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Nézz körül nyitott pozícióink között, és találd meg 
a helyed abban a munkakörben, ami leginkább illik hozzád!

SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

EMLÉKEZÜNK
Még a két világháború közötti időkből a Temesvárott 
született Táncos Mihály (a legendás T-betűs csatársor 
jobbszélsője), aztán a zólyomi Gyetvai László, a be-
regszászi Kalocsay Géza (akik mindketten megélték, 
hogy egykor a legidősebb magyar válogatott labdarú-
gót tisztelhettük bennük), a délvidéki Apatinból indult 
olimpiai bajnokunk, Szűcs Lajos, a rendszerváltoztatás 
utáni időkből a Szatmárnémetiből igazolt Szenes Sándor 
(az Újpest elleni bombagól szerzője) és Patkós Csaba, 
a kárpátaljai Fancsikáról a szovjet válogatottságig jutott 
Rácz László, az egyaránt felvidéki faluban, Bacsfán, 
illetve Nemesócsán nevelkedett Pinte Attila és Szkukalek 
Igor, a marosvásárhelyi Csizmadia Csaba – a teljesség 
igénye nélkül néhány határon túlon született labdarú-
gó, akik gazdagították történelmünket, hozzájárultak a 
Ferencváros sikereihez. Abba is érdemes belegondolni, 
bármennyire is ”történelmietlen”, hogy ha a Duna men-
tén csupán öt kilométerrel északabbra húzzák meg a 
magyar–szerb határt, akkor a Ferencváros legnagyobb 
játékosa, Albert Flórián nem Magyarországon nevel-
kedik, s ma talán a Zvezda vagy a Partizan legendáját 
tisztelhetnénk benne.

Kertész Klára, Ilyés Annamária (a sokszoros váloga-
tott Ilyés Ferenc nővére), a kézilabdásokkal folytatva 
a sort, a magyar jégkorong története – benne a Fe-
rencvároséval – pedig egyenesen elképzelhetetlen a 
székely játékosok nélkül. A hoki hovatovább átvezet 
bennünket a jelenbe, a magyar bázisú bajnokságban 
szerepel Csíkszereda, Gyergyószentmiklós és Brassó 
csapata is, az FTC így rendszeres vendég Erdélyben, 
a Székelyföldön. Ott, ahol futballcsapatunk megannyi 
helyi szívet megdobogtatva 2005 januárjában edző-
táborozott, s ahol női kézilabdásaink eltéphetetlen 
szálú barátságokat kötöttek többszöri látogatásaik 
során; mi több, az úgynevezett partiumi projekt is a 
Ferencváros lelkeket egyesítő neve alatt honosodott 
meg.
Mondani se kéne, miért elevenítjük fel mindezt dióhéj-
ban. Június 4-én lesz száz éve, hogy szétszabdalták 
nemzetünk. Az összeforrasztásból a Ferencváros,  
a nemzet csapata bátran kiveszi a részét. Jelen szá-
munkban az oldalak alján futó érdekességek mind-
mind a mögöttünk hagyott évszázad közös dicsősége-
inek állítanak kitörölhetetlen emléket.
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# TARTALOM 

! A Fradit nem lehetett a trianoni határok közé szorítani, a
két világháború között is gyakori vendég maradt a határon túl
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6 Lassan visszatér az 
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A FEHÉR PÓLÓ
IGAZSÁGA
Van egy rövid ujjú hófehér pólóm, amely már kissé vi-
seltes, mégis máig örömmel veszem fel. A magyarázat 
roppant egyszerű. A következő felirat olvasható rajta: 
Köszönöm, Istenem, hogy fradistának teremtettél!
Jó ehhez a klubhoz, ehhez a közösséghez tartozni. Így 
érzett apám, amikor 1950-ben brutális ármánnyal és 
hazugságokkal szétszedték a Fradit, s így éreztem én is, 
amikor 2006-ban az akkori hatalom igazságtalanul és jog-
szerűtlenül kizárta a csapatot az NB I-ből. Nem szeretnék 
patetikus lenni, mégis leírom: büszke vagyok a klubomra, 
a szurkolóira, szimpatizánsaira, egyáltalán arra az össze-
kapaszkodásra, ami a Ferencvárost jellemzi, s az is jó 
érzéssel tölt el, hogy nem egyedül gondolkodom így.
Az FTC a karantén idején is irányt és utat mutat szolida-
ritásból, segítségnyújtásból, odafigyelésből. Az idősebb 
sportolóknak felajánlott segítség a bevásárláshoz, a 
kiszállításhoz, a hatvanöt év feletti bérleteseknek átadott 
ajándékcsomag csak két példa a mély érzelmi kötődésre, 
az összetartozásra. Az említett ajándékcsomag átvétele-
kor néhányan azok közül is meghatódtak, akik általában 
kritikusan beszélnek a klub jelenlegi elnökéről, ezúttal 
azonban talán a lélegzetük is elállt. Arról nem is beszélve, 
hogy a kereskedelmi tévék által korábban gyakran mani-
pulatív módon előemberekként bemutatott B közép tagjai 
adományokkal, élelmiszercsomagokkal folyamatosan 
járják az országot, ott segítenek, ahol csak tudnak, ezzel 
is jó hírét keltve szerte a honban a Ferencvárosnak. 
A mély fradista életforma megnyilvánulásaként éltem 
meg a közelmúltban azt is, amikor megtudtam, két 
egykori ifista csapattársam csendben kisétált a rákospa-
lotai temetőbe, majd rendbe tette, beültette virágokkal 
korosztályunk legtehetségesebb balszélsője, a tragiku-
san fiatalon, 39 évesen meghalt Németh Józsi barátunk 
sírját. Hamarosan az akkori ificsapatunkból többen is 
kilátogattunk a sírkertbe, hiszen – bár jó néhányan idővel 
az utánpótlásban tapasztalt igazságtalanság, az elvtelen 
protekciók és az indokolatlan mellőzés miatt eltávolodtak 
a klubtól – bennünket a Fradi iránti szeretet és a barátság 
örökké összeköt.
Itt tartottam az írásban, amikor megérkezett Szentesi 
Zöldi László publicisztikája a magazinunkba. Gyorsan bele 
is néztem a remek dolgozatba, amelynek címe ez volt: 
Ne bántsd a Csöpit! Nem sokkal később pedig jött a hír, 
kilencvenévesen meghalt egykori gólkirályunk, csapattár-
sunk, Dzurják Csöpi édesanyja. Sorsszerűséget éreztem 
ebben, mintha Csöpi drága anyukája vezette volna a szer-
ző kezét és gondolatait. Mint ahogy az is a sors akarata, 
hogy fradistának születtünk – együtt, összefogva minden 
nehézségen túljutunk.
Azt a pólót pedig örömmel hordom, amíg élek.
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AKROBATIKUS TORNA: Távoktatással otthonról zaj-
lik mindhárom korosztályos csoport edzése, azonban 
szombatonként, ha az idő engedi, az Orczy-parkban 
szabad ég alatt együtt is edz az ifi keret, amelyhez a 
válogatott vegyes páros is tartozik.

ATLÉTIKA: A felnőtt sportolók immár a Népligetben 
edzenek, az utánpótlásból egyelőre csak a váloga-
tottaknak van lehetőségük ugyanerre, azonban csak 
heti 1-2 alkalommal, egymástól teljesen külön idő-
pontban. Az amúgy is kurta versenyszezon jelen-
tősen rövidült, augusztus közepéig biztosan nem lesz 
verseny.

BIRKÓZÁS: A Nyúl-dombon és Hidegkúton zajlanak 
a szabadtéri állóképesség-fejlesztő edzések, a fel-
nőttek otthon, illetve kiscsoportban kondiznak. Őszre 
várják a versenyek kezdetét, a menetrend viszont 
elsősorban a nemzetközi versenynaptártól függ.

FÉRFI TORNA: A felnőtt és junior válogatottakon 
kívül mindenki otthon edz. Az optimista szcenárió 
szerint szeptemberre várható majd a versenyélet be-
indulása, először az Európa-bajnokság időpontjáról 
kell az Európai Torna Szövetségnek dönteni. Hogy az 
otthoni munkát feldobják, a szövetség online ver-
senyt hirdetett a fiatal korosztályoknak.

KAJAK-KENU: Minden lehetőség adott már a normá-
lis munkarendre, az evezés mellett az erőnléti edzést 
is van lehetőségük a vízisport-telepen a szabadban 
végezni, így napi két edzéssel készülnek a mieink 
augusztus végi ob-ra.

KERÉKPÁR: A kiosztott spinningeken és görgőkön 
otthon lehetett edzeni, alkalmanként 1-2 utánpótlás-
korú versenyzővel mozdultak csak ki az edzők, de 
május közepétől zajlanak már a kinti edzések is.

KORCSOLYA: A szakosztály többsége továbbra 
is csak otthon edz, a felnőtt és ifi válogatottaknak 
május közepétől már van lehetőségük jégre menni. 
Krueger John-Henryt Pittsburghben, míg Lockett De-
annát Brisbane-ben érték a korlátozások, számukra 
kérdéses, hogy mikor húzhatnak korcsolyát.

NŐI TORNA: Online munka zajlik heti 4 alkalommal, 
valamint kiadott edzés programokkal, amelyeket 
videókkal ellenőriznek. A korlátozások enyhítése óta 
kiscsoportos atlétikai edzések is vannak hetente az 
Orczy-parkban.

LASSAN 
VISSZATÉR 
AZ ÉLET

6www.fradi.hu ! Az FTC mindhárom Európa-liga mérkőzésére 50% 
kedvezményt biztosított 200-200 határon túli magyarnak

# HÍREK 

GYORS

ÖKÖLVÍVÁS: Továbbra is otthon, élő 
videós edzésen készülnek az ököl-
vívók Bedák Pál és Simon Boglárka 
vezényletével.

SZINKRONÚSZÁS: Online gyakorla-
toznak közösen hetente 5 alkalom-
mal.

TRIATLON: Igaz, csak duatlonozni 
tudnak, de szerencsés helyzetben 
vannak, hiszen a Népliget az FTC-
MVM Sportközpont területén kívül is 
kiváló terep a futáshoz és kerékpá-
rozáshoz kisebb csoportokban.

ÚSZÁS: Vizes edzési lehetőség csak 
a felnőtt, ifi, illetve nyílt vizes váloga-
tottaknak van, az utánpótláskorúak, 
akiknek törölték az ob-ját, online 
edzéseken dolgoznak, illetve előírt 
edzésterveket teljesítenek, amelyek-
ről videókat küldenek edzőiknek.

VÍVÁS: Továbbra is erőnléti és 
egyszerűbb gyakorlati edzésekből, 
valamint videós elemzésekből áll a 
mindennapi edzésmunka.

JÉGKORONG: Normál menetrend 
szerint megkezdődött az alapozás a 
következő idényre Kiss Áron erőnléti 
edzővel, az első tesztek május végé-
re estek, ennek alapján dolgoznak 
tovább egyénileg, illetve ha lehető-
ség engedi, akkor majd csoportok-
ban is a hokisok. Az utánpótlás is a 
felnőttekhez hasonlóan készül, és 
már dolgoznak a közös munka felté-
teleinek megteremtésén az utánpót-
lás jégpálya mellett.

NŐI KÉZI: A május 12-i tesztet 
követően heti három felhozó jellegű 
edzéssel készül NB I-es csapatunk, 
emellett két edzés lesz egyéni 
edzésterv alapján. Az utánpótlás-
ban a sportolók otthon végezhető 
feladatokat kapnak, az elvégzett 
munkáról fotókkal, videókkal szá-
molnak be az edzőiknek. A korláto-
zások lazításával először az idősebb 
korosztályok állnak munkába.

7 www.fradi.hu! A Fradi Suli Program 3 alkalommal járt Erdélyben: 
Nagyváradon egyszer, Kolozsváron kétszer
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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., Záhony u. 7., 1300 Budapest, Pf. 278. 

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

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

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

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

PORTFÓLIÓIGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu

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 KIADVÁNYAI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD, 

GYEREKLÉLEK, APA MAGAZIN, FAMIILY.HU, 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

# ZÖLDÖVEZET 

SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

Közel nyolc esztendeje, hogy az FTC elindítot-
ta életmód- és sportkultúra-magazinját, a Zöld & 
Fehér magazint. Nem járunk messze a 100 elkészí-
tett lapszámtól, az évek során több mint egy tucat 
szakosztályunkról, több ezer sportolónkról, szakem-
berünkről, vezetőnkről írtunk és hoztuk el a legérde-
kesebb információkat szurkolóinknak. 
A Fradi TV május 12-i adásában az eddigi legizgal-
masabb, legkülönlegesebb címlapokat gyűjtöttük 
össze, felkutattuk a legérdekesebb interjúk törté-
neteit, megmutattuk, hogyan készült el legutóbbi 
lapunk címlapja, a magazin főmunkatársai segítsé-
gével pedig bemutattuk, milyen csapatmunka kell 
ahhoz, hogy hónapról hónapra elkészíthessük a 
fradisták kedvenc magazinját. 
Tartalmas anyagunkban megszólal a Zöld & Fehér 
főszerkesztője, Bánki József, aki a kezdetekről, egy-
egy emlékezetes lapszámról nyilatkozott; feltűnik 
az első címlapsztár, Szucsánszki Zita, aki összesen 
nyolcszor volt főszereplője a magazinnak, játéko-
sunk a fotózásokról és arról is mesélt, ő mit szeret
a legjobban a lapban; Nyíri Zoltán, az FTC ügyveze-
tő alelnöke pedig azt mondta el, miért fontos a klub 
vezetőinek, hogy ilyen sajtótermékkel is megszólít-
suk szurkolóinkat. 
Lapunk főmunkatársa, Ballai Attila egyik kedvenc 
interjúját, Kocsis Kocka Sándorhoz fűződő sztoriját 
mesélte el, de megszólaltattuk a korábbi, ügynök-
sztorikról szóló rovatunk felelősét, Koós Leventét, 
Fábián Gergely művészeti vezetőt, Békefi And-
rás fotósunkat és a Zöld & Fehér magazint kiadó 
Marquard Mediánál is jártunk. 
A Fradi TV Zöld & Fehér magazinról szóló adását
visszanézheti a FradiMédia YouTube-csatornáján.

! Több mint 10 alkalommal volt Fradi Suli Program a Felvidéken, 
Dunaszerdahelytől Zselízen és Ipolyságon át Királyhelmecig

visszanézheti a FradiMédia YouTube-csatornáján.

8

SHOP ONLINE
www.footballfactor.hu



Az 1995-ös BL-csapatból Szergej Kuznyecov vagy Zoran
Kuntics, a Premier League-be eljutott, világbajnokságon is
szerepelt Muhamed Besic, a szélvészgyors Lamah, netán
a maiak közül a megbízható Blazic, a rendkívül technikás Isael, 
vagy inkább a 38 évesen is elnyűhetetlen Leandro? Szurkolóink 
most megszavazhatják, szerintük ki volt az FTC történetének 
legjobb légiósa.

A Zöld&Fehér magazin és a fradi.hu közös játékában
arra hívja a szurkolókat, szavazzák meg az FTC történetének
legjobb külföldi labdarúgóját. Összeállítottunk egy 30 fős listát,
ezt alább láthatják drukkereink, az ott található futballisták közül 
bárkire lehet szavazni, de csak egy játékost lehet megjelölni.

Játékunk egészen június 12-ig, péntekig tart. Ezt követően
a szavazatokat összesítjük, végeredményt hirdetünk, egyik
nyári lapszámunkban pedig igyekszünk minél több játékost 
megszólaltatni a legjobbak közül.

A listára olyan játékos is felkerülhetett fel, aki külföldiként érke-
zett, de később magyar lett (pl.: Leandro), a határon túli magyar 
labdarúgókat azonban nincs szívünk a légiósok közé sorolni.

Segítségképpen összeállítottuk a Zöld&Fehér magazin
és a FradiMédia álomcsapatát:
Haber – Somália, Blazic, Kuznyecov, Leandro – Besic,
Leonardo, Ramírez – Kuntics, Isael, Lamah.

A LISTA:
Justin Haber (máltai), Marko Ranilovic (szlovén), Somália (bra-
zil), Miha Blazic (szlovén), Dejan Milovanovics (szerb), Szergej 
Kuznyecov (ukrán), Emir Dilaver (osztrák/bosnyák), Leandro
de Almeida (brazil), Marcel Heister (horvát), Matthew Lowton 
(angol), Eldar Civic (bosnyák), Dragan Vukmir (szerb), Adem 
Kapic (szlovén), Muhamed Besic (bosnyák), Vasile Miriuta 
(román), Leonardo Santiago (brazil), Fernando Gorriaran 
(uruguayi), Tokmac Nguen (norvég/kenyai), Joseph Paintsil 
(ghánai), Vladan Csukics (szerb), Zoran Kuntics (szerb), Isael 
da Silva Barbosa (brazil), Igor Nicsenko (ukrán), Roland Lamah 
(belga), Davide Lanzafame (olasz), André Schembri (máltai), 
Marek Penksa (szlovák), Kenneth Christiansen (dán), Eugen 
Neagoe (román), Goran Kopunovics (szerb).

KI A FRADI
TÖRTÉNETÉNEK
LEGJOBB LÉGIÓSA?

10www.fradi.hu

# SZAVAZÁS

! Az Albert-kiállítás erdélyi állomásai: Nagykároly, Nagyszalonta, 
Nagyvárad, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy



A koronavírus-járvány az FTC Baráti Kör 
(FTC BK) tevékenységére is hatással 
van. A rendszeres találkozások, progra-
mok helyett az elektronikus kapcsolat-
tartás került előtérbe. 

Az FTC BK tagságának jelentős része a 
65 év feletti bérletes szurkolók közé tar-
tozik. Ezúton is szeretnénk a nevükben 
megköszönni az FTC és az Lagardère 
Sports Hungary Kft. vezetősége által 
biztosított, az ”Otthon is együtt!” akció 
keretében kapott értékes ajándékcso-
magokat. Az adrenalinhiányos időszak-
ban valóságos gyógyszerként szolgáltak 
a ”kedélyfokozó” ajándékok.

Az FTC BK vezetősége és tagsága a jár-
vány alatt sem feledkezik meg azokról a 
társakról, akiknek a kerek születésnapja 
a karanténos időszakra esik.
A személyes találkozás és gratuláció he-
lyett elsősorban telefonos köszöntéssel 
emlékeztünk meg a 80. születésnapját 
ünneplő Kis Imréről és Hélisz Józsefről, 
akik hosszú időn keresztül jelentős sze-
repet játszottak az FTC BK vezetésében 
titkárként, illetve főtitkárként.
Az FTC BK honlapján (www.ftcbaratikor.
hu) hosszabb írás olvasható a két ünne-
pelt életéről, Fradi-kötődéséről. 

Áprilisban töltötte be 75. életévét
dr. Vincze Géza, aki labdarúgóként 
ugyan csak az FTC tartalékcsapatáig 
jutott el, elsősorban a Fradi utánpótlá-
sában végzett vezetői, edzői munkájával 
jelentős érdemeket szerzett.
Ennek eredményeként lett az FTC 
örökös tagja, a Springer-díj és az FTC 
Aranydiploma birtokosa.

Az ünnepelteknek ezúton is
gratulálunk, erőt, egészséget,
Fradi-sikereket kívánunk!

SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

KÉNYSZER-
SZÜNETBEN…

Kis Imre Hélisz József

dr. Vincze Géza

12www.fradi.hu ! Az egykoron a legidősebb magyar válogatott labdarúgóként született 
Kalocsay Géza Beregszászon, Gyetvai László Zólyomban született

# HÍREK 

GYORS
MENETREND

MÁJUS, JÚNIUS

FÉRFI LABDARÚGÁS - NB I

Május 24.: FTC–Debrecen

Május 27.: Újpest–FTC

Május 31.: Puskás Akadémia–FTC

Június 7.: FTC–DVTK

Június 10.: Paks–FTC

Június 13.: FTC–Kisvárda

Június 16.: Honvéd–FTC

Június 20.: FTC–Újpest

Június 24.: Fehérvár–FTC

Június 27.: FTC–Mezőkövesd

NŐI LABDARÚGÁS - NB I

Csak az egyik fél két győzelméig 

tartó döntőt rendezik meg. 

Az FTC az egyik résztvevő, 

még nem dőlt el, hogy az MTK 

vagy a DVTK lesz-e a másik. 

A menetrend még nem ismert.

MAGYAR KUPA, ELŐDÖNTŐ:

Június 30.: Haladás–FTC

13 www.fradi.hu! A Szatmár–Ferencváros projekt 2014 óta hivatalosan is kapocs 
a partiumi magyarság, az FTC és a kézilabda között

HÍREK #



# HÍREK 

14www.fradi.hu ! A 2019-es jégkorong Erste-liga-döntőre, Csíkszeredára marosvásárhelyi 
kosárdrukkerek is érkeztek a győzelmünket kiszurkolni

@Saddy34@gabr_tmn

@Szocsi_04

@J.Olivér10

@togyelaneszabo

# 
enfradim

Vegyél részt 
te is  

a Zöld & Fehér 
magazin  

szerkesztésé-
ben, fotózz, 
és töltsd fel 

képeid  
Instagramra  
#enfradim  
jelöléssel!

ÉNFRADIM #

gyermek 
pólók

felnőtt
nike póló

Streetwear
felnőtt pólók



16www.fradi.hu ! A Sepsi OSK (foci) és a Sepsi SIC (kosárlabda) szurkolói rendszeresen 
drukkolnak nagy létszámban kéziseinknek Bukarestben

# ÖRÖKZÖLD 

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

Páling Zsolt 
küzdelme a 
szárnyassal

Nyilas Elekhez, a Fradi korábbi kitűnő
labdarúgójához, a tiszakécskei Duna Aszfalt 
másodosztályú futballklub sportigazgatójához:
Vezetőként hogyan birkózik meg a jelenlegi nehéz 
helyzettel?

Ezúttal Ferenczi Márk, az FTC-MVM Sportközpont 
eseménykoordinátora kérdezte Szűcs Mihályt, 1995-
ös BL-csapatunk védőjét, a labdarúgó-utánpótlás 
társadalmi kapcsolatokért felelős menedzserét: melyik 
volt a legemlékezetesebb mérkőzése, amely után a 
legnagyobb ünneplést tartották?

Az első NB I-es meccsem 1992 tavaszáról, a ZTE ellen 
felejthetetlen emlék. Abban az évben ráadásul bajno-
kok lettünk, Diósgyőrből hazafelé hatalmas ünnep-
lésben lehetett részünk, sőt utána legalább egy hétig 
tartott a vigalom. Mégis a bravúros zürichi BL-győ-
zelem a csúcs a Grasshoppers ellen, amit ugyancsak 
gazdagon megünnepeltünk.

S akkor, íme, Szűcs Misi története, amely természe-
tesen a Fradihoz kötődik:

– 1995 januárjában Szingapúrban túráztunk, s ahogy 
korábban mindig, ezúttal is régi cimborámmal, Páling 
Zsoltival voltam egy szobában. ”Sisakról” tudni kell, 
született jó gyerek, a szívét odaadná a klubért és a 
barátaiért. Így tett velem is, amikor egyik este a ke-
leti konyha miatt gyomorrontásom lett. Gondoltam, 
valami könnyű koszt segítene rajtam, s ő azonnal fel-
ajánlotta, hoz nekem valamit az étteremből. Megkö-
szöntem az önzetlenségét, hozzátéve, elég pár falat 
hús kevéske krumplival. Feltehetően ezt már nem 
hallotta meg, mert percekkel később beállított egy 
hatalmas tállal. A mini svédasztalt látva arra gondol-
tam hirtelen, hogy a hivatalos pincér érkezett meg a 
szobaszervizzel. Az ételhegy tetején egy irgalmatlan 
nagy szárnyas virított, meg is kérdeztem Zsoltitól, 
milyen állat az, strucc? A tál nagy részéhez hozzá 
sem nyúltam, a szárnyast azonban kitűnő barátom 
udvariasságból nem akarta visszavinni, ezért meg-
próbálta eltüntetni a mellékhelyiségben. Igen ám, de 
közben rám tört a szapora, s amikor benyitottam a 
toalettbe, csak azt láttam, hogy Zsolti rángatja ki a 
kagylóból a ”struccot”, amely teljesen beszorult oda. 
Így hát kénytelen voltam bekéredzkedni a szomszéd 
szobába. Végül mindketten sikeresen túljutottunk a 
magunk megpróbáltatásán, a meghatározhatatlan 
eredetű szárnyast pedig a nagy küzdelmet követően 
végül a közeli parkban helyeztük el diszkréten…

Nike hazai 
mérkőzés mez

fradi streetwear
gyerek szurkolói mez
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Szurkolói sálak



! Bár hokiban a Csíkszeredát favorizálja, 2018 januárjában 
Brassóban a Fradit is buzdította a sepsiszentgyörgyi tábor

# CÍMLAPSZTORI 

18www.fradi.hu

Újra a
mennyekben
A Nemzeti Sport 1995. június 4-i címlapja közhírré tette, hogy: "A IX. kerület a
mennyekbe költözött.” Kevésbé fennkölten: a Debrecen elleni 3-3-as döntetlennel
megnyerte huszonötödik bajnoki címét a Ferencváros labdarúgócsapata.
Kereken huszonöt esztendeje… SZÖVEG: BALLAI ATTILA

! Az Albert Stadion székeinek egy része
ma a Sepsi OSK stadionjában található

Az ötödik elsőséget 1910-ben, a tizediket 1927-ben, 
a tizenötödiket 1940-ben, a huszadikat 1967-ben 
vívta ki a csapat. A huszonötödiket újabb huszon-
nyolc esztendő múltával, tehát többet kellett várni 
rá, mint korábban bármelyik ötös ugrásra. Pedig az 
1992-es, varázslatos győzelem az újabb aranykor 
beköszöntével kecsegtetett. A rendszerváltás után 
az első "szabad” beteljesülés volt ez, a kispadon a 
37 éves Nyilasi Tiborral, és a diósgyőri bajnokava-
tás után hazafelé olyan diadalúttal, amilyenről csak 
Rómába megtért hadak álmodhattak. Ám az álom 
ekkor még félbeszakadt. 1993 tavaszán a Kispest 
zárt a tabella élén – már a szocialista Néphadse-
reg nélkül, nem Honvédként –, és még a Vác is a 
harmadik Fradi elé tolakodott, majd egy évre rá 
harmadikként a "nevenincs” Békéscsaba is. 
A negyedik hely után az 1994/95-ös rajtra új tréner, 
Novák Dezső érkezett. A hajdani világklasszis védő 
1981-ben nyert már bajnokságot edzőként a Fradi-
val, és a tündökletes zalaegerszegi nyitány – 3-0-s 
félidő után 3-1 –, majd a BVSC 4-1-es letarolása rög-
vest felelevenítette az évtizedes emléket. Csakhogy 
a 3. fordulóban 5-2-es verés következett Békéscsa-
bán, a negyedikben pedig az Üllői utat és a hazai 
hívek lelkét dúlta fel az Újpest 3-0-val (további 
csapásként a nyáron zöldből lilára váltó Wukovics 
László kétszer is betalált). Novák Dezső hüledezve 
nyilatkozta:

" Sok mindenre számítottam, csak erre az ered-
ményre nem. Teljesen szétestünk.”
Ebbe talán még a kispad is belereccsent, de az 
ősz hátralévő tizenegy mérkőzésén aratott nyolc 
siker újra megszilárdította azt. Két meccset külön is 
illendő kiemelni. Az egyik a címvédő Vác feletti 5-0, 
hiszen ezzel fordult egyenesbe a gárda, Novák
tőle szokatlan módon, de joggal lelkendezett
e bajnokagyonverés miatt: 

" Csodálatosan és eredményesen játszott a csa-
pat. Amióta itt vagyok, ilyen teljesítményt várok a 
fiúktól. Biztos vagyok benne, hogy a ma látottak 
ellenére nincs még a csúcsponton a Ferencváros.”

A Vasas elleni, idegenbeli 4-2 különlegességét az 
adta, hogy e négyest négy nappal a Portóban, 
az UEFA-kupában beszedett 0-6 után rámolták 
be Alberték. A Fradit hat góllal csupán a történe-
lem előtti időkben leckéztették meg, annyit talán 
elpletykálhatok, hogy Portugáliából együtt utaztam 
haza a társasággal, és a látottak alapján elképzelhe-
tetlennek tűnt a 3-0-s első félidő Angyalföldön.
A Stadler elleni 2-0-val így fagyott be télre a 
tabella: 1. Újpest 33 pont, 2. FTC 32, 3. Kispest 29. 
Érthető, hogy a negyedik tavaszi játéknapon előre 
hozott bajnoki döntőt emlegettek. A Megyeri úton, 
22 ezer néző előtt majdnem tökéletes elégtételt 
vettek az Újpesten Lipcseiék (3-1). A 21. körben, 
húsvét nagyszombatján a Népstadionban, a Kispest 
elleni 90 percbe minden addigi magasságát és 
mélységét belesűrítette a Ferencváros. A 75. percig 
4-0-ra vezetett, a lelátón körülrajongott Puskás 
Öcsi bácsi a szünetben kispesti utódaira célozva, 
fejét rázva mormolta: " Nem értem, mit akarnak 
játszani ezek a fiúk.” Aztán az utolsó pillanatokban, 
4-3-nál a fradistákon volt az értetlenkedés sora. Ám 
az eredmény már nem változott, így Havasi Mihály 
szakosztálymenedzser is túlélte a hajrát, de öröme 
nem volt felhőtlen:

" Évek óta keressük ennek a hullámzó teljesít-
ménynek az okát. Úgy látszik, most már nemcsak 
hétről hétre, hanem egy meccsen belül is képesek 
váltani a fiúk. Féltem a csapatot a gyengébb
ellenfelektől is...”
Nem ok nélkül tette, a hátralévő kilenc összecsa-
pásból három egygólos győzelem mellett öt is 
döntetlenre végződött. Június 3-án a Debrecen a 
73. percben még 3-1-re vezetett az Üllői úton, de 
Szekeres és Kuznyecov 3-3-ra egyenlített, ezzel 
behozhatatlanná vált az előny.
A három évvel korábbiakkal ellentétben tehát hazai 
pályán született meg az újabb aranyérem, csakúgy, 
mint 1981-ben. Előbbi alkalommal, gyerekként még 
én is berohantam a gyepre, és balszélsőnk, Po-
gány Öcsi feldobálásában segédkeztem, 1995-ben 
viszont már Novák Dezsőt hallgattam, aki napi és 
éves értékelést is adott:

" A sírból hoztuk vissza ezt a mérkőzést. Egy-há-
rom után olyan teljesítményt produkált a csapat, 
ami tulajdonképpen az egész bajnokság során 
jellemző volt, hiszen vesztett pozícióból egyenlítet-
tünk.”
A Nemzeti Sport másnap azt írta, "A IX. kerület a 
mennyekbe költözött”, de még innen is volt feljebb. 
A Váccal szemben a Magyar Kupát is besöpörte az 
FTC, augusztusban pedig feliratkozott a Bajnokok 
Ligája főtáblájára. Ez azonban már egy másik hősi 
eposz – felmondásával várjunk még pár hónapot.

A VÁCCAL SZEMBEN
A MAGYAR KUPÁT IS 
BESÖPÖRTE AZ FTC, 
AUGUSZTUSBAN
PEDIG FELIRATKOZOTT
A BAJNOKOK LIGÁJA 
FŐTÁBLÁJÁRA

Az ötödik elsőséget 1910-ben, a tizediket 1927-ben, 
a tizenötödiket 1940-ben, a huszadikat 1967-ben 
vívta ki a csapat. A huszonötödiket újabb huszon-
nyolc esztendő múltával, tehát többet kellett várni 
rá, mint korábban bármelyik ötös ugrásra. Pedig az 
1992-es, varázslatos győzelem az újabb aranykor 
beköszöntével kecsegtetett. A rendszerváltás után 
az első "szabad” beteljesülés volt ez, a kispadon a 
37 éves Nyilasi Tiborral, és a diósgyőri bajnokava-
tás után hazafelé olyan diadalúttal, amilyenről csak 
Rómába megtért hadak álmodhattak. Ám az álom 
ekkor még félbeszakadt. 1993 tavaszán a Kispest 
zárt a tabella élén – már a szocialista Néphadse-
reg nélkül, nem Honvédként –, és még a Vác is a 
harmadik Fradi elé tolakodott, majd egy évre rá 
harmadikként a "nevenincs” Békéscsaba is. 
A negyedik hely után az 1994/95-ös rajtra új tréner, 
Novák Dezső érkezett. A hajdani világklasszis védő 
1981-ben nyert már bajnokságot edzőként a Fradi-
val, és a tündökletes zalaegerszegi nyitány – 3-0-s 
félidő után 3-1 –, majd a BVSC 4-1-es letarolása rög-
vest felelevenítette az évtizedes emléket. Csakhogy 
a 3. fordulóban 5-2-es verés következett Békéscsa-
bán, a negyedikben pedig az Üllői utat és a hazai 
hívek lelkét dúlta fel az Újpest 3-0-val (további 
csapásként a nyáron zöldből lilára váltó Wukovics 
László kétszer is betalált). Novák Dezső hüledezve 
nyilatkozta:

" Sok mindenre számítottam, csak erre az ered-
ményre nem. Teljesen szétestünk.ményre nem. Teljesen szétestünk.
" 
ményre nem. Teljesen szétestünk.
" 

”
Ebbe talán még a kispad is belereccsent, de az 
ősz hátralévő tizenegy mérkőzésén aratott nyolc 
siker újra megszilárdította azt. Két meccset külön is 
illendő kiemelni. Az egyik a címvédő Vác feletti 5-0, 
hiszen ezzel fordult egyenesbe a gárda, Novák
tőle szokatlan módon, de joggal lelkendezett
e bajnokagyonverés miatt: 

" Csodálatosan és eredményesen játszott a csa-Csodálatosan és eredményesen játszott a csa-
pat. Amióta itt vagyok, ilyen teljesítményt várok a pat. Amióta itt vagyok, ilyen teljesítményt várok a 
" 
pat. Amióta itt vagyok, ilyen teljesítményt várok a 
" 

fiúktól. Biztos vagyok benne, hogy a ma látottak fiúktól. Biztos vagyok benne, hogy a ma látottak 
ellenére nincs még a csúcsponton a Ferencváros.ellenére nincs még a csúcsponton a Ferencváros.”

A Vasas elleni, idegenbeli 4-2 különlegességét az 
adta, hogy e négyest négy nappal a Portóban, 
az UEFA-kupában beszedett 0-6 után rámolták 
be Alberték. A Fradit hat góllal csupán a történe-
lem előtti időkben leckéztették meg, annyit talán 
elpletykálhatok, hogy Portugáliából együtt utaztam 
haza a társasággal, és a látottak alapján elképzelhe-
tetlennek tűnt a 3-0-s első félidő Angyalföldön.
A Stadler elleni 2-0-val így fagyott be télre a 
tabella: 1. Újpest 33 pont, 2. FTC 32, 3. Kispest 29. 
Érthető, hogy a negyedik tavaszi játéknapon előre 
hozott bajnoki döntőt emlegettek. A Megyeri úton, 
22 ezer néző előtt majdnem tökéletes elégtételt 
vettek az Újpesten Lipcseiék (3-1). A 21. körben, 
húsvét nagyszombatján a Népstadionban, a Kispest 
elleni 90 percbe minden addigi magasságát és 
mélységét belesűrítette a Ferencváros. A 75. percig 
4-0-ra vezetett, a lelátón körülrajongott Puskás 
Öcsi bácsi a szünetben kispesti utódaira célozva, 
fejét rázva mormolta: " Nem értem, mit akarnak 
játszani ezek a fiúk.” Aztán az utolsó pillanatokban, 

" 
 Aztán az utolsó pillanatokban, 
" 

játszani ezek a fiúk.” Aztán az utolsó pillanatokban, játszani ezek a fiúk.”
4-3-nál a fradistákon volt az értetlenkedés sora. Ám 
az eredmény már nem változott, így Havasi Mihály 
szakosztálymenedzser is túlélte a hajrát, de öröme 
nem volt felhőtlen:

" Évek óta keressük ennek a hullámzó teljesít-Évek óta keressük ennek a hullámzó teljesít-
ménynek az okát. Úgy látszik, most már nemcsak ménynek az okát. Úgy látszik, most már nemcsak 
" 
ménynek az okát. Úgy látszik, most már nemcsak 
" 

hétről hétre, hanem egy meccsen belül is képesek hétről hétre, hanem egy meccsen belül is képesek 
váltani a fiúk. Féltem a csapatot a gyengébbváltani a fiúk. Féltem a csapatot a gyengébb
ellenfelektől is...”
Nem ok nélkül tette, a hátralévő kilenc összecsa-
pásból három egygólos győzelem mellett öt is 
döntetlenre végződött. Június 3-án a Debrecen a 
73. percben még 3-1-re vezetett az Üllői úton, de 
Szekeres és Kuznyecov 3-3-ra egyenlített, ezzel 
behozhatatlanná vált az előny.
A három évvel korábbiakkal ellentétben tehát hazai 
pályán született meg az újabb aranyérem, csakúgy, 
mint 1981-ben. Előbbi alkalommal, gyerekként még 
én is berohantam a gyepre, és balszélsőnk, Po-
gány Öcsi feldobálásában segédkeztem, 1995-ben 
viszont már Novák Dezsőt hallgattam, aki napi és 
éves értékelést is adott:

" A sírból hoztuk vissza ezt a mérkőzést. Egy-há-A sírból hoztuk vissza ezt a mérkőzést. Egy-há-
rom után olyan teljesítményt produkált a csapat, rom után olyan teljesítményt produkált a csapat, 
" 
rom után olyan teljesítményt produkált a csapat, 
" 

ami tulajdonképpen az egész bajnokság során ami tulajdonképpen az egész bajnokság során 
jellemző volt, hiszen vesztett pozícióból egyenlítet-jellemző volt, hiszen vesztett pozícióból egyenlítet-
tünk.”
A Nemzeti Sport másnap azt írta, "A IX. kerület a 
mennyekbe költözött”, de még innen is volt feljebb. 
A Váccal szemben a Magyar Kupát is besöpörte az 
FTC, augusztusban pedig feliratkozott a Bajnokok 
Ligája főtáblájára. Ez azonban már egy másik hősi 
eposz – felmondásával várjunk még pár hónapot.

CÍMLAPSZTORI #

19 www.fradi.hu! Az Albert Stadion székeinek egy része
ma a Sepsi OSK stadionjában található
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20www.fradi.hu ! A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklubot 50. évfordulóján 
számos tornaszerrel ajándékozta meg a Fradi

BALOGH TAMÁS: Évek óta az FTC első csapa-
tának kapusedzője.
SZEILER JÓZSEF: A Sugár Üzletközpont igaz-
gatója, a Digi Sport szakkommentátora.
HORVÁTH DEZSŐ: 2016 szeptemberében 
súlyos betegség után, 46 évesen hunyt el.
TÍMÁR JÁNOS: Az FTC saját nevelésű kapusa 
évek óta Ausztriában, a híres síparadicsomban, 
Kaprunban él és dolgozik.
SIMON TIBOR: 2002 áprilisában egy budai 
szórakozóhely közelében olyan súlyosan bán-
talmazták, hogy 36 évesen három nap múlva 
belehalt sérüléseibe.
SZŰCS MIHÁLY: A Ferencvárosnál társadalmi 
kapcsolatokért felelős menedzserként dolgozik 
az utánpótlásban, az öregfiúk oszlopos tagja 
évek óta. 
TELEK ANDRÁS: A civil életben, a biztosítási 
szakmában, független alkuszként ténykedik, az 
elmúlt években zsinórban három bajnoki címet 
nyert öregfiúk csapatunk emblematikus alakja.

HRUTKA JÁNOS: Sportmenedzser, rendez-
vényszervező, a honi footgolf szövetség 
elnöke, gyakran feltűnik szakkommentátor-
ként a Spíler TV-ben is.
SZEKERES TAMÁS: A Honvéd épülő sta-
dionjának igazgatója, sportlétesítmények 
üzemeltetési tanácsadója, az FTC öregfiúk 
megbecsült tagja évek óta. 
KELLER JÓZSEF: A klub utánpótlásában 
menedzserként tevékenykedik évek óta, az 
öregfiúk csapatkapitánya.
KECSKÉS ZOLTÁN: A járvány bekövet-
keztéig a Dunakeszi megyei első osztályú 
együttesét irányította vezetőedzőként.
SZERGEJ KUZNYECOV: Játékosügynök, az 
elmúlt időszakban a Fradinak is dolgozott 
játékosmegfigyelőként.
LISZTES KRISZTIÁN: Ez idáig az U16 edző-
jeként dolgozott, hosszabb távon – külföl-
dön vagy idehaza – a kispadon képzeli el a 
jövőjét.

PÁLING ZSOLT: Budakalászon az után-
pótlásban edzősködik évek óta, és a Fradi 
öregfiúkkal járja az országot.
CZÉH LÁSZLÓ: Kecskeméten az egyéni 
képzésben és megfigyelőként egyaránt 
segíti a klub utánpótlását. Ha ideje engedi, 
gyakran jár a Fradi meccseire a Groupama 
Arénába. 
IFJ. ALBERT FLÓRIÁN: A Fradinál a scout 
rendszer tagja, no meg az Albert Alapít-
ványban is tevékenyen részt vesz, emellett 
a III. Kerületi TVE utánpótlás szekciójának 
vezetője.
LIPCSEI PÉTER: Az FTC fiókcsapatának 
tekinthető másodosztályú Soroksár ve-
zetőedzője, három éve a BOSZ old-boys 
csapatában rúgja a gólokat.
ZAVADSZKY GÁBOR: 2006. január 7-én 32 
évesen, tragikus körülmények közt, feltehe-
tően orvosi mulasztás következtében hunyt 
el Cipruson.

Máig
összetartanak
Az 1995-ben a klub 25. bajnoki címét megszerzett együttes futballistáinak sorsa a 
százszázalékos bajnokságot nyert női kézisekéhez annyiban hasonló, hogy közülük is 
sokan máig a Fradiért dolgozhatnak, összetartanak, ugyanakkor sajnos több vezető 
és játékos sem lehet már közöttünk. Íme, a regényes névsorolvasás, kivel mi történt 
azóta. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

CÍMLAPSZTORI #

21 www.fradi.hu! Ifjúsági olimpiai bajnok tornászunk, Balázs Krisztián
és edzője, Nagy Zoltán is székely gyökerekkel bír

SOKAN
ELMENTEK

Fájdalom, de a vezetőségből többen 
már csak az égi Fradiban találkoz-
hatnak a többi legendával. Elhunyt 

már a klub akkori elnöke, Szívós 
István, az alelnök, az egyetlen ma-

gyar aranylabdás, Albert Flórián, az 
együttes vezetőedzője, a kétsze-
res olimpiai bajnok Novák Dezső, 
a két emblematikus csapatorvos, 

dr. Juhász József és dr. Gyarmathy 
Jenő, továbbá a csupaszív technikai 
vezető, Golecz Lajos, valamint Simon 

Balla István erőnléti tréner.

AKIK MÁIG A LELÁTÓRÓL
SZURKOLNAK

Furulyás János akkori szakosztály-igaz-
gató, későbbi elnök Vácszentlászlón éli 
nyugdíjas éveit, akárcsak Tárnokon Hajdu 
József kapusedző. Havasi Mihály klubtitkár 
és Mucha József pályaedző viszont aktívan 
kiveszi a részét az FTC Baráti Kör munká-
jából. Bodnár József masszőr nemrég ün-
nepelte 70. születésnapját, ő a családjában 
és a gyógyításban meglelte a boldogságát, 
a szertáros Dóra János gyakran feltűnik 
a Ferencváros öregfiúk mérkőzésein is a 
Népligetben.

NAGY ZSOLT: Évtizedeken keresztül víz- 
és fűtésszerelőként dolgozott Német-
országban, majd Ausztriában, néhány 
esztendeje költözött haza Sárisápra. 
Egykori csapattársaival folyamatosan 
tartja a kapcsolatot. 
KENNETH CHRISTIANSEN: A dán női 
válogatott szövetségi kapitányaként 
dolgozott 2006 és 2013 között, jelenleg 
a kanadai női válogatottat irányítja. 
Érdekesség, hogy Fenyő János rendel-
kezett a játékjogával, amikor a Fradiban 
futballozott.
GORAN KOPUNOVICS: Korábban évekig 
edzősködött külföldön, idehaza irányítot-
ta a Szeged szakmai munkáját is, jelenleg 
a megyei első osztályú Maglód trénere.
EUGEN NEAGOE: Ő is a kispadot válasz-
totta, volt például Székelyföld futball-
büszkeségének, a román első osztályban 
szereplő Sepsi OSK-nak a vezetőedzője 

is, infarktusa miatt egy ideig nem gyakorol-
hatja hivatását.  
GREGOR JÓZSEF: A Fradi saját nevelésű 
játékosa utoljára a Honvéd utánpótlás-
edzőjeként dolgozott, évek óta azonban 
semmit nem hallani felőle.
BUBCSÓ NORBERT: Az FTC partnercsa-
pata, a Lőrinc United utánpótlás-egyesület 
elnöke, edzője, mindenese, s évek óta a 
Fradi öregfiúk alapembere.
TAKÁCS SZILÁRD: Tavaly csatlakozott 
öregfiúk együttesünkhöz, nyílászárókkal 
foglalkozó vállalkozóként keresi a kenye-
rét.
SORIN CIGAN: A Balmazújváros U19-es 
csapatának vezetőedzője, továbbá a har-
madosztályú Füzesgyarmat pályaedzője.
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22www.fradi.hu ! 1905-ben, Temesvárott született Táncos Mihály, a legendás 
T betűs csatársor jobbszélsője, az FTC örökös bajnoka

Micsoda év, 
micsoda nők!
Micsoda év, 
micsoda nők!
Micsoda év, 
Ha úgy szól a kérdés, mikor nyert százszázalékos bajnokságot a Fradi, a zöld-fehér 
hívek többsége kapásból vágja rá, hogy 1932-ben. Pedig azt is válaszolhatjuk, hogy 
1995-ben. Igaz, akkor nem a labdarúgók, hanem a női kézilabdázók. Akiken kívül erre 
a bravúrra ebben a szakágban addig csupán a Vasas volt képes 1977-ben és ’81-ben. 
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

A FRADI KIRAGYOGOTT 
A MEZŐNYBŐL, ÉS EL-
SŐSORBAN NEM IS AZ 
EGYÉNI KÉPESSÉGEK, 
HANEM A CSAPATEGY-
SÉG, A SEM ITT, SEM 
MÁSUTT SOHA NEM 
LÁTOTT KÖZÖSSÉGI 
SZELLEM, ÖSSZETAR-
TOZÁS MIATT

A FRADI KIRAGYOGOTT 
A MEZŐNYBŐL, ÉS EL-
SŐSORBAN NEM IS AZ 
A MEZŐNYBŐL, ÉS EL-
SŐSORBAN NEM IS AZ 
A MEZŐNYBŐL, ÉS EL-

EGYÉNI KÉPESSÉGEK, 
HANEM A CSAPATEGY-
SÉG, A SEM ITT, SEM 
MÁSUTT SOHA NEM 
SÉG, A SEM ITT, SEM 
MÁSUTT SOHA NEM 
SÉG, A SEM ITT, SEM 

LÁTOTT KÖZÖSSÉGI 
SZELLEM, ÖSSZETAR-
TOZÁS MIATT
SZELLEM, ÖSSZETAR-
TOZÁS MIATT
SZELLEM, ÖSSZETAR-
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23 www.fradi.hu! Táncos a híres Temesvári Kinizsitől érkezett, mellyel 6-szor volt
román bajnok, és 10 román válogatott meccse is volt

1995 nem csupán az FTC-Spectrum (főszponzora 
után így hívták a csapatot), hanem a magyar női 
kézilabdázás csúcséve volt. A válogatott az eszten-
dő végén világbajnoki döntőt vívhatott, májusban 
pedig két klubunk nyert kontinentális kupát: 
a Dunaferr a KEK-et, a Debrecen az EHF-trófeát. 
A bajnokságban azonban esélyük sem volt arra, 
hogy az élen végezzenek, hiszen a Ferencváros 
átszáguldott a teljes mezőnyön és idényen.
Az 1991/92-es kiírásban még 12. helyen zárt, vihar-
vert együtteshez 1992 nyarán megérkezett Kökény 
Beatrix és Tóth Beatrix – mondhatnánk, hogy a két 
Bea, de sokkal inkább Köke és Totya –, majd egy 
évre rá a két Farkas, Ágnes és Andrea, és a régi 
fradista törzsgárdistákkal, köztük a "csendben” 
világklasszissá cseperedő Pádár Ildikóval, Párduccal 
az évtized közepére összeállt minden idők legkivá-
lóbb Fradija. Persze nem magától, kellett hozzá Né-
meth András vezetőedző is, aki 1992–2007 között 
másfél évtizeden át volt karmester, vagy ha éppen 
az kellett, zongoracipelő.
Az első szezon végén, 1993 nyarán már összejött 
egy diadal a Magyar Kupában, de a bajnoki aranyat 
akkor még háromfelvonásos, infarktusos döntőben 
megkaparintotta a Vasas. Az 1993/94-es kiírásban 
már rájátszás nélküli, oda-visszavágós körmérkőzés 
zajlott, és ebben a Ferencváros egyetlen méltó, ér-
demi vetélytársa a DVSC volt, de egy pontocskával 
a Lokit is sikerült megelőzni.
A szakosztály azt megelőzően legutóbb 1971-ben 
ünnepelhetett bajnoki címet: a negyediket, így az 
ötödikre huszonhárom esztendőt kellett várni. Afe-
lől azonban aligha lehetett kétség, hogy a hatodik 
egy év múlva megszületik.

A Fradi addigra ugyanis kiragyogott a mezőnyből, 
és elsősorban nem is az egyéni képességek, hanem 
a csapategység, a sem itt, sem másutt soha nem 
látott közösségi szellem, összetartozás miatt. A 
játékosoknak nem munkahelyük, hanem második, 
bizonyos esetekben első otthonuk volt a Népliget, 
a mérkőzések előtti kávézások, a győzelmeket 
követő vacsorák, a Vajda Péter utca túloldalán, a 

"Boci” kerthelyiségében leeresztett nagyon hosszú 
lépések, a magától értetődően közös szülinapok, 
szilveszterek és nyaralások időszakát tökéletesen 
jellemzi Németh András egyik aranyköpése: mecs-
cset már veszítettünk, de bankettet még soha.
Abban a tündökletes, százszázalékos évadban 
azonban még meccset sem. Ahogy Köstner Vilmos, 
a DVSC mestere akkor megfogalmazta, az egyetlen 
kérdés az volt, pontveszteség nélkül lesz-e bajnok 
a Fradi. A lányok 1995. május 12-én úgy léptek pá-
lyára Debrecenben, hogy a tét már csak az érin-
tetlenség megőrzése volt. A Loki ennek tudatában 
mindent bevetett, egy-két gól hátrányban tartotta 
magát, a 40. percben pedig Csapó Erika révén 
16-15-re először vette át a vezetést. Farkas Ágnes 
ekkor azonban saját hatáskörébe vonta a találko-
zót, szinte egymaga 19-16-ra fordított, és a végül 
20-18-as sikerből kereken 10, míg Pádár 6, Kökény 3 
gólt vállalt. A három klasszis tehát a 20-ból 19-et. A 
debreceni Jeddi és "Fari” a végén még összeakasz-
kodott – az igazi otthonra és társakra talált Farkas 
Ági soha, sehol nem tudott ennyire küzdeni a csa-
patáért, mint az 1990-es évek közepén a Ferenc-
városért –, de a múló ijedség után Németh András 
saját habitusához képest még lelkendezhetett is:

” Ezen a presztízsmérkőzésen mindkét csapat 
nagy odaadással játszott. Örülök, hogy egy olyan 
bajnokságot nyertünk meg – feltehetően százszá-
zalékos teljesítménnyel –, amelyben két nemzetközi 
kupagyőztest is megelőztünk.”
A száz százalék értékét tovább emelte a példátlanul 
rangos mezőny. Amelyben a KEK-serleget elhódító 
Dunaferr például a dobogóra sem fért fel, be kellett 
érnie a negyedik hellyel.
Az utolsó fordulóban még a tizenegyedik Békés-
csaba is komoly erőpróbát jelentett. Mivel az Elek 
Gyula Aréna csupán terv formájában létezett, a 
régi, kopott faház pedig méltatlan volt a verhetetlen 
együttes ünnepléséhez, a Fáy utcai Vasas-csarnok-
ban, a tévéközvetítés miatt hétfőn, május 22-én jött 
el a megkoronázás ideje. Amerikai módi szerinti, 
akkor még újdonságnak számító egyéni bemuta-
tás, a hajrában folyamatos ollézás és zöld-fehérbe 
öltöztetett lelátó adta meg az ünneplés kereteit; no 
meg persze a Farkas Ági 17 góljával elért 32-25-ös 
győzelem, sorrendben a harmincadik.
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24www.fradi.hu ! Táncos magyarországi karrierjének (10 év a Fradiban, 5 meccs 
a válogatottban) 1939-ben a román katonai behívó vetett véget

Az első négy bajnoki címhez edzőként hozzájárult 
Elek Gyula ezúttal szakosztályvezetői minőségében 
méltathatta az aranyak tekintetében hozzá 4-2-re 
felzárkózó Németh András csapatát: ” A pontvesz-
teség nélküli első hely önmagáért beszélő szuper-
produkció. Reméljük, a kupadöntő két mérkőzésén 
a Vasas sem tud megállítani bennünket, még 
boldogabbak pedig akkor lennénk, ha az európai 
kupasorozatban is a csúcsra jutnánk.”
A Vasas esélyt sem kapott, a 29-18-as és 25-17-
es, kettős sikert követően a Fradihoz hasonlóan a 
Nemzeti Sport szalagcíme sem fogta vissza magát: 

"Micsoda év, micsoda nők!” A Bajnokok Ligájában 
azonban a már mumusnak számító Walle Bremen 
meghiúsította a beteljesülést. Negyed százada 
még két négyes csoportban zajlott a küzdelem, és 
mivel a brémaiak 22-21-re és 25-23-ra is legyőzték 
Kökényéket, a kvartett végeredménye így alakult: 1. 
Walle Bremen 8 pont, 2. Podravka Koprivnica 8, 3. 
FTC 7, 4. Roermond 1.
Németh András mester ettől még teljes joggal így 
vont általános mérleget: ” Káprázatos évad áll mö-
göttünk. Szinte nem is tudok rossz emléket felidéz-
ni. Az utóbbi hetek pedig csodákkal teltek. Meg-
nyertük a bajnokságot, megszereztük a Magyar 
Kupát. Nyugodtan mehetünk szabadságra.”
Nem is akárhova, egyenesen Kaliforniába indultak. 
És természetesen együtt, az egész csapat. A nyár 
folyamán egyetlen játékos távozott (Kókainé Molnár 
Erzsébet Debrecenbe) a szűkebb keretből – illetve 
Fiedler Adrienn kapus és csapatkapitány harminc-
hat évesen visszavonult –, ami megint csak érthető, 
hiszen ki kívánkozott volna el a Kánaánból? Abból a 
csapatból, amely legfeljebb a kaszinók városában, a 
rulettasztalnál tudott veszíteni, de erre is megszüle-
tett a megfelelő szlogen: Las Vegas, lesz vigasz.
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EDZŐKKÉNT IS TÁPLÁLJÁK
A FRADI-SZELLEMET

Az 1995-ben százszázalékos bajnokságot nyert
csapat tagjai közti köteléket pontosan mutatja, hogy 
a diadal huszadik évfordulójára szervezett találko-
zón, 2015-ben mindannyian jelen voltak. Németh 
András hangsúlyozta, elsősorban nem is az ered-
ményekre büszke, hanem arra, hogy mindenki eljött, 
mindenki "egyben van”, és megtalálta a helyét az 
életben. Sőt, az egykori klasszisok többsége a Fe-
rencvárosban.
A Fradi 1996-ban és ’97-ben is megtartotta a bajnoki 
aranyat, majd 2000-ben és 2002-ben a Dunaferrtől 
hódította vissza azt. A válogatottban 1995 decem-
berében vb-ezüstérmet szerzett Farkas Andrea, 
Farkas Ágnes, Kökény Beatrix, Pádár Ildikó és Tóth 
Beatrix, 1996-ban, Atlantában olimpiai bronzot Far-
kas Andrea, Kökény Beatrix, Pádár Ildikó és Tóth 
Beatrix, 2000-ben, Sydney-ben olimpiai ezüstöt a 
két Farkas mellett Kökény, Pádár és Lőwy Dóra, 
majd még ugyanazon év végén, Romániában Euró-
pa-bajnoki címet Farkas Ági, Kökény és Pádár.
Manapság a Népligetben nap mint nap találkoz-
hatunk Kökény Beával, az utánpótlás szakág és a 
formálódó akadémia vezetőjével, Fiedler Adrienn
kapusedzővel, aki már 1995-ben visszavonult,
de az első hívó szóra "hazatért”, valamint Fiedler 
Erika, Pádár Ildikó, Szarka Éva és Tóth Bea
utánpótlásedzőkkel. Tanítványaikat nemcsak sportra, 
hanem a hagyományok tiszteletére és klubhűségre 
nevelik. Éltetik a régi Fradi-szellemet.
Farkas Ágnes más utat választott. 1996-ban
Dortmundba igazolt, majd Kapronca, a Podravka 
Koprivnica és Dunaújváros érintésével 2000-ben 
visszaszerződött a Fradiba. Az új, formálódó együt-
tes vezére lehetett volna, ha 2003-ban nem távozik 
Dániába, Aalborgba. A nyugati határszélen él,
a Vas megyei kézilabda-szövetség elnöke.
Farkas Andrea 1997-ben az egyre magasabbra törő 
Dunaferrhez szerződött, amellyel 1999-ben BL-t 
nyert, majd védett Metzben, Székesfehérváron, a 
Vasasban. Több klubnál és a strandválogatottnál is 
kapusedzősködött, még a futsalba is tett egy kirán-
dulást.
Takács Gabriella is engedett a Dunaferr csábításá-
nak, amellyel 1999-ben ő is Bajnokok Ligáját nyert. 
Aktív játékos-pályafutása lezárulta után masters 
Eb-ken szerepelt sikerrel, az országos szövetség 
szakfelügyelőjeként és a magyar kerekes székes 
válogatott edzőjeként is tevékenykedik.
Kulcsár Gyöngyi, a saját nevelésű beállós tizenöt fe-
rencvárosi év után Székesfehérváron, Békéscsabán, 
majd Győrben játszott. Férjével Tatára költözött, 
ahol túl a negyvenen sem tudta visszautasítani a ne-
héz helyzetbe került helyi kézilabdacsapat hívását.

Kertész Klára Erdélyből hozta magával egészen 
különleges lövőerejét és világlátását. Minden a 
kezében volt, és sok minden ki is jött onnan, így a 
magyar válogatottság és az 1996-os Eb-részvétel is. 
Budapesten él, "középtávolban” a kézilabdától és a 
Ferencvárostól.
Krammer Mária viszont a mai napig a sportág köte-
lékébe tartozik. A Fradiból Székesfehérvárra vezetett 
az útja, onnan vonult vissza, jelenleg a Pénzügyőr 
utánpótlásánál edzősködik.
Kókainé Molnár Erzsébet már a százszázalékos 
bajnokság utáni nyáron Debrecenbe igazolt, ahol 
így a következő szezonban az EHF-kupa-győztes 
együttes tagja lehetett. Nagykátán él, ritka vendég a 
Népligetben.
Az 1994/95-ös keret tagja volt több reményteljes 
fiatal, akik ekkor még nem válhattak meghatározóvá, 
később azonban többen is válogatottságokkal, világ-
versenyes részvételekkel igazolták képességeiket. 
Neveik máig ismerősen és nagyon jól csengenek: 
Becz Marianna, Brigovácz Nikolett, Lőwy Dóra, Pá-
dár Margit, Őze Beáta, Siti Eszter, Vavrik Hajnalka.
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Lenyomták a dübörgő 
utánpótlást
Lenyomták a dübörgő 
utánpótlást
Lenyomták a dübörgő 

Kisstadion, hóesés, fagyoskodás, és igen, ezt se 
hallhassuk el, sűrű, olykor nyomdafestéket nem tűrő 
ingerkedés. Egyszerre zord és bájos – ilyen volt a 
kilencvenes évek közepén a magyar hoki. Fedett 
pályája még csak a székesfehérvári Volánnak volt, az 
Újpest már rég nem volt tényező, a jászberényi Lehel 
– mivel orosz légiósai megöregedtek és beleszür-
kültek a magyar mezőnybe – szintén kezdett kipuk-
kadni, ellenben évről évre egyre erősebbek voltak a 

”Kercsó-bébik” Dunaújvárosban. Olyannyira, hogy 
1995-ben nem is a Lehel és nem is a Volán, hanem a 
Dunaferr töltötte be az ”esküdt ellenség” szerepét.
Ennek persze megvolt a maga előzménye: éppen 
az 1994–95-ös bajnokságban, még 1994 őszén egy 
Fradi–Dunaferr-meccsen Paraizs Ernő, az FTC hát-
védje – tegyük hozzá, nem szándékos durvaság miatt, 
hanem vétlen helyzetben – olyan súlyos szemsérülést 
szenvedett, hogy abba kellett hagynia a játékot.

A Ferencváros utolsó előtti nagy do-
bása a hoki magyarországi romantikus 
korszakában. Így jellemezhetjük az FTC 
jégkorongcsapatának bajnoki címét az 
1994–95-ös idényben. A Fradi zsinórban 
ötödször lett aranyérmes, akkor még 
a papírformának megfelelően, két év 
múlva már inkább virtusból, de azt senki 
sem gondolta, hogy huszonkét évet kell 
várni a következő sikerre.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

SZINTE MINDEN
FRADI–DUNAFERR
MECCS ÉLET-HALÁL
KÜZDELMET JELENTETT, 
EKKOR ERŐSÖDÖTT FEL 
KÜZDELMET JELENTETT, 
EKKOR ERŐSÖDÖTT FEL 
KÜZDELMET JELENTETT, 

A KERCSÓ ÁRPÁDOT 
BECSMÉRLŐ – EREDETI-
LEG A JÁSZBERÉNYBEN 
TÉNYKEDŐ FIVÉRÉNEK 
CÍMZETT – NEM ÉPPEN 
HÍZELGŐ RIGMUS IS...
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KORÁN ÖRÜLTEK A VOLÁNOSOK

Hudák Gábor, az FTC-Telekom szakosztályvezető-
je is tagja volt a győztes csapatnak, igaz, a finálét 
sérülés miatt ki kellett hagynia. A népszerű Ló így 
elevenítette fel az akkori időket:

” Így igaz, abban az évben inkább az újvárosiak-
kal vívtunk ádáz csatákat. Az akkor feltörekvő 
ifjú generáció, annak köszönhetően, hogy a BS 
alagsorában nyaranta is edzhetett, lényegesen 
jobban korcsolyázott, mint a mieink. Ám akkor mi, 
idősebbek még fel tudtuk venni velük a versenyt, s 
az is minket erősített, hogy igazi baráti közösséget 
alkottunk. Talán annak is köszönhettünk a sikerün-
ket, hogy a volánosok túl hamar elhitték, már övék 
a bajnoki cím. A második mérkőzésre, akkor még 
szokatlan módiként, öltönyben érkeztek, mintha 
már ünnepelni készülnének. Az akkori csapattársa-
im közül többen azóta is minden évben összejövünk 
a széplaki nyaralómban, hogy felelevenítsük a szép 
emlékeket, köztük természetesen a huszonöt évvel 
ezelőtti aranyat.”

A FRADITÓL A DINAMÓIG

Az akkori keret játékosai közül Hudák Gábor mellett 
Pindák László is – utánpótlásedzőként – az FTC-

ben dolgozik. Rajtuk kívül Horváth Csaba – akinek 
Dominik nevű fia Svédországban hokizik – és a ma 

is rendkívül sportos Szajlai László is lejár az öregfiúk 
csapatba. A kőkemény bekk, Miletics Csaba bizto-

sítási ügynök, az erdélyi Salamon Jenőt messze, Lon-
donba fújta a szél. Az akkor még ifjú Sándor Szilárd, 
aki talán még nagyobb karriert futhatott volna be, 
grafikusként alapított vállalkozást, minden évben ő 

tervezi a Fradi mezét. Kiss Tibor sokáig edzősködött, 
ma ő is vállalkozó, autóbérléssel foglalkozik. Paraizs 
Ernő italdiszkontot vezet, Szergej Oreskin edző lett: 

jól hangzik, hogy a Fradit és a Dinamo Moszkvát
is irányította...

Ezután szinte minden Fradi–Dunaferr-meccs élet-ha-
lál küzdelmet jelentett, ekkor erősödött fel a Kercsó 
Árpádot becsmérlő – eredetileg a Jászberényben 
ténykedő fivérének címzett –, nem éppen hízel-
gő rigmus is... Némi túlzással nem is a Volán elleni 
döntőről, hanem az ”acélborjak” elleni párharcokról 
emlékezetes a huszonöt évvel ezelőtti évad. Az 
alapszakasz utolsó fordulójában például a két csapat 
mérkőzését félbe kellett szakítani a Kisstadionban, 
mert amikor a hazai szurkolók verbálisan és fizikai-
lag is fenyegették az újvárosi kispadot, a vendégek 
gyúrója gázspray-vel lefújta őket. Akkor még létezett 
betyárbecsület, így hát a harc az öltözőfolyosón 
folytatódott, amelynek hevességéről Pindák László 
vérző feje árulkodott.
Az egyik fél két győzelméig tartó döntőt a sportág 
nagy ünnepeként a BS-ben rendezték – telt ház, 
8000 néző előtt. Az FTC az első meccsen viszonylag 
simán kikapott 4-2-re a Volántól, majd a másodikat 
csak az utolsó harmadban fordította a maga javára 
és nyert 3-2-re. A mindent eldöntő találkozó aztán 
már a címvédő magabiztos 4-2-es diadalát hozta – 
és vele az újabb, sorrendben akkor a huszonnegye-
dik aranyérmet.

A FERENCVÁROS 1994–95-ÖS BAJNOKCSAPATA:

Bognár Nándor, Dragomir György, Fekti István, 
Vlagyimir Fjodorov, Hegyi Zoltán, Horváth Csaba, 
Hudák Gábor, Juhász Zsolt, Kaszala János, Keszt-
helyi László, Kiss Tibor, Mészáros Miklós, Miletics 

Csaba, Molnár Dávid, Molnár János, Szergej Ores-
kin, Paraizs Ernő, Salamon Jenő, Sándor Szabolcs, 
Sándor Szilárd, Simon József, Szajlai László, Terjék 

István, Dmitrij Tyeplakov, Igor Zelencsev
Vezetőedző: Arkagyij Andrejev



KÉSZ CIRKUSZ

Az olimpia élménye semmihez sem hasonlítható. A 
léptékek, a hangulat és a felhajtás, ami körülveszi, 
nehezen leírható. Át kell azt élni. ” Egy ötkarikás 
versenyen eleve ihletett állapotban lépnek színre 
a sportolók. Majd meglátják magukat az óriás 
kivetítőn, aztán realizálják, hogy a hazai bajnoksá-
gon megszokott nézősereg sokszorosa lesi minden 
mozdulatukat, és érzik, hogy egy gigantikus show 
szereplői, ahol hatalmas a tét” – érzékelteti a 
sportesemény lélektanát dr. Kárpáti Róbert sport-
pszichiáter. Mindezt csak tovább fokozza a tudat, 
hogy a lehetőség egyszeri és nehezen megismétel-
hető. Javításra ugyanis leghamarabb négy év múlva 
lesz mód, ami viszont elég hosszú idő ahhoz, hogy 
bizonytalanságtól terhes legyen.

” Ráadásul ha valaki itt jut fel a csúcsra, az egész 
életére ott is marad. Az olimpiai bajnokokat ugyan-
is idehaza nagyon komoly megbecsülés övezi, mind 
emberileg, mind egzisztenciálisan.”

ALFA ÉS ÓMEGA

Mindezek fényében nem is csoda, hogy az olimpia-
centrikus sportágakban minden az ötkarikás játé-
kokról szól. Bezsebelhet egy versenyző akármennyi 
világbajnoki elsőséget, és lehet ő a maga pályáján 
Európa egyeduralkodója, ha a sportélet legmonu-
mentálisabb sorozatán siker nélkül zár, pályafutását 
nem érzi majd teljesnek. ” A négyéves ciklus minden 
szakaszára jut egy-egy köztes állomás, melyen 
adott pillanatban küzdeni kell, de a végső cél min-
dig az olimpia. Olyan húzóerőt és motivációt jelent 
ez a sportolók számára, amibe tudnak kapaszkod-
ni. Egy sérülés vagy egy fájó kudarc után segíthet 
talpra állni, és menni tovább.” Ugyanakkor azt a 
pontot is el kell találni a versenyzők pályafutásában, 
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Az idő relatív – ezt régóta tudjuk.
Ha sok a teendő, akkor csak úgy
rohan, ha viszont nagyon várunk
valamit, a kevés is rengeteg belőle.
A tokiói olimpia elhalasztása pedig 
csak még tovább cifrázza ezt: noha 
úgy tűnik, egy évet nyertek vele a 
sportolók, valójában sokkal inkább 
veszítettek. Az utolsó pillanatban csú-
szott ki a markukból a bizonyítás lehe-
tősége és a részvétel élménye, üres-
séget hagyva maga után és még egy 
esztendőnyi kemény munkát elvárva. 
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

AZ ÖT
KARIKA
TRAUMÁJA

! Az NB I-ben otthon rendre győzött a Fradi (5-1, 8-2, 3-0), 
idegenben viszont a Kolozsvár volt a jobb (2-4 után 1-0, 2-1)

SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere

amikortól lehet az öt karikáról mint célról komolyan 
beszélni. ” Akkortól válik ez a mentális felkészülés 
konkrét elemévé, amikor realitást nyer a kvóta-
szerzés – például magyar bajnok vagy válogatott 
kerettag lesz valaki. Persze addig is fontos, hogy 
legyen egy víziója arról, hogy rajthoz áll a világ 
legnagyobb sporteseményén.”

ÉLMÉNYEKTŐL MEGFOSZTVA

Ebbe a képbe rondított most bele kíméletlenül az 
olimpia elhalasztása. 
A sportolók négyéves ciklusokban élnek, mozog-
nak, terveznek. Ebből az utolsó esztendő rendre 
borzasztó kemény, hiszen a legtöbb sportágban 
addigra élesedik ki a kvótákért folytatott küzdelem, 
és a formaidőzítés is megterhelő munkával jár. Ez 
a feszültség oldódna fel ideális esetben a rajtot 
megelőző ceremónia különböző állomásaiban – a 
formaruhák próbájától az elutazás előtti eskütételen 
át a megnyitó ünnepségig.

” A halasztást úgy élik
meg a sportolók, mintha 
elbuktak volna életük egyik 
legnagyobb megméretésén, 
ráadásul nem is tehettek 
róla. Nagyon komoly kielé-
gületlenség marad bennük 
ennek nyomán, hiszen
a beteljesülés helyett újabb 
egyévnyi kemény munka 
vár rájuk, miközben a
fair play elvei is komolyan 
sérülhetnek. Ez az egy
év pedig így nagyon
hosszú lehet.”
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AZ OLIMPIACENTRIKUS SPORTÁGAKBAN 
MINDEN AZ ÖTKARIKÁS JÁTÉKOKRÓL SZÓL. 
BEZSEBELHET EGY SPORTOLÓ AKÁRMENNYI 

VILÁGBAJNOKI ELSŐSÉGET, HA A SPORTVILÁG 
LEGMONUMENTÁLISABB SOROZATÁN SIKER NÉLKÜL 

ZÁR, PÁLYAFUTÁSÁT NEM ÉRZI MAJD TELJESNEK

! Az 1943–44-es idényben az FTC és a Kolozsvár egyaránt
36 ponttal végzett, de jobb gólkülönbséggel a Fradié lett az ezüst 



A Fradiban – és persze máshol is – mindig a 
pengés játékosokat imádja a közönség, és a fenti 
figyelmeztetés éppen annak szólt, hogy tudtuk, 
Dzurják József nem fogja a fülén is megtáncoltatni 
a labdát, de ha odakerül a kapu elé, kíméletlenül 
bevágja, bekotorja, megcsúsztatja, besodorja, 
ahogy kell. Ezért imádtuk őt, és ezért nem sze-
rettük, ha bírálták, szidalmazták, amikor éppen 
nem ment neki a játék. Ilyenkor jött a válasz: "Ne 
bántsd a Csöpit!”
Csöpi ügyében minden Fradit szerető ember ne-
vében kellett volna köszönetet mondani a tavaly 
elhunyt Sárközi Gyulának, aki Jászberényben rá-
beszélte a helyi kézilabdacsapat gólerős átlövőjét, 
hogy mégis legyen inkább futballista, abban viszi 
a legtöbbre. És Dzurják Csöpi szerencsére váltott. 
Diósgyőrben éveken át ontotta a gólokat, s bár 
több NB I-es csapat is vitte volna, végül nálunk kö-
tött ki 1986-ban. A nyári Intertotó-mérkőzéseken 
még nem szerzett gólt, de az első hazai forduló-
ban rögtön kettőt is rúgott a ZTE-nek.
1986 és 1990 között 105 meccsen 46 gólt szerzett, 
ami kitűnő eredmény. Keletnémet és vajdasági 
kitérő után rövid időre még visszatért a Fradihoz, 
hogy aztán Ciprusra, az Omonia Nicosiához szer-
ződjön. Aphrodité szigetén a szurkolók elnevezték 
Aeroplannek, mert gólörömkor repülőhöz hason-
lóan szlalomozott a karjaival – ha más utánozni 
merte, azt a szurkolók kifütyülték. Szóval, ott is 
legenda lett.
Hogy milyen volt Csöpi? Hogyan lehetne jellemez-
ni annak, aki nem látta játszani? Mindenekelőtt 
hihetetlenül jól érezte a kaput, az általam felidé-
zett góljainak jelentős részét lehetetlen helyze-
tekből teremtette magának, olykor ő csapott le 
leggyorsabban az ide-oda pattogó labdára, és 190 
centijéhez hűen nem is fejelt rosszul. Ő maga egy 
interjúban azt mondta, bár "darabosak” a góljai, 
véletlenül nem lesz valaki gólkirály Magyarorszá-
gon és Cipruson is!

De ennél fontosabb – és örökös Fradi-tagságát 
ennek köszönheti a zöld-fehér szívekben –, hogy a 
szurkolókkal, csapattársakkal tisztelettudó, barát-
ságos, kedves ember volt és maradt is. A Ferenc-
város mindig értékelte az embert a mez mögött. 
És Csöpi jó ember – a legjobbak közül való. Még 
akkor is, ha szókimondásáért olykor nézetelté-
rése támadt edzőivel, de aki mindig önkritikusan 
szemlélte magát. A vele készült hajdani beszélge-
tésekben se szeri, se száma az afféle mondatok-
nak: még nem vagyok kész, mindenben fejlődnöm 
kell, keményebben kell edzenem. Egyszer azt is 
mondta, hogy neki azért kell többet teljesítenie, 
mert nem az a megfeszülős típus.
Csöpi tíz évvel ezelőtt legyőzte a gyilkos kórt is, 
emlékszem, ennek is úgy ment neki, ahogyan a 
sorsdöntő mérkőzéseknek: sikerülni fog! És sike-
rült is. Dzurják József ma itt van köztünk, itt is ma-
rad velünk sokáig. Most, amikor felidézzük jelleg-
zetes alakját, mozdulatait, szinte halljuk, ahogyan 
újabb gólja után felhördül a régi stadion népe, és 
ismét virágba borulnak a zöld-fehér szívek.
Végezetül – kicsit rendhagyó módon – idézzük 
Fischer Palit, aki szintén volt magyar gólkirály. 
Ahogy Fischer 1988-ban a Népsport kérésére 
jellemezte, annál szebb végszót aligha tudnánk 
elképzelni…

" Hihetetlenül nagy fazon a Csöpi. Ha éjjel 
felkeltem, s azt kérem tőle, kocsikáztasson le 
valahová vidékre, akkor nem azt kérdezi, hogy 
minek, hanem kibújik az ágyból, és már húzza is 
a nadrágját. Nem lehet tőle olyat kérni, amit 
meg ne tenne. Akkora lelke van, mint a 
Fradi-pálya. Sőt, mint a Népstadion!”

Hát ilyen ember a mi Csöpink.

# VENDÉGTOLL 

30www.fradi.hu !  A ’44-es bajnok is egy visszatért csapat, a Nagyváradi AC 
lett 49 ponttal, ezzel egyben az NB I első vidéki bajnoka

Így szólt, ahogy a címben írjuk, a lelátói szöveg úgy harminc éve, akkor,
amikor csapatunkban egy nyurga, különös fickó bűvölte a labdát, azaz talán
inkább bűvölte volna, mert az ő erőssége valami egészen másban rejlett... 
SZÖVEG:  SZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ

NE BÁNTSD
A CSÖPIT!

VENDÉGTOLL #

! Korabeli írások szerint szurkolóink erős szimpátiával tekintettek 
a visszatért területek csapataira, különösen a zöld-fehér NAC-ra 31 www.fradi.hu

Ő MAGA EGY INTERJÚBAN
AZT MONDTA,
BÁR DARABOSAK A GÓLJAI, 
VÉLETLENÜL NEM LESZ
VALAKI GÓLKIRÁLY
MAGYARORSZÁGON
ÉS CIPRUSON IS



Minden rosszban van valami jó. Én azt emelném ki, 
hogy örülök, hogy további egy évre mi vagyunk a 
címvédők – nyilatkozta Varga Dénes, miután a LEN 
úgy döntött, hogy nem folytatódik a Bajnokok Ligá-
ja és törli az idei szezont.

A szükséges továbblépés mellett azonban eluralko-
dik az emberben az érzés, talán a kíváncsiság, hogy 
mi lett volna, ha nem söpör végig a koronavírus az 
életünkön és minden a rendes mederben zajlik le. 
Borzasztóan sajnáljuk, hogy nem láthatjuk, mire lett 
volna képes a bajnokság és a Bajnokok Ligája végső 
szakaszában a minden fronton címvédő FTC-Tele-
kom Waterpolo. Egy kis ízelítőt mindenképpen kap-
tunk csapatunktól 2019 őszén, amikor csúcsvízilab-
dával kiütöttük a Szolnokot idegenben, könnyedén 
nyertünk a Mladost Zagreb ellen a Komjádiban, és 
gyönyörű játékkal döntetlent értünk el a Pro Recco 
otthonában. És azt se felejtsük el, hogy így sem 
zárjuk üres kézzel a szezont, hiszen tavaly év végén 
mindkét döntőnket behúztuk. Először a francia Mar-
seille ellen az Európai Szuperkupát négygólos hát-
rányból felállva, majd az OSC ellen a Magyar Kupát 
is megvédtük kissé döcögő játékkal, de hatalmas 
szívvel és küzdeni tudással megfordítva a döntőt.

Bár februárban elvesztettük közel egyéves veret-
lenségünket az újbudai riválisunk ellen, a java még 
csak ezután jöhetett volna. Mert biztosak lehetünk 
benne, hogy Varga Zsolt az elmúlt két esztendőhöz 
hasonlóan most is a legfontosabb meccsekre időzí-
tette volna a csúcsformát. 

# VÍZILABDA

32www.fradi.hu ! A Nagyvárad már 1942–43-ban a Fradit megelőzve végzett másodikként, 
vendégjátékára gyűlt össze a legtöbb (32 ezer) néző az Üllői úton 

A világ egyik, ha nem a legjobb 
csapatának tartott FTC férfi vízilabda- 
együttese sajnos már nem válthatja 
be a hozzá fűzött reményeket és nem 
kápráztathat el minket hétről hétre 
a medencében. De a trónt még mindig 
Varga Dénesék foglalják el.  
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

TOVÁBBRA IS MI VAGYUNK
A CÍMVÉDŐK

BL TÖRÖLVE

A férfi vízilabda Bajnokok Ligája 
(korábbi nevén BEK, illetve

Euroliga) 1963 óta íródó
történetében most fordul elő
először, hogy nem hirdetnek

győztest. A magyar bajnokságot 
1904 óta rendezik meg,

és a mostani idényen kívül csak
az első világháború miatt töröltek

szezont 1914 és 1917 között.

SIKERES FIATALOK

Az FTC vízilabdacsapatának kapusa, 
Vogel Soma és kézilabdázónk,

Nagy Bence is bekerült a Forbes 
magazin 30 legsikeresebb

30 év alatti magyar fiatalja közé.
A listán a sport területéről csupán
öten szerepelnek, köztük klubunk 

két tehetsége.

Sajnos nincs más választás, a 
játékosoknak is le kell zárniuk a 
2019/2020-as szezont és koncent-
rálni kell a folytatásra, ebben pedig 
mindenképpen segít az, hogy a 
bizonytalan hetek és az olimpia 
elhalasztása után újabb cél lebeg 
a szemük előtt. Egy trófea, amit 
már augusztus végén a Népliget-
be hozhatnak. A Magyar Vízilabda 
Szövetség ugyanis a bajnokság 
törlése mellett úgy határozott, hogy 
a következő idény a Magyar Kupa 
küzdelmeivel kezdődik. Ki gondolta 
volna 2019. december 8-án, amikor 
megnyertük a kupafinálét,
hogy ez lesz az első cím, amit
megvédhetünk.

" Nyilván sajnálom, hogy így
alakult, mert sokat készültünk és egy 
jó csapatunk van ebben az évben is 
– osztotta meg a gondolatait az FTC 
vezetőedzője, Varga Zsolt. –
Az idáig lejátszott mérkőzéseknek 
nem volt komoly jelentőségük a vég-
eredmény szempontjából. Elég a ta-
valyi szezonunkat végignézni, milyen 
január–február–március után
tudtunk Bajnokok Ligáját nyerni.
Nagyon kíváncsi lettem volna, 
hogyan alakul a továbbiakban ez 
a BL-szezon. Most jött volna az az 
időszak, amikor kamatoztathatjuk a 
befektetett munkát. Szakmai oldal-
ról nézve rosszul érint ez a döntés, 
mert én a vízben szerettem lejátszani 
az összes csatát, eldönteni, hogy ki 
a jobb, nem a sajtóban. De ez egy 
nagyon speciális élethelyzet, s ha a 
felsőbb döntéshozók úgy határoz-
nak, hogy ez a biztonságos a játé-
kosok, a csapatok és a szurkolók 
számára, akkor ebben a pillanatban 
el kell fogadni.”

33 www.fradi.hu

VÍZILABDA #

! A Ferencváros első nagyváradi meccsén 18 ezer ember zsúfolódott
össze a ma Bodola Gyula nevét viselő stadionban



# FUTBALL 

34www.fradi.hu ! A NAC elleni eredmények otthon 1-4, 5-0 és 1-0
voltak időrendben, míg idegenben 1-3, 3-0 és 5-1

Megerősödni
a nehéz időszakban!
Mire magazinunk megjelenik, a Ferencváros – remélhetőleg – lejátszotta az újrakez-
dés utáni első mérkőzését a Debrecen ellen a labdarúgó NB I-ben. A koronavírus- 
járvány hetei azonban még hosszú időre kitörölhetetlen emléket jelentenek. 
Körbejártuk, miként érintette ez az időszak a csapatot.  SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

FUTBALL #

35 www.fradi.hu! Nagyváradon ma is rengeteg fradista él, ők rendszeresen 
rendeznek közös meccsnézést a Gekko Pubban

KÖZEL, MÉGIS OLY TÁVOL 
Dr. Kárpáti Róbert, az FTC sportpszichológusa arról 
beszélt, általánosságban milyen megpróbáltatások-
kal jár egy ilyen szokatlan periódus.
– Először is, a kommunikáció elsődlegesen a digitá-
lis térben, a különböző internetes felületeken zajlik 
– vágott bele Kárpáti Róbert. – Most más jellegűek 
a problémák, mint normális esetben. Egyrészt a fut-
ballistáknak is hiányzik a megszokott életük, más-
részt a labdarúgásból fakadó örömforrás is, maga a 
játék. Mentális szempontból is jó volt, amikor végre 
közösen edzhettek, hiszen kimozdulhattak az ott-
honukból, látták egymást, illetve adott egy keretet 
a hetüknek az, hogy a heti két otthoni edzés mellett 
háromszor az edzőközpontban is tréningeznek.
Ezt támasztotta alá Varga Roland is, aki minden 
olyan alkalomnak örült, amikor – természetesen 
megfelelő távolságot tartva – társai közelében 
lehetett. 
– Nem jó, hogy így alakult, de most nem a sport 
a legfontosabb, hanem az egészség, és az, hogy 
itthon és a világban is minden mielőbb rendben 
legyen. A szabályokat most mindenkinek be kell tar-
tani, de már az sokat jelentett, amikor legalább heti 
háromszor kis csoportokban együtt tréningezhet-
tünk a Népligetben – tette hozzá gólerős szélsőnk.
Érdekesség, hogy ebben a helyzetben nemcsak a 
futballtudás számít, hanem az is, hogy mentálisan 
minél előbb alkalmazkodni kell a megváltozott kö-
rülményekhez. 
– Nagyon megváltozott az életük – folytatta dr. Kár-
páti Róbert. – Ki gyorsabban, ki lassabban alkalmaz-
kodik, többen elmondták például, hogy az alvási 
szokásaik is megváltoztak, rosszabbul alszanak az 
utóbbi hetekben. A családosoknak valamivel köny-
nyebb, hiszen ők most több időt tudnak a párjukkal, 
gyermekeikkel tölteni, mint amikor egy klasszikus 
futballidény zajlik. Akik egyedül élnek itt, mert nincs 
családjuk vagy a szeretteik más országban marad-
tak, azoknak jóval nehezebb.
Otigba Kenneth helyzete több szempontból is 
különleges. Kenny 2020 elején több mint egy év 
kihagyás után tért vissza sérüléséből, a tavasszal 
nyolc bajnokinkból hatszor is játszott, mindegyik al-
kalommal kezdőként. Kiváló védőnk a sérülése alatt 
pontosan megtanulta, hogy türelmesnek kell lenni, 
és mindig csak az adott feladatra összpontosítani. 
Ezt most is tudta kamatoztatni. 
– Jól bírtam ezeket a heteket, ugyanazzal a mentali-
tással álltam hozzá a munkához, mintha nem történt 
volna semmi – jelentette ki határozottan Otigba. 
– Ugyanúgy koncentráltam a napi feladataimra, 
ha éppen nem az edzőközpontban, hanem otthon 
végeztem azokat.

Természetesen más volt ez az időszak, mintha 
pályán lettünk volna, labdarúgóként mindig oda vá-
gyunk, de láttuk, hogy mi történik a világban, most 
nem a futball az elsődleges. Hálás voltam a veze-
tőségnek, hogy a kialakult helyzetben is tudtam 
folytatni a felkészülést a lehetőségekhez mérten. 
Igyekeztem nyugodtan és türelmesen viselkedni. 

KÉSZÜLNEK AZ ÚJ SZTÁRSÉFEK 
Biztosan szurkolóink között is van olyan, aki a be-
zártságot arra használta fel, hogy bizonyos terü-
leten fejlessze magát. Számtalan helyen láthattuk, 
hogy az egész ország önjelölt szakáccsá, pékké 
vagy cukrásszá vált. Így volt ez labdarúgóink eseté-
ben is. 
– Általában sorozatokat nézünk vagy a konyhában 
tevékenykedünk, illetve a közelben sétálunk a ku-
tyusunkkal. Ami a főzést illeti, egyelőre maradok a 
húsos ételek elkészítésénél. Van még hova fejlőd-
nöm ezen a téren, de igyekszem, szerintem egész 
jól állok a hússütéssel – mesélte Varga Roland új 
hobbijáról.
Botka Endre pedig meg is mutatta, mit tanult. Az 
FTC és a Groupama Arénát üzemeltető LSH Kft. 
elindította "Hősöknek főzünk” kampányát, ami-
nek során áprilisban és májusban meleg ebédet, 
valamint tízórait szállítottunk a Groupama Aréna 
konyhájából a Szent László Kórház dolgozóinak. 
A kampány egyik állomását az jelentette, hogy 
válogatott védőnk mézes csirkét készített (a videó 
megtekinthető a FradiMédia YouTube-csatorná-
ján): az ételt Wolf András sztárséf újraalkotta, majd 
kollégáival együtt nagy mennyiségben elkészítette 
a kórház dolgozóinak.



# FUTBALL 

36www.fradi.hu ! Szabadkán született két korábbi közönségkedvenc, az 1995-ös BL-csapatban 
is szerepelt, bunyevác származású Zoran Kuntic és Goran Kopunovic

A MOSTANI SZITUÁCIÓRA 
LEHET ÚGY TEKINTENI, MINT 
EGY FELKÉSZÜLÉSI IDŐ-
SZAKRA, AZAZ KÖNNYEN 
ELŐFORDULHAT, HOGY 
MIRE ÚJRA ELKEZDŐDNEK 
A TÉTMÉRKŐZÉSEK, 
ÁTRENDEZŐDNEK 
MAJD A CSAPATON 
BELÜLI ERŐVISZONYOK

ÚJRA BEVETÉSEN
Mindenki örült a bejelentésnek, hogy május 23-
án folytatódik a magyar futballidény. A szigorú 
egészségügyi előírásokat persze továbbra is be 
kell tartani, így például a futballistákat és a szak-
mai stáb tagjait hetente kétszer tesztelik korona-
vírusra.
– Örültem a hírnek, hogy folytatódik a bajnokság. 
Nálunk folyamatosak a tesztek, mindenki odafigyel 
magára és a társaira továbbra is – nyilatkozta 
Lovrencsics Gergő. – Fontos, hogy mindent 
ugyanúgy, minden protokollt betartva csináljunk, 
ahogy azt az elmúlt hetekben megszoktuk. Na-
gyon hiányzott már a futball, úgyhogy annak is 
örültünk, hogy ismét egész csapatos edzéseket 
végezhettünk, a korábbi kisebb csoportok helyett 
végre újra együtt tudtunk dolgozni. Ha techni-
kailag mindenki kopott is az utóbbi hetekben, 
mert nem találkozhattunk annyit a labdával, mint 
normál esetben, úgy veszem észre, hogy mentá-

37 www.fradi.hu! Felvidéki gyökerekkel rendelkezik Dibusz Dénes,
felmenőit Naszvadról deportálták a Baranya megyei Teklafaluba

DIBUSZ HOSSZABBÍTOTT
A játékosok mellett érdemes kiemelni a vezetők munkáját 
is. Május elején bejelentették, hogy Magyarország egyik 

legjobb kapusa, a mieinkkel már két bajnoki címet, három 
Magyar Kupát, két Szuperkupát nyert Dibusz Dénes, aki 

a Bajnokok Ligája-selejtező, majd az Európa-liga-csoport-
kör során is vezéregyéniségünk volt, meghosszabbította 

szerződését. 
– Abban bízom, hogy a következő években

az elmúlt időszak sikereit is felül tudjuk múlni.
Mindenkinek hatalmas motivációt jelent a nemzetközi 

porond. A következő lépcsőfok az lenne,
ha Bajnokok Ligája-csoportkört tudnánk magunknak
és a szurkolóinknak ajándékozni. Célok tehát vannak,

a feladatok adottak – mondta Dibusz a szerződés
aláírása után.

lisan valamennyiünket feldob, hogy újra 
azt csinálhatjuk, amit szeretünk. A klub 
mindent megtesz annak érdekében, hogy 
ne legyen semmilyen probléma, mi pedig 
készülünk a bajnokság folytatására.
Sportpszichológusunk szerint az is elő-
fordulhat, hogy a kezdőcsapat átalakul, 
amint az a nyári és téli leállás során is 
megszokott.
– A mostani szituációra lehet úgy tekinte-
ni, mint egy felkészülési időszakra, azaz 
könnyen előfordulhat, hogy mire újra el-
kezdődnek a tétmérkőzések, átrendeződ-
nek majd a csapaton belüli erőviszonyok. 
Azok a játékosok tudnak majd továbbra is 
a kezdőcsapatban szerepelni, akik a jelen-
legi időszakot fizikailag és mentálisan is a 
lehető legjobban ki tudják használni. Egy 
élsportolónak, főleg egy Ferencváros- 
játékosnak nem szabad, hogy motivációs 
problémái legyenek, önmagában a csapat, 
a közeg és a legnagyobb szurkolótábor 
folyamatosan motiváltan kell hogy tartsa 
őt.

MUSZÁJ LESZ HELYTÁLLNI
Bármilyen speciálisan megrendezett 
bajnokságról is legyen szó, a Fradinak 
kizárólag egy célja lehet: az első helyen 
végezni. 
– Most még jobban figyelünk az egész-
ségügyi és higiéniai előírásokra, mert kö-
zelebb kerülnek egymáshoz a játékosok, 
több lesz a közvetlen kapcsolat – mondta 
Hajnal Tamás, az FTC sportmenedzse-
re. – A bajnokság újraindulásával óriási 
terhelés vár a játékosokra, amire okos és 
intenzív munkával fel kell készülni, hogy a 
körülményekhez képest a lehető legjobb 
állapotban legyünk. A célunkat nem vesz-
tettük szem elől, meg akarjuk védeni a 
bajnoki címünket. 
Ezt erősítette meg kifogást nem ismerő 
vezetőedzőnk, Sergei Rebrov is. 
– Óriási különbség van a kiscsoportos 
és az egész csapatos tréningek között. 
Nem volt egyszerű nekik és nekem sem, 
amikor külön tudtunk csak edzeni. 
A legfontosabb, hogy vigyázzunk egy-
másra, és minél többet tudjunk játszani. 
Kemény hetek várnak a futballistáimra, 
de muszáj lesz helytállniuk. Szokatlan, 
hogy így zárul egy szezon, de fel kell ké-
szülnünk a hajrára – jelentette ki Sergei 
Rebrov.

FUTBALL #
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Kiválóan működött az otthoni munka az U12-es labdarúgóinknál, akik ha végre vissza-
térhetnek a pályára, élvezhetik, hogy az elmúlt két hónapban gyakorlatilag mindennap 
egyéni képzésen vettek részt. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

EGYÉNI KÉPZÉS UTÁN 
VÉGRE JÁTÉK

! A 2017-es vízilabda Euro Kupa-döntő odavágóján, Nagyváradon 
több magyar szorított a Fradiért a hazaiak közül is

U12

A járvány, a korlátozások két hónapja mindenkitől új 
ötleteket,  megoldásokat követelt meg. A Darwinnak tu-
lajdonított híres idézet épp ezért napjainkban különösen 
időszerűvé vált: " Nem a legerősebb fajok maradnak 
életben, hanem azok, amelyek a leginkább képesek 
alkalmazkodni.”
Talán akaratlanul is a 19. századi természettudós elvei 
mentén építette fel a Ferencváros, annak labdarúgó- 
utánpótlás szakága az elmúlt hónapokat. Merthogy 
kivárásra játszani nem sokáig lehetett, pontosabban, aki 
így tett, az lemaradt. A Gyémesi Árpád és Balázs Péter 
vezette U12-es csapatunknál másfél hét alatt tökélete-
sen beállt az a menetrend, ami szerint aztán május kö-
zepéig dolgoztak a gyerekek. (Lapzártánkkor úgy tűnt, 
apránként visszatérhetnek a csapatok a pályára.)

" Iskolás gyermekeim vannak, kicsit lestem tőlük,
figyeltem, ők hogyan tartják a kapcsolatot az
iskolában, aztán az egyik alkalmazáson megalkottuk 
azt a felületet, amelyen napi szinten tudtunk kom-
munikálni és küldhettük a feladatokat – magyarázta 
a kezdeti lépéseket Gyémesi Árpád, hozzátéve, másfél 
hét kellett, mire mindenki készségszinten használta a 
programot. – Azt is ki kellett tapasztalnunk, mit köve-
telhetünk meg, milyen intervallumban adhatjuk
ki az edzéseket, és hogyan tudják a gyerekek mindezt 
megvalósítani. Az volt a cél, hogy megtaláljuk
az egyensúlyt: kihívást jelentsen nekik az előírt edzés, 
de örömmel tudják azt megcsinálni. Azt is a saját 
gyermekeimen tapasztaltam, hogy a szülőknek óriási 
leterheltséget jelent ez az időszak, ezért próbáltuk
úgy összeállítani a feladatokat, hogy a gyerkőcök 
önállóan el tudják végezni azokat.”

Árpi bácsiék igyekeztek a bajnoki ritmus alapján beállí-
tani a ciklikus körforgást: hétfőtől szerdáig fokozatosan 
emelkedett a terhelés, szerdán csúcsterhelést kaptak
a fiatalok, csütörtökön pihenőnap volt, pénteken
a meccs előtti napon szokásos mennyiségű munkát 
kellett elvégezniük, szombaton pedig a meccsnek
megfelelően újra csúcsterhelés jött.

FUTBALL #

www.fradi.hu39! A NAC 1949-ben román bajnok lett, majd 1963-ban feloszlatták.
Nemrég külön a magyarok és külön a románok is újraalapították

AKINEK A SZÜLEI DOLGOZNAK,
ÉS TIZENEGY–TIZENKÉT
ÉVESEN EGYEDÜL VAN
OTTHON, ANNAK IGEN NEHÉZ
MEGOLDANIA, HOGY TANULJON 
IS, EDDZEN IS

" Egy videós anyagot állítottunk össze a kol-
légákkal, különböző technikai feladatokkal, 
labdaérzékeléssel, magas intenzitású vagy éppen 
nyújtó, erősítő, prehabilitációs gyakorlatokkal, 
amelyek alapján pontosan tudták a gyerekek, 
mi az elvárásunk. Azt kértük tőlük, hogy magas 
érintésszámmal dolgozzanak, miközben figyelnek 
a gyakorlatok minőségére, a technikai végrehaj-
tásra és a dinamizmusra. Mi is videókat kértünk 
tőlük vissza hetente egyszer, ezek alapján tudtuk 
kontrollálni a munkát és javítani a hibákat.”
Az edzők érzése szerint egyetlen olyan hét volt, 
amikor a srácok kicsit belefáradtak ebbe a szituá-
cióba, akkor valamelyest elengedték őket, illetve 
többet beszélgettek velük egyénileg.

" Hetente kétszer tartottunk amolyan videós 
konferenciát, illetve az első időszakban azokkal 
a játékosokkal külön többet is beszélgettünk, 
akik nem jelentkeztek, nem küldték pontosan a 
gyakorlatokat, kicsit eltűntek. Akinek a szülei 
dolgoznak, és tizenegy–tizenkét évesen egyedül 
van otthon, annak igen nehéz megoldania, hogy 
tanuljon is, eddzen is. Huszonöt–harminc percet 
is beszélgettünk egyénileg mindenkivel, próbáltuk 
velük érzékeltetni, hogy támogatjuk őket, mögöt-
tük vagyunk, és fontos, amit csinálnak.”
Ezeknél a beszélgetéseknél az edzők azt is kiszűr-
ték, miként vélekednek a gyerekek az edzésekről, 
mi jó, mi az, amin változtatni kellene, illetve
motiválták a srácokat, hogy vegyék úgy, most
az összes edzés egyéni képzés, amire szezon 
közben ennél kevesebb idő jutna.

" Kértük, hogy számolják a labdaérintéseket, és 
elképesztő számok jöttek ki, egy tíz–tizenöt per-
ces gyakorlatnál a nyolcszáz érintés is összejö-
hetett. Persze a mennyiség csak akkor jó, ha nem 
megy a minőség rovására, erre is mindig felhívtuk 
a figyelmet. Ha visszatérhetünk a pályára, akkor 
a játékosok közötti kapcsolatokat kell újra felépí-
tenünk, eleinte biztosan rengeteg foci lesz… Azért, 
hogy amit végig gyakoroltak otthon, annak végre 
élvezzék a használatát.”
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www.fradi.hu 40 ! Szenes Sándor és Patkós Csaba is szatmárnémeti, így 1990-ben 
erdélyi válogatottként saját klubjuk, a Fradi ellen játszottak

A KEDVENC KÉKÜNK
CLASSIC BLUE 19-4052

A Pantone Színintézet idei választása az időtlen, egyszerűségében elegáns
és mindenki által szerethető kékre esett. Ez a klasszikus szín békét

és nyugalmat áraszt, amire most mindenkinek szüksége van.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

Kazar TORTUGA
125 EUR

Ez a csinos szandál önmagában is dögösen
mutat a nők lábán, de fokozhatják a hatást, ha előtte 

szép szín kerül a körmükre. Egy Ferrari-piros
például jó választás lehet.

kazar.com

Nike Air Max 90 By You
160 EUR

Ez már valószínűleg nem az első Air Max modelled. 
Kényelmes, jól variálható, kvázi négy évszakos viselet.

nike.com

Nespresso Vivalto Lungo Decaffeinato
1350 FT/DOBOZ

A napi második legyen egy koffeinmentes, selymes, 
kapszulás tejes ital, kekszes ízjegyekkel és egy csipet-
nyi gyümölcsös-virágos aromával.

nespresso.com

O’Neill Rockall
9590 FT

A könnyű és ellenálló polikarbonát keret és a
csúcsminőségű polarizált lencsék gondoskodnak
a napszemüveged tartósságáról.

dockyard.hu
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41 www.fradi.hu! Az erdélyi családok megsegítéséért 1990 decemberében 
(havazásban) játszott meccset a Fradi nyerte 4-3-ra

Opera Budapest Gin 0,7 liter
12 900 FT

Magyarország első kézműves ginjét prémiumminőségű 
magyar kukoricaszesz, gondosan válogatott fűszerek 

és gyógynövények, valamint friss forrásvíz alkotják. 
Már csak egy kis tonik kell mellé!

operagin.com

Fossil FB-01-FS5669
27 235 FT

Gyorsan repül az idő a vízparton.
Nem árt, ha van a csuklódon egy
megbízható, vízálló karóra.

ora-webshop.hu

Fjällräven Canvas
8990 FT

Az unalmas, sötét bőröveket tedd félre egy darabig,
és adj egy kis színt a nadrágodnak is.

mountex.hu

Beliani Arvika
242 999 FT

A gyönyörű, 3 személyes bársonykanapé a klasszikus 
stílust ötvözi a modern megjelenéssel. Időtálló,

minden enteriőrbe beilleszthető.

beliani.hu
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42www.fradi.hu ! 1940-ben is játszottak Erdély–Ferencváros-labdarúgómeccset, 
Kolozsvárott, 12 000 néző előtt, az eredmény 6-2 lett oda

Nike Lunar Gato II IC 
90 EUR

A focicipő gumis talpfelülete ideális kispályás játékhoz, 
ugyanis megfelelő tapadást ad a gyors irányváltásokhoz.

nike.com

Helly Hansen Lifa Active Solen Mesh
13 990 FT

Az idei nyár azért nem maradhat el! Ahogy a
nagy melegben is szárazon tartó, és az ultraviola

fény ellen védő, könnyű póló nélkül sem.

hellyhansen.com

JBL E15BLU fülhallgató
12 990 FT

Ha zenére vágysz, de a környezetedet szeretnéd
megkímélni a kedvenceidtől, akkor elő a fülessel!
A kristálytiszta hangzás és a hangsúlyos mélyek garantáltak.

edigital.hu

New Era – New York Yankees
7590 FT

Ezzel a fazonnal nem lőhetsz mellé, mert szinte 
minden fejformán jól mutat. A siltjét ajánlott

az arcodhoz alakítani.

answear.hu
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43 www.fradi.hu! Marosvásárhelyen született a magyar válogatott labdarúgó,
Csizmadia Csaba, aki 2010–11-ben bronzérmet ünnepelhetett a Fradival

H&M
11 995 FT

A lágy esésű szoknya nemcsak kényelmes,
de – a férfiak örömére – sejteti

a formákat az anyag alatt.

hm.com

Coeur De Lion
12 900 FT

A Swarovski kristályok, a strasszos berakások
és a különlegesen megválasztott színek teszik

különlegessé e fülbevalót.

itstimeshop.hu

Butlers Victorian pohár
1490 FT

A fantáziádra bízzuk, hogy mi kerüljön bele: 
tiramisu, panna cotta desszert, fagylalt, 
esetleg illatos rozé?

butlers.hu

IKEA Blagran
1490 FT

Csempéssz vidámságot, nyári hangulatot az
otthonodba ezzel a virágos mintás díszpárnahuzattal.

ikea.com
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# FUTBALL 

! 2011. január 26-án Szabadkán a munkaidő és a téli idő  
ellenére is 50 délvidéki magyar buzdította focistáinkat

A labdarúgásban az édesapja, az üzleti életben az édesanyja segített sokat Haj-
du Attilának, aki mindkét területen sikeresnek bizonyult. Öt éves volt, amikor 
édesapja, Hajdu József első bajnoki aranyérmét nyerte a Fradival, húsz évvel 
később aztán ő is bajnoki aranyat ünnepelhetett az Üllői úton. Visszavonulását 
követően kávézókat, majd családi vállalkozásban panziót üzemeltet, s immár a 
borászatban is jeleskedik a 49 éves egykori kapus, aki a Ferencvárostól nem tud 
és nem is akar elszakadni. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

BORBAN AZ IGAZSÁG, 
FOCIBAN A VIGASZ

Idővel vágytam rá, hogy saját szőlőm legyen, külön 
öröm, hogy egy komoly borvidéken sikerült létrehoz-
nom. A Balatoni Kör tagjaként sok segítséget kaptam 
más borászoktól, különösen Hidegkuti Tibortól, aki 
nem mellékesen szereti a futballt is.”
Közbevetésemre, hogy fradisták is vannak-e a vendé-
gek közt, Attila rögtön rávágta:

" Persze, hogy vannak, sokan meg is ismernek. A ko-
rábbi társakkal is tartom a kapcsolatot, Telek Manci-
val napi szinten, miként Szűcs Misivel, Hrutka Janival 
is gyakran beszélünk, a panzióban Kincses Sanyi és 
Keller Józsi is járt már, Vincze Ottóval pedig a Sport 
tévén közös műsorunk is volt. Ha nincs a járvány, hús-
vétkor újra összejöttünk volna a régi Fradi-játékosok-
kal Füreden, hiszen immáron tizenegy éve ez a közös 
fradis családi programunk.” A családról, az ingázásról 
és a Ferencvárosról így beszélt a hajdani nagyszerű 
hálóőr:

" Húsz éve Solymáron lakom, Óbudán vannak a kávé-
zóim, Füreden a panzió, Vászolyon a szőlő, s akkor 
még ott a tévé is, a helyszínek között ingázom, ami 
sok időt vesz igénybe. Két büszkeségünk közül Heni 
lányom húszéves, az ELTE jogi karán tanul, a tizen-
két éves Hanna még általános iskolás, nem könnyű 
megszervezni a logisztikát. Jó szívvel gondolok az 
MTK-nál töltött időszakra, a kékekkel is bajnok le-
hettem, de természetesen saját nevelésű játékosként 
nálam a Fradi örök szenvedély, a szívem csücske. 
Azt meg örömmel tapasztalom, hogy Kubatov Gábor 
érkezésével az egykori játékosok megbecsülése 
méltó a klub történelméhez. Nem véletlen, hogy Telek 
Mancival és a többiekkel máig összetartunk, figye-
lünk egymásra. No meg olykor megiszunk egy csésze 
kávét vagy egy pohár bort.”
Mondhatnánk erre, borban az igazság, 
fociban a vigasz…

Hajdu Attilának nem volt könnyű dolga a Ferencváros-
ban, hiszen saját nevelésű játékosként annak idején 
olyan kapusokkal kellett megküzdenie, mint Zsiborás 
Gábor, Józsa Miklós, Szeiler József, Balogh Tamás, 
ezért előbb más klubokban bizonyított, úgy tért visz-
sza az Üllői útra. Szinte sorsszerű, mennyire hasonló 
utat jártak be édesapjával, mindketten játszottak a 
Fradiban és az MTK-ban, egyaránt bajnokok lettek a 
zöldekkel, később kapusedzőként éltek meg közös 
sikereket. A civil életben viszont az édesanyja biztatta 
és mutatott irányt neki, amiről Hajdu Attila magazi-
nunknak így mesélt:

" Még aktívan futballoztam, amikor Óbudán megnyi-
tottam az első kávézómat. Azóta üzemel a másik 
is, valamiért mindig érdekelt a kávé világa. Amikor 
külföldön játszottunk, nyitott szemmel járva néztem 
a szállodákat, az üzleteket. A BL évében, 1995-ben 
mondta anyu, aki nagyvállalatok felelős vezetőjeként 
igazán jártas volt az üzleti életben, hogy alapítsunk 
közös céget. Így léptem tovább. Balatonfüreden fel-
újítottunk egy régi épületet, s Fürjes Villa néven nyi-
tottunk panziót benne. A közelben, Vászolyon pedig 
a nádtetős, zöld ablakos Fürjes Udvarház vendégeit 
egyenesen a saját borommal várom. Az elnevezés, 
miként a bor neve is Füred ősi eredetére utal.”
A borászat iránti vonzalmáról és a kezdetekről a haj-
dani kitűnő kapus ezt mondta:

" Németországban merült fel először bennem, milyen 
jó lenne borral foglalkozni, az ottani klubom, a For-
tuna Köln menedzsere ugyanis hatalmas borrajongó 
volt. Állandóan forgatta a poharakat, szagolgatta a 
finom nedűt, majd megengedte, hogy az üvegektől 
kezdve a dugókig közelről tanulmányozzam, miként 
működik egy minőségi borászat.
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FUTBALL #

! A szerb szuperligás Topolyai SC 2005-ös újjáalakulásakor 
a Fradi tisztelete miatt választott szándékosan hasonló címert

HA NINCS A JÁRVÁNY, 
HÚSVÉTKOR ÚJRA 
ÖSSZEJÖTTÜNK 
VOLNA A RÉGI FRADI-
JÁTÉKOSOKKAL 
FÜREDEN, HISZEN 
IMMÁRON TIZENEGY 
ÉVE EZ A KÖZÖS FRADIS 
CSALÁDI PROGRAMUNK



46www.fradi.hu ! A Topolya a 2013-as 100. évfordulóját 
a Fradi meghívásával ünnepelte

# FUTBALL 

HAJDU ATTILA

SZÜLETÉSI IDŐ, HELY:
1971. április 13., Budapest
NB I-ES MÉRKŐZÉSEI:

215
VÁLOGATOTTSÁG:

10
LEGNAGYOBB SIKEREI:

Magyar bajnok 
(FTC 1996, MTK 2003), 

Bajnokok Ligája-résztvevő 
a Ferencvárossal (1995), 

Háda-vándordíjas 
(Az év kapusa, 1996) 

KLUBJAI:
FTC, Vác, Szeged, Csepel, Fortuna 
Köln (német), Vasas, MTK, Sopron

FÉNYPONTOK
A BL-szereplés, a Grasshoppers feletti zürichi győ-
zelem Hajdu Attila pályafutásában is meghatározó 
élmény. 

" Lehet, hogy az a leglátványosabb meccsem, és 
a leghangosabb siker is a kivédett büntetővel, ám 
akadtak ennél sokkal jobb meccseim is. A karrie-
rem fénypontjának pedig a tíz válogatott fellépést 
tartom, egy futballistának ez a csúcs. Kakas Laci 
nélkül, akit Csepelen ismertem meg, és a későbbiek-
ben is nagyon sokat segített kapusedzőként, mindezt 
nem értem volna el. A zürichi meccsre visszatérve, 
a karantén alatt annyit ismételték, hogy nekem is 
párás lett a szemem, akkoriban nem is gondoltuk 
volna, hogy ilyen nagy hatása lesz annak a sikernek. 
Csak érdekességképpen, Vincze Ottótól én is csak 
mostanában tudtam meg, hogy a védő, akit kétszer 
is ugyanazzal a csellel rajzolt meg, a Sionban csapat-
társa volt, és ott tett keresztbe neki, ahol csak tudott. 
Ottó a Hardturm-stadionban gyönyörű elégtételt vett 
rajta.”

SÚLYOS SÉRÜLÉS ÉS TÁVOZÁS
Sokba kerülhetett volna 2003-ban az MTK 3-1-es 
sikere a Siófok ellen, hiszen Hajdu Attila a hajrában 
súlyos vesesérülést szenvedett, megműtötték, s csak 
három nap múlva engedték ki az intenzív osztályról. 
Az MTK orvosa cserét javasolt, ám Hajdu a komoly 
fájdalmak dacára a pályán maradt, ám az öltözőben 
már nagyon rosszul érezte magát, s mivel véres volt 
a vizelete, azonnal kórházba szállították, ahol másnap 
megoperálták, mivel kiderült, hogy a kapus veséje a 
sérülés során felrepedt. A történtek után az MTK nem 
hosszabbított szerződést a bajnoki címben komoly 
érdemeket szerző kapusával, aki ezt követően Sop-
ronba igazolt.

47 www.fradi.hu! Olimpiai bajnok fedezetünk, Szűcs Lajos a délvidéki 
(akkor még német többségű) Apatinban született 1943-ban

FUTBALL #BÜSZKE APA ÉS FIA
Nincs idehaza hitelesebb személy, aki 
jobban ismerné apa és fia szakmai és 
emberi erényeit Mucha Józsefnél. "Mucus” 
együtt játszott a Fradiban Hajdu Józseffel, 
majd együtt edzősködtek a klubnál, Hajdu 
Attila pedig a játékosa volt, a Bajnokok 
Ligája-szereplés idején is. " Sosem feledem, 
Hajdu Józsi pályafutása vége felé járva, 
levert állapotban, amolyan harmadik 
számú kapusként érkezett hozzánk az 
MTK-tól, majd ünnepelt sportemberként, 
bajnokként lett elismert tagja a Fradinak – 
méltatta az édesapát Mucha József. –  
A szokásosnál alacsonyabb termetű, ám 
ruganyos, jó reflexű kapus és nem mellé-
kesen remek ember volt, akivel 1984 után 
évekig együtt dolgoztunk edzőként is a 
klubnál, sőt, jó barátok voltunk. A mai 
napig nagyon szeretem őt, akárcsak a 
fiát, Attilát, aki édesapjától örökölte a 
szorgalmat, az alázatot és minden fontos 
adottságot, ráadásul ő már alkalmazko-
dott a modern kor követelményeihez is. A 
BL-szereplés idején nagyon szép időszakot 
töltöttünk együtt, ő is bajnok lett a Fradi-
val, mint az édesapja, büszkék lehetnek 
magukra és egymásra.”



KOVACSICS ANIKÓ: 
Hathetes volt Ebi, amikor hozzám került, hogy ne 
legyek egyedül a győri lakásomban, s már nyolcadik 
éve él velem. Szeretem az állatokat, de macskám 
biztosan nem lesz, velük nem vagyok kibékülve. 
Azért a bolognese fajtát választottam, mert azon 
túl, hogy tetszett, nem is hullajtja a szőrét, nem 
kell utána állandóan porszívózni. Szoktunk együtt 
játszani is, akár a lakásban is: mondhatom, jobb az 
indulócsele, mint az enyém, szóval nem könnyű a 
helyzetem, ha el akarom kapni.

ARANY GERGELY: 
Nugát kölyökkorában, nyolchetesen került hoz-
zánk. Nem voltam nagy kutyás, de egyetlen percig 
sem bántam meg, hogy örökbe fogadtuk! A párom 
szerettette meg velem a kutyákat, nekik otthon van 
egy golden retrieverük. Amióta Nugát velünk van, 
már én is igazi kutyásnak mondhatom magam!

Ebi

Nugát
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# OTTHON

A sportolók élete közösségben zajlik, de egy hűsé-
ges társ ezenfelül is jól jön. Sőt, a kutya akár edző-
partnernek is tökéletes. Ismert ferencvárosi játéko-
sok – kézilabdázók, labdarúgók és jégkorongozók 
– mesélnek a kedvenceikről.

KEDVENCEINK 
KEDVENCEI

! 1941–45 között az NB I-es Újvidéki AC-vel 
6 bajnoki mérkőzést játszott a Fradi focicsapata

MARCEL HEISTER: 
Egy mini csivava kutyám van, Király a neve, hiszen ő a 
főnök itthon, akármit szeretne, megkapja, azaz úgy él, 
mint egy király. Még Németországban vettem, a nap 24 
órájában szeret játszani, mindenhova visszük magunk-
kal a feleségemmel, még akkor is, ha repülővel utazunk 
valahova. Nagyon okos és karakteres kutyus.

SCHATZL NADINE: 
Mindig is a vizslákba voltam ”szerelmes”, ezért 
csak ez a fajta jöhetett számításba. Már közel egy 
éve van velem Luna. Megkönnyíti a dolgom, hogy a 
környékről több kutyussal gyakran egy időben me-
gyünk sétálni, olyankor a sok játékban elfárad, nem 
nekem kell vele loholni. Lunával nem nagyon tudok 
unatkozni, mert elég éber, s a lakásban is igényli 
a törődést. Abban nagyon hasonlít rám, hogy ő is 
szeret hozzám bújni, így többnyire együtt tévé-
zünk.

SARCIA ANTONINO: 
Kutyás családban nőttem fel. Jelenleg az otthoni falkánk 
négy tagból áll: Szotyi a rangidős, ő egy 13 éves foxter-
rier. Pippa és Ruben, a pointerek kétévesek, míg Simon, 
az ír szetter egyéves múlt. A létszám néha ideiglene-
sen bővül, mert hivatalos befogadói vagyunk a pointer 
fajtamentésnek és a Vizsla Bárkája Alapítványnak is. Ez 
azt jelenti, hogy nálunk lábadoznak, és tőlünk kerülnek 
végleges gazdikhoz az elhagyatott kutyusok.

Király

Luna

Pippa, Simon, Ruben és Szotyi
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! Bácska Magyarországon maradt részén, Garán született a horvát 
felmenőkkel rendelkező olimpiai bajnokunk, Páncsics Miklós



A részletes játékszabályzat a www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.

50www.fradi.hu ! Az előző számunkban megjelent kvíz helyes megfejtése: a, b, c. 
Nyerteseink: Z. H. Gabriella, M. László, Sz. István

# KVÍZ

1. A hajdani klasszis fut-
ballisták közül melyikük 
alapított vándordíjat?

Alábbi birkózóink
közül ki nyert
olimpiát?

a: Komáromi Tibor

b: Szőnyi János

c: Sike András

a: Toldi Géza

b: Lázár Gyula

c: Gyetvai László 

A felsorolt vízilabdázó-
ink közül ki a Fradi
saját nevelésű
játékosa?

a: Pohl Zoltán

b: Varga Dénes

c: Gárdonyi András

FRADI-KVÍZ, 
ZÖLD AJÁNDÉKOK
FRADIS FELADVÁNYOK Az alábbiakban három kérdést teszünk fel, három
megadott lehetőségből kell kiválasztani mindegyiknél az egyetlen helyes
megfejtést, s azok között 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. június 15.

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések 

mellett nevüket és telefonszámukat

is tüntessék fel.

A helyes megfejtés beküldői között 

3 db bambuszból készült, Fradi-címeres 
Bluetooth-hangszórót sorsolunk ki.

Továbbra is örömmel 
és szeretettel invitáljuk 
Önöket játékra, amelynek 
során havonta három 
kérdést teszünk fel, s aki 
mindháromra jól válaszolt, 
esélyes lesz az ősfradista 
Plicher Zoltán által fel-
ajánlott klasszikusan zöld 
ajándékokra, amelyek új-
rahasznosított, természe-
tes anyagokból készültek 
– persze a Fradi- címerrel 
ellátva. A lényeg azon-
ban, hogy a kvízjáték 
során újra megidézzük 
hagyományainkat, emlé-
kezünk nagyszerű sporto-
lóinkra, szép sikereink-
re, az agyunk közben 
közösen a Fradi körül jár, 
együtt játszunk és együtt 
örvendünk a csodának, 
amit úgy hívnak: Ferenc-
városi Torna Club!

Jó szórakozást, kellemes 
időtöltést, hajrá, Fradi!

ELŐFIZETÉS / Z&FILYEN 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
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52www.fradi.hu ! Az Újvidéki AC első Üllői úti meccsén 13-2-es vereséget 
szenvedett a Fraditól, odahaza aztán 3-2-re visszavágott

Elismert Formula–1-es szakkommentá-
tor, azt azonban kevesen tudják róla, 
hogy nem csak az autósport híve:  
a labdarúgás bűvkörében nőtt fel. 
Wéber Gábor serdülőként játszott is a 
Ferencvárosban, így érthető, hogy a 
mai napig lelkes Fradi-szurkoló. Meccs- 
élményeiről, szurkolói szokásairól, 
kedvenc sportágairól és a Ferencváros 
különleges vonzerejéről is mesélt 
magazinunknak. SZÖVEG: KIS FERENC

A FRADI BŰVKÖRÉBŐL 
A FORMULA-1 VILÁGÁBA

Hatalmas meccseket játszottunk otthon – idézte 
fel a gyerekkori élményt.
A zöld gyepen Nyilasi Tiborékért lelkesedett Wéber 
Gábor, a kettős rangadókat rendszeresen a régi 
Népstadion kakasülőjéről szurkolta végig egykori 
csapattársaival.
– Nem mindenki volt fradista, de általában együtt men-
tünk a meccsekre, és ki-ki drukkolt a saját kedvencei-
nek. Előfordult persze, hogy a Fradi-táborban, 
a B-középben néztem végig a mérkőzést, de általában 
szerettem a játékra összpontosítani, ami a fanatikusok 
között nem könnyű, ott az embert elragadja a szenve-
dély – magyarázta.
A Fradi-meccsek hangulata fantasztikus, nem lenne 
igazán élvezhető a tábor nélkül, viszont az oldalle-
látón ülve higgadtabban, tárgyilagosabban tudom 
szemlélni a játékot, átélni a nagyszerű pillanatokat, 
megmozdulásokat, és azt is elismerem, ha éppen 
gyengébben teljesítenek a kedvencek. Mindez nem 
jelenti azt, hogy csendben ülök, én is kiabálok, szur-
kolok, felugrom a helyemről, együtt élek a meccsek-
kel – jellemezte a szurkolói szokásait Wéber Gábor. 
A 80-as évek elejét csak ”Bólints, Tibi!” korszakként 
emlegeti, és rögtön beugrik neki a legenda egyik ha-
talmas szólója az akkori nagy rivális Rába ETO ellen. 
Nyíl játékintelligenciája, stílusa, meccseket eldöntő 
góljai máig emlékezetesek számára, mint ahogy 
később, a 80-as évek végén Fischer Pali cselei, fejjá-
téka, vagy éppen Limperger Zsolt hatalmas lövés-
ből szerzett gólja az MTK ellen. Természetesen az 
1995-ös BL-csapat is a legfényesebb emlékek között 
maradt meg.
– Azóta sokat változott a labdarúgás, hasonlóan a 
többi sportághoz, a professzionalizmus, a marketing-
szempontok előtérbe kerülése miatt sokkal nagyobb a 
játékosmozgás, a légiósok meghatározóak a kluboknál. 
Ez nem feltétlenül rossz vagy jó, de kétségtelen, hogy 
régebben az állandóság volt a természetes, évekig 
alig változott az összeállítás, a saját nevelésű játéko-
sok alkották a csapatok gerincét. Ez már a múlt, de az 
olyan nagy múltú kluboknál, mint a Ferencváros, ma is 
érzékelhető az a különleges kötelék, összetartó erő, 
amit Fradi-családnak vagy fradizmusnak is nevezünk – 
fejtette ki Wéber Gábor.

– Előbb rúgtam labdába, mint hogy autót vezettem 
volna, de csak azért, mert háromévesen még nem értem 
el a gázpedált... – idézte fel tréfásan Wéber Gábor első 
gyermekkori emlékeit a két nagy szerelemről, a futballról 
és az autókról. A labda kergetése mellett már óvodás 
korában rajongott a négykerekű járgányokért, a szobája 
falán autós magazinokból kivágott fotók virítottak. Évek 
múltán szélesedett a kör, a jégkorong, az alpesi sí és az 
atlétika mellett az Amerikában honos futballt és baseballt 
is megkedvelte, sőt utóbbi kapcsán bábáskodott a hazai 
liga életre hívásánál is.
Serdülőként néhány hónapot a Ferencváros csapatában 
töltött, majd a romló bizonyítványa miatt a szülei úgy 
döntöttek, a tanulás fontosabb, így a BLSZ-be kénysze-
rült, ahol bő egy évtizeden át űzte a labdarúgást. Közben 
kipróbálta a teniszt, az öttusát és a szertornát is, de az 
igazi szerelem a foci maradt.
– Akkoriban, a 80-as évek elején serdülőként szinte min-
denkinek csak Tisza márkájú stoplis cipő jutott, így óriási 
élmény volt, amikor hozzájutottam az első, alig használt 
sárga csíkos Adidas-csukához – emlékezett vissza futbal-
lal erősen átszőtt ifjú éveire a ma már ismert és népszerű 
Formula–1-es szakkommentátor.
Nem véletlen a ferencvárosi kötődése, hiszen Wéber 
Gábor édesapja is fradista, ezért az első otthoni meccs-
nézések idején nem is volt kérdés, hogy az igazi futball-
csapat a Ferencváros.
– Komoly gombfocikészlete volt édesapámnak, a klasszi-
kus, gombokból készült játékosoknak lelkük volt.

ZÖLDÖVEZET #
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AKKORIBAN, 
A 80-AS ÉVEK 
ELEJÉN SERDÜLŐ-
KÉNT SZINTE 
MINDENKINEK CSAK 
TISZA MÁRKÁJÚ 
STOPLIS CIPŐ 
JUTOTT, ÍGY ÓRIÁSI 
ÉLMÉNY VOLT, 
AMIKOR HOZZÁ- 
JUTOTTAM AZ ELSŐ, 
ALIG HASZNÁLT 
SÁRGA CSÍKOS 
ADIDAS-CSUKÁHOZ

Az autósport, a versenyzés, majd a Formula–1-es szak-
kommentátori munka mellett már kevesebb időt fordít 
a futballra, de a zöld-fehér kedvencek eredményeit nyo-
mon követi, és néha egy-egy mérkőzésre kilátogat 
a Groupama Arénába is. Kérdésünkre azt is elmondta, 
a mai csapatból Tokmac játéka áll igazán közel hozzá, 
mert olyan váratlan húzásokra képes, ami manapság 
nem gyakori a pályákon, és éppen az ilyen játékosok 
jelentik a győzelemhez szükséges többletet.
– Azt a pluszt, ami a 31. bajnoki címhez vezetheti 
a Fradit – tette hozzá.



# SPORT&EGÉSZSÉG 

54www.fradi.hu ! Újvidéken is a Fradi hozta az évi nézőcsúcsokat: 9500, 
8000, majd 10 000 ember volt kíváncsi a vendégszereplésére

ELŐTTÜK
NINCS AKADÁLY
Ketten egy célért – erről szól az agility, kutyák és gazdáik sportja, mely 
minden elemében társasjáték. A siker a pályán az egységen és a harmónián 
múlik, melyek a nem teljesített akadályokból is segítenek építkezni és 
a következő feladatnak hittel és lendülettel nekifutni. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

KEMÉNY MUNKA A GAZDÁNAK IS
Aki még nem próbálta, elsőre nehezen érti, 
miért fárad el a gazda is egy alig egyperces 
versenykör alatt, mikor a munka dandárját 
szemmel láthatóan négylábú társa végezte el. 
De az agility ebben is megfeleltethető a sport 
általános jellemvonásainak, azaz a kevésbé 
látványos része is éppolyan kimerítő, mint az, 
ami állandóan fókuszban van. A felvezetők 
számára is rendkívül megterhelő egy verseny, 
fizikailag éppúgy, mint szellemileg. A kutyák 
átlagsebessége 20 km/h körül mozog, amivel 
az embernek is tudnia kell tartania a lépést. 
Ráadásul közben jó pillanatokban kimon-
dott parancsokkal kell irányítania négylábú 
társát, és a lehető leggyorsabban reagálni a 
folyamatosan változó helyzetre. Ehhez pedig 
fejben is mindvégig fittnek kell lennie, hogy 
a pályát egészében átláthassa. Ez a kettős 
próbatétel együtt komoly állóképességet fel-
tételez, amit a gazdák külön edzéseken,  
a futópályán és a fitneszteremben szednek 
magukra. Arról nem is beszélve, hogy men-
tálisan is erősnek kell lenni, hiszen a kutya a 
legapróbb bizonytalanságot is azonnal meg-
érzi. Az agility ebben is nagyon hasonlít a való 
életre, hiszen csak a magabiztos személyisé-
gek érhetnek el benne sikert. A rajtvonalnál 
áll mellettünk valaki, aki felnéz és számít ránk, 
és csak velünk érheti el a célját. Felelősséggel 
tartozunk neki, aminek akkor tudunk meg-
felelni, ha kellően stabilak és céltudatosak 
vagyunk.

SPORT&EGÉSZSÉG #
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KUTYA EGY SPORT
Versenyezni mindig kemény dió. Nagy a nyomás, sok 
a vetélytárs, esélyből viszont csak egy van. Ebből a 
téthelyzetből azonban a kutyák semmit sem érzékelnek, 
amikor ők állnak rajtvonalhoz a maguk mezőnyében. 
Számukra mindez sokkal inkább játék, mint munka, még 
ha nincs is egyszerű dolguk a lovas díjugratáshoz hason-
ló akadálypálya teljesítése közben. Ráadásul a vonalve-
zetés is minden alkalommal más és más, így versenyről 
versenyre új ”feladatsor” elé néznek. Egy biztos pont 
azonban mindig van, mégpedig a gazdájuk. Ezért is fon-
tos, hogy indulás előtt rápillantva nyugalmat és bizalmat 
érezzenek. Ha ez adott, a négylábú versenyző olyan 
lendülettel és élvezettel hódítja majd meg az elemeket, 
hogy azt nézni is öröm. 

SZOROS KAPCSOLATBAN
Akár pusztán kellemes időtöltést keresve, akár komoly 
versenycélokkal érkezünk meg az agilitypálya szélére, 
a kutyánkkal eltöltött idő és a közösen elvégzett munka 
a hétköznapok szempontjából is sok haszonnal kecseg-
tet. Csak akkor lehetünk sikeresek kedvencünkkel, 
ha kapcsolatunk vele baráti és őszinte. Ennek elérése 
az edzések legfőbb célja. Ahhoz ugyanis, hogy a kutya 
az utasításainkat vakon követve végigfusson a számára 
ismeretlen pályán, szorosan kell kötődnie hozzánk. El 
kell tudnunk érni nála, hogy azért szeresse csinálni, amit 
kérünk tőle, mert minket is szeret. Ha megtanulja, hogy 
ami a gazdájának jó, neki is az, sokkal engedelmesebb 
lesz verseny közben és azon túl egyaránt. Aranyszabály, 
hogy csak az tud sikeres lenni ebben a sportágban, 
aki lépésről lépésre, kellő türelemmel akar előrehaladni 
kedvencével. 

AZ AGILITYBEN A LOVAS 
DÍJUGRATÁSHOZ HASONLÓ 
PÁLYÁN ÉS RENDSZERBEN, 
3 KÜLÖNBÖZŐ MÉRET- 
KATEGÓRIÁBAN VERSENYEZNEK 
A KUTYÁK ÉS GAZDÁIK. A FUTAMOT 
A LEGGYORSABB ÉS LEGKEVESEBB 
HIBA NÉLKÜL FUTÓ KETTŐS NYERI



ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 50 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

GRILLEZETT PADLIZSÁN
KECSKESAJTTAL

HOZZÁVALÓK 
(4 SZEMÉLYRE):
+ 4 padlizsán
+ só
+ őrölt bors
+ 8 rozmaringág
+ olívaolaj
+  15 dkg kecskesajt

felkockázva

A TÁLALÁSHOZ
+ fokhagymás olívaolaj

ELKÉSZÍTÉS
➊ A megmosott padlizsánt ke-
resztben kettévágjuk, és magas 
falú tepsire sorakoztatjuk. 
➋ Sózzuk, borsozzuk, meg-
kenjük olívaolajjal, mindegyik 
tetejére 1-1 rozmaringágat 
fektetünk. 
➌ Fóliával lefedjük, és kb. 30 
percig sütjük, amíg puha nem 
lesz a húsa. 
➍ A fóliát levesszük, a zöldsé-
gekre osztjuk a sajtot, és grill 
fokozaton még néhány percig 
pirítjuk az ételt. 
➎ Kevés fokhagymás olívaolaj-
jal megöntözve kínáljuk. 

# RECEPT 
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került bemutatásra az Albert-életmű

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:  15 perc + 1 nap pácolás 
+ 1 óra sütés

NEHÉZSÉG: könnyű

PILLANGÓCSIRKE
HOZZÁVALÓK  
(4 SZEMÉLYRE): 
+  1 egész csirke (kb. 1,5 kg)
+  4-5 evőkanál olívaolaj
+  1/2 citrom kifacsart leve
+  4 gerezd zúzott fokhagyma
+  1 teáskanál őrölt rozmaring
+  1 teáskanál őrölt pirospaprika
+  Cayenne-bors
+  só
+  frissen őrölt tarka bors

A TÁLALÁSHOZ
+ grillezett zöldségek
+ paradicsomcsatni

ELKÉSZÍTÉS
➊ Az olívaolajat elkeverjük a 
citromlével, a fokhagymával és 
a fűszerekkel. 
➋ A csirkét a mellére fektetjük, 
és éles késsel vagy csirkeolló-
val a püspökfalat két oldalán 
a gerincoszlopot kivágjuk. A 
csirkét kinyitjuk, megfordítjuk, 
majd tenyerünket a mellhús 
közepén lévő csontra tesszük 
és határozott, de nem túl erős 
nyomással megroppantjuk – a 
mellhús kiterül, kialakul a jelleg-
zetes pillangóforma. 
➌ A húst mindenhol alaposan 
bedörzsöljük a fűszeres páccal, 
és jól záródó edényben 1 napra 
hűtőbe tesszük. 
➍ Másnap a belső oldalával 
lefelé grillrácsra fektetjük, és 
lefedve, közepes hőfokon kb. 
30 percig sütjük. Megfordítjuk, 
és további 30 perc alatt készre 
sütjük. Akkor jó, ha hústűvel 
megszúrva nem folyik belőle 
véres lé. 
➎ Grillezett zöldségekkel és 
paradicsomcsatnival tálaljuk.
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A márciusban felfüggesztett, majd néhány héttel 
később végleg lezárt bajnokságban ”újkori” története 
legjobb helyezését érhette volna el férfi kézilabdacsa-
patunk. Az idény törlése miatt végül az eredmény nem 
számít, de a Tatabánya kétszeri legyőzése, vagy épp a 
hazai pályán mutatott fergeteges forma (kilenc bajnokin 
hét siker) a játékosok agyába égethette, hogy képe-
sek jobbra, többre, mint azt előzetesen elvárta tőlük a 
szakma.
Ez, persze, csalóka is lehet, mert jövőre ugyanúgy meg 
kell harcolni a bravúrokért, s bár a léc magasra ke-
rült, nem árt, ha az első nekifutás előtt némileg lejjebb 
eresztjük – már csak azért is, mert a most parádézó csa-
pat meghatározó egyéniségét veszítette el Debreczeni 
Dávid, a népszerű DD személyében.

” Ez a kis változás valójában nagyon nagy változás 
– mondta a vezetőedző, Horváth Attila azzal kapcso-
latban, hogy a nyáron csupán három játékos, Szakály 
Benedek, Nikola Ivanovics és Debreczeni Dávid távozik, 
de utóbbi elveszítése komoly veszteség. – DD emberileg 
és szerkezetileg is nagyon beleillett a csapatba, nagy 
érvágás, hogy elmegy. Beálló posztra akkor is szerettük 
volna leigazolni Füzi Dánielt, ha DD itt marad, hiszen 
tehetséges játékosról van szó, akinek nagyon jók a 
mutatói. Támadásban biztos, hogy meg tudja oldani 
a helyettesítését, de kettesben védekezik – egyébként 
remekül –, nem hármasban, utóbbi poszton leszünk 
kissé vékonyak.”
A vezetőedző által említett kiváló mutatók egyébként 
valóban parádésak Füzi Dániel esetében: a csonka 
szezonban az Eger leggólerősebb játékosa volt, miköz-
ben egyetlen hetest sem dobott. A 23 éves beálló 18 
meccsen 90-szer talált az ellenfelek kapujába, s ezzel a 
hatodik helyen végzett a góllövőlistán. Első ferencvárosi 
nyilatkozatában elmondta, szeretett volna szintet lépni, 
és hosszú távra tervez a Fradival.

” Nem jelölnék ki igazán célt, elvoltunk idén is célkitűzés 
nélkül, bízom a csapatban, hogy ki tudja hozni magából a 
maximumot – folytatta Horváth Attila a jövő évi elvárásai-
val. – Látva a riválisok erősítéseit, az az érzésem, hogy még 
nagyobb bravúr lenne jövőre ezt a pozíciót tartani, de idén 
pozitívan jöttünk ki abból, hogy nyomás nélkül játszhattunk, 
remélem, így lesz a következő szezonban is.”

NINCS ÁTMENETI IDŐSZAK
Férfi kézilabdacsapatunk játékosai a szezon felfüg-
gesztése után május 17-ig otthoni edzéseket 
végeztek, ezt követően viszont közel egy hóna-
pos pihenőt kaptak. Előírt edzést legközelebb 
június 15-én kell teljesíteni, a közös felkészülés 
pedig július 8-án kezdődik.

Ez, persze, csalóka is lehet, mert jövőre ugyanúgy meg 
kell harcolni a bravúrokért, s bár a léc magasra ke-
rült, nem árt, ha az első nekifutás előtt némileg lejjebb 
eresztjük – már csak azért is, mert a most parádézó csa-
pat meghatározó egyéniségét veszítette el Debreczeni 

Ez a kis változás valójában nagyon nagy változás Ez a kis változás valójában nagyon nagy változás 
– mondta a vezetőedző, Horváth Attila azzal kapcso-– mondta a vezetőedző, Horváth Attila azzal kapcso-
latban, hogy a nyáron csupán három játékos, Szakály latban, hogy a nyáron csupán három játékos, Szakály 
Benedek, Nikola Ivanovics és Debreczeni Dávid távozik, 
de utóbbi elveszítése komoly veszteség. – DD emberileg de utóbbi elveszítése komoly veszteség. – DD emberileg 
és szerkezetileg is nagyon beleillett a csapatba, nagy és szerkezetileg is nagyon beleillett a csapatba, nagy 
érvágás, hogy elmegy. Beálló posztra akkor is szerettük érvágás, hogy elmegy. Beálló posztra akkor is szerettük 
volna leigazolni Füzi Dánielt, ha DD itt marad, hiszen volna leigazolni Füzi Dánielt, ha DD itt marad, hiszen 
tehetséges játékosról van szó, akinek nagyon jók a tehetséges játékosról van szó, akinek nagyon jók a 
mutatói. Támadásban biztos, hogy meg tudja oldani mutatói. Támadásban biztos, hogy meg tudja oldani 
a helyettesítését, de kettesben védekezik – egyébként a helyettesítését, de kettesben védekezik – egyébként 
remekül –, nem hármasban, utóbbi poszton leszünk remekül –, nem hármasban, utóbbi poszton leszünk 

A vezetőedző által említett kiváló mutatók egyébként 
valóban parádésak Füzi Dániel esetében: a csonka 
szezonban az Eger leggólerősebb játékosa volt, miköz-
ben egyetlen hetest sem dobott. A 23 éves beálló 18 
meccsen 90-szer talált az ellenfelek kapujába, s ezzel a 
hatodik helyen végzett a góllövőlistán. Első ferencvárosi 
nyilatkozatában elmondta, szeretett volna szintet lépni, 

Férfi kézilabdacsapatunk játékosai a szezon felfüg-
gesztése után május 17-ig otthoni edzéseket 
végeztek, ezt követően viszont közel egy hóna-
pos pihenőt kaptak. Előírt edzést legközelebb 
június 15-én kell teljesíteni, a közös felkészülés 
pedig július 8-án kezdődik.
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# KÉZILABDA 

KEVÉS TÁVOZÓ,
DE JELENTŐS VESZTESÉG
Férfi kézilabdacsapatunk igen magasra tette a lécet az elmúlt évben, de a következő idény 
céljait nem szabad az idei eredmények tükrében megállapítani. A keretet érintő, május 
közepéig bejelentett változásokat látva elmondható, bár kevés a távozó, mégis jelentős a 
veszteség. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

! Férfi kézilabdacsapatunk az 5. helyen állt
a bajnokság felfüggesztésekor 59 www.fradi.hu

ZÖLD SZALON #

! Ihor Haratin magyar édesanyától született 
a kárpátaljai Munkácson

FUTBALLOZNI KELL
BALLAI ATTILA

A kézi- és a vízilabda-bajnokság félbeszakadt, ment-
hetetlenül a világjárvány áldozata lett, a csapatok idén 
tavasszal nem küzdhetnek aranyért, éremért, nemzet-
közi kupaszereplésért. A labdarúgó NB I azonban foly-
tatódik. Sőt, folytatódott, hiszen lapunk megjelenésé-
nek időpontjára a Ferencváros lejátszotta két elmaradt 
mérkőzését a Debrecen és az Újpest ellen, és ha mind-
kettőt megnyerte, már kilenc ponttal vezet a Fehérvár 
FC előtt. De legrosszabb esetben is hárommal, aztán 
jöhet a hátralévő nyolc ellenfél, köztük június 24-én 
a székesfehérvári rangadó. Ha addig nem, akkor 
eldőlhet a bajnoki cím sorsa.
Megoszlanak a vélemények és a ma-
gyarázatok arról, miért éppen a 
futballszezon menekült meg. Viroló-
giai szempontból azért, mert a 
sportágat szabadban, nagy 
és nyitott térben űzik, ezért 
lényegesen kisebb kockázatot 
rejt, mint a többi labdajáték. 
Gazdasági oldalról azért, mert 
a tévéközvetítésekben és a 
fogadási játékokban temér-
dek a pénz, arról képtelenség 
lemondani. Szerintem viszont 
adódik egy sokkal egyszerűbb 
ok is: a népakarat. Focizni kell, 
és punktum. Ha másképp nem 
megy, zárt ajtók mögött, de akkor 
is nyílt szívvel.
Focizni mindig is kellett, amióta az 
emberiség legnépszerűbb játéka a brit 
szigetről átkelve meghódította Európát és 
Dél-Amerikát, majd a többi földrészt. Háború, égsza-
kadás-földindulás, humán vagy természeti katasztró-
fa sem lehetett akadály. A mögöttünk hagyott évszá-
zadban számos példa igazolta ezt. 1919. április 6-án 
a ”Tanácsköztársaság” vörös ködének első hónap-
jában, a világégésben felperzselt és minden oldalról 
csonkítással fenyegetett országban a Fradi- pályán 
40 ezren örvendeztek azon, hogy 0:1-ről 2:1-re fordít 
válogatottunk az osztrákok ellen, és góljainkat két 
tündökletes, egyaránt tizennyolc éves tehetség, Orth 
Gyuri és Braun ”Csibi” szerzi. 1939. augusztus 27-én, 
Varsóban az esélytelennek ítélt lengyel házigaz-
da 4:2-es diadalt aratott a mi egy évvel korábban 
vb-döntős egyletünkön; történt ez négy nappal a 

Lengyelország végzetét és közelgő felosztását meg-
pecsételő Molotov–Ribbentrop-paktum aláírása után, 
és ugyancsak néggyel a német támadás megindítása 
előtt. A banketten a hazai labdarúgó-szövetség igaz-
gatója, Kazimierz Glabisz tábornok fel is sóhajtott: 

”Ki tudja – talán ez volt az utolsó mérkőzés a hábo-
rú előtt?” Aztán nem, mert a lengyelek leigázásuk 
éveiben egymás között játszottak titkos és tiltott 
meccseket, két pontnál sokkal nagyobb tétért. 1941. 
április 6-án, Kölnben bezzeg nagyon is hivatalos talál-

kozót rendeztek, és 65 ezer néző – főleg egyen-
ruhás katona – előtt a házigazdák 7:0-ra 

tarolták le a magyar válogatottat. Há-
rom nappal Teleki Pál miniszterelnök 

öngyilkossága után fiaink lélekben 
nem lehettek a csúcson. Miként 

1944 tavaszán sem. Bizonyos 
szempontból mégis minden 
idők egyik legmegindítóbb 
hazai bajnoksága zajlott, az 
1943–1944-es tabella élén a 
Nagyvárad, harmadik helyén 
a Kolozsvár, a hetediken az 
Újvidék állt. A Várad tizen-
három pontot vert a második 

Ferencvárosra, a 28. fordu-
lóban, május 21-én a fővárosi 

zöldeken aratott 5:1-es diadal fe-
lülmúlhatatlan eufóriát szült egész 

Biharban. Pedig már közelgett a vég. 
A hazafelé utazó fradisták vonatát a 

szövetségesek repülői támadták, a játéko-
sok kénytelenek voltak leszállni, szétszaladni, a 

mezőn lehasalva várakozni. 1951-ben, a kommunista 
diktatúra legsötétebb évében mindössze három-
szor léphetett pályára a tündökletes Aranycsapat 
csírája: májusban itthon 6:0-ra verte a lengyeleket, 
októberben Vitkovicében 2:1-re a csehszlovákokat, 
novemberben, újra Budapesten 8:0-ra a finneket. 
Mindháromszor több mint negyvenezren tolongtak a 
tribünön, Rákosiéknak rá kellett döbbenniük: mindent 
elvehetnek az emberektől, de a futballt nem. Nem is 
merészelték, 1952-ben már Puskásék olimpiai aranyát 
ünnepelte az ország.
Focizni mindig kellett, most is kell. Csalhatatlan jeleként 
annak, hogy végül az élet győz. 
Persze az sem baj, ha ezzel nyer a Fradi is.
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# A HÓNAP FOTÓJA 

! 1944-ben Magyar Kupát nyert focicsapatunkkal a Munkácsról igazolt 
(későbbi DVTK-legenda) Pesti György is (11 meccs, 7 gól)

Fotó: Molnár Ádám / Fotósarok
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A HÓNAP FOTÓJA #

! Kárpátalján, Nagyszőllős mellett egy kis faluban, Fancsikán született 
a 47-szeres szovjet válogatott Rácz László, aki 1991-92-ben játszott nálunk
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# TECHNIKA

! Az 1944–45-ös, félbeszakadt NB I-es bajnokságban az
FTC 5-0-ra győzte le a friss feljutó Ungvári AC-t az Üllői úton

VÍZÁLLÓ 
VAGY SEM?
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az órákon feltüntetett vízállósági 
jelölésekkel tisztában vagyunk, pedig az, hogy mit nevezünk vízállónak, 
ennél sokkal összetettebb technikai kérdés. Kezdjük a legelején!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

VÍZÁLLÓSÁGI
KISOKOS

A SZABVÁNY SZERINTI JELÖLÉSEK
ILYENEK LEHETNEK:

WATER RESISTANT
(minimális szintű víz elleni védelem)

Gyakorlatilag nem vízálló, de ha egy esős napon megázunk vele, akkor 
talán nem lesz baja.

30 MÉTER – 3 BAR – 3 ATM
(alacsony szintű víz elleni védelem)

Úszásra és vízi sportokhoz még mindig nem ajánlott.
Egy gyors zuhany talán belefér, de ez márkánként változó lehet.

50 MÉTER – 5 BAR – 5 ATM
(alapszintű víz elleni védelem)

Ez már a vízálló kategória, de még mindig nem garantált,
hogy úszás után nem ér bennünket kellemetlen meglepetés.

100 MÉTER – 10 BAR – 10 ATM
(közepes szintű víz elleni védelem)

Ezzel a jelöléssel nyugodtan elindulhatsz strandolni.
Komolyabb merülésre azonban nem alkalmas.

200 MÉTER – 20 BAR – 20 ATM
(magas szintű víz elleni védelem)

Ez már az a kategória, amikor nem kell félned attól,
hogy az órád nem bírja a dinamikus terhelést, és esetleg tönkremegy.

DIVER’S 200 MÉTER, 300 MÉTER,
300 MÉTER FOR MIXED-GAS DIVING

(fokozott, kimagasló és extrém vízállóság)
A professzionális felhasználásra is alkalmas búvárórák minősítése

az ISO 6425 nemzetközi szabvány alapján történik.
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TECHNIKA #

! Telek András kassai légióskodása alatt
a lelátón gyakran feltűnt a magyar zászló

TIMEX TW5M17100 IRONMAN
16 990 FT

Az Amerika Svájca elnevezés az 1800-as évek végén ra-
gadt az óragyárra, amikor még Watery Clock Company 

névvel gyártottak kandallóórákat az amerikai mun-
kásosztály számára. Az első Timex karóra 1950-ben 
debütált, és azóta is fontos szerepet tölt be az órák 
világában. Elsőként vezette be az Indiglo night-light 

technológiát, mely egy különleges szabadalom az órák 
háttérvilágítására. Ebbe a modellbe a már továbbfej-

lesztett Blacklight Indiglo szabadalom került, és kapott 
egy 100 méteres vízállóságot is.

answear.hu

NAUTICA NEWPORT NAPNWP004 38 862 FT
A klasszikus, mégis modern ruhadarabokat gyártó cég 
a nyolcvanas évek közepétől karórákkal is foglalkozik. 
Kizárólag nikkelmentes nemesacél tokkal készülnek, 
amely az édes és sós víznek is ellenáll. Nem véletlen, 
hogy amikor aktuálissá válik egy új darab beszerzése, 
a vízi sportok szerelmesei elsők között gugliznak rá a 
márkára.

fashionwatch.hu

VÍZÁLLÓ DARABOK

CASIO RETRO CA-53WF-3BEF
14 970 FT

Ez egy igazi retró darab, amely pont olyan, amilyet mi 
viseltünk abban az időben, amikor a fél világ várta a 
Vissza a jövőbe trilógia újabb részeit. A nyomógombos 
óra automatikus naptárral, stopperrel és napi ébreszté-
si funkcióval is rendelkezik. A kijelzőbe épített számoló-
géppel akár azt is kiszámíthatod, mennyit nyersz majd 
tippmixen, amikor a Fradi behúzza a meccset.
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# TECHNIKA

! Fradista polgármestere miatt váltott zöld-fehér színekre a 
felvidéki Farnad focicsapata (TJ KLAS) a rendszerváltás után

GARMIN FORERUNNER 245
MUSIC AQUA GPS FUTÓÓRA
119 600 FT

Nem kis túlzás azt állítani, hogy az óra tényleg társaddá 
válhat a mindennapokban. Szinte az egész életedet ké-
pes figyelemmel kísérni, hiszen mér, elemez, összesít, 
ébreszt, helymegosztással érzékeli a balesetet, ked-
venc zenéidet pörgetheted rajta, figyeli az alvásodat, 
és még menstruációs ciklus követési funkciója is van. 
Az úszásra alkalmas okos szerkezet még jól is néz ki, s 
a szíjválasztás is rajtad múlik, ez teheti még egyedibbé 
az órát.

sarkcsillagsport.hu

GARMIN INSTINCT TACTICAL
COYOTA TAN

125 900 FT

A gumírozott, megbízható, szabadidős GPS-es okosóra 
az amerikai 810G katonai szabvány szerint ellenáll a hő-

nek, rázkódásnak, valamint a 100 méteren fellépő víz-
nyomásnak. A szálerősített polimer tokozás masszívvá 

és ellenállóvá teszi, a kémiailag erősített, karcálló, nagy 
felbontású kijelző pedig könnyen olvasható fényes 

nappal is. A jól szellőző szilikonszíjaknak köszönhetően 
nagyon kényelmes viselet, a csuklón maradást pedig a 

kettős bújtató garantálja.

garmin.hu   
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TECHNIKA #

! Az 1920-as, 1930-as években még rendre 4000 néző és
nagy taps közepette léphetett pályára a Fradi Pozsonyban

MERÜLJ VELÜK!

ORIENT STAR REAU0307E00B
239 900 FT

A 70 éves múlttal rendelkező japán márka ORIENT Star 
50 Diver búvárórájának legújabb modellje alapjaiban 
nem tér el a tavaly év végén debütált elődjétől.
A limitált darabszámban, egyszeri gyártással készült 
modell F6N47-es óraszerkezetet, tükröződésmentes 
zafírkristály üveget, ajándék feketekaucsuk szíjat ka-
pott. A strapabíró darab 316L acélból készült, amivel
200 méterig bátran merülhetsz.

itstimeshop.hu

CITIZEN BN2036-14E (PROMASTER MARINE)
157 900 FT

A Citizen volt az első óramárka a világon, amely először 
alkalmazta a fényt mint energiaforrást az óra működte-

téséhez, ami annyit jelent, hogy soha nem kell elemet 
cserélni a szerkezetben. Egy feltöltéssel akár 8 hónapig 

is működik, napszaktól függetlenül. Került még bele 
mélységmemória, amely rögzíti az utolsó merülés 

legnagyobb mélységét, hogy később legyen mihez 
viszonyítani.

timecenter.hu



# OTTHON 
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ÍRTA ÉS RENDEZTE:
A SPORT

A KÖNNYED

IGAZ TÖRTÉNETEN ALAPUL – A CÍMKE, AMELY 
BÁRMILYEN FILM ELÉ HATÁSOS FELVEZETŐ.
ÉS HA EHHEZ MÉG A SPORT TISZTA, KEMÉNY,
DE MINDIG IGAZSÁGOS VALÓSÁGÁT IS 
HOZZÁADJUK, A HIDEGRÁZÓS ÉLMÉNY MELLETT
A MOTIVÁCIÓNAK BEILLŐ TANULSÁG IS GARANTÁLT.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

EDDIE, A SAS (EDDIE THE EAGLE)
angol–amerikai–német vígjáték, 105 perc, 2016

Minden relatív – akár ez is lehetne az Eddie Edwards történetét 
feldolgozó, könnyed, de elgondolkodtató konklúzióktól sem 
mentes mozifilm egyik mottója. A brit síugró sztorija már ön-
magában is kedves: 1988-ban hosszú évtizedek után elsőként 
jutott ki a szigetországból a téli olimpiára, amelynek abban az 
évben Calgary adott otthont. Az ötkarikás verseny égisze alatt 
megszokott és elfogadott győzelmi vágy és sikeréhség mellett 
azonban számára valóban csak a részvétel volt a fontos – ennél 
többre persze nem is nagyon vágyhatott –, amelynek élményét 
töretlen jókedvvel igyekezett megélni. Ezzel azonban óriási 
kontrasztot képezett a "tankönyvi” olimpikonokkal szemben, 
akiket (el)nyomott az óriási teher. A film kockáin Eddie szeleburdi 
megjelenésével és esetlenségével hamar közönségkedvenccé 
lép elő a sánc mellett, és a lelátó egy emberként szurkol azért, 
hogy a "Sas” épségben érjen földet. A brit versenyző szerethető 
jellemében hihetetlen elszántság és sportszeretet bontakozik ki, 
amelynek nyomán a film – noha elsődleges célja a szórakoztatás 
– motivációs fröccsnek sem utolsó. Hiszen egy újabb bizonyíték 
arra, hogy mernünk kell nagyot álmodni.

! Az 1992-es pozsonyi Slovan–FTC BEK-meccsen úgy 8000 magyar 
néző volt jelen, taps helyett viszont rendőrterrortól zengett a lelátó 67 www.fradi.hu

AZ IZGALMAS

A SZEMÉLYES

HAJSZA A GYŐZELEMÉRT (RUSH)
amerikai–német–angol akciófilm, 123 perc, 2013

A 70-es években egészen más volt a Forma–1, mint napjainkban.
Akkor a biztonság még nem volt ennyire fontos, és a technológia 
sem vette át az uralmat a gépek felett, így a pályán manuális váltó-
kat kezelve és fülbántó zajjal bőgő motorokat uralva, férfi módjára 
kellett küzdeni. Ebben a korban feszült egymásnak az aszfalton két 
zseni: Niki Lauda (Daniel Brühl) és James Hunt (Chris Hemsworth). 
Előbbi végtelenül intelligens karakterként nemcsak hogy értette az 
alatta működő gépezet lelkét, de szeretett mindent kiszámolni és 
hideg fejjel mérlegelni is. Utóbbi viszont igazi sztáralkat volt, akinek 
mindene a hírnév és az adrenalin. Kettejük személyeskedéstől és 
vérre menő összecsapásoktól sem mentes párharcát kísérhetjük vé-
gig közel két órán át, miközben észrevétlenül is páratlan filmélmény-
nyel gazdagodunk. Itt ugyanis nincs jó és rossz, csupán két karakter, 
akik különbözőségük dacára egyformán szerethetők. Márpedig 
a Rush rendezőjének zsenialitása révén rivalizálásuk hatása alól a 
néző sem tudja kivonni magát: kedvencet választ magának, akiért az 
utolsó pillanatokig lélegzet-visszafojtva drukkol – még ha ismeri is a 
történet végét. De aztán rájön, hogy nincs vesztes oldal, hiszen ha 
az égiek ilyen méltó vetélytárssal ajándékoznak meg valakit, az csak 
nyertesként hagyhatja el a pályát.

BORG/McENROE
svéd–dán–finn dráma, 100 perc, 2017

A sportvilág legnagyobb párharcai attól váltak igazán
emlékezetessé, hogy nagyon eltérő karakterek rivalizálását
hozták el – legalábbis látszólag. Épp úgy, mint Björn Borg
(Sverrir Gudnason) és John McEnroe (Shia LaBeouf) kettősénél, 
ahol előbbi képviselte a minden indulattól mentes, a legnagyobb 
nyomás alatt is koncentrált egyik, utóbbi pedig az érzelmeknek
és a feszültségnek szabad utat engedő másik végletet. De bár-
mennyire is különböztek ők a pályán, belül nagyon is hasonlítot-
tak egymásra. Ugyanaz a cél és ugyanaz a becsvágy vezérelte 
őket. És ugyanolyan magányosak voltak. Ebből az elhagyatott-
ságból léptek ki a wimbledoni döntő közönsége elé 1980-ban is, 
hogy megvívják azt az összecsapást, amely később a sporttör-
ténelem legnagyobbjainak sorába emelkedett. A történetüket 
feldolgozó filmben mégsem az a legfontosabb, ki nyer majd a 
végén, sokkal többet számít, hogy min is mentek ők keresztül
a torna alatt, és hogy ez hogyan befolyásolta az életüket.

OTTHON #
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A MEGRÁZÓ

A SZÉDÜLETES

EGY KOSARAS NAPLÓJA (THE BASKETBALL DIARIES)
amerikai életrajzi dráma, 102 perc, 1995

Amikor Jim Caroll fiatalon elkezdett naplót írni, még nem gondolta, 
hogy jegyzetei évekkel később életrajzi filmjéhez szolgáltatnak majd 
alapot. Talán ezért is mert annyira nyers és őszinte lenni tollával, 
aminek hála filmvászonra vitt története az 1990-es évek egyik 
kultfilmjévé vált. Jim (Leonardo Di Caprio) gimnazista korában két 
szenvedélynek hódolt egyszerre: a kosárlabdának és a kábítószer-
nek. Igazi tehetség volt egyikben, könnyű célpont a másiknak. Ti-
zenkét évesen egy elit iskola élsportolójaként beválogatták egy all-
star kosárcsapatba, közben pedig az utca lett az otthona. Két olyan 
pólus ez egy fiatal srác életében, amelyekből csak az egyik nyerhet. 
A néző kívülről személve – de lelkileg erősen bevonódva – hamar és 
könnyen tud választani, belülről megélve azonban a legkevésbé sem 
ennyire magától értetődő ez. Ezt a harcot ábrázolja nekünk a film kí-
méletlen realitással:  kendőzetlenül meséli el, hogyan ejthet rabul és 
ránthat egyre lejjebb a drog, magával hozva a kiszolgáltatottságot 
és a teljes kilátástalanságot. De azt is hozzáteszi, hogy néha el kell 
jutnunk a legmélyebb pontra, hogy elindulhassunk felfele.

FREE SOLO
amerikai dokumentumfilm, 100 perc, 2018

Alex Honnold sziklamászót – hátborzongató történetét hallva
– hamar elkönyveli az ember hazárdjátékosnak. Hiszen ki vállalkozik 
önként arra, hogy az életét kockáztatva, biztosítókötél nélkül 
– azaz free solóban – vágjon neki az El Capitan 900 méteres gránit-
falának? Csak a legelhivatottabbak! Az olyanok, akik hajlandóak hét 
évet rászánni az életükből a felkészülésre, hogy aztán meghazud-
tolhassanak mindent, amit az emberek a maguk legyőzhetetlennek 
tűnő korlátairól hisznek. Alex útját a National Geographic testközel-
ből követte végig, rögzítve vállalkozása minden fontos állomását. 
Ennek hála ott lehetünk mellette akkor is, amikor egyszerű piros pó-
lójában és rövidnadrágjában, minden segítség és felszerelés nélkül 
nekivág a világ egyik legnehezebb és legveszélyesebb természeti 
csodájának. Mi ugyan felvételt nézünk, de a képek a zord valóságot 
adják vissza, ahol a maga pillanatában minden apró hiba végzetes 
lehetett volna. A legkisebb hatásvadász elem nélkül is rettentően 
feszült képkockák ezek, amelyek sora sokkal többről szól, mint 
egy világrekord megdöntésének öncélú kísérletéről. Bennük van a 
kitartás, az akaraterő, a félelem és a szenvedély – a sport minden 
lényege. Mindez lélegzetállító természetképek és madártávlatok 
közé rejtve, amelyeket látva észrevétlenül is kapaszkodni kezdünk a 
fotel karfájába.
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CSAVARD BE!
Egy igazi csatár tudja: nem csak az 
erő, az irány is fontos. Sőt, sokszor 
épp egy kis csavartól lesz védhetetlen 
a lövés. Most rajtad a sor. Segíts a 
labdának utat találni a kapuba!
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– Na, még igyuk meg a János-áldást, aztán irány haza, legalább az asszonyoktól 
nem kapunk ma balhét… – mondta Kispéter Misa, a csapat doyenje (lehet, hogy 
a Márványmenyasszonyban, de az is lehet, hogy a Miniatűrben, erre nézve nincs 
igazán hiteles forrásom…), ami azért volt csak felettébb furcsa, mert az éppen 
győzelmet ünneplő csapat még csak az első körnél tartott, s ha ez után már 
a János-áldás, azaz a borbúcsúztató következik, akkor az körülbelül azzal ér fel, 
mintha a Fradi kiesett volna az NB I-ből… SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

Persze erről szó sem volt. Azon az estén éppen 
arra koccintottak a fiúk, hogy néhány órával 
korábban a Megyeri úti pályán 3:1-re verték az 
MTK-t a Szabadságharcos Kupa döntőjében, és 
(ha csak jobb gólarányuknak köszönhetően is) 
a kék-fehérek, az Újpest és a Honvéd előtt vé-
gezve Rudas Ferenc volt az, aki végül átvehette 
a serleget, a meccsen készült fotó alapján egy 
tarka fejkendős nénitől…
A csapatnak mégsem volt kedve ünnepelni, sőt 
(mint azt évtizedekkel később Rudas Feri és 
apám elmesélte) kifejezetten nyomasztó volt 
a hangulat, hiszen ez volt az első mérkőzés a 
klub történetében, amikor ÉDOSZ néven lépett 
pályára. 
Ilyen időket éltünk, mondom most nagyképűen 
többes szám első személyben, holott ez nem 
igaz, anyámnak még pontosan egy hónapja volt 

Rudas Feri 1948 végére, apám 1948 nyarára emlék-
szik (a pontos dátum lényegében mindegy), amikor a 
klub elnöke, Nádas Adolf összehívta a csapat idő-
sebb játékosait (Henni, Rudas, Kispéter, Lakat, Deák, 
Mészáros vett részt a megbeszélésen) és felvázolta 
az általa már ismert, közel sem kecsegtető jövőt, ami 
a Ferencvárosra várt.
Elmondta, hogy a politikai vezetőség új felépítésű 
egyesületeket akar létrehozni, s a Ferencváros előtt 
két alternatíva áll: vagy a Légierő, vagy az ÉDOSZ 
kebelezi be szőröstől-bőröstől.
A meghívott játékosokat mintha egy hatalmas 
U-szöggel erősítették volna a székükhöz, később
mesélték csak el egymásnak, hogy a Légierőnek még 
a gondolatát is azonnal elvetették magukban, de nem 
mondták ki hangosan, arra számítva, hogy Nádas 
elnök a végén azt mondja: ugyan, fiúk, tréfa volt az 
egész…

A LIDÉRC ÉVE

hátra a szülésig, szegény nem is 
tudott hová lenni az ámulattól, hogy 
apám azon az estén olyan korán ér-
kezett haza, mint meccs után addig 
még soha, most sem várta hajnalnál 
előbbre.
No de nem volt mese, Rákosiék 
már majdnem két évvel korábban 
eldöntötték, hogy szovjet mintára 
átszerveznek mindent a sportélet-
ben is, s ennek a nagy átszervezés-
nek volt része a csapatok átnevezé-
se is. Ezekben a hónapokban lett a 
Kispestből Bp. Honvéd, az Újpestből 
Bp. Dózsa, az MTK-ból Textiles.
Apámék elbeszéléséből tudom, 
hogy ezt az ÉDOSZ-os vargabetűt 
elkerülhették volna, igaz, akkor a 
két rossz közül a nagyobbikat kel-
lett volna választaniuk. 1950. 05. 28. Textiles SE–ÉDOSZ 6-1

ÖRÖKZÖLD #

71 www.fradi.hu! A Kassai AC 13.-ként esett ki 1940-ben, az Üllői úton 8-1-re,
Kassán 5000-es nézőcsúcs mellett 1-0-ra verte a Fradi

A JÁTÉKOSOK VÉGÜL
A LÉGIERŐ HELYETT
AZ ÉDOSZ-T VÁLASZ-
TOTTÁK. A LÉGIERŐ
A KONKRÉT
KATONÁSKODÁS
ALÓLI FELMENTÉST, 
AZ ÉDOSZ A BIZTOS, 
FOLYAMATOS
ÉLELMEZÉST
GARANTÁLTA

Az ÉDOSZ-ügy azonban, mint az hamarosan kiderült, 
egyáltalán nem volt vicc, a tárgyalások már 1948-ban 
megkezdődtek, az 1949-es Élelmezési Kongresszu-
son megszületett a határozat, az 1950. februári köz-
gyűlésen pedig hivatalos is kimondták: a Ferencváros 
ezentúl ÉDOSZ néven szerepel a bajnokságban.
Történt mindez azután, hogy az 1948–49-es bajnok-
ságot elsöprő fölénnyel és 140 rúgott góllal zárta 
a Fradi, és a Henni – Rudas, Kispéter, Szabó – Kéri, 
Lakat – Budai, Kocsis, Deák, Mészáros, Czibor ösz-
szetételű alapcsapat akár válogatottként is kiállha-
tott volna (nem megsértve természetesen Puskást, 
Bozsikot, Zsengellért, Szuszát, Hidegkutit és a többi 
akkori klasszist).
Egy szó, mint száz: a játékosok végül a Légierő he-
lyett (amelynek nevét aztán a Szolnok vette fel) az 
ÉDOSZ-t választották. Rudas Feri magyarázta el ne-
kem később, miért döntöttek az ÉDOSZ mellett. Azt 
mondta, hogy míg a Légierő a konkrét katonásko-
dás alóli felmentést garantálta volna (megjegyzem: 
ez sem volt kis dolog…), és azt, hogy a legjobbak 
végül Kispesten, Puskásék között köthettek ki, az 
ÉDOSZ (lévén az Élelmezésipari Dolgozók Szakszer-
vezete) a biztos, folyamatos élelmezést biztosította, 
ami 1948-ban (a tárgyalások kezdetén), azaz alig 
három évvel a második világháború befejezése után 
egyáltalán nem számított elhanyagolható szem-
pontnak.
Lássuk be, bár az ÉDOSZ a Fradiról szóló történelmi 
visszaemlékezésekben mindig mint maga az ördög 
van emlegetve, egyáltalán nem volt rossz gazdája a 
játékosoknak. Ha a nevet nem kell lecserélni, és az 
élelmiszeripar mint szakág áll a csapat mögé, s úgy 
támogatja azt, akkor visszatekintve azt mondhat-
nánk: a Fradi jól járt az ”édoszodással”.
A Ferencváros név elvétele (igaz, ez sem konkrétan 
az ottani vezetők bűne volt, hiszen próbáltak volna 
ellenkezni…) azonban ”háborús bűnnek” számított a 
fradisták körében, és nem tudták megemészteni a 
játékosok sem.
Apáméktól soha, egyetlenegyszer sem hallottam 

”amikor az ÉDOSZ-ban játszottam” kifejezést, ők 
mindig, örökre megmaradtak Fradi-játékosoknak,
ha a mezükről a felirat 1956 októberének végéig
el is tűnt.
No, nem az ÉDOSZ-korszak tartott addig, hiszen
az a maga nemében alig egy szempillantásnak szá-
mít az FTC történetében. (Mi sem jellemzőbb erre, 
mint hogy amikor a leggazdagabb FTC-s relikviák 
gyűjtőitől olyan fotót kértem, amelyen a játékosok 
ÉDOSZ-feliratú mezben futottak ki a pályára,
mindegyikük időt kért, mondván, ezt nehéz
lesz beszerezni….)

A hazai kupamérkőzéseket és a külföldiekkel játszott 
barátságos találkozókat és természetesen az NB 
I-es összecsapásokat is beleszámítva – írd és mondd 
– 36-szor lépett pályára a csapat ÉDOSZ-ként; a ne-
vétől, a lelkétől ugyan megfosztva, de még legalább 
zöld-fehérben.
ÉDOSZ-ként egyszer ezüstérmes lett, de aztán ami-
kor 1950 nyarán a csapat ”kettétörött” (ekkor követ-
kezett be a nagy kirajzás Újpest és Kispest irányába, 
lásd Henni, Budai, Kocsis és Deák történetét…), a 
következő idényben már csak az akkoriban szégyen-
letes 10. helyre futott be.
Apám azon kevesek egyike, aki játszott a Ferencvá-
rosban, az ÉDOSZ-ban és a Bp. Kinizsiben is...
Az ÉDOSZ-ról csak azért beszéltünk, mert nekik 
köszönhettük, hogy az akkoriban kifejezetten deli-
kátnak számító sertésmáj és marhapacal minden 
hétvégén az otthoni asztalra került. Kinizsi meg akkor 
került szóba, amikor történelemtanárként elmondta 
nekem, ki is valójában Kinizsi Pál, Mátyás király leg-
jobb hadvezére, a törökök felett aratott kenyérmezei 
csata hőse.
A mesében egy szóval sem említette azt a Kinizsit, 
amely 1951. március 4-én, fennállása óta először 
Bp. Kinizsi néven 4:1-re verte a Dorogot…



Noha az immunrendszer erősítése a kimerülőben lévő 
raktárkészletek miatt többnyire  a tél elmúltával kap 
reflektorfényt, védelmi zónánk támogatásával az év 
egészében foglalkoznunk kell – bármilyen magasan is 
járjon épp a hőmérő higanyszála. Jelen helyzetben kü-
lönösen igaz ez, hiszen hiába köszönt ránk a nyár, ha a 
vírusveszély makacsul tartja magát. " Egy stabil immun-
rendszer sem jelent ugyan százszázalékos védettséget, 
de az biztos, hogy harcba megy értünk. Ehhez viszont 
foglalkoztatnunk kell, hiszen csak így erősödhet meg” 
– magyarázza a kölcsönösen előnyös relációt szakér-
tőnk, dr. habil. Fritz Péter. Majd az ehhez társuló legfőbb 
fel adatunkat is azonosítja, ez pedig a vastagbélben 
található mikrobiom egyensúlyának fenntartása.

SZÍNESEN ÉS RENDSZERESEN
Ez azonban messze nem olyan ördögtől való, mint 
ahogy laikus füllel elsőre hangzik. Lefordítva: immun-
rendszerünknek probiotikumokra és prebiotikumokra 
van leginkább szüksége ahhoz, hogy minél előbb meg-
erősödhessen. A prebiotikumok a zöldségek és 
a rostban gazdag gabonafélék. " Ha keressük a jót is 
a jelenlegi helyzetben, akkor az időzítésben minden-
képp találunk pozitívumot. Hiszen épp beleléptünk 
az évnek abba az időszakába, amikor a kertek és a 
piacok elkezdenek megtelni friss és ropogós, vitaminok-
ban, polifenolokban, karotinoidokban gazdag para-
dicsomokkal, paprikákkal, sárgarépákkal, spárgákkal 
és borsófélékkel, melyeket érdemes mielőbb és minél 
változatosabb formában beépítenünk a táplálkozá-
sunkba.” De nem hiába hangsúlyozza ezt külön is a 
szakember, mert bármennyire is magától értetődőnek 
tűnik, a gyakorlat kevésbé igazolja vissza, hogy e szerint 
járunk el. Idehaza ugyanis rendkívül alacsony az átlagos 
rostfogyasztás, amiben a zöldségek népszerűtlensége 
is szerepet játszik.

KÉZNÉL VAN
Pedig a legjobb elemek karnyújtásnyi távolságra 
vannak, és azok feldolgozása semmiféle konyhamű-
vészeti tudást sem igényel. Egy pohár kefir vagy egy 
probiotikus joghurt – benne néhány kanál teljes kiőrlésű 
gabonával – már komplex reggelinek számít és tökéle-
tes probiotikumforrás. Vagy ott van a savanyú káposz-
ta, melyet a megfázások elkerülésére ugyan sokan 

"bevetnek”, de csak kevesen tudják, milyen ereje is van 
valójában. Noha C-vitamin-tartalma is fontos, igazából 
ez az egyik legjobb pro- és prebiotikumforrásunk.

" Közben persze arról se feledkezzünk meg, milyen éte-
lek hatnak az immunrendszer megerősítése ellen. 
A szénsavas italok és a finomított cukrok mindenképp 
ide sorolandók – rendszeres és nagy mennyiségű 
fogyasztás esetén persze. Azaz ha a nyári melegben 
megkívánunk egy mentás buborékos limonádét, nyu-
godtan kortyolgassuk el” – mutat rá sokadszorra is a 
mértékletesség fontosságára a szakember.
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     VEGYÜK FEL
A KESZTYŰT!
A világ ébredezik körülöttünk, így 
lassan visszakerülünk a jól megszokott 
forgatagba. De érdemes alaposan 
felkészülni az újrakezdésre! Ebben 
egyik legfontosabb támaszunk a 
védekezőrendszerünk, mely észrevétlenül 
is őrt áll egészségünk felett. Márpedig 
most a szokottnál is nagyobb hasznát 
vesszük erejének.  
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

! A vidéki bajnok Kassai AC-vel 1909-ben országos döntőt 
is játszott a Fradi a Millenárison, a végeredmény 11-0 lett

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. 
FRITZ PÉTER
egészség tudományi 
szakértő

INDULÁS!
Védelmi vonalunk sebezhetősége még egy 
dologtól függ: ez pedig a mozgás. A mögöttünk 
hagyott ingerszegény hetek ebben a tekintetben 
is negatív hatással bírtak, amit mielőbb érdemes 
ellensúlyoznunk. Ha tehetjük, gyalog induljunk 
munkába, liftezés helyett lépcsőzzünk, és a boltba 
se kocsival menjünk, inkább pattanjunk biciklire.
A fizikai aktivitásunk fokozatos emelésével, vala-
mint a megfelelő és kellően változatos zöldségek 
és gabonafélék, plusz probiotikumok fogyasztá-
sával már megtesszük a tőlünk telhető legtöbbet 
immunrendszerünk stabilizálása és fejlesztése 
érdekében. Így bátrabban vethetjük bele
magunkat újra a mindennapok sűrűjébe.

GASZTRÓ #

73 www.fradi.hu

AZ EGÉSZSÉGES
IMMUNRENDSZER
LEGFONTOSABB 
ÜZEMANYAGAI
A ZÖLDSÉGEK,
AMELYEKBŐL
FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
500 GRAMM AZ
AJÁNLOTT NAPI
MENNYISÉG – NYERSEN,
AZ ÉTKEZÉSEK KÖZÖTT
ELOSZTVA, ÉS
LEHETŐLEG MINÉL
VÁLTOZATOSABB
FORRÁSBÓL

! A Kassai AC 1940–44 között a jégkorong ob I-ben is indult,
azonban az FTC ellen nem játszott bajnoki mérkőzést



KAZI TAMÁS
Született:

Baja, 1985. május 16.
Magasság, testsúly:

181 cm, 68 kg
Sportág:

atlétika, középtávfutó
Korábbi klubjai:

TFSE, Debreceni Sport Centrum
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6. Két éve kerültél a Fradihoz, ez 
idő alatt mit tapasztaltál, mi a klub 
legnagyobb vonzereje?
A kőkemény összetartozás-érzés, 
hogy mindenki egy irányba húz. 
Hallottam erről korábban, most 
a saját bőrömön is érzem: a 
Népligetben tisztelik egymást a 
sportolók, itt nem csak szólam,
hogy mindenki egy közülünk.
7. Milyen autóval közlekedsz?
Opel Astrával.
8. Kedvenc ételed, italod?
A pesztós tészta, szigorúan zöld 
színben, italban pedig a belga sörök.
9.  Kedvenc könyved, filmed, 
színészed, színésznőd?
Könyvben André Agassi önéletrajzi 
kiadványa, az Open, filmben 
A tűzben edzett férfi, színészben Al 
Pacino és Jamie Foxx, színésznőben 
Sandra Bullock a kedvenc.
10. Mivel töltöd legszívesebben a 
szabadidődet?
A családdal, biciklizéssel, 
kirándulással. Három és fél éves fiam, 
Nolen már nagyon várja a kisöccsét, 
a feleségem júliusra van kiírva a 
picivel.
11. Mit tekintesz az életben, a 
sportban a legfontosabbnak?
Az alázatot és a kitartást.
12. Ha választhatnál valakit 
a világból, kivel találkoznál 
legszívesebben?
David Beckhammel, gyerekkorom 
kedvenc futballistájával. Máig 
nyomon követem az életét, 
számomra a családszeretete és a 
karrierje egyaránt példaértékű.
13. Közeli és távoli céljaid a sportban 
és a magánéletben?
Egészség legyen, továbbá 
megtartani a motivációt Tokióig, 
hogy lásson a kisfiam az olimpián. 
Később szeretnék a Népligetben 
edzősködni. Erről már beszéltem 
a szakosztály vezetőjével, Vágóné 
Solti Máriával. Ő hívott két éve
a klubhoz, amiért hálás lehetek neki 
és a sorsnak is, hiszen ha nincs
a Fradi, lehet, hogy abba is hagytam 
volna a sportolást.
+1. Életmottód röviden?
Olyan még nem volt,
hogy valahogy ne lett volna!

1. Mindig atléta szerettél volna lenni?
Dehogyis! Futballkarrierről 
álmodtam. A Dunaferrnél igazolt 

játékos is voltam, ám akkoriban 
omlott össze a futball Újvárosban, 
bizonytalanná vált a jövőm, 
ezért 18-19 évesen a fővárosba 
költöztem, s a TFSE-ben 
atletizálni kezdtem. Amit 
aztán nagyon megszerettem, 
mindjárt a felvételin TF-csúcsot 
futottam másfél mérföldön.
2. Gyerekként hatott rád a 
Ferencváros?
Baja közelében, Katymáron 
gyerekeskedtem, s ahogyan 

egész Bácskában, a falunkban 
is rengeteg fradista élt. 
Ettől én sem tudtam magam 

függetleníteni, gyorsan tisztában 
lettem a klub népszerűségével, 
jártam is később a Fradi meccseire.
3. Kit tartasz a világon a legjobb 
atlétának?
Nálam a földkerekség egyik legjobb 
800-as futója, a lengyel Adam 
Kszczot a király, aki egyben remek 
barátom is.
4. Kitől kaptad a legjobb tanácsot 
karriered során?
Nehezen engedek közel magamhoz 
bárkit, ezért kevesektől fogadok el 
tanácsokat, a kevés kivétel egyike a 
gyerekkori legjobb barátom.
5. Eddigi legjobb szezonod, 
eredményed?
2013-ban a moszkvai vb-n 
elődöntőbe jutottam, az esztendő 
végén aztán országos csúcsot 
futottam 800 méteren, de hasonlóan 
felejthetetlen élmény a 2012-es 
londoni olimpia, amikor kilencvenezer 
néző előtt futva éreztem igazán 
azt, hogy megérte szenvedni az 
edzéseken.

! Jégkorongcsapatunk 2006–07-ben FTC–Érsekújvár néven 
versenyzett a magyar első, illetve a szlovák másodosztályban

A totó hagyományait 
megidézve

13+1 kérdést teszünk 
fel kedvenceinknek. 
Ezúttal többszörös 

országos csúcstartó, 
olimpikon atlétánkat, 

a középtávfutó
Kazi Tamást 
faggattuk.
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