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Nézz körül nyitott pozícióink között, és találd meg 
a helyed abban a munkakörben, ami leginkább illik hozzád!
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FÉRFI LABDARÚGÁS 
BAJNOKOK LIGÁJA
December 2.: FTC–Barcelona
December 8.: Dinamo Kijev–FTC

NB I
December 5.:  DVTK–FTC
December 12.: FTC–ZTE
December 16.: Paks–FTC
December 19.: FTC–Budafok

NB III 
December 2.: FTC II–Paks II

ÖREGFIÚK
December 31.: FTC–BVSC

NŐI LABDARÚGÁS
NB I
December 5.: Haladás–FTC

FÉRFI VÍZILABDA
OB I
December 5.: FTC–Szolnok
December 12.: FTC–OSC
 

FÉRFI KÉZILABDA
NB I
December 6.: Orosháza–FTC
December 13.: Balatonfüred–FTC
December 16.: FTC–Veszprémi KKFT

FUTSAL
NB I
December 14.: FTC–Aramis SE
December 21.: Újpest–FTC
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! A Groupama Arénában 78 NB I-es, 9 Magyar Kupa- és
6 Ligakupa-mérkőzés mellett 7 nemzetközi mérkőzést nyert a Fradi
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Örökre belém ivódott a pillanat, ahogy a régi Fradi-
játékosok a klub által részükre fenntartott páholyban 
megkönnyezték, amikor az Újpest elleni derbi előtt 
megjelent a kivetítőn Branikovits László fotója. 
Másodpercek múlva aztán a húszezres publikum felállva 
és tapssal köszönt el a 71 éves korában elhunyt népszerű 
Branitól. Megható pillanatok voltak, s ahogy végignéztem 
a nagy öregeken, arra gondoltam, addig jó, amíg ennyi 
hajdani futballistáról gondoskodhat a Ferencváros. Az égi 
öltöző ugyanis tele van klasszisokkal, remek csapat jött 
össze odafönt, nekünk azonban még idelenn van dolgunk…
Például ugyanazt kell tennünk, mint márciusban, amikor 
vigyáztunk és figyeltünk egymásra, s főként az idősebb 
sportolóinkra, akik közül sajnos időközben néhányan 
szintén eltávoztak. Tudom jól, egy-egy telefonhívás a 
közhelyszerű ”Hogy vagy, cimbora?” felütéssel is milyen 
fontos az embernek, főként, ha a Fradiról is tudunk szót 
ejteni. Ami végképp lényeges, hiszen a klub örökké 
összeköt bennünket. Mert önzetlenül szeretjük. S ez a 
legfontosabb. A szeretet. Anno Sárosi Gyurka, Lázár 
Gyula, Gyetvai Laci bácsi vagy éppen a Császár, azaz 
Albert Flórián gyakran énekelte – utóbbi kettőt élőben 
volt szerencsém hallgatni – a közismert nótát: Szeressük 
egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs, ennél szebb 
szó, hogy szeretet, a nagyvilágon nincs…
Persze, pontosan tudom, hogy például a hatvanas évek 
klasszikus Fradijában sem mindenki szerette egymást, 
a bajban azonban mindenki félretette a sérelmeit és 
összefogott. Mert szerették a klubot, s tudták, csak 
közösen sikerülhet kitörni a szürkeségből, a nihilből, a 
proletár irigységből és semmittevésből. Most annyiban 
más a helyzet, hogy virágzik és sikeres a klub, ugyanakkor 
hasonló is, hiszen ugyanúgy egymásra vagyunk utalva. 
Őseink és mi is megéltünk már ilyen időket. Az ÉDOSZ-, 
majd a Kinizsi-korszakot, a hatvanas–hetvenes évek felső 
utasítását, miszerint a Fradit nem kell megszüntetni, 
csupán középszerűvé tenni, vagy a kétezres évek közepén 
az égbekiáltóan igazságtalan kizárásunkat az NB I-ből. 
Ezen események mind összeterelték és megerősítették 
a Ferencvárosért rajongó emberek százezreit. Ennek 
is köszönhetően juthattunk el újra a Bajnokok Ligája 
csoportköréig.
Ezt az irányt kell tartani. Meg az egységet. Figyeljünk 
és vigyázzunk nagyon egymásra, meg a Fradira, 
hiszen minden egyes szurkolónk fontos, egyedi és 
nélkülözhetetlen. A tét nagy, a cél közös: nem temetésekre, 
hanem meccsekre akarunk járni mindahányan…
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! Az FTC 140 találkozón 100 győzelmet, 30 döntetlent 
és 10 vereséget könyvelhetett el a 2015-ben átadott arénában
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KOCSIS SÁNDOR- 
EMLÉKTÁBLA AVATÁSA
Szeptember 21-én emléktábla-avató ünnepség zajlott a Szent István 
Technikum és Kollégiumban, az iskola egykori diákja, a Fradi 1949-es 
bajnoka, Kocsis Sándor tiszteletére. Az esemény házigazdája az intézmény 
igazgatója, Harmath Zsolt, valamint a KOCSIS90 emlékév kezdeményezője, 
a korábbi barcelonai főkonzul, dr. Kovács Barnabás volt. Az ünnepség a 
tavaly áprilisban indult KOCSIS90 emlékév rendezvénysorozatának egyik 
állomása volt. Az igazgatói megnyitó beszéd után felolvasták Tarlós István 
miniszterelnöki főtanácsadó köszöntését, aki az 1954-es vb gólkirálya 
életútjának összefoglalása mellett köszönetet mondott azoknak, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy ”Kocsis Sándor immár elfoglalja a magyar 
futballtörténelemben az őt megillető helyet”.
Az ünnepségen beszédet mondott még Gellei Imre, Szöllősi György és Kocsis 
Tibor, a Magyarok a Barcáért című film rendezője is. A vendégek között volt 
Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, valamint Hollai Zoltán a spanyol 
nagykövetség képviseletében, és Jesus Pizarro, a La Liga közép-európai 
képviselője. A diákok kreatív kisfilmmel készültek Kocsis góljairól, valamint 
vetítésre került egy részlet a Magyarok a Barcáért filmből. Videóüzenetében 
ifjabb Kocsis Sándor édesapja utolsó meccsét idézte fel, a Barcelona 
veteránjainak elnöke, Ramón Alfonseda pedig háláját fejezte ki Kocsissal 
együtt Kubalának és Czibornak is, hogy hozzájárultak a Magyarországgal 
kialakult kapcsolataikért. Az ünnepség zárásaként megnyitották 
a KOCSIS90 fotókiállítást.

GYORS

# HÍREK 

6www.fradi.hu ! Kocsis emlékét szobor, két emléktábla, valamint 
róla elnevezett út és sporttelep is őrzi

SZÜLETÉSNAPOS  
KEK-HŐSÖK
Magyar István és Rab 
Tibor, a Ferencváros 
többszörös bajnok 
és kupagyőztes 
labdarúgói, akik 
tagjai voltak 
az 1974/75. évi 
KEK-döntős csapatnak, 
a közelmúltban ünne-
pelték 65. születésnap-
jukat. Ezúton is gratu-
lálunk és jó egészséget 
kívánunk nekik!

SZÁRNYALÁS 
A TURUL KUPÁN
Tatabányán rendezték 
meg a kerékpárosok 
jubileumi 30. Turul 
Kupáját. A 70 kilomé-
teres versenyen a nők 
abszolút mezőnyében 
és az elit kategóriában 
egyaránt ezüstérmes 
lett Marton Orsolya. 
A 30 kilométeres távon 
a férfiaknál Kovács 
Bercel abszolútban 
és korosztályában, 
az U17-esek között 
is a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel.

EREKLYÉK EGY
FRADI-LEGENDA
KARRIERJÉBŐL
Gyurika – medencék, gólok, pofonok. Ezzel a címmel nyílt 
meg a Fradi Múzeum nyolcadik időszakos kiállítása, amely 
dr. Kárpáti György, az FTC háromszoros olimpiai bajnok 
klasszis vízilabdázójának rendkívül eredményes és sikeres 
pályafutását mutatja be. Természetesen a kiállításon 
központi szerepet kapott legendánk három olimpiai 
aranyérme, s több, eddig még soha nem látott relikviát 
is megtekinthet a nagyközönség. A kiállítás előkészületei 
már a tavalyi évben megkezdődtek, együttműködésben 
legendás vízilabdázónkkal és családjával. A megnyitót 
eredetileg Kárpáti György júniusi, 85. születésnapjára 
tervezték, ő azonban sajnos már nem érhette meg ezt.

KISS IMRE
KÖSZÖNTÉSE

A KÖZGYŰLÉSEN
Az FTC Baráti Kör szeptember végén tartotta 

éves rendes közgyűlését az FTC-MVM Népligeti 
Sportközpont kézilabdacsarnokában. A koronavírus 

elleni védekezés szabályainak betartásával 
lebonyolított eseményen először Bálint László, az 

FTC BK elnöke ismertette az elnökség beszámolóját. 
Az egyesület 2019-ben a jogszabályi előírásoknak 

és az alapszabálynak megfelelően működött. A 
klubvezetéssel való jó kapcsolatnak köszönhetően 
a rendszeres havi összejöveteleken méltó módon 

meg tudtak emlékezni a jubiláló legendákról. A 
programokat meghívott előadók színesítették. A klub 
lelkes szurkolóiból álló tagság nagy örömmel fogadta 

az év sportsikereit.

Ezt követően Lóránt Sándor a felügyelőbizottság 
beszámolójában kiemelte az elnökséggel való 

jó együttműködést. Megerősítette, hogy az 
alapszabály, a tagság nyilvántartása, a pénzügyi 

fegyelem a vonatkozó jogszabályoknak megfelel. 
Az összejövetel végén Kiss Imrét, a FTC BK 

hűséges tagját, egykori titkárát köszöntötték 80. 
születésnapja alkalmából.

! Verrasztó Dávid és a Team Iron 2019-ben az 5. helyen végzett
a nyolccsapatos International Swimming League mezőnyében

Bálint László és Kiss Imre
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A FRADIBAN 
EGY CSALÁD 
VAGYUNK

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

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

MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila, 
Budai László, Czégány Pál, Diószeghy Betti, Hatos Szabolcs, 

Kántor Barnabás, Kis Ferenc, Kovács Bence, 
Lakat T. Károly, Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám, 

Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Tumbász Hédi,

 Németh Andrea, Orlóci Zsuzsanna, Molnár Ádám, Papp György 
(Fotósarok), Tobak Csaba, Vincze József (FTC Múzeum)

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park, 
1031 Bp., Angel Sanz Briz út 13., 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

KERESKEDELMI IGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu

PROJEKTMENEDZSER: Nagy-Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely

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

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

FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor

TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.

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

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

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

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

a www.marquardmedia.hu weboldalon. 

A kiadó a MATESZ tagja! 

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

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

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

A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB TERMÉKEI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, 

RUNNER’S WORLD, SHOPPIEGO
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.PL, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA, SHOPPIEGO

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

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

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

vis  sza von ha tó. 

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

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

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

www.fradi.hu

# FRADIMÉDIA

Az elmúlt hetekben folyamatosan készült 
az FTC kirekesztés elleni legfrissebb 
videója. A 2020-as már a kilencedik 
egymást követő év, amikor a Ferencvárosi 
Torna Club felhívja a figyelmet arra: a 
világban nincs helye a rasszizmusnak.
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

A Ferencvárosi Torna Club 2012-ben, a hazai
sportegyesületek közül elsőként kampányt 
indított a kirekesztés ellen, és rendszeresen, 
kisfilm formájában hívja fel a figyelmet ennek a 
törekvésnek a fontosságára.
Azóta igyekszünk minden évben legalább egy 
olyan kisfilmet, videót, kampányt készíteni, amiben 
a kirekesztés elleni harcról beszélünk. 2012-es, 
többek között Somália főszereplésével készített 
alkotásunkat a Magyar Olimpiai Bizottság fair play-
díjjal jutalmazta. 
2013-ban Muhamed Besic és Böde Dániel, 2014-ben 
előbb Lipcsei Péter, Dragóner Attila és Thomas Doll, 
majd többek között Gera Zoltán és Roland Lamah is 
szereplője volt a felhívásunknak. 2015-ben látványos 
grafikai munkával mutattuk be reklámfilmünket, 
amelyben Gera és Böde mellett Dibusz Dénes és 
Cristian Ramírez is feltűnt. 
Az elmúlt években pedig a teljesség igénye nélkül 
Elek Gábor, Madaras Norbert, Varga Dániel, Kótai 
Mihály, Babos Ádám és még számtalan sikeres, híres 
Fradi-sportoló vagy ismert fradista mutatta meg, 
hogy a Fradiban egyek vagyunk. 
2020-ban újabb videóval és hozzá tartozó 
werkfilmmel készülünk. Lapzártánk előtt éppen 
legújabb kampányunk utolsó simításai zajlottak, 
így könnyen lehet, hogy mire olvasóink a kezükbe 
veszik kedvenc magazinjukat, addigra a FradiMédia 
YouTube-csatornáján már látható lesz friss, 
kirekesztésellenes videónk. 
A Fradiban egy család vagyunk. 

! Női tekecsapatunk 6 forduló után
hibátlanul vezeti a Szuperligát8
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ITT VAGYUNK!



NEM CSAK A PÁLYÁN KELL 
A LENDÜLET
Szinte már hagyomány az Eisberg 
Hungary Kft. és az FTC együttműködé-
se. Mindkét fél elkötelezett a kiegyen-
súlyozott táplálkozás és a rendszeres 
testmozgás mellett, így nem csoda, 
hogy már tradíció a félidei snackcse-
megézés a Fradi otthonában tartott 
mérkőzéseken. A lelkes drukkereknek 
mostantól egy igazi újdonsággal is 
kedveskednek: a Félidei Fradi Salival, 
ami a zöldsaláta és a mozzarella remek 
kombinációjából született. A könnyű 
és tápláló falatokkal pedig a szurkolás 
is jobban megy, mert a lendületre és 
a frissességre nemcsak a pályán van 
szükség, hanem a lelátókon is.

ÖSSZEKÖT A TÁMOGATÁS 
HAGYOMÁNYA
A társadalmi felelősségvállalás a 
Ferencvárosi Torna Club életében is 
fontos szerepet tölt be. Jó példa erre 
az áprilisi Hősöknek főzünk akció, 
melynek során a SPORTFIVE Hungary 
Kft.-vel kiegészülve mindennap meleg 
ebéddel, valamint tízóraira friss pék-
süteménnyel látták el a Szent László 
Kórház dolgozóit a Groupama kony-
hájából. Ehhez a kezdeményezéshez 
csatlakozott az Eisberg Hungary Kft. 
is friss salátáival és ízletes önteteivel.

CSAK STÍLUSOSAN
Közös múltjuk előtt nem is tiszteleg-
hetnének jobban a felek, mint egy 
Fradi–Újpest-találkozóval, hiszen az 
Eisberg és az FTC együttműködése 
is az említett derbivel kezdődött – 
egy évvel ezelőtt.

Bár a két csapat ősi riválisa egy-
másnak, Gazsi Zoltán, az Eisberg 
ügyvezető igazgatója mégis úgy 
nyilatkozott akkor, hogy az egész-
ségünk és testünk tisztelete felül kell 
kerekedjen minden más szemponton. 
Az egészségre való törekvés és a 
sportszeretet ugyanis a szurkolóknak 
is ugyanolyan fontos lehet. A saláta-
óriás egyébként már több alkalommal 
is tanúbizonyságot tett amellett, hogy 

nem állnak tőle távol a labdazsong-
lőrök – korábban a Bozsik-programot 
is támogatta.
Az ötletgazdák bíznak benne, hogy 
a Ferencváros–Újpest-találkozó szü-
netében debütált Félidei Fradi Sali 
elnyeri a közönség tetszését, s a cse-
mege mostantól gyakori vendég lesz 
a Groupama Arénában. Merítsenek 
lendületet a szurkoláshoz az Eisberg 
ízletes finomságaival!

FÉLIDEI FRADI SALI 
VÁRJA A FOCIRAJONGÓKAT 

Október 24-én szédületes fociderbire került sor a Groupama Arénában, 
a Ferencváros és az Újpest csapott össze. A mérkőzés szünetében, 

a VIP-szektorban pedig különleges salátapartira került sor – főszerepben 
az Eisberg Hungary Kft. ízletes ropogtatnivalójával: az akkor debütált 

Félidei Fradi Salival. Hiszen az egészséges táplálkozás és a sport kéz a kézben jár.
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! A VIP Gold részleg kínálatában számos finomságot 
találnak a húsevők és az édesszájúak is

JUNIOR PRIMA 
DÍJÁTADÓ ÉS
 GÁLAKONCERT
2020 tíz díjazott zeneművésze november 26-án  
19:30-tól az mvmjuniorprima.hu oldalon

Csatlakozzon ingyenesen  
és regisztráció nélkül!



! Mátrai Sándor 555 mérkőzésénél csak Ebedli Zoltán (565),
Sárosi György (647) és Lipcsei Péter (649) játszott többet a Fradiban

# PÉTERFALVI 95
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      MÁTRAINAK IS
A MESTERE VOLT
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SZÁNTAY BALÁZS

” Szekszárdon születtem, ott kezd-
tem atletizálni. 1944-ben országos 
ifjúsági bajnoki címet szereztem 
távolugrásban, 11 másodperccel 
évtizedeken keresztül tartottam a 
Tolna megyei ifjúsági rekordot 100 
m-es síkfutásban. Érettségi után 
sikeresen felvételiztem a Testnevelé-
si Főiskolán (TF), de a tanév a front 
hazánkba érkezése miatt nem kez-
dődött el. A leventeszolgálat, majd 
a szovjet málenkij robot után 1947-
ben kezdhettem meg a tanulmánya-
imat. Bár a nehéz évek negatívan 
hatottak a sportteljesítményemre, 
az 1947-es magyar atlétikai baj-
nokságon csapat távolugrásban a 
győztes TF SE tagja voltam” – kez-
dett bele élete történetébe.
Péterfalvi Lajos 1951-ben kapott 
oklevelet a főiskolán, de már azt 
megelőzően, 1950 szeptemberétől 
az FTC atlétaedzője lett, és 1965-ig 
dolgozott az Üllői úton. 

”A háború után a Fradi nehéz 
helyzetbe került atlétikai szakosz-
tályát az 50-es évek elején meg-
próbálták újjáéleszteni. Sok kedves 
tanítványom volt, nehéz lenne 
hiánytalanul felsorolni őket, ezért 
kiemelem Mátrai Sándort. Sándor 
kiváló adottságokkal rendelkezett. 
100 méteren 10,9 mp volt a legjobb 
ideje, távolugrásban a 7 métert 
ostromolta, az 1952-es helsinki olim-
pián bronzérmet szerzett 4x100-as 
váltó tartalék embere volt. Már 
Orosházán is bebizonyította, hogy 
az atlétika mellett a futballhoz is 
van tehetsége. Sokat vívódott, hogy 
melyik sportágat válassza. Engem is 
megkérdezett, hogy mit tanácsolok 
neki. Fájó szívvel azt javasoltam, 
hogy ha híres sportoló akar lenni, a 
labdarúgást válassza, hiszen akkor 
minden héten legalább egyszer 
szerepelni fog a sportújságban, és 
anyagilag is jobban jár.

Jól döntött, amikor 1953-ban
a Fradi igazolt futballistája lett.
81-szer szerepelt a válogatott-
ban, háromszoros bajnok és a 
VVK-győztes gárda kapitánya volt. 
Döntése ellenére futócipőjét meg-
tartotta, s valahányszor kértem, 
rendelkezésre állt a magyar bajnok-
ságban a 4x100 m-es váltóban
és az ötfős távolugró csapatban.”
Péterfalvi Lajos a sport területén
végzett munkája elismeréseként 
nyugdíjba vonulásakor megkapta
a Sportérdemérem aranyfokozatát, 
80. születésnapján pedig életműdíjat 
kapott. Most, 95. születésnapja alkal-
mából szeretettel fogadja
a Fradi-család jókívánságait.

! A Groupama Arénában 140 férfi labdarúgómeccsen 
316 gólt szereztünk és 104-et kaptunk

JUNIOR TŐRSIKEREK
A Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnokban rendezték 
meg a kadet és junior tőr 
Magyar Kupa 1. fordulóját. 
A junioroknál mindkét 
nemben ferencvárosi 
aranyérem született: 
a nőknél a Fradi TV 
műsorvezetője, Zsoldosi 
Karolina védte meg a 
címét, a férfiaknál pedig 
a Fradi kadet Európa-
bajnoka, Szemes Gergő 
diadalmaskodott. 
A 2. fordulóban a kadet 
korosztályban Horváth Keán, 
míg a junioroknál Zsoldosi 
Karolina és Horváth Soma 
szerzett bronzérmet. 

PARÁDÉS TORNÁSZLÁNYOK
Női tornaszakosztályunk szépen 
szerepelt a leány utánpótlás 
csapatbajnokság első fordulójában. 
Az elit kezdő gyermek Budapest 
csapatbajnokságot fölényesen 
nyerte meg a Ferencváros a második 
helyezett UTE előtt! Az egyéni 
versenyben csak összetett eredményt 
hirdettek, amelyben taroltak a 
fradisták, az első öt hely mindegyikét 
megszerezték. Külön öröm, hogy 
az országos bajnokságban indult 
tizenegy csapat közül is a Ferencváros 
lett a legjobb.

4-4 ARANY, EZÜST 
ÉS BRONZ A HOSSZÚ-
TÁVÚ OB-RÓL
Október 23–25. között Debrecen-
ben rendezték a hosszútávúszó 
medencés országos bajnokságot. 
A 10 km-es versenyen a férfiaknál 
Gálicz Péter szenzációs úszás-
sal, 1:51:01-es idővel ezüstérmes 
lett, megelőzve többek között a 
címvédő, világbajnok Rasovszky 
Kristófot. A hölgyeknél Söme-
nek Onon Kata ezüstérmes lett, 
ugyanő 5 kilométeren még egy 
bronzérmet is szerzett, akárcsak 
Székelyi Dániel. A junioroknál Tabi 
Zoltán és Balogh Vivien egyaránt 
megnyerte az U18-U19-esek 1500 
méteres versenyét, az U16-U17-
es korosztályban junior nyílt vízi 
világbajnok úszónk, Mihályvári- 
Farkas Viktória 5 kilométeren és 
1500 méteren is aranyérmes lett, 
míg Gálicz László ezüst-, Mé-
száros Dániel pedig ugyanezen 
számokban bronzéremmel zárt.

ÉRMEK A SERDÜLŐ 
BIRKÓZÓ OB-RÓL
Miskolcon rendezték 
a birkózó serdülő 
országos bajnokságot, 
az FTC a fiúk 
között kötött- és 
szabadfogásban hét 
versenyzővel indult. 
László Koppány 
aranyérmet szerzett 
a kötöttfogásúak 
+85 kilogrammos 
versenyében. Kudelász 
Hunor (kötöttfogás, 75 
kg) ezüst-, Manczák 
Máriusz Ruben 
(szabadfogás, 
57 kg) bronzérmes lett.

TÖRÖK DOMINIK 
MÁRK CSILLAGOS 
ÖTÖSE
Gálázott az FTC junior 
válogatott versenyzője, 
Török Dominik Márk 
a Győri Úszó Sport 
Egyesület regionális 
versenyén. Úszónk 
nyolc számban indult, 
ezek közül ötben 
(100 méter gyorson 
és pillangón, 
200 gyorson és 
mellen, valamint 400 
gyorson) aranyérmes 
lett. Ezen felül még két 
ezüstérmet szerzett 
s egy ötödik helyezést 
ért el.

GYORS
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14www.fradi.hu ! A barcelonai mérkőzés előtt született
meg Tokmac Nguen gyermeke

Süpek Róbert

Három Torkos Péter

Fényes Mihály és Márton

Kaluzsa AlexandraNémeth Zsolt és Némethné Kasza Mónika

#
enfradim

Vegyél részt 
te is 

a Zöld & Fehér 
magazin 

szerkesztésé-
ben, fotózz, 
és töltsd fel 

képeid 
Instagramra 
#enfradim 
jelöléssel!

Fotó: Koleszár-Sugár Kinga

5+1 tanács a téli autóvezetéshez
Tippek Vogel Adrienn autóversenyzôtôl

„A csúszós utak, a hó és ónos esô, a 
korai sötétedés vagy a karácsony 
elôtt megnövekvô forgalom miatt 
a téli vezetés sokszor a gyakorlott 
sofôrök számára is kihívás. A 
megváltozott vezetési körülmények 
gyorsabb reakciókat és olykor más 
vezetési stílust igényelnek” – mondja 
Vogel Adrienn raliversenyzô. „Éppen 
ezért nem szabad az utolsó pillanatra 
hagyni a téliesítést és még az ôsz 
során idôt kell szakítani az autó 
átvizsgálására, hogy a hidegebb 
hónapokat már felkészülten és 
hibátlan mûszaki állapotú jármûvel 
várjuk.”

Vogel Adrienn szerint az alábbi 
óvintézkedésekkel elkerülhetjük a 
váratlan helyzeteket:
1. Elô a téli gumikkal! Tartósan 7°C 
fok alatt javasolt téli abroncsra 
váltani, hiszen ezek sokkal nagyobb 
tapadást biztosítanak a csúszós, 
jeges utakon. A hosszú várakozás 
elkerülése érdekében érdemes 
minél hamarabb idôpontot kérni 
gumicserére, ahogy közeledik a 
hideg idô.
2. A mûszaki ellenôrzés 
elengedhetetlen! Télen egy átlagos 
akkumulátor akár a kapacitásának 
kétharmadát is elveszítheti, ezért 
fontos legalább évente egyszer, 

a téli hónapok elôtt ellenôrizni. 
Már az akkuproblémára utalhat, 
ha nehezen indul be a motor. 
Emellett a fékrendszer ellenôrzése 
is ajánlott, melynek megfelelô 
mûködése a csúszós, jeges utakon 
jóval kritikusabb. A lámpákat sem 
árt ellenôrizni a tél beköszönte 
elôtt, hiszen az izzók fényereje több 
éves használat után akár a felére 
is csökkenhet, emellett a hûtôvízre 
is tanácsos odafi gyelni, hogy a 
megfelelô hatásfokú fagyálló legyen 
benne. Magyarországon ebbôl a 
-30 fokig ellenálló típus megfelelô. A 
fentieket mi magunk is elvégezhetjük 
vagy kérhetjük szakember segítségét.
3. Készüljünk a megfelelô 
eszközökkel! Téli autózás során 
mindig legyen kéznél jégkaparó, 
esetleg jégoldó spray arra az 
esetre, ha a havas víz a gépkocsira 
fagyna. Ezen kívül érdemes 
hóláncot is bekészíteni, fôleg, ha 
külföldre készülünk vagy sokat járunk 
havas, meredek utakon. Hosszabb 
várakozás, elakadás esetére 
legyen az autóban meleg takaró, 
öngyújtó, és elemlámpa, valamint 
kis kiszerelésben fagyálló ablakmosó-
folyadék is jól jöhet.
4. Külön fi gyeljünk a megfelelô 
látási viszonyokra! Ellenôrizzük az 
ablaktörlôk állapotát és, ha nagyon 

elhasználódtak, tanácsos a téli 
szezon elôtt új lapátokat beszerezni. 
Emellett a nyári ablakmosó-
folyadékot mindenképp cseréljük le, 
nehogy belefagyjon az ablakmosó 
rendszerbe. Ugyanakkor, ha már a 
télit használjuk, ügyeljünk rá, hogy 
mindig elegendô mennyiséggel 
induljunk útnak.
5. Ne kapkodjunk! Havon, és jégen 
sokkal érzékenyebben reagál az 
autó a kormánymozdulatokra, ezért 
óvakodjunk a hirtelen fékezésektôl 
és sebességváltoztatásoktól, 
próbáljunk hosszabb fékutat 
választani, mert a hirtelen fékezésnél 
az autó megcsúszhat és könnyen 
elveszíthetjük felette az irányítást. 
Emellett igyekezzünk minden esetben 
az idôjárási, illetve látási viszonyoknak 
megfelelô sebességgel haladni 
és szigorúan tartsuk legalább a 2 
másodperces követési távolságot! 
Továbbá indulás elôtt érdemes 
néhány percig járatni a motort, hogy 
egy kicsit átmelegedjen a rendszer.
+1 tipp: Legyünk elôrelátók! Ne 
csak a téli idôszak elôtt, hanem a 
hidegebb hónapok után is vizsgáljuk 
át az autót. A hó és a fagy, illetve 
a megváltozott útviszonyok okozta 
esetleges károk egy kora tavaszi 
ellenôrzésen még egyszerûbben és 
költséghatékonyabban orvosolhatók.

A kiszámíthatatlan idôjárási körülmények és a megváltozott út- és látási viszonyok miatt a téli vezetés jóval 
nagyobb koncentrációt és felkészülést igényel. Ahhoz, hogy kiváló mûszaki állapotú autóval és vezetés-
technikai szempontból is felkészülten várjuk az új évszakot, érdemes már ôsszel megtenni a megfelelô 
óvintézkedéseket és idôt szánni az autó téliesítésére. A Mercarius Flottakezelô márkanagykövete, Vogel 
Adrienn összefoglalta, mire érdemes odafi gyelni a téli autózás során a biztonságos közlekedés érdekében.
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A LABDA KÉZRŐL KÉZRE, LÁBRÓL LÁBRA, 
A TÖRTÉNET SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR. 
FERENCVÁROSI SPORTOLÓK, KOLLÉGÁK 
MESÉLNEK EL EGY-EGY TÖRTÉNETET,
S MÁRIS PASSZOLNAK EGYIK TÁRSUKHOZ.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Színész? Dehogy!
Fáradt erő-
művész...

ELEK
GÁBOR

PA
S

S
Z

Mucha Józsefhez, egykori
legendás labdarúgónkhoz:
Miként élte meg, amikor Zöllei János, azaz Kalap,
a közismert fradista fruttiárus így köszöntötte
az ellenfél híveit: Itt a Mucha, lesz ma ruha?

Ezúttal a Kossuth- és Jászai-díjas színmű-
vész, a köztudottan nagy Ferencváros-szur-
koló Eperjes Károly kérdezte Elek Gábort, 
női kézilabdacsapatunk vezetőedzőjét:
Ugye a jövőben is marad a magyar
játékosok dominanciája a csapatnál?

Persze, hogy marad a magyar játékosok 
dominanciája, ugyanis ez a filozófiánk és
a fradizmusunk lényege, mint ahogy a négy 
külföldinek is mindenkor azonosulnia kell
a klub szellemiségével.

S akkor, íme, Elek Gábor története, amely
hosszú évekre nyúlik vissza:

– Korábban egy budai szállodával álltunk 
kapcsolatban, ahol a játékosok regenerá-
lódtak a mérkőzések és a nagy terhelések 
után. Egy alkalommal a meleg vizes rész-
legben ültek a lányok, amikor megjelent a 
tévéből ismert színész, aki szinte bevonult a 
medencébe, feszített, domborított, locsol-
gatta magát, látványosan és egyértelműen 
hatást akart gyakorolni a hölgyekre. Ekkor 
már pontosan tudtam, hogy ebből baj lesz. 
Négy igen csinos játékosunk, Zizi (Szu-
csánszki Zita, aki immáron a tréner felesége 
– a szerk.), Zácsik Szani, Németh Csilla és 
Szabó Edina ugyanis azonnal észrevette 
a ”papagájt”, majd fennhangon elkezdtek 
egymás közt beszélgetni. Feltehetően az 
ismert közszereplő arra számított, hogy a 
csajok elkezdenek sugdolózni, miszerint 
itt van a művész úr, ezzel szemben rá sem 
néztek, folyamatosan egymással beszél-
gettek. Ilyen megjegyzéseket hallottam:

”a tévében sokkal fiatalabbnak tűnik”, 

”hogy néz ez ki?”, ”na hallod, ez kövér”, 

”stílustalan, fáradt erőművész”! Az illetőnek 
ennyi bőven elég volt, villámgyorsan
és pironkodva elhagyta a medencét.
S még autogramot sem kértek tőle... 

TEGYÉL FRADI-AJÁNDÉKOT
A KARÁCSONYFA ALÁ!



# FUTBALL 
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Barcelona
bezárkózva is
felejthetetlen
élmény volt
A Ferencváros csodálatos Bajnokok Ligája-menetelésének első állomása Barcelona volt.
A túra az 5-1-es vereség dacára is felejthetetlen élmény volt. SZÖVEG: BOLDIZSÁR MÁRTON

! Tokmac háromszor talált be a BL-selejtezők során, amivel
4 másik játékossal együtt a selejtezők legjobb góllövője lett 

FUTBALL #
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Többeknek eszébe jutott a párhuzam: 2019-ben, az 
Európa-liga csoportkörében is idegenben és éppen 
Barcelonában kezdett a Fradi. Az a túra viszont 
minden szempontból más volt: akkor az azóta már 
a spanyol másodosztályba zuhant Espanyol volt az 
ellenfél a mintegy 40 ezer néző befogadására alkal-
mas RCDE Stadionban. Azt a meccset nézők előtt 
játszották, így több ezer fradista is láthatta, ahogy a 
zöld-fehérek bravúros, 1-1-es döntetlent játszanak.
Ezúttal viszont a másik barcelonai klubcsapat, a 
katalán identitás szimbóluma, az FC Barcelona volt 
az ellenfél, a helyszín a 99 786 néző befogadására 
alkalmas ikonikus aréna, a Camp Nou, és az is biztos 
volt, hogy egyetlen néző sem láthatja a helyszínen a 
mérkőzést. Ahogy minden más esetben, a 2020-as  
évet a feje tetejére állító koronavírus-járvány ugyan-
is ezúttal is közbeszólt.
A maszkviseléshez az elmúlt hónapokban már hoz-
zászokhattunk, az viszont talán még az egyébként 
sokat utazó sportolóknak is szokatlan teher, hogy a 
népligeti gyülekezőtől a háromnapos utazás utolsó 
percéig – a meccsnap előtti edzést, a mérkőzést, a 
hotelszobában tartózkodást és az étkezést leszá-
mítva – minden másodpercben viselni kell a száj-
maszkot, hiszen a spanyol törvények szerint októ-
berben már az utcán is kötelező volt a járvány elleni 
védekezés ezen eleme. Így a stábtagoknak le kellett 
mondaniuk a meccsnap délelőttjén a szokásos vá-
rosnézésről – igaz, egyébként sem nyújtott hívoga-
tó látványt a teljesen üres, kihalt, bezárt üzletekkel 
és kávézókkal szegélyezett La Rambla –, a játéko-
soknak pedig még a megszokott frissítő, regeneráló 
sétát is a hotel kertjében elvégzett nyújtásra kellett 
cserélni.
A járvány azt is eredményezte, hogy az FC Barcelo-
na világsztárjaival is lehetetlen volt érintkezni
– a meccsnap előtti és meccsnapi sajtótájékoztatók 
online zajlottak, a Barcelona pedig még a Fradi
utazásának délelőttjén, zárt kapuk előtt letudta 
edzését. Ennek ellenére a kiruccanás mindenki 
számára örök élmény maradt. A játékoskijáróból a 
Camp Nou stadion gyepére lépni még üres lelátók 
előtt is olyan kuriózum, aminek a hangulatát Európa 
talán egyetlen stadionja sem tudja megadni,
függetlenül attól, hogy az illető szimpatizál-e
a katalán óriással vagy sem.
A FradiMédia stábja ráadásul egyedi lehetőségként 
engedélyt kapott, hogy a mérkőzés napjának
délelőttjén látogatást tegyen és forgasson a Barca 
Múzeumban. Azon a helyen, ahol – a többi serleg
mellett – a kiállítás megkoronázásaként megtekint-
hető az öt eredeti BL-trófea, s ahol külön sarkot 
kapott Johan Cruyff és Lionel Messi az összes 
Aranylabdájával és Aranycipőjével.
Barcelonában továbbá máig megkülönböztetett 
tisztelet övezi – a Barcával szintén sikeres magyar 
társai, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán mellett

– az egyetemes futballtörténet egyik legnagyobb 
alakját, Kubala Lászlót. Maga a Camp Nou stadion
is azért épült, mert a csapat régi otthona már túl 
kicsi volt, annyian akarták látni a gyepen varázsolni 
a magyar zsenit. Szobra ott áll az aréna főbejára-
ta előtt, ezt a szobrot pedig a mai napig fennálló 
kölcsönös tisztelet jegyében az esti BL-összecsapás 
előtt megkoszorúzta a Barcelona és a Ferencváros 
vezetősége – magyar részről az Orosz Pál vezér-
igazgató vezette küldöttség.
Ezután már tényleg nem volt más hátra,
mint a mérkőzés. Sokak gyerekkori álma élőben 
hallani a Bajnokok Ligája jól ismert himnuszát.
Hát még játékosként vagy akár stábtagként.
Ha pedig ez a Barcelona otthonában történik,
az még zárt kapuk mellett is felejthetetlen élmény. 
Ha pedig Tokmac varázslatos gólja a találkozó 
legelején nem lesről születik, az év sztorija lehetett 
volna a meccs. Amelynek 5-1-es vereség lett a vége, 
de látva a játék képét és azt a megalkuvást nem
tűrő küzdelmet, amit a Ferencváros bemutatott
a találkozó egésze alatt, szégyenkezni semmi
okunk nem lehetett.
Erről szól a Fradinak a BL-kaland: tanulni, tapaszta-
latot szerezni és élvezni ennek az utazásnak
minden percét!

FC BARCELONA–FTC 5-1 (2-0)

Barcelona, Camp Nou
Vezette: Sandro Schärer (svájci)

FC Barcelona: Neto – Sergi Roberto (Firpo, 62.), Piqué, Leng-
let, Dest – Pjanic (Busquets, 76.), de Jong – Francisco Trincao 

(Dembelé, 63.), Coutinho, Fati (Pedri, 63.) – Messi

FTC: Dibusz – Botka (Lovrencsics, 77.), Blazic, Kovacevic, Civic 
(Heister, 63.) – Haratin, Laidouni (Somália, 63.) – Zubkov (Mak, 

71.), Sigér, Isael – Tokmac (Boli, 71.)

Kiállítva: Piqué (68.)

Gólszerzők: Messi (27., 11-esből), Fati (42.), Coutinho (52.), 
Pedri (82.), Dembelé (89.), illetve Haratin (70., 11-esből)

A FRADIMÉDIA 
STÁBJA EGYEDI 
LEHETŐSÉGKÉNT 
ENGEDÉLYT KAPOTT, 
HOGY A MÉRKŐZÉS
NAPJÁNAK 
DÉLELŐTTJÉN 
LÁTOGATÁST TEGYEN
ÉS FORGASSON
A BARCA MÚZEUMBAN

! Tokmac 22 nemzetközi tétmérkőzésén
összesen 8-szor talált be a Ferencvárosban
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Megvan az
első pont
A barcelonai túra után két hazai mérkőzés következett a Bajnokok Ligájában, a Dinamo 
Kijev ellen a Groupama Arénában, a Juventus ellen pedig a Puskás Arénában. Nem
csak ez volt a különbség: az ukrán csapat ellen megdobbant a Fradi-szív, kétgólos
hátrányból egyenlítettek a mieink, a Juventusnak viszont talán a kelleténél könnyebben 
megadták magukat. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

! Franck Boli a Juventus ellen 4. gólját szerezte 
Fradi-színekben nemzetközi tétmeccsen
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A Bajnokok Ligája tiszteletére csapatunk otthona, a 
Groupama Aréna is kicsit új fazont kapott. A Dina-
mo Kijev elleni találkozóra a főbejárat BL-díszletet 
öltött, s a BL grafikái, színei is megjelentek a lelátón 
és a hirdetőtáblák helyén is. 
Igaz András, a Groupama Arénát üzemeltető cég, 
a Sport Five Hungary Kft. ügyvezető igazgatója 
napokkal a kijeviek vendégjátéka előtt arról számolt 
be, hogy az Újpest elleni derbit követően rögtön 
megkezdték a pálya karbantartását, a nézőtér taka-
rítását. Hozzátette, az európai szövetség, az UEFA 
szigorú, a nézőszámot a kapacitás 30 százalékában 
korlátozó szabálya miatt a BL-találkozó előtt durván 
16 ezer üresen maradó széket kellett felmatricázni, 
s nagyjából öt-hatezer kartonbábut is elhelyeztek a 
tribünökön. Igazodva a járványhelyzethez, a sta-
dion területén 60 kézfertőtlenítő pontot állítottak 
fel. Hogy milyen szintű sorozat a Bajnokok Ligája, 
azt jól mutatja, hogy az UEFA semmit nem bízott a 
véletlenre, több mint tízfős csapatot küldött a hely-
színre annak érdekében, hogy minden megfelelően 
működjön.
Amikor a várva várt összecsapás előtti napon az uk-
rán küldöttség megérkezett Budapestre, már nem 
lehetett belépőt váltani a csoportkörös meccsekre, 
az online és személyes bérletértékesítés ugyanis 
két nappal korábban lezárult. Persze, még mindig 
akadtak olyanok, akik ebbe nem akartak belenyu-
godni, kis túlzással csak az FTC alkalmazottjaihoz 
befutó megkeresésekből meg lehetett volna tölteni 
a járványhelyzet miatt virtuálisan összezsugorodó 
Groupama Arénát...
Kedden természetesen a Ferencváros címerével és 
a Bajnokok Ligája grafikáival, ellenfeleink logóival 
díszített sálak, kabátok, pólók, sapkák, kiegészítők 
is megérkeztek a Fradi Shopba. Sokan azonnal fel 
is keresték a szurkolói boltot, hogy beszerezzenek 
egy-egy relikviát. 
Amikor szerdán, a magyar és az ukrán bajnok pár-
harca előtt néhány perccel felcsendült a Bajnokok 
Ligája világszerte ismert himnusza, erre az alkalomra 
készült sálak emelkedtek a magasba. Noha csak 5-6 
ezer szurkolónknak adatott meg, hogy a helyszínen 
élje át a mérkőzést, a hangulaton érződött, hogy ez 
az este különleges: az oldallelátó és a B-középpel 
szemközti kapu mögött (maszkban, minden negye-
dik széken) helyet foglalók a szokottnál is jobban 
együtt éltek a táborral, együtt tapsoltak, ugráltak, 
szurkoltak az ultrákkal. ”Megfogyva bár, de törve 
nem…” – üzente molinón a tábor, s abszolút ennek 
megfelelően zajlott a szurkolás is.
Vezetőedzőnk, Sergei Rebrov korábbi csapata, a 
Dinamo Kijev sajnos hamar lehűtötte a kedélyeket, 
hiszen az Ihor Haratin kezezése után megítélt bün-
tetőt követően a 28. percben Viktor Cigankov, majd 
néggyel a lefújás előtt Carlos De Pena is bevette 
Dibusz Dénes kapuját.

Ekkor sokakban felsejlett a tavalyi, Ludogorec elleni 
Európa Liga-csoportmeccs emléke, amikor a ko-
rábban oda-vissza legyőzött bolgár bajnok nagyon 
simán nyert 3-0-ra az Üllői úton. 
A kilátogató drukkerek a kétgólos hátrány ellenére 
nem adták alább, a térfélcserét követően is folya-
matosan zengett-zúgott a ”Hajrá, Fradi!”, ezzel is 
pluszerőt adva játékosainknak. Az 59. percben meg 
is lett ennek az eredménye: Tokmac Nguen egy 
remek lövéssel szépített (1-2)!
A továbbiakban is a Ferencváros dominált, együtte-
sünk mindent megtett az egyenlítésért, s az aka-
rat meg is szülte gyümölcsét. A 90. percben, már 
emberelőnyben Franck Boli is betalált, ezzel alakult 
ki a 2-2-es végeredmény. Noha a legtöbb fontos 
statisztikai mutatóban felülmúltuk a Dinamo Kijevet, 
összességében igazságos eredmény született, a 
Ferencváros tehát megszerezte első pontját a Baj-
nokok Ligájában.

FTC–DINAMO KIJEV 2-2 (0-2)

Budapest, Groupama Aréna, 6000 néző.
Vezette: Kruzliak (szlovák)

FTC: Dibusz – Lovrencsics (Botka, 86.), Blazic, Kovacevic 
(Dvali, 86.), Heister – Haratin (Laidouni, 65.), Sigér (Mak, 73.), 

Somália – Zubkov, Tokmac, Isael (Boli, 73.).
Vezetőedző: Sergei Rebrov

Dinamo Kijev: Bojko – Kedziora, Zabarnyij, Popov, Karavajev 
– Bujalszkij (Garmas, 81.), Szidorcsuk, Saparenko (Baluta, 89.) – 

Cigankov (Rodrigues, 92.), Szuprjaha (Verbic, 89.), De Pena.
Vezetőedző: Mircea Lucescu

Gólszerzők: Tokmac (59.), Boli (90.), illetve Cigankov (28. – 
büntető), De Pena (41.)

Sárga lap: Somália (12.), Heister (21.), Haratin (27.), Laidouni 
(71.), illetve Szidorcsuk (52.), Bujalszkij (76.)

Kiállítva: Szidorcsuk (86.)

AMIKOR A MAGYAR
ÉS AZ UKRÁN BAJNOK 
PÁRHARCA ELŐTT 
NÉHÁNY PERCCEL 
FELCSENDÜLT
A BAJNOKOK LIGÁJA 
VILÁGSZERTE ISMERT 
HIMNUSZA, ERRE AZ 
ALKALOMRA KÉSZÜLT 
SÁLAK EMELKEDTEK
A MAGASBA

! Dibusz Dénes 5 meccs alatt 18 védést mutatott be,
ami a legtöbb a BL-selejtezők alatt
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FTC–JUVENTUS 1-4 (0-1)

Budapest, Puskás Aréna, 20 000 néző. 
Vezette: Grinfeld (izraeli)

FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka (Heister, 
68.) – Haratin, Sigér, Somália – Zubkov (Uzuni, 80.), Isael 
(Boli, 73.), Tokmac (Mak, 73.). Vezetőedző: Sergei Rebrov

Juventus: Szczesny – Cuadrado (Frabotta, 76.), Bonucci, 
Chiellini, Danilo – Ramsey (McKennie, 53.), Arthur  

(Bentancur, a szünetben), Rabiot – C. Ronaldo, Morata 
(Dybala, 67.), Chiesa (Bernardeschi, 76.).

Vezetőedző: Andrea Pirlo

Gólszerzők: Boli (90.), illetve Morata (7., 60.), Dybala 
(73.), Dvali (81., öngól)

Sárga lap: Botka (19.)

Egy héttel később, a 3. fordulóban a koronaví-
rusból felgyógyult Cristiano Ronaldóval felálló 
Juventus látogatott Magyarországra. Az UEFA 
szponzori, partneri és egyéb jegyvisszamon-
dásaiból felszabadult belépőinek értékesítését 
követően újabb több száz drukker jutott még 
BL-bérlethez, így a Puskás Aréna méreteiből 
adódóan a korlátozás ellenére is körülbelül 20 
ezren láthatták a Fradi és a kétszeres BL-győz-
tes olasz sztárcsapat összecsapását. 
A hangulat a Puskás Arénában is fergeteges 
volt, a stadionban hézagosan helyet foglaló, 
maszkot viselő drukkerek akkor is megállás 
nélkül biztatták a Fradit, amikor a kétgólos 
előnyben játszó Juventus a 73. minutumban 
egy elkerülhető góllal 3-0-ra növelte az elő-
nyét. Nyolc perccel később egy újabb védelmi 
megingást követően a Juventus megszerez-
te negyedik gólját is, mégsem jutott eszébe 
senkinek sem hazamenni. Meg is lett a kitartás 
és a lelkesedés jutalma, a 90. percben megint 
jött Boli, aki a kapusról kipattanó első lövé-
se után másodjára már elgurította a labdát 
Wojciech Szczesny mellett. Noha ez csak 
szépítésre volt elég, aki látta, alighanem életre 
szóló élménnyel távozott. Aztán a szurkolók 
sietősen hazaindultak, az előző nap bejelentett 
járványügyi szigorítások miatt ugyanis ezen az 
estén 24 és 5 óra között már kijárási korlátozás 
volt érvényben.
A Fradi következő BL-meccseire szerencsére 
nem kell(ett) újabb 9107 napot várni: november 
24-én ismét a Juventus következett, ezúttal 
természetesen Torinóban, december 2-án a 
Puskás Arénában az FC Barcelonát fogadjuk, 
december 8-án pedig Kijevben a Dinamo ellen 
zárja szereplését a Fradi.

! Az NB I 4. játéknapján aratott 5-0-s győzelmet követően 
6 játékosunk is bekerült a forduló legjobbjai közé
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ZÖLD-FEHÉRBE ÖLTÖZÖTT A PUSKÁS ARÉNA

Megszokhattuk, hogy a Groupama Aréna zöld 
színben pompázik, ám a Juventus elleni mérkőzés 
előestéjén és az olaszok elleni meccs napján 
néhány villamosmegállóval arrébb egy másik 
stadion, a Puskás Aréna is klubunk színeiben 
várta a nézőket. Egészen impozáns látványt 
nyújtott a hatalmas, ”békeidőben” 67 ezer 
néző befogadására is alkalmas nemzeti stadion 
a Ferencvárosi Torna Club zöld-fehér színeiben, 
az élmény pedig akkor lett teljes, amikor az 
olaszok keddi sajtótájékoztatóját követően 
(nagyjából este 8 óra magasságában) többször 
is ”elpróbálták” az arénában a Fradi-indulót és a 
Bajnokok Ligája himnuszát.

! A Paks elleni triplájával Tokmac elképesztő, 
431-es InStat-indexet produkált, őt Heister követte 389-cel
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# CÍMLAPSZTORI

Rebrov 
százados
Az elmúlt hetek a százas szám jegyében teltek a Ferencvárosnál. Sergei Rebrov 
Székesfehérváron, a MOL Fehérvár ellen ülhetett 100. tétmeccsén a Fradi kispadján. 
Nem sokkal később, a Mezőkövesd hazai legyőzésekor pedig a Groupama Arénában 
a Fradi 100. győzelmét ünnepelhettük. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

! A 6. forduló legjobb 11-ében három fradista 
kapott helyet: Blazic, Zubkov és Isael

A CSOPORT- 
KÖRT SEM 
TÚLÉLNI, 
MEGÚSZNI 
AKARTA 
A REBROV- 
CSAPAT
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Az elmúlt bő két évben szurkolóink 
megszokhatták, hogy labdarúgócsa-
patunk vezetőedzője, Sergei Rebrov 
nem tulajdonít nagy jelentőséget 
egy-egy kisebb sikernek, szép emlékű 
évfordulónak. Nem él a számok bű-
völetében (megtesszük ezt helyette 
mi...), egyszerűen csak végzi a munká-
ját. Talán ezért is alakult úgy, hogy 
az elmúlt 102 tétmeccsének egy-egy 
mérföldkövére nem a legemlékezete-
sebb összecsapások jutottak. 
Például éppen a 25. tétmeccsén 
kikaptunk Fehérváron, az 50.-en az 
Iváncsát, a 75.-en a Kaposvárt vertük 
simán (3-0 és 5-0), míg a 100. talál-
kozóján szintén a Vidivel futottunk 
össze (1-1). Amit azonban a szigorú, a 
munkát, a fegyelmet, a csapategysé-
get maximálisan megkövetelő mester 
ez alatt a 100 meccs alatt letett az 
asztalra, egészen fenomenális. 

32. MECCS: BAJNOKI ARANY
Rebrov nevéhez fűződik a történelmi 
harmincadik bajnoki cím is, aminek kö-
szönhetően felkerülhetett a harmadik 
csillag a Ferencváros mezére. Edzőnk 
32. tétmeccse előtt, a Honvéd elleni 
bemelegítésre kifutva már mindenki 
tudta a Hidegkuti Nándor Stadionban: 
30-szoros bajnok lett a Fradi. A jeles 
nap ugyan nem alakult tökéletesen, 
hiszen kikaptunk 3-2-re, de kit érde-
kelt ez akkor...
Csak egy dolog számított: a játéko-
sok, a szurkolók hozzáállása megvál-
tozott. Mindenki egy kicsit bátrabban, 
határozottabban, büszkébben sétált 
zöld-fehér mezében aznap. És onnan-
tól kezdve minden egyes sikerrel egy 
kicsit nagyobbnak, erősebbnek érez-
hettük magunkat. Ezt az érzést adta 
(vissza) nekünk a különc ukrán edző. 

45. MECCS: EL-CSOPORTKÖR
A sikerek rohamtempóban következ-
tek. A 2000-es, 2010-es évek rossz 
emlékű, fájó vereségektől hangos 
nemzetközi szereplései után végre 
Európában is volt mire büszkének 
lenniük a fradistáknak. 2019-ben a Lu-
dogorec, a Valletta, a Dinamo Zagreb 
és a Süduva elleni párharc után beju-
tottunk az Európa-liga csoportkörébe. 

A négy csatából egyedül a horvátok 
ellenit veszítettük el. 
A csoportkört sem túlélni, megúszni 
akarta a Rebrov-csapat. Edzőnk 55. 
tétmeccsére már egy olyan együttes 
futott ki, amely a CSZKA Moszkva 
otthonában is győzni tudott. 

82. MECCS: ÚJABB ARANY
A 30. bajnoki cím megszerzésénél 
is nagyobb bravúr a 31. Hiszen úgy 
sikerült 13 pontos előnnyel az NB I 
élén végezni, hogy eközben a nem-
zetközi porondon is helyt kellett állni. 
Az El csoportkörében hat meccsen 
mindössze egyszer szenvedtünk 
vereséget, karnyújtásnyira voltunk a 
továbbjutástól. 

94. MECCS: MAGA A CSODA
2020-as nemzetközi szereplésünk 
még az előző évit is felülmúlja. A Djur-
garden, a Celtic és a Dinamo Zagreb 
kiverése után Rebrov 94. tétmeccsén, 
a Molde elleni hazai 0-0-val (az ide-
genbeli 3-3-as döntetlennek köszön-
hetően) 25 év várakozás után újra 
bejutottunk a Bajnokok Ligájába!
A csoportkörben ráadásul eddig 
szintén nem kell szégyenkeznünk. A 
világ egyik legerősebb csapatával, a 
Barcelonával szemben a nagy arányú 
vereség ellenére is megálltuk a he-
lyünket, a szintén sokkal esélyesebb-
nek gondolt Dinamo Kijev ellen pedig 
kétgólos hátrányból felállva sikerült a 
pontszerzés.

! A kisvárdai mérkőzést követően a 7. forduló legjobb 
11 játékosa közé került Dibusz, Frimpong, Heister, Skvarka és Isael
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szerzett magának Dibusz Dénes és Somália is

NB I, 7. FORDULÓ:

KISVÁRDA–FTC 0-2 (0-0)

Kisvárda, Várkerti Stadion. 
Játékvezető: Berke Balázs 

Kisvárda: Dombó – Melnyik (Kukoc, 81.), Rubus, Ene, Hei – Lucas 
(Karasjuk, 81.), Simovic – Sassá (Camaj, 81.), Bumba (Kovácsréti, 

71.), Navratil (Stavros, 55.) – Viana

FTC: Dibusz – Lovrencsics, Frimpong, Kovacevic, Heister (Civic, 
65.) – Laidouni, Haratin (Vécsei, 74.) – Isael (Zubkov, 83.), Skvarka, 

Tokmac (Mak, 74.) – Boli (Baturina, 65.)

Gólszerzők: Isael (67.), Karasjuk (89., – öngól)
Sárga lap: Viana (45.), Lucas (48.), Rubus (54.), Simovic (89.), 

illetve Lovrencsics (61.), Dibusz (85.)

NB I, 9. FORDULÓ:

FEHÉRVÁR–FTC 1-1 (0-1)

Székesfehérvár, MOL Aréna Sóstó. 
Játékvezető: Karakó Ferenc

Fehérvár: Rockov – Bolla, Stopira, Musliu, Fiola 
– Nego, Nikolov – Bamgboye, Houri, Petrjak (Pinto, 68.) – Nikolics 

(Zivzivadze, 77.)
FTC: Dibusz – Botka, Kovacevic, Dvali, Heister – Haratin 

(Vécsei, 88.), Laidouni, Somália (Sigér, 46.) – Isael (Tokmac, 68.), 
Boli (Baturina, 68.), Skvarka (Zubkov, 72.)

Gólszerzők: Nikolics (55., – 11-esből), illetve Somália (43.)
Sárga lap: Petrjak (66.), Nikolov (76.), Fiola (81.), Bolla (88.), 

Pinto (89.), illetve Laidouni (37.), Sigér (85.)

NB I, 8. FORDULÓ:

FTC–ÚJPEST 2-0 (1-0)

Groupama Aréna. 
Játékvezető: Bogár Gergő

FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali (Frimpong, 57.), Heister 
– Somália (Sigér, 80.), Laidouni – Zubkov (Skvarka, 65.), Tokmac 

(Isael, 65.), Mak (Haratin, 80.) – Boli
Újpest: Pajovics – Pauljevics, Kutrumpisz (Máté, 85.), Risztevszki, 
Antonov – Perosevics (Beridze, 38.), Onovo, Csongvai, Mitrovics 

(Szakály, 74.), Simon (Bacsa, 74.) – Tallo (Gigic, 85.)

Gólszerzők: Tokmac (40.), Somália (62.)
Sárga lap: Mitrovics (50.), Beridze (64.), Heister (67.), Antonov 

(74.), Dibusz (76.), Csongvai (78.), 
Bacsa (85.), Onovo (90.)
Kiállítva: Frimpong (93.)

# CÍMLAPSZTORI

27 www.fradi.hu! A 9. forduló álomcsapatába az InStat adatai alapján 
Dibusz Dénes, Ihor Haratin és Michal Skvarka is bekerült

GROUPAMA ARÉNA, A SIKEREK OTTHONA

Ki ne emlékezne Gera Zoltán bődületes bombagól-
jára, amellyel Gerzson felavatta a Groupama Arénát. 
Hihetetlen, hogy már hat és fél éve ennek. A látvá-
nyos gólok és a fontos győzelmek sorozata azonban 
töretlen. 
Stadionunkban három Magyar Kupa-döntőt is játsz-
hattunk, és a hazai pálya előnyét jól mutatja, hogy 
mindháromszor mi emelhettük magasba a trófeát. A 
Videoton elleni fináléban kiütéssel, 4-0-ra nyertünk 
zuhogó esőben, az Újpestet egy különleges derbin, 
ismét csak Gera találatával vertük 1-0-ra, a Vasas 
elleni siker pedig a statisztikusoknál nem is számít 
győzelemnek, hiszen az összecsapás rendes játék-
ideje döntetlen lett, együttesünk 11-esek után hódítot-
ta el az MK-t. A Groupama Arénát nem tudta bevenni 
többek között a Dinamo Kijev, az Espanyol vagy a 
CSZKA Moszkva, de ment innen haza szomorkodva 
nemrégiben a horvát rekordbajnok, Kelet-Európa 
kirakatcsapata, a Dinamo Zagreb is. 
A derbiken is nagyon megy a mieinknek a Groupa-
mában. Érdekesség, hogy az Újpest ellen már kilenc 
alkalommal nyertünk új stadionunkban, köztük a már 
említett kupadöntőben. Legutóbb éppen néhány 
héttel ezelőtt, Tokmac és Somália góljával diadalmas-
kodtunk a lila-fehérek felett. Jövő áprilisban, még 
a Groupama Aréna 7. születésnapja előtt meglehet 
a 10. derbisiker a 2014-ben átadott létesítményben. 
És az is biztos, hogy a 100., arénabeli Fradi-győze-
lemre is szépen emlékezünk majd sok-sok év múltán. 
A mieink ugyanis a heti kétmeccses erőltetett menet 
közepette is óriási lendülettel léptek át a Mezőkö-
vesden. Együttesünk már az első félidőben 3-0-ra 
vezetett, a szünet után büntetőt is rontott, ziccerek 
sorát hagyta ki, de így is óriási fölénnyel nyerte meg 
az összecsapást.

NB I, 10. FORDULÓ:

FTC–MEZŐKÖVESD 3-0 (3-0)

Groupama Aréna.
Játékvezető: Iványi Zoltán

FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, Heister – Sigér (Somália, 
60.), Haratin (Vécsei, 60.) – Zubkov (Isael, 74.), Tokmac, Uzuni 

(Mak, 60.) – Boli (Baturina, 74.)

Mezőkövesd: Szappanos – Farkas (Vadnai, 78.), Meszhi, Jagodics, 
Eperjesi – Vutov (Vajda, 46.), Berecz, Karnitski, Cseri (Jurina 46.) 

– Besirovic (Serderov, 75.), Nyeszterov 

Gólszerzők: Tokmac (15.), Boli (20.), Uzuni (45+1.)
Sárga lap: Meszhi (3., 44.), Sigér (35.), Dvali (49.)

Kiállítva: Meszhi (44.)

CÍMLAPSZTORI #
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# BL25

Fagypont alatt
Két nappal a labdarúgó Bajnokok Ligája 1995/96-os csoportkörének zárása előtt 
bizsergető látványt nyújtott az Eurosport BL-magazinjában a negyeddöntő párosí-
tásának felirata: Juventus–Ferencváros vagy Real Madrid. Igen, a matematikai esély 
az utolsó fordulóig élt! Valójában azonban a Fradi nem győzni és továbbjutni indult 
Amszterdamba, hanem megúszni, túlélni. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

! Szergej Kuznyecov a Fradi történetének 
első légiósa a védelemben

SOHA ÉLETEMBEN
NEM KAPTAM ANNYI 
TÖMÉNY GYŰLÖLETET 
A KÉPEMBE, MINT
OTT ÉS AKKOR.
HA TEKINTETEKKEL, 
SZAVAKKAL
ÖLNI LEHET,
NYOMBAN EZERSZERES 
HALÁLT HALOK
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Az Ajax megingathatatlan csoportelső volt, de nem 
számíthattunk könyörületre. A címvédő egyébként 
sem osztogatta a pontokat, ráadásul 5-1-es buda-
pesti győzelme után, a magyarokra rásütött rasz-
szista bélyeg felmutatásával valóságos Fradi-ellenes 
hadjáratba fogott. A mérkőzés – és Mikulás – napján, 
december 6-án a régi amszterdami stadionba érve 
én szálltam le először a csapatbuszról; soha életem-
ben nem kaptam annyi tömény gyűlöletet a képem-
be, mint ott és akkor. Ha tekintetekkel, szavakkal ölni 
lehet, nyomban ezerszeres halált halok. 
Küldöttségünk egy tagját aztán valóban majdnem el-
veszítettük, de egészen más okból. Előző este kissé 
túltölthetett valamelyik sörözőben, és miután nem 
tért vissza a szállodába, kisebb mentőcsapatokat 
indítottunk utána. Bóbiskolva találtuk meg a közeli 
parkban, egy padon. Ennek az adta az igazi kocká-
zatát, hogy a tél első napjaiban rekord sarki hideg 
zúdult be Amszterdamba, helyenként a pálya talaja 
is beton keménységűre fagyott. 
A két klub ugyancsak fagypont alatti viszonya miatt 
az FTC-t a lehető legszűkebb stáb kísérte, így egy 
magát menedzsernek mondó, állandóan a csapat 
körül sündörgő alak még a szokásosnál is bennfente-
sebbnek mutatkozhatott. Amikor megjelentek a helyi 
sajtó képviselői a Fradi szállodájában, az emberünk 
nyílt színen ölelgetni, csókolgatni kezdte nigériai légi-
ósunkat, Babatunde Fatusit, ezzel bizonygatva, hogy 
mi aztán végképp nem vagyunk rasszisták. Enyhén 
szólva is felemás hatást ért el; egy másnapi holland 
lap használtautó-kereskedő kinézetű ferencvárosi 
vezetőként ábrázolta.

A mérkőzésen a publikum már nem foglalkozott 
a magyar vendéggel, hanem saját fiait ünnepelte, 
hiszen egyrészt pár napja nyerték meg a Világkupát 
Tokióban, a brazil Grémio feletti büntetőpárbajban, 
másrészt már a 22. percben 2-0-ra vezettek, és 
végül 4-0-ra taroltak. ” Most játszottunk a legjob-
ban, egyben a leggyámoltalanabbul” – fogalmazta 
meg frappánsan a bennünk lévő fura kettősséget 
Szeiler József tartalék kapus. Vinczéék támadhattak, 
villoghattak, helyzeteket alakíthattak ki, de azokat 
el is packázták, míg a hollandok ziccerek és előzmé-
nyek nélkül lőtték a gólokat. Az ezúttal békülékeny 
Ajax-tréner, Louis van Gaal Vinczét és Lisztest, vala-
mint a magyarok jó egyéni képességeit méltatta. 
A csoportkör és a magyar–holland hidegháború 
ezzel lezárult. Az FTC hat mérkőzésén öt pontot 
szerzett, ezzel csoportjában 3., a teljes, tizenhatos 
mezőnyben 12. lett, megelőzve Anglia, Skócia, Dánia 
és Svájc BL-képviselőjét. A 16-os elitmezőnyben 
messze a legtöbb gólt kapta, tizenkilencet, kilenc lőtt 
gólja ellenben a hatodik helyet jelentette az összesí-
tett rangsorban. 
Az általános vélekedés úgy szólt, a három komo-
lyabb verés ellenére csodálatos kaland és örök 
élmény volt a BL-főtábla, és nem szabad engedni, 
hogy egyszeri bravúr maradjon.
Kissé késve, idén derült csak ki: nem is maradt az.

! Régi idők focija volt még: mindkét csapat keretében
csupán 5-5 légiós kapott helyet
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# PSZICHÉ  

NEM
MINDEN ÁRON
A sportoló mindig úgy megy fel a pályára, hogy nyerni akar, és ezért meg is tesz
minden tőle telhetőt – de kizárólag a sportszerűség jegyében. Mert a jobb a fair play 
szelleme szerint is jobb kell hogy legyen. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

! A 2019–2020-as idény után a Ferencváros zsebelte be
az NB I legsportszerűbb csapatának járó fair play-díjat

SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT

az FTC sportpszichiátere

CSAK TISZTÁN ÉRDEMES

A győzni akarás vagy épp a másik 
legyőzésének vágya önmagában tiszta 
és legális cél, a versenyzés természetes 
mozgatórugója. De ez nem jelenti azt, hogy 
szentesítene is minden eszközt. Erről szól 
a fair play szellemisége, ami jól definiált, de 
láthatatlan határokat jelöl ki. A sportolón múlik, 
hogy átlépi-e ezeket.

” Sportszerűnek vagy sportszerűtlennek 
lenni lehet döntés kérdése. Számtalan esetet 
látunk arra, amikor tudatosság húzódik meg 
egy-egy nem tiszta megmozdulás mögött – 
elég, ha egy szándékosan begyűjtött sárga 
lapra gondolunk, mellyel a büntetett játékos 
egy soron következő, könnyebb meccsre 
akaratlagosan kipontozza magát” – hoz fel 
egy jól ismert példát a fair play szabályainak 
tudatos megsértésére dr. Kárpáti Róbert 
sportpszichiáter. Létezik ugyanakkor a 
sportszerűtlenségnek egy másik formája is, 
mely a nem jól kezelt indulatokkal függ össze. 

”Bár egy profi sportoló szándékosan
soha nem tenne kárt ellenfele testi
épségében, téthelyzetben agresszíven
léphet fel a másikkal szemben. Az ilyen típusú 
sportszerűtlen magatartás sokkal inkább
az egyén jellemével függ össze, és mint olyan, 
nem választható el teljesen a pályán kívüli 
énjétől sem.”

AZ EDZŐ A
SPORTOLÓ SZÁMÁRA 
AZ ELSŐ SZÁMÚ
ÉS SOKSZOR 
AZ EGYETLEN 
VISSZACSATOLÁSI 
PONT, AMIKOR
A PÁLYÁN MUTATOTT 
MAGATARTÁSA 
MÉRLEGRE KERÜL

ELLENFÉL VAGY ELLENSÉG?

A fair play tiszteletben tartása pedig nem 
választható el az edző személyiségétől.
A tréner a sportoló számára az első számú 
és sokszor az egyetlen visszacsatolási pont, 
amikor a pályán mutatott magatartása 
mérlegre kerül. Egy rosszalló pillantás vagy 
egy elismerő taps – két lehetséges ítélet, mely 
két ellentétes úton indíthatja el a sportolót. 
Ebben az is sokat számít, hogy a közös munka 
során a mester hogyan hangolja tanítványát: 
a másik ellenfél vagy ellenség, legyőzni kell 
őt, vagy inkább megalázni. ” Nincsenek nagy 
különbségek az amatőr és a profi szint között. 
Bár utóbbinál nagyobb a tét, így nagyobb 
a sportszerűtlen viselkedéssel elérhető 
győzelem is, alacsonyabb szinteken kisebb
a kontroll – a játékosnak önmaga felett,
a rendszernek pedig a játék felett. Ugyanígy 
nem billen ki a mérleg egyik vagy másik nem 
javára sem. A sportszerűtlen viselkedés férfi 
és női sportolók között ugyanúgy jelen van, 
legfeljebb más jelleggel.”  

TABULA RASA

A tiszta és sportszerű játék legbiztosabb 
garanciája az érett, empatikus személyiség.
Ha a sportoló kellő tiszteletet mutat a 
versennyel és ellenfelével és alázatot a sport 
egészével szemben, akkor nem akarja átlépni 
a határokat. És bár ez a személyiség jó alap 
és megfelelő nyitottság esetén utólag is 
formálható, ideális esetben kezdettől fogva 
ennek jegyében alakul. ” Hiszek abban, hogy 
gyerekkorban még minden esély adott arra, 
hogy sportszerű játékost faragjunk valakiből. 
Amíg a játék öröme a lényeg, és nem kap 
tétet a szereplés, motiváció sincs arra, hogy 
szabálytalanul játsszon valaki. A gond ott 
kezdődik, amikor a győzelem fontosabbá 
válik, mint a részvétel, és megjelenik a nyomás 
és a rossz visszajelzés a pálya széléről. Ezért
lenne mindennél fontosabb, hogy a játék 
minél tovább a játékról szólhasson.”
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! A fair play szellemiségének terjesztése céljából is
hozta létre az FTC a Fradi Fair Play-díjat 2017-ben



32www.fradi.hu ! 2020-ban hét fővel bővült Európa-bajnok
vízilabdázóink névsora

Bármilyen statisztikát böngésztünk, nem találtunk még egy ilyen teljesít-
ményt, mint amit az FTC férfi vízilabdacsapata véghezvitt az elmúlt bő két 
és fél évben. Az nem példa nélküli a történelemben, hogy egy klub tíz baj-
nokságot nyerjen zsinórban, az viszont már egyedülálló, hogy egy csapat 
hazai és nemzetközi porondon is veretlen maradjon és így nyerjen sorozat-
ban tíz kupát. A Ferencváros pólósainak ez sikerült. SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

      EGYEDÜLÁLLÓ TELJESÍTMÉNY
SOROZATBAN 10 KUPA

# VÍZILABDA
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! Vízilabda-szakosztályunk 1904-es megalakulása óta 
összesen 27 Európa-bajnok sportolót adott hazánknak

2017 novemberében az Európai Szuperkupa 
döntőjében, decemberben pedig a Magyar Kupa 
elődöntőjében maradt alul büntetőpárbaj után az 
FTC az akkor BL-címvédő Szolnokkal szemben, 
míg 2020 szeptemberében már a zöld-fehérek 
jöttek ki győztesként az újabb Fradi–Dózsa-
ötméterespárbajból a Magyar Kupa fináléjában. 
Varga Zsolt csapata fantasztikus utat járt be az 
elmúlt közel három évben, hiszen ezalatt alig 
hagyta el vesztesen a medencét, de ha igen, akkor 
sem a legfontosabb pillanatokban jött a vereség 
(például a BL-csoportkörben vagy a bajnokság 
középszakaszában kapott ki). A Szolnok elleni 2018-
as bajnoki fináléban egymás után kétszer is, de a 
mindent eldöntő ötödik meccsen győzni tudott. A 
Fradi mindig képes volt kilábalni a gödörből, és a 
legfontosabb találkozókra csúcsformába került mind 
fizikálisan, mind mentálisan. Vezetőedzőnk szerint a 
tíz kupa közül talán a legutolsót volt a legnehezebb 
megnyerni. Pedig ott volt a már említett Szolnok 
elleni döntős párharc, vagy az Olimpiakosz 
Pireusszal ötméterespárbajba torkolló Európai 
Szuperkupa- és a Bajnokok Ligája-finálé. Mégis a 
körülmények most voltak a legkedvezőtlenebbek. 
Ott volt a tavaszi szezonleállás és bizonytalanság 
a koronavírus-járvány miatt, Varga Dénes és 
Zalánki Gergő súlyos sérülése, a karanténba 
vonulás a pozitív esetek miatt, illetve az az el nem 
hanyagolható tény, hogy fenntartsák a motivációt 
a játékosokban kilenc megnyert trófea után is. Na 
és ne felejtsük el azt sem, hogy négy másodperccel 
a Magyar Kupa-döntő vége előtt 13-12-re még 
a Szolnok vezetett, majd jött Kállay Márk és 
kiegyenlített, büntetőkre mentve a csatát. A többi 
már történelem…

Az FTC zsinórban a harmadik Magyar Kupa-trófeát 
hódította el, összességében pedig már húsznál tart, 
amivel az örökranglista élére ugrott, megelőzve az 
Újpestet.



# KÉZILABDA 
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Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata első öt mérkőzésén négy pontot szer-
zett a Bajnokok Ligájában. Ez tulajdonképpen megfelel a papírformának. Más kérdés, 
hogy két győzelmét nem a két leggyengébbnek ítélt rivális ellen aratta, és ez némileg 
képlékennyé tette a továbbjutási esélyeket. A fő bizonytalansági tényező azonban ter-
mészetesen a koronavírus, amely az európai mezőnyben válogatás nélkül, de változó 
intenzitással szedi áldozatait. A Ferencváros ennek eddig rendkívüli kárvallottja.
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

ÉLNI, TÚLÉLNI, 
ALKALMAZKODNI

! November 5-én ünnepelte
az 50. születésnapját Elek Gábor

KÉZILABDA #
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Bár a Fradiba már heten visszatérhettek a korábban 
pozitív covidteszt miatt kényszerpihenőre ítéltek közül 
– igaz, Szucsánszki Zita és Márton Gréta ugyanebből 
az okból kidőlt –, a korábbi erejüket, dinamikájukat, 
alap-állóképességüket nem hozhatták magukkal. Nem 
túlzás, törvényszerű volt a mélypont. 
Be is következett. A 7-7-gólos Kovacsicson és 
Klujberen kívül a többiek önmagukhoz képest szinte 
kóvályogtak támadásban, Sando kapus ziccerek 
tömegét fogta, és a védekezés sem adta meg 
a szükséges tartást, muníciót. A 35-24-es vereség 
ténye és képe, az ugyancsak covid sújtotta, foghíjas 
és hervatag lelátó így, egyszerre bizony lehangoló 
látványt nyújtott. 
A mérkőzés másnapján Laurencz László, az egykori 
sikerkapitány, nyolcvanöt évével a legtöbbet tapasztalt 
magyar edző érdeklődésemre kijelentette: 

” Nem irigylem a kollégákat, így nagyon nehéz 
lehet dolgozni, készülni. Minden kilátástalan, 
kiszámíthatatlan. Néztem a Fradit a Bietigheim ellen, 
és azon gondolkodtam, én mit tudnék most csinálni 
Elek Gabi helyében. Arra jutottam, hogy semmit.”
A Ferencváros trénere erre rímelve mondta: 

” Nem szeretnék magyarázkodni, mindenki tud 
a problémáinkról, de kicsit ijesztő, hogy most 
azok a játékosok is fáradtnak tűntek, akik eddig 
egészségesek voltak. Ez várható volt, belefáradtak 
az elmúlt időszakba. Iszonyatosan nehéz időszak 
áll előttünk, fel kell emelnünk a fejünket, rendezni a 
sorokat.”
Annak szellemében is, ahogyan az ötvenedik 
születésnapját november 5-én ünnepelt Elek Gábor 
ezt – még a Bietigheim-meccs keserves élménye előtt, 
de azt szinte elővételezve – megfogalmazta:

” Azzal kell foglalkozni, amire hathatunk. Ha 
depressziósok leszünk, az semmit nem segít. 
Nem fogom tudni megváltani ezt az elképesztően 
rendhagyó világot, amelyben minden pont az 
ellenkezőjébe fordult, nálam sokkal okosabb 
emberek sem tudják, ezért elfogadom és 
alkalmazkodom hozzá. Annyi összevágott videóm 
van, amelyet a végül le sem játszott mérkőzésekre 
készítettem el, hogy máskor már agyvérzést kaptam 
volna az egésztől, de most ezzel sincs mit tenni. A 
kézilabda él, zajlik a magyar bajnokság és a BL, 
meggyőződésem, hogy lesz Eb, olimpiai selejtező 
és olimpia is. Aztán, ha mégsem, alkalmazkodunk 
ahhoz is.”
Igen, most ennyit lehet tenni. Élni, túlélni, 
alkalmazkodni. És az egyenes kieséses szakasz 
eléréséhez megelőzni két vetélytársat. A rajtnál 
azt mondtuk, a Ljubljanát és a Bietigheimot.
 
Most fogalmazzunk úgy: bármely kettőt.

A Rosztov-Dontól elszenvedett, 26-25-ös hazai 
vereségről már beszámoltunk a Zöld & Fehérben, ezt 
követte a korszakos bravúr Esbjergben. Ahol ”teljes 
fegyverzetben” sem egyszerű nyerni, ám a Fradit 
nem sokkal korábban valósággal letarolta a covid 
vírus. Emiatt el kellett halasztania a második és a 
harmadik fordulóra időzített mérkőzését a Vipers és 
a Metz ellen, de háromszor már nem lehetett meccset 
elcsúsztatni. A nyolc kulcsember nélkül, mindössze 
13-as kerettel – benne a még NB I-ben sem kipróbált 
négy ifistával – kivívott 24-21-es diadal a szakosztály 
történetének egyik legragyogóbb fejezete. Mivel 
azonban a csodák nem ismétlődnek hetente, a 
következő körben, szinte ugyanebben a felállásban, 
Bukarestben 25-19-re győzött a CSM és a ráció.
Az újabb, negyedik BL-felvonásban, október 24-én 
sikerült felülkerekedni a Krim Mercator Ljubljanán 
és a koronavírus-járvány megpróbáltatásain. 
A 48. perc 23-23-as részeredménye után 
meghökkentően simán, 32-25-re nyert a Ferencváros, 
ahogy Elek Gábor fogalmazott, ”felőrölte 
az ellenfelét”.
Aztán annak is eljött az ideje, hogy a karanténból 
visszatért, gyakorlatilag a nulláról kezdő, de a feszített 
program miatt szinte azonnal száz százalékon pörögni 
kényszerülő Fradi őrlődik fel. Talán a legkevésbé 
várt pillanatban, a hat BL-kör után még pont nélküli 
Bietigheim ellenében. Angela Malestein előző, Danick 
Snelder jelenlegi csapata azért többször megmutatta 
képességeit – Ljubljanában hat góllal is vezetett, a 
Rosztov-Dontól balszerencsésen kapott ki 32-31-re –, 
de november 7-én csúcsra járt, valósággal szárnyalt.

FIATALOK A MÉLY VÍZBEN 

Női kézilabdacsapatunk évek óta élen jár 
a tehetségek kinevelésében. Általában előre 

eltervezetten és megfelelő időben érkezik egy-egy 
újabb – a külvilág számára – ismeretlen név 

az utánpótlásból, 2020 kaotikus őszén azonban 
az események alakulása miatt alig-alig volt 
felkészülési idő erre. A csodálatos esbjergi 
győzelem aktív részese volt a 17 éves Ballai 

Borbála, míg Bukarestben rajta kívül pályára lépett 
az ugyancsak a 18. évében járó Bánfai Virág, 

valamint a 19.-et taposó Ferenczy Diána is. Közös 
hármukban, hogy a Bajnokok Ligájában előbb 
jött el számukra a debütálás, mint az NB I-ben.

! A járvány miatt még csak négy bajnokit játszottak a lányok, 
mégis már a visszavágó kört kezdték meg a Vác ellen
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Férfi kézilabdacsapatunkat is utolérte a koronavírus, de az ürömbe öröm is vegyült: 
a sok hiányzó miatt két játékosunk is bemutatkozhatott a magyar válogatottban. 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

     KÉT FRADISTA
DEBÜTÁLT A
VÁLOGATOTTBAN

”SIKERÜLT A GYŐZELEM, MESESZERŰ AZ EGÉSZ”
A vírus a többi csapatot, s ezzel együtt a magyar 
válogatottat sem kímélte. De ha már így volt, a 
Spanyolország és Horvátország elleni felkészülési 
mérkőzésre, illetve hosszabb távon a januári, 
egyiptomi világbajnokságra készülő keretbe meghívót 
kapott a két ferencvárosi szélső, a régóta kiváló és 
megbízható formában játszó Bujdosó Bendegúz 
és Kovacsics Péter is. Az Európa-bajnoki címvédő 
spanyolok ellen összesen nyolc újoncot avatott a 
Gulyás István szövetségi kapitány hiányában irányító 
Nagy László–Chema Rodriguez páros, de így is 
magabiztos győzelemnek örülhetett a Veszprém 
Aréna közönsége. A 32-29-cel záruló találkozón 
mindkét fradista pályára lépett, Bujdosó Bendegúz 
pedig kétszer be is talált az ellenfél kapujába.

” Már a meghívónak is nagyon örültem, gyerekkori 
álmom vált valóra – lelkendezett Bujdosó. – Végig 
rázott a hideg a Himnusz alatt, igazából leírhatatlan 
ez az érzés. Nem voltam benne biztos, hogy 
meg tudjuk verni a rendkívül erős spanyolokat, 
de megtettünk érte mindent, és sikerült is, meseszerű 
volt az egész. A mérkőzés minden pillanatát élveztem.”
Kovacsics is hasonlóan érzelmesen 
emlékezett vissza a debütálására.

” A szívünket, lelkünket ki akartuk tenni a pályára, 
ez elég jól sikerült – mondta. – A bevonulás és 
a Himnusz alatt is rázott a hideg, különleges érzés 
volt, egy álom vált valóra. A meccs előtt volt bennem 
némi izgalom, de a bemelegítés közben ez szerencsére 
elszállt. Amikor pedig pályára kerültem, teljes 
mértékben tudtam a játékra koncentrálni. A mérkőzés 
után rengeteg gratuláló üzenetet kaptam, amiket 
ezúton is nagyon köszönök!”
Horvátország ellen idegenben már nem jött 
össze a bravúr, 31-27-re alulmaradtunk, de 
Bujdosó ezen a találkozón is remekül kézilabdázott, 
mind a négy helyzetét értékesítette – Kovacsics 
ezúttal nem jutott szóhoz.

A koronavírus írta leginkább férfi kézilabdázóink 
történetét (is) az elmúlt hónapokban – hogy mást ne 
mondjunk, november 10-ig úgy értünk el, hogy a már 
szeptember 4-én elrajtolt bajnokságban, vagyis több 
mint két hónap alatt összesen négy meccset játszott 
le a gárda. Azon a négyen viszont makulátlan maradt 
a mérleg, így legalább a kényszerszünetben is csillogó 
szemmel nézhettünk a tabellára, amelyen a három 
veretlen csapat, a Veszprém, a Szeged és a Fradi 
foglalta el a dobogót.

MÁR-MÁR MUMUS A FRADI
Volt ráadásul egy bravúr is a lejátszott négy meccs 
között a két kötelező, valamint egy kalkulálható, de 
egyáltalán nem könnyű győzelem mellett. Kezdjük 
utóbbi három találkozóval: a két hazai, elvártnak titulált 
meccset tükörsimán húzta be Horváth Attila csapata, 
a Ceglédet 31-19-cel, az Orosházát 36-18-cal ütötte 
ki, a Csoknyai Istvánnal jól szereplő Budakalász ellen 
pedig 30-27-re győzött. A bravúr szeptember 18-ára 
nyúlik vissza, de alighanem a teljes szezonra hatással 
bír. A nyáron tovább erősödött, tíz magyar válogatott 
játékost felsorakoztató Tatabánya otthonában léptünk 
pályára, ráadásul a hazaiakat fűthette a visszavágás 
vágya, miután tavaly oda-vissza legyőztük őket. Ehhez 
képest szinte esélyt sem adtunk nekik, a második 
játékrészben már nyolccal is vezettünk, végül pedig 
27-24-re győztünk. Érdemes megjegyezni, hogy a 
felkészülési időszakban a Tatabánya a Veszprémet és 
a lengyel Kielcét is elkapta.

” A hatvan percből ötvenben mi irányítottuk a játékot, 
nem nyugodtunk meg öt-hat gólos vezetésnél sem, 
mert tudtuk, hogy a Tatabánya a Balatonfüred ellen is 
felállt hátrányból. Nagyon boldog és büszke vagyok” 
– mondta a lefújás után Horváth Attila vezetőedző. 
A diadal sokakban felvetette, hogy akár a tavalyihoz 
hasonló bravúrra is képes lehet a társaság, amikor 
a bajnokság felfüggesztésekor a harmadik helyért 
állt harcban. A felvetéssel kapcsolatban a Gyöngyös 
elleni rangadó után okosabbak lehettünk volna, de 
ez a meccs a halasztás sorsára jutott, miután két 
játékosunk koronavírustesztje pozitív lett.
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VÉGIG RÁZOTT A 
HIDEG A HIMNUSZ 
ALATT, IGAZÁBÓL 

LEÍRHATATLAN EZ AZ 
ÉRZÉS. NEM VOLTAM 

BENNE BIZTOS, HOGY 
MEG TUDJUK VERNI 
A RENDKÍVÜL ERŐS 
SPANYOLOKAT, DE 
MEGTETTÜNK ÉRTE 

MINDENT, ÉS SIKERÜLT 
IS, MESESZERŰ VOLT 

AZ EGÉSZ. A MÉRKŐZÉS 
MINDEN PILLANATÁT 

ÉLVEZTEM



# JÉGKORONG
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járult hozzá a kanadai válogatott győzelméhez

Több okból sem volt zökkenőmentes a beilleszkedése, de most már bátran kijelenthetjük, 
Keaton Ellerby, az FTC jégkorongcsapatának nyári sztárigazolása megérkezett: október vé-
gén, a MAC elleni rangadón remek teljesítményét győztes góllal koronázta meg. A 32 éves 
kanadai hokis elmondta, a feleségével együtt kiválóan érzi magát Budapesten, az a célja, 
hogy újabb bajnoki címhez segítse a Fradit, sőt ha adódik rá lehetőség, a magyar váloga-
tottban is szívesen játszana. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

     ELLERBY 
MEGÉRKEZETT

Jó a csapat, jól érzem magam, eddig tehát minden a 
legnagyobb rendben.

Korábban melyik volt a kedvenc országod?
Svájcban és Ausztriában is szerettünk élni, a sok hegy-
gyel, erdővel mindkét ország hasonlít Kanadára, de 
különösen Svájc elég drága. Oroszország volt talán a 
legkeményebb. Az orosz nyelvnél csak a magyar nehe-
zebb... Ráadásul hatalmasak a távolságok, ott tényleg 
szinte mindig úton voltunk.

Az elmúlt években több tengerentúli játékos bemu-
tatkozott a magyar válogatottban. Neked is lenne 
kedved ehhez?
Mindenekelőtt a klubomban, a Ferencvárosban szeret-
nék jó teljesítményt nyújtani, az a célunk, hogy meg-
szerezzük zsinórban a harmadik aranyérmet. Már most 
látható, hogy a MAC lesz a legnagyobb vetélytársunk. 
Igen, miért is ne, ha a szövetségben úgy gondolják, 
örömmel játszanék a magyar válogatottban. Bár tartok 
tőle, ez a szabályok miatt nehézségekbe ütközik, 2015-
ben ugyanis még tagja voltam a kanadai válogatottnak.

HARCBAN A MAC-CAL

Az első hetek eredményei alapján 
a 2020–21-es idény szorosabbnak ígérkezik 

az előzőnél a magyar bázisú bajnokságban, az 
Erste-ligában. A járvány a bajnokságot is szétzilálja, 

a szünetig – a válogatott november elején két 
meccset játszott Lengyelországgal – a MAC már tíz 
mérkőzésen is túl volt, a Vasas viszont csak négyig 
jutott. A Fradi nyolc találkozójából ötöt megnyert 
(hármat hosszabbításban) és hármat elveszített 

(kettőt hosszabbításban), s 14 ponttal a 21 pontos 
MAC után a második volt. Ez is arra utal, hogy a 

szlovák ligából visszatért újbudai gárda lehet 
az FTC legnagyobb vetélytársa.

Megünnepelted az első ferencvárosi gólodat?
Nagyon vártam már erre a pillanatra. Nehezen indult 
az idény az egész csapatnak, nekem pedig különösen. 
Még az előző évadban, a Dornbirnben összeszedtem 
egy térdsérülést, amiből a reméltnél nehezebben épül-
tem fel. Nyáron nem is utaztunk haza a feleségemmel 
Kanadába, igyekeztem minél hamarabb rendbe jönni. 
Budapesten, a Fradinál is folytattam a rehabilitációt, rá-
adásul a járvány miatt többen kidőltek, ezért a csapat-
tal együtt én is lassabban lendültem formába. Október 
vége felé már éreztem, hogy a térdem bírja a terhelést, 
nincs gond az erőnlétemmel, s kezdtek visszajönni a 
régi mozdulatok. A MAC elleni találkozón tényleg jól 
ment a játék, nagyon boldog voltam, hogy győztes gólt 
szereztem.

Sokan még most sem értik, hogy egy olyan kaliberű 
játékos, mint te, akinek komoly NHL-es múltja van 
több mint kétszáz meccsel, aki Európa legerősebb 
ligáiban is megfordult, harminckét évesen, tehát ereje 
teljében ugyan mit keres a magyar bajnokságban. 
Szóval, mi vonzott Magyarországra, a Fradihoz?
Imádom a hokit, ez az életem, de az erőltetett menetbe 
bele lehet fásulni. Meccs meccs után, örökké csak arra 
figyelni, hogy megfelelj az elvárásoknak, közben pedig 
elszalad melletted az élet. Nem, idővel szerettem volna 
kiszállni a mókuskerékből. A feleségemmel ráadásul 
szeretünk utazni, felfedezni új helyeket, Ausztria után 
ezért is esett a választásom Magyarországra. Az edző 
(Fodor Szabolcs – a szerk.) gyorsan meggyőzött 
arról, hogy a Fradinál jó közösségbe kerülök s komoly 
célokért küzdhetek, mert ahhoz persze még fiatalnak 
érzem magam, hogy csupán levezessek.

S hogy tetszik Budapest?
Csodálatos! A belvárosban van a lakásunk, közel a 
Duna-parthoz, ahol a kutyánkkal nagyokat sétálunk, a 
kávéházak, éttermek barátságosak és színvonalasak, az 
angolt mindenki megérti, edzésre s a Tüskecsarnokba 
is odaérek legfeljebb fél óra alatt.
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A BELVÁROSBAN VAN 
A LAKÁSUNK, KÖZEL 
A DUNA-PARTHOZ, 
AHOL A KUTYÁNKKAL 
NAGYOKAT SÉTÁLUNK, 
A KÁVÉHÁZAK, 
ÉTTERMEK 
BARÁTSÁGOSAK ÉS 
SZÍNVONALASAK, AZ 
ANGOLT MINDENKI 
MEGÉRTI. JÓ A CSAPAT, 
JÓL ÉRZEM MAGAM, 
EDDIG TEHÁT MINDEN 
A LEGNAGYOBB 
RENDBEN
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az NB I-es góllövőlista 2. helyén állt 3 gól hátránnyal

Nagyjából 70 éve töretlen sikernek örvend a bomber fazon, melynek legelső és
a mai napig megvásárolható modellje az Alpha Industries MA–1-es pilótadzseki.

A kabát megtervezésénél az elsődleges cél az volt, hogy bevetéskor, közepesen 
hideg időjárásban, valamint túlélési helyzetben remekül védő darabot állítsanak 
elő. Ehhez poliamid külső anyagot, belülre poliészter töltetet használtak, a leg-

szükségesebb tárgyaknak pedig több patentos zsebet helyeztek fel. A poliamid 
anyagnak nagy vízelvezető képessége van, kopásállósága is kiemelkedő, a poli-
észter pedig jó hőszigetelő tulajdonsággal bír. A narancsszínű belsőnek szintén 

funkciója volt, ugyanis a kifordítható megoldás bizonyos esetben életmentő lehet, 
pontosan az élénk, figyelemfelkeltő színe miatt.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

BOMBERMÁNIA

NIKE SWOOSH BOMBER
51 720 Ft | factcool.hu

FRADI BY SAXOO
22 990 Ft | shop.fradi.hu

pontosan az élénk, figyelemfelkeltő színe miatt.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

FRADI BY SAXOO
22 990 Ft | shop.fradi.hu
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CALVIN KLEIN
49 990 Ft | Van Graaf

FINSHLEY & HARDING LONDON
39 990 Ft | Van Graaf

FRED PERRY LONDON
39 990 Ft | Van Graaf

CALVIN KLEIN
49 990 Ft | Van Graaf
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A vagány szabás és a merész színek lehetővé 
teszik, hogy akár hétköznapra, de nem hétköznapi 
stílusban viseld az aznapi outfitedet A pliszírozott 
szoknya és a bomber kombója jól mutat, ha este 
bulizni támad kedved. Egy bőr vagy bőr jellegű 

ceruzaszoknyával pedig szigorúbb, mégis nagyon 
nőies hatást érhetsz el. A dzseki vékonyabb, divatos 

verziója jól kombinálható, mehet akár hosszabb 
kabát alá is.

! A BL-ben Sigér Dávid 253 percet volt a pályán,
ezalatt 33 882 métert futott, ez 133,9 méter/percet jelent

H&M
9490 Ft | hm.com

URBAN CLASSICS
16 490 Ft | aboutyou.hu

TOMMY JEANS
54 080 Ft | modivo.hu
TOMMY JEANS
54 080 Ft | modivo.hu
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BERSHKA
8995 Ft | bershka.com

LEVI’S DECK
45 837 Ft | levis.com

ALPHA INDUSTRIES 45 P HOODED
59 900 Ft | alphashop.jetfly.hu

! A BL-ben időarányosan Sigérnél csak a Mönchengladbach
két játékosa, Christoph Kramer és Jonas Hofmann futott többet



1920. október 14-én fiatal férfi hal-
doklott a budapesti Szent László 
Járványkórházban. Rónay (máshol 
Rónai) Zoltán, az FTC hajdani jobb-
szélsője élete utolsó mérkőzését 
vívta. Három héttel azután, hogy a 
családja hazahozatta orosz földről 
a négy esztendőt hadifogságban 
töltött sportolót, mégpedig ”nagy 
áldozatok árán”, amint a Nemzeti 
Sport hírül adta.
Halálának pontos oka nem ismert, 
az egyik lap azt írta, hogy diftériás 
lett. Bár még nagybetegen is a 
visszatérését tervezte a futball-
pályára, újra tréningezni akart, 
végül elhunyt. Egy másik közlés 
szerint már Budapestre szállítása-
kor járványkórházba került, és két 
hét szenvedés után úgy halt meg, 
hogy a családtagjait sem ölelhette 

bajnokság megnyerése után a külde-
ményeket, üzeneteket a Baross utca 78. 
alatti lakcímére kérte. Játékosunk sorsa 
pontosan nyomon követhető, hiszen a 
Barátok Köre feloszlását hírül adó újság-
cikkben ezt olvashatjuk: ”...játékosainak 
legnagyobb része nyilvános egyletbe 
lépett”.
Nyilvánvalóan Rónay is ekkor került a 
Ferencvárosba, mégpedig a fiatalon 
visszavonult Braun Ferenc helyére. 
1908-ban hol az ifjúsági csapatban, hol 
az FTC II-ben, a ”kombinált” csapatban, 
hol pedig a nagycsapatban játszott (ez 
utóbbiban február 16-án mutatkozott 
be a MAC ellen). Csapatunk legerősebb 
felállása ebben az évben: Fritz – Rum-
bold, Manglitz – Gorszky, Bródy, Wein-
ber – Rónay, Weisz, Koródy, Schlosser, 
Szeidler.

meg. Barátainak és klubtársainak 
nagy részvéte mellett temették el, 
sírhelye ma is megvan a Kozma 
utcai zsidó temetőben.
Rónay Zoltán életéről, sportolói 
karrierjéről keveset tudunk. A 
magyar sportsajtóban 1907-ben 
szabadon igazolható ifjúsági játé-
kosként bukkan fel a neve. Abból 
az amatőr közegből érkezett, ame-
lyet a magyar élcsapatok gyorsan 
felszippantottak, legjobb játékosai-
kat leigazolták.
Rónay a beszédes nevű Barátok 
Köre SE-ben játszott, ez az 1907 
októberében már nem is létező 
csapat a másodosztályú ifjúsági 
bajnokságban aratta rövid éle-
tű sikereit. A baráti társaságot 
csapatkapitányként maga Rónay 
igazgatta, ezt onnan tudjuk, hogy a 

# VENDÉGTOLL 

44www.fradi.hu ! Az első világháborúig a Ferencváros már 8 magyar
bajnoki címet és egy Magyar Kupát gyűjtött be

Klubunk története – sajnos –
bővelkedik harctéren meghalt, 
eltűnt, hadifogságba esett katona 
sportolókban: hiába, a 20. század 
nem kímélte az FTC-t sem. A száz 
évvel ezelőtt elhunyt nagyszerű 
sportemberre, az elfelejtett
Rónay Zoltánra emlékezünk.
SZÖVEG: SZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ

A ZÖLD-
FEHÉR
HADI-
FOGOLY

Hajdani jobbszélsőnk játékáról, egyéni-
ségéről nagyon kevés adat maradt fent. 
Szimpatikus fiúnak említik, akiből nagy 
játékos lehetett volna, ha nem vonul 
be olyan korán katonának, és nem esik 
hadifogságba. Tény, hogy hírlapi közlés 
szerint Rónay 1913-ban a Fradiból az 
óbudai 33 FC-be kérte átigazolását, 
hogy ebből mi lett, talán soha nem 
tudjuk meg.
Ne feledjük azonban, hogy még ekkor, 
a világháború előestéjén is csak 23 éves 
volt – tényleg nagy játékos lehetett 
volna belőle. Az Antall–Hoffer szerzőpá-
ros által jegyzett, Alberttől Zsákig című 
könyvben ”fürge, ügyes és szorgalmas 
csatárként” jellemzik, a forrást nem 
ismerjük, talán kortársi visszaemlékezés-
ből merítettek. A Fradiból lett váloga-
tott is, igaz, csak egyetlen alkalommal 
szerepelt a nemzeti csapatban: 1908-
ban, egy nem túl emlékezetes mecs-
csen, a Millenárison 7-0-ra kaptunk ki az 
angoloktól. Rónay Zoltán élete a hazáját 
szerető, érte fegyvert is fogó magyar 
zsidó sportoló szép példája. Arra pedig, 
hogy zöld-fehérben harminchat mérkő-
zésen nyolc gólt szerzett és háromszo-
ros bajnok, mi, kései tisztelői is büszkék 
lehetünk.

VENDÉGTOLL #

45 www.fradi.hu! A trianoni békeszerződés és a második világháború vége között
az FTC szintén 8 bajnoki címet, valamint 8 MK-győzelmet szerzett

BÁR MÉG NAGY-
BETEGEN IS
A VISSZATÉRÉSÉT 
TERVEZTE
A FUTBALL-
PÁLYÁRA, ÚJRA 
TRÉNINGEZNI 
AKART, VÉGÜL
ELHUNYT



Sokszor mondjuk, lelke van az 
FTC-MVM Sportközpontnak, de át-
érezni ezt igazán csak az tudja, aki 
rendszeres vendég a sporttelepen. 
Sportolók, edzők, irodisták, sport-
vezetők, gyerekek vagy éppen 
a szülők, akik minden egyes nap 
hozzák-viszik a gyerekeiket. Van 
ráadásul jó néhány olyan anyuka 
és apuka, aki nem a szomszéd ke-
rületből autózik a Népligetig, a két 
út között pedig marad a kerítésen 
belül – és nemcsak mert kézenfek-
vő megoldás, hanem azért is, mert 
közösségek, barátságok alakultak.

AZ ELLENZŐJE VOLTAM, DE A 
MOTORJA LETTEM
Sportoló szülőjének lenni egyéb-
ként is életforma, hiszen az edzés, 
a meccs, a felkészülési időszak 
meghatározza a család minden-
napjait, a hétvégéit, ahogy azt is, 
mikor lehet nyaralni, kirándulni, 
vagyis úgy általában majdnem 
mindent. Azokra pedig hatványo-
zottan igaz ez a megállapítás, akik 
hetente négyszer-ötször itt töltik a 
délutánjaik jelentős részét.

”Nagyszerű közösség alakult a 
szülők között, és ez sokban kö-
szönhető az edzőknek, mert nem 
hagyják, hogy a szülők beleszólja-
nak a szakmai munkába.

Az előzmények után nem is lehetett 
kérdéses, hogy a két kisebb gyerkőc 
is zöld-fehér dresszt húz majd magára, 
s most már csaknem tíz éve tölt be a 
Fradi központi helyet a Buzási család 
életében.

EGY FRADISTÁNAK EZ A KÁNAÁN
Attilával gyakran egy társaságban 
tűnik fel Szabó Kornél is a Liget étterem 
környékén. Ő váci lakosként ugyancsak 
az ingázók táborát erősíti két gyerme-
kével, az U9-ben labdarúgókapusként 
pallérozódó Boldizsárral és 
az akrobatikus tornát űző Grétával.

Baráti társasággá kovácsolódott 
a csapatunk, és nemcsak a torná-
szokkal, hanem a focistákkal, a 
birkózókkal is” – mesélte élmé-
nyeit Buzási Attila, aki Kismarosról 
furikázza nap mint nap három 
gyermekét a népligeti tornacsar-
nokba. A legidősebb, Anna még 
Vácon kezdte a tornát, az egyik 
nyári szünet idején próbálta ki a 
Fradi edzését, Bertalan és Éva 
pedig már itt ismerkedett meg az 
alapokkal is.

”Az addigi tapasztalatainkkal ösz-
szehasonlítva itt csodát láttunk… 
Azt gondoltam, hogy zsákutca 
lesz, a távolság és a munkabeosz-
tás miatt kivitelezhetetlen, ezért 
amikor elkezdtük a gyerekeket 
hordani, ellenálltam, mondtam 
a feleségemnek, hogy ha szerin-
te ez jó ötlet, akkor csinálja ő. 
Persze, egyszer-kétszer rám került 
sor. Úgy két hét elteltével éppen 
bemutató volt. Fantasztikus volt 
nézni a produkciót, annyira meg-
hatott, hogy megkönnyeztem, ak-
kora hatást gyakorolt rám, hogy 
bár ellenzője voltam a Fradiba 
járásnak, végül a motorja lettem.”
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# UTÁNPÓTLÁS 

! A tehetséges vidéki fiataloknak nem muszáj ingázniuk, 
az Albert Alapítvány segítségével sokan kapnak szállást helyben

Amíg a gyerekek edzenek, jó néhány szülő marad 
a sporttelep területén, és mert közösségek, baráti 
társaságok alakultak, könnyedén repülnek el az órák.
Ezek a közösségek meghatározzák a klub lelkületét, 
s az FTC is átszövi a családok mindennapjait. 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

KÖLCSÖNÖS
HATÁS

FANTASZTIKUS 
VOLT NÉZNI A 
PRODUKCIÓT, 
ANNYIRA 
MEGHATOTT, 
HOGY MEGKÖNY- 
NYEZTEM, 
S AKKORA HATÁST 
GYAKOROLT RÁM, 
HOGY BÁR 
ELLENZŐJE 
VOLTAM A FRADIBA 
JÁRÁSNAK, VÉGÜL 
A MOTORJA LETTEM

”Legkorábban három órakor kell in-
dulnunk ahhoz, hogy beérjünk edzésre. 
Nevezhetjük áldozatnak a sok utazást, 
hogy a délutánokat itt töltöm, 
de valójában nem érzem annak – 
mondta ezt már Szabó Kornél, majd a 
kisebbik gyerkőc, Boldizsár klubváltá-
sával kapcsolatban elmesélt egy ked-
ves történetet. – Keller József felelt ak-
kor az utánpótlásért, őt kellett felhívni, 
csakhogy nekem fradistaként ő akkora 
sztár, hogy nem mertem megtenni, 
inkább a feleségem telefonált. Nem 
volt aztán gondunk a beilleszkedéssel, 
és nekem amúgy sem teher bejárni

a sporttelepre – egy szurkolónak 
ez maga a Kánaán, olimpikonok, 
futballisták, vízilabdázók jönnek 
veled szembe.”
Kornél egy időben aktívan töltötte el 
a népligeti órákat, hiszen rendszere-
sen sportolt, amíg várakozni kellett.

”Amíg jó volt a térdem, sokat fu-
tottam, eleinte a centerpálya körül, 
majd a Népligetben. Az egyébként 
nagyon pozitív, hogy a fiam foci-
csapatánál is jó kohézió alakult ki, 
nyolcan, kilencen ülünk az asztalnál 
szülők, amíg a srácok edzenek, 
így azért könnyű elütni az időt.”

Abban mindkét szülő egyetértett, 
hogy a sportközpont megújulása is 
bőven hozzájárul ahhoz, hogy ilyen 
légkör alakult ki.

”Rendszerető vagyok, és itt rend 
van, az edzéseken pedig profizmus” 
– tette hozzá Kornél. Vagyis nem 
csoda, hogy a gyerekek és a szülők 
is ragaszkodnak a klubhoz, amely 
átszövi életüket, s amelynek ők ma-
guk is formálják a lelkületét. Mert a 
Ferencváros ezektől az apró közös-
ségektől is az, ami: Közép-Európa 
egyik legnagyobb multiklubja csakis 
így őrizheti meg családias légkörét.
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! A szülők az edzéseken nem lehetnek jelen, azonban a folyosók 
tévéin keresztül láthatják gyermekeiket edzés közben is
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# KÉZILABDA

A munka 2019 novemberében kezdődött, 
2020 nyarán pedig már tetten érhető az előrelépés 
– akadémiai képzés indult a Ferencváros 
kézilabda-szakosztályánál.

” A magyar állam három kiemelt sportágban, lab-
darúgásban, kosárlabdában és kézilabdában száz 
százalékig államilag finanszírozott akadémiai rend-
szert indított el, amely alatt valójában az elitkép-
zést kell érteni. Az akadémiák feladata, hogy NB 
I-es, sőt válogatott szintű játékosokat neveljenek 
ki, tehát a rendszer nem tömeg-, hanem minőségi 
képzésről szól” – magyarázta a program lényegét a 
kézilabda-szakosztály elnöke, Jeney Zsolt Ákos.
Az is fontos szempont, hogy a sporthoz szorosan kap-
csolódó társterületeken is megfelelő képzést kapjanak 
a gyerekek, amihez immár minden feltétel adott. Az 
FTC Kézilabda Akadémia sportigazgatója Kökény Beat-
rix lett, szakmai igazgatóként az elsősorban a felnőtt 
kézilabdából ismert Mihály Attila segíti a munkáját.

” Az év első felében kevésbé volt érezhető a válto-
zás, nyártól azonban már minden nap és minden 
edzésen tapasztalhatják a gyerekek, hogy akadé-
misták – mondta Kökény Beatrix. – Nagyjából meg-
duplázódott a sportolóinkat segítő edzők, szakem-
berek száma, a vezetőedzőkön túl a hat csapattal 
három erőnléti edző, két gyógytornász, két masszőr 
és egy dietetikus foglalkozik, illetve a lányoknál és a 
fiúknál is alkalmazunk egy-egy pszichológust. Nem 
kérdés, hogy így sokkal több idő jut minden gye-
rekre. Előrelépés, hogy a sportolóknak a megfelelő 
étkezést mi biztosítjuk, illetve az is komoly lehető-
ség, hogy – a vírushelyzet miatti korlátozásokat 
betartva – gyakorlatilag bármilyen tornán részt 
vehetnek a csapataink. Sportszakmailag nagyjából 
összeállt már a rendszerünk, a létesítmények tekin-
tetében azonban még van előttünk feladat. Hama-
rosan elkészülhet a külön konditermünk, valamint a 
rehabilitációs és a prevenciós eszközök számára is 
ki kell alakítani a megfelelő helyszínt.”

Az FTC kézilabdacsapatai eddig is kiemelkedő számban adtak játékosokat az után-
pótlásból az élvonalba, de az akadémiai rendszernek köszönhetően most még tá-
gabbra nyílik a kapu a gyerekek előtt. Minden feltétel adott a profi nevelő munkához.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

AKADÉMIAI FOKON

A vírushelyzet ugyanakkor az akadémiát sem kímélte, 
számos mérkőzést kellett elhalasztani az utánpótlás- 
bajnokságokban, de a felnőtt csapatokat érintő beteg-
ségek miatt a keretek is változtak.

” Októberben alaposan összekuszálódott minden, 
a felnőtt csapat keretét a megbetegedések után 
az ifiből kellett feltölteni, az ifit pedig a serdülőből, 
miközben precíz szervezést igényelt az edzésidők 
kialakítása a számos halasztott mérkőzés mellett. 
De mindig a felnőtt csapat a legfontosabb, ez nem 
is kérdés, és bízunk benne, hogy hamar túl leszünk 
ezen a helyzeten” – zárta szavait a sportigazgató.

TÖMEGESEN
Az FTC Kézilabda Akadémia első kiválasztója 
rögtön óriási sikert hozott: kilencven gyerek 
jelezte részvételi szándékát, pedig csak két 

korosztályról volt ezúttal szó.

” A 2007-ben és 2008-ban született gyerekeket 
vártuk az év első toborzójára, és nyugodtan 
mondhatom, hogy a célunkat elértük, hiszen 
nagyon sokan jelentkeztek – mondta Kökény 

Beatrix. – Megfigyelhető, hogy a lányok vannak 
többségben általában, a Bajnokok Ligája-csa-

patunk nagyon vonzó, de most fiúk is szép 
számban érkeztek.”

A háromlépcsős kiválasztó első napján a jelent-
kezők sportszakmai, antropometriai és pszicho-
lógiai felmérésen is részt vettek, hogy a szak-

emberek minél alaposabb képet kapjanak róluk.

” Ez a mi dolgunkat könnyíti meg, hiszen amel-
lett, hogy láttuk, milyen szinten kézilabdáznak 
jelenleg, az is kiderült, milyen a sporthoz, a já-

tékhoz, a csapathoz való hozzáállásuk. Továbbá 
hasznos tudnunk azt is, hogy a gyerekeknek 

várhatóan milyen fizikai adottságaik lesznek” – 
tette hozzá Mihály Attila szakmai igazgató.

! Kökény Bea mellett több Fradi-legenda is dolgozik az 
akadémián: Pádár Ildikó, Szarka Éva, Fiedler Erika www.fradi.hu49
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A SPORTOLÓKNAK
MI BIZTOSÍTJUK 
A MEGFELELŐ ÉTKEZÉST,
ILLETVE AZ IS
KOMOLY LEHETŐSÉG, 
HOGY GYAKORLATILAG 
BÁRMILYEN TORNÁN 
RÉSZT VEHETNEK 
A CSAPATAINK

Kökény Beatrix

! A Fradi.hu-n a Kézilabda Akadémia aloldalon mind a 13 
csapatunk eredménye könnyedén követhető



A részletes játékszabályzat a

www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.

50www.fradi.hu ! Az októberi számunkban megjelent kvíz helyes megfejtése: 
a, b, c. Nyerteseink: dr. K. Péter, K. M. Andrea, P. Zoltán

# KVÍZ

1. Hol nyugszik az egyet-
len magyar aranylabdás, 
Albert Flórián? 

Ki lőtt gólt 25 évvel 
ezelőtt az Üllői úton
a Real Madrid ellen
1-1-re végződött 
BL-meccsen?

a: Lisztes Krisztián

b: Vincze Ottó

c: ifj. Albert Flórián

a: Szent István-bazilika  

b: Hercegszántó

c: Óbudai temető

November ötödikén
hányadik születésnapját 
ünnepelte Elek Gábor, 
női kézilabdacsapatunk 
vezetőedzője?

a: 48

b: 49

c: 50

FRADI-KVÍZ, 
ZÖLD AJÁNDÉKOK
FRADI-FELADVÁNYOK Az alábbiakban három kérdést teszünk fel, három
megadott lehetőségből kell kiválasztani mindegyiknél az egyetlen helyes
megfejtést, s azok közül sorsoljuk ki havonta a három felajánlott nyereményt,
akik mindhárom kérdésre jó választ adtak.

A megfejtéseket a fradikviz@fradi.hu
e-mail címre várjuk. 

Beküldési határidő: 2020. december 15.

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések mel-

lett tüntessék fel nevüket és telefonszámukat.

A helyes megfejtés beküldői között 

3 db bambuszból készült, Fradi-címeres
öröknaptárat sorsolunk ki.

Továbbra is örömmel 
és szeretettel invitáljuk 
olvasóinkat közös játékra, 
amelynek során havonta 
három kérdést teszünk 
fel. Aki mindháromra jól 
válaszol, esélyes lesz az 
ősfradista Plicher Zoltán 
által felajánlott klasszi-
kusan zöld ajándékokra, 
amelyek újrahasznosított, 
természetes anyagok-
ból készültek – persze a 
Fradi-címerrel ellátva. A 
lényeg, hogy a kvízjáték 
során újra megidézzük 
hagyományainkat, emlé-
kezünk nagyszerű sporto-
lóinkra, szép sikereinkre, 
s a gondolataink közben 
közösen a Fradi körül 
forognak. Együtt játszunk 
és együtt örvendünk a 
csodának, amit úgy hív-
nak: Ferencvárosi Torna 
Club!

Jó szórakozást, kellemes 
időtöltést, hajrá, Fradi!

ELŐFIZETÉS / Z&F

ILYEN AJÁNLAT 
MELLETT

MÁS  LABDÁBA 
SEM RÚGHAT!

ZOLDESFEHER@FRADI.HU

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

06-1-50-50-848

Megrendelés előtt tájékozódjon az elő  -
fi zetés feltételeiről is a weboldalunkon! 
www. elofi zetesem. hu/ zoldesfeher



# ÖRÖKZÖLD

52www.fradi.hu ! Branikovits László és Bálint László is Lakat Károlynál
mutatkozott be a Fradi első csapatában

November 27-én lenne százesztendős dr. Lakat Károly, az FTC történetének edző-
ként és játékosként egyaránt legendás alakja. A hajdani kiváló balfedezet ugyan 
1967–69 között csupán három idényben irányította a Fradit, ez idő alatt két baj-
noki címet nyert a csapattal. Lakat doktor sohasem titkolta, szíve csücske minden-
kor a Ferencváros volt és élete végéig az is maradt. Az elismert szakember iroda-
lomtanárként művelt – ezért kapta a Tanár becenevet –, egyben érzékeny lélek 
volt, kitűnően értett a futballisták nyelvén. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Játékosként Puskás Öcsi ki nem állhatta a szívós és 
elveszett labdát nem ismerő Lakat Károly közelségét, 
a fedezet ugyanis általában hatástalanította a Hon-
véd klasszisát. Bozsik Cucuék nem véletlenül invitálták 
folyamatosan Kispestre, ám a Tanár a Kinizsi-érában is 
hűséges maradt a klubhoz, amelynél később edzőként 
is nagyot alkotott.
Köztudottan közvetlen és baráti kapcsolatot ápolt a 
játékosokkal, Albert Flóriánnal is nagyon kedvelték, 
egyben elismerték egymást. A mesteredző azon keve-
sek közé tartozott, akitől a Császár elfogadta a kritikát. 
A hatalommal soha nem tudott megbékélni, nem félt 
semmitől és senkitől, keményen odamondott a legma-
gasabb kádereknek is, nem véletlen, hogy csak pálya-
futása vége felé nevezték ki szövetségi kapitánynak. 
Két meccs erejéig csupán, mert gyorsan megfúrták a 
szövetségben. Kerülhetett bárhová, a Fradinál min-
denkor a legnagyobb szeretettel beszéltek róla, előtte 
mindig nyitva állt az Üllői úti stadion ajtaja. 
Miként azt sem veheti el tőle senki, hogy két olimpi-
át – 1964, 1968 – nyert a válogatottal, s közben az 
újságírókat is szórakoztatta. Amikor például a mexikói  
játékok előtt a szokatlan éghajlatról, az időeltolódásról 
kérdezték a mestert, ő frappánsan így felelt: ”Ezzel a mi 
csapatunknak lesz a legkisebb gondja. Labdarúgóink 
itthon akkor járnak haza, amikor Magyarországon a nap 
kél, Mexikóban viszont nyugszik.” 
Sajnos játékosai többségével már az égi öltözőben ta-
lálkozhat. A még élő futballisták egytől egyig jó szívvel 
emlékeznek rá.
Szőke Istvánt, a Fradi legendás csatársorának jobbszél-
sőjét Lakat Károly nem vitte el a fent említett mexikói 
olimpiára, mégis a legnagyobb szeretettel beszélt egy-
kori mesteréről: ”Karcsi bácsi fantasztikus szakember 
volt, változatos, lendületes, hangulatos és jó tréninge-
ket tartott. 1968-ban, egy héttel az indulás előtt közölte 
velem, hogy nem visz ki Mexikóba, ami örök fájdalmam, 
mégis szerettem, tiszteltem és becsültem őt.” 
Rákosi Gyula is tisztelte Lakat Károlyt, ő így emlékezett:

”Az edzői szakmát tökéletesen értette, amihez kifogás-
talan pedagógiai érzék párosult. Nem tudjuk és nem is 
szabad elfelejteni őt, a neve a Ferencváros történelmé-
nek arany lapjaira kívánkozik.”
Juhász István sem fukarkodott a dicsérettel:

”Abban az időben nemcsak Magyarországon, hanem 
a világon is az egyik legjobb edzőnek tartottam. A 
kisujjában volt a futball, öt perc alatt mindent megállapí-
tott az ellenfélről. Ízig-vérig fradista volt, kifogástalanul 
felkészített bennünket, senkitől sem féltünk, amihez az 
ő habitusa is kellett.”
Lakat Károly 1969-ben, három sikeres év után ezekkel a 
szavakkal állt fel a kispadról: Szép volt, jó volt, elég volt! 
Ebben az évben hagyta abba a labdarúgást az 1965-ös 
VVK-fináléban a győztes gólt szerző legendás balszél-
ső, Fenyvesi Máté, akinek helyén ez idő tájt leginkább 
Katona Sándor szerepelt. Fenyvesi doktornak ezért 
sem volt felhőtlen a viszonya a mesterrel, mégis pozitív 
emlékeket idézett fel:

”Nagyszerű edző volt, élvezetes edzéseket tartott, tak-
tikailag és lelkileg is kitűnően készítette fel a csapatot. 
Gyorsan és jól reagált az ellenfél húzásaira.” 
A mesteredző nem félt fiatalokat beállítani a sztárok 
közé. Bálint László például az Egyetértésbe távozó 
Mátrai Sándor helyét örökölte meg, a nemrég vá-
ratlanul elhunyt Branikovits László pedig a külföldön 
maradt Varga Zoltánét. A Báró ezt mondta Lakat 
doktorról: ”Ő vitt fel és tett be először az első csapat-
ba, ám elfogultság nélkül, tapasztalatból mondom, 
minden idők három legjobb magyar edzőjében benne 
van. Szakmai felkészültsége mellett kiváló pedagó-
gus volt, amit híven jelez, hogy két akkora sztár, mint 
Albert Flóri és Varga Zoli is beállt a sorba, s a csapat 
érdekeit nézte mindenkor.” Dr. Lakat Károly a földi 
léttől való búcsújával is stílszerű maradt, hiszen 1988. 
december 3-án, azon a napon hunyt el, amelyen 88 
évvel korábban, 1900-ban megalakult az FTC fut-
ballszakosztálya.

    A TANÁR
EMLÉKE ÖRÖK
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ALBERT FLÓRIÁNNAL
IS NAGYON KEDVELTÉK, 
EGYBEN ELISMERTÉK 
EGYMÁST. A MESTER-
EDZŐ AZON KEVESEK 
KÖZÉ TARTOZOTT,
AKITŐL A CSÁSZÁR
ELFOGADTA A KRITIKÁT
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VESZÍTENI
TUDNI KELL
Noha a versenysúly megtartása már önmagában komoly önfegyelmet kíván, 
annak lefaragása még annál is nagyobbat. Mellé pedig alapos előkészítést, 
szakértelmet és szoros kontrollt egyaránt. Ezek együttesével biztosítható 
ugyanis, hogy csak a súlyából veszítsen a sportoló, erejéből és lendületéből ne.  
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

! Ökölvívó szakosztályunk vezetője, Kótai Mihály eredeti foglalkozása 
hentes, de egy időre beiratkozott az orvosi egyetemre is

Edzői utasítás, hormonális változás, egy sérülés miatti 
nagyobb kihagyás vagy súlycsoportváltás – csupán 
néhány a megannyi lehetséges ok közül, ami miatt 
egy sportolónak fogyókúrába kell kezdenie. De a profi 
sport ebben a tekintetben is – mint annyi minden más-
ban – alapos tervezést és pontos kivitelezést igényel. 
Nem lehet csak úgy beleugrani. ” Egy jól célzott diéta 
összeállításának első lépése mindig az állapotfel-
mérés. Megvizsgáljuk a testösszetételt, táplálkozási 
napló segítségével felmérjük az aktuális étkezési 
szokásokat, majd pedig abból kiszámoljuk, az adott 
sportoló átlagosan mennyi kalóriából él napi szinten, 
miből visz be sokat és miből keveset” – ismerteti a 
hatékony fogyókúra kevésbé látványos, de annál fon-
tosabb felvezető szakaszát dr. habil. Fritz Péter, állandó 
szakértőnk, aki szerint az előkészítő fázis egy vérvé-
tellel válik teljessé, hiszen a vérképből olvasható ki, ha 
valamiből hiányt szenved a szervezet. A diéta diktálta 
megvonásokkal ugyanis nem szabad ráerősíteni erre. 

”A legfontosabb, hogy előbb egyensúlyba tegyük 
a sportoló szervezetét. Csak ezután szabad kitűzni 
a célokat, majd ezek fényében nekilátni a testsúly 
lefaragásának.”

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. 

FRITZ PÉTER
egészség tudományi 

szakértő

ÚJRATERVEZÉS

Ennek egyik, sporton belül és azon kívül is legismer-
tebb és leginkább követett módja a napi kalóriabevitel 
fokozatos csökkentése. Van azonban egy alternatív, 
bizonyítottan hatékony út is: a bioritmus szabályozása. 
Sok esetben már az is eredményre vezet, ha nem a 
bevitt tápanyagok mennyiségét szabályozzuk, hanem 
azt, hogy hogyan időzítjük az étkezéseket, mellette 
felszámoljuk a rendszertelen táplálkozást és a nem 
egyenletes kalóriabevitelt. A több itt kevesebbet jelent, 
azaz a gyakoribb, de kiegyensúlyozott étkezés elindít-
hatja a fogyást. ” A fokozatosságon viszont itt különö-
sen nagy hangsúly van. Egyrészt a sportoló esetében 
úgy kell átalakítani a testösszetételt, hogy az ne 
menjen a teljesítmény rovására. Ehhez pedig az 
izomtömegből nem szabad veszítenie. És az időzítés 
sem mindegy. A felkészülési időszakban lehet na-
gyobb változásokat megcélozni, amikor még több 
figyelem jut erre, és van mód tesztelni a határokat is. 
Arról nem is beszélve, hogy a szokások megváltozta-
tása nagyobb koncentrációt kíván, így szellemileg 
is igénybe veszi az embert.”

VANNAK TABUK

A fiatal sportolók – és úgy általánosságban a gyerme-
kek – testsúlya rendkívül szenzitív témakör. Fejlődő 
szervezet lévén klasszikus értelemben vett fogyókúrá-
ról esetükben nem eshet szó. ” Én már magát 
a kifejezést sem használom gyerekekkel kapcsolat-
ban. Helyette egészségfejlesztésről beszélgetünk 
velük. Mert bizony sok párbeszédre, magyarázatra 
és odafigyelésre van szükség, és azt kell elérnünk, 
hogy maguktól lássák be, ha étkezési szokásaikban 
és életmódjukon változtatni kell.” Ehhez persze elen-
gedhetetlen az edző támogató és türelmes hozzáállá-
sa, de még inkább a szülői közreműködés és az otthon 
látott jó minta. ” Egyáltalán nem mindegy például, 
hogy reggelente leülünk-e együtt az asztalhoz, és 
megeszünk egy-egy tál müzlit, vagy inkább egy kicsi-
vel több zsebpénzzel engedjük útjára a gyermeket, 
hogy vegyen valamit magának a büfében, amit meg-
kíván. A kettő között kb. 15 perc különbség van. De ez 
a 15 perc a fiatal szervezet számára meghatározó.”
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EGY HATÉKONY ÉS 
JÓL CÉLZOTT DIÉTA 
ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK 
ELSŐ LÉPÉSE MINDIG 
AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS, 
HISZEN LÁTNI KELL, 
MILYEN AZ ADOTT EGYÉN 
TESTÖSSZETÉTELE, 
VÉRKÉPE, VANNAK-E 
HIÁNYTÜNETEI, ILLETVE 
MILYEN ÉTKEZÉSI 
MINTÁKAT KÖVET 

! Rebrov 21 nemzetközi mérkőzésen ült a padon: 8 győzelem 
és 10 iksz mellett mindössze 3 veresége lett, a gólarány 31-31
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Eszemben sincs tagadni, hogy percekig rázott a zokogás, amikor híre jött,
hogy egykori ” játékostársam”, később jó barátom, és ami még nagyon fontos: 
édesapám egyik kedvenc játékosa, a mindenki által csak ”Braninak” hívott
Branikovits László felköltözött az égi Fradi-csatársorba. SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

Szűcs Lajos halálát sem hevertem még ki teljesen, most 
meg itt egy újabb távozó abból a fantasztikus 1967-es 
Fradiból, amely a zöld-fehér színekért szorítók egyik 
álomcsapata volt. És milyen furcsa is az élet, Brani 
(mert mindenki csak így becézte hosszú évtizedeken 
át, amióta ismertük egymást, soha, senkitől nem hallot-
tam másként szólítani, legfeljebb a Laci keresztnevet 
biggyesztették hozzá) ennek a zöld-fehér aranycsapat-
nak közel sem volt kezdőjátékosa.
Sőt, az első aranyévben (1967-ről beszélek), miután a 
csere akkor még nem volt engedélyezett a magyar baj-
nokságban, jószerivel csak akkor játszott, ha a Varga–
Albert–Rákosi hármasból valaki valamilyen okból kidőlt. 
Olyankor mindig ott volt kéznél a Postástól igazolt, alig 
több mint 17 éves, rendkívül tehetséges srác.
Élete nagy csapását két olyan ember mérte rá, akiknek 
a legnagyobb rajongója, bámulója, csodálója volt, és 
akikre mint futballbálványokra nézett fel.
Az illetőket Albert Flóriánnak és Varga Zoltánnak hív-
ták!
No, nem mintha a két zseni akár csak egy erősebb 
tréfa erejéig valaha is bántotta volna, annyi volt csupán 
a konfliktus közöttük, hogy a Császár és a Zoli foglal-
ta el azt a két helyet a csapatban, ahol Branit pályára 
lehetett volna küldeni…
Létezik-e nagyobb balszerencse az életben, mint olyan 
poszton futballozni, ahol két világsztár feszít a mezed-
ben?
Lacit védőként, középpályásként, vagy bármelyik szé-
lén a csatársornak elképzelni sem lehetett (még Rákosi 
Gyula balösszekötői pozíciója is necces volt a számára), 
ő jobbösszekötőnek és centernek született!
Ha a nagy kettős közül az egyik valamiért nem tudott 
játszani, akkor nyílt meg előtte a lehetőség a bizonyí-
tásra, de akkor is úgy, hogy tudta, ha csodát művel 
is, a következő héten valószínűleg megint nem léphet 
pályára.
Sok felejthetetlen emlék köt hozzá, néha edzettünk is 
együtt, amikor még ő is ifista volt – ez csak az egymás-
tól mintegy fél évvel különböző születési dátumunkban 
mutatkozott meg, a kettőnk közötti futballtudást alberti 
mértékkel lehetett csak mérni… 
Amikor lehetőséget kapott, csuda dolgokat művelt. 
Mint például a Fradi–Bologna-meccsen, amit nem 
kisebb tétért játszottak, mint az 1968-as VVK-döntőbe 

jutás. A csapat akkor már túl volt a Zaragoza, a Bilbao 
és a Liverpool elleni páros mérkőzésen. (Nem melléke-
sen jegyzem meg: a Liverpool elleni második mérkőzést 
eldöntő gólt is Branikovits Laci szerezte az Anfielden, 
olyan talajú pályán, ahol könnyebb lett volna hóembe-
rek százait felépíteni, mint akár csak egyszer játékos-
társhoz passzolni a labdát…) Félórányi játék után már 
2:0-ra vezettek a Helmut Haller irányította bolognaiak, 
amikor az ezúttal  kezdőként bevetett Brani elkezdte
a maga futballtáncát és alig fél óra alatt két gólt szerez-
ve egyenlített!
Különös meccs volt, hogy mást ne mondjak, a sérült 
Albert helyett Szűcs Lajos, az örök beállós játszott 
középcsatárt (!), az ő helyét az akkoriban még balhát-
véd Páncsics foglalta el, a szintén sérült Rákosi mezét 
pedig Branikovits László kapta meg. A 0:2-ből végül 
egy varázslatos Varga-góllal 3:2-es Fradi-győzelem lett, 
és miután a kinti visszavágón a nem igazán gólerejéről 
híres Havasi ”Buckó” egyenlítő góljával sikerült hozni az 
ikszet, döntőt játszhattunk a Leeds United ellen…
Az Angliában lejátszott első mérkőzés utolsó húsz per-
cére még becserélték, a Leeds 1:0-s győzelmét azon-
ban ezúttal ő sem tudta megakadályozni. Az igazán 
nagy gálán, a telt házas, népstadionbeli visszavágón 
viszont egyetlen percnyi játék sem jutott a számára, hi-
szen Albert és Varga mindkét meccsen végig a pályán 
volt.
Branikovits László talán mint a valaha volt legnagyobb 
tudású cserejátékos vonul vissza évek múltán, ha 1968 
őszén, a mexikói olimpia kezdete előtt egy nappal Var-
ga Zoltán nem dönt úgy, hogy elhagyja Magyarorszá-
got, s egy másik világban próbál érvényesülni.
Egy hely máris megüresedett az FTC csatársorában, 
amelyet nem is kaphatott más, mint a ”kis Flóri”. A Csá-
szárhoz való kísérteties hasonlósága miatt nevezte így 
a honi futballtársadalom, hiszen szinte minden mozdu-
lata Albertet idézte. A fej- és kéztartása, felsőtestének 
ringatózó mozgása, a talppal való zseniális labdaveze-
tése, de még a frizurája és a görögös arcéle is már-már 
közeli rokonságra utalt nagy elődjével; ami persze a 
természet különös játéka folytán csupán véletlen egy-
beesés volt.

KÖNNYEK BRANIÉRT
ÖRÖKZÖLD #
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A CSÁSZÁR ÉS A ZOLI 
FOGLALTA EL AZT
A KÉT HELYET A
CSAPATBAN, AHOL
BRANIT PÁLYÁRA
LEHETETT VOLNA
KÜLDENI…
LÉTEZIK-E NAGYOBB
BALSZERENCSE
AZ ÉLETBEN, MINT
OLYAN POSZTON
FUTBALLOZNI, AHOL
KÉT VILÁGSZTÁR
FESZÍT A MEZEDBEN?

Aztán eljött az 1969-es év júniusa... A Dániában leját-
szott válogatott meccsen Albert olyan sérülést szen-
vedett, ami után több mint egy éven át nem léphetett 
pályára, így aztán Brani szinte válogathatott a jobbösz-
szekötő és a középcsatár pozíciója között.
Ettől kezdve kihagyhatatlan volt a kezdőcsapatból, 
egészen addig, amíg fel nem tűntek a fiatalok, az akkori 
edző pedig úgy érezte, mindenkivel le kell számolni, aki 
a régi időkre emlékezteti a szurkolókat.
Brani is az áldozatok között volt, csúnyán távozott az 
Üllői útról, ahonnan ahelyett, hogy megkoronázták 
volna, páros lábbal rúgták ki!
Csepelen játszott még egy ideig, de ekkor már inkább 
a civil életre készült, amelynek egyetemi diplomával a 
zsebében vágott neki.
Ahogy múltak az évek, úgy kezdett el kikopni a neve 
a köztudatból. Évtizedeken át nagyon ritkán ő maga is 
csak nosztalgiázni járt ki a Fradi-pályára. Azt remélte, 
hátha szippanthat még némi levegőt az egykori fatri-
bün, a Manci néni vezényelte öltöző, a Barinka Karcsi 
pálinkájától bűzlő szertár illatából.
Egy új, egy egészen más világgal találkozott.
És ez már nem az ő világa volt.

Újabban az égi Fradi kezdőcsapatának a tagja, amely 
leggyakrabban a Varga–Albert–Branikovits belső hár-
massal áll föl. És nemcsak akkor kap helyet a kezdő-
ben, ha a Flóri vagy a Zoli közül az egyik éppen sérült 
vagy beteg.
Most is éppen a jobbösszekötő helyén iramodik meg és 
vágtat a kapu felé. Nem kell hátranéznie ahhoz, hogy 
tudja, Varga Zoli parádés indítása után a labda má-
sodperceken belül ott esik majd le előtte. És innen már 
minden rutinmunka.
Tudod, Laci, úgy, mint Liverpoolban, amikor átemelted 
a labdát Clemence felett.
És most nem kell attól félned, hogy jövő héten már 
úgysem játszol…
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! 548 mérkőzésen játszott a Fradiban, ezzel az örökranglistán 
a 6. legtöbbet pályára lépő labdarúgónk

      SZOLGÁLAT ÉS 
PÉLDAMUTATÁS

A két Keller hamar bebizonyította, hogy elszántságuk 
és aktivitásuk is figyelemre méltó. A katonai testneve-
lés és a közelharc kiképzéseken nagy erővel vetették 
bele magukat a feladatokba. Az 55 éves volt váloga-
tott focista korát meghazudtoló módon végezte a 
gyakorlatokat, köszönhetően annak, hogy jelenleg is 
aktívan sportol. Már a fegyverrel kapcsolatos ismerete-
ket is elsajátították, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis 
lőterén kézigránátdobásra és gépkarabéllyal, valamint 
pisztollyal történő lövészetre került sor. Az egyéves 
kiképzési modulok idén novemberben érnek véget. 

” Sok érdekes dolgot tanultam és láttam a kiképzé-
sek során a tapasztalt egri kiképzőktől. A teljesség 
igénye nélkül felsorolva, betekintést kaptam a kö-
zelharc, a tereptan, a harcászat, a harctéri elsőse-
gélynyújtás, a fegyverismeret és a lövészet kiképzési 
ágakba. Annak ellenére, hogy korábban voltam 
sorkatona, szükségem volt a tanulásra, mivel már 
merőben új feladatokat lát el napjaink katonája, mint 
a korábbi sorállomány idejében, 15–20 évvel ezelőtt.
Tartalékos katonaként a munkám mellett részt vehet-
tem a hétvégenként tartott kiképzéseken. Szeretném, 
ha a közösen átélt kiképzések fiamnak, ifj. Keller Jó-
zsef őrmesternek a közös élményeken felül egyfajta 
útmutatásként is szolgálnának a Magyar Honvédség 
irányába. Boldogsággal töltene el, hogy ha van hoz-
zá kedve és elhivatottsága, Joci esetleg más szolgá-
lati formában, altisztként tervezné a jövőjét. 
A területvédelmi szolgálatra történő felkészülés, 
a moduláris kiképzés már felkeltette az érdeklődését. 
Most már bevallhatom, hogy ez is célom volt, amikor 
ismét magamra öltöttem az angyalbőrt és bátorítot-
tam erre fiamat is” – mondta el Keller József.

” Közvetlen embert és példamutató katonát ismer-
tünk meg Keller József személyében” – mondják róla 
a társai, akik a szünetekben egy-egy közös fotóra is 
alkalmat kerestek a Fradi-legendával.
Az eltelt egy év bebizonyította, hogy Keller József és 
ifjabb Keller József tartalékos katonai kiképzése és 
szolgálatvállalása sikeres történet, amely rávilágít arra, 
hogy a hazaszeretetet így is gyakorolhatjuk.

Egy év eltelt azóta, hogy az MH 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 60. Mike 
József Területvédelmi Zászlóalj katonái, Keller József és fia, ifj. Keller József aláírták 
önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szerződésüket Egerben. Így szól a hivatalos 
tájékoztatás. Ami a fradistáknak azt jelenti, hogy korábbi kedvencük immár a hazát is 
szolgálja. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

59 www.fradi.hu

ZÖLD SZALON #

! Decemberben 9. alkalommal jelenik 
meg az FTC évkönyve

ÜNNEPEKRE VÁRVA
BALLAI ATTILA

Akik november 4-én jelen lehettek a Ferencváros–
Juventus labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen a 
Puskás Arénában, bizonyára nem gondolták, hogy a 
4-1-es vereség dacára különlegesen szerencsések. És 
nem csak azért, mert huszonöt év után láthattak újra 
sztárcsapatot BL-ellenfélként, Budapesten. Hanem 
azért is, mert ki tudja, mikor látnak legközelebb. Az 
azóta a koronavírus exponenciális ütemű terjedése 
miatt meghozott rendelkezések értelmében ugyanis a 
sportesemények legalább egy hónapon át zárt kapuk 
mögött zajlanak hazánkban; így a Barcelona elleni, 
december 2-i, újabb BL-találkozó is.
A covid az egész világot, ennek részeként a sport-
világot is sújtja. Kit kevésbé, kit jobban. Nem 
kétséges, hogy a Ferencvárost és híveit 
jobban. Önmagában már az előbb 
említett példa miatt is. Hiszen 
először az FTC százhúsz éves 
történelme során végre tétmér-
kőzésre érkezik Budapestre a 
Barcelona, Kubala László, Ko-
csis Sándor és Czibor Zoltán 
– mindhármuk egykori fra-
dista – klubja, a földkerek-
ség jelenleg legismertebb és 
legnépszerűbb klasszisával, 
Messivel. Az európai szövet-
ségnél, az UEFA-nál sikerül 
elérni, hogy az óriási érdeklő-
dés miatt a Groupama helyett a 
Puskás Aréna legyen a színhelye 
az időben második és harmadik 
hazai BL-összecsapásnak – erre 
kiderül, mindhiába, mintegy húszezer 
ember kénytelen lemondani élete remélt 
meccsélményéről. A nagypapa talán az utol-
sóról, az unoka az elsőről, amely akár mindörökre a 
Fradihoz köthetné. Ráadásul a saját pálya, a minden 
barázdájában ismert Üllői úti otthon előnye is menthe-
tetlenül elvész.
Mindez kétségtelenül pótolhatatlan, mégis egyedi, 
egyszeri veszteség. Csakhogy a szurkolók a többi lab-
darúgó-, kézilabda-, vízilabda-, jégkorongeseményen 
sem lehetnek mostantól ott. Számos csapat amúgy is 
rendszeresen pár tucat, jobb esetben száz néző előtt 
játszik; nekik szinte még előnyükre is válik a kényszerű 
korlátozás.

Nem kell beengedő személyzetet, néhány sörért büfét, 
a semmiért biztonsági szolgálatot fizetni, az érdeklődés 
hiánya miatt pironkodni. A Ferencvárost viszont már az 
eddigi ”harmadolás” is súlyos hátrányba hozta, nem-
csak anyagi, hanem lelki téren is. Sokan értetlenkednek 
azon, miként lehetett a női kézilabda BL-ben tizenegy 
góllal kikapni az addig pontot sem szerzett német 
Bietigheimtól. Aki élőben, az érdi csarnokban látta a 
mérkőzést, igazolhatja, hogy az nagyjából edzéshan-
gulatban csordogált. Félreértés ne essék, ezúttal 
a nézőtérről érkező ”támogatásra” utalunk. A máskor 
elemi erejű, a fradistáknak szárnyakat adó, az ellenfelet 

görcsbe rántó biztatás helyett a foghíjas B-kö-
zépben néhányan rákezdtek ugyan egy-

egy nótára, de az pontosan úgy szólt, 
ahogyan egymástól három méter 

távolságot tartva, szájmaszkban, 

”kórusban” énekelni lehet.
Ugyanezen a hétvégén 
tapasztalhattuk, hogy a 
Dortmund–Bayern München 
Bundesliga- és a Manches-
ter City–Liverpool Premier 
League-rangadó is mintha 
szellemtanyán zajlott volna. 
A covid ellen egyelőre saj-
nos nincs orvosság, 
a sportban sem. A profi csa-

patok nem tehetnek egyebet, 
játszanak, hogy ezzel legalább 

sportáguk életjelet adjon a tévé-
nézők, a szponzorok, a közvetíté-

sek jogtulajdonosai felé. A tét nem 
kisebb, mint a túlélés. A szurkolónak 

ehhez képest csak a közvetlen élményről 
kell lemondania, és remélhetőleg mindössze 

néhány hétig. Aligha valószínű, hogy karácsonyig 
visszazökken normális kerékvágásába a világ, de az új 
esztendő új reményt is hordoz, pusztán a vakcina, a 
védőoltás miatt is.
Márciusra, áprilisra talán minden a régi lehet. 
Ezért aztán kettőzött akarattal kell célba venni 
a tavaszt a nemzetközi versenyporondon is. Női kézi-
labdában és vízipólóban a BL-ben, futballban esetleg 
az Európa-ligában.
Lesznek még ünnepeink, nem vitás. 
Csupán az a kérdés, mikor.
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# A HÓNAP FOTÓJA 

! Boli előtt legutóbb Fenyvesi Máté talált be fradistaként 
a Juventus kapujába az 55 évvel ezelőtti VVK-döntőn 61 www.fradi.hu

A HÓNAP FOTÓJA #

! Lasha Dvalinak a 38. tétmeccse volt a Fradiban 
a Juventus elleni, ezeken két gólt szerzett
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# MECCS

Szeptember beköszöntével elérkezett a mi időnk, a zsúfolt kocsmák és lelátók 
helyett azonban idén szűk családi vagy baráti körben, az otthonunk kényelméből 
javasolt szurkolnunk a válogatottnak és kedvenc csapatainknak. Jó hír, hogy az 
adrenalinfüggőségünktől és a stadionok hangulatától a négy fal között sem kell 

elbúcsúznunk, mert minden adott, hogy megéljük a meccsek legemlékezetesebb 
pillanatait. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

MECCSHANGULAT

! A Dinamo Kijev elleni meccs legjobbja az InStat szerint 
Zubkov volt (301), míg a vendégek három legjobbja védő volt www.fradi.hu63

MECCS #

FRISSEN, MELEGÉBEN, 
STÍLUSOSAN

Az előre behűtött sör már biztosan ott lapul a hűtőszekrény alján, de a 
sós és édes rágcsálnivalókról hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Az 

egyik helyről a másikra mozgatható vidám hangulatú géppel 5 perc alatt 
forró finomság készíthető, és még jól is mutat a konyhapulton. 

RETRO POPCORNGÉP
29 990 FT

PRAKTAR.HU

SÖREST
Nagyot néz majd a család, amikor meglátják, hogy az otthoni konyhai 

gépek mellett egy újabb gép sorakozik. Az integrált hűtőrendszerrel 
ellátott italgépből hideg, friss sör landol a poharadban, de csakis akkor, 

ha előtte beszerezted az 5 literes hordót is mellé. 

TRISA SÖRHŰTŐ
49 999 FT

ASPICO.HU

LOBBANTSD LÁNGRA
Akinek Zippója van, az biztosan nem a kezdő dohányosok táborát 
erősíti. Egy izgalmas meccs pedig olyan hangulatba hozhat, amihez 
bizony előkerülhet a cigaretta vagy a szivar is. 

LIMITÁLT FRADI ZIPPO BENZINES
FÉM ÖNGYÚJTÓ DÍSZDOBOZBAN
9990 FT

SHOP.FRADI.HU

HIGGY A SZEMEDNEK!
Az új N-sorozatú házimozirendszer képes a Blu-Ray kedvenc filmjeinket 
Full HD-felbontás négyszeresére is felskálázni, hogy aztán valósághű 
képminőségben élvezhessük őket egy 4K megjelenítésre képes 
televízión. Ehhez társul még a kiemelkedő hangzás, aminek nemcsak 
a szurkolás, de a családi mesenézés alatt is nagy hasznát vesszük. 

SONY BDV-E6100 HÁZIMOZIRENDSZER
139 999 FT

MEDIAMARKT.HU

LOBBANTSD LÁNGRA
Akinek Zippója van, az biztosan nem a kezdő dohányosok táborát 
erősíti. Egy izgalmas meccs pedig olyan hangulatba hozhat, amihez 
bizony előkerülhet a cigaretta vagy a szivar is. 

LIMITÁLT FRADI ZIPPO BENZINES
FÉM ÖNGYÚJTÓ DÍSZDOBOZBAN
9990 FT

SHOP.FRADI.HU

HIGGY A SZEMEDNEK!
Az új N-sorozatú házimozirendszer képes a Blu-Ray kedvenc filmjeinket 
Full HD-felbontás négyszeresére is felskálázni, hogy aztán valósághű 
képminőségben élvezhessük őket egy 4K megjelenítésre képes 
televízión. Ehhez társul még a kiemelkedő hangzás, aminek nemcsak 
a szurkolás, de a családi mesenézés alatt is nagy hasznát vesszük. 

SONY BDV-E6100 HÁZIMOZIRENDSZER
139 999 FT

MEDIAMARKT.HU

FRISSEN, MELEGÉBEN, 
STÍLUSOSAN

Az előre behűtött sör már biztosan ott lapul a hűtőszekrény alján, de a 
sós és édes rágcsálnivalókról hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Az 

egyik helyről a másikra mozgatható vidám hangulatú géppel 5 perc alatt 
forró finomság készíthető, és még jól is mutat a konyhapulton. 

RETRO POPCORNGÉP
29 990 FT

PRAKTAR.HU

SÖREST
Nagyot néz majd a család, amikor meglátják, hogy az otthoni konyhai 

gépek mellett egy újabb gép sorakozik. Az integrált hűtőrendszerrel 
ellátott italgépből hideg, friss sör landol a poharadban, de csakis akkor, 

ha előtte beszerezted az 5 literes hordót is mellé. 

TRISA SÖRHŰTŐ
49 999 FT

ASPICO.HU

! A Whoscored.com osztályzatai szerint az FTC–Dinamo legjobbja 
Sarapenko volt (7,4), akit Boli (7,2), Tokmac és Zubkov (7,1) követett
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VIP-PÁHOLY
Találd meg a lakás legkényelmesebb pontját és lazulj el.

Az extra mély kanapé szinte magába szippantja az embert,
a puha, áthelyezhető párnák pedig extra komfortérzetet nyújtanak. 

GRÖNLID KIMSTAD FEKVŐFOTEL
170 000 FT

IKEA.HU

KICSI, DE ERŐS
Ha túl nagy a család ahhoz, hogy egyetlen tévé előtt közösen nézzétek 

a sportközvetítést, érdemes beszerezni egy projektort. Az LG CineBeam 
projektora nagy fényerejű, 4K-felbontású és könnyen mozgatható. 

LG CINEBEAM LED REAL 4K UHD PROJEKTOR
(ÁR KÉRÉSRE)

LG.COM

KECSES DARAB
A Q950 mindössze 15 milliméter vastag, a hátsó panel pedig 
teljesen lapos, így tökéletesen illeszkedik a falra, állványra helyezve 
pedig kecses összképet nyújt. A térhatású hangzásnak és a valódi 
8K-felbontásnak hála, intenzívebb élményben lehet részed. 

SAMSUNG QLED 8K Q950 TELEVÍZIÓ
(ÁR KÉRÉSRE)

SAMSUNG.COM

KECSES DARAB
A Q950 mindössze 15 milliméter vastag, a hátsó panel pedig 
teljesen lapos, így tökéletesen illeszkedik a falra, állványra helyezve 
pedig kecses összképet nyújt. A térhatású hangzásnak és a valódi 
8K-felbontásnak hála, intenzívebb élményben lehet részed. 

SAMSUNG QLED 8K Q950 TELEVÍZIÓ
(ÁR KÉRÉSRE)

SAMSUNG.COM

VIP-PÁHOLY
Találd meg a lakás legkényelmesebb pontját és lazulj el.

Az extra mély kanapé szinte magába szippantja az embert,
a puha, áthelyezhető párnák pedig extra komfortérzetet nyújtanak. 

GRÖNLID KIMSTAD FEKVŐFOTEL
170 000 FT

IKEA.HU

KICSI, DE ERŐS
Ha túl nagy a család ahhoz, hogy egyetlen tévé előtt közösen nézzétek 

a sportközvetítést, érdemes beszerezni egy projektort. Az LG CineBeam 
projektora nagy fényerejű, 4K-felbontású és könnyen mozgatható. 

LG CINEBEAM LED REAL 4K UHD PROJEKTOR
(ÁR KÉRÉSRE)

LG.COM

# MECCS

! A Juventus ellen 48%-ban birtokolta a Fradi a labdát,
de a 2. félidő 2. harmadában nálunk volt többet a játékszer (75%)

DIVAT #
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MINDEN EGY HELYEN
KOMOLY BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS VÁR RÁD, MIELŐTT ELFOGLALOD 

A HELYEDET A STADIONBAN. IRATAID, BANKKÁRTYÁD ÉS A MASZKOD 
IS LEGYEN EGY HELYEN, HOGY EGYSZERŰBB LEGYEN A BEJUTÁS.

FJÄLLRÄVEN HIGH COAST ÖVTÁSKA
14 990 FT

MOUNTEX.HU

NYAKUNKON
A GYŐZTES
Bár a 2020-as évben már kicsi az esélye, hogy élőben is szurkolhatunk 
a Fradi csapatainak, a Fradi-sál kötelező kiegészítő.
Na jó, otthon is hordhatod! 

FRADI-SZÍVÜNK ZÖLD-FEHÉR SÁL
3990 FT

SHOP.FRADI.HU

A LELÁTÓN
A projektoros kinti meccsnézéshez babzsák dukál. A strapabíró darab 
víz- és UV-álló, könnyen letörölhető, igazi praktikus ülőalkalmatosság. 

FRADI-BABZSÁK
31 990 FT

SHOP.FRADI.HU

NYAKUNKON
A GYŐZTES
Bár a 2020-as évben már kicsi az esélye, hogy élőben is szurkolhatunk 
a Fradi csapatainak, a Fradi-sál kötelező kiegészítő.
Na jó, otthon is hordhatod! 

FRADI-SZÍVÜNK ZÖLD-FEHÉR SÁL
3990 FT

SHOP.FRADI.HU

A LELÁTÓN
A projektoros kinti meccsnézéshez babzsák dukál. A strapabíró darab 
víz- és UV-álló, könnyen letörölhető, igazi praktikus ülőalkalmatosság. 

FRADI-BABZSÁK
31 990 FT

SHOP.FRADI.HU

MINDEN EGY HELYEN
KOMOLY BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS VÁR RÁD, MIELŐTT ELFOGLALOD 

A HELYEDET A STADIONBAN. IRATAID, BANKKÁRTYÁD ÉS A MASZKOD 
IS LEGYEN EGY HELYEN, HOGY EGYSZERŰBB LEGYEN A BEJUTÁS.

VEN HIGH COAST ÖVTÁSKA
14 990 FT

MOUNTEX.HU

MECCS #

! A Juventus ellen több támadópárharcot vállaltak
a Fradi játékosai (60/17), de kevesebbet nyertek (49/20)



66www.fradi.hu ! Rebrov a Fehérvár ellen meccselt
100. alkalommal az FTC kispadján

# SZABADIDŐ

A gyerekek számára élő történelemórát, meséket, játékot,
a felnőtteknek pedig kiadós testmozgást, olykor pazar panorámát,

valamint egy-egy tájegység alaposabb megismerését ígérik a várak.
Kalandok után portyázva bátran rendezzünk várostromot!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

VÁRPORTYÁK

Az ország legnagyobb ”játékvára”
a Pilisborosjenő és Csobánka 
közötti völgyben található: az 
egri vár egyik felének másolatát 
az 1960-as években emelték, 
díszletnek Várkonyi Zoltán rendező 
Egri csillagok című filmjének 
csatajeleneteihez. Az építmény 
anno kőből és fából készült, így ma 
is része a tájnak, jóllehet a farészei 
már az enyészeté lettek. A díszlet 
egyébként újrahasznosult más 
produkciókban: a Sztrogoff Mihály, 
a Rab ember fiai, az Angyalbőrben 
sorozat vagy a Magyar vándor 
egyes részeit is itt forgatták. 
Pilisborosjenőtől, a település szélén 
található parkolótól csupán 25 
perc séta a földúton. A családi 
kirándulások kedvelt célpontjául 
szolgáló vártól egy kőhajításnyira 
magasodik az összetéveszthetetlen 
Teve-szikla. 

Fotó: https://www.orszagalbum.hu/kep.php?p=100444

AZ EGRI VÁR 
MÁSOLATA
Pilisborosjenő

Közép-Európa legnagyobb újkori, 
a 19. század második felében épült 
erődje egy hatalmas, a Duna jobb 
és bal partján elterülő erődrendszer 
része. Az UNESCO világörökségi 
várományosi listáján szereplő 
klasszicista stílusú hadtörténeti 
műemlék méretei lenyűgözőek: 
az erőd belső területei 25 hektárt 
foglalnak el, 640 helyiségében 8000 
katona is elfért, 3-4 méter magas 
földtakaró védi és gyomrában több 
kilométer hosszú kazamatarendszer 
kanyarog. A Monostori-erődben 
egyébként soha nem folytak 
harcok, lényegében gyakorlótérnek 
és raktárnak használták, feladata 
az észak-komáromi központi vár 
védelme és a dunai hajóforgalom 
ellenőrzése volt. Ma a kultúra 
fellegváraként békés célokat szolgál: 
koncertek, rendezvények, fesztiválok 
(mint a Mediawave) helyszíne.
Az erőd bejárására mindenképpen 
több órát szánjunk – szálljunk alá
a kazamatákba, ahol ”A láthatatlan 
erőd” címen interaktív kiállítás, 
kalandfolyosó és élményfolyosó
is található. 

MONOSTORI-ERŐD
Komárom
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SZABADIDŐ #

! Komáromban élt Czibor Zoltán, az Aranycsapat
és az FTC 1949-es bajnokcsapatának a tagja
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# SZABADIDŐ

! Rebrov 100 mérkőzésének 62 győzelem mellett 24 döntetlen
és 14 vereség a mérlege, 188-91-es gólkülönbséggel

A Bükk és a Mátra határán álló siroki 
vár tragikus szerelmi történeteket 
tartogat a romantikus lelkeknek: 
a rom közelében két magányos 
szikla, a Barát és az Apáca 
magasodik – a legenda szerint Isten 
szolgái beleszerettek egymásba, 
s bűnükért kővé válással lakoltak. 
Egy másik történet Kompolthy Imre 
egykori várúr lányához, Gizellához 
kapcsolódik, aki apja halála után 
magára maradt. Egy alkalommal hét 
deli fivér kért szállást az amazontól. 
Az ifjak kegyei elnyeré séért 
sorban megharcoltak, s a végén 
egyetlen fivér maradt csak élve – ő 
azonban nem volt azonos Gizella 
választottjával... Bánatában a 
várúrnő leszúrta az utolsó vitézt, 
majd a mélybe vetette magát a 
várfalról. A sziklák között teliholdkor 
sokan ma is látni vélik a karcsú 
női árnyalakot és az őt követő hét 
férfi kísértetét. A várat már egy 
13. századi dokumentumban is 
említik, török kézre nem került, és 
játszott némi szerepet a Rákóczi-
szabadságharcban – emiatt 1713-
ban más magyar várakkal együtt 
kíméletlenül lerombolták a császáriak. 

SIROKI VÁR 
Sirok
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SZABADIDŐ #

! Rebrov 100 meccséből 68 bajnoki volt, ebből 47 hozott győzelmet,
13 döntetlent és 8 vereséget, 131-51-es gólkülönbséggel

A vadregényes Bakonyban, a 
82-es főútvonal fölött a Várhegy 
szikláin trónol. A komor erőd a 
Valahol Európában című filmből 
(1947) is ismerős lehet. Sok más 
erődítményhez hasonlóan a 
tatárjárás után épült, később 
végvár lett, fénykorát Zsigmond 
király alatt érte el. Egyik birtokosa 
a Garai család volt, az ő ízlésükről 
árulkodnak a gótikus stílusban 
végzett átalakítások. A törökdúlás 
idejéről jegyezték föl Wathay 
Lőrinc tragédiáját: 1573-ban, 
egy duhaj estén a borissza 
várkapitány egy régi ágyút akart 
elsütni. A pattantyús vonakodott 
beüzemelni a szerkezetet, mire 
Lőrinc kapitány kikapta a kezéből 
a fáklyát és maga gyújtotta meg 
a kanócot – a hatalmas robbanás 
mindkettőjüket darabokra szaggatta. 
Az Esterházyak kényelmes barokk 
kastélyt faragtak a várból, de a 18. 
század végén elköltöztek onnan. 
Egy ideig a szolgák lakták, majd 
tűzvész és földrengés martalékává 
vált az épület. Az 1970-es években 
felújították, és ma is folynak időről 
időre rekonstrukciós munkálatok. 
A várat körülvevő vad bércek 
sziklamászó paradicsomot jelentenek 
az extrém sportolók számára, a 
közelben található az ország első via 
ferrata útvonala. 

CSESZNEKI VÁR
Csesznek
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# SZABADIDŐ

Fotó: https://www.orszagalbum.hu/kep.php?p=97773

! A DVTK-val legközelebb 2020 december 5-én
csap össze első osztályú labdarúgócsapatunk

A diósgyőri az egyik ”legcsajosabb” 
vár az egész országban. Hogy miért? 
Mert Nagy Lajos halála után a vár a 
királynék javadalmává vált, 1526-ig 
hat királyné, köztük Mátyás felesége, 
Beatrix is megkapta jegyajándékul, 
s a koronás hölgyek aztán vidéki 
rezidenciának használták. Alapjai
a 12. században épültek – nevében
a ”győr” szó arra a gyűrűs 
építkezésre utal, amit az avarok 
előszeretettel használtak 
facölöpökkel megerősített 
földváraiknál. Jellegzetes gótikus 
formáját a fénykorát jelentő 14. 
században, Nagy Lajos király 
uralkodásának idején nyerte el. 
A műemlék Miskolc turisztikai 
attrakciója: az épületet pazarul 
felújították, és izgalmas interaktív 
kiállítást rendeztek be falai közt. 
A látogatót korhű ruhába öltözött 
animátorok kalauzolják: a földszinten 
a középkori mindennapokat 
bemutató tereket találunk, a 
rondellában vártörténeti tárlatot,
a vár melletti Lovagi tornák tere 
pedig rendezvények helyszíne.

DIÓSGYŐRI VÁR 
Miskolc
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SZABADIDŐ #

Fotó: Lőrinc Kinga

! A Csobánc domboldalain máig virágzó a római korig
visszavezethető országos jelentőségű szőlőkultúra

Az egyik legszebb panorámát nyújtó 
várrom: a vár fokáról tiszta időben az 
egész Tapolcai-medencét be lehet 
látni. Csobánc vára is a tatárjárást 
követően épülhetett, hosszú időn 
keresztül a Gyulaffyak birtokolták. 
A leghíresebb várúr Gyulaffy László 
volt, neki is köszönhető, hogy a 
törökök nem tudták bevenni a 
csobánci végvárat. A ”magyar 
Achilles” néven emlegették a 
bajvívásban jeleskedő kapitányt, aki 
több magyar vár visszafoglalásában 
is közreműködött. A vár 1705-
ig császári tulajdon volt, akkor a 
kurucok egy időre bevették, de 
1709-ben visszafoglalta a császári 
sereg. Az akkori gyakorlat szerint 
robbantásokkal gyengítették meg az 
erődöt, hogy többé ne nyújthasson 
katonai védelmet. A romok közé 
ma lelkes hagyományőrzők 
vártúrákkal, régészkedéssel 
varázsolnak életet, a Gyulaffy-
napokat a vár renoválásának 
támogatására rendezik meg minden 
nyáron (apródképző, palánkvár-
foglaló, végvári hagyományőrzők 
seregszemléje).

CSOBÁNC VÁRA
Gyulakeszi



ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1 óra + pácolás
NEHÉZSÉG: könnyű

GRILLEZETT
SERTÉSNYÁRS

HOZZÁVALÓK 
(4-5 SZEMÉLYRE):
+ 1 kg sertéskaraj
+ 3-4 evőkanál olaj
+ 1 csapott evőkanálnyi mustár
+ 3-4 gerezd zúzott fokhagyma
+ 1 rozmaringág
+  1 kisebb csilipaprika

(elhagyható)
+ őrölt bors

A TÁLALÁSHOZ:
+  grillezett zöldségek

(pl. paprika, gomba)
+ petrezselymes burgonya

ELKÉSZÍTÉS
➊ A húst kb. 3x3 cm-es kockák-
ra vágjuk. 
➋ Az olajat a mustárral össze-
keverjük, a rozmaring aprított 
leveleit, a felaprított csilit és a 
zúzott fokhagymát is hozzáad-
juk, borssal fűszerezzük.
➌ Beleforgatjuk a húst. Lefed-
jük, és legalább 1 órát vagy 
akár 1 éjszakát is állni hagyjuk. 
➍ Sózzuk, nyársra húzzuk, majd 
grillen 25–30 perc alatt készre 
sütjük.
➎ Petrezselymes burgonyával
és sült zöldségekkel tálaljuk.

# RECEPT 

72www.fradi.hu ! Haratin 220 passzából 213 volt pontos (97%) a BL-ben. A legalább
200 passzig eljutó játékosok közül ez a legjobb statisztika

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:  50 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

FŰSZERES
KÉKKAGYLÓ-LEVES

HOZZÁVALÓK 
(2-3 SZEMÉLYRE):
+ 50 dkg friss kagyló
+ 2 evőkanál kókuszolaj
+  15 cm póréhagyma (zöld rész 

is legyen rajta)
+ 1-2 cm friss gyömbér
+ 4-5 gerezd fokhagyma
+ 1 kávéskanál mustármag
+ 1 kávéskanál koriandermag
+ 1 kávéskanál köménymag
+ néhány babérlevél
+ csilipehely (elhagyható)
+ halszósz (elhagyható)
+ 1 zöldpaprika
+ 1-2 paradicsom
+ 1 szál angolzeller
+ 2 evőkanál szójababcsíra

ELKÉSZÍTÉS
➊ Hideg víz alatt megtisztítjuk 
és leöblítjük a kagylót, ezután 
jégre tesszük, amíg előkészítjük 
a levest.
➋ A felhevített kókuszola-
jon pár percig dinszteljük a 
megpucolt, apróra vágott 
póréhagymát. Hozzáadjuk a 
megtisztított, reszelt gyömbért, 
a zúzott fokhagymát, a durvára 
őrölt magvakat, a babérlevelet, 
a csilit és a halszószt.
➌ Kevés vízzel felöntve, kis 
lángon kb. 20 percig pároljuk, 
majd beletesszük a darabolt 
paprikát, paradicsomot és zel-
lert. Ha szükséges, kevés vízzel 
felengedjük, és pár perc alatt 
roppanósan puhára főzzük a 
zöldségeket.
➍ Hozzáadjuk a babcsírát és 
a kagylót, lefedjük a lábast, 
és nagyobb lángon 4-5 percig 
vagy addig gőzöljük, amíg a 
kagylók szépen ki nem nyílnak. 
Azonnal tálaljuk.

RECEPT #

73 www.fradi.hu! 2012 októberében mutatta be az FTC az első Fradi Snacket, 
amelynek gabonapehely az alapkelléke



JANURIK KINGA

Született:
Budapest, 1991. november 6.

Magasság, testsúly:
176 cm, 72 kg

Poszt:
kapus

Klubjai:
Kőrösi DSE, Újbuda, Érd
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# 13+1 

7. Kedvenc ételed, italod?
Csirkepaprikás, teljesen mindegy, 
milyen körettel, továbbá szeretem
a pizzát is, italban víz és zöld tea, ami 
eleve kedvelt folyadék a Fradinál.
8. Kedvenc könyved, filmed, 
színészed, színésznőd?
Könyvben a Holtodiglan, filmben
a Fegyvertelen katona, a színészek 
közül Adam Sandler, a színésznőknél 
Melissa McCarthy a kedvencem.
9. A szabadidődet mivel töltöd 
legszívesebben?
Szeretek a családommal kirándulni, 
ahová velünk tart weimari vizsla 
kiskutyám, Mandula is.
10. Mit tekintesz az életben, 
valamint a sportban a legfontosabb 
tulajdonságnak?
Mindkettőben a kitartást és
a küzdést, s akkor célhoz érsz. 
11. Kivel találkoznál legszívesebben 
a világon?
Cristiano Ronaldóval, akit a világ 
legjobb sportolójának tartok. Mindig 
annak a csapatnak szurkolok, 
amelyikben futballozik. Szívesen 
eltöltenék vele egy napot, hiszen 
barátságos, segítőkész sportember, 
akinek eddigi karrierjéből sokat 
lehetne tanulni.
12. Mit gondolsz, a vírus után 
mennyit változhat a világ?
Remélem, a nehéz időszak még 
inkább összehozza az embereket, 
a szeretet a korábbinál is nagyobb 
erővel lesz jelen az életben. Jó lenne 
sok telt házas meccset játszani, 
hiszen nem véletlenül tartják a 
magyart a világ legerősebb női 
kézilabda-bajnokságának.
S persze nagy öröm a legnépszerűbb 
klubban játszani, azaz hiszek a jövő 
sikereiben és az összefogásban.
13. Közeli és távolabbi céljaid?
A Fradival minden címet begyűjteni, 
a válogatottal pedig kijutni
az olimpiára.
+1. Életmottód röviden?

”A megfelelő pillanat mindig a most!”

1. Hogyan kerültél a kézilabda 
közegébe?
A családban anyu kajakozott, 

akinek a véleményét máig 
kikérem. Gyerekként Csepelen 

az általános iskolai 
testnevelő tanárom 

irányított a kézilabda 
felé. A kapusposzt 
eleve tetszett, majd 
ott is ragadtam, amit 

egyáltalán nem
bántam meg.  

2. Gyermekként kik voltak
a kedvenceid?
Pálinger Katira emberként és 
sportolóként is mindig felnéztem, 
példaképnek tekintettem.
3. Szerinted ki a világon és idehaza
a legjobb kézilabdázó?
A világon az olimpiai és világbajnok dán 
férfiválogatott kapusát, Niklas Landint 
említeném, Magyarországon pedig még 
mindig Görbét, azaz Görbicz Anitát. 
4. Mit tartasz a jelenlegi Fradi 
legnagyobb erényének?
Azt, hogy kitűnő közösséget alkotunk, 
tudunk egymásért, a szurkolókért és
a csapatért küzdeni. Nagyon élveztem
a felkészülést, pillanatok alatt 
befogadtak a társak, akik közül sokakat 
a válogatottból is ismerek. A külföldi 
játékosok szintén gyorsan beilleszkedtek, 
igazán minőségi a keretünk, s jellemző 
az is, hogy naponta hívjuk, kérdezzük 
egymást, nehogy valaki segítség nélkül 
maradjon ezekben a nehéz időkben.
5. Más klubokhoz képest mennyiben más 
a Fradi szellemisége?
Eddig csak hallottam arról, milyen erős
a Fradi-családban az összetartozás,
ezt megerősíthetem, sőt markánsabb 
az egység, mint gondoltam. Az első nap 
például nem volt nálam a kártyám, féltem, 
hogy nem jutok be a sporttelepre, mire 
a portás bácsi csak annyit szólt: gyere 
csak, Kinga, itthon vagy, közénk tartozol.
6. Milyen autóval közlekedsz?
Mazda 3-assal, ami életem második
saját autója.

! Hatszoros bajnoki bronzérmes, a 31 válogatott
szereplésén kapus létére pedig gólt is lőtt

A totó hagyományait 
megidézve 13+1 
kérdést teszünk

fel kedvenceinknek. 
Ezúttal tehetséges 

kézilabdázónkat, női 
csapatunk kapusát, 

Janurik Kingát 
faggattuk.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

JANURIK
KINGA
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1. Hogyan kerültél a kézilabda 1. Hogyan kerültél a kézilabda 
közegébe?közegébe?
A családban anyu kajakozott, 

akinek a véleményét máig 
kikérem. Gyerekként Csepelen 

az általános iskolai 
testnevelő tanárom 

bántam meg.  
2. Gyermekként kik voltakGyermekként kik voltak
a kedvenceid?
Pálinger Katira emberként és 
sportolóként is mindig felnéztem, 
példaképnek tekintettem.
3. Szerinted ki a világon és idehaza3. Szerinted ki a világon és idehaza
a legjobb kézilabdázó?a legjobb kézilabdázó?
A világon az olimpiai és világbajnok dán 
férfiválogatott kapusát, Niklas Landint 
említeném, Magyarországon pedig még 
mindig Görbét, azaz Görbicz Anitát. 

JANURIK
KINGA

VOSTOK-EUROPE N1 ROCKET
FERENCVÁROS 31

CHAMPIONSHIP EDITION

131 DARABOS LIMITÁLT KIADÁS
NEMESACÉL ÓRATOK
200 M VÍZÁLLÓSÁG
2 ÉV GARANCIA
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