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Június

MENETREND #

FÉRFI VÍZILABDA

Június 6–8.: Bajnokok
Ligája nyolcas döntő,
Hannover, Németország

KERÉKPÁR

Május 30. – június 1.:
Upper Austria Paracycling
Tour – Oczelka Róbert,
Nagy Gergely
Június 27.: ob időfutam,
Debrecen
Június 29–30.: ob
országúti mezőny, Ibrány

FÉRFI TORNA

Június 21–30.: II. Európajátékok, Minszk,
Fehéroroszország – Babos
Ádám
Június 23–30.: junior vb,
Győr – Balázs Krisztián

NŐI FUTSAL

NB II
Június 1–2.: FTC Futsal-Fischer
Klíma–DEAC
Június 7–8.: osztályozó (otthon,
ha kell)
Június 14–15.: osztályozó
(idegenben, ha kell)

FÉRFI KÉZILABDA

Június 12–16.: Eb-selejtezők

KAJAK-KENU

Június 5.: paratriatlon
világkupa, Besancon,
Franciaország – Lévay
Petra
Július 29–30.: sprint ob,
Baja

NŐI LABDARÚGÁS
NB I DÖNTŐ
Június 2.: MTK–FTC
Június 5.: FTC–MTK

FÉRFI FUTSAL

NB II
Június 3.: rájátszás, döntő,
2. meccs (sorsolástól függ!)
Jún. 7–10.: osztályozó, 1. meccs
Június 17.: osztályozó, 2. meccs

!

Június 2. és 5.: Magyar
ország–Ausztria
világbajnoki selejtező
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ATLÉTIKA

Június 1.: vidék
bajnokság,
Zalaegerszeg
Június 2.: váltó
országos bajnokság,
Zalaegerszeg
Június 8.: Budapest
Open
Június 9.: Budapest
bajnokság
Június 21.: Honvéd
Kupa, Budapest
Június 22.: Paulínyi
Emlékverseny,
Budapest
Június 23–28.:
II. Európajátékok, Minszk,
Fehéroroszország

VÍVÁS

Június 1–2.: válogató
verseny
Június 17–22.: Európabajnokság, Düsseldorf

NŐI VÍZILABDA

Június 4–9.: Női vízilabdavilágliga, szuperdöntő,
Budapest

FÉRFI
LABDARÚGÁS
Június 8–11.:
Eb-selejtezők

A 2018–2019-es
Itt
szerepel valamilyen
idény termése
általánoscsapatsportágakban
adat a Fradiról,
eddig 10 trófea és
visszatekintés,
6
érem, de női focistáink
történelem,
ésstatisztika
pólósaink még hozzátehetnek

Június 21–23.:
Sette Colli, Róma
– Verrasztó Dávid,
Szilágyi Liliána,
Biczó Bence,
Verrasztó Evelyn
Június 27–29.:
Budapest Open,
Duna Aréna

Június 18–20.: kajak-kenu
válogatóverseny, Szolnok

NŐI KÉZILABDA
TRIATLON

ÚSZÁS

3
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# TARTALOM

2019.

34

EBBEN A
HÓNAPBAN

JÚNIUS

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

www.fradi.hu
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44

18

46

6 Hírek házon belül

18 120 év, 30 arany

8 Nagyobb figyelem
a Twitter-fióknak

30 Nem csak az izmot,

10 Sike(rek) a Baráti Körben

32 Minden vég nehéz

11 Én Fradim

34 Égből kapott

a lelket is gyógyítja

energia

16 Várkonyi Gabriella

36 U13: csak ha

története

nagyon fáj

4
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38 U9: a Fradi-kötődés
a legfontosabb
44 Játékosok jönnek,

mennek, de a Fradi örök

46 Bajnoki címmel üzenik:
övék a jövő

48 Kevésen múlott
a bronz

Május 10-én 10 éves lett a Tempó, Fradi! klubtörténeti portál,
amely 2016-ban FTC Aranydiplomát kapott

21/05/19 12:42

LEVÉL #

ÖRÖMÜNNEP

48

Amíg élek, nem feledem, amikor 1976 júniusában
apám vidám hangulatban egy komplett cigányzenekarral és egy zacskó földdel érkezett meg
éjfél körül zuglói lakásunkba. A zenekart értettük
anyámmal – korábban is volt benne részünk –,
a zacskó földet nem. Zalaegerszegről hoztam,
”
ott lett bajnok a Fradi!” – mondta apám. Arra az
aranyéremre nyolc évet kellett várni, a mostanira viszont csak hármat, az össznépi öröm és
boldogság azonban ugyanolyan volt, mint anno.
A Dózsa elleni rangadó előtt régen látott ismerősök tűntek fel a stadion környékén, az ország
összes szegletéből autókkal, buszokkal érkeztek
a fradisták, a kávézó már órákkal a kezdés előtt
daloló, zenélő emberekkel volt tele, tényleg a
régi szép időket idézte a hangulat.
Az arénában mindez fokozódott. Pazar, egész
stadionos koreográfia, fantasztikus szurkolás,
ráadásul legyőztük a nagy riválist, pompás forgatókönyv a 120. születésnapra. Az örömkönnyek
közt az embernek eszébe jutnak azok is, akiknek
nem sikerült megérniük a harmadik csillagot,
pedig mennyire vágytak rá. Egy pillanatra rájuk
is gondoltam. Aztán bevillant az ősi mondás: élők
az élőkkel, holtak a holtakkal. Jó volt találkozni a
92 éves Springer Miklóssal is, az alapító elnök, dr.
Springer Ferenc unokájával, aki boldogan ünnepelt, egyben emlékezett a nehezebb időkre is.
Mert bizony sokan voltak és vannak ma is komoly
pozícióban, akik csak a Fradihoz tudják mérni
magukat, a klub közkedveltsége irritálja őket,
ezért merték kéjes örömmel és igazságtalanul
kizárni a Ferencvárost az élvonalból tizenhárom évvel ezelőtt. Ezeknek a percembereknek
is gyönyörű válasz az azóta megszerzett két
bajnoki cím, a klub határokon átívelő növekvő
népszerűsége, a hatalmas méretű összefogás és
szolidaritás. A Fradi emelkedő pályára állt, ám a
riválisok továbbra is keresik a rést, hol tudnának
gyengíteni bennünket; nem véletlen, hogy az ukrán szélsőt a Vidi elleni rangadó előtt egy nappal
keresték meg horribilis összegű ajánlattal.
A bankjegyek mindenhatósága, a konzumvilág
eluralkodott, nekünk azonban továbbra is a
hagyomány és három betű az életünk, amit úgy
hívnak: FTC!

36

40

50 A Ceglédtől

66 Utazás: a Fertő tavon

52 A pilisvörösvári
remete

70 Springer Ferenctől
Kubatov Gáborig

54 SMR: lehengerlő
lazaság

72 Elmés táplálkozás

a Real Madridig

58 Jenő és Csikar

is túl

74 13+1 kérdés
Tóth Nikoletthez

Bánki József

60 A hónap fotója

!

A Groupama Arénában idén 17 meccsen 14 győzelem és 3 döntetlen,
valamint 45 rúgott és mindössze 12 kapott gól a mérlegünk
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# HÍREK

GYORS
NÉGY PÉTI ÉREM
A ferencvárosi kerékpározók négy éremmel
tértek haza a XIX. Péti
Nagydíjról. A 21 kilométeres távot a hölgyek
és a férfiak együtt teljesítették: a nők között a
legjobb időeredményt
Hajnal Adrienn érte el,
aki a teljes mezőnyben a 33. helyen zárt.
Mögötte további két
ferencvárosi kerékpáros következett: Matuz
Etelka és Marton Orsolya. Az U19-es fiúk mezőnyében ugyancsak
fradista nyert, Matuz
Etelka tanítványa, Vörös Ádám vihette haza
az aranyérmet.

AZ UTÁNPÓTLÁS JÁRMŰVEI

MEGY AZ IDŐ, LABDARÚGÓINK GYERMEKEI IS NÖVEKSZENEK. LOVRENCSICS
NATHAN, VALAMINT BŐLE ELLA ÉS LÉNA IS ÉRDEKLŐDNEK A KÖZLEKEDÉS
IRÁNT, BÁR A JÁRMŰVÁLASZTÁSUK HATÁROZOTTAN ELTÉRŐ. AZ BIZTOS,
HOGY AZ ÉDESAPÁK NAGYSZERŰEN VÉGIGJÁRTÁK AZ UTAT A HARMADIK
CSILLAGIG.

VERSENYBEN
A KAJAKOSOK
Május első hétvégéjén megkezdődött
kajak-kenu szakosztályunk számára is a versenyidény. A mieink az
Újpesti-öbölben megrendezett A-Híd Építő
Kupán és az Öbölkör
bajnokságban indultak
el. A legjobb eredményt az U11-es lányok
között minikajak egyesben Fölsz Eszter érte
el, aki 2000 méteren a
harmadik helyen zárt. A
felnőttek szabadidős és
egyetemi kategóriájában utánpótlásedzőnk,
Glózer Gábor nyert K1
2000 méteren.

www.fradi.hu
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LEBESZÉLTÉK A FOCIRÓL

Bak Gergely a Ferencváros egyik legnagyobb birkózótehetsége. Edzője, az olimpiai
ezüstérmes Fodor Zoltán szerint Gergő
egyszer az olimpián is csúcsra érhet. Fiatal versenyzőnk eleinte a birkózás mellett
futballozott is, de a kettős próbálkozásnak
hamar vége szakadt.
– Alig voltam túl néhány birkózótréningen,
amikor azt mondta, ne menjek többé fut
balledzésre, ha mozgásra van szükségem,
inkább ő foglalkozik velem mindennap – idézi
fel Gergő a kezdeteket. Fodor Zoltán nem
tévedett Gergő tehetségét illetően, aki 2017ben már ezüstérmet nyert a kadet Eb-n.

6
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Bakszerepel
Itt
Gergely mellett
valamilyen
Szabados
általános
Noémiadat
és Váncza
a Fradiról,
István is
visszatekintés,
rendszeresen
szállítja
történelem,
a legrangosabb
statisztika
nemzetközi UP-érmeket

21/05/19 09:00

HÍREK #

GYORS

ÉRMEK, HELYEZÉSEK A MASTERS VB-RŐL

A lengyelországi Torun városában rendezték meg március végén az
atlétikai masters világbajnokságot. A 43 fős magyar csapat 5 arany-,
6 ezüst- és 2 bronzérmet szerzett, ezzel 82 országból a 23. lett az éremtáblázaton. A Fradi atlétái két világbajnoki 6. helyezést szereztek: Tarnócai
Éva gerelyhajításban, valamint a 4x200-as női váltó tagjaként Jassó
Anikó és Bátori Noémi. Értékes helyezéseket szerzett még Tarnócai Éva
diszkoszvetésben (11. hely), Jassó Anikó 60 méteren (13. hely) és Bátori
Noémi 400 méteren (15. hely).

A GONDVISELÉS ÚTJA

NEM HIÁNYZIK AZ ALVÁS

Szekeres Klára, női kézilabdacsapatunk
erőssége kihagyta a 2018/19-es idényt,
mert édesanya lett. Bár Szeki fel volt
készülve a kevés alvásra, az első három
hónap egyáltalán nem volt olyan nehéz,
mint számított rá.
– Beni nagyon jó baba, nagyon ritkán
merít le teljesen. Szerencsére az apukája
munkája megengedi, hogy ő is sok időt
töltsön vele, és más segítségünk is van. Az
a tervünk, hogy amint csak lehet, minél
többfelé elvisszük magunkkal – beszélt
megváltozott életéről Szekeres Klára.

!

Az szerepel
Itt
április 27-28-i
valamilyen
hétvégén
általános
utánpótláskorú
adat a Fradiról,
úszóink négy
visszatekintés,
versenyen
összesen
történelem,
73 érmet
statisztika
szereztek
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GERA ZOLTÁN NAGYSZERŰEN ÉRZI MAGÁT
40 ÉVESEN IS. A MA MÁR
EDZŐKÉNT DOLGOZÓ KORÁBBI KLASSZIS FUTBALLISTA A HARMADIK IKSZ
BETÖLTÉSÉT SOKKAL
ROSSZABBUL VISELTE.
– ELJÖTT EGY MENTÁLIS
HOLTPONT, ROSSZABBUL
ESETT A FUTÁS. AZTÁN
OLVASTAM A BIBLIÁBAN,
HOGY ISTENNEK GONDJA
VAN A VIRÁGOKRA IS, S
MENNYIVEL INKÁBB AZ
EMBEREKRE. ÚGYHOGY
ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL
ÚJRA BÍZNI KEZDTEM
BENNE, HOGY ISMÉT
KIVIRÁGOZHATOK. PRÓ
BÁLTAM AZ ELŐNYT, A
RUTINT NÉZNI A KOROM
BAN, ÉS AZ UTOLSÓ IDÉ
NYEKBEN ÚGY VOLTAM
VELE, MINDEN ÉV AJÁN
DÉK – EMLÉKEZIK VISSZA
GERZSON.

7

LÉVAY A VILÁG
ELITBEN
Az FTC paratriatlonosa,
Lévay Petra harmadik
helyen zárta a kiemelt
világbajnoki sorozat
első állomását. Sportolónk egyéni legjobb
idejét teljesítette, és
saját elmondása szerint
eddigi pályafutása
három legfontosabb
eredménye közé sorolja
a Milánóban elért harmadik pozíciót.
AZ ATLÉTÁK
BEVETTÉK MÁLTÁT
Az FTC válogatott
atlétái egy arany-, egy
ezüst- és két bronzérmet szereztek a Europe
Athlétisme Promotion
versenysorozatának
máltai állomásán. A
szigetországi versenyen
három ferencvárosi
sportoló indult el: Szabó
László a 200 méteres
síkfutáson másodikként
zárt, míg távolugrásban
7,58 métert ugorva
első lett. A szám másik
ferencvárosi indulója,
Bánhidi Bence 7,15
méteres eredménnyel
a harmadik helyen végzett. Hármasugrásban
Prekli Zoltán képviselte
a zöld-fehér színeket,
aki 14,72-es eredménnyel bronzérmet
szerzett.
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# ZÖLDÖVEZET

NAGYOBB FIGYELEM
A TWITTER-FIÓKNAK

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID
A Ferencváros szurkolóit több fórumon is naprakész
hírekkel vagy éppen izgalmas háttéranyagokkal látja el
a FradiMédia, amely a Fradi.hu, az M4 Sporton látható
Fradi TV, valamint az FTC hivatalos Facebook-, YouTubeés Instagram-tartalmáért is felelős.
Minden felületnek megvan a maga jellegzetessége, közönségrétege, kommunikációs stílusa, a FradiMédia pedig
természetesen küldetésének tekinti, hogy valamennyi
ferencvárosi szimpatizánshoz szóljon, legyen fiatal vagy
idősebb, férfi vagy nő, futballrajongó vagy a jégkorong
megszállottja.
Éppen ezért lett újabb platformon is aktív a Ferencvárosi
Torna Club. Bár a hivatalos Twitter-fiók már korábban elindult, áprilistól még nagyobb figyelmet szentelünk ennek
a felületnek is.
A Twitter a villámgyorsan terjedő információk oldala, ahol
egyszerűen, de tisztán lehet megtalálni a lényeges történéseket, híreket. A mérkőzések alatt élőben is megosztjuk
a legfontosabb eseményeket, így például Isael Kovács
Istvánnal szembeni emlékezetes csele is hamar megjelent
videón, s persze a harmincadik bajnoki cím ünneplése is
nagy hangsúllyal került fel erre a felületre is.
Természetesen a megújult Twitter-fiók is összeköttetésben áll a FradiMédia többi felületével, így az oldalak között szurkolóink egy-egy kattintással válthatnak, hogy
a nekik legmegfelelőbb módon informálódhassanak kedvenc csapatukról.

FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
OLVASÓSZERKESZTŐ: Novák Miklós
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely
MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila,
Czégány Pál, Diószeghy Betti, Horváth Péter, Kis Ferenc,
Koós Levente, Koczó Dávid, Kovács Bence, Lakat T. Károly,
Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám, Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Orlóci Zsuzsanna
(Fotósarok), Tobak Csaba, Vincze József (FTC Múzeum)
KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Záhony u. 7., 1300 Budapest, Pf. 278.
Telefon: 50-50-800. Fax: 50-50-805. www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu
OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
PORTFÓLIÓIGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
GRAFIKAI TERVEZÉS: Gróf Róbert
PROJEKTMENEDZSER: Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Németh Mihály
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,
zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei,
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.
A kiadó a MATESZ tagja!
Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk
és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek.
Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói
fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.
A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB KIADVÁNYAI:
Magyarország: JOY, SHAPE, ÉVA, INSTYLE, PLAYBOY,
MEN’S HEALTH, RUNNER’S WORLD, APA MAGAZIN, GYEREKLÉLEK
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE,
BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE,
PLAY4, N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,
MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN,
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS,
4NETPLAYERS, GOLEM Lengyelország: CKM, PLAYBOY, ESQUIRE, JOY,
COSMOPOLITAN, HARPER’S BAZAAR, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA

A Ferencváros hivatalos fiókját
a https://twitter.com/Fradi_HU
címen keresse az interneten!

Az itt írt e-mail címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

www.fradi.hu
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Twitter-fiókunk 2013. februári indulása óta 17 200 bejegyzéssel, valamint közel 5000 követővel gazdagodott
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# HÍREK

GYORS
REMEK ABONYI START
Az akrobatikus tornászok számára is
elstartolt május első
hétvégéjén a versenyszezon. Az idény első
versenyét Abonyban
rendezték meg, ahol az
FTC egységei összesen hét érmet nyertek
(4 aranyat, 2 ezüstöt,
1 bronzot). A mieink a
11–16 évesek közötti női
hármas (Ozsvár, Vajna,
Varga), a 12–18 évesek
közötti vegyes párosban (Nagy Zs., Nyári),
valamint az ifi-felnőtt
II-es kategóriában, női
párosban (Meleg, Vadász) is az élen zártak.
IFI EZÜST
CURLINGBEN
Az FTC ifi fiúcsapata
képviselte curlingszakosztályunkat az ifjúsági
csapatbajnokságban.
A Kamaraerdei Curling
Clubban megtartott
viadalon a mieink végül
a második helyen zártak, miután nem bírtak
az UTE legjobbjaival.
Korábban a felnőttek
mezőnyében vegyes
csapatunk ugyancsak
második lett, míg férfi
csapataink, az FTC
DreamTeam, valamint
az FTC Jaguars a 4. és
az 5. pozícióban fejezték be a küzdelmeket.

www.fradi.hu
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SIKE(REK)
A BARÁTI
KÖRBEN
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS
Az FTC Baráti Kör (FTC BK) áprilisi összejövetele meglepetéssel kezdődött. Az
elnöki asztalon levő, fehér lepellel letakart tárgyat lelkes tagtársunk, Böröczki
Tamás leplezte le. A Groupama Aréna előtt álló Fradi-sas kicsinyített, mérethű
másának látványa tárult a szemünk elé. Tamás elmesélte a szobor történetét. A
kisbéri általános iskolában kiírt pályázat keretében újrahasznosítható csomagolóanyagokból kellett madarat formálni. Az egyik, zöld-fehér kötődésű család úgy
gondolta, a Fradi-sast mintázza meg. Hogy ez a vállalkozás mennyire volt sikeres,
azt a pályázaton elért első hely és az összejövetelen jelen lévők tapsa jelezte.
Ezt követően Bálint László elnök bemutatta a Raiker Kft. ügyvezető igazgatóját
és tulajdonosát, Horváth Zoltánt, aki ismertette az FTC BK-t szponzoráló cég
tevékenységét: szállodák, éttermek és kávézók ellátása italárukkal Budapesten
és Pest megyében. Ismertette a baráti kör tagjainak nyújtott kedvezményes
vásárlási lehetőség feltételeit, helyszínét és módját.
Ezúttal a birkózás mutatkozott be az FTC szakosztályai közül. Sike András olimpiai bajnok birkózó, az FTC birkózószakosztályának vezetője, a kötöttfogású
válogatott szövetségi kapitánya volt a vendégünk. Saját pályafutásának ismertetése mellett kitért a sportág és a Fradi szakosztályának jelenlegi problémáira.
Megtudtuk, hogy a futball helyett miért választotta a birkózást, és mikortól
számítja magát fradistának. Kisgyerekként az Egri Vasas kölyök focicsapatánál
jelentkezett, de méltánytalannak érezte, hogy alacsony termete miatt nem vették be a játékba, csak a kapu mögött pattogtathatott egy labdát. Ezért az Egri
SE birkózóihoz csatlakozott, és hamarosan sorra nyerte a korosztályos versenyeket. Továbbfejlődése érdekében Budapestre költözött, és 1982 januárjában
a Fradiba igazolt. Ez a döntése azért volt egyértelmű, mert 1975-től, az FTC
KEK-döntős szereplése óta vallja magát fradistának. Legnagyobb sikere a szöuli
olimpiai arany, de éremgyűjteményét több vb- és Eb-medál, továbbá egyéniben hat, csapatban pedig négy magyar bajnoki cím is színesíti. Beszélt az edzői
munka, a sportág jelenlegi helyzetének nehézségeiről is, a bírói tévedésekről, a
csarnok hiányáról, a divatos küzdősportok elszívó hatásáról. Sike András beszámolója nagy sikert aratott.
Az összejövetel végén tagtársunkat, dr. Duda Attilát köszöntöttük, aki a közelmúltban ünnepelte 80. születésnapját.
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Gera
Itt
szerepel
Zoltánnak
valamilyen
az Eb-szereplés
általánosmég
adataz
a Fradiról,
Európavisszatekintés,istörténelem,
liga-döntőnél
szebb emlék
statisztika
a pályafutásában
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ÉNFRADIM #

@Csiszár Klaudia

@c0le81

#enfradim

@krisztinarohonczi

@golda.juli

#
enfradim
Vegyél részt te is
a Zöld & Fehér
magazin
szerkesztésében,
fotózz, és töltsd
fel képeid
Instagramra
@enfradim
jelöléssel!
@zoltan_fazekas76

@Paládi Petra és Paládi István

!

Márton Gréta meccs miatt nem vehetett részt az iskolai ballagáson,
szurkolóink Kisvárdán pótballagást tartottak kézilabdázónknak

FIN_011_ZF_1906_SELFIK_3.indd 11
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# HÍREK

GYORS
HÁROM ÉREM
OLASZORSZÁGBÓL
Kajak-kenu szakosztályunk három felnőtt,
illetve ifjúsági versenyzője Olaszországban,
Mantovában vágott
neki az idei szezonnak. Keresztes Kristóf
– Pyszny Zsomborral
párosban – az ifjúságiak mezőnyében 200 és
1000 méteren is első
helyen zárt; Fekete
Dorina – ugyancsak az
ifjúságiak mezőnyében – K1 500 méteren
bronzérmes lett; Kirkov
Valentin a felnőtteknél
a K1 200 méter B döntőjében negyedik, míg
az 500 méter döntőjében az ötödik helyen
végzett.
KANADAI SZAKEMBERT SZERZŐDTETTÜNK
A Stanley-kupa-győztes kanadai Don
MacAdam lett az FTC
jégkorongszakosztályának szakmai igazgatója.
A korábban az NHLben is dolgozó szakember a korábban közös
megegyezéssel távozó
Kercsó Árpád helyét
vette át a ferencvárosi
utánpótlás élén. A tréner egy plusz kétéves
megállapodást írt alá
klubunkkal.

www.fradi.hu
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SÍRKŐ A VEZÉRSZURKOLÓNAK

A Csepeli temetőben felavatták a Fradi kilenc esztendeje agyvérzésben elhunyt
hajdani vezérszurkolója, Karsai Hypós”
”
Ferenc sírkövét. Az eseményen, amelyre a
derbi napjának délelőttjén került sor, több
százan jelentek meg. A síremlék a 2-es szektor tagjainak közadakozásából valósult meg,
s a drukkerek hasonló összefogást terveznek másik közkedvelt társuk, Pistike, azaz
Ferenczi István sírhelyénél is, a közismert
szurkolói csoport ugyanis a hajdani összefogást és közös meccslátogatást szeretné
megidézni, egyben megvalósítani.

TELI TOROKBÓL

Az utánpótlás-nevelésben nem csak a sportági alapok elsajátítása fontos:
az is, hogy a fradizmussal megismerkedjenek a gyerekek. Fantasztikus példája ennek U9-es labdarúgócsapatunk, amely keddenként rendszeresen a
Fradi-indulót énekelve vonul át a Népliget egyik feléből a másikba.
– Hétévesen kerültem a Fradiba, és akkor még nem tudtam az indulót, de
most már nem hiszem, hogy valaha elfelejteném – mondja Takács Máté,
majd csapattársa, Pető Botond a fogadtatásról beszél: – Néha még bátorítanak is minket, hogy még hangosabban énekeljünk!
Íme, az erről készült vérpezsdítő videó linkje:
https://www.youtube.com/watch?v=COzq3TtG0C0 up-foci
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MacAdam stábtagként az Edmonton Oilerssel
NHL-győzelemig jutott

21/05/19 09:00

HÍREK #

GYORS
KILOMÉTEREK
A MEDENCÉBEN
Az FTC úszószakosztálya négy korosztályban
öt úszót indított el a
békéscsabai hosszútávú medencés országos bajnokságon. A
felnőtt férfiak 10 km-es
versenyében Székelyi
Dániel harmadik lett,
míg ugyanezen a távon
az U18-U19-esek mezőnyében Gálicz Péter
ezüstérmet szerzett.
Az 1500-as távon két
első helyezést is elértek
úszóink: Mihályvári-Farkas Viktória az U17-es
hölgyeknél, Gálicz László az U14-15-ös fiúknál
lett az első.

ARANYESŐ CSEHORSZÁGBAN

Az FTC úszószakosztálya hat úszóval vágott
neki a csehországi Ostravában megrendezett
LEN Grand Prix versenyének. A zöld-fehér színeket Verrasztó Evelyn, Szilágyi Liliána, Nagy
Réka, Verrasztó Dávid, Biczó Bence, valamint
Török Dominik Márk képviselte. A hölgyek
kilenc érmet szereztek: Szilágyi Liliána 200
méter pillangón arany-, 100 pillangón ezüst-,
míg 100 gyorson bronzérmet nyert. Verrasztó
Evelyn 100 és 200 méter gyorson és 100 méter pillangón nyert, 50 méter pillangón a második, míg 200 méter vegyesen harmadik lett.
Nagy Réka 800 méter gyorson az első helyen
végzett. A férfiaknál minden ferencvárosi nyert
legalább egy számot. Verrasztó Dávid 2 aranyérmet (200 m mell, 1500 m gyors), 2 ezüstérmet (100 m mell, 400 m gyors) és 1 bronzérmet
(100 m hát) szerzett. Biczó Bence 200 méter
pillangón és 200 méter gyorson nyert, 100 méter pillangón pedig második lett. Török Dominik
Márk 200 és 400 méter vegyesen nyert, 100
méter mellen pedig bronzérmet szerzett.

SPORTSZERŰSÉG AZ U14-ES BAJNOKIN

SZÉP JELENETNEK LEHETTEK TANÚI, AKIK KILÁTOGATTAK AZ FTC–KECSKEMÉT U14-ES LABDARÚGÓ BAJNOKI MÉRKŐZÉSRE. TÖRTÉNT, HOGY 2-2-ES
ÁLLÁSNÁL MEGSÉRÜLT A HAZAIAK KAPUSA. A JÁTÉKVEZETŐ CSAK A NAGY
KIABÁLÁSRA VETTE ÉSZRE, HOGY A FÖLDÖN FEKSZIK A JÁTÉKOS, S AZONNAL
MEGSZAKÍTOTTA A JÁTÉKOT. IDŐKÖZBEN AZONBAN AZ EGYIK KECSKEMÉTI
LABDARÚGÓ AZ ÜRES KAPUBA ÍVELTE A LABDÁT. TERMÉSZETESEN A SPORI
NEM ADTA MEG A TALÁLATOT, AMI KOMOLY FELHÁBORODÁST VÁLTOTT KI A
VENDÉGEK KÖRÉBEN, DE A KECSKEMÉTIEK EDZŐJE, CSIMA GYULA REAKCIÓJA
AZONNAL VÉGET VETETT AZ INDULATOKNAK, A TRÉNER UGYANIS JELEZTE,
ABSZOLÚT KORREKT, IGAZSÁGOS DÖNTÉS SZÜLETETT. EMELI A SPORTSZERŰ
CSELEKEDET ÉRTÉKÉT, HOGY A FRADI 3-2-RE MEGNYERTE A BAJNOKIT. MUNKÁCSI DÁVID, A ZÖLDEK U14-ES CSAPATÁNAK EDZŐJE IS KIEMELTE KOLLÉGÁJA FAIR PLAY DÍJAS KIÁLLÁSÁT.
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Április
Itt
szerepel
29-énvalamilyen
a felvidékiáltalános
Zselízen adat
és Érsekújváron
a Fradiról, járt a Fradi Suli
visszatekintés,
Program,
amelytörténelem,
már a 8. határon
statisztika
túli eseménye volt az országjárásnak
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BRNÓBAN VÍVTAK
A csehországi Brno
adott otthont a kadet és junior tőrözők
nemzetközi versenyének, amelyen az FTC
két fiatal vívóreménysége, Tölgyesi Zsófia
és Szentiványi Blanka
is elindult. Tölgyesi
mindkét korosztályban
megmérette magát: a
kadetek között ezüst-,
a junioroknál bronzérmet szerzett. A kadetek
között Szentiványi a
hetedik helyen zárt.

www.fradi.hu
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# ÖRÖKZÖLD

Páratlan
klub és
sportkultúra

Vízilabdában gyakran megesik,
hogy a büntetés lejárta előtt
visszaúsznak a játékosok, ez figyelmetlenség, igaz, a medencéből
azért mindig nehezebb volt kijutni
és oda visszatempózni, mint
hokiban vagy a fociban…

S

akkor, íme, Várkonyi
Gabriella mondandója:

Tizenöt évet Olaszországban, majd
Horvátországban éltem, sok külföldi
és magyar csapatnál láttam a
körülményeket, ám a Fradinál olyan
klub- és sportkultúra van, ami a maga
nemében páratlan – kezdte a Csucsu
becenévre hallgató egykori kitűnő
pólós, későbbi játékvezető és oktató:
– Már tíz éve felmerült, hogy a
Fradiban dolgozzak, ami aztán 2015ben össze is jött. Gerendás Gyuri
invitálására érkeztem a Népligetbe,
ahová korábban is örömmel jöttem
a hivatásom és a munkám végett.
A klubnál remek légkör uralkodik,
a gyerekek biztonságban érezhetik
magukat, a nőket abszolút megbecsülik, van tanulószoba, kellemes
hangulatú étterem, ahol a különböző szakosztályok tagjai naponta
találkozhatnak. Vízilabdában felkészült vezetők és edzők szolgálják
a játékosokat és a korosztályos
csapatokat, a Fradi szervezésben
topon van idehaza. Mint egykori
játékost és játékvezetőt sokan
ismernek korábbról, érezhetően
örömmel fogadtak, mint ahogy
én is örülök annak, hogy immáron
évek óta a Fradi nagy családjához
tartozom…

www.fradi.hu
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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

VÁRKONYI
GABRIELLA
PASSZ

EZÚTTAL PAP GÁBOR, A HOKICSAPAT
GENERAL MENEDZSERE KÉRDEZTE VÁRKONYI
GABRIELLÁT, VÍZILABDA-UTÁNPÓTLÁSUNK
TECHNIKAI VEZETŐJÉT: JÁTÉKVEZETŐKÉNT
MEGÉLT-E HASONLÓT, HOGY EGY-EGY JÁTÉKOS
A BÜNTETÉS LEJÁRTA ELŐTT TÉRT VISSZA
A MEDENCÉBE?

?

Orosz Andreához, az FTC úszószakosztálya vezetőjéhez:
Milyen érzés immáron egy éve ilyen fiatalon nagymamaként élni
a mindennapokat?
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Főiskolás korában kezdett vízilabdázni, két évvel később,
1985-ben pedig már ezüstérmet szerzett az első női Eb-n

20/05/19 16:09

Téttel teljes az élmény

Fogadj online akár több száz
sporteseményre, és szurkolj
úgy, mint még soha!
További részletek a www.tippmixpro.hu oldalon

# CÍMLAPSZTORI

Esztendeje minden fradista azzal vigasztalta magát a
második helyezés után, sebaj, jövőre, a jubileumi évben
lesz meg a labdarúgók harmincadik aranyérme. Így
is történt. A Ferencváros, túlzás nélkül mondhatjuk,
kiemelkedett a mezőnyből a 2018–19-es idényben, a
legfőbb riválissá lett Videotont is utcahosszal megelőzve
futott be elsőként. Jól tudjuk, ez mit jelent. Egyfelől azt,
hogy az FTC a nyáron a Bajnokok Ligája selejtezőjében
indulhat, másfelől azt, hogy az új mezen már ott virít
majd a harmadik csillag is.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

www.fradi.hu
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Az szerepel
Itt
európai ”valamilyen
harmincasok”
általános
klubjába
adat a Fradiról,
visszatekintés,
13.
csapatként csatlakozott
történelem, statisztika
a Fradi

20/05/19 16:18

CÍMLAPSZTORI #

HIVATALOS BÚCSÚ DOLLTÓL
Az évad sajnos a szokásos kudarccal indult. A csapat már az első fordulót sem élte
túl az Európa-liga selejtezőjében. Igaz, nem volt hozzá kegyes a sorsolás, rögtön
kemény ellenfelet kapott, az izraeli Maccabi Tel-Avivot, amellyel szemben hazai 1-1
után idegenbeli 1-0-s vereséggel maradt alul. A vezetőség határozott lépésre szánta
el magát. Noha a bajnokságban ekkor négy győzelemmel és egy döntetlennel az
első helyen állt a csapat, szerződést bontott Thomas Doll-lal. A német vezetőedző
természetesen csalódottan fogadta a bejelentést, de nem vagdalkozott, csöndben
tudomásul vette azt. Sőt, amikor kinevezték a Bundesliga első osztályában szereplő
Hannover szakvezetőjévé, így beszélt Budapestről és a Ferencvárosról: Csak jókat
”
mondhatok. Nagyszerű város, a klubomnál is minden adva volt a remek munkához.”
Ráadásként pedig a pálinka nemzetközi követeként dicsérte a magyar nedűt...
Tudjuk, Doll továbbra is több szállal kötődik Magyarországhoz, ezért nem meglepő,
hogy örömmel beszélt a Fradi bajnoki címéről (lásd a következő oldalakon).
A német trénert az ukrán Sergei Rebrov követte, aki más szemléletet testesít meg.
Szigorú, fegyelmet követel, a büntetéstől sem riad vissza, s az elképzeléseit tűzön-vízen
keresztülviszi. S ami a legfontosabb: hozta azt az eredményt, amit mindenki elvárt tőle.
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A Vidi
Itt
szerepel
ellen valamilyen
hárman is 350
általános
pont felett
adat ateljesítettek
Fradiról, az InStatvisszatekintés,
index
alapján: Lanzafame
történelem,363,
statisztika
Haratin 362, Tokmac 356

FIN_018-021_ZF_1906_Clapsztori_5.indd 19

19

www.fradi.hu

20/05/19 16:18

# CÍMLAPSZTORI

BÖDE
KINN,
MAJD
ÚJRA
BENN
Böde Dániel némi
malíciával többször
is megjegyezte az
évek során, hogy
ha új edző vagy új
csatár érkezik, ő
rendre a kispadra
szorul, de idővel
aztán úgyis viszszakerül a kezdőbe, mert belátják,
szükség van rá, a
góljaira. Így történt
ez Sergei Rebrov
alatt is. Dani rögtön az ukrán mester első meccsén
a kispadra került,
s bár csereként beállva az ő góljával
nyertünk Mezőkövesden, a helyzet
ezután sem változott érdemben.
Rebrov vagy lecserélte Danit, vagy
csak csereként
küldte pályára. El is
pattant az a bizonyos húr. Amikor
december 8-án, ismét a Mezőkövesd
ellen, Rebrov a 61.
percben lehívta
Bödét, a madocsai
center árulkodó
testbeszéddel és
keresetlen szavakkal fejezte ki a

nemtetszését. Rebrov
meg akarta mutatni,
ki az úr a háznál:
kirakta Bödét a keretből a Vidi elleni
rangadó előtt.
A télen ráadásul újabb
rivális érkezett Szignyevics személyében, ezért
mindenki azt találgatta,
Böde vajon elmegy-e.
Maradt, szerencsére.
A Honvéd ellen szerzett
gólja akár elégtételt is
jelenthetett. Rebrov felől nézve: az ukrán edző
nem bosszúért lihegett,
csak fegyelmet, Magyarországon már-már
ismeretlenül szigorú
fegyelmet akar.
S rivalizálást minden
poszton. Az
eredmények
mindenesetre
őt igazolják.
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FIN_018-021_ZF_1906_Clapsztori_5.indd 20

LANZAFAME IS MEGJÁRTA...
A legnépszerűbb után a legeredményesebb, egyben legértékesebb játékos, Davide Lanzafame is összetűzésbe került a vezetőedzővel. A Paks elleni hazai mecscsen annak ellenére csak a kispadon kapott helyet, hogy a rengeteg sérült miatt
a 19 éves Takács Zsombor is bekerült a csapatba. Davide aztán hiába melegített,
csereként sem állt be. Hogy a meccs után pontosan mi történt, azt inkább ne feszegessük, mindenesetre Lanzafaméra is egyhetes büntetés várt...
Ő nem hagyta ki a Vidi elleni rangadót, éppen akkor tért vissza. Csereként, az 59.
percben lépett pályára, majd két remekbe szabott góllal járult hozzá a 4-1-es győzelemhez. Boldogságát nem Rebrovval osztotta meg.
Balhé ide, sértődés oda, Rebrov mintha ebben az esetben is elérte volna a célját. Lanza
nemcsak a győzelmet biztosította be a rangadón, hanem egyúttal a bajnoki címet is.
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Az szerepel
Itt
Újpest elleni
valamilyen
meccs 103
általános
percéből
adataafüst
Fradiról,
miatt
visszatekintés,
54
perc 27 másodperc
történelem,
volt a
statisztika
tiszta játékidő
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IVAN GYERMEKKORA
A szezont egy kellemetlen incidens zárta, s noha ennek is Ivan
a hőse, annyira azonban nem nagy történet, hogy filmvászonra kívánkozna, s feledésre ítélné Tarkovszkij híres moziját. Ki
ne tudná, Ivan Petrjakról van szó. Az ukrán labdarúgót 2018
nyarán vette kölcsön a Fradi a Sahtar Donecktől. Ivan barátunk
néhány hét után úgy nyilatkozott, megtalálta álmai csapatát,
örökre fradistává lett. Aztán teltek, múltak a hetek. Petrjak az
ősszel húzóember volt, a tavasszal már kevésbé, erről árulkodik az is, hogy hat góljából ötöt még az ősszel szerzett.
Jegyezzük meg, formahanyatlása dacára ő érinthetetlen volt,
mindig kezdett.
A háttérben ekkor persze már nem a jelene, hanem a jövője
volt a tét. A Ferencváros ajánlatot tett a végleges megvásárlására – ám időközben a Vidi is bejelentkezett érte. A fehérvári
klub lett a befutó. Sose bánjuk! Emlegetjük még
Paintsilt? Nem! Pedig jobb futballista, mint Petrjak.
Megnyertük nélküle a bajnokságot? Igen!

Ivan barátunk nélkül is megleszünk. Azok a napok pedig,
amelyeken piros-kékben beteszi
a lábát a Fradi-pályára, élete
végéig rémálmában jönnek
majd elő.

NB I, 28. FORDULÓ

NB I, 29. FORDULÓ

NB I, 30. FORDULÓ

NB I, 31. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD–
FTC 1-2 (1-0)

FTC–MOL VIDI
4-1 (1-1)

HONVÉD–FTC
3-2 (1-0)

FTC–ÚJPEST 2-1
(1-1)

MEZŐKÖVESD:

Szappanos – Vadnai
(Eperjesi, 46.), Pillár,
Katanec, Silye – Iszlai,
Meszhi – Molnár G.
(Koszta, 87.), Cseri
(Vajda, 84.), Amadou –
Drazsics
FTC: Dibusz –
Lovrencsics, Blazic, Dvali,
Heister – Leandro, Haratin
(Bőle, 78.) – Petrjak,
Tokmac, Varga R. (Isael,
64.) – Szignyevics (Böde,
68.)
GÓL: Drazsics (18.),
illetve Dvali (48.), Bőle
(80.)
SÁRGA LAP: Cseri (37.),
Molnár G. (86.), Koszta
(90+3.), Iszlai (90+4.),
illetve Leandro (55.), Isael
(89.)

!

FTC: Dibusz –
Lovrencsics, Blazic, Dvali,
Heister – Leandro (Bőle,
76.), Haratin – Isael,
Tokmac, Petrjak (Varga
R., 82.) – Szignyevics
(Lanzafame, 59.)
MOL VIDI: Kovácsik –
Nego, Vinícius, Juhász,
Stopira – Pátkai, Hadzic,
Nikolov (Milanov, 63.) –
Kovács I., Huszti (Elek, 57.)
– Hodzic (Tamás K., 46.)
GÓL: Tokmac (7.), Haratin
(58.), Lanzafame (68.,
90+2.), illetve Nego (22.)
SÁRGA LAP: Heister
(65.), Lanzafame (69.),
illetve Hadzic (10., 45+1.),
Vinícius (66.)
KIÁLLÍTVA: Hadzic
(45+1.)

Az szerepel
Itt
InStat-index
valamilyen
szerint általános
a derbi legjobbja
adat a Fradiról,
Lanzafame volt
visszatekintés,
296
ponttal, őt történelem,
Varga (291),statisztika
Dibusz (277) és Dvali (277) követi
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HONVÉD: Gróf –
Kamber, Batik, Kálnoki
Kis – Heffler, Bamba,
Ben-Hatira (Szendrei,
83.), Nagy G., Uzoma –
Holender (Májer, 78.),
Danilo
FTC: Dibusz –
Lovrencsics, Blazic,
Dvali, Heister – Leandro
(Tokmac, 63.), Haratin
– Isael, Bőle (Gorriaran,
70.), Petrjak (Böde, 80.) –
Lanzafame
GÓL: Uzoma (36.), BenHatira (62., 76.), illetve
Haratin (54.), Tokmac (73.)
SÁRGA LAP: Kálnoki Kis
(19.), illetve Leandro (33.),
Lovrencsics (57.), Isael
(65.)
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FTC: Dibusz – Lovrencsics
(Botka, 64.), Blazic,
Dvali, Heister – Haratin,
Gorriaran – Isael, Tokmac
(Leandro, 81.), Varga R. –
Lanzafame (Böde, 78.)
ÚJPEST: Pajovics –
Pauljevics, Litauszki,
Risztevszki, Burekovic
– Onovo, Zsótér – Simon
K. (Solomon, 90.), Rácz
(Szankovics, 84.), Nagy D.
(Beridze, 69.) – Traoré
GÓL: Varga R. (22.),
Lanzafame (50.), illetve
Nagy D. (39.)
SÁRGA LAP: Lanzafame
(73.), Gorriaran (90+3.),
Haratin (90+5.), illetve
Nagy D. (21.), Risztevszki
(45.), Zsótér (89.), Onovo
(90+5.), Litauszki (90+7.)
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HISZÜNK BENNE, HOGY ELÉRHETŐ
A BAJNOKOK LIGÁJA FŐTÁBLÁJA
Sergei Rebrov neve beíródott
a Ferencváros történetébe, hiszen
a csapat az ő irányításával nyerte meg
a harmincadik bajnoki címet. Az ukrán
szakember is tisztában van vele, hogy
ennél is többet: nemzetközi sikereket
várnak el tőle. SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

Télen sok új játékos érkezett a csapatba, de nemigen láthattuk egymás után kétszer ugyanazt a
kezdőt a pályán. Mi volt ennek az oka?
Több tényező is közrejátszott ebben. Volt néhány
hét, amikor döbbenetesen sok sérültünk volt. Amíg
versenyben voltunk a Magyar Kupában, fontos volt
ügyelni a megfelelő regenerációra is. Mindemellett
pedig azt is lényegesnek tartom, hogy mindenki
érezze a konkurenciát. A támadók között sok jó és
különböző stílusú játékos van a keretben, a pillanatnyi forma és az ellenfél függvényében választjuk ki,
hogy mikor ki kap lehetőséget kezdőként, illetve
csereként. Sok futballista közös sikere a bajnoki cím,
s egyikük sem gondolhatja azt, hogy ő fontosabb
lenne a klubnál, a Ferencvárosnál. A futball csapatjáték, de nem csupán a pályára lépő tizenegy, hanem
20–25 játékos alkotja a csapatot.
A hazai porondon az elmúlt években is több trófeát
nyert a Ferencváros, a nemzetközi áttörés viszont
rendre elmaradt. A következő idényben mire számíthatunk?
Jósolgatni nem akarok, de hiszünk benne, hogy elérhető a Bajnokok Ligája főtáblája. Sok tényezőt nem
ismerünk még, de nem is kell még ezen rágódnunk.
Arra kell koncentrálnunk, amit befolyásolni tudunk:
fejlődjünk tovább egyénileg és csapatként egyaránt.
Mivel bebiztosítottuk a bajnoki címet, az utolsó három fordulóban már az európai porondot szem előtt
tartva próbálhattunk ki élesben bizonyos elemeket.
A nyári felkészülés során kétszer is edzőtáborozunk
majd Ausztriában, ahol nemzetközi riválisok elleni
meccsekkel készülünk az előttünk álló feladatokra.
Érkezésekor egyértelmű célként fogalmazta meg
a vezetőség, hogy nemzetközi szinten előrelépést
vár. Nagyobb nyomás alatt dolgozik majd a nyári
selejtezők során, mint a hazai porondon?
Nem vagyok izgulós típus. Nem lesz olyan nagy különbség, a magyar bajnokságban is nehéz meccseket
játszottunk, és ez nem lesz másként a BL-selejtezőben sem. De igazán kár lenne már most a csoportkör miatt aggódni. Ahogy itthon, úgy a nemzetközi
porondon is lépésről lépésre, meccsről meccsre
gondolkozunk majd.

Gratulálunk! Első évében bajnoki címre vezette a
Ferencvárost!
Köszönöm a csapat nevében. Sokat fejlődött év
közben is a csapat, és a MOL Vidi elleni 4-1-es győzelemmel szerintem senkiben nem hagytunk kétséget
afelől, hogy megérdemeltük az aranyérmet.
Ráadásul a klub életében különleges jelentőséggel
bír a mostani aranyérem. Mit jelent önnek, hogy
részesévé vált a harmadik csillag megszerzésének?
Az érkezésemkor már tudtam, hogy ettől mindössze
egy aranyéremre áll a klub, ami jól jelzi a Ferencváros
súlyát a magyar futballban. Örülök neki, hogy az ország legnagyobb egyesülete az őt megillető helyen
végzett a bajnokságban, ahogy annak is, hogy meg
tudtuk hálálni a szurkolók támogatását. Lenyűgözött az az erő, amellyel a lelátóról segíteni tudták a
csapatot.
Mennyit változott a csapat játéka, amióta átvette a
Ferencváros irányítását?
Nagy utat jártunk be, a játékosok fokozatosan sajátították el azt a játékstílust, amit szerettem volna látni
tőlük a pályán, de ez mindig nehéz, sok munkával
járó folyamat. Mindenképpen előrelépés volt, hogy
amíg ősszel többször is tehetetlenek voltunk felállt
védelemmel szemben, addig tavaszra megtanultuk
megnyerni ezeket a mérkőzéseket. Vannak napok,
amikor minden összejön, de egy csapat erejét legalább annyira megmutatja egy türelmesen, koncentráltan kiharcolt 1-0-s siker, mint a jóval ritkább 7-0-s
győzelem.
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Rebrov
Itt
szerepel
a második
valamilyen
külföldi
általános
edző, adat
aki bajnokságot
a Fradiról,
visszatekintés,
nyert
a Fradivaltörténelem, statisztika
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ÜDVÖZLET
NÉMETORSZÁGBÓL
A 2018/19-es NB I-es idény
első öt fordulójában még
Thomas Doll volt a Ferencváros vezetőedzője, ezért
hát a német szakember is
hozzájárult a bajnoki címhez.
Ráadásul megalapozta a
sikert, hiszen négy győzelemmel és egy döntetlennel
startolt a Fradi, így Sergei
Rebrov az első helyen vehette át az együttest – amelyet
aztán már nem is engedett át
másnak. Az időközben már a
Bundesligába, a Hannoverhez
szerződött szakember a saját
szerepének szerényen nem
tulajdonít nagy jelentőséget,
a Ferencváros sikerének
viszont annál jobban örül.
– Bár néhány győzelmet
szerzett a Fradi az irányításommal a bajnokságban, nagyképűség lenne a
harmincadik bajnoki címet
a saját sikeremnek tekinteni
– Thomas Doll készséggel
válaszolt az érdeklődésünkre. – Fölösleges is lenne
tolakodnom, hiszen sok
értékes trófeát nyertem a
Ferencvárossal a klubnál
eltöltött négy és fél év alatt.
Természetesen ilyen hoszszú időszak nem múlik el
nyom nélkül senki életében,
fontos maradt nekem a
Ferencváros, örülök, hogy a
klub megszerezte az aranyérmet. A távozásom után is
követtem a csapat mecscseit, eredményeit – persze
azután, hogy Hannoverben
állást kaptam, nyilvánvalóan az aktuális csapatomra
koncentráltam. Sok sikert
kívánok a jövőre nézve is a
Fradinak!

MINDENKÉPPEN
ELŐRELÉPÉS
VOLT, HOGY AMÍG
ŐSSZEL TÖBBSZÖR
IS TEHETETLENEK
VOLTUNK FELÁLLT
VÉDELEMMEL SZEMBEN,
ADDIG TAVASZRA
MEGTANULTUK
MEGNYERNI EZEKET
A MÉRKŐZÉSEKET
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Thomas
Itt
szerepel
Dollon
valamilyen
kívül mindössze
általános5adat
edző
a volt,
Fradiról,
aki egynél több
visszatekintés,
bajnoki
címből vette
történelem,
ki a részét
statisztika
a Fradi kispadján

FIN_022-023_ZF_1906_RebrovDoll_3.indd 23

23

www.fradi.hu

23/05/19 09:50

# CÍMLAPSZTORI

A LELKEMIG HATOLT,
HOGY BAJNOK
LETTEM A FRADIVAL
Lovrencsics Gergő lengyel bajnokként érkezett
2016 nyarán a Ferencvároshoz, amelynek
színeiben immáron magyar bajnoknak és
kupagyőztesnek vallhatja magát. A Fradi 31
éves válogatott szélsője érzelemdúsan beszélt
az aranyéremről és az egész idényről.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF, KOCZÓ DÁVID

LEANDRO

VARGA ROLAND

Amikor 2002-ben a
Fradihoz igazoltam,
már akkor gondoltam arra, hogy jó
lenne megszerezni a
harmadik csillagot.
Jobban elhúzódott,
mint terveztem, de
hálás vagyok, hogy
tagja lehetek ennek
a bajnokcsapatnak,
hiszen az ember nem
feltétlenül számít arra,
hogy harmincnyolc
évesen is még játszani
fog.

Örülök, hogy együtt
ünnepelhettünk a
szurkolókkal, megtiszteltetés számomra,
hogy érzem a szeretetüket. Egyénileg
sem volt rossz évem,
hiszen szélsőként,
váltakozó mennyiségű
lehetőséggel sikerült
tíz gól fölé jutnom, de
természetesen még
jobb akarok lenni.
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FERNANDO
GORRIARAN
Nagyszerű érzés,
hogy megszereztük
a bajnoki címet, ezért
dolgoztunk az egész
idényben. Ezt a sikert
most kiélvezzük, de
senkinek sem szabad
megelégednie azzal,
amit eddig elértünk,
hiszen nyáron, a Bajnokok Ligája selejtezőjében újabb nagyon
fontos és nehéz feladatok várnak ránk.
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DIBUSZ DÉNES
Három éve nagyon hamar
eldőlt a bajnoki cím,
elmaradt az igazi katarzis,
viszont az volt számomra
az első a Fradival. Idén
sokkal kiélezettebb, érzelemdúsabb, feszültebb
meccseket hozott a bajnokság. Tavasszal próbáltunk
elszakadni a Viditől, de ők is
rendre hozták a meccseket,
így fordulóról fordulóra a
maximumot kellett nyújtanunk, hogy ne adjunk
nekik esélyt a felzárkózásra.
Úgyhogy a két bajnoki cím
közül talán ez lesz majd az
emlékezetesebb hoszszú távon, hiszen ez jött
nehezebben össze, plusz
amiatt is különleges, hogy
ez a harmincadik. Persze, a
harmincadik meg nem jöhetett volna létre a huszonkilencedik nélkül, szóval, nem
akarok igazán rangsorolni az
aranyérmek között.
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Isael
Itt
szerepel
(7/7), Varga
valamilyen
és Tokmac
általános
(6/6)
adat
minden
a Fradiról,
csele
visszatekintés,
sikeres
volt az újpesti
történelem,
védőkkel
statisztika
szemben
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Mi éreztél, amikor biztossá vált a bajnoki cím?
Egyszerűen még nem fogtam fel, hogy bajnokok lettünk, és Magyarországon elsőként ott virít a
mezünkön a három csillag. Remek érzés, hogy az embereken is látom a boldogságot, legutóbb
például a hentesnél a legszebb húsból kaptam, mindenütt árad a szeretet felénk, ezért érdemes
futballozni idehaza.
Elsősorban minek tulajdonítod a sikert?
Nagyon egységes a csapatunk, tisztában voltunk azzal, mit jelent a klubnak és a szurkolóknak a
harmincadik bajnoki cím, ennek megfelelő odaadással játszottunk, s persze hatalmas támogatást
kaptunk a lelátóról. Nekem is más volt ez a szezon, mint a tavalyi, egy év alatt rengeteget tanultam, miként a többiek is a saját posztjukon, ezért tudtunk egymásnak többet segíteni a pályán is.
Úgy érzem, nyolcvan százalékban már mindenki tudja, melyik pozícióban miként helyezkedjen,
hol kérje a labdát, milyen területeket zárjon le. Nem véletlenül vagyunk több mint két éve veretlenek hazai pályán.
Miben bízhatunk a nemzetközi porondon az elmúlt évek kudarcait követően?
A korábbinál egységesebbek vagyunk, ez optimizmusra ad okot, igaz, sok függ a sorsolástól, s
bizony szerencsére is szükségünk lesz, no meg kérdés, miként alakul a keretünk. Én szeretem a
kihívásokat, amelyekből lesz majd bőven a Fradinál és a válogatottnál is. Az Eb-selejtezők miatt
nyaralásra nem lesz idő, ám a párom megértő, majd elmegyünk télen a két picivel kikapcsolódni.
Addig csak felfogom, ami a lelkemig hatolt, hogy a Lech Poznan után bajnok lettem a Fradival is.

SIGÉR DÁVID
Tökéletes idény volt,
majdnem minden
a terveim szerint
valósult meg az itt
töltött első évemben.
Ráadásul még a 120.
évforduló és a 30.
bajnoki cím ünneplése
is egybeesett. Ez az
érzés nehezen überelhető, de meg fogjuk
próbálni!

!

DAVIDE
LANZAFAME
Amikor a Honvéddal
lettem bajnok, nem
számoltak velünk az
idény előtt. A Fradinál
viszont mindig a
bajnoki cím az elvárás.
A Vidi komoly ellenfél
volt, keményen meg
kellett küzdenünk a sikerért, de jól kezeltük
a nyomást, és megszereztük az aranyérmet!

MARCEL HEISTER

IHOR HARATIN

TOKMAC NGUEN

Jól kezdtük a bajnokságot, az idény
elejétől magabiztosak voltunk, hittünk
benne, hogy meg
fogjuk szerezni a
bajnoki címet. Örülök,
hogy megmutattuk
az egész szezonban,
mi vagyunk a legjobb
csapat Magyarországon!

Minden csodásan
alakult: nagyszerű
csapatba érkeztem,
remek szurkolótábor támogat minket,
élvezetes a bajnokság,
szép stadionokban
játszunk, és a bajnokság hajrájában még
gólokat is szereztem.
A BL-selejtezőben is
a legjobbat akarjuk
nyújtani, és arról álmodunk, hogy elérjük a
csoportkört.

Minden labdarúgónak
az az álma, hogy bajnok legyen, trófeákat
nyerjen. Amikor idejöttem, tudtam, hogy
lesz erre esélyem, és
örülök, hogy az első
hetek nehézségei
ellenére jó játékkal
és gólokkal tehettem
hozzá a magamét a
csapat sikeréhez.

Legutóbb
Itt
szerepelazvalamilyen
1995–96-os
általános
idényben
adat
volt
a Fradiról,
a hazai bajnoki átlagnézőszám
visszatekintés,
10
000 felett, azaz
történelem,
23 éves statisztika
rekord dőlt idén meg
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A Ferencváros nem csupán a legtöbb
pontot szerezte, hanem a legtöbb
gólt is rúgta és a legkevesebbet kapta
a labdarúgó NB I 2018–19-es idényében.
S két fordulóval a zárás előtt jó esély
volt arra, hogy Davide Lanzafame
személyében a gólkirályt is a Fradi adja.
Semmi kétség sem férhet hozzá, hogy
rászolgáltunk a harmincadik aranyéremre.
SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

16
GÓL
6×

7 GÓLPASSZ
Davide

LANZAFAME

2142

a forduló
játékosa

perc játékidő
A számok, a statisztika segítségével összeállított
elemzésünk 31 forduló után, tehát két körrel a zárás
előtt készült el, de sok változást már nem tartogatott
a befejezés, legfeljebb azt, hogy Davide Lanzafame
ismét elhódítja-e a gólkirályi címet. Lapzártánkkor
– a kispesti Holenderrel együtt – 15 találatnál járt; 11
góllal Varga Roland is ott volt az élmezőnyben. Böde
Dániel sem marad egyéni cím nélkül, ő szerezte – a
Diósgyőr ellen – az idény egyetlen mesterhármasát.
A digitális korszakban az úgynevezett InStat-index
mutatja a legpontosabb képet egy játékos teljesítmé-
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nyéről. Eme rendszer alapján az MLSZ minden fordulóban
kiemelte az adott kör öt legjobb teljesítményét. Mindössze
9 játékos van, aki legalább 4 fordulóban a legjobb ötben
végzett, közülük pedig hatan a Ferencváros játékosai!
Davide Lanzafame 6-szor, Dibusz Dénes és Lovrencsics
Gergő 5-5 alkalommal került a forduló 5 legjobbja közé,
míg Miha Blazic, Marcel Heister és Ivan Petrjak 4-4 fordulóban ért el top 5-ös mutatót.
Az egész bajnokság legmagasabb InStat-mutatója is fradista játékos nevéhez fűződik: fehérorosz támadónk, Mikalaj
Szignyevics a DVTK elleni 7-0 során 439-es számot ért el.
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Az szerepel
Itt
idei házi valamilyen
gólkirályunk
általános
Lanzafame
adatlett,
a Fradiról,
visszatekintés,
Varga
Rolandottörténelem,
és Böde Dánielt
statisztika
megelőzve
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CÍMLAPSZTORI #

GÓLPASSZ

SÁRGA
LAP

PIROS LAP

DIBUSZ DÉNES

32 (32+0)

0

0

2

0

MIHA BLAZIC

29 (29+0)

2

1

3

0

LASA DVALI

12 (12+0)

2

1

1

0

MARCEL HEISTER

31 (31+0)

1

3

8

1

11 (7+4)

0

0

0

0

29 (22+7)

1

2

7

0

13 (9+4)

1

1

2

0

OTIGBA KENNETH

3 (2+1)

0

0

1

0

TAKÁCS ZSOMBOR

1 (1+0)

0

0

0

0

24 (22+2)

2

3

5

0

IHOR HARATIN

14 (13+1)

2

3

2

0

SZTEFAN SZPIROVSZKI

14 (13+1)

2

0

4

0

LOVRENCSICS GERGŐ

31 (31+0)

2

7

5

0

SIGÉR DÁVID

23 (20+3)

2

1

2

0

RUI PEDRO

1 (0+1)

0

0

0

0

MATÍAS RODRIGUEZ

4 (0+4)

0

0

0

0

JULIAN KOCH

1 (1+0)

0

0

0

0

CSERNIK KORNÉL

6 (0+6)

0

0

0

0

CSONKA ANDRÁS

5 (2+3)

0

1

0

0

ISAEL BARBOSA

9 (8+1)

1

2

4

0

IVAN PETRJAK

28 (27+1)

6

11

5

0

DAVIDE LANZAFAME

28 (26+2)

16

7

10

0

VARGA ROLAND

28 (21+7)

12

7

0

0

TOKMAC NGUEN

12 (7+5)

4

0

1

0

BŐLE LUKÁCS

25 (13+12)

3

7

2

0

BÖDE DÁNIEL

23 (9+14)

7

1

2

0

MIKALAJ SZIGNYEVICS

11 (9+2)

4

1

3

0

KJARTAN FINNBOGASON

9 (0+9)

0

1

0

0

SZERETŐ KRISZTOFER

1 (0+1)

0

0

0

0

HOLCZER ÁDÁM

1 (1+0)

0

0

0

0

VARGA ÁDÁM

1 (1+0)

0

0

0

0

BOTKA ENDRE
LEANDRO DE ALMEIDA
ABRAHAM FRIMPONG

FERNANDO GORRIARAN

!

Legutóbb
Itt
szerepelazvalamilyen
1997–98-as
általános
szezonban
adatfordult
a Fradiról,
elő, hogy
visszatekintés,
kétszer
is több történelem,
mint 20 000statisztika
néző előtt játszott a csapat
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AZ ALAPCSAPAT

GÓL

A PÁLYÁN ELTÖLTÖTT PERCEK ALAPJÁN ÍGY NÉZ KI AZ IDÉNY
FERENCVÁROSI KEZDŐ TIZENEGYE:
DIBUSZ (2880) - LOVRENCSICS (2671), BLAZIC (2553),
LEANDRO (2014), HEISTER (2680) – HARATIN (1157), SIGÉR (1707) –
VARGA (1846), GORRIARAN (1679), PETRJAK (2349) – LANZAFAME (2142)

MECCSEK SZÁMA
(kezdő+csere)

JÁTÉKOS
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# CÍMLAPSZTORI

Melyik futballklub büszkélkedhet a legtöbb baj
noki címmel a földkerekségen, vagy szűkítve a
kört, Európában? Korunk, sőt a labdarúgás törté
netének örökös nagyágyúi? A spanyol óriások, a
Real Madrid vagy a Barcelona, netán az angolok,
a Liverpool vagy a Manchester United, netán a
Bayern München, esetleg a Juventus? Egyik sem!
A Glasgow Rangers az első 54 aranyéremmel. Ha
az első tíz közé nem is fér be, a Ferencváros is ott
van a szűk élmezőnyben, maga mögé utasítva az
imént felsorolt sztárklubok többségét.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

A LEGSIKERESEBB EURÓPAI
BAJNOKCSAPATOK
GLASGOW RANGERS (SKÓT)
LINFIELD (ÉSZAK-ÍR)
CELTIC GLASGOW (SKÓT)
OLIMPIAKOSZ (GÖRÖG)
BENFICA (PORTUGÁL)
JUVENTUS (OLASZ)
ANDERLECHT (BELGA)
AJAX (HOLLAND)
REAL MADRID (SPANYOL)
SPARTA PRÁGA (CSEH)
RAPID WIEN (OSZTRÁK)
CSZKA SZÓFIA (BOLGÁR)
FERENCVÁROS (MAGYAR)
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Aki kicsit is járatos a futball történetében, az tudja, hogy a keresgélést a sportág hazájában, Angliában, helyesebben Nagy-Britanniában érdemes kezdeni, s nem a kiegyensúlyozott angol, hanem a
lényegében kétszereplős skót bajnokságban. Így is van. A Glasgow
Rangers a listavezető 54 bajnoki címmel. Dacára annak, hogy a
glasgow-i protestánsok a közelmúltban jelentős előnyt adtak katolikus vetélytársuknak, a Celticnek. A Rangerst pénzügyi csőd miatt
2012-ben visszaminősítették a negyedosztályba, s a csapatnak
onnan kellett visszakapaszkodni. A Celtic ezt kihasználva idén zsinórban nyolcadszor viszi haza a bajnoki trófeát, de összességében
még így is csak” 50 aranyéremnél tart... A két skót gigász közé
”
az észak-ír Linfield FC ékelődik be 53 sikerrel, avagy a Rangersnek
van oka aggódni, hogy meg tudja-e tartani első helyét.
A görög Olimpiakosz a negyedik (44), s a napjaink labdarúgását meghatározó klubok csak eztán következnek. Az első tízbe
azonban közülük csak a Juventus (35), a Real Madrid és az Ajax
(egyaránt 33) fér be. A Bayern Münchennek 28, a Barcelonának
26, a Manchester Unitednek és Liverpoolnak pedig már csupán 20,
illetve 18 bajnoki címe van. Ami persze nem meglepő, mert nem
csak a jelenkor sajátossága, hogy az angol a földkerekség legkiegyensúlyozottabb bajnoksága, nagy általánosságban így volt ez
mindig. Angliában 23 klub büszkélkedik aranyéremmel, csakúgy,
mint Romániában és Mexikóban. Igaz, Hollandiában, Németországban és Franciaországban még ennél is szélesebb a spektrum 29
bajnokcsapattal.
Érdekességként megjegyezhetjük, hogy Dél-Amerikában az
uruguayi Nacional az első 46 hazai trófeával, s az argentin River
Plate követi 36-tal, bár itt a speciális brazil és (a múltban) mexikói
bajnokság miatt bajos az összehasonlítás. Kuriózum a kis túlzással
örökös egyiptomi bajnok al-Ahli, a kairói klub 40 aranyéremnél tart.
Természetesen Közép-Európa tradicionális klubjai is ott vannak az
élmezőnyben, büszkén jegyezhetjük meg, hogy közéjük tartozik,
immár a harmincasok klubjának tagjaként a Ferencváros.
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Varga
Itt
szerepel
Roland
valamilyen
másodszor
általános
jutott adat a Fradiról,
visszatekintés,
a
Fradiban 10 gól
történelem,
fölé
statisztika
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CÍMLAPSZTORI #

Huszonnégy éve történt, de mintha mondabeli messzeségben
lenne, úgy emlegetjük, hogy a Ferencváros 1995 őszén a
labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt. Ami már akkor
is különleges bravúrnak számított, az ma természetesen nem
lehet kötelező elvárás, de a Fradi ezen a nyáron is azzal a céllal
vág neki az európai porondnak, hogy elérje valamelyik kupa
csoportkörét. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

kényszerül selejtezni –
44 együttesből kerülnek ki.
A Ferencváros az első
kvalifikációs fordulóban
sem kiemelt, így lehetséges ellenfelei között
ott van a Vidit tavaly
alaposan megizzasztott
luxemburgi Dudelange, a
szintén a fehérváriak révén (az Európa-liga csoportkörében) megismert
fehérorosz BATE Boriszov,
a norvég Rosenborg, az ír
Dundalk, a finn HJK, a kazah
Asztana, a walesi The New
Saints, az északmacedón
Shkendija és a riasztó emlékeket felkavaró, szlovák Slovan
Bratislava is. Teljes kiemelési
lista még nincs, a bajnokságok
is zajlanak, ezért inkább ízelítőül”
”
közöljük, hogy a második körben
szembejöhet a Dinamo Zagreb és a
PAOK Szaloniki, a harmadikban a holland és a cseh bajnok, a negyedikben, ami
már a playoff, mondjuk a svájci listavezető.
Aki e legutóbbi fázisban győz, az főtáblás a
Bajnok Ligájában, de aki veszít, az is feliratkozik az Európa-liga 48-as csoportkörébe.
Biztatásul és zárásképpen annyit: az
1995-ös Anderlechtnél keményebb rivális
ezúttal sem látszik. Jóval több ellenben igen.

Ezért is rögzítsük: ehhez
1995 augusztusában
egyetlen oda-visszavágós selejtezőn – igaz, az
Anderlechten – kellett
túljutni. Majdnem tíz
évre rá, a 2004/2005ös szezonban, ismét a
BL-kvalifikációban, az
albán KF Tiranán 3-3-as
összesítéssel, több idegenben lőtt góllal túllépve,
a Sparta Praha jelentette
a végállomást; az FTC egy
hajszálra, egy gólra volt a
BL-főtáblától, de az Európa-ligában folytathatta, ahol
az angol másodosztályú Millwall legyűrése elegendő volt az
áhított csoportkörhöz.
Azóta jelentősen megváltozott
a helyzet. A kontinentális futball
határozottan halad tovább az üzlet,
a pénz irányába, egyre inkább a nagyok játékává válik: 2019 nyarán a BLben már négy párviadal megnyerése árán
lehet a legjobb 32 közé érni. Ahol eleve
foglalt 26 pozíció, a négy elitliga első négy
helyezettje például mostantól alanyi jogon
főtáblás. A selejtező úgynevezett bajnoki
”
ágáról” mindössze négyen csatlakozhatnak
a nagyokhoz”, ők – mivel az 54 UEFA-tag”
állam közül csak a tíz legerősebb
bajnokság aranyérmese nem

IRÁNY
A BL!
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Legutóbb
Itt
szerepelazvalamilyen
1999–2000-es
általános
idényben
adat avolt
Fradiról,
minimum
visszatekintés,
két
10 gólos játékosunk:
történelem,
Horváth
statisztika
Péter és Tóth Mihály
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# FUTBALL

AZ IZMOKAT,
A LELKEKET IS
GYÓGYÍTJÁK
Ma is óriási megtiszteltetésnek tekinti a
Ferencvárosnál több
mint 20 éve nap mint
nap végzett munkát
Lipcsei Gábor, focistáink masszőre. A
mókamesterként is
kiváló gyúró szerint
a labdarúgócsapat
legnagyobb erénye
az egység, amivel a
nemzetközi színtéren is eredményesek
lehetünk. Arról is
beszélt, hogy a klubnál ismét erősödik a
családias légkör, a
közösségépítés a régi
időkre emlékeztet.
SZÖVEG: KIS FERENC
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Lipcsei Gábor szertárosként kezdett
dolgozni a Fradinál
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FUTBALL #

Egy generáció felnőtt azóta, hogy Lipcsei Gábor
először átélte azt a feledhetetlen érzést, amit csak
a Fradi-család tagjaként lehet megtapasztalni.
Megálltam a küszöbön remegő lábakkal, és egy
”
ideig nem mertem belépni – idézte fel lapunknak
azt a napot, amikor 1998 nyarán csatlakozott
a stábhoz. – Óriási megtiszteltetés, hogy már
huszonegyedik éve, ezer mérkőzésnél is többel a
hátam mögött szolgálhatom a Ferencvárost.”
A Lipcsei család életében mindig kiemelt szerepet
játszott a labdarúgás, hiszen Gáborék édesapja
Kazincbarcikán edzősködött, Péter is innen indult
a hazai, majd az európai hírnév felé.
A barcikai évek után némi kitérőt tettem, a fut”
ballpályák környékéről eltávolodva egy darabig a
vendéglátóiparban dolgoztam. Közben azonban
már készültem a jövőre, elvégeztem a gyógymasszőri, sportmasszőri, később pedig a Testnevelési Egyetem rekreáció és sportmenedzser
szakát, aztán a rehabilitációs edzői képzést is.
Bátran mondhatom, hogy túlképzett vagyok” –
mondta a tőle megszokott vicces stílusban.
Gábortól azt is megtudtuk, hogy az akkori
technikai vezető, Gál László hívta a Fradihoz,
és olyan szakmai kiválóságok mellé került, mint
Bodnár József, akitől saját bevallása szerint
rengeteget tanult. A tanítómesterek között volt
a néhány éve sajnos elhunyt legendás Eisemann
László, Ejzi”, a válogatott és a Fradi masszőre,
”
de szívesen emlékszik vissza a néhai Gyarmati
Jenő csapatorvosra is.
Kulisszatitkokba is beavatott minket Lipcsei Gábor,
amikor arról beszélt, hogy a masszőri ténykedés
több annál, mint amit a kívülállók gondolnak:
Mi, masszőrök nem csak az izmokat, a lelkeket is
”
gyógyítjuk. Hasonlóan működünk, mint a papok,
velünk megosztják minden örömüket, problémájukat, titkukat az emberek.”
A külföldi játékosokkal angolul kommunikálnak, de
Gabi a nyelvek terén is kénytelen folyamatosan
képezni magát.
Olyan vagyok, mint egy nemzetközi tolmács, tíz
”
nyelven ébresztem a srácokat az edzőtáborokban. A szerb, ukrán, angol és német után mostanában az afrikai nyelvjárásokra próbálok ráerősíteni” – meséli rezzenéstelen arccal.
A mókamester azért megnyugtat, a
munkában nem ismer tréfát,
mert – mint mondja – az izmok és a szalagok kezelése
az elsődleges.

!

”Ejzi” képe a mai napig ki van téve Czakó Péternél,
a szertárban
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Az edzői stábok mindig ránk bízzák a szakmai
”
munkát, egyetlen elvárásuk, hogy minél több
egészséges játékos álljon a rendelkezésükre. Az
a dolgunk, hogy a futballistákat mentálisan és
fizikálisan egyaránt csúcsformába hozzuk a mérkőzésekre. Természetesen ez összetett munka,
mindenkinek megvan a maga feladata, az erőnléti
szekciónak, az orvosi stábnak és nekünk is” – merül bele a részletekbe.
Aki több mint húsz éve az Üllői úton tölti a mindennapjait, hiteles képet tud adni arról, hogyan
változott az évek során a Fradit körülvevő közeg
és hangulat.
Az Albert Stadionnak volt egy sajátos légköre.
”
Nyilván az is befolyásoló tényező, hogy sokkal
kevesebb volt a légiós,
mint manapság. A
szakosztályok közötti kapcsolat is talán
szorosabb volt, jártunk
egymás mérkőzéseire.
Ma is egy nagy család
a Fradi, de megváltozott a világ, a külföldiek
nyilván kevésbé érzik
át ezt a közösséget,
bár örömteli, hogy kezd
ismét visszaállni a régi
szokás, például az ukrán játékosok kint szurkoltak a jégkorongosok
bajnoki döntőjének budapesti összecsapásán.
Ezt a közösségépítést
kell folytatni” – hívta fel
a figyelmet.
A labdarúgócsapat
jövőjéről is bizakodóan beszélt, szerinte
folyamatosan fejlődik
a gárda, jól kiegészítik
egymást a játékosok,
a jobb formában lévők
mindig felkarolják,
segítik az éppen hullámvölgyben lévőket, ez a
szellemiség, az egység a mai Fradi legnagyobb
erőssége.
Egy célért küzdünk, aminek látni fogjuk az
”
eredményét, sok örömet fog okozni a csapat a
szurkolóknak a nemzetközi porondon is” – fejezte
ki reményét Lipcsei Gábor.

HASONLÓAN
MŰKÖDÜNK, MINT
A PAPOK, VELÜNK
MEGOSZTJÁK
MINDEN
ÖRÖMÜKET,
PROBLÉMÁJUKAT,
TITKUKAT
AZ EMBEREK
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# PSZICHO

MINDEN

VÉG
NEHÉZ

Sokat hallunk arról, mennyi jól
vagy kevésbé jól látható buktató
nehezíti egy sportpályafutás
első szakaszát. Hozzászokni a
terheléshez és a közeg hozta
kötöttségekhez, a kudarchoz,
majd az újrakezdésekhez –
mind-mind embert próbáló
feladat. De ugyanez igaz
a másik végpontra is: nem
olyan egyszerű végleg szögre
akasztani azt a csukát.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
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FÉNYPONTON INNEN ÉS TÚL
A csúcson kell abbahagyni – szól az általános
jó tanács, amit sokan készpénznek is vesznek,
noha megvalósítani messze nem olyan egyszerű. Kapásból felvetődik például a kérdés:
honnan tudjuk, hogy már nincs feljebb? Iga”
zából sehonnan. Ha megnyertél egy olimpiát,
megnyerheted a következőt is, márpedig a
címvédés tesz igazán halhatatlanná valakit.
Ezért inkább azt mondhatjuk, hogy a befejezés
ideális időpontja független a sikerek számától
és zajától. Erre inkább meg kell érni. El kell jutni
egy olyan mentális szintre, ahol a sportoló
biztosan érzi, hogy ki kell szállnia” – árnyalja
a lezárás pszichológiáját dr. Kárpáti Róbert, a
Ferencváros sportpszichiátere. Mint mondja,
a döntés meghozatalában sokat segíthet egy
jelentősebb életesemény – legyen az akár pozitív, akár negatív. Ha viszont valaki nincs még
kész arra, hogy végleg hátat fordítson a profi
sportnak, később tele lesz nyugtalanító mi lett
”
volna, ha” kérdésekkel. Ezért is fontos, hogy
”
amennyiben önként tesz pontot valaki karrierje
végére, onnantól annak jegyében és mindig
csak előre haladjon tovább.”
LEZÁRNI VS. LEVEZETNI
Arra viszont, hogy hogyan és merre, több
alternatíva is kínálkozik. Ezek közül a teljes elszakadás csak egy. Kevésbé drasztikus váltást
jelent viszont a levezetés, amikor a sportoló
a profi szintről kifele tartó utat egy alacsonyabb osztályon át teszi meg. Általánosságban
elmondható azonban, hogy minél magasabbról
szeretne kiszállni valaki, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy ez lesz számára a jó
megoldás. Gondoljunk csak bele, hogy egy
”
magasan jegyzett labdarúgó mekkora kontrasztot tapasztalhat korábbi körülményeihez
képest egy másodrangú bajnokságban. Mások
a feltételek, más a csapattársak mentalitása,
és más a szurkolók hozzáállása is.” De a két
véglet között is számos egyéb lehetőség van.
Az élsportot közvetlenül körülvevő szakmák
– az edző, a sportmenedzser, a szakkommentátor – például mind fokozatos átmenetet
biztosítanak. És adott egy speciális út is: amikor a csapaton belüli vezető szerepét engedi
át valaki cserébe azért, hogy ő maga azonos
szinten, de kisebb felelősséggel folytathassa
a munkát. Az így megváltozott feladatkörhöz
”
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Varga
Itt
szerepel
Dániel
valamilyen
és Madaras
általános
Norbertadat
is bajnokként
a Fradiról,vonult vissza,
visszatekintés,
s
utána egyből történelem,
a vízilabda-szakosztálynál
statisztika
kapott feladatot
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A NŐI SPORTOLÓK SZÁMÁRA A
GYERMEKVÁLLALÁS EGY SPECIÁLIS
LEZÁRÁSI FORGATÓKÖNYV. EGYBEN
ERŐS MOTIVÁCIÓS TÉNYEZŐ IS
LEHET, MELY SEGÍTI AZ ÁTMENETET
A PROFI SPORTBÓL AZ AZT
KÖRÜLVEVŐ VILÁGBA.
alkalmazkodni ugyanúgy lelki érettséget feltételez. Az igazán nagy sportemberek azonban
a reflektorfényen kívül is megtalálják a maguk
motivációját a pályán. A perifériáról pedig már
könnyebb lesz a visszavonulás.”
VAN ÉLET A SPORT UTÁN IS
Bármelyik kivezető utat válassza is az ember,
annak végén is meg kell találnia a helyét a
mindennapokban. Azonban az, hogy ez sikerül-e, már jóval korábban eldől. A profik világa
egy erősen zárt közeg, mely a benne lévők
elől elfedi a szürke hétköznapok velejáróit.
Aki azonban elég tudatos, képes továbbvinni
magával a sportban megszokott lendületét és
mentalitását, melyből sokat profitálhat. Igazá”
ból az alapszemélyiség nagyban meghatározza egy sportoló sorsát. Aki kellően megfontolt,
profi pályafutása alatt gondol a jövőjére is.
Úgy gyűjti a tudást és a tapasztalatokat, építi
a kapcsolatrendszerét és erősíti az anyagi
bázisát, hogy azok minél zökkenőmentesebb
átmenetet biztosítsanak a civil életbe. Ezek
birtokában pedig a lezárás is könnyebb lesz.”

SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere
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# ÖRÖKZÖLD

ÉGBŐL
KAPOTT
ENERGIA
Kerényi Lajos atya klubunk legidősebb és egyben legaktívabb szurkolói
közé tartozik. A két jelző
az ő esetében nagyon jól
megfér egymás mellett,
mert a 92 éves piarista
szerzetes kifejezetten
aktív életet él, de közben
figyelemmel kíséri a Fradi
sorsát is. S bár rendkívül
elfoglalt, a közelmúltban
ellátogatott a népligeti
edzőközpontba is.
SZÖVEG: BORSODI ATTILA
Mindannyian arra vágyunk, hogy tisztességben,
jó egészségben öregedjünk meg, túl a hetvenen, nyolcvanon is teljes életet szeretnénk élni.
Aztán, ahogy telnek az évek, a legtöbben rájönnek, hogy a statisztikai adatokkal nagyon nehéz,
szinte lehetetlen dacolni, és csak keveseknek
adatik meg az aktív öregkor csodája. Kerényi
Lajos piarista szerzetes azonban – aki korábban
már adott interjút lapunknak – 92 éves kora
ellenére is hihetetlen energiával éli mindennapjait, így nem volt meglepő, hogy amikor a
népligeti edzőközpontba invitáltuk látogatásra,
nehéz volt vele időpontot egyeztetni. Lajos atya
ugyanis elfoglalt ember, amellett, hogy misézik
és szolgál a Belvárosi Nagyboldogasszonyfőplébánia-templomban, hittant tanít a Szent
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Margit Gimnáziumban és műsort vezet a Mária
Rádióban, töretlenül látogatja a betegeket a
fővárosi kórházakban. Kevés szabadidejében
rendszeresen focizik, és mivel a saját bevallása
szerint már a fogantatása óta fradista, figyelemmel kíséri a Ferencváros labdarúgócsapatának
szereplését is.
Amikor Lajos atya a népligeti edzőközpontban
kiszáll az autóból, szinte azonnal szembetalálkozik egy ismerőssel, akit nagy örömmel üdvözöl.
A fiatal nő korábban szintén a Szent Margit
Gimnáziumban tanított, de később egy másik
intézménybe ment dolgozni. Most is azért van
a Népligetben, mert diákokat kísért el a létesítménybe. Miután néhány szót váltanak, munkatársunk fotózásra invitálja Lajos atyát.

!

A Sárosi György pályát nem csak a labdarúgók
használják, itt edzenek az atléták és a triatlonosok is
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– Parancsoljon, Mademoiselle! – mondja viccesen a szerzetes, majd amikor kérik, hogy mosolyogjon, segítségért folyamodik: – Nevessetek ti
is, akkor nekem is könnyebb lesz!
Néhány fénykép elkészítése után a Sárosi György
pálya mellett sétálunk tovább a faház irányába.
Lajos atya arról érdeklődik, hogy kedvence, Böde
milyen találatot szerzett a Paks ellen. Amikor
elmondják neki, hogy Dani nagy gólt lőtt, azonnal megnyugszik. Ezután érdeklődve hallgatja,
hogy régen a kézilabdacsapat a picike faházban
játszotta a mérkőzéseit. – A Fradi-szív mindenütt
feltalálja magát – jegyzi meg találóan. A faházból
kilépve szembetűnik neki, hogy a Sárosi György
pályán mennyi gyermek sportol éppen, ami nagy
örömmel tölti el. – Olyan jó, hogy ennyi gyereket
látni itt – jegyzi meg elégedetten, majd őszintén
meglepődik azon, hogy a futópálya ma már nem
salakos, hanem öntött gumiból (rekortán) készül.
Lajos atya nemcsak a sok gyermekre csodálkozik rá, hanem az FTC olimpiai bajnokainak
sétányára és a fradista családok által elültetett
fákra is, mondván, olyan szép dolog a hagyományok ápolása. Ennél csak annak örül jobban,
hogy a hírek szerint a közeljövőben ökumenikus
imahely létesülhet az edzőközpontban.
Délelőtt tizenegy órakor megkezdőik a Mészáros József pályán a felnőtt labdarúgócsapat
edzése, aminek hatására az idős szerzetesből
előbújik a szurkoló. A piarista atya nagy érdeklődéssel figyeli a kedvencek gyakorlását, tekintetével leginkább Bödét keresi, és elégedetten
nyugtázza, amikor Dani felénk int. Bár még nagyon sok mindent próbálunk mutatni neki – így
többek között a futódombot és a székelykaput
–, ő a szeme sarkából az edzést figyeli tovább,
nagyon lenyűgözi a játékosok gyakorlása.
Közben arról mesél, hogy gyerekkorában,
amikor a nagybátyjai Almásfüzitőn, a helyi
csapatban fociztak, a fűszeres mindig citromot
hozott a futballistáknak, és azt nyalogatták
edzésen. Emellett Lajos atya – ma már tudjuk,
alaptalanul – aggodalmát fejezi ki a közelgő, Mezőkövesd elleni mérkőzés miatt, ahol
szerinte meg kell dolgozni a pontokért. Ebben
persze igaza lett.
A népligeti séta másfél órája alatt a 92 éves
szerzetes egyszer ül le, akkor sem ő akar pihenni,
hanem a fotós kéri, hogy pózoljon néhány pillanat
erejéig. Lajos atya úgy tartja, az energiát az égből
kapja, hogy a földön tegye tovább a dolgát.

!

Az Albert Stadion gyepszőnyegéből a IX. kerületi Nyúldombon
létesítettek pályát, amelyet az átadón Lajos atya áldott meg
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– Mindig is elfogult voltam a Fradival kapcsolatban, de látva a népligeti csodát, még nagyobb
tisztelettel adózom a vezetőknek. A klubot a
történelme folyamán többször tépték, marták,
de megmaradt, a Fradi-szív nem szűnt meg
dobogni, és a sportolók hihetetlenül sok eredményt értek el. A fejlődést látva a mi csapatunk,
Magyarország csapatának nemcsak múltja,
hanem jövője is lesz – mondja a szerzetes. Végül
azzal búcsúzik, máskor is szívesen látogat el a
Népligetbe. Visszavárjuk!

A NÉPLIGETI SÉTA
MÁSFÉL ÓRÁJA ALATT A 92
ÉVES SZERZETES
EGYSZER ÜL LE,
AKKOR SEM Ő AKAR
PIHENNI, HANEM A
FOTÓS KÉRI, HOGY
PÓZOLJON NÉHÁNY
PILLANAT EREJÉIG.
35

www.fradi.hu

20/05/19 16:25

# FUTBALL

CSAK

HA NAGYON FÁJ
JÓ LÁTNI, HOGY A GYEREKEK ÉLNEK-HALNAK
A FUTBALLÉRT, ÉS MINDENT ELKÖVETNEK
AZÉRT, HOGY VÉLETLENÜL SE KELLJEN
KIHAGYNI EGY EGYMÁS KÖZÖTTI JÁTÉKOT. EZ
JELLEMZI U13-AS LABDARÚGÓCSAPATUNKAT.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
Amíg ennyire szeretnek futballozni, nagy bajunk nem lehet…
A Ferencváros U13-as edzésén
történt. Már a foglalkozás vége
felé járt az idő, de az egymás
közti játék még hátravolt. Az egyik
fiúcska a földön (pontosabban a
műfüvön) maradt egy szikrázó
ütközés következtében, s bár úgy
tűnt, nem esik jól neki felkelni,
Peti bácsi, a vezetőedző gyere
”
velem” kérésére szempillantás
alatt felpattant. Na, nem azért,
hogy edzőjét kövesse az
öltözők, egyszersmind
a rehabilitációs helyiség felé, hanem hogy a
villámgyors gyógyulásról
kínáljon meggyőző bizonyítékot.
Nálam a fiúk már megtanul”
ták, hogy minden kis horzsolás
miatt nem állunk meg, mert akkor
sosem lesznek férfiak. Mindenki
eldöntheti, hogy ha fáj valamije,
rehabra megy-e, vagy inkább
összeszorítja a fogát, s folytatja
az edzést. S mivel a rehabon megesik, hogy három-négy hét pihenőre parancsolják őket, ha nincs
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komoly gondjuk, inkább nem mennek oda, mert félnek, hogy akkor
nem focizhatnak” – magyarázta
Balázs Péter nevetve. A szituáció
poénja, hogy a kissrác azt hitte,
az edzője a gyógytornászokhoz
viszi, ezért vonakodott elindulni,
az arcára szinte pánik ült ki, hogy
lemarad a játékról, és bizonygatta,
hogy kutya baja. Jelentjük, visszaért, a többiek addig előkészültek,
valamint lőttek két sorozatot a
tizenhatos előteréből a kapusoknak, méghozzá meglehetősen jól,
egy-egy gólt látva szinte kételkedtünk, valóban tizenkét-tizenhárom
évesek-e a tettesek”.
”
Az edzés fő részében egyébként
a támadások felépítését gyakorolta a csapat. A középpályásoknak
az elmozgó centerrel kellett összjátékot kialakítani, majd valamelyik
szélsőt indítani, végül a beadásra
érkeztek a kapu elé. Gól viszont
nem sok született, úgyhogy Peti
bácsi bosszankodott is rendesen:
Gyerekek, lassan leesik a lánc az
”
agyamról, figyeljetek kicsit oda!”
– dörögte a sokadik pontatlanság
után. Pedig a támadók jókora

!

Húsz forduló után 21 találattal Varga Zétény volt a
házi gólkirály
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VARGA
ZOLTÁNRA

EMLÉKEZTEK
Idén negyedszer rendezték
meg a Varga Zoltán Emléktornát az immár kilenc éve,
2010. április 9-én elhunyt
korábbi világklasszis futballistánk tiszteletére a róla
elnevezett sporttelepen. A
BVSC-Zugló, a Budapest
Honvéd, az FTC és az MTK
részvételével megtartott
viadalt Orosz Pál, az FTC
Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg, és bátor,
sportszerű küzdelemre
biztatta a gyerekeket. Az
első mérkőzés kezdőrúgását
Varga Zoltán egykori csapattársa, Horváth László, vagyis
Api bácsi végezte el, a tornát
végül a mieink előtt a Budapest Honvéd nyerte meg.
Sz. B.

létszámfölényben voltak, nyolcan igyekeztek bevenni a négy
védőből, egy védekező középpályásból és egy kapusból álló
társaság kapuját. Segítségként a
tréner lépésről lépésre átvette a
gyerekekkel a hibákat. Húszezer”
szer adhatunk be, ha ilyen rossz
pozíciókba érkeztek…” – jegyezte
meg, s ennek volt is eredménye,
a tizenhatoson belül mindjárt a
megfelelő helyre érkeztek a csatárok. Nem akarok kétméteres
”
passzokat, mióta mondjuk már
ezt!” – folytatta, s egyből jöttek
a gólok! A szakember az edzés

!

U13-as csapatunk átlagban több mint öt gólt lő
meccsenként a bajnokságban!
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végén aztán megerősítette, ami a
pálya széléről egyébként is érződött, hogy ennek a gyakorlatnak a
fizikai adottságok miatt nem is kell
még tökéletesen mennie. Sokszor
azért veszett ki ugyanis az ütem
a támadásból, mert nem volt
elég erős a passz, máskor meg a
beadás pontosságának rovására
ment, hogy túl nagy erőfeszítést
igényelt ilyen messzire ívelni ebben a korban.
Tizenkét-tizenhárom évesek,
”
nem is mindenki tud még elég
nagyot rúgni, de néha azért
elő-elővesszük ezt a gyakorla-

37

tot, mert fizikailag erősödnek,
egyre jobban csinálják, és a
meccseken sokszor találkozunk
betömörült védelemmel, amelyet
átlövésekkel és beadásokkal
lehet feltörni.”
S ha már a meccsek szóba jöttek,
U13-as együttesünk a szezon
végén már biztosan a második
helyen zár a Vasas mögött és a
Budaörs előtt, de ennyire fiatalon
az eredmény még igazán keveset
mutat – azt sokkal inkább vehetjük jó jelnek a jövő szempontjából, hogy a Ferencvárosban pallérozódó ifjúság imád futballozni.
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A FRADI-KÖTŐDÉS
A LEGFONTOSABB
U9-es labdarúgócsapatunkban huszonhét
ifjú készül lelkesen. Noha mindenkiből
nem válhat NB I-es játékos, most még az
a legfontosabb, hogy megszeressék a
futballt és a Ferencvárost, mert ebből az
érzésből egy életen át táplálkozhatnak.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
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A máig
Itt
szerepel
egyetlen
valamilyen
aranylabdás,
általános
Albert
adatFlórián
a Fradiról,
visszatekintés,
2011-ben
hunyttörténelem,
el
statisztika
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Minden talpalatnyi területet meg
kell becsülni. U9-es labdarúgócsapatunk az FTC-MVM Sportközpontban, a parkoló, a centerpálya és
a vasúti sínek határolta területen
gyakorolta két csoportban az
egy-egy elleni küzdelmet, kicsivel
arrébb pedig a kapusok dolgoztak
külön.
Ez az, Ricsi, kint a mancsom!” –
”
hangzott a dicséret és egyben a
tanács Molnár Tamástól, a Fradi U9
vezetőedzőjétől. Keményen gyűrték egymást a gyerekek, persze a
feladat amúgy is rákényszerítette
őket erre: egy vonalból, egymástól
öt méterre helyezkedve indult a
gyakorlat egy passzal. Aki adta, az
lett a védő, aki kapta, az meg a támadó. Amúgy mindenki szabadon
eldönthette, milyen cselt választ,
vagy éppen mikor lövi el a labdát:
kizárólag annyit szabtak meg a
trénerek – Molnár Tamás munkáját Lengyel Béla segítette –, hogy
minél gyorsabban be kell fejezni a
támadást, lehetőség szerint egy
ritmusban.
Rengeteg gyönyörű cselt és befejezést láthattunk, Benyának, Gerinek és Botikának is jutott elismerő
szó, ám olykor, ha úgy ítélték az
edzők, hogy túl sok a pepecselés,
le is fújtak egy-egy akciót, hiszen a
meccsen sincs rá idő, hogy a csatár
harmadszor, negyedszer is visszavegye a labdát. Legalábbis azon a
szinten, ahová ezek a gyerekek készülnek, semmiképpen. Az egyébként a laikus számára is látható,
hogy van különbség a kis focisták
között, bő a keret – a kiválasztás,
rostálás csak az idősebb korosztályoknál kezdődik.
Huszonhét gyerekünk van, de azt
”
mindenkinek el kell fogadnia, hogy
évfolyamonként legfeljebb egy-két
labdarúgó juthat el az élvonalig,
és olyan is lesz szép számmal, aki
felnőttként egyáltalán nem futballozik majd, de fontos, hogy most
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Lengyel
Itt
szerepel
Béla,
valamilyen
U9-es csapatunk
általánosedzője
adat afootgolfban
Fradiról,
visszatekintés,
világbajnoki
címmel
történelem,
büszkélkedhet
statisztika
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sportoljon, egészségesen éljen, s
persze alakuljon ki a kötődése a
Ferencvároshoz – magyarázta a
vezetőedző. – Rendesen járnak
edzésre, jól dolgoznak a srácok, és
nyugodtan mondhatom, elvégre
más klubok edzői is így vélekednek,
hogy a tíz–tizenkét legügyesebb
gyerkőc nagyon tehetséges, országos szinten biztosan a legjobb öt
csapatban vagyunk. A tornákon ez
nem mindig jön ki, de ehhez annak
is köze van, hogy legtöbbször
forgatjuk a keretet, mindenkinek
adunk játéklehetőséget.”
A csapat 2018 augusztusa óta a
kölyökliga és a futsalbajnokság
mellett tizenhárom tornán vett
részt, ezeken a három arany- és
a két ezüstérem elérésére lehet
a legbüszkébb, de az is pozitív
például, hogy az első ötből csupán
háromszor csúszott ki.
Folyamatosan fejlődünk, a gye”
rekek lépésről lépésre haladnak,
az idei évünk már jelentős részben
a hat plusz egyes játékról szólt,
elvégre nyártól már az U10-es korcsoportba lépnek a fiúk, arra kell
készülnünk. Hasznos, hogy Béla
bácsinál rendszeresen játszanak a
futsalbajnokságban, ráadásul meg
is nyerték ezt a versenyt.”
Júniusban a fiatalság még három
tornára volt hivatalos, mielőtt
beütött a jól megérdemelt nyári
szünet, amikor a feltöltődés mellett
egészen biztosan a labdára is lesz
gondjuk a gyerekeknek.

NEM VOLT
KEGYES
AZ IDŐJÁRÁS
Fiatal labdarúgóinknál az év
egyik legjobban várt eseménye
az Albert Flórián Nemzetközi
Emléktorna, amely azonban idén
közel sem jelentett akkora élményt, mint a korábbiakban – az
időjárás miatt.
Szegény gyerekek ronggyá
”
áztak, de mindannyian hősök
a szememben, mert nyavalygás nélkül nyomták végig az
egész napot – mondta Molnár
Tamás, az U9-esek vezetőedzője. – Két csapattal indultunk a
tornán, amelyen szerb, szlovák
és horvát klub is szerepelt, s bár
az eredménnyel nem lehetünk
elégedettek, ez ebben a korban
másodlagos – megesik, hogy
egyik héten győzünk, a következőn meg tizenharmadikok
leszünk nagyjából ugyanabban
a mezőnyben.”
A zöld csapatunk végül ötödikként, a fehér pedig tizenharmadikként zárt az Albert-kupán.
A rend kedvéért, de nagyon
halkan: a tornát az Újpest fiataljai
nyerték.

A TÍZ–TIZENKÉT LEGÜGYESEBB
GYERKŐC NAGYON TEHETSÉGES, ORSZÁGOS SZINTEN
BIZTOSAN A LEGJOBB
ÖT CSAPATBAN VAGYUNK
39
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# DIVAT

CHINO,
H E Y !
AZ 1800-AS ÉVEK VÉGÉN, A SPANYOL–AMERIKAI HÁBORÚ UTÁN AZ AMERIKAI
VETERÁNOK NÉPSZERŰSÍTETTÉK A CSÍPŐNÉL ÉS A BOKÁNÁL KISSÉ SZŰKÍTETT,
A COMB ÉS A TÉRD KÖRÜL BŐVEBB FAZONÚ PAMUTNADRÁG HÉTKÖZNAPI
VISELÉSÉT. AZ ANYAG VÉKONYSÁGA, SOKSZÍNŰSÉGE ÉS SZABÁSA MIATT
A NYÁRI IDŐSZAK LEGKEDVELTEBB DARABJA. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ
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A chino (ejtsd: csínó) a sportosan elegáns szettek
alapdarabja, inggel és pólóval is lehet viselni

20/05/19 13:12

DIVAT #

2

1

4

1) FJÄLLRÄVEN öv
29,95 € / fjallraven.com, mountex.hu
2) ARMANI EXCHANGE ing
32 990 Ft / answear.hu
3) H&M chino nadrág
6995 Ft / hm.com
4) DAVIDOFF COOL WATER
Man Summer Edition EDT 125 ml
15 590 Ft / Müller Parfümériák
5) SOLUDOS Smoking espadrilles
9990 Ft / tranzitshop.hu

!

Ha inggel, ha pólóval szereted viselni, a Fradi Shopban megtalálod
a hozzáillő öltözetet a Fradi by Saxoo termékek közt
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3

1

5
2

4
1) CASIO G-SHOCK GA-2000E-4JR karóra
55 990 Ft / gshock.com, fasthungary.hu
2) BEOPLAY E6 fülhallgató
94 990 Ft / beoplay.com
3) H&M póló / 2995 Ft / hm.com
4) O’NEILL chino nadrág / 25 990 Ft / dockyard.hu
5) CALVIN KLEIN One Summer!
2019 Limited Edition EDT 100 ml / 14 990 Ft

6

Müller, Douglas, Marionnaud Parfümériák

6) HAVAIANAS Amazonia papucs
6990 Ft / mybrands.hu

www.fradi.hu
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Lábbelinek tökéletes választás hozzá a csak
titokzoknit igénylő espadrilles is
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DIVAT #

2

1

1) GANT Arcola GT077002 karóra
37 990 Ft / itstimeshop.hu
2) CALAMAR zakó
342 990 Ft / Van Graaf
3) JOULES chino nadrág
23 500 Ft / mayfairselection.hu
4) DIPTYQUE autóillatosító
15 800 Ft / neroli.hu
5) PROFESSION BOTTIER cipő
68 000 Ft / shoeclubformen.hu

4

3

5

!

Nyolcféle óra közül választhatnak szurkolóink a Fradi Shop
kínálatában, sportos és elegáns viselethez egyaránt
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# KÉZILABDA

JÁTÉKOSOK
JÖNNEK,
MENNEK,
DE A FRADI
ÖRÖK

Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok! – zúgott
az Elek Gyula Arénában április 27-én, de nem a
ferencvárosi, hanem a győri táborból. Az Audi
ETO KC ugyanis az FTC-Rail Cargo Hungaria
feletti 33-29-es győzelmével matematikailag is
véglegesítette a címvédését. Tavaly egyetlen
gólon múlott az elsőség, idén jóval többön;
a különbség kifejezésére nem is a gól a megfelelő
mértékegység. SZÖVEG: BALLAI ATTILA
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Hétszerepel
Itt
fradistavalamilyen
volt jelölt aáltalános
Bajnokokadat
Ligája
a Fradiról,
All-Star
visszatekintés,
csapatába,
Klujber
történelem,
Katrin ésstatisztika
Háfra Noémi be is került

20/05/19 16:26

KÉZILABDA #

Azt fájdalmasan könnyű meghatározni, mikor dőlt el az előző,
2017/18-as bajnokság. A záró forduló utolsó másodperceiben: az
ETO és a Fradi azonos pontszámmal és egymás elleni eredménynyel végzett, a vidékiek összesítésben egyetlen góllal kerekedtek
felül. Ha az FTC betalált volna a
Vác ellen, a 60. percben, bajnok.
Méghozzá a BL-győztes előtt!
2018/19-ben, fogalmazzunk úgy,
nem volt ennyire kiélezett a verseny. Illetve 2018-ban még igen,
de az új esztendő második napján, január 2-án a győri rangadót
39-33-ra megnyerték a hazaiak,
így az összevetést hétgólos népligeti diadallal sikerülhetett volna
csak kedvezővé alakítani. Feltéve
persze, hogy további összecsapásain egyik fél sem veszít pontokat
– csakhogy a Fradi vesztett. Április 24-én a Siófok megszolgált,
ezért is kijózanító, 30-29-es sikert
ért el az Elek Gyula Arénában, az
addig is inkább már csak elméletben zajló FTC–ETO-versenyfutás
véget ért. Ezzel együtt a 2015
májusa óta őrzött hazai bajnoki
veretlenségi sorozat is.
A mérkőzés kulcsfigurája a horvát
gólzsák, Andrea Kobetic – leánykori, máig ismertebb nevén
Penezic – volt: rezzenéstelen és
rendíthetetlen játékkal, 11 góllal, ha pedig többen kiléptek rá,
honfitársának, Katarina Jezicnek
adott gólpasszaival dominált.
Azért érdemes ezt hangsúlyozni, mert annak idején híre járta,
hogy az FTC is kinézte magának,
ám ő a Siófok csábítóbb anyagi
ajánlatát fogadta el. Hogy miért
nem ígért rá erre a Fradi? Ha nem
is erre a konkrét kérdésre, de a
Siófok-meccset követő, általános
agymenésre” reagálva Bognár
”
László, a szakosztály ügyvezető
igazgatója frappánsan megfogalmazta a lényeget:

!

Úgy jöttünk ki, hogy ha kell, ma
A játékosok, vezetők, edzők
”
”
meghalunk a pályán.” Nézőpont
jönnek-mennek, de a Ferencváros
kérdése, minek tekintjük a 29-33-at,
örök, nekünk ennek szellemében
de ha halálnak, akkor annak – éppen
kell dolgoznunk, és ezt nem szaa mezőny legeredményesebbje,
bad veszélybe sodornunk.”
Klujber hét góljával tetézve – szép
Ettől persze még a legjobbjukat,
volt, hősies volt. A bosszantó móNze Minkót nélkülöző somogyidon elhibázott négy hétméteressel
akat a szokásos ferencvárosi
együtt is.
harci szellemmel le lehetett
Elek Gábor vezetőedző is egyetvolna gyűrni, de ismerjük el: már
értett ama felvetésünkkel, hogy
Debrecenben, majd Vácon is
az edzésen sajnos képtelenség a
rezgett a léc, a Rosztov elleni két
tétet és Kiss Éva ETO-kapus stílusát
BL-negyeddöntő pedig pontosan
szimulálni, majd okkal tette hozzá:
megmutatta, hogy tavaszra sajEz a meccs nekem sokkal inkább
nos behorpadt” az őszi forma.
”
”
vállalható, mint a szerdai, mindenÁm nincs ebben semmi rendki láthatta, küzdöttünk, ahogyan
kívüli, hiszen gondoljunk csak
tudtunk.”
bele, az FTC-Rail Cargo Hungaria
Ez lehet az alap jövőre is, amikor
kezdő hetese másodállásban”
”
a Siófok bizonyára ismét harcba
a magyar válogatott magvát is
indul a második helyért, ráadásul
alkotja. Ez a fiatal társaság pedig
nemzeti mezben
bravúros hetedik helyezést ért
el a decemberi,
A FRADI IFJÚ KLASSZISAI
franciaországi
TOVÁBB ÉRNEK, ÉS LESZ VÉGRE
Eb-n, amivel valószínűleg minden
EGY NYARUK, AMELYNEK
maradék tartalékát
fel is emésztette.
SORÁN LEGALÁBB PÁR HETET
Ráadásul Klujber
ÚGY TÖLTHETNEK EL, MINT
Katrin és Pásztor
Noémi szezon közEGY ÁTLAGOS, HÚSZ KÖRÜLI
beni érkezésével
ötre nőtt a junior
LEÁNYZÓ: PIHENÉSSEL,
világbajnokok
LAZÍTÁSSAL, BULIZÁSSAL
száma, ami természetesen büszkeség és öröm.
Másrészt viszont
soraiban a hét év után a Népligeazt se feledjük, hogy ez az öt,
tet elhagyó Nerea Penával. Igaz, a
húsz év körüli játékos a nyarat is
Fradi ifjú klasszisai is tovább érnek,
végiggürcölte, és – a sokadszor
és lesz végre egy nyaruk, amelyből
nem felsorolandó visszavonulápár hetet úgy tölthetnek el, mint
sok, sérülések, kiválások miatt –
egy átlagos, húsz körüli leányzó:
a klubszezonban is minden teher
pihenéssel, lazítással, bulizással.
az ő nyakukba szakadt.
Mert ez az a három tevékenység,
Hozzáállásukat azért híven jelamelyet aztán szeptembertől nagylemzi, mit mondott Klujber Katrin
jából kilenc hónapra ismét el lehet
a Siófoktól elszenvedett vereség
majd felejteni.
után, a Győr ellen készülődve:

A fiatalok
Itt
szerepel
közül
valamilyen
Klujberáltalános
Katrin, Háfra
adatNoémi,
a Fradiról,
Márton Gréta
visszatekintés,
és
Tóth Nikoletttörténelem,
is volt idénstatisztika
a BL-fordulók legjobbjai között
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# KÉZILABDA

BAJNOKI CÍMMEL
ÜZENIK:

Felemás idényen van túl férfi
kézilabdacsapatunk: nem épp
örömteli, hogy az eredmények
jócskán elmaradtak a várakozástól, ugyanakkor pozitív, hogy
számos olyan tehetség mutathatta meg ragyogó képességeit
az élvonalban, akinek az előzetes
tervek szerint még csak az NB
II-ben kellett volna pallérozódnia.
De ha már így alakult, jövőre érdemes innen, a fiatalokat egyre
többször harcba küldve folytatni,
mert úgy tűnik, ez lehet leginkább kifizetődő a Ferencváros és
a magyar kézilabdázás számára
egyaránt. Ha nem is jövőre, de
középtávon bizonyosan.
Van is tehát kihez nyúlni, a férfi
utánpótlás a szakértők szerint a
következő években ontja majd
a tehetségeket, nagyjából úgy,
miként az a női oldalon tapasztalható. Holdosi Bence, Imre
Bence, Lukács Péter és Prainer
Viktor már idén is fontos szerepet kapott a csapatot sújtó

ÖVÉK
A JÖVŐ

Férfi kézilabdacsapatunkban
több fiatal tehetség
mutatkozott be ígéretesen
az NB I-ben az idény
során, miközben az ifjak
megnyerték a felnőtt
NB II-t is. A következő
évadban tehát első és
másodosztályú, azaz NB
I/B-s csapata is lesz a
Ferencvárosnak!

ANCSIN
TATABÁNYÁN
FOLYTATJA

SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

Áprilisban vált hivatalossá,
hogy a férfikeret legértékesebb játékosa, Ancsin Gábor a
2015 óta stabilan a két gigász,
a Veszprém és a Szeged mögött harmadik Tatabányához
igazol egy sor másik magyar
válogatott kézilabdázóval
együtt. Ancsin tavaly nyáron kölcsönben érkezett az
FTC-hez a Telekom Veszprém
csapatától, s bár többször is
sérüléssel bajlódott, együttesünk legjobb gólszerzője volt
az idényben.
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Ancsin
Itt
szerepel
Gábor
valamilyen
133 góljával
általános
legeredményesebb
adat a Fradiról,
visszatekintés,
magyarként
a 3.történelem,
helyet foglalja
statisztika
el az NB I góllövőlistáján

21/05/19 14:06

KÉZILABDA #

sérülések miatt, de Burony Bence,
Ónodi Jánoskúti Máté, Kiss Bence
és Merkovszki Pál is szóhoz jutott a
legjobbak között. Közülük a legidősebb, a kapus Merkovszki május 5-én
töltötte be a tizenkilencedik életévét,
míg a legfiatalabb, Imre Bence még
csak tizenhat múlt – közös valamennyi
fiatalban továbbá, hogy mindannyian
dobtak gólt (Merkovszkit leszámítva,
persze) az NB I-ben. Az itt felsorolt
játékosok által fémjelzett utánpótláscsapatunk egyébként a NEKA és
a Veszprém mögött a Balatonfüreddel küzd az ifi bajnokság harmadik
helyéért, ezzel egy időben pedig óriási
fölénnyel nyerte meg a felnőtt NB II
Északi csoportját. Vagyis feljutott a
honi másodosztályba, az NB I/B-be,
ahol a következő szezonban tovább
pallérozódhatnak a legtehetségesebb
fiataljaink.
Meglepett, hogy ekkora fölény”
nyel nyertünk, mert korábban ilyen
alacsony átlagéletkorú csapat még
nem lett bajnok a felnőtt harmadosztályban – kezdte Kiss György, a
legidősebb korosztály vezetőedzője,
aki évtizedek óta dolgozik a Ferencváros utánpótlásában. – Féltettem
egy kicsit a szezon előtt a gyerekeket, de rengeteget fejlődtek, és
könnyedén megállták a helyüket. Az
egyéni képességeket tekintve való-

!

Az szerepel
Itt
Újpest elleni
valamilyen
focimeccs
általános
előtt kéziseink
adat a Fradiról,
dedikáltak
visszatekintés,
a
Szakosztályoktörténelem,
az Arénában
statisztika
program keretében
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ban kimagaslóan tehetségesek, de a
csapatkohézió is fantasztikus. Ez az
aranyérem számomra holtversenyben
az első helyen áll az 1990-es ifjúsági
bajnoki címmel – abban a csapatban
játszott az FTC felnőtt női együttesének jelenlegi vezetőedzője, Elek
Gábor, a másodedző Kovács Attila,
a serdülő fiú csapat mostani trénere,
Kende Péter, de például a sokszoros
válogatott Mezei Richárd is. Az akkori
siker legnagyobb értéke, hogy felnőtt
NB I-es játékosok sorát neveltük ki,
és a filozófiám azóta sem változott:
nem a korosztályos bajnoki arany
a cél, hanem az, hogy minél több
kézilabdázót adjunk a felnőttek közé.
Hét-nyolc serdülőkorú fiú játszik most
is nálam az ifiben, ők a saját korosztályukban is versenyezhetnének a
bajnoki címért, például a Veszprém
vagy a NEKA visszajátszatja sajátjait, de nekünk a gyerekek fejlődése
fontosabb.”
Lapzártánkkor férfi kézilabdacsapatunk jövőjét még nem lehetett kristálytisztán látni, de az bizonyos, hogy
az említett tehetségeink közül többen
is rendszeres lehetőséghez jutnak
majd az élvonalban. A többiek pedig
az NB I/B-ben egy-két évet erősödnek, mielőtt újra, s reményeink szerint
végérvényesen berobbannak majd a
legjobbak közé.

47

LENYŰGÖZŐ
MENTALITÁS

Az előző lapszámunkban
olvasóink közelebbről
is megismerhették férfi
kézilabdacsapatunk kapitányát, Schuch Timuzsint,
de az alábbi történet is
magazinunkba kívánkozik.
A Cegléd elleni idegenbeli
mérkőzés első félidejében
egy vétlen ütközésnél
Timuzsin Marko Davidovics könyökével találkozott, majd nagy fájdalmak
közepette a kispadra ült.
Védőspecialistánk aztán a
második félidőben visszaállt játszani, pedig a lefújás
utáni orvosi vizsgálat kiderítette, hogy eltörött az
arcüregében egy csont…
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# VÍZILABDA

Bár az FTC-Telekom női
vízilabdacsapata ismét a
negyedik helyen végzett
a bajnokságban, ebben a
szezonban még közelebb
került a nagy hármashoz.
A bronzcsata felelevenítése
mellett a főszereplők és a
szakmai stáb szemszögéből
kiértékeljük a szezont.
SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

Pedig kezdtük elhinni. BVSC–
FTC-Telekom 11-13. Még egy
meccs, és megvan a hőn
áhított bronzérem, amelyet
igazán megérdemelne a csapat. A szezon során mutatott
teljesítményt és eredményes
játékot látva szinte biztosra
vettük, hogy Béres Gergely
együttese idén is ott lesz
a legjobb négyben, sőt az
alapszakaszban a BVSC elleni döntetlen és a Dunaújváros bravúros legyőzése után
eljátszottunk az éremszerzés
gondolatával is. Az UVSE-t
most nem sikerült meglepni
az elődöntőben, a bronzcsa-
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Gárdonyi
Itt
szerepel
András
valamilyen
59%-os
általános
és Vogel
adat
Soma
a Fradiról,
58%-os
visszatekintés,
védési
hatékonysága
történelem,
a legmagasabb
statisztikaaz ob I-ben

20/05/19 16:28

tát pedig ismét a BVSC-vel
vívtuk.
Ebben a szezonban köze”
lebb kerültünk a BVSC-hez,
és ehhez az is kellett, hogy
az elmúlt két évben nagyon szépen összeért a
csapatunk. Biztosan nagyon szoros párharc lesz,
és minimális különbségek
döntenek majd” – beszélt
várakozásairól válogatott
kapusunk, Csehó-Kovácsné
Kasó Orsolya.
És valóban. Az első meccsen
végig fej fej mellett haladtak
a csapatok, s a szezonban
kiválóan játszó vezéregyéniségünk, Tóth-Csabai Dóra
öt góljának és a kritikus
pillanatokban remekül záró
védőfalunknak köszönhetően 13-11-re nyertünk!
Igyekeztünk megadni a
módját, hogy hozzásegítsük
a lányokat a várva várt éremhez, ezért kettős rangadót
rendeztünk a Császár–Komjádi Sportuszodában. Bajnoki
címvédő férficsapatunk Eger
elleni elődöntője előtt Bujka
Barbaráék ugrottak a patinás
uszoda medencéjébe. Az
ötlet bevált, női mérkőzésen
ritkán tapasztalható hangulat és nézőszám fogadta a
csapatokat.
Csak az eredmény maradt
el… Rosszul sült el a kezdés,
4-0-ra elhúztak a zuglóiak, s
a hátrányt sajnos nem sikerült ledolgozni. Küzdöttünk
ugyan, hogy visszajöjjünk
a meccsbe, de nagyon sok
hibával játszottunk, s végül
11-6-ra kikaptunk.
Olyan érzésem volt, mintha
”
egy filmet látnék, amelyben
a főszerepet szánták nekünk, végül mégis kimaradtunk belőle. Így nem szabad
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meccset kezdeni. Csak néztük, ahogy
elsuhannak mellettünk az események” –
értékelte a vereséget csapatkapitányunk,
Bujka Barbara.
Következett a mindent eldöntő harmadik
meccs, ismét a Szőnyi úton. Ezúttal nem
aludtunk bele a mérkőzésbe, védekezésben és támadásban is azt az arcunkat
mutattuk, mint az első meccsen. Ám ezúttal
ez is kevés volt, a BVSC 9-7-re nyert, s idén
is elvitte a bronzérmet.
Tavaly két sima zakót kaptunk a BVSC-től,
”
ők átvették a bronzérmet, és kész – kezdte az értékelését szakmai igazgatónk,
Gerendás György. – Most óriási ünnepet
rendeztek, a játékosok sírtak örömükben.

HA EZ A TENDENCIA
MEGMARAD, AKKOR
A KÖVETKEZŐ IDÉNYRE
MÁR CSAK AZ A KÉRDÉS,
HOGY MILYEN SZÍNŰ
LESZ AZ ÉREM
Azt gondolom, ez a mi dicséretünk. Két éve
működő szakosztályunk elérte azt, hogy az
ország egyik legpatinásabb nevelőegyesületének játékosai sírjanak örömükben, mert
megnyerték a bronzot. Ez azt mutatja,
hogy jó úton járunk. Amit ebben a szezonban véghez vittünk, az minden szempontból óriási, minőségi fejlődés. Ha ez a
tendencia megmarad, akkor a következő
idényre már csak az a kérdés, hogy milyen
színű lesz az érem.”
Úgy álltunk ehhez a szezonhoz, hogy minél
”
jobb eredményt érjünk el – vette át a szót
ismét Bujka Barbara. – Az egész csapat nevében mondhatom, döntőt szerettünk volna
játszani. Persze ha valaki azt mondja két
évvel ezelőtt, hogy a második idényünkben
jó esélyünk lesz a bronzéremre, szó nélkül
aláírtuk volna. Egyértelműen fejlődtünk az
előző szezonhoz képest, de nem állíthatom,
hogy elégedett vagyok. Bennünk volt az
éremszerzés lehetősége, akartuk is nagyon,
ezért kicsit csalódás a végeredmény.”

Csapatunk
Itt
szerepelházi
valamilyen
gólkirálya,
általános
Vargaadat
Dénes
a Fradiról,
14 meccsen 38 gólt
visszatekintés,
szerzett,
ami a bajnokság
történelem,legjobb
statisztika
gól/meccs mutatója
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BUJKA VOLT A LEGHATÉKONYABB

VÍZILABDA #

Néhány érdekes
statisztikai adat a
Fradiról. A topcsapatok játékosai közül
Bujka Barbaráé lett
a legmagasabb gól/
lövés mutató (59%),
a kapusok összesített rangsorában
Csehó-Kovácsné
Kasó Orsolya lett
a második, többek
között megelőzte a
bajnok UVSE kapusát, Gangl Edinát.

CSAPATUNK KÉT
JÁTÉKOST IS
AD A VILÁGLIGA
SZUPERDÖNTŐJÉRE
ÉS A DÉL-KOREAI
VILÁGBAJNOKSÁGRA
KÉSZÜLŐ MAGYAR
VÁLOGATOTTBA.
KAPUSUNK, CSEHÓKOVÁCSNÉ KASÓ
ORSOLYA ÉS TÓTHCSABAI DÓRA KAPOTT
MEGHÍVÓT BÍRÓ
ATTILA SZÖVETSÉGI
KAPITÁNYTÓL A 18 FŐS
KERETBE.
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# ZÖLD SZALON

A CEGLÉDTŐL

A REAL MADRIDIG

Bár nem értek vele maradéktalanul egyet, annyian mondták már, hogy elfogadom: az igazi profi sportoló soha
nem hátra, hanem mindig előre tekint, a célt fürkészi. Ha
azonban azt elérte, igenis hasznos és üdvös visszanéznie,
és felidézni a kiindulópontot, a megtett utat.
Ezért most, amikor a Ferencvárosi Torna Club fennállásának százhuszadik évfordulóját a futballcsapat harmincadik
bajnoki címével ünnepli, ideje megemlékezni a tíz esztendővel ezelőtt történtekről. Akkor, az FTC alapításának
száztizedik évében, 2009-ben, éppen a jeles napon, május
3-án behozhatatlan előnye miatt matematikai bizonyossággá vált a Fradi bajnoki címe. Csakhogy az NB
II Keleti csoportjában, és harmadik nekifutásra. A
fiúk 4-1-re verték a mérsékelten jó nevű Ceglédet,
ezzel értek révbe.
A pokoljárás kezdetét az jelentette, hogy az országos szövetség, az MLSZ 2006 nyarán – mint
utóbb bebizonyosodott, abszolút jogszerűtlen
eljárással és döntéssel – megvonva első osztályú
licencét, a másodvonalba száműzte az FTC-t. A
határozatot nagyjából egy gittegylet hozta meg,
soraiban például egy turisztikai szakértővel, de
az akkori Ferencváros több okból is alkalmas
volt áldozatnak. Gyengeségét mutatja az is,
hogy nem azonnal és százszázalékos mérleggel
jutott vissza az őt megillető magasságba, hanem
három éven át gyötörte magát és szurkolóit
az NB II-ben. Az első idényben a Nyíregyháza,
a másodikban a Kecskemét és a Szolnok előzte meg.
Harmadszorra aztán, méltó vetélytárs híján, végre sikerült
visszakapaszkodnia.
Azt se feledjük, ki állt ekkor a futballszekció élén, vezérigazgatói titulussal. Bizonyos Berki Krisztián, egykori nevenincs
tartalékkapus, végzett villanyszerelő, pincér, motorkereskedésbeli eladó, aki mindenféle szakirányú képzettség és
gátlás híján, érthetetlenül emelkedett e pozícióba. Igaz,
azzal a váddal soha senki nem illethette, hogy a saját zsebe
ellen dolgozott volna. Amikor pozíciója tarthatatlanná vált,
mindenki számára teljesen váratlanul azon a sajtótájékoztatón mondott le, amelyen bemutatták az éppen általa
szerződtetett új vezetőedzőt, Prukner Lászlót.

BALLAI ATTILA

Ez már az angol uralom időszaka volt. A csapat tulajdonképpen a tulajdonos sheffieldi klubjának lerakataként, rozzant játékosmegőrzőjeként üzemelt, az élén
olyan vezetőedzővel, aki stoplis csukában téblábolt a
kispad előtt a mérkőzéseken, és a soha senkire ros�szat nem mondó Császár, Albert Flórián is csak úgy
hívta, Bobby bohóc.
Vegyünk most egy nagy levegőt, és áldjuk a sorsot,
amiért azok az idők végleg elmúltak, azok a figurák
remélhetőleg örökre eltűntek. Bobby bohócról és
a vándorcirkusz többi alkalmazottjáról semmit nem

A HATÁROZATOT NAGY
JÁBÓL EGY GITTEGYLET
HOZTA MEG, SORAIBAN
PÉLDÁUL EGY TURISZTIKAI
SZAKÉRTŐVEL, DE AZ
AKKORI FERENCVÁROS
TÖBB OKBÓL IS ALKALMAS
VOLT ÁLDOZATNAK.
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tudni, Berkiről olykor hallani, hogy éppen a heréjét
vasaltatja, elüt egy motorost, ezzel-azzal pereskedik,
de semmi különös.
A Ferencváros eközben páratlan növekedési pályára
állt az elmúlt évtizedben, ennek betetőzése a harmincadik bajnoki cím. Amit akkor tudunk igazán értékelni, ha megidézzük a közelmúltat. Mert mintha csak
a Fradi elmúlt tíz évére szabták volna a sport örök
érvényű szentenciáját: nem a siker a legfontosabb és
a legbecsesebb, hanem a sikerhez vezető út.
Ha továbbra is tartható lenne ez a tempó és ív, aligha
kérdéses, hogy 2029-ben Ferencváros–Real Madrid
BL-döntőt rendeznének.

!

A Fradi
Itt
szerepel
kizárásával
valamilyen
anno
általános
3000 alá
adat
esett
a Fradiról,
az NB I
visszatekintés, történelem,
átlagnézőszáma,
amire 1916statisztika
óta nem volt példa!
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ELŐFIZETÉS #

ILYEN
AJÁNLAT MELLETT
MÁS LABDÁBA
SEM RÚGHAT!

ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER
06-1-50-50-848
Megrendelés előtt tájékozódjon
az előfizetés feltételeiről is a weboldalunkon!
www. elofizetesem. hu/ zoldesfeher

!

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

A PILISVÖRÖSVÁRI
REMETE
Hogyan kezdődött a labdarúgó-pályafutása?
Tízéves koromban a Pesterzsébeti Vasasban kezdtem el futballozni. Tagja voltam
az 1951-ben I. osztályú bajnokságot nyert
ifjúsági csapatnak, amelyben együtt játszottam Kocsis Györggyel, későbbi fradista
csapattársammal is. 17 évesen már az első
csapat keretébe tartoztam. 1957-ben a
Csepel le akart igazolni, intézőjük, Koltai
Lajos órákig várt rám a lakásunkon, de
elkésett, mert már aláírtam a Fradihoz.
Hamar pályára is lépett a Fradiban.
Az Esti Kupában szereplő kis Fradiban”
”
kaptam játéklehetőséget. A kupa első
mérkőzésén, a Ruch Chorzów ellen, rögtön
góllal mutatkoztam be, 2:0-ra győztünk.
A Szombathely legyőzése után bejutottunk
a döntőbe, ahol 1957. augusztus 18-án 2:1re legyőztük a teljes csapattal felálló MTK-t.
Büszkén emlékszem vissza erre a meccsre,
mert fontos szerepet játszottam a győzelemben. Simon István az átadásom után
lőtt a hálóba, majd a második félidőben a
beadásomat Rákosi Gyula csukafejessel
juttatta a kapuba.
A bajnoki bemutatkozásra sem kellett
sokáig várnia.
Miután egy edzőmérkőzésen a második
félidőben Kertész Tamást váltva három gólt
szereztem, dr. Csanádi Árpád 1957. szeptember 1-jén Tatabányán betett a csapatba. A bányásznap keretében sajnos 2:0-ra
kikaptunk, pedig erős csapattal álltunk fel:
Gulyás – Ombódy, Mátrai, Dalnoki – Gerendás, Láng – Dálnoki, Borsos, Orosz, Friedmanszky, Fenyvesi.
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Dálnoki József 1957. július 1-jén igazolt az
Erzsébeti MTK-ból az FTC-be. Mivel a Fradi
első csapata Ausztráliában portyázott, a
22. évében járó fiatalember az Esti Kupa
keretében hamarosan be is mutatkozhatott
zöld-fehér színekben. 1962-ig volt a Fradi
játékosa. Évtizedeken át nem volt róla
hír, egykori játékostársai sem tudtak róla
semmit. A Fradi Múzeum munkatársainak
és az FTC Baráti Kör néhány tagjának közel
kétéves kutatása, elsősorban Vakulya László
kitartó nyomozása eredményeként sikerült
megtalálni. SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

A csapatban együtt játszott Dalnoki Jenővel. Hogyan lett
önből Dálnoki II, amikor a névazonosság sem állt fenn?
Sokan, tévesen, a sportsajtót tartják a keresztapának”. Már a
”
Fradi tagsági könyvemben is Dálnoki II Józsefként szerepelek.
Jenővel semmi rokoni kapcsolatom nincs. Ennek ellenére a
helybéli hentes még ma is úgy üdvözöl, hogy itt jön Dálnoki
”
Jóska, a Dalnoki Jenő öccse”.
Úgy tudjuk, történelmi Fradi-gólt lőtt.
Az egyik legkedvesebb emlékem az 1958. április 3-án a Nép
stadionban lejátszott Bp. Honvéd elleni mérkőzés, amelyen a
gólommal 1:0-ra győztünk. Történelmi esemény volt, ez volt az
első Fradi-meccs, amelyet a televízió élőben közvetített. Így a
gólom is történelmi volt.
Hogyan alakult a pályafutása a Fradiban?
Boldog vagyok, hogy tagja lehettem egy bronz- és egy
ezüstérmes csapatnak. Ma is büszkeséggel tölt el, hogy olyan
kiválóságokkal szerepelhettem egy csatársorban, mint Albert
Flórián, Fenyvesi Máté, Friedmanszky Zoltán, Orosz Pál, Rákosi
Gyula és Vilezsál Oszkár. Az 1959/60. évi bajnokságban már
ritkábban kaptam helyet az első csapatban. Albert színre lépésével megnőtt a konkurencia a jobbszélső poszton, a korábbi
középcsatárral, Friedmanszkyval és Rákosival kellett osztoznom a 7-es mezen. Utolsó tétmeccsem 1960. október 12-én a
Glasgow Rangers elleni KEK-mérkőzés volt. Ezt követően csak
a tartalékcsapatban szerepeltem, tagja voltam az 1960/61. évi
NB I tartalékbajnokságban ezüstérmes Fradi fakónak”.
”
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1960.
Itt
szerepel
októbervalamilyen
12-én, a Fradi
általános
első KEK-meccsén
adat a Fradiról,
játszott utol
legyőztük a skót Rangerst
visszatekintés,
jára, ekkor a Népstadionban
történelem,2-1-re
statisztika
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ÖRÖKZÖLD #

Elégedett a zöld-fehérben elért eredményeivel?
Úgy érzem, többre is vihettem volna. Azt
kevesen tudják rólam, hogy a futball mellett
volt egy másik szenvedélyem, a zene.
Gyermekkoromban hegedülni tanultam
és operaénekesi álmaim is voltak. Rákosi
Gyuszi a róla nemrég megjelent könyvben azt mondja, hogy nagyon szép, Sárdy
Jánoséra emlékeztető hangom volt. Neki
pedig hinni lehet… A két dolgot nehezen
tudtam összehangolni, egy-egy meghallgatás, énekóra esetenként az edzés rovására
ment. Ezért is kaptam egyre kevesebb
szerepet az első csapatban. A labdarúgást
nem, az énektanulást
viszont abbahagytam.
MA IS BÜSZKESÉGGEL
Hol folytatódott a pályafutása?
TÖLT EL, HOGY OLYAN
1962-ben átigazoltam a
KIVÁLÓSÁGOKKAL
Bp. Spartacusba, ahol
még tíz évet lehúztam,
SZEREPELHETTEM EGY
mintegy 300 mérkőzésen szerepeltem.
CSATÁRSORBAN, MINT
Amikor 36 évesen beALBERT FLÓRIÁN,
fejeztem aktív pályafutásomat, a Bp. SparFENYVESI MÁTÉ,
tacus utánpótlásában
kezdtem meg az edzői
FRIEDMANSZKY
munkát, majd több
ZOLTÁN, OROSZ PÁL,
felnőtt csapatnál tevékenykedtem különböző
RÁKOSI GYULA ÉS
szintű bajnokságokban.
Mindenhová azért hívVILEZSÁL OSZKÁR
tak, hogy segítsek. Sikeres voltam, majdnem
mindegyik csapattal bajnokságot nyertem.
állapotban vagyok. VisszavonulÍgy volt ez Kistarcsán és Dabason is. A
tan, szinte remete módjára élek,
legnagyobb sikerek közé sorolom, hogy
ritkán mozdulok ki lakóhelyemről.
a Dömsöd SE-vel 1988-ban megnyertük a
Kapcsolatot nem tartok a régi
Pest megyei bajnokságot, majd az MNKjátékostársakkal, ezért is ért vában bejutottunk a legjobb nyolc közé, az
ratlanul és okozott nagy örömet,
ESMTK 1991-ben, a REAC pedig 1993-ban a
hogy egy fradista küldöttség,
vezetésemmel felkerült az NB II-be.
meglepetésként egykori csapatHogyan telnek a nyugdíjas napjai?
társammal, Rákosi Gyulával, felkePilisvörösváron élek. Feleségemet 2012-ben
resett. Boldogan emlékszem viszvesztettem el, akit huszonhat éven kereszsza a pályafutásomra, a Fradiban
tül szeretettel ápoltam. Úgy gondolom,
eltöltött évekre. A televízióban
cserébe megkaptam a Jóistentől, hogy 84.
követem a csapat szereplését, s
évemben is koromhoz képest jó egészségi
örömmel kiáltom: Hajrá, Fradi!
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Sokáig
Itt
szerepel
mérgelődtek
valamilyen
Dalnoki
általános
Jenővel,
adat a
hogy
Fradiról,
összekeverik őket,
visszatekintés,
aztán
megesett,történelem,
hogy ő is ”bratyónak”
statisztika szólította Dalnokit

FIN_052-053_ZF_1906_Daalnoki_3.indd 53

53

Dálnoki József
Születési idő, hely:
1935. november 21.,
Pestszenterzsébet
Poszt: jobbszélső
Csapatai: Erzsébeti MTK
(-1957), FTC (1957-62),
Bp. Spartacus (1962-72)
Sikerei, eredményei
az FTC-ben:
Esti Kupa-győzelem
(1957)
bajnoki bronzérem
(1957/58)
bajnoki ezüstérem
(1959/60)
Mérkőzésszám: 63
Gólok száma: 11
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# SPORT&EGÉSZSÉG

LEHENGERLŐ
LAZASÁG
Ahogy megfeszíteni, úgy pihentetni is tudni kell
izmainkat, hiszen a két állapot kölcsönösen erősíti
egymást. Márpedig a relaxáció fontos része a kellő
fesztelenség – úgy mentálisan, mint fizikálisan.
Utóbbin segít egy pofonegyszerű eszköz, mely
ügyesen pótolja egy profi masszőr szakavatott
kezeit, miközben egészen új szintre emeli a nyújtást.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
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Márszerepel
Itt
az utánpótlás
valamilyen
sportolóknak
általános is
adat a Fradiról,
visszatekintés, történelem,
elengedhetetlen
eszköz
statisztika
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SPORT&EGÉSZSÉG #

nehézkesebb lesz. De nem csak
az edzőteremben láthatjuk kárát a
be nem tartott határoknak, hiszen
a túldolgoztatott, ennek nyomán
pedig tartósan feszített állapotban
lévő izomcsoportokban feszültségpontok alakulnak ki, melyek
állandó fájdalom és sérülésveszély
eredői is egyben.

GÖRGESD KI MAGADBÓL

A gócok feloldására kiváló eszköz
a manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, különböző
mintázattal, színekben és méretekben kapható SMR-henger (a
rövidítés a self-myofascial release,

rik elasztikusságukat. Arra viszont
készüljünk fel, hogy az izompólyák
merevsége miatt a hengerelés
– csakúgy, mint egy szakszerű
masszázs – kezdetben kellemetlen érzéssel jár. De ha megfelelő
kontroll alatt tartjuk a testsúlyunk
által kifejtett nyomást és kellő
rendszerességgel szánunk időt
az önmasszírozásra, a fájdalom
idővel oldódik majd.

TÖRETLEN NÉPSZERŰSÉG

Noha leggyakrabban sportolók
kezében látjuk az SMR-hengert,
annak pozitív hatásai a legkevésbé
sem korlátozódnak a profi szinten

AZ SMR-HENGER SZÁMTALAN MÉRETBEN,
FELÜLETTEL ÉS KEMÉNYSÉGBEN KAPHATÓ.
A KEMÉNYEBB ÉS RÜCSKÖSEBB MINTÁZATÚ
VÁLTOZATOK A MÉLYEBB SZÖVETEKRE IS HATÁSSAL
VANNAK, MÍG A SIMA FELÜLETŰ ESZKÖZÖK INKÁBB
A FELSŐ RÉTEGEKRE HATNAK

KÖTÖTT PÁLYÁN

Noha látszatra csak az izomzat
számít, az azt körülölelő izompólya rugalmassága is kulcsfontosságú, ha huzamosan jó teljesítményt
várunk el magunktól a sportpályán. Ez pedig fejben dől el – még
ha nem is a klasszikus értelemben. Izmainknak van ugyanis egy
reflexszerű védekezési mechanizmusa, mely a központból irányítva
azonnal működésbe lép, amint
azt érzékeli, hogy túlzott terhelést
kap. Ilyenkor az agyunkból érkező
parancs hatására az izompólya
túlzottan feszessé válik, amit abból érezhetünk, hogy mozgásunk

!

azaz kötőszöveti önmasszázs kifejezést takarja). Az edzések vagy
versenyek előtt és után is könnyen
és nagy biztonsággal használható, kívülről habos műanyaggal
borított lazító eszköz működése
legalább olyan egyszerű, mint
amiről az ábrázata árulkodik. Nincs
más teendőnk, mint ráfeküdve,
és testünkkel ide-oda görgetve
engedni, hogy megfelelő nyomást
fejtsen ki a problémás pontokon.
Ezzel, noha csak pillanatokra is,
de akadályozzuk a vérellátást az
izomrostban. Amint viszont ez a
gát a henger továbbgördülésével
feloldódik, hirtelen áramlik oda
vissza a vér, ami azzal a lendülettel el is szállítja onnan a lerakódásokat, egyben felfrissíti az adott
terület szöveteit. Ennek nyomán
az izmok fellazulnak, és visszanye-

Dalnoki
Itt
szerepel
Jenő
valamilyen
edzőként általános
nem hitt aadat
nyújtás
a Fradiról,
előnyeiben,
visszatekintés, történelem,
korláttámasztásnak
nevezte,
statisztika
amely helyett hasznosabb lenne futni...
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edzett izomzatra. A hobbi testmozgás és az ülő- vagy állómunka
egyaránt eredményezhet olyan feszültségpontokat a test különböző
pontjain, melyek akár otthon is jól
kezelhetők egy ilyen önmasszírozó
eszközzel. Ráadásul a henger nemcsak izomlazításra, de bemelegítésre és nyújtásra is remekül használható. Előbbinél javítja a kezelésbe
vett terület vérellátását, rugalmassá teszi az izompólyát, ezáltal segít
a sérülések elkerülésében, míg az
edzés végén hatékonyan nyújtja
meg az izmokat, megelőzve ezzel
többek között az izomláz kialakulását. Emellett – mintegy ráadásként
– az SMR-henger remekül erősíti
a törzsizmokat is azáltal, hogy
művelet közben meghatározott
pozíciókban kell megtartanunk
testsúlyunk egy részét.

www.fradi.hu
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# RECEPT

KÉKSAJTOS-CÉKLÁS

LEPÉNY

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 10 perc
HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
1 csomag friss leveles tészta
10 deka márványsajt vagy
gorgonzola
10 deka túró
10 deka mascarpone
1 közepes sült cékla
pár szem dió
extraszűz olívaolaj
friss kakukkfű
só, bors

ELKÉSZÍTÉS
1. A sütőt melegítsd elő 200
fokra. A leveles tésztát tekerd ki
egy megfelelő méretű sütőtálba
a papírjával együtt. A széleit 2
centi szélesen hajtsd vissza és
ezt a részt tojással kend meg
körben. Villával szurkáld meg a
közepét és forró sütőben 8–10
perc alatt süsd aranybarnára.
2. Amíg a tészta sül, keverd
össze a sajtot, a túrót és a mascarponét, sózd, borsozd. Kend
rá egyenletesen a tésztára,
helyezd el rajta a felkarikázott
céklát, szórd meg a dióval s
locsold meg kevés olívaolajjal.
A sütő hőfokát vedd vissza 180
fokra és további 10–15 percig
süsd a lepényt.
3. A kész lepényt díszítsd
kakukkfűvel, esetleg maradék
márványsajttal. Forrón tálald.

TIPP:

FOTÓ: Pyszny László

Cékla helyett
kipróbálhatod
a lepényt fügével,
körtével vagy koktélparadicsommal.

www.fradi.hu
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A Fradi Liget étteremben a hétköznapi, de egészséges
ételek mellett sport menü is választható

20/05/19 16:30

RECEPT #

NYERS ZÖLDCITROMOSKÓKUSZOS

SAJTTORTA

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1 óra
HOZZÁVALÓK
(8 SZEMÉLYRE – 1 CSÉSZE 250 ML):
+
+
+
+
+
+

AZ ALAPHOZ:
1 csésze aszalt datolya
1/2 csésze kókuszreszelék
1/2 csésze mandula
1/2 csésze sótlan pisztácia
3 ek. olvasztott kókuszolaj
csipet só

+
+
+
+
+
+
+
+
+

A KRÉMHEZ:
2 csésze natúr kesudió
3-4 ek. friss citromlé
1/4 csésze kókuszolaj
1 csésze kókuszkrém
1 1/2 csésze kókuszreszelék
2 lime leve
1 citrom reszelt héja
1 tk. vaníliakivonat
1/4 csésze agávészirup

+
+

A DÍSZÍTÉSHEZ:
durvára tört sótlan natúr pisztácia
lime-szeletek és reszelt lime-héj

ELKÉSZÍTÉS
1. Egy négyzetes sütőformát (kábé
20x20 centi) bélelj ki sütőpapírral.
2. Az alaphoz a hozzávalókat daráld
finomra, hogy ha kiveszel belőle egy
kisebb darabot, akkor összeálljon a
kezedben. Kanalazd a tortaforma aljára
és nyomkodd le. Fóliával letakarva
tedd a mélyhűtőbe.
3. A krém elkészítéséhez előző este
áztasd be a kesudiót. Másnap szűrd
le, tedd késes robotgépbe vagy
turmixgépbe az összes hozzávalót és
pürésítsd krémesre. Ha már kenhető,
sima krémed van, simítsd az alapra és
rakd vissza a mélyhűtőbe kb. 3 órára.
4. Fogyasztás előtt 30 perccel vedd ki
a mélyhűtőből, szeleteld fel.
5. Szórd meg a pisztáciával, díszítsd
zöldcitromszeletekkel és citromhéjjal.

!

Gyakran az utánpótlás-bajnokságban szereplő
vendégcsapatok is a Liget étteremben ebédelnek
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# VENDÉGTOLL

JENŐ
ÉS CSIKAR
Miként, hogyan kezdődött, már senki sem tudja. Szerencsére a legendás
Dalnoki–Csikar-párharcnak maradt nyoma, sebesen át is tekintjük a leírt emlékezéseket, mert a szemtanúk mára – sajnos – megfogyatkoztak.
SZÖVEG: SZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ

Azt csak a most született csecsemők kedvéért írjuk le, hogy Dalnoki Jenő szeretett
klubunk legendás védője, Sándor Károly
(Csikar) pedig az MTK jobbszélsője volt.
Ők ketten úgy másfél évtizeden át hatalmas – ma így mondanánk – show-műsort
rendeztek egy-egy örökrangadón, a nép
pedig tódult, hogy lássa a csodát, a két
nagyszerű labdarúgó kőkemény, de mindig
őszinte és teljes erőbedobással űzött páros
produkcióját.
Apám, aki többször is látta a legendás
összecsapást, azt mondta nekem, hogy
Csikar, aki fürge volt, mint a csík, incselkedett a mi Jenőnkkel, szenzációs testcselekkel csapta be, igyekezett a lába között
elgurítani a lasztit, azonban ha Dalnoki
utolérte, labdástól úgy kirúgta a pályáról,
hogy Csikar maradványait három darabban
szedték össze, Csömörről, Soroksárról,
illetőleg Dunaújvárosból. Ilyenkor skandálta
a régi franzstadti fatribün népe, hogy: Puha
vagy, Jenő… Apám aztán mindig
sóhajtott egyet, és azzal zárta, hogy
bárcsak most volna egy Csikarunk és egy
Dalnokink, én pedig most sóhajtok, mert

www.fradi.hu
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amikor ezt mondta, még Nyilasi Tibor,
Ebedli Zoltán, Törőcsik András, Kiss László
játszott a magyar pályákon.
A nagy összecsapásnak különösebb koreográfiája nem volt. A sajtó már napokkal
az örökrangadó előtt megadta az alaphangot, valósággal felheccelte a két főszereplőt. Akik persze jól ismerték a másikat,
tudták, mire számíthatnak. Dalnoki többször
elmondta, hogy ha Csikar megkerülte, már
csak bottal üthette a nyomát, Csikar pedig
a lelke mélyén nyilván tartott a kőkemény
hátvédtől, aki úri passzióból olykor átgyalogolt a hátán.
Dalnokinak persze teljesítenie kellett. Kispéter Mihály egyszer azt mondta neki, hogy
akkor vagy jó formában, Jenő, ha azon az
oldalon, ahol játszol, nemcsak az ellenfél,
de a közönség is retteg. És Dalnoki Jenő
megfogadta a középhátvéd szavait.
Évtizedek múltán Babiák László örökített
meg egy jópofa anekdotát:
Az egyik FTC–MTK-örökrangadón Palotás
”
gólt fejelt az FTC kapujába. Palotás fejelés
közben bal könyökkel úgy szegycsonton
vágta Mátrait, hogy a 80-szoros váloga-

!!

IttEgy
szerepel
páros kiállítást
valamilyen
követő
általános
tárgyaláson
adat aeljátszották,
Fradiról, hogy
visszatekintés,
igazi kebelbarátok,
történelem,
gyorsanstatisztika
ki is dobták őket eltiltás nélkül
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ül

VENDÉGTOLL
ROVAT #

nyársalt a zászlórúd. Az anyád, mondtam. De akkor nem lett semmi. Máskor
mindkettőnket kiállítottak. Másnap
szóltak fentről, jelenés van. Leültettek
bennünket, én magamhoz vettem a szót,
beszéltem és beszéltem, mondtam, mi
nem káromkodtunk, nem köpködtünk, a
bíró tévedett, semmi komoly nem történt.
Amikor sétáltunk hazafelé, azt mondja
nekem a Jenő: Te aztán jól tudsz hazudni, hallod-e? Miért, hagytam volna, hogy
eltiltsanak? Inkább megköszönnéd!”
A két nagyszerű futballista a magánéletben
persze baráti viszonyt ápolt egymással. A
Labdarúgás folyóirat 1958-ban hírül adta,
hogy Csikar olykor hivatalos Dalnokiék otthonába, ahol pacalpörkölt mellett élcelődnek egymással. Apám egyszer nyilvános
helyen is együtt látta őket, Csikar kártyázott, Dalnoki pedig kibicelt neki. Nem úgy
festettek, mintha bármiféle bajuk volna a
másikkal. Évtizedeken át szeretettel beszéltek egymásról, Jenő bácsi 2003-ban például
büszkén mesélte az egyik örökrangadó
előtt, hogy Csikar meghívta a születésnapi
ünnepségére. Csikar pedig
1997-ben a valaha volt legön”
feláldozóbb, klubjához a legA KÉT NAGYSZERŰ FUTBALLISTA
hűségesebb és a legegyenesebb jellemű sportemberként”
A MAGÁNÉLETBEN PERSZE BARÁTI
jellemezte Jenő bácsit.
VISZONYT ÁPOLT EGYMÁSSAL.
Barátként éltek, barátként
is haltak meg. Dalnoki Jenő
CSIKAR 1997-BEN A VALAHA VOLT
2006-ban, Sándor Csikar
LEGÖNFELÁLDOZÓBB, KLUBJÁHOZ A 2014-ben. De a cselek, a szerelések, az idényről idényre
LEGHŰSÉGESEBB ÉS A LEGEGYENEmegismétlődő előadás megmaradt a magyar szurkolók
SEBB JELLEMŰ SPORTEMBERKÉNT
emlékezetében. Jelképesen mi
is meglengetjük a kalapunkat,
JELLEMEZTE JENŐ BÁCSIT
szeretettel megőrizzük mindkettőjüket a szívünkben.
– Te, Jenő, van otthon tíz mázsa fám, kéne
egy favágó, feljönnél hozzánk?
– Mondd, Csikar – replikázott Dalnoki –, te
tényleg egy lábbal is gyors vagy?”
A cikkben említett fegyelmi tárgyalásról
Csikar is megemlékezett egy 2008-as
interjújában:
Egyszer a félpályánál úgy alám rúgott,
”
hogy repültem két métert, kis híján feltott OTP-részletre szedte a levegőt, jobbal
pedig kiverte Gulyás Géza két fogát, s telibe
még gólt is fejelt. A fradisták káromkodtak,
mint a kiképző őrmesterek. Csikar pedig
vérlázító vigyorral figyelte a sebeiket nyalogató zöld-fehér kompániát. Mátrai dühbe
gurult: – Megállj, Csikar, mindjárt szólok a
Dalnokinak. – Az Isten szerelméért, csak
azt ne! – rimánkodott az apró jobbszélső.
– Megígérem, hogy a labda közelébe sem
megyek, csak nehogy rám uszítsd Jenőt... A
könyörgés hatott, Dalnoki pórázon maradt.
Két perc sem telt el, Sándor elviharzott, bevágott egy pazar gólt, s utána cserét kérve
le is vágtatott a pályáról. Aztán csak nézett
az oldalvonalon túlról, azzal az ördögi
vigyorral az ábrázatán.”
Ezt pedig Malonyai Péter írta meg:
Az egyik MTK–Fradin Dalnoki Jenő
”
keményen lépett fel ellene, ki is állították.
A fegyelmire Csikart is meghívták koronatanúnak, ám ő határozottan kijelentette:
– Engem a Dalnoki Jenő nem bántott! – A
hátvédet felmentették, pedig a fáma szerint a pályán így beszélgettek:

!

1979-ben
Itt
szerepel
Csikar
valamilyen
is szerepet
általános
vállalt
adat
abban,
a Fradiról,
hogy rábeszélje
visszatekintés,
Nyilasi
Tibort: 3történelem,
és fél hónap
statisztika
szünet után folytassa a futballt
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# A HÓNAP FOTÓJA
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Az idei volt az első alkalom, hogy a Honvéd elleni
meccsen ünnepelhettünk bajnoki címet
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A HÓNAP FOTÓJA #

Fotósarok

!

Marcel Heisternek apai ágról szerémségi sváb és horvát
nagyszülei vannak, s érti a horvát nyelvet is
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# TECHNIKA

INDULÁS!

Hosszú volt a tél, becsapós a tavasz, de végre itt a jó idő, és élmény lesz útra kelni.
Turbózd fel egy kicsit a kedvenc járgányod!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: K A L MÁ R VI R Á G , K EN ESEI A N I KÓ

BUKÓSISAK
{ 42 750 Ft

SISAKKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER
{ 77 900 Ft

Szerencse, hogy kötelező is. Városi
robogózáshoz egy stílusos darabot
válassz!
vespasisak.hu / Vespa Nazioni Italia

Nem kell kiabálni az útitársadhoz, mostantól
könnyedén tudtok beszélgetni.
moto.hu / Sena SMH-5 univerzális sisakkommunikáció Twin Pack

LÉGZSÁK
{ 245 000 Ft
Nem olcsó, de az életedet
mentheti meg. Csak profi
terméket válassz!
insportline.hu / Helite Turtle

TANKVÉDŐRE RÖGZÍTHETŐ TÁSKA
{ 29 900 Ft
Sokkal praktikusabb, mint a hátizsák, bár néha
mindkettőre szükséged lehet.
fokt.hu / Canyon - 5880N

www.fradi.hu
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GPS-ÁRNYÉKOLÓ
{ 14 500 Ft
Napsütésben, bukósisak alól nehezen
látszódik a GPS-ed? Érdemes ilyen
árnyékolóba tenni.
emag.hu / Kappa GPS-tartó,
fekete 4,3 colos

!

1929 és 1952 között autó-motor szakosztály is
működött az FTC-n belül
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TECHNIKA #

HORDOZHATÓ
KETTŐS DVD-LEJÁTSZÓ
{ 38 000 Ft
Akinél már veszekedtek a gyerekek, hogy
mit nézzenek az úton, az tudja, micsoda
segítség egy ilyen SD-kártyáról is lejátszó
monitor.
bestmarkt.hu / Sencor SPV 7771 DUAL 7"

ÖLTÖNYTARTÓ
{ 350 USD
A fillérestől az ilyen egyedi, bőrbetétes
luxus öltönytartó táskáig hatalmas
a választék, mégsem használják sokan,
pedig tényleg megvédi az öltönyeidet.
filson.com / RUGGED TWILL SUIT COVER

TOLATÓRADAR
{ 5300 Ft
Nagyon praktikus, és ezzel
a kezdő szettel régi autóba is
beszerelhető.
emag.hu / Tolatóradar
hang + led + méter kijelzéssel,
4 szenzorral.

HŰTŐTÁSKA
{ 21 590 Ft
Nem kell hatalmas, viszont
működjön szivargyújtóról, és
ebben például az a szuper,
hogy bögretartója is van.
edigital.hu / Sencor SCM 4800BL

GPS + MONITOR
{ 189 000 Ft
A mobiloddal is összeköthető, becsukhatós monitoros
navigációs rendszerek közül olyat válassz, amin könnyű
frissíteni a szoftvereket.
paradoxautohifi.hu / Phonocar VM044 + NV987

!

A zavartalan utazáshoz vizsgáltasd át az autód: a Fradikartya.hu
oldalon találsz kedvezményes áron dolgozó szakembereket
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# TECHNIKA

TÚRATÁSKA
{ 7193 Ft

TELEFONTARTÓ
{ 2990 Ft

Legyen könnyen felszerelhető, rendesen
„megtömhető”, és ha lehet, még szép is.
Mint ez:
NEWLOOXS Cameo / bikediscount.hu

Feltétlen tokos verziót válassz, olyat,
amit könnyű leszedni/feltenni, és érinthető
a monitor közben.
decathlon.hu / Okostelefon-tartó 500-as,
sárga B'TWIN

KERÉKPÁRTARTÓ
{ 29 317 Ft
Ha van vonóhorog a kocsidon,
akkor nem kérdés, hogy melyik
a legpraktikusabb kerékpárszállító
megoldás.
bikediscount.hu / PERUZZO AREZZO

E-BIKE
{ 1 190 000 Ft
Szeretsz bringázni, de néha
„sok” az emelkedő? Ne mondj le
a tekerésről, válts e-bike-ra.
meridawebaruhaz.hu / Merida
eBig Trail 600 MTB 27,5

ÍZÜLETVÉDŐ MARKOLAT
{ 9790 Ft
Hajlamos vagy a százéves markolatodat
használni? Csak egyszer túrázz ilyen
csuklótámasztós markolattal, és rájössz,
mennyivel kényelmesebb!
berguson.hu / BBB LEATHERFIX
(BHG-16)

www.fradi.hu
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Szignyevics, Dvali és Gorriaran is Volkswagen
típusú autóval jár
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TECHNIKA #

+ HA LEGTÖBBSZÖR REPÜLŐVEL MENTEK:

FRADI GOLYÓSTOLL
{ 849 Ft

FRADI
SHOP

Vannak országok, ahová a beutazáshoz
szükséges valamiféle papírt kitölteni.
Legyen nálunk kedvenc csapatunk tolla!
shop.fradi.hu

ZAJSZŰRÉSES FEJHALLGATÓ
{ 49 900 Ft

ALPINE FLYFIT FÜLDUGÓ
{ 4990 Ft
Nyomáskülönbség okozta kellemetlenségekre,
de a szállodai szomszéd szobából átszűrődő
zajokra is bevethetjük.
fuldugo.hu

Nem kell „üvöltsön” a fejhallgató
ahhoz, hogy elnyomd a külső zajokat,
ha speciális zajszűrős típust veszel.
Érdemes olyat beszerezni, amihez
adnak extra töltőt is (powerbankot).
fejhallgatoplaza.hu JBL E65 BT NC
aktív zajszűréses fejhallgató

PRAKTIKUS NOTEBOOK
{ 316 000 Ft
Ha olyan géped van, amely egyszerre
tablet és profi laptop, máris kevesebb
dolgot kell magaddal vinned. Persze
legyen ultrakönnyű és minél hosszabb
a készenléti ideje.
notebookspecialista.hu / ASUS ZENBOOK
FLIP S

!

A 2018–2019-es szezonban összesen 12 országban szoríthattunk
tétmeccsen a Fradi foci-, kézilabda-, vízilabda- és hokicsapatainak
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E-BOOK
{ 56 000 Ft
Itt az ideje beszerezni egy e-book
olvasót. Egyrészt nem a mobilod merül,
másrészt sokkal jobb a szemednek.
Érdemes picivel többet fizetni érte, és
a reklámmentes verziót venni.
emag.hu / Kindle Paperwhite

65

www.fradi.hu

21/05/19 09:59

# UTAZÁS

A FERTŐ TAVON IS TÚL
Néha észre sem vesszük azt, ami a lábaink
előtt hever. Márpedig ha bőrönddel a
kezünkben nyugat felé indulunk, elég hamar
belebotlunk egy valódi kincsesládába.
Burgenlandot mesebeli tájak és ámulatba
ejtő természeti adottságok teszik
különlegessé, miközben úgy kapod meg ott
Ausztria minden vágyott jellemzőjét, hogy
közben egy egészen más vidéken érzed
magad.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZITA MÓNIKA
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Burgenland
Itt
szerepel valamilyen
válogatottjával
általános
1954-ben
adat és
a Fradiról,
1956-ban is
visszatekintés,
játszottunk:
előbb
történelem,
az utánpótlás,
statisztika
utóbb a C csapat nyert
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AUSZTRIA NAPOS OLDALA
A Pozsonytól nem messze, az
osztrák–szlovák határon kezdődő,
majd vékony sávban a magyar országszél mentén dél fele húzódó
tartomány a legszebb bizonyíték
arra, hogy Ausztria jóval több,
mint izgalmas sípályák összessége. Persze az alpesi táj romantikája nélkülözhetetlen összetevője
annak az élménynek, amit Burgenland adhat, de a hegyek itt a hát-

térben maradnak – szó szerint és
átvitt értelemben is. Ezt a vidéket
ugyanis nagy kiterjedésű síkságok, sűrű erdők és lankás dombok
uralják, melyet az egymást érő
patinás szőlőskertek hangulata
tesz igazán teljessé. Na, meg a
régió legkeletibb sztyepptava, a
Fertő tó, mely élővilágával külön
értéket biztosít a térségnek. A
Fertő–Fertőzug Nemzeti Park sós
vizei és mocsaras felszíne több
száz madárfaj számára nyújt biztonságos és élhető otthont. És van
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A FradiItt
szerepel
és avalamilyen
Rapid Wien-tábor
általánosbarátsága
adat a Fradiról,
a burgenlandi
visszatekintés,játszott
Féltoronyban
történelem,
1997-es
statisztika
edzőmérkőzés során köttetett meg
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# UTAZÁS

még valami, amiből közel ennyi jut
ebben a hozzánk közeli paradicsomban. Ez pedig a napsütés.
Éves szinten ugyanis 300 felett
jár a napsugarak által megtöltött
órák száma, melynek hála a valódi
kikapcsolódás az év minden szakában garantált itt.
TÖKÉLETES VENDÉGLÁTÓ
Akár aktív pihenésre, akár teljes
ellazulásra vágyunk, a határ túloldalán mindenre találunk bőven alternatívát. A festőinek beillő zöld
környezetnek gyalogszerrel vagy
két keréken is bármikor bátran
nekivághatunk. Utóbbihoz közel
2500 kilométernyi kerékpárút áll
rendelkezésre a dél-burgenlandi
Paradies szakasztól kezdve a Fertő tavat megkerülő vonalig. De
keresztülhalad itt Ausztria egyik
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legnépszerűbb túraútvonala, a
Kastélyok útja is, mely több mint
egy tucat várat és erődöt érint.
Vagy kenuba pattanva végig
evezhetünk a merészen kanyargó
Rábán, megcsodálva közben a
part mentén húzódó Rába–
Őrség–Goričko Natúrpark buja
növény- és békés állatvilágát.
Egy-egy nagyobb túra között pedig feltöltődhetünk a tartomány
számtalan minőségi gyógyfürdőjének egyikében. A pannon táj
kincseinek, az iszapnak, a krétának, valamint a termál- és ásványvíznek köszönhetően a wellness
és a gyógyászat kettőse páratlan.
A tartományban öt termálfürdő
várja a kikapcsolódni vágyókat
változatos medencekínálattal,
lenyűgöző szaunarészlegekkel,
valamint szépségápolási prog-
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AZ ENYHE
KLÍMÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN A
TARTOMÁNY AZ ÉV
EGÉSZÉBEN KIVÁLÓ
TEREPET KÍNÁL
A SZABADTÉRI
SPORTOLÁSHOZ.
A TAVAKON LEHET
VITORLÁZNI,
AZ ERDŐKBEN
KIRÁNDULNI
ÉS LOVAGOLNI,
MÍG KÖZEL 2500
KM-NYI BICIKLI
ÚTON IZMAINKAT
MEGDOLGOZTATÓ,
DE SZEMÜNKET
ÉS LELKÜNKET
KÉNYEZTETŐ
KERÉKPÁRTÚRÁKAT
TENNI.
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1980
Itt
szerepel
és 1983
valamilyen
között Kűáltalános
Lajos és Pusztai
adat a Fradiról,
László is
visszatekintés,játszott
Kismartonban
történelem,
az osztrák
statisztika
első osztályban
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ramok széles kínálatával. De az
egészségükről is gondoskodhatnak az idelátogatók, mégpedig
tapasztalt wellness-szakemberek
segítségével. A léleknek pedig
ott a kultúra: Burgenland mes�sze földön híres és egyedülállóan
gazdag zenei öröksége a tartomány kulturális sokszínűségében

kincseit sorakoztatják fel nekünk.
Kifejezetten a helyben, nagy
gonddal és a biogazdálkodás
terjedő elvei mentén megtermelt
és megtermett alapanyagokat
helyezik előtérbe a pannon konyhában, mely izgalmasan ötvözi
egymással az osztrák, a magyar
és a horvát gasztronómia hagyományait. Ennek megfelelően
pedig a vendéglátó egységek
is rendkívül sokszínűek: a falusi
fogadótól a polgári vendéglőkön
át egészen az elegáns éttermekig
akad mindenből. A helyi specialitásokhoz pedig természetesen
eredetében azonos bor dukál. A
kedvező éghajlati adottságokból
és az emberek természet iránti
tiszteletéből izgalmasnál izgalmasabb nedűk születnek a burgenlandi lankákon. Ott van például az
uhudler, melyet minden idelátogatónak kötelező megkóstolnia.
A közel másfél száz változatban
létező fajta gyümölcsös, leginkább
eper- és labruskaízű, és többnyire
cuvée. És ha már a bornál tartunk:
a tartomány kuriózuma a ”Wein
blikk” kilátó, mely egy szőlőültetvények fölé nyúló, légies, fából és
üvegből készült építmény. Festői
panorámát kínál a páratlan vidékről, mely magában foglal minden
helyi csodát.

gyökerezik. Burgenland zenei
élete mind a mai napig rendkívül
mozgalmas, csaknem minden
falunak van saját kórusa. Érdemes
egyet meghallgatni, ha lehetőségünk adódik rá.
TERÍTÉKEN A VIDÉK
MINDEN SZÉPSÉGE
Medvehagyma vagy pitypang
– bármelyiket kívánjuk is meg,
Burgenland vendégszeretettől
duzzadó kis éttermeinek egyikébe
betérve garantáltan lesz a kínálatban. És nem pusztán a természet
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Burgenlandban
Itt
szerepel valamilyen
51 településen
általános
használnak
adat a Fradiról,
kétnyelvű útjelző táblát,
visszatekintés,
ebből
47 horváttörténelem,
és csak 4 magyar
statisztika
nyelvű
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# ÖRÖKZÖLD

SPRINGER FERENCTŐL

KUBATOV GÁBORIG
SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

Ha netán egyszer egy televíziós kvízjátékban (mondjuk szerkesztőként) az lenne a dolgom, hogy az
utolsó, mindent eldöntő (és természetesen sok-sok
tízmilliót érő) kérdéssel buktassam meg a nagy
nyereményt szinte már a zsebében érző versenyzőt,
akkor erős a gyanúm, hogy ezt kérdezném tőle: Mi
”
köti össze Springer Ferenc, Gschwindt Ernő, Kalmár
István és Kubatov Gábor nevét?”
Hacsak nem egy Fradi-történész áll a játékos pultja
mögött, akár már jelezhetném is a főnökség felé,
nyugi, ez a pénz a csatorna kasszájában marad…”
”
Ezeken a hasábokon azonban úgy kell fogalmaznom,
természetesen mind a négyen az FTC elnökei voltak,
illetve Kubatov Gábor a jelenleg is regnáló prezident.
Ha jól belegondolok, akkor dr. Gschwindt Ernő neve
állítaná megoldhatatlan feladat elé a versenyzőket,
igaz, Kalmár Istvánéval sem tudnának nagyon mit kezdeni. Gschwindt, a korában a széles nagyközönség
által is jól ismert likőrgyáros, országgyűlési képviselő,
nagytőkés az FTC harmadik elnöke volt, és akkor állt
a klubvezetés élén, amikor a labdarúgók a tizedik
aranyérmet szerezték.
Kalmár nevéhez pedig a 20. bajnoki cím fűződik.
Méltatlanul elfeledett elnöke volt ő a klubnak, hiszen hároméves regnálása alatt két aranyat és egy
bronzot nyert, a VVK-ban döntőt játszott az Albert
Flórián fémjelezte generáció, 1967 decemberében a
Császár Aranylabdát kapott, 1968-ban pedig hárman
a klubból (Novák Dezső, Szűcs Lajos, Albert Flórián) a
világválogatottban képviselték a zöld-fehér színeket.
Persze, ugyanilyen méltatlanul veszett a múlt ködébe
az a Végh Aladár, aki a magyar futball történetében
egyetlenként mondhatja el magáról, hogy az első
embere volt egy olyan klubnak, amelynek labdarúgócsapata nemzetközi kupát nyert, hiszen az 1965-ös,
feledhetetlen VVK-győzelem idején, amikor idegenben, egymeccses döntőn verte a gárda Torinóban a
Juventust, éppen ő töltötte be a posztot.

www.fradi.hu

FIN_070-071_ZF_1906_Lakat_3.indd 70

A legnagyobb fájdalmamra sem hely, sem idő nincs arra,
hogy az 1899-ben alakult Ferencvárosi Torna Club eddigi
34 elnökének mindegyikéről akár csak néhány mondatban
megemlékezzek.
Akik az FTC történetét, népszerűségét szándékosan koptatni akarják, előszeretettel emlegetik fel az alig öt hónapot
elnökösködő Jaross Andort, aki a Sztójay-kormány minisztereként aktív részt vállalt a zsidók deportálásában, és bár
a háború után tetteiért kivégezték, tevékenysége pontosan
elegendő volt ahhoz, hogy a Fradira rásüssék a fasiszta”
”
bélyeget. Ez azonban virtigli történelemhamisítás, egy klubot a hőseivel és a gazembereivel együtt kell szeretni, vállalni, elemezni, felmenteni vagy elítélni. S a Fradi történetében
összehasonlíthatatlanul több a nagy tiszteletet érdemlő és
megsüvegelendő elnök, mint az olyan, akiknek az életrajzát
a klub ellen elkövetett bűneik miatt a legjobb átlapozni.
Harót János volt talán a legellentmondásosabb elnökünk. Egyszer imigyen szólta el magát: Én Honvéd-drukker vagyok”.
”
De az Üllői út népe még ezt is megbocsátotta, mert annyit tett
a csapatért, talán az sem véletlen, hogy ő az egyetlen a klubfőnökök sorában, aki kétszer is betöltötte a posztot…
Lénárt Lajos, Losonczi Tibor, Hargitay Károly, dr. Szívós
István, Furulyás János az esetleges hibáikkal, tévedéseikkel együtt valamennyien a pozitív, a szép emlékek feliratú
oldalon állnak, de ha megfeszítenek, sem tudnám felidézni
dr. Debreczeny István, dr. Harza Lajos, dr. Szerdahelyi
Péter, dr. Ináncsy Miklós vagy éppen a Kubatov Gábort
közvetlenül megelőző Kovács Miklós arcát, és akkor a
klubelnöki ténykedésükről még nem is beszéltem.
Dr. Torgyán Józsefre persze, hogy emlékszem (ki ne
emlékezne rá), de őt soha, senki egy percig sem tekintette
hagyományos klubelnöknek, mindenki pontosan tudta,
hogy a politika forgószele röpítette ebbe a legendás
székbe, mint ahogy ugyanúgy igaz mindez a Torgyán előtt
működő Benedek Fülöp esetében is.
A klubelnökök szerepe persze az idő múlásával alapvetően megváltozott. Míg évtizedekkel ezelőtt a szurkolók
kilencven százalékának halvány fogalma sem volt, éppen
ki a klub első embere, addig, ahogy közelítünk a mához,
úgy lesz egyre nagyobb szerepe és úgy válik mindinkább
akár közszeretetnek, akár közutálatnak örvendő személlyé
az, aki az FTC elnökségét elvállalja.
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Itt
szerepelvilágháború
valamilyen általános
előtti négy
adat
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mindössze
öt elnöke
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És a magam részéről ezen a ponton érkezem el jelen
írás legkényesebb részéhez, hiszen a csapat a 30.
bajnoki aranyérmét akkor nyerte, amikor a politikai
életben is meghatározó szerepet játszó ember, nevezetesen Kubatov Gábor a zöld-fehérek elnöke.
A helyzet azért kényes, mert Magyarország ma nem
az a hely, ahol (csináljon bárki bármit, adott esetben
akár a legjobbat is…) jelentős ellentámadások és akár
egy életre sebet hagyó kartácstűz nélkül valakit dicsérni, elismerni lehetne, vagy akár csak néhány szót
ejteni arról, hogy mit tett egy futballklubért.
Ha valaki mondjuk azt írja/mondja, hogy Kubatov Gábor személyében a Ferencvárosnak immáron nyolc
esztendeje olyan elnöke van, akihez hasonló évtizedek óta nem volt, akkor azonnal számolhat azzal a
bizonyos kartácstűzzel”. Mégis vállalom a veszélyt,
”
hogy emelem kalapom egy olyan elnök előtt, aki
soha nem látott anyagi jólétet teremtett a klubnál;
felépített egy modern stadiont (tekintsünk most el
attól, hogy ehhez az építkezéshez politikai háttér
is kellett, mert ez más klubok elnökeinek esetében
ugyanígy igaz); fél sikerrel bár, de megvívta a Fradiban létező legnagyobb csatát, hosszú közdelem után
kompromisszumot kötött a Táborral”; a Népligetben
”
kialakított egy olyan Fradi-várost, amelyhez hasonló
kevés van Európában; egységet teremtett a klubon
belül, s nem mellesleg soha nem tolakodott előre a
fényes sikerek idején sem.
Kubatovnak irgalmatlan nagy ellenállással és szinte
érthetetlen daccal szembemenve, szinte örök ellenszélben dolgozva kellett lépésről lépésre haladnia,
miközben el kellett fogadtatnia magát a szurkolók
legfőbb és leghangosabb hangadóival is, akik közül
néhányan még mindig ellenállnak”, de előbb vagy
”
utóbb ők is kénytelenek lesznek letenni a fegyvert.
Ha nem teszik le, meggyőződésem, hogy az ő bajuk… Mert az olyan, mintha valaki durcáskodásból,
sértődésből távol marad a családja minden nagy
ünnepétől. Kubatov Gábor érdemeit a Ferencváros
sikereiben és a klub egészének reneszánszában megkérdőjelezni szerintem több mint ostobaság – attól
nem lesz jobb” fradista valaki, ha úton-útfélen szidja,
”
gyalázza az elnököt, mert az most olyan trendi, és
mindig van hozzá tapsoló közönség is.
Egy szó, mint száz: a 30. aranyban Kubatov Gábornak
annyi az érdeme, amennyi egy bajnoki aranyból egy
remekül működő klubelnöknek mindenképpen kijár. Gólt
nem rúg, de minden létező feltételt megteremt ahhoz,
hogy azok, akik a pályán vannak, gólt, gólokat rúgjanak!
Ezt vitatni, vagy ezt nem megírni több mint bűn,
maga lenne az igazi hiba…
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Kubatov
Itt
szerepel
Gábor
valamilyen
immár aáltalános
hatodik leghosszabb
adat a Fradiról,
ideje regnáló
visszatekintés,
FTC-elnök,
Gschwindt
történelem,
Ernő statisztika
csak egy hónappal előzi meg
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ELMÉS

TÁPLÁLKOZÁS
Izomtömeg és
tónusok – hajlamosak vagyunk ezek
alapján megbecsülni egy sportoló
esélyeit. Pedig van
egy harmadik, legalább ilyen fontos
tényező is, amit
ugyanúgy számításba kell vennünk. Úgy edzés
közben, mint a
táplálkozásnál.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

!!!
A ginkgo biloba
a mentális frissítés
egyik kulcsösszetevője, míg
a stimulánsok között a koffeinnek
van kiemelten jó
hatása a koncentrációra.
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NAGY EGÉSZ

Az izmos kockahas semmit sem ér, ha üres
fej párosul hozzá – ez alapvetés a sportban.
A fizikai erő és az állóképesség ugyanis önmagában kevés, ha nincs a háttérben megfelelő mentális támogatás. Ezért is fontos,
hogy nagy egységként tekintsünk szervezetünkre, amikor eldöntjük, mit eszünk és mivel. Csakúgy, mint a mozgáshoz, a mentális
”
funkcióinkhoz is szervi működés kell, ahhoz
pedig jó minőségű üzemanyag. Azaz nem
elég tisztában lennünk azzal, hogy az izmok
épülése és regenerációja milyen tápanyagokat igényel, tudnunk kell azt is, agyunknak
mire van szüksége” – ad átfogó képet a
kognitív funkciók karbantartásáról dr. habil
Fritz Péter, az FTC egészségtudományi
szakértője. Majd hozzáteszi: a két terület
között szoros az együttállás. Ha nő a fizikai
terhelés, a stressz- és a koncentrációs szint
is emelkedik, ami fejben is fokozott munkát
igényel. Amíg azonban a különböző izom”
csoportokat megfelelő intenzitással, célzottan és jól ütemezett pihenőkkel tarkítva
tudjuk edzeni, addig agyunk számára nincs
leállás. Ezért is kell kiemelten figyelnünk
annak igényeire.”

A LEGNAGYOBB CUKORZABÁLÓ

Ez pedig máris megkérdőjelezi számos,
manapság divatos diéta létjogosultságát.
Ha ugyanis csak testünk bizonyos pontjaira fókuszálunk, más részein hiánytünetek
léphetnek fel. Vegyük például a minden
”
cukor fogyasztását tiltó kúrákat. A minél
formásabb testvonalak érdekében pont azt
a tápanyagot iktatják ki a mindennapokból,
amely agyunk alapvető energiaforrása.
Napi 140–150 gramm glükóz szükséges a
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A Telekom Aktív Szurkolók program résztvevői első
feladatként a megfelelő táplálkozást sajátították el
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NEM TUDJUK SZEPARÁLTAN TÁPLÁLNI SZERVEZETÜNK KÜLÖNBÖZŐ
PONTJAIT. TESTÜNK
SZÖVETI SZINTEN PONTOSAN TUDJA, HOGY
MIT HOVA JUTTASSON
EL. A MI FELADATUNK
CSAK ANNYI, HOGY
MEGFELELŐ MUNÍCIÓVAL LÁSSUK EL EHHEZ.

központi irányítórendszernek ahhoz, hogy
megfelelően láthassa el a feladatát. Ha ezt
nem kapja meg, annak a sportpályán és
azon kívül is nem kívánt következményei
lesznek” – érzékelteti egy sokakat érintő
példával a szélsőséges étrend veszélyeit
a szakértő. A koncentrációs képesség, a
gyors reakcióidő és a nyomás megfelelő
kezelése mind múlhat ezen. És úgy általában véve a stratégiai gondolkodás megléte.
Akár egyéni, akár csapatsportágról beszé”
lünk, a szisztéma és a taktika nélkülözhetetlen a versenyzői célok elérésében. Ennek
követése azonban nem az izmokon múlik,
hanem fejben dől el.”

MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS

De nem csak a minőség, az időzítés is
döntő jelentőségű. Ha rosszkor eszünk
sokat, a jól ismert kajakóma agyunktól
von el energiákat, hogy az emésztésre
több jusson. Ugyanígy hatnak a túlzottan
zsíros ételek is, melyek feldolgozása extra
ráfordítást igényel. A koncentráció szempontjából tehát kiemelten fontos, hogy a
tápanyagokat megfelelő mennyiségben és
jól megválasztott időpontban vigyük be a
szervezetünkbe, hogy a mentális funkciók
ne lássák kárát. És van még egy alapve”
tő üzemanyag” agyunk számára, amiről
”
aztán tényleg nagyon kevés szó esik. Ez
az oxigén. Pedig a szakszerű táplálkozás a
helyes levegővétellel kezdődik, amit tudatosan kell fejleszteni. A megfelelő légzőfunkció segít ellazulni stresszes helyzetekben – amiből a profi sportban van bőven
–, míg a jól tervezett étrend támogatja az
oxigénfelvételt. Ebből is látszik: minden
mindennel összefügg.”

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő
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Legendás futballistánk, Ebedli Zoltán hosszú évek óta
vegetáriánus étrendet követ
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# 13+1

TÓTH
NIKOLETT

1. Hogyan lettél kézilabdázó? Hirtelen
ötletként jött, hiszen mindig a csajos
dolgok érdekeltek, mint például a
tánc és a balett. Szüleim kézilabdáztak, az ő javaslatukra próbáltam ki a
sportágat az Óbudai Sportiskolában,
ahonnan két év után a Fradihoz kerültem.

A totó
hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek.
Ezúttal női
kézilabdacsapatunk
tehetséges
irányítóját,
Tóth Nikolettet
faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Született: Budapest,
2001. július 13.

2. Kik voltak a gyerekkori kedvenceid? Görbicz Anitára, Kovacsics Anikóra
és Szucsánszki Zitára mindig felnéztem, akárcsak a férfiak közül Nagy
Lacira. Hosszú Katinka fantasztikus
sportteljesítménye is nagy hatással
volt rám.
3. Kitől kaptad az életben és a sportban a legjobb tanácsot? A Fradiban
először Szarka Éva volt az edzőm,
akivel az együtt töltött három év alatt
nagyon szoros kapcsolatom alakult
ki, a mai napig minden kérdésemmel
hozzá fordulok tanácsért. Tizenhárom
évesen kerültem Simics Judithoz és
Kovács Attilához, nekik szintén sokat
köszönhetek.
4. Milyen érzés a Fradiban sportolni,
mennyiben különbözik az FTC más
kluboktól? Az MTK-nál töltött néhány
hónapos távollét rádöbbentett arra,
hogy a Fradiban minden más: családias hangulat, remek körülmények, és
persze a szurkolótáborunk is egyedi,
ők mindig mellettünk vannak, kiállnak
értünk és szívből szurkolnak nekünk.

Magasság, testsúly:
175 cm/65 kg
Poszt: irányító
Korábbi klubjai: Óbudai
Sportiskola
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5. Mit tartasz a csapat legnagyobb
erényének? A csapatszellemet. Nehéz
helyzetben, ha nem megy a játék, a
szívünk akkor is hajt minket, és ha kell,
megszakadunk a pályán.
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6. Mivel töltöd legszívesebben a szabadidődet? Nagyon szeretek olvasni,
gyakran hallgatok zenét és szívesen
éneklek is.
7. Milyen autóval közlekedsz? Nincs
autóm, villamossal járok.
8. Kedvenc ételed, italod? A zabkását imádom, különböző változatokban szoktam elkészíteni. Egy kis
chiamaggal, gyümölccsel vagy éppen
kakaóval nagyon finom. Általában
vizet iszom.
9. Kedvenc filmed, könyved, színészed, színésznőd? A Szent Johanna
gimi sorozata a kedvenc könyvem, a
színészek közül Bradley Coopert és
Jennifer Lopezt emelném ki.
10. A Fradiban kik a legjobb barátaid? Alapvetően mindenkivel jóban
vagyok. Remek közösséget alkotunk,
nincsenek klikkek, kedveljük, megbecsüljük egymást.
11. A zöldek vezetőedzőjével, Elek
Gáborral milyen a kapcsolatod? Gábor megértő, humoros, kedves ember,
abszolút jól kijövünk egymással.
12. Legnagyobb élményed a Fradiban? Meghatározó évek voltak az
életemben, amikor Szarka Évával
sorra nyertük a gyerekbajnokságokat.
Boldog vagyok, hogy már a felnőtt
csapatban játszhatok, ráadásul a BLben is szerepet kaptam pár percre.
13. Céljaid a közeli és a távoli jövőre?
Szeretnék meghatározó, stabil játékossá válni a Fradiban, akire mindig
lehet építeni és számítani. Távolabbi
célom a Final Fourban való szereplés
a klubommal, még messzebbre nézve
pedig az olimpiai részvétel a válogatottal.
+1. Életmottód röviden? Ne álmodd
”
az életedet, hanem éld az álmodat!”

!

Három gólt lőtt idegenben a BL-negyeddöntőben
a Rosztovnak, amivel ő lett a forduló újonca

21/05/19 14:14

JUBILEUMI
KOLLEKCIÓ
SÁL

120 év zöld-fehér
büszkeség

PÓLÓK

fehér, zöld

BÖGRE
fekete

