek 
valóban komoly értéke van, azt ugyanis a teljes egészében 
2001-ben, 2002-ben vagy 2003-ban született játékosokkal 
harcolta ki a Fradi a többségében 2000-es születésű kézilab-
dázókat versenyeztető riválissal szemben.

”Húztunk egy vonalat az előző idény után, a 2000-es korosz-
tálytól elköszöntünk, és az ifi csapat keretét a serdülőből érke-
ző fiatalokkal töltöttük fel – magyarázta a vezetőedző, Simics 
Judit. – Számoltunk azzal, hogy ez az idényünk így nehezebb 
lesz, az idősebbek ellen talán nem lesz esélyünk a bajnoki cím-
re, de a nevelés szempontjából ez volt a helyes döntés.”
A várakozásokkal ellentétben aztán a lányok nem voltak hajlan-
dóak beletörődni a ”még kicsik és gyengécskék” szerepkörbe, 

VAN MIRE 
BÜSZKÉNEK 

38 ! Faluvégi Dorottya, Háfra Noémi, Nagy Lívia, 
Márton Gréta és Lukács Viktória is saját neveléswww.fradi.hu

# KÉZILABDA 
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és lapzártánkig tíz győzelem mellett egy döntetlent – a már említett DVSC 
Schaeffler ellenit – játszottak, azaz veretlenül álltak.
Az alapszakaszban keleti és nyugati csoportba osztották a csapatokat, majd 
májusban a két csoport első két-két helyezettje a négyes döntőben méri össze 
tudását. Mivel az aktuális harmadik helyezett Vácot ősszel tíz góllal (34-24) verték 
fiataljaink, a négybe jutásra jó esély kínálkozik.

”Sokan jöttek fel a serdülőből, és arra szántuk ezt az évet, hogy készülünk, 
tanulunk, hogy jövőre már a bajnoki címre is esélyesek legyünk. Ugyanakkor a 
munkánk sikerét sokkal inkább az mutatja meg, 
hogy az ifiből kikerülő tehetségek az NB I-ben is 
megállják a helyüket. Mindig mondom a lá-
nyoknak, hogy az én munkám elismerése rajtuk 
keresztül valósul meg…”
Márpedig januárban is kérdezgethették egy-
mástól felnőtt csapatunk bajnoki mérkőzése 
közben a szurkolók, hogy ki is a 87-es mezben 
küzdő kislány – beállóínség (Nagy Lívia, Bobana 
Klikovac és Danick Snelder is sérült) miatt Elek 
Gábor az első kerethez vezényelte a 17 eszten-
dős Zsiborás Lucát, aki debütálásként két gólt 
vágott a Kisvárdának.

”Luluka (Zsiborás Luca – a szerk.) példája is óriási 
motivációt jelent a társainak, hiszen látják, hogy 
az élet dobhat ilyen lehetőségeket, és ha megfe-
lelően dolgoznak, akkor képesek élni az eséllyel. 
Abban is biztos vagyok, hogy a fiatalok maguk-
nak taposták ki az utat: ha például Háfra Noémi 
nem állta volna meg a helyét, akkor könnyen lehet, hogy a következő tehetségben 
kevesebb bizodalma lett volna Gábornak” – fejtegette Simics Judit.
S hogy mit várhatunk a jövőben, van-e még olyan rejtett kincs, akikkel újra és újra 
elkápráztat bennünket a kézilabda-utánpótlás?

”Igen, vannak még tartalékaink! Talán ebben a percben még nem rajzolódik ki 
olyan extra tehetség, mint Háfra Noémi vagy Tóth Nikolett, de nagyon jó kis csa-
patunk van, és sok játékosunkról csak a következő egy-két évben derül ki, merre 
billen a pályafutása. Mindenesetre igyekszünk a felnőtt csapatunkkal együttmű-
ködve dolgozni, rendszeresen egyeztetek az erőnléti edzővel, hasonló feladatokat 
végzünk, így aki felkerül a nagyokhoz, nem akkor találkozik azokkal először. Ren-
geteget jelent az is a csajoknak, hogy egyszer-egyszer lejön közéjük Szucsánszki 
Zita, és az erőfejlesztésnél javítgatja a hibákat, segít a tökéletes kivitelezésben.”

A MUNKÁNK 
SIKERÉT AZ 
MUTATJA 
MEG, HOGY 
AZ IFIBŐL 
KIKERÜLŐ 
TEHETSÉGEK 
AZ NB I-BEN IS 
MEGÁLLJÁK A 
HELYÜKET

TIZENHÉT ÉVES DEBÜTÁNS
Elek Gábor nem szívbajos, ha fiatal tehetségeket kell mély 
vízbe dobni, ezt már megszokhattuk az előző években, de 
mindig különösen kedves a szurkolóknak és a szakemberek-
nek, amikor újabb magyar ”kislányt” húz elő a cilinderből. 
A tizenhét éves beálló, Zsiborás Luca NB I-es debütálása 
is szívmelengető látvány volt, különösen a Kisvárda ellen, 
amelynek keretében tizenhárom légióst találhatunk… A Fradi 
vendégeként a kisvárdaiak góljaiból csupán hármat szereztek 
magyarok, míg nálunk Lulu egymaga kettőt.

39 www.fradi.hu! Simics Judit 1999-ben Bajnokok Ligáját nyert, 2000-ben 
pedig olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok lett

KÉZILABDA  #
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1. Happy Socks Argyle zokni 2790 Ft ı mayfairselection.hu 2. Bombardier Premium Ale félbarna ale sör 720 Ft ı britishfoods.hu 3. Fred Perry 
galléros póló 27 291 Ft ı shopalike.hu 4. Loakes Fearnley bőrcipő 64 900 Ft ı mayfairselection.hu 5. Ben Sherman parka 80 909 Ft ı spartoo.hu

6. The Body Shop neszesszer 2890 Ft ı the-body-shop.hu

ANGOL

EMIRATES STADION 
ARSENAL

ANGOL

EMIRATES STADION EMIRATES STADION 

2

3

4

1

5

6

# DIVAT

40www.fradi.hu ! 2017 nyarán klubunkkal készült az egykori 
Arsenal-játékos, Emmanuel Eboué

RÁJÁTSZÁS

FIN_040-043_ZF_1902_DIVAT-rajatszas_3.indd   40 22/01/19   12:00



1. Hugo Boss/Hugo Reserved EDT 125 ml 25 990 Ft ı Müller-Douglas-Marionnaud Parfümériák 2. Hugo Boss pulóver 39 990 Ft ı Van Graaf
3. BMW Sport Kronográf karóra 99 990 Ft ı autosbutik.hu 4. Erdinger Weissbräu szűretlen bajor világos búzasör 519 Ft ı tesco.hu
5. Puma & Karl Lagerfeld Suede Classic Sneakers 40 990 Ft ı puma.com 6. Finshley & Harding kockás zakó 49 990 Ft ı Van Graaf

NÉMET

BAYERN MÜNCHEN 
ALLIANZ ARENA

BAYERN MÜNCHEN 

NÉMETNÉMET

 Hugo Boss/Hugo Reserved EDT 125 ml 25 990 Ft ı Müller-Douglas-Marionnaud Parfümériák 2. Hugo Boss pulóver 39 990 Ft 
 BMW Sport Kronográf karóra 99 990 Ft ı autosbutik.hu 4. Erdinger Weissbräu szűretlen bajor világos búzasör 519 Ft 
 Puma & Karl Lagerfeld Suede Classic Sneakers 40 990 Ft ı puma.com 6. Finshley & Harding kockás zakó 49 990 Ft 

ALLIANZ ARENA
BAYERN MÜNCHEN 

ALLIANZ ARENAALLIANZ ARENA 1

23

4

5

6

DIVAT #

41 www.fradi.hu! Labdarúgóink 1973-ban Spanyolországban játszottak felkészülési 
meccset a bajorokkal, és 4-2-es vereséget szenvedtek

Mitől jó egy márka? Attól, hogy saját stílusa van. Számít 
az anyaghasználat, a céges kultúra és persze az is, hogy melyik foci-
csapatnak drukkolunk! ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ
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1. Armani Exchange AX1821 karóra 80 900 Ft ı ora-webshop.hu 2. Fiat kötött sapka 5095 Ft ı fiat.hu 3. Peroni Nastro Azzurro
világos sör 770 Ft ı gourmania.hu 4. Vespa Pathfinder uniszex utazótáska 49 990 Ft ı dockyard.hu 5. Muraglia enyhén gyümölcsös

extraszűz olívaolaj 9999 Ft ı culinaris.hu 6. Ermenegildo Zegna Couture cipő (ár kérésre) ı zegna.hu

OLASZ

SAN SIRO
A.C. MILAN

OLASZOLASZOLASZ

1 2

3

4

5

6

# DIVAT

42www.fradi.hu ! Az ősszel néhány hétig Paul Pogba testvére, Florentin 
Pogba is együtt edzett labdarúgócsapatunkkal 
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1. Springfield pulóver 14 995 Ft ı myspringfield.com 2. Eudald Cava Brut Nature Reserva 5490 Ft ı culinaris.hu
3. Bershka Khaki Lace-up Trainer 8995 Ft ı bershka.com 4. Pull & Bear Grey logo cap 2995 Ft ı pullandbear.com

5. PS4 Controller Atlético Madrid Griezmann 99,99 euró ı neance.fr

 Springfield pulóver 14 995 Ft ı myspringfield.com 2. Eudald Cava Brut Nature Reserva 5490 Ft 

METROPOLITANO STADIUM 
ATLÉTICO MADRID

SPANYOL

1

2

5

4

3

DIVAT #

43 www.fradi.hu! Klubunk 2013 telén indította útjára
a Fradi-pezsgőt
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SE FEL, 
SE LE?
Az FTC-Rail Cargo 
Hungaria női 
kézilabdacsapata 
2019 januárjában 
megszilárdította, 
szinte kőbe 
véste második 
helyezését a 
bajnoki tabellán. 
Ez nagyobb 
részt jó hír, 
kisebb részt nem 
feltétlenül, hiszen 
azt jelenti, innen 
már valószínűleg 
se le-, se felfelé 
nem vezet az 
út. A január 
2-án, Győrben 
elszenvedett 39-
33-as vereség, 
valamint a január 
12-i, Érd elleni, 35-
30-as hazai siker 
legalábbis ezt 
ígéri. 
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

Nem vagyunk a csúcson – e szavakkal fogadott 
a győri rangadó kezdete előtt, a kispadnál Elek 
Gábor vezetőedző. Érthetően, ugyanis a de-
cemberi, franciaországi Európa-bajnokságon hat 
mérkőzéséből négyet megnyert és bravúrosan 
hetedikként zárt magyar válogatott kezdősorát 
gyakorlatilag a Fradi adta. Igaz, az ETO klasz-
szisai is az Eb jegyében töltötték az év végét, a 
norvég kontingens, valamint a kontinenstornán 
aranyérmes kapus, Leynaud, továbbá Groot 
és Hansen mellett az új felfedezett és igazolás, 
a román ”beállóhegy”, Pintea is. Végül éppen 
ő, fizikai erejével, rendíthetetlenségével, bizo-
nyítási vágyával és olykor meglepően ”labda-
ügyes” megoldásaival, összességében 8 góljával 
jelentette a váratlan és behozhatatlan előnyt a 
hazaiak javára. A 18-11-es félidő után 22-19-nél 
még felcsillant a remény, de a 39-33-as végkifej-
let a realitás. Ezt Elek Gábor sem vitatta:

”Teljesen megérdemelt az ETO győzelme. 
A védekezésünkre rányomta a bélyegét, hogy 
még keveset tudtunk együtt dolgozni, a táma-
dójátékunk a második félidőre feljavult, és ekkor 
eredményesen játszottunk. Ereje csapatomnak, 
hogy az ellenfél sebességét fel tudta venni, 
csupán mindkét játékrész hajrájában volt jobb 
az ETO. Teljesen elégedettek nem lehetünk, de 
sok biztató jelet tapasztaltam.”
Ezek a következő fordulókban már győzelme-
ket értek. Három nappal később a légiósoktól 
hemzsegő Kisvárda – ebből adódó becene-
vén ”Kisvardar” – adta meg magát 35-27-re a 
Népligetben, majd az Eszterházy SC – ha már 
keresztelgetünk, ”Egri Leányka” – otthonában 
nyert 31-16-ra a Fradi.
Az év második rangadóján az érdiek tavalyi 32-
15-ös megsemmisítésük emlékét nyilván maguk-
ban hurcolva szilajul küzdöttek, de szorosabb 
első félidő után vita nélkül és néhány burleszk-
be illő megoldással, góllal született meg a 30-
25-ös siker. Először ”rendezték meg” a Schatzl 
családi különmeccset is, hiszen Nadine,  
az FTC válogatottja és a túloldalon 18 éves 
húga, Natalie is pályára lépett. Bár mint a két 
balszélső bevallotta, inkább szurkoltak egy-
másnak. Nadine elárulta, Natalie első góljánál 
félig-meddig mosolygott, Natalie pedig ezt 
mondta a nővéréről: ”Titkon azért tapsoltam, 
amikor gólt lőtt.” Így legalább ő lehetett az Elek 
Gyula Aréna történetében az első, aki Fradi-gól-
nál titokban tapsolt.

44 ! Az MTK-nak kölcsönadott rendkívüli tehetség, 
Tóth Nikolett felépült a sérülésébőlwww.fradi.hu

# KÉZILABDA 

HÁFRA NOÉMI 
ÉS BÍRÓ BLANKA 
UTÁN JANUÁR 
ELEJÉN A 2013 ÓTA 
A FERENCVÁROST 
ERŐSÍTŐ 
MÉSZÁROS REA ÉS 
SCHATZL NADINE 
IS MEGHOSZ
SZABBÍTOTTA 
A SZERZŐDÉSÉT.
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FELJEBB KELL LÉPNI A BL-BEN
Az FTC-Rail Cargo Hungaria február 2-án Érden lép fel, csakhogy a Győri 
ETO ellen; méghozzá házigazdaként, a Bajnokok Ligája második csoport-
körének 2. fordulójában. Előtte január 27-én Nordhausenben, a Thüringer 
csarnokában indul az újabb BL-menet. Hogy azonban mikor és hol végződik, 
arra még tippelni is korai. Rögzítsük ehelyett a rajtpozíciókat: 1. Győr 8 pont, 
2. CSM Bucuresti 6, 3. Vipers 4, 4. Ljubljana 3, 5. Ferencváros 2, 6. Thüringer 
1. Innen kéne a negyeddöntő eléréséhez felkapaszkodni a negyedik helyre. 
Sőt, hogy abban a párharcban esély is legyen, inkább a harmadikra…

ELHAGYJA
A FÉSZKET

A külső szemlélő 
számára váratlan hír 

látott napvilágot január 
14-én: Faluvégi Doroty-
tya, az FTC-Rail Cargo 
Hungaria junior világ-
bajnok jobbszélsője 
nyáron az ETO-hoz 

igazol, hároméves szer-
ződést írt alá Győrbe. 
A 20 éves ”Csibe” ma-
gyar bajnok és Magyar 

Kupa-győztes volt a 
Ferencvárossal, már a 
felnőtt válogatottban 
is bemutatkozott. Itt 

és a Fradiban azonban 
a még mindig csak 23 

éves poszttársával, 
Lukács Viktóriával is 
meg kell küzdenie, 

aki alapember, ráadá-
sul csak átmenetileg 
játszik az MTK-ban 

kölcsönben az ifjúsági 
vb-n ezüstérmes, az 
All Star-csapatba is 
beválasztott szintén 

balkezes szélső, Bánfai 
Kíra. Így Elek Gábor-
nak szerencsére nem 

lesznek megoldhatatlan 
gondjai e pozícióban.

45 www.fradi.hu! Ebben az idényben az FTC Érden játssza BL-meccseit,
a Győr elleni rangadóra fél óra alatt elfogytak a jegyek

KÉZILABDA #
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Pontosan egy évvel ezelőtt arról írtunk, hogy férfikézilabda-csapa-
tunk két bravúrgyőzelemmel életben tartotta az első osztályban 
maradás reményét, és ha képes lesz tovább javulni, akkor megka-
paszkodhat a legjobbak között. Azóta sok minden megváltozott. 
A nyáron a keret jelentősen átalakult, megerősödött, és bár ezzel 
együtt a célok is merészebbé váltak, azért az imént leírtakhoz is 
érdemes mérni a jelenlegi állást, a tabellán elfoglalt nyolcadik helye-
zést.
A február 2-i folytatás előtt, féltávnál a Fradi ugyan kilóg a mezőny 
első feléből – tizennégy csapatos az NB I –, ám a mögötte követke-
ző Dabasnak már hattal kevesebb pontja van; előre tekintve viszont 
a negyedik helyezett Balatonfüred előnye csak négy pont.

”Az első tizenhárom fordulóra kitűzött célt a megszerzett pontok 
tekintetében elértük, de kis hiányérzet azért van bennem – mondta 
Horváth Attila, a Ferencváros férfikézilabda-csapatának vezető-
edzője. – Sajnos azokkal az ellenfelekkel szemben, akikkel a harma-
dik, negyedik, ötödik, hatodik helyért küzdünk, nem tudtunk pon-
tokat hozni, és ennél még úgy is többet reméltem, hogy ezeket a 
meccseket egyaránt idegenben játszottuk. Azok a játékosok, akikre 
húzóemberként tekintek, nem tudták hozni, amit elvárok tőlük, 
ezért nem tudtunk bravúrpontokat csípni. A feladat adott, tavaszra 
meg kell tanulnunk megnyerni ezeket a bajnokikat.”
A szakember előző mondataival arra is utalt, hogy tavasszal miben 
bízhatunk leginkább, s hangsúlyozzuk, hogy a legnagyobb riváli-
sokat az Elek Gyula Arénában fogadjuk majd. Az sem alaptalan re-
mény, hogy a nálunk papíron gyengébb ellenfeleinket idegenben is 
felül tudjuk majd múlni. Persze jókora túlzás lenne azt állítani, hogy 
a Balatonfüredet, a Csurgót, a Komlót és a Tatabányát (e négy 

TAVASSZAL
KELL
A BRAVÚR
Férfikézilabda-csapatunk óriásit lépett előre 
a táblázaton az előző évhez képest, és minden 
esélye megvan arra, hogy tavasszal még feljebb 
araszolva végül elérje a kitűzött célt. 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

LUKÁCS PÉTER 
A LEGJOBB SERDÜLŐ

Akárcsak a női vonalon, úgy 
férfikézilabda-csapatunknál 
is reményt keltő az utánpót-
lásunkból kikerülő fiatalok 
teljesítménye. Az egyik leg-
nagyobb potenciál kétség-
kívül a tizenhat esztendős 
Lukács Péterben rejtőzik – a 
felnőttek között már négy 
gólt szerző (egyet-egyet a 
Szegednek, a Veszprémnek, 
a Vecsésnek és a Ceglédnek) 
tehetségünket a Magyar 
Kézilabda-szövetség 2018 
legjobb fiú serdülő játékosá-
nak is megválasztotta.

”Az élet hozta így a sok 
sérülés miatt, hogy ennyi 
fiatalt kellett mély vízbe 
dobni ősszel, de örülök 
nagyon, hogy lehetett rájuk 
számítani, és hogy egyre 
többet lehet rájuk építeni. 
Alázatosak és keményen 
dolgoznak a  csapatba kerü-
lésért” – magyarázta büsz-
kén Horváth Attila, a felnőtt 
csapat vezetőedzője.

46 ! A világbajnokságon Schuch Timuzsin és Ancsin 
Gábor képviselte a Ferencvárostwww.fradi.hu

# KÉZILABDA 
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TAVASSZAL 
A KÖZVETLEN 
RIVÁLISOKAT 

KIVÉTEL NÉLKÜL 
AZ ELEK GYULA 

ARÉNÁBAN 
FOGADJUK MAJD

klub a legnagyobb rivális) a Népligetben biztosan két vállra fektetik 
Ancsin Gáborék, de ha csak egyetlen nüansznyit hozzátesz a saját 
pálya a teljesítményhez, az már elég lehet az üdvösséghez ezeken 
a kiélezett rangadókon. 

”Ezzel nemcsak előrelépnénk, hanem szerintem el is érnénk vele 
a célt – folytatta a tréner. – Látom, hogy miben kell fejlődnünk, és 
dolgozunk is rajta keményen. A védekezésünknek jobban össze 
kell állnia, az ellentámadások hatékonyságán is bőven javíthatunk 
még, valamint a felállt fallal szembeni támadásainknál csökken-
tenünk kell a technikai és a ki nem kényszerített hibákat. Nagyon 
fontos, hogy a padról beszálló játékosok valamivel többet tegye-
nek hozzá a csapat teljesítményéhez, mint az ősszel, hiszen a kez-
dősor nem tud hatvan percet a pályán tölteni, és rendszerint akkor 
kerültünk hátrányba, amikor változtatni kellett az alapcsapaton. 
Mindezekkel együtt abszolút elégedett vagyok a srácok meccsek-
hez és edzésekhez való hozzáállásával!”

47 www.fradi.hu! A fiú kézilabda-utánpótlásban Bari Nagy Lajos irányításával 
sok tehetséges játékos készül a Népligetben

KÉZILABDA #
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TÖKÉLETES ÉV
A Ferencváros férfivízilabda-csapata 
története legjobb évét zárta. A zöld-
fehérek öt sorozatban indultak, s 
mind az ötöt meg is nyerték. Az 
együttest irányító Varga Zsoltot 
ennek elismeréseként 2018 legjobb 
edzőjének is megválasztotta a szakma. 
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

5/5. Ez állt azon a pólón, amelyet az FTC férfi vízilabdázói 
viseltek 2018 utolsó mérkőzése után. A felirat jelentése 
nem más, mint az, hogy a csapat öt sorozatban indult, és 
mind az ötöt megnyerte. Varga Zsolt és együttesének 
hihetetlen sikertörténete még tavasszal kezdődött.

”Az Euro Kupa megnyerése volt a fordulópont – kezd-
te vezetőedzőnk az év értékelését. – Az év elején csak 
egy-két góllal nyertünk még a Debrecen, BVSC, Mis-
kolc hármas ellen is. Majd jött az Euro Kupa-döntő első 
meccse, ahol itthon csak egygólos előnyt harcoltunk ki a 

48 ! A női csapat története második szezonjában is 
bronzérmet nyert a Magyar Kupábanwww.fradi.hu

# VÍZILABDA 
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Az Euro Kupa megnyerése volt a fordulópont. 
Ez az időszak a kitartásról és hitről szólt, hogy jó, 
amit csinálunk, és ennek meglesz az eredménye

A LEGJOBB EDZŐ
Varga Zsolt munkáját a szakma azzal ismerte el, 
hogy a WWPCA, vagyis a Vízilabdaedzők Világszer-
vezete a világ legjobb edzőjének választotta 2018-
ban. ”Az óriási megtiszteltetésen és örömön túl ez 
a díj megerősít abban, hogy jó úton indultam el. Az 
elmúlt évek pofonjai, kudarcai letisztítottak bennem 
sok mindent, hiszen ezek is ott vannak a sikeres év 
mögött. Kialakult bennem az a szemléletmód, amely 
tiszteli és figyelembe veszi a tradíciókat, de sok új 
elemmel és gondolattal kibővítve sajátos munka-
módszert alkot. Az amúgy is nagy munkakedvem 
még tovább nőtt” – Varga Zsolt ezekkel a szavakkal 
fogadta a díjat.

A LEGJOBB JÁTÉKOS 
Az FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitányát, 
Varga Dénest választotta az elmúlt év legjobb 
játékosának a Magyar Vízilabda-szövetség, 
s ugyanígy szavaztak a válogatott játékosok 
is. Olimpiai bajnokunk kihagyta ugyan a teljes 
válogatott szezont 2018 nyarán, de ősszel feno-
menális teljesítményt nyújtott a Fradiban, így 
az öt trófea mellé két egyéni díjat is bezsebelt. 

”Természetesen örülök ennek, ahogy az összes 
korábbi elismerésnek is, de ezek akkor érnek 
valamit, ha a csapat, amelyben játszom, sike-
res. Ez maximálisan igaz volt 2018-ra” – mondta 
Varga Dénes. 

Sport Managementtel szemben, ami nem tűnt túl soknak 
egy olasz csapat ellen az idegenbeli visszavágóra. Ez az 
időszak a kitartásról és hitről szólt, hogy jó, amit csiná-
lunk, és ennek meglesz az eredménye. A győzelemmel 
lekerült rólunk a trófea kötelező megnyerésének a terhe, 
és a siker is jól hatott a csapatra.” 
Olyannyira jól hatott, hogy a magyar bajnoki döntő első 
két meccsét is behúzta a Fradi, így már csak egyetlen 
diadal választotta el az aranyéremtől. ”Ezután kaptunk 
itthon egy nagy pofont” – emlékezett vissza a szakember 
a párharc harmadik meccsére. A BL-címvédő és soro-
zatban háromszoros bajnok Szolnok ugyanis nem adta 
könnyen a trónját, kiegyenlített összesítésben. ”Kikap-
tunk másodszor is, de mégis nyertünk azzal, hogy sike-
rült kimászni a gödörből, abból a nyomasztó állapotból, 
amelybe a harmadik meccsen kerültünk” – elevenítette 
fel az akkori időszakot vezetőedzőnk.
Jöhetett a mindent eldöntő finálé, amely több szem-
pontból is örökre emlékezetes marad. A két visszavonuló 
olimpiai bajnok, Madaras Norbert és Varga Dániel akkor 
nyújtotta a legjobb teljesítményt, amikor arra a legna-
gyobb szüksége volt a csapatnak. A végletekig izgalmas 
és kiegyenlített összecsapás végén egyetlen góllal nyert 
a Ferencváros a Komjádi uszodában, így 2000 után ismét 
magyar bajnok lett. ”Ez a bajnoki cím eddigi munkám 
egyik legfontosabb állomása” – fűzte hozzá Varga Zsolt.
Az új idényben, november 30-án ismét a Bajnokok Ligá-
ja-győztes érkezett hoz-
zánk, ekkor az Olympiakosz 
Pireusz. Az Európai Szuper-
kupa volt a tét, amelynek 
megszerzéséről egy évvel 
korábban, 2017-ben csak 
ötméteresek után csúszott le 
a Ferencváros a Szolnokkal 
szemben. Akkor megfogadta 
a Varga Zsolt, Nyéki Balázs edződuó, hogy nem veszít-
hetnek el több büntetőpárbajt, ezért egy éven át minden 
edzés végén gyakorolta a csapat a lövéseket, a kapusok 
pedig a védéseket.
2018-ban ismét döntetlennel végződött a meccs... A bün-
tetők során a görögök közül ketten is kapufára lőtték 
a labdát, nálunk viszont senkinek sem remegett meg a 
keze, így a Fradi története során harmadszor is elhódítot-
ta az Európai Szuperkupát.
A negyedik serleg a Magyar Kupa volt, amelyet a Miskolc 
ellen nyertünk meg, az ötödik pedig a Magyar Szuperku-
pa, amelyért a Szolnokkal kellett megküzdenünk.
A magyar bajnokságot és a Magyar Szuperkupát 18, a 
Magyar Kupát 22, az Európai Szuperkupát 38 év után 
nyertük meg ismét...

A LEGJOBB EDZŐ

49 www.fradi.hu! Jelölték az FTC-t Az év csapata díjra! A győzteseket február 14-én
hirdetik ki az M4 Sport – Év Sportolója Gálán
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50 ! Három 11-szeres bajnoka van az FTC jégkorongszakosz-
tályának: Kereszty Ádám, Mészöly András és Kovács Antalwww.fradi.hu

Vissza a jelenbe! BALLAI ATTILA

Ha a Ferencváros ifjú szurko-
lóitól azt kérdeznénk, tudják-e, 
az 1970-es években melyik volt 
a Fradiban a labdarúgás utáni 
második legnépszerűbb és mesz-
sze legeredményesebb sportág, 
valószínűleg kevesen vágnák rá a 
helyes választ: nem a kézi-, nem 
is a vízilabda, hanem a jégkorong. 
Mert míg a pólósok 1968 és ’88, 
a kézis lányok pedig 1971 és ’94 
között egyetlen bajnoki címet 
sem nyertek, addig a hokisok az 
1971–80-as hőskorban zsinórban 
tízet is!
Csak úgy önmagában, önmagáért 
nem emlegetnénk fel a dicső és 
egyre fakuló múltat, de a 2010-es 
évek ferencvárosi újjászületése 
végre a hokit is magához térítette 
tetszhalott állapotából. Bő tíz éve 
még úgy tűnt, minden az enyé-
szeté lehet, de aztán feltámadt 
a futball, a kézilabda, tavaly már 
mindent vittek a vízilabdázók, és 
idén csatlakozott e vonulatba a 

”téli foci” is.
Találó az elnevezés, azzal a 
kitétellel, hogy élvezhetetlen 
hokimeccs nincs. Mert míg egy 
rossz futballmeccsen az égvilá-
gon nem történik semmi, addig 
egy rossz hokimeccsen is min-
den pillanatban történik valami. 
Ráadásul – talán csak a megszé-
pítő messzeségből tűnik így – az 
FTC jégkorongcsapata hajdan 
képtelen volt még csak közepes 
mérkőzéseket is játszani. Azért 
is volt különlegesen édes az a 
tíz arany, mert ugyanazokban az 
esztendőkben az Újpesti Dózsa 
tíz ezüstöt kuporgatott össze. 

# ZÖLD SZALON 

lesz, csak azt nem sejthettük, 
hogy – egyelőre – nem a Fe-
rencváros számára. Az 1997-ben 
megszerzett bajnoki címet azért 
is ünnepelte eufóriában a publi-
kum, mert az volt a 25. diadal – 
de ki hitte volna, hogy mindmáig 
az utolsó? Ettől is lesz évről évre 
becsesebb.

Ám remélhetőleg már nem soká-
ig, mert a Fradi-hoki is visszatért 
a jelenbe. Épül a csapat, megépül 
az aréna is, a saját otthon, amely-
ben előbb-utóbb felhangzik majd 
a nyitott Kisstadionban értelem-
szerűen soha nem rikoltott versi-
ke: ”Izzik a csarnok, itt a magyar 
bajnok!”

AZTÁN FELTÁMADT 
A FUTBALL, A KÉZILABDA, 
TAVALY MÁR MINDENT 
VITTEK A VÍZILABDÁZÓK, 
ÉS IDÉN CSATLAKOZOTT 
E VONULATBA A ”TÉLI 
FOCI” IS

Olykor nem is a puszta győzelem 
volt a tét, hanem az, lesz-e ”közte 
tíz”, és ha összejött, a lilák kapu-
sa, Eperjesi Miklós bizton számít-
hatott a ”Sírjál, Eper!” rigmusra. 
(A másik oldal a Fradi portását, 
Bóna Istvánt az ugyancsak nem 
szellemtelen ”Bóna, szódabikar-
bóna” gyöngyszemmel zrikálta.)
Mínusz tíz fokban is 
tódult a nép a Kisstadi-
onba, 1973 novemberé-
ben, a BEK-ben például 
11 ezer néző őrjöngött, 
amint a toronymagas 
esélyes német Füs-
sen idegenbeli 8-7-es 
legyőzése (1-6-ról fordí-
tottak a fiúk) után itthon 
5-3-ra nyertek Mészöly 

”Kandúrék”, és ezzel 
Európa hat legjobb csa-
pata közé emelkedtek.
Másik szélsőségként 
soha nem feledem azt 
sem, tíz évvel később 
hogyan fogadtak a lak-
tanyában Dózsa-drukker katona- 
és szobatársaim, amikor hétvégi 

”eltávról” visszatérve amúgy is 
azon sopánkodtam, hogy a Fradi 
elveszítette a hokibajnokságot. 
Éjféltájt érkezve csendben be 
akartam bújni az ágyamba, ám 
fémes tárgyakba ütköztem; egy 
ásót, egy kapát, egy mécsest és 
egy gyászszalagot helyeztek a 
pokrócomra, és azonnal tudtam, 
miért. Ilyen rangot, szerepet 
jelentett a jégkorong akkori éle-
tünkben.
Pedig már hajdan is azt mondo-
gattuk, ez a 21. század sportja 
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24 ÉV
UTÁN
ISMÉT
AZ ALAP-
SZAKASZ
ÉL ÉN

Történelmi győzelmet aratott január 18- án a Ferenc-
város férfi jégkorongcsapata az Erste Liga 2018/19- es 
kiírásában, az alapszakasz utolsó mérkőzésén: 
a Gyergyó HK elleni 4-3-as sikerrel bebiztosította 
helyét a tabellán. Huszonnégy év elteltével zárta 
ismét az élen a bajnokság első szakaszát az FTC. 
SZÖVEG: BOLDIZSÁR MÁRTON

”Azért nincs akkora baj. Termé-
szetesen érződik, hogy gödör-
ben vagyunk, de úgy gondolom, 
minden csapatnak, amelyik ilyen 
hosszú bajnokságban játszik, van 
mélypontja. Pozitívnak kell ma-
radnunk, gondoljunk arra, milyen 
jó, hogy nálunk nem 2-3 héttel 
később jött el ez a mélypont. 
Koncentrálnunk kell, hogy ki-
másszunk a magunk gödréből, és 

utána menni kell tovább a saját 
játékunkkal előre” – nyilatkozta 
Fodor Szabolcs, az FTC-Tele-
kom vezetőedzője január elején, 
amikor a csapata a 2018/19-es 
idényben először szenvedett 
zsinórban három tétmérkőzésen 
vereséget. Akkor ez azt jelentet-
te, hogy a Fradi nem jutott be 
a Magyar Kupa döntőjébe, és 
lépéshátrányba került az alapsza-

52 ! Idén olyan fradisták is járnak hokimeccsekre, akik 
több mint tíz éve nem voltak a jégcsarnokbanwww.fradi.hu

# JÉGKORONG 
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kasz megnyeréséért folytatott 
harcban a nagy rivális Csíkszere-
dával szemben.
A fiatal, játékosként több mint öt-
venszeres válogatott tréner 2018 
nyarán csatlakozott a Fradihoz 
vezetőedzőként, és megújult, friss 
szemlélettel, valamint alapjaiban 
új játékoskerettel kezdte meg a 
csapat újjáépítését. Lendületes 
csapatot ígért, olyat, amely igazi 
Fradi-szívvel harcol a jégen akkor 
is, ha netán nem megy annyira a 
játék. Azt azonban kevesen gon-
dolták, talán maga a vezetőedző 
és a játékosai sem, hogy már az 
első idényben komolyabb távlatok 
nyílnak meg. A zsinórban aratott 
19 győzelemmel az FTC a tabella 
élére ugrott, s ha már így alakult, 
nem is akart onnan lejjebb kerülni.
A szurkolók is egyre nagyobb 
számban látogatnak ki a Pester-
zsébeti Jégcsarnokba. A legöre-
gebb, legrutinosabb hokimeccsre 
járók is kezdik 
elhinni: 22 év el-
teltével ismét van 
esély arra, amit 
még leírni sem 
merünk, nehogy 
elkiabáljuk…
De vissza a kiin-
dulópontunkhoz. 
Részben a kicsit 
alábbhagyó kon-
centráció miatt, 
hiszen a felsőház-
ban már biztos volt 
a hely, részben 
a sérüléshullám, 
részben a feszített 
tempó miatt – az 
FTC december 
19-e és január 18-a 
között tizenhárom tétmérkőzést 
játszott le –, kissé visszaesett a 
tempó. Az sem tett jót az önbi-
zalomnak, hogy tudat alatt talán 
elfogadtuk, nem lehet keresniva-
lónk az idén már a szlovák baj-

nokságban edződő MAC Újbuda 
ellen a Magyar Kupa elődöntő-
jében, így a január 3-i meccsen 
a Tüskecsarnokban vereség lett 
a vége. Amit másik két vesztes 
meccs követett. De aztán a Fradi 
talpra állt.
És hogy miért idéztük az elején 
Fodor Szabolcs mondatait a 
Brassó elleni, zsinórban harmadik 
vereség után? Mert minden oka 
meglett volna az aggodalom-
ra. Ám a szavai még csak nem 
is utaltak erre. Tette a dolgát, 
pozitívan, magabiztosan, mindig a 
következő feladatra koncentrálva. 
Az eredmény pedig nem maradt 
el: az alapszakasz utolsó erdélyi 
túráján sikerült a Gyergyót és a 
Brassót is legyőzni, így a szereda-
iak botlása megágyazott annak, 
ami aztán be is következett: 
január 18-án az FTC hazai jégen, 
közel telt ház előtt legyőzte a 
Gyergyót, s 24 év elteltével, 1995 

után ismét az élen zárta a bajnok-
ság alapszakaszát.
Halkan, nagyon halkan jegyezzük 
meg: abban az idényben a ráját-
szás végén bajnoki aranyérmet 
ünnepelhettek Hudák Gáborék…

A LEGÖREGEBB, 
LEGRUTINOSABB 
HOKIMECCSRE JÁRÓK 
IS KEZDIK ELHINNI: 
22 ÉV UTÁN ISMÉT 
VAN ESÉLY ARRA, 
AMIT MÉG LEÍRNI SEM 
MERÜNK, NEHOGY 
ELKIABÁLJUK…

HIVATALOSAN IS 
HÍRES LETT A LÓ

Nyolc magyar bajnoki cím, 125 
válogatottság és az Albert Ala-
pítvány Életmű-díja mellé nemrég 
újabb elismerést is kitehetett 
dicsőségfalára az FTC-Telekom 
jégkorongszakosztályának szakmai 
igazgatója, Hudák Gábor. A Ló 
becenévre hallgató korábbi nép-
szerű támadót ugyanis 2018 végén 
a Magyar Jégkorongszövetség 
beválasztotta a Magyar Jégkorong 
Hírességek Csarnokába.
A Magyar Jégkorongszövetség 
a 2011-es budapesti rendezésű 
divízió I-es világbajnokság alatt 
avatta fel a hírességek csarnokát. 
Az MJSZ Történeti Bizottsága 
a magyar jégkorong 1927 óta 
íródó történelméből választja ki a 
legnagyobbakat. Először huszon-
két kiváló sportoló, játék-, illetve 
sportvezető került be a magyar 
hoki hall of fame-jébe. Azóta 
minden évben négy személy 
nevével bővül a névsor, akiknek 
a nevét a magyar jégkorong 
bölcsőjének tekinthető Városligeti 
Műjégpályán márványtáblába 
vésik. Hudák Gábor mellett olyan 
legendás fradista tagjai vannak 
a hírességek csarnokának, mint 
dr. Jakabházy László, Kiss Tibor, 
Mészöly ”Kandúr” András, Raffa 
György, Bikár Péter vagy Havrán 
Péter.

53 www.fradi.hu! Többéves gyengélkedés után a Csíkszereda is jól szerepel
a mostani szezonban

JÉGKORONG #
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54www.fradi.hu

# SPORT&EGÉSZSÉG

! A labdarúgócsapat masszőre, Lipcsei Gábor idén 
kereken 20 éve dolgozik a klubnál
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Közel egy 
évtizede robbant 
be a köztudatba, 
népszerűsége
pedig azóta is 
töretlenül ível
felfelé. Támasz,
gyógyír és 
színterápia
egyben, s mindezt
a maga nemes 
egyszerűségében 
nyújtja. Újabb 
bizonyíték arra,
hogy vétek
első ránézésre
ítélni.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

FIN_054-055_ZF_1902_KINESIO_3.indd   54 22/01/19   11:46



55 www.fradi.hu! Peter Friar fizioterapeuta korábban a Sunderlandnél, a Leicesternél 
és a West Ham Unitednél is dolgozott

SPORT&EGÉSZSÉG #

FŐ A LAZASÁG
Ma már alig akad sportesemény színes szalagokkal telera-
gasztgatott versenyző nélkül. És noha a teljesítmény mellett 
a megjelenés is egyre nagyobb hangsúlyt kap a megméreté-
seken, a mezek alól itt-ott kivillanó vidám csíkok elsősorban 
egészségügyi célokat szolgálnak. A kinesio-tape – avagy 
kineziológiai tapasz – névre keresztelt ”tartozék” ugyanis a 
fájdalomcsillapításban, a regenerációban és a megelőzésben 
játszik felbecsülhetetlen szerepet. A sportpályán leginkább 
sérülések, ficamok, húzódások, izomgörcsök kezelésére, 
illetve ezek megelőzésére, valamint a teljesítmény növe-
lésére használják. De akár a testtartás javításában vagy a 
lúdtalp tüneteinek enyhítésében is kiváló segéderő lehet. Ez 
a vékony, rugalmas pamutszalag akril ragasztó segítségével 
kerül fel a test szakszerűen meghatározott pontjaira, hogy 
ott bevesse jótékony erejét. Hatására a bőr és a bőr alatti 
szövetek fellazulnak, megélénkül a vér- és a nyirokkeringés, 
mely által csökken a nyomás a fájdalomérzékelő receptoro-
kon. Emellett képes stabilizálni az izmokat és az ízületeket, 
és csökkenteni a gyulladások kialakulásának kockázatát.

TELJES HASONULÁS
A kineziológiai tapasz sokoldalúságát leginkább annak kö-
szönheti, hogy képes maximálisan alkalmazkodni a mozgás-
ban lévő testhez. Vastagságát és rugalmasságát tekintve az 
emberi bőrrel közel azonos tulajdonságokkal bír, így hiába 
tapad biztosan és makacsul, nem jelent akadályt edzés vagy 
verseny közben. Szigorúan légáteresztő anyagból készül, 
ami sportoláshoz kifejezetten előnyös, hiszen engedi szaba-
don szellőzni a felhevült bőrt. Cserébe viszont semmilyen ké-
miai anyagot nem tartalmaz, azaz mellékhatásokkal nem kell 
számolnunk. Hatékonyságának kulcsa ”mindössze” a precíz 
és pontos, előzetes vizsgálatok alapján behatárolt ragasztási 
technikában rejlik.

MAXIMÁLISAN EGYÉNRE SZABVA
Ahogy nincs két egyforma test, úgy nincs két egyforma kine-
ziológiai tapaszolás – nem csak pozíciójára, színösszetételére 
sem. Bizonyított, hogy a testünkön viselt árnyalatok mind 
fizikai, mind mentális állapotunkra hatással vannak, erre pedig 
építenek a szalagok is. Míg a meleg árnyalatúak energiával 
töltik fel a szervezetet, hideg megfelelőik hűsítenek és nyug-
tatnak, ami például egy gyulladt testrész számára különösen 
fontos. Ahogy az is, hogy a csodacsíkok strapabírása a test 
igénybevételével arányosan nőjön. Ezért jelennek meg kifeje-
zetten a profi sportolók igényeihez szabott változataik, melyek 
a nagyfokú izzadást is jól tűrik. Mindezekkel együtt is fontos 
azonban hangsúlyozni, hogy a kineziológiai tapaszra kiegészí-
tő terápiaként tekintenek a szakemberek. Bár önmagában is 
érződhet pozitív hatása, valódi erejét elsősorban más kezelé-
sekkel együtt, azokra épülve és azokhoz igazodva fejti ki.

A MELEG 
ÁRNYALATÚAK 
ENERGIÁVAL 
TÖLTIK FEL A 
SZERVEZETET, 
HIDEG MEG-
FELELŐIK 
HŰSÍTENEK ÉS 
NYUGTATNAK

BÍZZUK A 
PROFIKRA

Noha a szalagok 
felhelyezése a legke-
vésbé sem bonyolult 
művelet, célszerű azt 
szakemberre – orvosra, 
gyógytornászra, moz-
gásterapeutára vagy 
gyógymasszőrre – bízni. 
Ahhoz ugyanis, hogy a 
terápia valóban haté-
kony legyen, tudnunk 
kell, hogy mi okozza a 
panaszt, ismernünk kell 
az adott terület ana-
tómiáját, és a számos 
opció közül a legmeg-
felelőbb technikával 
kell felragasztanunk a 
szalagot. Mindez pedig 
komoly szakismeretet 
feltételez.
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56 ! A Fradi TV karácsonyi adásában Bácsi Péter két kisfiával, 
Petikével és Benivel együtt főzött a kamerák előttwww.fradi.hu

# RECEPT

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 25 perc

HOZZÁVALÓK:
+ 2 ek olívaolaj 
+ 1 db piros- vagy zöldpaprika 
(magtalanítva, szeletekre vágva)
+ 1-2 csilipaprika
(magtalanítva, szeletekre vágva) 
+ 400 g paradicsom 
+ 2 fej vöröshagyma (szeletelve)
+ 4 db tojás
+ kis csokor petrezselyem 

(felaprítva)
+ 6 tk krémjoghurt
+ 2 gerezd fokhagyma

(reszelve)
+ só 
+ bors 

ELKÉSZÍTÉS
1. A hagymát a paprikával és a 
csilivel kevés olajon, fedő alatt 
megdinszteljük. Megborsozzuk 
és puhára pároljuk, amíg majd-
nem teljesen el nem párolog 
a leve. Hozzáadjuk a paradi-
csomot, és jól összekeverjük. 

Hagyjuk, hadd párolódjon saját 
levében, alacsony lángon, fedő 

alatt.
2. Fakanállal négy kis mélyedést 
alakítunk ki a szószban, és azok-

ba beleütjük a tojást. Lágyra 
sütjük őket. 

3. A joghurtba belekeverjük a 
fokhagymát, és fűszerezzük. 
4. A menement megszórjuk 

petrezselyemmel, majd rácse-
pegtetjük a fokhagymával ízesí-
tett joghurtot is. Serpenyőben 

tálaljuk.

MENEMEN
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57 www.fradi.hu! Európa-bajnok úszónk, Verrasztó Dávid 2017-ben A konyhafőnök
című televíziós műsorban szerepelt játékosként

RECEPT #

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 25–30 perc

HOZZÁVALÓK:
A HÚSHOZ

+ 700 g bárány- vagy marhahús 
(ledarálva)

+ 2-3 gerezd fokhagyma 
+ 1 fej lila hagyma 
+ 1 tk őrölt koriandermag 
+ 1 csokor koriander 
+ 2 csipet csilipehely 
+ 1 tk őrölt római kömény  
+ frissen őrölt bors, só 

A TÁLALÁSHOZ: 
+ tortillalap 
+ vörös- vagy lila hagyma

(szeletelve)
+ friss koriander 
+ paradicsom (szeletekre vágva)

AZ ÖNTETHEZ: 
+ 2 dl joghurt 
+ 2 gerezd fokhagyma (reszelve)

ELKÉSZÍTÉS
1. A megtisztított hagymát, 

fokhagymát és korianderzöldet 
összeaprítjuk, majd a darált 

húshoz keverjük. Hozzáadjuk a 
csilipelyhet, a római köményt 

és a koriandermagot is, majd az 
egészet alaposan összegyúrjuk. 

2. Az így kapott húsmasszát 
hat egyenlő részre osztjuk. Ezt 

követően enyhén nedves kézzel 
egyesével egy-egy nyárs köré 

dolgozzuk az adagokat. 
3. Grillserpenyőben vagy grillrá-
cson aranybarnára sütjük. Ehhez 

minden oldalát néhány percig 
hagyjuk pirulni.

4. A joghurtba belekeverjük a re-
szelt fokhagymát, ezzel megken-
hetjük a tortillalapot. A koriander-
rel, a szeletekre vágott hagymával 
és a paradicsommal megágyazunk 

neki, így tálaljuk a húst.

TÖRÖK KÖFTE
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A Ferencváros legrégebbi és 
máig talán legfontosabb külföldi 
testvércsapata a Rapid. Nem-
csak azért, mert zöld-fehérek 
(1904-től), mert mindössze egy 
évvel előttünk alakultak, és mert 
lila-fehér az ellenfelük, hanem 
azért is, mert amit itthon a Fradi 
megtestesít, ugyanazt Bécsben, 
Ausztriában a Rapid Wien fejezi 
ki. A Rapid ”az” osztrák csapat, 
slussz, passz, nem nyitunk erről 
vitát, még akkor sem, ha Nyíl 
éppen a városi riválishoz igazolt 
annak idején. Akkor egy picit sze-

A BÉCSI SZÍV IS
ZÖLD-FEHÉR

Százhúsz esztendő egy családban sem kevés. A magyar futballban pedig 
szó szerint a kezdetet jelenti, amelynél szeretett klubunk is ott volt. 
Eleinte magyar csapatokkal mérkőztünk, aztán jöttek mások, elsősorban 
az osztrákok, ami logikus is, hiszen országon belül, az Osztrák–Magyar 
Monarchiában pattoghatott a labda. SZÖVEG: SZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ

AMIT ITTHON A FRADI MEGTESTESÍT, 
UGYANAZT BÉCSBEN, AUSZTRIÁBAN 
A RAPID WIEN FEJEZI KI. A RAPID AZ 
OSZTRÁK CSAPAT, SLUSSZ, PASSZ, 
NEM NYITUNK ERRŐL VITÁT, MÉG 
AKKOR SEM, HA NYÍL ÉPPEN A VÁROSI 
RIVÁLISHOZ IGAZOLT ANNAK IDEJÉN

rettük az Austriát is, de előtte és 
utána a Rapidnak szorítottunk. 
Azóta is figyelünk egymásra, 
elsősorban ultráink jóvoltából 
eleven a kapcsolat. Úgy tíz évvel 
ezelőtt a Rapid szurkolói még 
pénzt is gyűjtöttek az akkor 
nehéz helyzetben lévő Ferenc-
város számára, és a zöld-fehér 
testvérek mindmáig felbukkannak 
egymás fontos mérkőzésein.
A Ferencváros és a Rapid közös 
története 1907-ben kezdődik, 
amikor Schlosser, Weisz és 
Gorszki góljaival három nullás 
győzelmet arattunk a sógorok 
felett. Az évszázados barátságot 
megindító történelmi mérkőzés 
afféle idény eleji formát mutatott, 
a beszámoló szerint a játékosok 
nem kényeztették el a Millenáris 
nézőit: ”Szép játékról, közvet-
len a nyári szünet után szó sem 
lehetett. Mindkét csapat körülbe-
lül ugyanazon nívón áll, csak az 
FTC gyorsasága folytán ered-
ményesebb játékot produkált. 
A FTC csatársorának játéka egy 
pár túlkombinációtól eltekintve, 

58 ! A Rapidnak van magyar futballistája, Szántó Dávid, 
aki a két csapat 2017-es edzőmeccsén is pályára lépettwww.fradi.hu

# VENDÉGTOLL
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jónak volt mondható, míg a bécsi 
csapatot a lassúság jellemezte. 
A zöld-fehérek csapatában jók 
voltak a két szélső csatár (Weisz 
és Braun), azonkívül Korodi és 
Gorszki: ez utóbbinak azonban 
hiányzott kitűnő partnere, Bródi. 
A bécsi csapatban figyelemre 
méltó játékot csak a jobbszélső 
és a kapus produkált.”
A két klub labdarúgócsapata 
többször találkozott a Monarchia 
bukásáig, és utána, a két világhá-
ború között is. 1928-ban éppen 
a Rapid ellen szereztük meg első 
Közép-európai Kupa győzelmün-
ket. A Budapesti Hírlap szerint 

”olyan volt a Ferencváros csapa-

AZ AKKOR MÁR A KOMMUNISTÁK ÁLTAL ERŐSZAKKAL 
BUDAPESTI KINIZSI NÉVRE ÁTKERESZTELT, PIROS-FEHÉR 
FRADI EZEN A MÉRKŐZÉSEN HAGYOMÁNYOS ZÖLD-FEHÉR 
CSÍKOS MEZÉBEN LÉPETT PÁLYÁRA

Találkoztunk később is, sokszor. 
És mindig nyílt meccseket játszot-
tunk, senki nem tudhatta biztosan, 
mi lesz a végeredmény. Rögtön 
1930-ban például a Rapid példá-
san visszavágott a megalázó 1928-
as vereségért: 5-1-re győzték le a 
budapesti zöld-fehéreket. Játszot-
tunk húsvéti, karácsonyi tornán, 
olyannyira gyakran, hogy mér-
kőzéseinket itthon ”nemzetközi 
örökrangadóknak” keresztelték el. 
Az FTC–Rapid-mérkőzések mindig 
szikrázó, kemény légkörben zajlot-
tak, gyakran komoly sérülésekkel, 
és – ami akkor ritkaság volt – néha 
a tettlegességig is elmentek a 
játékosok.

ta, mint a párduc, mindig készen 
az ugrásra és a halálos ölelés-
re”. A Turai, Kohut, Szedlacsek 
vezényelte Fradi 7-1-re lépte le a 
bécsieket, akiken aligha segí-
tett, hogy nem igazán a játékkal 
foglalkoztak. Meccs előtt ugyanis 
kicsinek találták a labdát, ezért 
egy használttal játszották le a 
mérkőzést – az osztrákok emiatt 
óvni akartak, de aztán nyilván 
belátták, hogy ennek az égvi-
lágon semmi értelme sincs, a 
Ferencváros óriásként tornyosult 
föléjük a mérkőzésen, és csakis 
ez döntött. Hogy a visszavágón 
5-3-ra kikaptunk, senkit sem 
érdekelt.

Előfordult az is, hogy a csapatok 
egymás közönségét is megvá-
dolták ”terrorisztikus hangulat” 
keltésével (1928-ban például a bé-
csiek Phuj, magyaren! felkiáltással 
fogadtak minket, de a ferencvá-
rosi közönség sem türtőztette 
magát, ha úgy alakult). Ennek elle-
nére őszinte barátság szövődött 
játékosok, vezetők között.
1955-ben a teljesen megtelt bécsi 
Práterben 2-2-es döntetlent 
játszottunk a Húsvéti Torna elő-
mérkőzésén (góljainkat Orosz és 
Budai szerezte, ami már önma-
gában kuriózum, Budai vendég-
játékosként két mérkőzés erejéig 
visszatért a Fradiba!), de az a 

találkozó nem igazán a futball mi-
att marad emlékezetes. Az akkor 
már a kommunisták által erőszak-
kal Budapesti Kinizsi névre átke-
resztelt, piros-fehér Fradi ezen 
a mérkőzésen hagyományos 
zöld-fehér csíkos mezében lépett 
pályára. Történt ugyanis, hogy a 
pályaválasztó Rapid ezúttal tiszta 
fehérben játszott, egyik 
játékosuk, Stojaspal jóvoltából 
(sportszerüzlete volt) a Ferenc-
várost már az öltözőben várta a 
zöld-fehér szerelés. Csodálatos 
gesztus, olyan, amilyet csak bará-
toktól kap az ember… Az ügy-
nek aztán itthon folytatása lett, 
vizsgálatot indítottak, fegyelmiket 

osztogattak, de a zöld-fehér Fradi 
– ha csak egy napra is – pályára 
lépett, és ezt az élményt senki 
nem vehette el játékosainktól.
Máig tart a jó kapcsolat, sokszor 
játszottunk felkészülési meccse-
ket egymás ellen, meglepően jó 
magyar mérleggel az utóbbi két 
évtizedben is. Nem mintha ennek 
nagy jelentősége lenne. Annak 
már inkább, hogy évszázadnál is 
hosszabban egymás mellett élünk 
sok-sok közös élménnyel, 
fantasztikus játékosok, nagy der-
bik emlékével. Mert a zöld-fehér 
szívek együtt dobbannak most és 
mindörökké. Hajrá, Rapid, hajrá, 
Fradi!

59 www.fradi.hu! Amikor labdarúgóinkat az MLSZ kizárta az NB II-be, 
a Rapid Wien szurkolói gyűjtést szerveztek klubunk javára

VENDÉGTOLL #
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60www.fradi.hu ! Férfi vízilabdacsapatunk összes tavaszi mérkőzését fél áron 
tekinthetik meg a drukkerek a Fradi Shopban kapható bérlettel

# A HÓNAP FOTÓJA 

Objektív: Canon EF 300 f/2.8L
F-érték: 3,5
Záridő: 1/800 sec
IS USM
Fotó: Németh Andrea
Fotósarok
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61 www.fradi.hu! Éljen az összetartó Fradi-család: a kép hátterében, zöld pólóban ünneplő 
fiatalember a Ferencváros bajnok atlétája, Galambos Tibor

A HÓNAP FOTÓJA  #
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HAJRÁ,
MAGYAROK!
Van élet a Rubik-kockán és a herendi porcelánon túl, 
csodálatos munkák kerülnek ki a hazai tervezők kezei 
közül. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KALMÁR VIRÁG, KENESEI ANIKÓ

1) SÖRFŐZŐ
2399 USD
Azt hinnéd, hogy német találmány? 
Hát nem! Többször kimaradni 
éjszakánként, csak hogy a haverok-
kal töltsük az időt: veszélyes játék! 
Legyünk több időt a családdal, és 
töltsük tele a poharunkat az otthon 
elkészített sörünkkel. 
brew.org

2) IDO PAD
Irodákba, közösségi terekbe illik 
legjobban a Szőnyi Anna által 
tervezett pad, melyet szabadon 
állíthatunk, hogy mely oldaláról 
szeretnénk ráülni. Az IDO két 
alkotóelemből, fából és acélból áll, 
itthon többek közt a Duna Aréna 
előterében próbálhatjuk ki. 
annaszonyi.com

3) MANOOI
A valóban egyedi, maximálisan luxus 
kristálylámpákat gyártó budapesti 
manufaktúra úgy ötvözi a klasszikus 
kristályt a mai modern stílussal, hogy 
a világ legtávolabbi pontjairól is érkez-
nek hozzájuk megrendelések. 
manooi.com

1 2

3

# TECHNIKA 

62www.fradi.hu ! A videós tudósítások újítását
a FradiMédia vezette be hazánkban
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4) NOMAD LAMP
Bogár Máté számos restaurálás után kezdett 
el saját bútorkollekciót is tervezni, köztük ezt 
az állólámpát. Forgassuk kedvünk szerint 
a lámpabúrát a számunkra és a szobánk 
számára megfelelő pozícióba. Legyen az egy 
könyv olvasása vagy csak egyszerűen hangu-
latvilágítás, a Nomadra mindig számíthatunk. 
A minőségi anyagok és a tiszta geometrikus 
formák együttesen ölelik körbe a fény kiindu-
lópontját.  meonin.com
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63 www.fradi.hu! Évekkel ezelőtt a FradiMédia internetes rádióközvetítés formájában
tudósított az edzőmérkőzésekről

5) LEGYEN SAJÁT 
GÖMBÖCÜNK
14 190 Ft
Egyszerre dizájntárgy 
és matematikai csoda. 
Bárhogy is tesszük le, 
mindig talpra áll, akár-
csak egy keljfeljancsi, 
de a titka egész más: a 
Gömböc csupán egyet-
len, homogén anyagból 
készült, ezért maga a 
forma biztosítja a talpra 
állását, vagyis mindig a 
stabil egyensúlyi pontjá-
ba tér vissza. 
gomboc-online.hu
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7) TELEFONKÖZPONT
Ismét egy híres Puskás, de 
Tivadar nevéhez egészen más 
fűződik, mint a foci. A telefon-
központ ötletét – ez egy olyan 
szerkezet, amely összekapcsolja 
a telefonkészülékeket, illetve más 
telefonközpontokat – Edisonnal 
együtt dolgozta ki. Végül Charles 
Scribner nevén szabadalmaztat-
ták, de Edison elismerte, hogy az 
alapötlet Puskás érdeme.

8) GOLYÓSTOLL / PARKER JOTTER 
3998 Ft
Bíró László József az 1930-as években alkotta meg a világ első 
golyóstollát, régies nevén a Bíró-tollat. Első szabadalmát 1938. április 
25-én jelentette be Magyarországon, de az akkori zsidótörvények 
miatt Argentínába kényszerült emigrálni, így csak 1943. június 10-én 
kapta meg tollára a szabadalmat. A találmány működését azzal 
fejlesztette tovább, hogy a nyomdatechnikában is használt tintát 
használt, hogy a toll ne kenje össze a papírt. A probléma az volt, 
hogy a töltőtollból a sűrűbb, ragadósabb anyag nem folyt ki. Ekkor 
tervezte meg a golyós végű tollat, amely a mai napig minden ember 
hétköznapi életének része. onlinepenshop.hu

# TECHNIKA 

64www.fradi.hu ! A sérült játékosokhoz a pályára befutó orvosi stáb 
walkie talkie-val tartja a kapcsolatot a kispaddal

6

6) DIZÁJNDINAMÓ
Úgy tűnik, visszatér 
Jedlik Ányos talál-
mánya a bringákra, 
méghozzá sokkal 
dizájnosabban, és a 
súrlódást is mini-
malizálva. Nem kell 
elemet vennünk, 
aksit tölteni, és még 
csak nem is otromba 
a dinamónk. 
velogical-engineering.com
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9) FLIKE BAY-SMART
A Flike nevű drónbicikli terveit egy miskolctapolcai 
csapat vetette papírra 2014-ben. A személyszállító 
drón neve a fly (repülés) és a bike (bicikli) szavak 
összevonásával jött létre. A prototípus létrehozásának 
fő célja az volt, hogy egy egyedi közlekedési eszközt 
fejlesszenek ki, legyen szó hobbi célú használatról, 
katonai bevetésről vagy mentési akcióról. A második 
prototípus fejlesztés alatt áll, és minden bizonnyal piló-
tajogosítványra és legalább 40 millió Ft-ra is szüksé-
günk lesz, ha tényleg szeretnénk benevezni egy ilyen 
járgányra.  bayzoltan.hu

SAKK

11) TÁBLÁS ONLINE SAKKGÉP
360 USD-tól
Az első sakkgépet (Török) Kempelen 
Farkas készítette, hogy Mária Terézia 
kedvében járjon vele. Sokan hitték, hogy 
a gép valójában egy embert rejt, máig 
vitatott tény, hogy valóban így volt-e. 
A modern sakkgépeket az applikációk 
lassan letaszították a trónról, ám ez a 
táblás gép kicsit más: mint egy Harry 
Potter-filmben, a táblán magától mozog 
az ellenfél bábuja, amely lehet automa-
ta, vagy akár egy online játékos a világ 
bármely pontjáról. 
squareoffnow.com / amazon.com

10) PORSCHE 911
Kedvenc modellünk töretlen 
sikerének titka, hogy mindig 
csak minimálisan nyúlnak a 
formához. Az előző és a leg-
újabb 911-es formájáért egy 
magyar formatervező, Varga 
Péter és csapata felel.

10

9

11

TECHNIKA #

65 www.fradi.hu! Ma már nemcsak a mérkőzéseken, hanem az edzéseken is mérik
labdarúgóink legfontosabb paramétereit
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Akárhogy is próbálja az ember  
szavakkal kiszínezni, legfeljebb megközelíteni tudja a valóságot. A 
türkiz partként is ismert térség az ókor nyomaitól a legmoder nebb 
kényelemig mindenre kínál alternatívát, cserébe pedig csak egyet 

kér: engedjük, hogy minél többet adjon magából. 
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

# UTAZÁS 

66www.fradi.hu ! Belek lakossága szezontól függően 
750 és 10 000 fő között ingadozik

300 NAPIG

TART
AHOL

A NYÁR
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TÖKÉLETES OÁZIS
Törökország délnyugati partvidé-
két csak török Riviéraként aposzt-
rofálják ismerői, az elnevezésben 
pedig semmi túlzás nincs. A közel 
630 km hosszú szakaszon apró 
megszakításokkal szinte egész 
évben élvezhetjük a nap simo-
gató sugarait, maga a tikkasztó 
strandszezon pedig közel 8 hó-
napig tart. A 16 km-nyi homokos 
tengerpart relaxálásra és fürdésre 
invitálja a napimádókat, miközben 
a könnyed szellők a közeli euka-
liptusz-, fenyő- és cédruserdők 
illatát hozzák magukkal. Felfe-
dezhetjük itt a Földközi-tenger 
csodálatos élővilágát, hiszen több 
mint ötszáz növényfaj és száz 
madárfaj honos ebben a régióban 
– köztük a gyöngybagoly és a ve-
szélyeztetett álcserepes teknős. 
A városokban pedig hangulatos 
bárok és üzletek várnak ránk kis 
fűszerbazárok és ajándékboltok 
ölelésében. Mindennek egyik min-
tapéldája Belek, mely a nyugalom 
és a pezsgés tökéletes elegye. 
A közel 6000 fős desztináció 
éghajlati adottságai páratlanok: 
tavasszal egy és ugyanazon nap 
síelhetünk a hegyekben és úsz-
kálhatunk az átlagosan 22 fokos 
tengerben, melynek kilométere-
ken át ívelő homokos strandja és 
az azt körülvevő idilli természeti 
környezet páratlan kontrasztot 
alkot. A táj adottságainak és 
látványának is elvitathatatlan ér-
demei vannak abban, hogy Belek 
golfparadicsommá nőtte ki magát 
az elmúlt évtizedben. 

A FALAKON TÚL
Számtalan csábító vonása mellett 
Belek akkor is remek választás, 
ha a történelmi és építészeti 
kincsekben gazdag környéket 
szeretnénk felfedezni. Innen 
könnyűszerrel ellátogathatunk 
Epheszosz elragadó romjaihoz Fo
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67 www.fradi.hu! 2013-ban Belekben játszott edzőmeccset Fehéroroszország ellen
a magyar válogatott, a keretben egy fradista volt: Böde Dániel

A NYÁR HA A TÖRÖK RIVIÉRA 
IGAZI ARCÁRA VAGYUNK 
KÍVÁNCSIAK, EGY ”BLUE 
VOYAGE” HAJÓÚT A 
LEGJOBB VÁLASZTÁS. 
A TRADICIONÁLIS 
GULET FEDÉLZETÉN 
GYÖNYÖRKÖDHETÜNK A 
TÜRKIZKÉK TENGERBEN, 
A FENSÉGES HEGYEKBEN 
ÉS A FINOM HOMOKOS 
STRANDOKBAN.
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és a római kori színházak 
magasztos hangulatát meg-
idéző Aszpendosz falaihoz, 
vagy napnyugtakor gyö-
nyörködhetünk Kappadókia 
száz meg száz hőlégbal-
lonjában, melyek szivár-
ványszínűre festik az eget. 
Aki ennél is több testi-lelki 
kényeztetésre vágyik, azt 
várják a legendás gyógyu-
lásokról híres Pamukkale 
hófehér termálmedencéi, 
de felkereshet egy hamisí-
tatlan török hamam fürdőt 

is. A természet szerelmese-
inek pedig kötelező úti cél 
a Manavgat-folyó partja. A 
Toros-hegységből érkező, 
bővizű folyam egy látványos 
vízesésbe torkollik csupán 
néhány kilométerre név-
adó városától. Lenyűgöző 
látvány! A víz ugyan hideg, 
de csónakázásra és vadvízi 
evezésre kiválóan alkalmas. 
És ha már az aktív időtöltés-
nél tartunk: Belek környékén 
van módunk raftingolni, fel-
fedezhetjük quaddal a török 

tájat, de akár egy búvármaszk kíséretében 
átadhatjuk magunkat a türkizkék tenger 
csodáinak is. 

A RIVIÉRA DOLGOS OLDALA
Ami az egyiknek paradicsomi pihenés nyá-
ron, a másiknak kőkemény munka télen. A 
melegebb hónapokban turistáktól nyüzsgő 
hoteleket ugyanis az új év kezdetén edző-
táborozni érkező profi sportcsapatok töltik 
meg élettel. ”A Ferencváros labdarúgóival 
immáron hetedik alkalommal választjuk Tö-
rökországot a januári felkészülés helyszí-
néül, tehát gyakorlatilag a saját bőrünkön 
tapasztaljuk, milyen villámgyorsan fejlődik 
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68www.fradi.hu ! Budapest és Belek között 
1539 kilométer a távolság
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a sportturizmus a térség-
ben” – meséli Szűcs Mihály, 
aki az utazás megszervezé-
sében, annak lebonyolításá-
ban és a tábor alatt a nem 
várt események megoldá-
sában egyaránt kulcssze-
repet játszik. Mint mondja, 
a helyiek felismerték, hogy 
a rövid téli időszakban is ki 
kell használniuk szállodáikat, 
és a sportban látták meg a 
lehetőséget. ”Mindent elárul 
a lelkesedésükről, hogy a 
Beleket is érintő 150 km-es 

partszakaszon nagyjából 500 szálloda 
osztozik. Valamennyinek 4-5 focipályája 
és számos egyéb sportlétesítménye van. 
És bár elsőre megdöbbentőnek tűnhet a 
szám, ha hozzátesszük, hogy januártól 
márciusig közel 1200 csapat megfordul itt, 
máris létjogosultságot nyer.”
Ehhez jönnek a szálláshelyek kifogástalan 
szolgáltatásai. Az idei tábor helyszínéül 
választott beleki hotelt már gyakorlatilag el 
sem kell hagyniuk a fiúknak, hiszen a fala-
kon belül is minden karnyújtásnyira van a 
legmodernebb konditermektől a wellness-
részlegeken át az alagsorban kiépített 
bevásárlóutcákig. Ilyen környezetben fo-
cistáinknak tényleg ”csak” dolgozniuk kell. 

”Bármennyire kifogástalanok is a körül-
mények, azt nem szabad elfelejteni, hogy 
a csapat minden évben komoly célokkal 
érkezik meg ide. Egy kéthetes edzőtábor-
ban napi két tréning van, gyakorlatilag 
időkorlát nélkül, ami mind fizikailag, mind 
mentálisan kimerítő. Persze a monotonitást 
is muszáj néha oldania a szakvezetés-
nek. Ehhez minden évben más programot 
választunk a helyi felhozatalból. Voltunk 
már hajókázni, paintballozni, raftingolni, de 
a legnagyobb sikert kétségtelenül a beach 
buggy autók aratták a csapaton belül.”Fo
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69 www.fradi.hu! Belekben több mint 30 négy- vagy
ötcsillagos szálloda található

TÖRÖK FÖLDÖN JÁRVA EGYENE-
SEN KÖTELEZŐ BELEKÓSTOLNI 
A LOKANTÁK KÍNÁLTA GASZT-
RO  NÓMIAI ÉLMÉNYBE. A HAGYO-
MÁNYOS TÖRÖK KONYHÁRA 
SPECIALI ZÁLÓDOTT ÉTTERMEKBEN 
MEGÍZLELHETJÜK A HELYIEK 
KEDVENC FOGÁSAIT, KÖZTÜK 
A PIDÉT, A CSERÉP EDÉNYBEN 
SÜLT TESTI KEBABOT VAGY 
A BULGURBA TÖLTÖTT KÖFTÉT IS.
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Minden adott volt a remek sztorihoz: a 
varázslatosan vonzó színésznő és a – 
ne feledjük, még a magyar labdarúgás 
virágzó korában – klasszis futballista.
Egybekelésük idején Ildikó már túl 
volt jó néhány nagy ívű és nagy sikerű 
színpadi szerepén a Vígszínházban, ám 
az országos népszerűséget mégsem 
Thalia temploma, hanem a filmvászon 
hozta meg neki. A Jókai Mór remekmű-
véből forgatott Az arany ember (1962) 
Noémijaként már régen darabokra 
törte a férfiszíveket – olyan szép volt, 
hogy azt még a feleségek, a menyasz-
szonyok és a barátnők is elismerték, 
ami nem kis ”győzelem” egy hölgy sze-
replő számára –, de az igazi nagy rob-
banást mégis a Keleti Márton rendezte 
sikerfilm, a Hattyúdal (1963) hozta meg 
számára, amelyben egy hordóból elő-

A Fradi remek beállósa, az 
1968-as olimpiai bajnok, 
majd még ugyanebben 
az esztendőben a világ-
válogatottban is pályára lépő 
Szűcs Lajos, és a nagyszerű 
színésznő, Pécsi Ildikó mindent 
elsöprő szerelme már azokban 
az időkben is sokszor adott 
témát a legkülönbözőbb heti- 
és havilapoknak, amikor a bulvár 
műfaja nem volt a mindennapok 
gyakorlata Magyarországon. 
SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

válogatottban is pályára lépő 

színésznő, Pécsi Ildikó mindent 
elsöprő szerelme már azokban 

témát a legkülönbözőbb heti- 
és havilapoknak, amikor a bulvár 
műfaja nem volt a mindennapok 

A GYŰRŰ
URA

bújva, a legfinomabban fogalmazva is lenge öltözékben táncol és énekel, 
de úgy, hogy az férfiembert egyszerűen nem hagyhatott hidegen.
Lajos 1966 elején került a Ferencvároshoz, sem pályakezdése az Újpesti 
Dózsában, sem a Dorog színeiben játszott időszaka nem repítette őt a 
népszerűség csúcsára, dacára annak, hogy a hatvanas években még az 
NB II-es, adott esetben az NB III-as játékosok is ismertebbek voltak, mint 
manapság (néhány sztárfutballista kivételével) az élvonal derékhada. 
Fradi-játékosként már egészen más volt a helyzet. Szűcs Lajos az ország 
legnépszerűbb és akkoriban kimagaslóan legjobb csapatához került, és 
azonnal helyet szorított magának a kezdő tizenegyben, ahonnan egé-
szen 1970 elején történt távozásáig kihagyhatatlan volt.
Ildikóval való kapcsolatuk nyögvenyelősen indult. Ahogy mondani 
szokták, Lajos kezdetben fél sikert ért el: ő akarta a kapcsolatot, Ildikó 
nem… Bár ez így nem egészen pontos. Az egymást akkoriban még csak 
kerülgető, amolyan incselkedős játékot játszó páros hölgy tagja rendre 
olyan távoli dátumokat adott meg egy-egy esetleges randevúra Lajos-
nak, amelyekről biztosan tudhatta, egy magára valamit is adó férfiember 
úgysem fogadja el azokat.
Egy ilyen lehetetlen időpont volt, amikor Ildikó egyszer (talán január-
ban vagy februárban…) azt mondta Lajosnak: amennyiben szilvesz-

70 ! Szűcs Lajos az 1968-as Aranylabda-szavazáson
a 17. helyen zártwww.fradi.hu
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ter (!) éjjelén lemegy az Erzsébet híd lábánál akkoriban még üzemelő, a 
művészek, valamint a sportolók körében nagy népszerűségnek örvendő 
Olympia bárba, akkor – nem bánja – akár találkozhatnak is.
És Lajos ott volt december 31-én éjjel az Olympiában!
Innen az események már felgyorsultak. A bárban az egymást több mint 
szimpatikusnak tartó pár az új esztendőre virradó éjszaka későbbi részét 
az Újpest legendás futballistájának, majd edzőjének, Szusza Ferencnek a 
lakásán töltötte, ahol egy hatalmas házibuli közepébe csöppentek, hogy 
aztán már soha, egyetlen percre se hagyják el egymást.
Esküvőjüket 1969. január 4-én tartották. Lajosnak az edzője, dr. Lakat 
Károly, Ildikónak az egyik legkedvesebb színészkollégája, Szakács Miklós 
volt az esküvői tanúja.
A házasságkötés pillanatában az álompár férfi tagjának csillaga ragyogott 
éppen fényesebben. Az 1968-as év Szűcs Lajos életének talán legsikere-
sebb esztendeje volt. A Fradival, miként 1967-ben, úgy ebben az eszten-
dőben is bajnokságot nyert, Mexikóból olimpiai bajnokként tért haza, az 
év végére meg már világválogatottnak is mondhatta magát, hiszen Albert 
Flórián, Farkas János és Novák Dezső társaságában az olimpián muta-
tott nagyszerű játékának láttán a kor egyik leghíresebb edzője, Dettmar 
Cramer meghívta őt a földkerekség legjobbjai közé. A világválogatottat 
Cramer vezette ugyan, de magát a keretet a kor legnagyobb trénereivel, 
Helenio Herrerával, Otto Gloriával, Helmut Schönnel és Alf Ramsey-vel 
közösen állította össze. Az elit alakulat Rio de Janeiróban lépett pályára 
Brazília ellen, a futball felkent papjainak ama ünnepe alkalmából, hogy 
akkor ünnepelték első világbajnoki címük tizedik évfordulóját.
Lajos tehát a csúcsok csúcsait járta, sőt, már a ”gyűrűügyön” is régen túl 
voltunk… Hogy mi volt ez a bizonyos ”gyűrűügy”? Elmesélem. Kettőnk 
nagy titka volt egészen a legutóbbi esztendőig, amikor Lajos azt mondta, 
hogy ”száz év után” nyugodtan megoszthatom a nagyérdeművel.
Az történt, hogy az 1968-as mexikói olimpiáról Lajos arany tekintetében 
nemcsak egy érmet, hanem egy ”közel félkilós” gyűrűt is hazahozott, 
amelyet természetesen Ildikónak szánt ajándékba.
Az olimpiáról érkező aranygép elé, amely a futballcsapat tagjait is hozta, 
természetesen én is kimentem a Ferihegyi repülőtérre. Sok oka volt 
ennek: részint vártam az édesapámat, de legalább ugyanúgy azokat 
a fradista barátaimat is, akik immáron olimpiai bajnokként landoltak a 
betonon. Lajossal kiemelten jó barátságban voltunk, ezért nem is nagyon 
lepett meg, hogy azonnal a megérkezés és a közvetlen hozzátartozók 
köszöntése után félrehívott. 

”Kicsi, figyelj! Ez most nagyon fontos – mondta titokzatosan a repülőtéri 
kavalkád kellős közepén. – Itt van ez a gyűrű! Vidd haza, de nagyon 
vigyázz rá! Holnap pedig hozd ki nekem az edzésre…” Azzal átnyújtotta 
a csomagot, s már el is tűnt az ünneplők forgatagában.
Természetesen megdöbbentem, de annyira azért már tájékozott voltam 
a ”helyzetet” illetően, hogy tudjam: ezt a gyűrűt Lajos egyszerűen nem 
viheti haza magával az újpesti lakásba, ahol akkoriban még a szüleivel, 
a Viola utca 4-es szám alatt lakott. A konkrét okokról nem szívesen be-
szélnék, legyen elég annyi, a gyűrűnek az Ildivel való másnapi találkozóig 
házon kívül kellett aludnia…
Hazaérve csak járkáltam fel s alá a lakásban, markomban szorongatva a 
gyűrűt. Így is aludtam el, de szinte óránként ébredtem fel, mintegy ellen-

őrizve, hogy a ”kék Mauritius” meg-
van-e még?
A szívem másnap is a torkomban 
dobogott, de szerencsésen teljesítet-
tem a megbízatást, s délután kettőkor 
a megbeszéltek szerint találkoztam 
Lajossal az Üllői úton. Amikor átnyúj-
tottam neki a ”csomagot”, megkér-
dezte: volt-e vele bármi gondom. Mire 
én flegmán így feleltem: ”Ugyan már, 
Lajoskám, mi gond lett volna? Ha 
bármi hasonló feladat van, csak szólj 
nyugodtan...”
Aztán a mázsás tehertől megszaba-
dulva, megkönnyebbülve készülődtem 
az edzésre…
Drága Ildi és Lajos! Minden igazi fradis-
ta nevében csupa jót és sok boldog-
ságot kívánok nektek 50. házassági 
évfordulótok alkalmából!

Ildikó egyszer (talán 
januárban vagy 
februárban…) azt 
mondta Lajosnak: 
amennyiben szilveszter (!)
éjjelén lemegy az 
Erzsébet híd lábánál 
akkoriban még üzemelő, 
a művészek, valamint 
a sportolók körében 
nagy népszerűségnek 
örvendő Olympia bárba, 
akkor – nem bánja – akár 
találkozhatnak is

71 www.fradi.hu! Olimpiai bajnok legendánk a vajdasági
Apatin községben született
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+ lencse: 26 százalé- 
 kos fehérjetartalom
+ szójabab: 40 száza- 
 lékos fehérjetartalom
+ sajt: 25 százalékos  
 fehérjetartalom
+ petrezselyemzöld:  
 160 mg C-vitamin/100 g
+ csipkebogyó: 
 200 mg C-vitamin/100 g
+ gomba: komplex 
 fehérje- és ergosz- 
 terinforrás, utóbbi
 a D2-vitamin előállí- 
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72www.fradi.hu ! Kőbán Rita aktív pályafutása során, 1990-től kezdve 
több mint 10 éven át nem fogyasztott húst

# GASZTRÓ

HÚS NÉLKÜL
A CSÚCSRA

A speciális étrendeknek egyre nagyobb a keletje a 
sportolók körében. Márpedig nem kis vállalkozás alapvető 
tápanyagokat elhagyni a mindennapokból úgy, hogy a cél 
továbbra is a dobogó legfelsőbb foka. Viszont attól profi egy 
profi, hogy nem ismer lehetetlent. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

NEM ILYEN EGYSZERŰ
Kőbán Rita, Venus Williams, Novak 
Djokovic – csak néhány név a világ 
tetejére jutott sportolók hosszú sorából, 
akik köztudottan vegetáriánus étrendet 
követnek. Pályafutásuk a bizonyíték 
arra, hogy szelektív táplálkozással is 
lehet valakiből nagy bajnok. De a szak-
értők óva intik sporttársaikat attól, hogy 
kellő megfontoltság nélkül a nyomukba 
eredjenek. ”Vega vagy vegán táplálko-
zással is lehet kimagasló sporteredmé-
nyeket elérni, ehhez nem férhet kétség. 
Ahogy a speciális étrend pozitív hatásai 
is bizonyítottak. De csak és kizárólag 
abban az esetben jutnak érvényre, ha 
következetesen betartjuk annak minden 
követelményét, ami nem merül ki abban, 
hogy száműzünk ezt vagy azt az asztal-
ról” – foglal állást a kérdésben dr. habil. 
Fritz Péter, az FTC egészségtudományi 
szakértője. Majd ki is egészíti fő üzene-
tét: ”Hihetetlen tudatosság és szakmai 
megalapozottság nélkül nemhogy nem 
működik, de akár még ártalmas is lehet 
a vegyes táplálkozás leváltása.”

NA DE MIVEL?
Az egyik, egyben legnagyobb bukta-
tója a növényi alapú táplálkozásra való 
átállásnak, ha egyoldalúan tekintünk 

rá. Amit mindenki tud: a vegetáriánus 
étrend lényege, hogy az ember nem 
fogyaszt húst, míg a vegán életmód 
egy fokkal szigorúbb, hiszen minden 
egyéb állati eredetű táplálékot kitilt a 
konyhából. ”Viszont a legkevésbé sem 
elégedhetünk meg ennyivel. Rögtön fel 
kell tennünk azt a kérdést is, hogy mit 
mivel tudunk megfelelően pótolni. Egy 
sportoló izomzata és energiaszintje 
akkor lesz rendben, ha a megvonás el-
lenére is minden szükséges tápanyagot 
a megfelelő dózisokban és rendszeres-
séggel bevisz a szervezetébe.” A hús 
eredetű fehérjeforrások tökéletes alter-
natívái például a hüvelyesek és a sajtok, 
így ezekre érdemes építeni. Ahogy a 
gyümölcsök, gabonafélék és zöldségek 
keverésével is – melyek kevés kivételtől 
eltekintve nem teljes értékű fehérjéket 
tartalmaznak – komplex fehérjebevitelt 
tudunk elérni. ”Persze nem mindegy 
az sem, hogyan állunk át a vegyesről 
a szelektív táplálkozásra. Két módszer 
van erre. Az egyik szerint megfelelő 
előkészítéssel és előre jól felépített 
étrenddel egyik napról a másikra is 
megvalósítható. De mindez lehet egy 
hosszabb folyamat eredménye is, 
melyben a sertéstől a halig lépcsőzete-
sen hagyjuk el a különböző húsokat.”
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73 www.fradi.hu! Novak Djokovic nemcsak a vegán étrendet követi, hanem 
egy vegán étterem tulajdonosa is

GASZTRÓ #

MELLÉKHATÁSOK NÉLKÜL
Noha sok előítélet lengi körül a speciális étren-
deket, ha megfelelő tudatossággal áll hozzá a 
sportoló, mindegyikre rácáfolhat. Mivel például a 
gyümölcsök szénhidráttartalma magas, azoknak 
is a kifejezetten gyorsan hasznosuló fajtájából, 
gond nélkül biztosítható az edzésekhez és verse-
nyekhez szükséges energiaszint. Ahogy megfe-
lelően összeválogatott étrendnél éhségérzettel 
sem kell küzdeni, hiszen a hüvelyesek és az olajos 
magvak esszenciális zsírjai hamar eltelítenek. 

”Bármennyire is megalapozott ugyanakkor egy 
ilyen speciális táplálkozás, étrend-kiegészítőkre 
minden bizonnyal szükség lesz hozzá. A B12-vi-
tamint például a húsmentes táplálkozásban nem 
lehet természetes úton pótolni. Emellett rendsze-
res vérvizsgálat is javasolt, mellyel kontroll alatt 
tartható az életmód.” És még egy dolog: feltétel 
nélküli nyitottság az új ízekre. A természet 
ugyanis számos alternatívát kínál a teljes értékű 
táplálkozásra, csak el kell tudni fogadni ezeket.

MIVEL A VEGA ÉS VEGÁN 
ÉTRENDBEN A GYÜMÖLCSÖK 
ÉS ZÖLDSÉGEK KIEMELT 
HANGSÚLYT KAPNAK, NAGYON 
FONTOS AZOK TISZ TÁN 
TARTÁSA, VALAMINT A MEG
FELELŐ BESZERZÉSI FORRÁS, 
HOGY MINÉL KEVESEBB 
VEGYSZER KERÜLJÖN VELÜK  
A SZERVEZETBE.

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. FRITZ PÉTER
egészség tudományi szakértő
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NAGY
GERGŐ
1. Miként lettél jégkorongozó, hon-
nan ered a hoki szeretete? Először 
tornáztam, ám édesapám a szülővá-
rosomban, Dunaújvárosban egyszer 
kivitt egy hokimeccsre, és azonnal 
beleszerettem ebbe a játékba. Más-
nap már mentem is hokiedzésre, igaz, 
párhuzamosan fociztam is, állítólag 
utóbbiban ügyesebb is voltam.

2. Ki volt a kedvenc játékosod és me-
lyik a kedvenc csapatod gyerekként? 
Csapatként csakis a Fradi. A hokisok 
közül Ladányi Balázsra, Ocskay Gábor-
ra és Palkovics Krisztiánra néztem fel, 
rajtuk nőttem fel.

3. Családi hagyomány alapján lettél 
Fradi-szurkoló? Ellenkezőleg. Tizen-
egy éves koromban édesapám a té-
vében nézett egy Újpest–FTC-derbit. 
Noha nem volt Dózsa-szimpatizáns, 
inkább a Fradit nem kedvelte, s a lilák-
nak szurkolt. Én viszont éppen ezért 
lettem a zöldek híve.

4. Mire gondoltál először, amikor a 
Fradi hívott? Már korábban is fel-
merült a jövetelem, a jövőkép és az 
edző személye is fontosnak bizonyult, 
Fodor Szabolccsal korábban játszot-
tunk egy sorban, ismerem az értékeit, 
az egyéniségét. Persze az is sokat 
jelentett, hogy a párom a fővárosban 
dolgozik, így sokkal többet vagyunk 
együtt, ami a kisfiunknak, a kétéves 
Zalán Gergőnek különösen fontos.

5. Milyennek látod a Fradit más 
klubokkal összehasonlítva? Ennyi 
érzelem sehol másutt nincs. Az embe-
rek Zuglótól Dunaújvárosig mindenütt 

Született: Dunaújváros, 
1989. október 10.

Magasság, testsúly: 191 cm/95 kg
Poszt: csatár

Korábbi klubjai: Dunaferr, Alba 
Volán, Miskolci Jegesmedvék, MAC 
Budapest, Salzburg (osztrák), Quad 

City, Chicago Wolves, Kalamazoo 
Wings (mindhárom USA), Érsekújvár

hihetetlenül szeretik a klubot, fradis-
tának lenni életérzés, ráadásul az FTC 
hatalmas egyesület sok szakosztállyal. 

6. Mit tekintesz a csapat fő erényé-
nek? Összetartó brigádot alkotunk, 
segítjük, motiváljuk, kedveljük egy-
mást. Keményen, Fradi-szívvel – ez 
a mottónk.

7. Ételben, italban mi a kedven-
ced? Pestós tortellini és vörösbor, 
persze mértékkel.

8. Kedvenc könyved, filmed, színészed, 
színésznőd? Könyvben Az igazi Ronal-
do, filmben az Ace Ventura, színészben 
Ryan Gosling, színésznőben pedig Eva 
Mendes és Blake Lively a kedvencem. 

9. Milyen autóval közlekedsz? Nissan 
Juke-kal.

10. Mivel töltöd legszívesebben a 
szabadidődet? Horgászat, kirándulás 
a családdal és foci a fiammal.

11. Manapság kik a sportolói ideálja-
id? Hokiban Sidney Crosby, a Pitts-
burgh Penguins csapatkapitánya, 
futballban pedig Cristiano Ronaldo.

12. Közeli és távoli terveid? A bajnoki 
cím megnyerése huszonkét év után a 
csoda kategóriájába tartozna. Távo-
labbra nézve, jó lenne a kazahsztáni 
vb-n a Ferencvárost képviselni, amire 
2009 óta nem volt példa, akkor Jánosi 
Csaba volt válogatott a klubból.

13. A csapat jó szereplése mennyiben 
járult hozzá a válogatott meghívód-
hoz? Jelentősen, hiszen sikert csak 
közösen érhetünk el. A Fradi-szur-
kolóktól is nagyon sok támogatást 
kapunk, ha folytatjuk a jó szereplést, a 
szezonban egyre gyakrabban megte-
lik az erzsébeti jégcsarnok.

+1 Életmottód röviden? Ha meg tu-
dod álmodni, meg is tudod csinálni!

A totó hagyományait 
megidézve 13+1 
kérdést teszünk 

fel kedven ce-
inknek. Ezúttal 

jégkorongcsapatunk 
kapitányát, Nagy 
Gergőt faggattuk.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

74 ! Nagy Gergő kívülről fújja és előszeretettel énekli
a Fradi-indulótwww.fradi.hu
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