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TELJES SZÍVBŐL!
#MOSTSZURKOLUNK



ATLÉTIKA
Január 19.: Budapest 
bajnokság

FÉRFI LABDARÚGÁS
Január 11–26.: Törökországi edzőtábor

FÉRFI VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Január 9.: Crvena zvezda–FTC-Telekom
Január 23.: FTC-Telekom–Brescia

OB I
Január 12.: FTC-Telekom–Pécs
Január 29.: Szombathely–FTC-Telekom

NŐI VÍZILABDA
OB I
Január 6.: Honvéd–FTC-Telekom
Január 19.: FTC-Telekom–Eger ÚSZÁS

Január 5.: 
Flanders 
Speedo Kupa, 
Belgium

FÉRFI JÉGKORONG
MAGYAR KUPA-ELŐDÖNTŐ
Január 3.
MAC Újbuda–FTC-Telekom

ERSTE LIGA
Január 6.:
FTC-Telekom–Fehérvári Titánok
Január 7.: 
FTC-Telekom–Corona Brassó
Január 11.: 
Gyergyói HK–FTC-Telekom
Január 13.: 
Corona Brassó–FTC-Telekom
Január 17.: 
Vasas–FTC-Telekom

BIRKÓZÁS
Január 26.: Rangsor verseny, Budapest

TEKE
Nemzetközi
Január 11.: BB Mentor-kupa, 
Szeged

Szuperliga
Január 19.: Tatabánya–FTC (női) 
Január 20.: Férfi felsőházi 
rájátszás

NŐI KÉZILABDA
NB I
Január 2.: Győri ETO–FTC-Rail Cargo Hungaria
Január 5.: FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda
Január 9.: Eszterházy SC–FTC-Rail Cargo Hungaria
Január 12.: FTC-Rail Cargo Hungaria–Érd
Január 16.: FTC-Rail Cargo Hungaria–MTK
Január 19.: Alba Fehérvár–FTC-Rail Cargo Hungaria

BAJNOKOK LIGÁJA
Január 27.: Thüringer HC–FTC-Rail Cargo Hungaria

FÉRFI KÉZILABDA
LIGAKUPA
Január 11.: FTC–Budakalász
Január 16.: Vác–FTC
Január 25.: Budakalász–FTC

ROVAT #

3 www.fradi.hu

Január

! Jégkorongozóink is csatlakoztak a Movember mozgalomhoz, amelynek célja,  
hogy felhívja a figyelmet a prosztatarákra

MENETREND #
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6 Hírek házon belül

8 FradiMédia: 
ez volt 2018

11 Én Fradim

12 Kökény Antal 
története

13 Gera Zoltán Ferenc-
város díszpolgára lett

16 Középhátvédek 
akcióban 

20 Segítség, felnőttem! 

23 Fradi-család, ahová 
jó tartozni

36 U13: Ne túl messze, 
ne túl közel

38 Serdülő kapusok, 
előbb a miért, aztán 
a hogyan

44 Válogatott 
Fradi-sor

46 Fel, a Fradiba!

48 Pólócsapatunk 
Európa trónján

50 Derű és dráma

A következő 
ZÖLD & FEHÉR 
magazin 2019. 
január 31-én 
jelenik meg!
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62

48

www.fradi.hu ! Anyai örömök elé néző kézilabdázónk, Szekeres Klára nem 
szakadt el a Fraditól, egy mentorprogramban erősíti a klubot

# TARTALOM 
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VISSZA 
A CSÚCSRA!

A címben olvasható a kedvenc ferencvárosi 
jelmondatom, hiszen a lehető legfrappán-
sabban ötvözi a múlt dicsőségét és a jövő 
reményét, célkitűzését: hajdan a legnagyobb 
magasságokban jártunk, és most ismét oda 
igyekszünk. Másik szívbéli szlogenemet a 
Fradi kézilabdás utánpótlásánál hirdették 
meg, és úgy szól, együtt növünk fel. Testben, 
lélekben, szellemben, eredményességben.
Az év végén mérleget vonva libabőröztető 
érzés, hogy a 2018-as esztendő e két tézis 
jegyében telt. A Ferencváros futballcsapata 
az NB I-es tabella élén áll, a Fradi-szellemet 
a legviharosabb időkben is megőrző kézilab-
dás lányok kis túlzással egyet jelentenek a 
magyar válogatottal, a vízipólósok tizennyolc 
esztendő elteltével nyertek bajnoki címet, 
amelyet nemzetközi kupagyőzelem, majd 
európai Szuperkupa teljesített be, és végre a 
jégkorongozók is a dicső elődök nyomában 
korcsolyáznak. A férfi kézilabdával, a női 
focival és pólóval együtt hét csapat képviseli 
az FTC-t a különféle bajnokságok élmezőnyé-
ben, ami példátlan bőség, sokszínűség. Az 
egyéni sikereket képtelenség e helyütt felso-
rolni, de Bácsi Péter aranyérme az októberi, 
budapesti világbajnokságon mindenképpen 
külön említést és kalaplengetést érdemel.
A jövőre százhúsz éves Ferencváros harma-
dik fénykorát éli, és kihasználva az informati-
ka, a hírközlés döbbenetes ütemű fejlődését, 
e fény a Kárpát-medence legrejtettebb szeg-
leteibe is elér. Az FTC már rég nem az ország, 
hanem a nemzet legnépszerűbb klubja. Ez 
pedig egészen más minőség, a sport kereteit 
messze szétfeszítő küldetés, összetartó erő. 
A lelátókon rendre ott lobognak a felvidéki, 
erdélyi helységneveket hirdető zöld-fehér és 
piros-fehér-zöld zászlók, a ”haza a magas-
ban” eszméje a ferencvárosi mindennapok 
részévé vált.
Meggyőződésem, hogy ettől is boldogabb 
lesz a hamarosan ránk köszöntő új esztendő.

52 Másodszor is 
újjászületett

54 Sport & egészség: 
nyújtsd meg jól

58 Vendégtoll: 
Szombathy Pál

60 A hónap fotója

66 Utazás: 
Buenos Aires

70 Cincinnatus a Fradiban

72 Gasztró: 
kényes (egyen)súly

74 13+1 kérdés 
Marcel Heisterhez Ballai Attila
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40

www.fradi.hu! A Fehérvári Titánok elleni hokimeccsen akkora bunyó kerekedett a jégen,
hogy csak 10 perc után folytatódhatott a játék

LEVÉL #
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VÍVÓARANYAK
A kadet és junior kor-
osztályban is Hódme-
zővásárhelyen tartották 
meg a vívó Magyar 
Kupa küzdelmeit. Az 
FTC vívószakosztálya 
a két korosztályban 
összesen 2 aranyérem-
mel, illetve 1-1 ezüst- és 
bronzéremmel zárta a 
viadalt. 

NAGY GERGŐ 
A KERETBEN
A korábban két divízió 
I-es világbajnokságon is 
részt vett Nagy Gergő 
visszaverekedte magát 
a magyar jégkorong-vá-
logatott keretébe. A 
nyáron a tengerentúl-
ról a Ferencvárosba 
szerződött Nagy a 
novemberi EIHC-tornát 
követően decemberben 
is meghívót kapott Jar-
mo Tolvanen szövetségi 
kapitánytól a nemzeti 
csapat keretébe. A 
magyar válogatott egy 
norvégiai tornán vett 
részt az év utolsó hó-
napjában. 

CURLINGES BRONZ!
Curlingszakosztályunk 
FTC Jaguars néven 
induló csapata remekül 
szerepelt a november 
végén megrendezett 
Magyar Kupa négyes 
döntőjében. A mieink a 
bronzmérkőzésen a Va-
sas SC Girlinget győzték 
le 10-3-ra. 

GYORS DIBUSZ 
A KONYHÁBAN
Labdarúgókapusunk, 
Dibusz Dénes a Fradit 
támogató Penny Market 
sajtótájékoztatóján nem 
védéseivel, hanem főző-
tudományával nyűgözte 
le a közönséget.
– Nagymamám sza-
kács volt, többször 
főztem vele – mesélte 
Dénes. – Tanítgatott a 
fortélyokra, és érdekelt 
is a dolog, hiszen nem 
árt, ha az embernek 
van némi előképzett-
sége az önálló életre. 
Otthon azért nem 
szoktam túlbonyolítani 
a főzést, úgyhogy kicsit 
tartottam a feladattól, 
de szerintem remekül 
sikerült a tejföllel és 
sajttal leöntött brokko-
lis csirke.

DUPLÁN SZŐRÖS NOVEMBER
Novemberben a Ferencváros jégko-
rongcsapata csatlakozott az ausztrá-
liai eredetű Movember mozgalomhoz: 
a játékosok megnövesztették a baj-
szukat, hogy így hívják fel a figyelmet 
a prosztatarák elleni küzdelemre. 
Védőnk, Lengyel Levente a bajusz 
mellett loboncos parókát is viselt 
novemberben.
– Sajnos elvesztettem a kapura 
lövő versenyt az egyik edzésen. 
A csapaton belüli fogadásnak meg-
felelően viselnem kellett ennek 
a következményét: novemberben 
minden nyilvános megjelenéskor 
parókát kellett viselnem – vallott 
a hóbort hátteréről.

ITT AZ UTÁNPÓTLÁS!
Világbajnok birkózónk, Bácsi Péter idősebb 
gyermekével együtt részt vett a Ferencvárosi 
Torna Club kirekesztés elleni legutóbbi kam-
pányában. A kis Peti nagyon élvezte, hogy 
festékes kézzel segíthetett megformálni a 
Fradi-szívet, Széles József mesteredző pedig 
már a tehetséget, a birkózáshoz szükséges 
agresszivitást is felfedezte a fiatal Bácsiban. 
Petike később a birkózó Extraliga szüneteiben is 
apjával, valamint kistestvérével, Benivel birkó-
zott a szőnyegen.

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

# HÍREK 

6 ! A 2020-as Eb-selejtező G csoportjába került Szlovénia és Mace-
dónia, így Miha Blazic és Sztefan Szpirovszki ellenfelek lesznek www.fradi.hu
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GYORS

GYEREK RIPORTEREKKEL 
SZEMBEN
A november 20-i gyerekjogok 
világnapja alkalmából az UNICEF 
Magyarország is csatlakozott a 
Gyerekhang kampányhoz. Ennek 
keretein belül a FradiMédiában is 
kipróbálhatta magát néhány ifjú. 
Megismerkedtek a videó készíté-
sének alapjaival, és riporterként is 
kipróbálhatták magukat.
– Nagyon felkészültek voltak 
– dicsérte a fiatal riportereket 
a Ferencváros magyar bajnok 
hármasugrója, Galambos Tibor. 
– Napra pontosan rákérdeztek 
arra a nyolc évvel ezelőtti esetre, 
amikor egy rablóval szembe-
szállva kis híján végzetes sérülést 
szenvedtem.
Női kézilabdacsapatunkból a nyá-
ron junior világbajnoki aranyérmet 
nyert balszélsőt, Márton Grétát 
faggatták a gyerek riporterek.
– Szívesen válaszoltam a kér-
déseikre, lelkesek és kíváncsiak 
voltak. Látszott rajtuk, hogy 
felkészültek az interjú előtt – jelle-
mezte Gréta a fiatal zsurnaliszták 
munkáját.

GÓLVÁGÓK EGYMÁS KÖZT
Böde Dániel különleges meghívást kapott: 
az NB I 2015/16-os gólkirálya ezúttal maga 
adott át díjakat a legjobb Pest megyei gól-
lövőknek. A gálán a különböző felnőtt és 
korosztályos bajnokságok legeredménye-
sebb játékosai kapták meg nyereményüket.
– Jó élmény volt találkozni a gólvágókkal, 
akik szintén megdolgoztak a sikerükért. 
Úgy láttam, ők is örömmel fogadták tőlem 
az elismerést. Kívánom nekik, hogy még sok 
szép eredményt érjenek el a futballpályán – 
mondta az esemény után Böde.

HUSZÁK TÚL 
A SÉRÜLÉSÉN
A Ferencvárosi Torna 
Club diszkoszvetője, 
Huszák János a kö-
zelmúltban kétszer is 
súlyosan megsérült, 
elszakadt a mellizma. A 
Szolnokon, Kővágó Zol-
tánnal készülő sportoló 
augusztusban kezdte el 
a regenerációs edzése-
ket, várhatóan febru-
ártól már a szabadban 
folytathatja a felkészü-
lést az idényre. 

RUTINOS BAJNOKOT 
IGAZOLTUNK
Huszonnyolcszoros 
magyar bajnok atlétát 
igazolt egyesületünk 
Kazi Tamás személyé-
ben. A középtávfutó – 
800 m, 1500 m – koráb-
ban hatszor szerepelt 
Európa-bajnokságon, 
háromszor világbaj-
nokságon, s tagja volt 
a magyar csapatnak a 
londoni olimpián is.

CSEPELI ELISMERÉS
Az FTC paraemelő 
klasszisa, Sas Sándor 
Csepel polgármesteré-
től, Borbély Lénárdtól 
vehette át a fogyatékos 
emberek világnapján a 

”Csepel büszkesége” 
címet. A tokiói paralim-
piára készülő sportoló 
ezer szállal kötődik 
Csepelhez, mindezt kö-
szönő nyilatkozataiban 
is kiemelte.

7 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika

HÍREK #

7 www.fradi.hu! A Szuperkupa-győzelem után a magyar labdarúgó-válogatott 
szövetségi kapitánya, Marco Rossi is gratulált pólósainknak
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a www.marquardmedia.hu weboldalon. 

A kiadó a MATESZ tagja! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vis  sza von ha tó. 

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

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

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

EZ VOLT
2018
SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

Újabb év, újabb sikerek! A Ferencvárosi Torna Club hiva-
talos médiacsapata, a FradiMédia különböző felületein 
2018-ban is számos értékes sportsikerről számolhatott be 
a zöld-fehér szimpatizánsoknak.
Férfi vízilabdacsapatunk 18 esztendő után ismét felült a 
hazai trónra! Varga Zsolt tanítványai a címvédő Szolnokot 
verték a bajnoki döntőben, a nagy győzelmet természe-
tesen a FradiMédia is megünnepelte – akárcsak a pólósok 
Európa Kupa-címvédését!
Női labdarúgócsapatunk új rekordot állított fel: sorozat-
ban negyedszer hódította el a Magyar Kupát. A Fradi TV 
stábja végigkövette a lányokat a finálé napján az előké-
születektől a DVTK elleni meccsen át az ünneplésig.
Hazai szőnyegen szerezte meg pályafutása második 
világbajnoki címét a Ferencváros birkózója, Bácsi Péter. 
A klasszis versenyző a kötöttfogásúak 82 kg-os súlycso-
portjában nyert aranyérmet, az elődöntőben és a döntő-
ben is hátrányból fordított, a FradiMédia pedig segített 
családjának, hogy minél hamarabb gratulálhassanak 
Petinek. 
Szintén Magyarországon nyert világbajnoki címet három 
juniorkorú, de a Fradiban már a felnőttek között is megha-
tározó szerepet játszó kézilabdázónk, Faluvégi Dorottya, 
Háfra Noémi és Márton Gréta. A lányok debreceni, Norvé-
gia elleni aranycsatáján a FradiMédia is jelen volt.
Négy év után ismét felnőtt Európa-bajnoka is lett a Fradi-
nak. Stábunk a Liszt Ferenc Repülőtéren fogadta a skóciai 
Glasgow-ban aranyérmet nyert Verrasztó Dávidot, aki 
néhány héttel a kontinensviadal előtt még lecsót főzött 
stábunknak a Fradi TV-ben.
S hogy mit tartogat számunkra a 2019-es év? Több csa-
patsportágban esélyesek vagyunk a bajnoki címre, női 
kézilabdázóink és férfi pólósaink a legrangosabb európai 
kupasorozatban szerepelnek… Bízunk abban, hogy 120. 
születésnapjára sok aranyérmet kap a Ferencvárosi Torna 
Club – a FradiMédia biztosan jelen lesz, hogy megörökítse 
az újabb dicsőséges pillanatokat.

www.fradi.hu 8

# ZÖLDÖVEZET 

! A Fradi TV 4 esztendeje, 2014. december 22-én indult el  
– azóta egy hét sem telt el Fradi TV-adás nélkül
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KARÁCSONYI MEZ
A Ferencváros korábbi labdarúgója, a jelenleg az 
U19-es csapat edzőjeként dolgozó Lisztes Krisztián 
sikeres pályafutása alatt hatalmas mezgyűjteményt 
halmozott fel. Akad közöttük a közelgő ünnepre 
aktuális felső is.
– A német Werder Bremenben játszottam, amely-
lyel később meg is nyertük a Bundesligát. Az egyik 
évben az utolsó, decemberi fordulóra speciális mezt 
készítettek nekünk: az egyébként is zöld-fehér címert 
karácsonyfa alakúra mintázták – idézte fel másfél 
évtizedes élményét Lisztes.

KEMÉNYEN,
FRADI-
SZÍVVEL!
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

Fodor Szabolcs, az FTC-Telekom jégkorongcsapatá-
nak vezetőedzője volt az FTC Baráti Kör novemberi 
összejövetelének meghívott vendége. A zöld-fehér 
színekhez ezer szállal kötődő fiatal szakember ez 
év áprilisában került jelenlegi pozíciójába. Örömmel 
fogadta nevelőegyesületének megkeresését, s így 
immár másodszor tért vissza a zöld-fehérekhez, 
ezúttal már vezetőedzőként. Sokáig gondolkodott, 
hogy mi legyen a csapat mottója, míg egy napon, 
hajnali négy órakor papírra vetette: ”Keményen, 
Fradi-szívvel!” Ez a címben is olvasható mottó vezérli 
a munkáját. Fő célja a csapategység megteremtése, 
a profi szellem kialakítása, a Fradi-szív ”beültetése” 
valamennyi játékosba, legyen az hazai vagy légiós. 
Az eredmények alapján siker koronázza a törekvését. 
Ezt bizonyítja, hogy az összejövetelen jelen levő két 
legendás Fradi-hokis, Raffa György és Kassai György 
is elismeréssel méltatta a pozitív változásokat, s 
további sikert kívánt Fodor Szabolcsnak és a csapat-
nak, mert az utolsó hokis bajnoki cím már nagyon 
régen, 1997-ben volt…
A rendezvény második felében születésnapi köszön-
tésekre került sor. Rákosi Gyula október 9-én kórházi 
körülmények között ünnepelte 80. születésnapját, 
ezért csúszott a köszöntése. Ebedli Zoltán október 
26-án töltötte be 65. életévét. Elsőként Nyíri Zoltán, 
az FTC operatív igazgatója köszöntötte a két legen-
dás labdarúgót, akik összesen több mint ezerszer 
szerepeltek zöld-fehér mezben, ráadásul olyan 
időkben, amikor a Fradi a nemzetközi porondon is 
sikereket ért el. Örömét fejezte ki, hogy mindketten 
ma is a Fradi szolgálatában vannak. Az FTC Ba-
ráti Kör nevében Bálint László elnök üdvözölte és 
ajándékozta meg az ünnepelteket, majd dr. Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere méltatta a két 
kiváló labdarúgó pályafutását. Természetesen az 
egykori játékostársak, hűséges barátok és szurkolók 
is köszöntötték Rákosi Gyulát és Ebedli Zoltánt. Az 
ünnepeltek állták a rohamokat.
Keményen, Fradi-szívvel...

# HÍREK 

10 ! Hokisaink győzelmi sorozata 
a Dunaújváros ellen szakadt meg www.fradi.hu

ARANYOS ZSEBIBABÁK
Az első helyen végzett a Lukács Melinda, Hor-
váth Barbara, Horváth Veronika, Molnár Veszna, 
Vajda Lea, István Manga, Sándor Galina össze-
állítású ferencvárosi tornászcsapat a Magyar 
Torna Szövetség által rendezett Zsebibaba 
Csapatbajnokság 2. fordulójában. Aranyérme-
seink az I-es korcsoportban (6 évesek) indultak, 
míg az egy évvel idősebb tornászcsapatunk – az 
elsőtől mindössze 0,2 tized hátránnyal lemaradva 
– ezüstérmes lett a II-es korcsoportban. 

KANADAI ERŐSÍTÉS
Az FTC-Telekom férfi 
jégkorongcsapata szer-
ződést kötött a tenge-
rentúli ECHL-ből érkező, 
185 centiméter magas, 
102 kilogrammos védővel, 
Marcus Perrier-vel. 
A kanadai védő első 
európai klubja a Ferenc-
város. 
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www.fradi.hu! Az FTC és a Groupama Arénát üzemeltető Lagardére Sports 
Hungary Kft. a szegény családok javára tartott gyűjtést 11

ÉNFRADIM #

# 
enfradim

Vegyél részt 
te is  

a Zöld & Fehér 
magazin  

szerkesztésében, 
fotózz, és töltsd 

fel képeid  
Instagramra  
@enfradim  
jelöléssel!

#
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@palfirina @tothzoltan

@barbipocze

@geribibi @SzaboErika

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

– A badeni edzőtáborban az az-
napi gokartozásnál kapott maszk-
ban éjjel beosontunk Haáz Feri 
szobájába, aki azonnal kirohant a 
folyosóra és még másnap is falfe-
hér arccal mesélte, hogy álarcos 
banditák akarták kirabolni…

S akkor, íme, Kökény Anti 
története:

– A futballcsapatnál bevett szo-
kás, hogy a születésnaposok tor-
tát hoznak a társaknak, ami ellen 
Böde Dani mindig kifogást emel, 
s az októberi szülinapja előtt azt 
kérte, hadd hozzon házi kosztot, 
amire az illetékesek rábólintottak. 
Haáz Feri örömmel segített az 
előkészületekben, vágta, szele-
telte a finomságokat, a kávészo-
bában nagy területen virított a 
szalonna, tepertő, sonka, szalámi, 
disznósajt, kolbász, paprika, lila-
hagyma, tényleg ínycsiklandó kép 
tárult elénk. Vezetőedzőnket, Ser-
gei Rebrovot persze kellően meg-
lepte a látvány és a levegőben 
terjengő illat, amikor benyitott, 
ezért inkább gyorsan becsukta 
maga mögött az ajtót. Sokunk 
szerint azt hitte, emberáldoza-
tot mutatunk be. Később azért 
megkóstolta ő is a felhozatalt, 
ízlett is neki a bőségtál, az öltözői 
hagyomány azonban a jövőben 
nem változik, marad a torta…

? Férfi vízilabda-csapatunk technikai vezetőjéhez, 
Katona Norberthez: Nincs kisebbrendűségi érzése attól, 

hogy olimpiai bajnokok garmadája közt dolgozik?

 PASSZ EZÚTTAL NAGY TIBOR, A FRADI-BUSZ ÁLLANDÓ 
SOFŐRJE KÉRDEZTE KÖKÉNY ANTALT, A LABDARÚGÓK 

CSAPATMENEDZSERÉT, HOGY A BADENI EDZŐTÁBORBAN HAÁZ FERENC TECHNIKAI 
VEZETŐ MIÉRT IJEDT MEG A SAJÁT SZOBÁJÁBAN?

KÖKÉNY
ANTAL

Torta helyett 
disznósajt

12 ! Futballcsapatunk technikai vezetője, egykori játéko-
sunk, Haáz Ferenc a Tolna megyei Gerjen szülöttewww.fradi.hu

# ÖRÖKZÖLD 
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13 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika

GYORS
IRÁNY MISKOLC!
A BVSC sportcsarnoká-
ban rendezték meg a 
birkózó diák és serdülő 
területi csapatbajnoksá-
got. A versenyen diákcsa-
patunk az 5. helyen zárt, 
míg a serdülők a harma-
dik pozícióban végeztek, 
így kvalifikálták magukat 
a miskolci fináléra. 

GÁLÁZTAK  
BÜSZKESÉGEINK 
A Duna Arénában rendez-
ték meg az ”Ötpróbázz 
Sztárokkal!” elnevezésű 
vizesgálát. A jó hangulatú, 
oldott eseményen magyar 
bajnok atlétánk, Galambos 
Tibor úszásban mutatta be 
tudását, míg szinkron úszó-
szakosztályunk két tréne-
re, Kiss Szofi és Tringer 
Sára lenyűgöző bemutatót 
tartott a medencében.

OLIMPIAI BRONZREMÉNY 
A csehországi Liberecben 
került sor a tornászok 
Olimpiai Reménységek 
Versenyére, amelyen a 
Ferencváros sportolója, 
Vízlendvai Máté is elin-
dult. Klubunk tornásza a 
szerenkénti döntőkben 
ugrásban az 5. helyen 
zárt, egyéni összetettben 
pedig nyolcadik lett. A 
magyar csapat tagjaként 
ugyanakkor bronzérem-
nek örülhetett, ami azért 
is nagy eredmény, mert a 
mieinknél csak a francia és 
a kínai csapat volt jobb.

A Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 
december 3-án, a Groupama Aréná-
ban rendezte meg a Kerület Napja 
alkalmából tartott 2018. évi díjátadó 
ünnepségét. Az eseményen a Ferenc-
város korábbi labdarúgóját, bajnoki 
címre törő csapatunk technikai edző-
jét, Gera Zoltánt is díjazták. A Fradival 
két korszakában összesen három-
szoros bajnok, háromszoros bajnoki 
ezüstérmes, ötszörös Magyar Kupa- 
és háromszoros Szuperkupa-győztes 
klasszisunk a kerület egyik legran-
gosabb elismerését, a Ferencváros 
Díszpolgára címet kapta meg. Gera 
Zoltán elfoglaltságai miatt nem tudott 
részt venni az ünnepségen, ezért 
távollétében a díjat Orosz Pál, az FTC 
Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója vette 
át Bácskai János polgármestertől.

”Nagyon szépen köszönöm Gera 
Zoltán nevében is ezt a fantasztikus 
elismerést. Aki ismeri Gerzsont, tudja 
róla, hogy milyen szerény, soha nem 
gondolta volna, hogy Ferencváros 
dísz polgára lesz. Szerencsére ak-
tív pályafutása után is az FTC-nél 
maradt, az edzői stábunk tagjaként 
dolgozik. Azt a hihetetlen tudást és 
tapasztalatot, amely jellemezte a 
profi évek alatt, most már megpró-
bálja átadni a fiataloknak, illetve az 
első csapatnak. Zolinak a 29. bajnoki 
címünk megnyerésében oroszlánrésze 
volt, most pedig egy olyan év előtt 
állunk, ahol ismét egy csodálatos 
jubileumot ünnepelhetünk, hiszen a 
klub 120. évfordulóján nyerhetjük meg 
a 30. magyar bajnoki aranyérmet” – 
mondta az ünnepség után Orosz Pál.
Az ünnepségen még két ferencvárosi 
sportolót díjaztak. Polgármesteri Elis-

merő Oklevélben részesült a 
glasgow-i ifjúsági Európa-baj-
nokságon ezüstérmes, majd a 
Buenos Aires-i ifjúsági olimpián 
egy-egy aranyat, ezüstöt és 
bronzot szerző tornászunk, 
Balázs Krisztián, illetve a 
maratoni távon az ifjúságiak 
mezőnyében Európa-bajnok, 
illetve kétszeres világbajnoki 
ezüstérmes kajakosunk, Feke-
te Dorina.

GERA 
ZOLTÁN 
FERENCVÁROS  
DÍSZPOLGÁRA LETT

HÍREK #

13 www.fradi.hu! Gera Zoltán külföldi útja miatt nem tudta személyesen 
átvenni a rangos elismerést Bácskai János polgármestertől
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Keresd a Fradi Shopban
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akcióban
akcióban

16 ! A Haladás elleni 643 passzunkból 558 volt sikeres 
– vasi oldalon 209-ből 143 passz volt pontoswww.fradi.hu

# FUTBALL 

Középhátvédek
Középhátvédek

akcióban
akcióban
akcióban
akcióban
akcióban
akcióban
akcióban
akcióban
akcióban
akcióban
akcióban
akcióban
akcióban
akcióban
akcióbanKözéphátvédek
Középhátvédek

Mire e sorok megjelennek, véget 

ért a labdarúgó NB I 2018–19-es 

idényének első felvonása, a csapatok 

már javában téli szabadságukat töltik. 

Így csak annyit rögzíthetünk, hogy 

két fordulóval a zárás – benne a Vidi 

elleni rangadó – előtt a Ferencváros 

meggyőző előnnyel állt a tabella élén. 

SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID
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Ha a bajnokság első helye-
zettje az utolsó ellen játszik, 
egyértelműek az esélyek, 
még akkor is, ha utóbbi-
ra osztották a vendéglátó 
szerepét. A Ferencváros-
nak a 2000-es években 
rendre sikerült érvényesí-
tenie hasonló helyzetben a 
papírformát: a legutóbbi hat 
alkalommal három ponttal, 
kapott gól nélkül hagytuk el 
listavezetőként a sereghajtó 
otthonát.
Ez a sorozat szakadt meg 
a novemberi válogatott 
szünet előtt Szombathelyen, 
ahol Gaál Bálint büntetője 
jelentette a különbséget a 
Haladás és a Fradi között. 
Davide Lanzafame ugyan 
később, szintén tizenegyes-
ből egyenlíthetett volna, 
de Rózsa Dániel hárította a 
lövését. Az eredmény nem 
változtatott egyik csapat 
pozícióján sem, ugyanakkor 
Sergei Rebrov vezetőedző 
szerint ébresztő hatással 
volt a Fradi játékosaira.
– Sajnos a mérkőzés megmu-
tatta, hogy miért nem szabad 
a tabellával, a statisztikákkal, 
a közelmúlttal foglalkozni. 
Hiába vezetjük a bajnokságot, 
tudomásul kell vennünk, hogy-
ha nem adunk bele mindent a 
meccs során, akkor semmivel 
sem vagyunk erősebbek a 
bajnokság többi csapatánál. 
Nehéz betömörülő ellenféllel 
játszani, nagy türelem kell 
hozzá, ugyanakkor fontos 
megtalálnunk ennek az ellen-
szerét, mert viszonylag rövid 
időn belül két hasonló mér-
kőzésen is hatástalan volt a 
támadójátékunk. Csapatként 
mindenképp okolnunk kell 
ezekből a tapasztalatokból – 
summázott az ukrán mester.

FELJUTÁS, 
KIESÉS,
SÉRÜLÉS
Vegyes mérleggel zárták a Fradi 
játékosai az UEFA által első ízben 
kiírt Nemzetek Ligája csoportkörét. 
A magyar válogatott utolsó két 
meccsét megnyerve a finnek mögött, 
de a görögöket megelőzve második 
helyen végzett a csoportjában: Böde 
Dániel és Dibusz Dénes Észtország, 
míg Lovrencsics Gergő Finnország 
ellen vette ki részét a sikerből.
Ivan Petrjak tétmeccsen nem jutott 
szóhoz a B ligából Csehországot és 
Szlovákiát megelőzve a legjobbak 
közé feljutó ukrán nemzeti csapat-
ban. A D osztályból a C-be fellépő 
Macedóniában viszont Sztefan 
Szpirovszki több találkozón is fontos 
szerepet kapott. A középpályás 
Liechtenstein ellen sajnos megsérült, 
így a hátralévő őszi mérkőzéseken 
nem állhatott Sergei Rebrov rendel-
kezésére.
Nem sikerült jól a sorozat Szlovénia 
számára: a csapat győzelem nélkül 
zárt csoportja utolsó helyén Norvé-
gia, Bulgária és Ciprus mögött, így 
kiesett a leggyengébb, D ligába. 
Miha Blazic két meccset 
végigjátszott 
a szlovén 
védelem 
tengelyében.

végigjátszott 
a szlovén 
védelem 
tengelyében.

1717 www.fradi.hu! A Kisvárda az egész meccsen még csak nem is lőtt kapura, a mieink 
20 kísérletet eresztettek meg, amiből 7 találta el a kaput

FUTBALL #
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A következő, a Kisvárda 
elleni mérkőzést a közép-
hátvédek hozták a Ferenc-
városnak: a hátul jól záró, a 
meccset kapott gól nélkül le-
hozó védelmet irányító Miha 
Blazic, Abraham Frimpong 
páros egy-egy góljával 2-0-
ra vertük az újoncot. Mindkét 
találat szöglet után született, 
ghánai védőnknek pedig a 
Kisvárda elleni volt az első 
gólja Fradi-mezben.
– Nagyon örülök neki, hogy 
összejött a gól, hiszen sok 
munka volt ebben, sokat 
gyakoroltuk a pontrúgáso-
kat  – mondta a lefújás után 
Frimpong. – Nehéz idősza-
kon vagyok túl, hiszen több 
mint két hónap kihagyás 
után először játszhattam 
végig egy meccset. Nyert a 
csapat, betaláltam, mi pedig 
nem kaptunk gólt: ennél 
jobban nem is sikerülhetett 
volna a mérkőzés.
Az év utolsó hónapját Pak-
son kezdte a Ferencváros. 
Varga Roland beadása után 

FAIR PLAY
A Kisvárda elleni hazai összecsa-
pást megelőzően a Groupama 
Aréna családi szektorában gyer-
mekek tartottak fel a fair playre 
buzdító üzeneteket, valamint lát-
ványos, Fradi-sast és FTC-címert 
megjelenítő molinót, amelyen 
sok-sok sportolónk kézlenyoma-
tai formálták meg a Fradi-szívet.
A jelen Fradijából Otigba Ken-
neth, Fernando Gorriaran, Marcel 
Heister és Takács Zsombor szállt 
be az akcióba, amelyben részt 
vett a régi kedvencek közül Lisz-
tes Krisztián és Keller József is. 
A Ferencváros egységét erősítve 
parasportolóink – Sas Sándor 
para-erőemelő, Lévay Petra 
paratriatlonista és Ocelka Róbert 
parakerékpáros – is közreműköd-
tek a molinó elkészítésében.
De ott volt még a Fradi-szívben 
Faluvégi Dorottya, Márton Gréta, 
Szemerey Zsófi (kézilabda), 
Samu Anna. Fenyvesi Evelin 
(női labdarúgás), Nagy Gergő, 
Hardi Richárd, Arany Gergely, 
Lampert Fanni, Szederkényi Lilla, 
Hidasi Szabina, Hidasi Dorina, 
Tóth Eszter (jégkorong), Bácsi 
Péter, Váncza István, Szabados 
Noémi, Széles József (birkózás), 
Keresztes Kristóf, Fekete Dorina 
(kajak-kenu), Zsoldosi Karolina 
(vívás), Galambos Tibor (atléti-
ka) és Mihályvári-Farkas Viktória 
(úszás) kézlenyomata is.
A molinó és a feliratok feltartásá-
ban a ferencvárosi utánpótláskorú 
labdarúgók mellett olyan gyerme-
kek is részt vettek, akik a Fradi Suli 
Programnak köszönhetően egy 
kísérővel ingyen tekinthették meg 
a Kisvárda elleni összecsapást. 
A Ferencvárosi Torna Club 2012 
óta évről évre kampányol a kire-
kesztés ellen. 

Gyakran olvashatunk 
a rögzített szituációk 
(szögletek, szabadrúgá-
sok) fontos szerepéről 
a modern labdarúgás-
ban. A Puskás szabad-
rúgásból, a Haladás 
büntetőből szerezte 
ellenünk a győztes ta-
lálatot, viszont a DVSC 
ellen két pontrúgás 
utáni találattal mentet-
tünk pontot, a Kisvárda 
elleni, szögletet követő 
gólok pedig győzel-
met értek. A Paks ellen 
újabb két találatot 
jegyeztünk pontrúgást 
követően – egy szög-
letet követő és egy 
szabadrúgásgólt. Igaz, 
ezen a meccsen a leg-
fontosabb első találat 
akcióból született.

PONTOKAT 
ÉRŐ PONT-
RÚGÁSOK

18 ! Ferencvárosi oldalról a legtöbb sikeres passzt (67) 
Miha Blazic jegyeztewww.fradi.hu

# FUTBALL 
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NB I, 14. FORDULÓ
HALADÁS–FTC 1-0 (0-0)
HALADÁS: Rózsa – Habovda, 
Kolcák, Tamás, Bosnjak – Mészáros 
K., Jagodics, Jancsó (Kovács L., 
74.), Ofosu (Halmosi, 90.) – Gaál 
(Bamgboye, 81.), Priskin
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, 
Leandro, Heister – Szpirovszki (Varga 
R., 79.), Sigér (Gorriaran, 60.) – Bőle 
(Frimpong, 60.), Lanzafame, Petrjak 
– Böde
Gól: Gaál (53., 11-es)
Sárga lap: Gaál (22.), Jancsó 
(70.), Tamás (77.), Habovda (78.), 
Priskin (82.), illetve Lanzafame (14.), 
Szpirovszki (52.), Blazic (58.)

NB I, 15. FORDULÓ
FTC–KISVÁRDA 2-0 (2-0)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., 
Blazic, Frimpong, Heister – Leandro 
(Rodriguez, 75.), Gorriaran (Bőle, 83.), 
Sigér – Varga R., Lanzafame (Böde, 
77.), Petrjak
KISVÁRDA: Felipe – Lukjancsuk, 
Beriosz, Ene, Vári – Gosztonyi, Lucas, 
Mitosevics (Karaszjuk, 46.), Sassá 
(Ilics, 76.) – Milevszkij, Negrut (Horváth 
Z., 63.)
Gól: Frimpong (21.), Blazic (33.)
Sárga lap: Gorriaran (37.), illetve 
Milevszkij (53.), Karaszjuk (72.), Lucas 
(83.), Lukjancsuk (88.)

NB I, 16. FORDULÓ
PAKS–FTC 0-3 (0-2)
PAKS: Rácz – Vági, Fejes, Gévay, Báló 
– Haraszti, Papp K. (Kecskés, 55.), 
Egerszegi, Bertus, Bartha (Horváth P., 
84.) – Hahn (Simon A., 84.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, 
Frimpong, Heister – Leandro (Csonka, 
80.), Sigér – Varga R., Gorriaran (Bőle, 
75.), Lanzafame – Böde (Finnbogason, 84.)
Gól: Böde (16.), Blazic (26.), Varga R. (67.)
Sárga lap: Papp K. (51.), Báló (66.), 
Vági (66.), Haraszti (75.), illetve 
Gorriaran (69.)

Az FTC–Kisvárda-összecsapás több különleges találkozást is 
hozott. A Ferencvárost Leandro de Almeida vezette ki csapatka-
pitányként a pályára, míg a Kisvárdát unokatestvére, Lucas. Leo 
még a DVSC játékosaként segített Lucasnak Magyarországra jönni, 
ma pedig mindketten vezéregyéniségek a csapatukban. A Fradi 
vezetőedzője, Sergei Rebrov 2006-ban együtt játszott a világbaj-
nokságon Artem Milevszkijjel, aki ezúttal a Kisvárda játékosaként 
próbált – sikertelenül – borsot törni az egykori csapattárs orra 
alá. A németországi vb nyolcaddöntőjében Milevszkij és Rebrov is 
belőtte a maga 11-esét a Svájc elleni párbaj során.

TALÁLKOZÁSOK

a korábbi helyi kedvenc, 
Böde Dániel remek lövésével 
szereztük meg a vezetést. 
Ez után ismét szögletből 
voltunk eredményesek 
Frimpong és Blazic közremű-
ködésével. Varga beadását 
előbbi megcsúsztatta, utóbbi 
pedig a hosszún érkezett 
menetrendszerűen.
Végig egyértelmű fölényben 
játszott a Fradi, és ezúttal a 
néhány kimaradt helyzet is 
belefért. A második játék-
részben az első két gólban is 

fontos szerepet játszó Varga 
Roland szabadrúgásból 
állította be a 3-0-s végered-
ményt.

19 www.fradi.hu! Bár a Paks elleni meccs végeredménye sima lett (3-0 nekünk), a párharcok 
tekintetében döntetlen született: 144-et nyertek meg a paksiak és a mieink is 19

FUTBALL #

FRIMPONG NEHÉZ 
IDŐSZAKON VAN
TÚL, TÖBB MINT 
KÉT HÓNAP UTÁN
JÁTSZOTT ISMÉT
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Egy sportolói életútban a nagykorúság onnantól 
datálódik, amikor az utánpótlás korosztályból 

kilépve bekerül valaki a felnőtt mezőnybe.  
Ez a váltás viszont sokkal több, mint plusz egy 

gyertya a születésnapi tortán. Valódi próbatétel 
fizikailag és mentálisan egyaránt. 

SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

SEGÍTSÉG, 
FELNŐTTEM!

SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI 
RÓBERT

az FTC 
sportpszichiátere

# PSZICHO  

20www.fradi.hu ! Kézilabdacsapatunk ifjú kapusa, Hadfi Gréta  
16 esztendősen debütált a női Bajnokok Ligájában
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EGY CSAPÁSRA  
MINDEN MÁS
Amikor egy fiatal sportoló elhagyja a 
saját korcsoportját, teljes egészében 
kicserélődik körülötte a világ. Új közeg-
ben új elvárásokkal és újfajta emberi 
viszonyokkal találja szemben magát, 
aminek a feldolgozása kellő érett-
séget igényel. „Az ilyen szintű váltás 
több szempontból is komoly sokk egy 
sportkarrierben. Egyrészt fizikálisan – 
sebességben, erőben és agresszivitás-
ban – egészen más szintre kerülnek a 
dolgok, mint ahogy azt addig meg-
szokta a gyermek, másrészt emberileg 
is új kihívásokkal szembesül. Könnyen 
lehet, hogy a csapaton belül van nála 
15 évvel idősebb társ, aki az apja lehet-
ne. Vele szemben komoly a rutinbéli 
lemaradás, és a kommunikációs helyzet 
is nagyon speciális” – összegzi a szitu-
áció komplexitását dr. Kárpáti Róbert, 
a Ferencváros sportpszichiátere. 
Tapasztalatai szerint egy kevésbé érett 
személyiség ebbe a helyzetbe akár 
bele is rokkanhat mentálisan. „Márpe-
dig célzottan erre készülni nehéz. Amit 
szakmailag tehetünk, az annyi, hogy 
beszélgetünk a sportolóval arról, hogy 
milyen lesz majd, ha felkerül a nagyok 
közé, milyen szituációkra kell készül-
nie, és mit tehet azért, hogy mielőbb 
elfogadja az új közeg.”

A PÁLYÁN KELL  
MEGMUTATNI
A képlet viszonylag egyszerű: az 
öltözőben alkalmazkodni, az edzésen 
pedig bizonyítani kell. Egy tehetség, aki 
korcsoportjában vezető volt – hiszen 
ezért került ki onnan –, most hirtelen 
követő lesz, abból is a sorban leghátul 
álló. Az, aki a labdákat cipeli a többiek 
helyett, és aki a beszólások első számú 
célpontjává válik. Ezeket bizony el kell 
viselni. A legfontosabb dolog, amit egy 
fiatal játékos tehet, hogy a teljesítmé-
nyével válaszol: rendre igazolnia kell, 
okkal emelték ki társai közül, és helye 
van új csapatában. Ha ezt az utat követi, 
idővel megszűnik majd az az alá-fölé 
rendelt viszony, ami az első időszakban 
óhatatlanul jelen van. „Ehhez viszont el-
engedhetetlen, hogy az edző lehetőleg ne 
avatkozzon bele a belső dinamikákba. Az új 
csapattagnak magának kell megvívnia eze-
ket a harcokat, ahogy a körülötte lévő társak 
is megvívták anno a magukét. A tréner nem 
az apja a fiatal sportolónak, hogy védelme-
zőleg lépjen fel mellette. Azzal, hogy felvitte 
a felnőttek közé, a maga részéről befogad-
ta. Ennél többet nem kell tennie.”

LÁTNI ÉS LÁTSZÓDNI
A beilleszkedés sikerességének terhe 
tehát nagyrészt az ifjú újonc vállát 
nyomja. Egyedül kell elérnie, hogy 

társai elfogadják személyét. Ehhez 
viszont előbb neki magának kell 
elhinnie, hogy nem egy idegen elem 
az öltözőben, hanem a csapat teljes 
értékű tagja, a többiek pedig nem 
elérhetetlen sztárok körülötte. A kulcs 
a kommunikáció. Mindig az újonnan 
érkezőnek kell nyitnia a már kész 
közösség felé, legyen akárhány éves is. 
Fiatalok esetében pedig kifejezetten jó 
eszköz erre a kérdezés: az idősebb játé-
kos szimpátiáját úgy a legkönnyebb 
elnyerni, ha tanácsért fordul hozzájuk 
egy tanulni és fejlődni vágyó utód. 
Aki túl szerény ehhez, az láthatatlan 
marad, és várhatóan kudarcot fog 
vallani. „Viszont túlságosan harsánynak 
sem szabad lenni, mert az is könnyen 
visszaüt. Összességében egy izgalmas 
intelligenciajáték ez. A fiatal sportoló-
nak meg kell találnia az arany középutat 
a két szélsőség között.”

Ha sok játéklehetőséget kap egy fiatal 
tehetség a nagyok között, hamar kiderül, 
hogy sikerül-e neki a beilleszkedés vagy 
sem. Ellenkező esetben viszont sokkal 
hosszabb lefutású lehet a dolog.

PSZICHO #

21 www.fradi.hu! Albert Flórián 17 esztendősen debütált az FTC első 
csapatában, és első mérkőzésén mindjárt 2 gólt lőtt

NINCS IDEÁLIS KOR A VÁLTÁSRA. AMI  
IGAZÁN SZÁMÍT, AZ A CSAPAT MAGA. EGY 
FTC SZINTŰ KLUBBA FIATALON BEÉPÜLNI 
SOKKAL NAGYOBB KIHÍVÁS, MINT EGY KEVÉSBÉ 
SZEM ELŐTT LÉVŐ, KEVESEBB TRADÍCIÓVAL 
RENDELKEZŐ KÖZÖSSÉGBE. ITT MÁSOK 
AZ ELVÁRÁSOK, EZÉRT A BEILLESZKEDÉS 
NAGYOBB MENTÁLIS ERŐT IS IGÉNYEL.
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ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

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

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

www.fradi.hu 22 ! Megújult külső, felfrissült belső. 
És továbbra is 100 százalék Fradi!

# ELŐFIZETÉS 

ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

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

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

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

ILYEN ILYEN 
AJÁNLAT MELLETT AJÁNLAT MELLETT 

MÁS LABDÁBA MÁS LABDÁBA 
SEM RÚGHAT!SEM RÚGHAT!
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23 www.fradi.hu

Fradi-család,
ahová jó tartozni

Mindig öröm, amikor pályán kívül is együtt láthatjuk a Fra-
di futballistáit. Mint a karácsonyi ünnepek előtti közös 

fotózáson, amelyen a gyerekek és a feleségek is remekül 
érezték magukat. A család és a szeretet ereje kiváló han-
gulatot biztosított a néhány órás együttléthez. Ez is része 

a fradista identitásnak.
Elsőként Leandro de Almeida és családja érkezett a stú-

dióba, a 11 éves Bianka szemmel láthatóan alig várta 
a fotózást, az FTC U10-es csapatában focizó Alex csibé-
szes mosollyal készült a szereplésre. Nem sokkal később 

befutott Davide Lanzafame is a feleségével és három 
leányával. Hamarosan Böde Dani is csatlakozott két fiával. 
Negyedikként Gera Zoliék üdvözölték a csapattársakat és 
a stábot, végül a kisgyermekesek, a Lovrencsics és Bőle 
család érkezett meg, utóbbiak ide is magukkal hozták 

a házi kedvencet, Zarát, a dalmata kutyát. 
Stábunk is izgatottan várta a fotózást, hiszen pici gyere-
kekről és kiskamaszokról lévén szó, türelemre is szükség 
volt, ám feleslegesnek bizonyult az aggodalom. A gyere-
kek remekül érezték magukat, a Böde fiúk középpályá-

sokat meghazudtoló mennyiséget futottak a karácsonyfa 
körül, Gera Zoli és Leo fia, akárcsak a papák a pályán, 

gyorsan megtalálták a közös hangot, a Lanzafame lányok 
ugyancsak gyorsan otthon érezték magukat a kulisszák 

mögött. Leo, Gera Zoli és Lanzafame lányai egyaránt 
a Fradi népszerű és tradicionális szakosztályában tor-

náznak, ez szintén azt bizonyítja, érkezzen bárhonnan is 
valaki, gyorsan megtapasztalja, a Fradi valóban egy nagy 

család, ahová jó tartozni.

SZÖVEG:
BÁNKI JÓZSEF, 
NOVÁK MIKLÓS

! A ferencvárosi labdarúgás december 3-án ünnepelte 
alapításának 118. évét

CÍMLAPSZTORI #
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TÖBBNYIRE A FELESÉGEM ANYANYELVÉN 
BESZÉLÜNK ODAHAZA, A GYEREKEKHEZ 
PERSZE GYAKRAN MAGYARUL IS SZÓLOK

24 ! Gergő testvére, Balázs is klubunkat erősíti, 
a testvérpár között 3 év a különbségwww.fradi.hu

# CÍMLAPSZTORI 
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Lovrencsics Gergő Lengyelországban ismerkedett meg a 
feleségével, Katarzynával, amikor a Lech Poznan csapatá-
ban futballozott. Azóta a párnak két fiúgyermeke szüle-
tett, igaz, az esküvőt csak idén, a nyár végén, emlékeze-
tes időpontban tartották meg. 
– Augusztus 31. azért különleges dátum, mert egy nappal 
előtte az öcsém, Balázs, egy nappal később pedig az én 
születésnapom van, ez az időszak háromnapos ünnepet 
jelent a tágabb család életében.
Gergő elmondta, a másfél éves Nathan és a szeptember-
ben született Tymon névválasztásánál fontos szempont 
volt, hogy így is kifejezzék a lengyel kötődést.
– Mivel egészen jól elsajátítottam a lengyelt, többnyire a 
feleségem anyanyelvén beszélünk odahaza, a gyerekek-
hez persze gyakran magyarul is szólok – mesélt a nyelvi 
sokszínűségről. – A Groupama Arénában a bajnokikon 
Katarzyna elég gyakran trécsel Böde Dani apósával, aki 
szintén lengyel. Daniékkal idén együtt is nyaraltunk Hor-
vátországban, Krk szigetén.
Aztán természetesen szóba került a karácsony.
– Tavaly szenteste itthon gyújtottunk gyertyát, idén 
viszont Lengyelországban, Poznan mellett ünneplünk a 
párom testvérénél. A szülei már nem élnek, a nagypapá-
ja viszont alig várja a dédunokákat. A három hónapos 
Tymon már átalussza az éjszakákat, Nathant azonban 
szó szerint meg kellett tanítani aludni. Szerencsére nem 
féltékeny az öccsére, ha kell, vigyáz rá, és állandóan ját-
szani akar vele. Karácsony után Gödöllőhöz közel, Valkón 
töltünk néhány napot a szüleimnél, ők is imádnak együtt 
lenni a kicsikkel.

Lovrencsics Gergő, Katarzyna, 
Nathan és Tymon

25 www.fradi.hu! Lovrencsics Gergőt már pápai labdarúgóként, 2012-ben is 

”megfigyelte” egyesületünk, megszerzése 2016-ban jött össze

CÍMLAPSZTORI #
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A KÉT FIÚ, DÁNIEL 
ZALÁN ÉS GERGŐ 
ZOLTÁN UTÁN 
BÖDE DANIÉK JÖVŐ 
ÁPRILISRA LEÁNYT 
VÁRNAK

Böde Dani szülőfalujában, Madocsán ismerte meg élete 
párját, Dórát. Két fiú, Dániel Zalán és Gergő Zoltán után 
jövő áprilisra leányt várnak, akinek különösen az édesanya 
örül. Éppen rutinvizsgálatokra kellett mennie, ezért nem 
tudott részt venni a közös fotózáson.
– Pedig jó lett volna, ha Dóra is itt van – mondta Dani 
szigorúan –, a két fiatalember ugyanis nagyon rosszul 
viselkedett, állandóan futkostam utánuk, egy pillanatra 
sem higgadtak le. A pici lány érkezése nagy boldogságot 
jelent a családnak, igaz, a két fiam egyelőre nem mu-
tat különösebb érdeklődést az úton lévő hugiért. Talán 
azért sem, mert korábban jeleztem nekik, ha a harma-
dik gyermek is fiú lesz, kapnak egy kutyát, így azt most 
elkeseredésükre elbukták. Halkan megjegyzem, igazán 
én sem akartam az ebet. Nagyobbik fiam, Dániel Zalán 
egyáltalán nem féltékeny az öccsére, Gergő viszont már 
most az az érkező leánykára, akit április közepére várunk 
és a Léna Krisztina nevet szeretnénk adni neki. 
A futballról és a karácsonyi ünnepekről a Fradi-szurkolók 
nagy kedvence a következőket mondta:
– Az apósom, aki lengyel, szinte mindig ott van a meccse-
ken, Dóri ritkábban, a két gyerek közül egyelőre inkább 
csak a nagyobbik lelkesedik a fociért. A hagyományok-
nak megfelelően a szentestét otthon, szűk családi körben 
töltjük, másnap a fateréknál, egy nappal később pedig 
Dóri szüleinél ünneplünk. Ilyenkor nem utazunk el, a szere-
tet ünnepe a családé és Madocsáé.

26 ! Dani testvére, a 36 éves István az ősszel 15 mér-
kőzésen 17 gólt lőtt a megye II-es Madocsábanwww.fradi.hu
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Böde Dániel, 
Dániel Zalán 
és Gergő Zoltán

27 www.fradi.hu! A Böde családból egyedül Dani édesanyja volt tősgyökeres 
fradista, Dani édesapja egykoron a Vasasnak szurkolt
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Gera Zoltán, 
Tímea, Hanna 

és Jonatán

28 ! A Biblia tanításait betartva Tímea és Zoltán a házas-
ságkötés napját követően költöztek egy fedél aláwww.fradi.hu
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Gera Zoltán és felesége, Tímea a 
Hit Gyülekezetében ismerkedett 
meg egymással. Hogy ponto-
san mikor, arra Gerzson nem is 
emlékszik konkrétan. Talán azért, 
mert Tímea korábban elárulta, 
hosszú hónapokba tellett, mire 
Zoli végre meg merte szólítani őt. 
– Az viszont egészen biztos, hogy 
2004. június 19-én házasodtunk 
össze. Azon a nyáron, amikor 
Angliába, a West Bromwich 
Albionhoz igazoltam – mesélte 
Gerzson.
Mindkét gyerekük, a tízéves 
Hanna és a hétéves Jonatán is 
Birminghamben született, utóbbi 
éppen akkor, amikor Zoli sérült 
volt, ezért az első hetekben sokat 
tudott segíteni a feleségének.
– Óbudán van az otthonunk, úgy 
élünk, mint egy átlagos, normális 
család. Reggelente van, hogy én, 
van, hogy Timi, de olykor együtt 
visszük a gyerekeket iskolába, 
óvodába. Délután gyakran a 
Népligetben folytatódik a családi 
élet, hiszen Hanna a Fradiban 
tornázik. Joni is belekóstolt a 
sportba, de most még inkább 
csak óvodai keretek között 
mozog. A futball egyelőre nem 
vált a szenvedélyévé – beszélt a 
gyerekekről Zoli.
A család otthon tölti a szentes-
tét, majd a következő napokban 
meglátogatják a szülőket, nagy-
szülőket.
– Szabadidőnket szinte maradék-
talanul együtt töltjük. Ha rossz az 
idő, akkor otthon, s nagyon sze-
retünk kirándulni. Itt van hozzánk 
közel a Pilis, de az ország minden 
pontját igyekszünk felfedezni. 
Telente szívesen ruccanunk át 
Ausztriába, s idén újdonságot 
is rejteget a téli kikapcsolódás: 
végre kipróbálhatom a síelést, 
ami játékos-pályafutásom alatt 
tilos volt – beszélt egy új kihívás-
ról Gera Zoltán.

TELENTE 
SZÍVESEN 
RUCCANUNK ÁT 
AUSZTRIÁBA: IDÉN 
ÚJDONSÁGOT IS 
REJTEGET A TÉLI 
KIKAPCSOLÓDÁS, 
VÉGRE 
KIPRÓBÁLHATOM 
A SÍELÉST

29 www.fradi.hu! Gerzson, amint meglátta, azonnal beleszeretett Tímeába, mégis  
majd egy évig nem merte megszólítani későbbi párját
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Leandro de Almeida egy buliban 
ismerte meg a feleségét, igaz, 
már korábban is összefutottak 
baráti társaságban. Immár tizen-
két éve élnek együtt. A családról 
és az ünnepről rutinos játékosunk 
nagy örömmel beszélt:
– Bianka a Fradiban tornázik, 
Alex az U10-ben focizik, szinte 
az egész napot a Népligetben 
töltjük. Gyakran mondogatom 
is Évinek, a feleségemnek, jobb 
lenne beköltözni az itteni hotelbe. 
Idilli ez az életforma, hiszen a 
Fradi olyan nekünk, mint odaha-
za a Corinthians, ugyanis apai 
és anyai ágon nálunk mindenki a 
Cornak szurkol. 
A gyerekek magyarul és portugá-
lul is folyékonyan beszélnek, Leo 
ugyanis eleinte csak az anyanyel-
vén szólt hozzájuk. 
– Ma már Évi is mindent megért 
portugálul, amihez a Cipruson 
eltöltött évek is hozzájárultak, 
hiszen a szigeten játszó brazi-
lokkal naponta összejártunk. A 
karácsonyt hagyományosan 
Brazíliában, a szülővárosomban, 
Cornélio Procópióban töltjük. 
Ezúttal jön velünk az anyósom 
és a sógorom is a feleségével, a 
gyerekek már nagyon várják az 
utazást. A szokásoknak megfe-

A KARÁCSONYT 
HAGYOMÁNYOSAN 
BRAZÍLIÁBAN, A 
SZÜLŐVÁROSOMBAN, 
CORNÉLIO 
PROCÓPIÓBAN 
TÖLTJÜK

lelően leszünk vagy hetvenen a 
családi ünnepen. Olyankor egész 
nap készülünk és hajnalig együtt 
vagyunk. Másnap tíz órakor már 
újra kopogtatnak a rokonok, ba-
rátok, s folytatódik a közös imád-
kozással egybekötött ünneplés.
Persze a futball sem maradhat ki 
a brazíliai napokból.
– A húgom Santosban él, újévkor 
ott töltünk néhány napot, és so-
kat futballozunk majd Alex fiam-
mal a tengerparton. Ami nekem is 
hasznos, hiszen minden napra elő 
van írva, mennyit kell mozogni. 

30 ! Leo szülővárosában áll egy monumentális, 16 méter 
magas talapzaton álló 9 méteres Krisztus-szoborwww.fradi.hu
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Leandro de Almeida, Évi, 
Bianka és Alex

31 www.fradi.hu! 2017 tavaszán Leandro édesapja néhány napot Magyar országon  
töltött, s a Fradi TV-ben is bemutatkozott a fradistáknak

CÍMLAPSZTORI #

FIN_023-035_ZF_1901_Rooms_7.indd   31 07/12/18   13:11



Davide Lanzafame, Claudia, 
Sofia, és az ikrek, E lizabetta 

és Ana-Joel

32 ! Amikor csak teheti, Lanzafame a helyszínen nézi  
a Fradiban tornázó lányaitwww.fradi.hu
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– Tizenhét éves voltam, a nyári szünidőben Genova 
mellett, a tengerparton sétálgattam, amikor megpillan-
tottam Claudiát. Ő ugyan még csak tizennégy éves volt, 
mégis lenyűgözött. Futólag, ”véletlenül” még találkoztunk 
kétszer-háromszor, aztán rászántam magam, s elhívtam 
randizni. Gyorsan bebizonyosodott, amit már az első 
pillanatban éreztem, ő életem szerelme. Azóta is együtt 
vagyunk, immár a három gyönyörű lányunkkal közösen. 
Sofia hétéves, még azelőtt született, hogy összeházasod-
tunk, az ikrek, Elizabetta és Ana-Joel pedig négyévesek 
– mintha csak egy romantikus olasz film forgatókönyvéből 
hallanánk részleteket, ahogy Davide Lanzafame a család-
járól beszél.
Davide és Claudia is torinói, fiatalon sem volt tehát földraj-
zi akadálya a kapcsolatuknak. Claudia mindenhová követi 
futballista férjét, így Budapesten is együtt él a család.
– Eleinte Claudiának nehéz volt itt, Budapesten, hiszen 
senkit sem ismert, most viszont már mindannyian nagyon 
jól érezzük magunkat. Budapesten is élnek olaszok, töb-
bekkel összebarátkoztunk, a lányaink is imádják a várost, 
a Fradit, itt tornáznak. Még azt sem tartom kizártnak, 
hogy a pályafutásom végeztével Budapesten telepedünk 
le – szolgált meglepetéssel Lanza.
Torinóban már csak nagyon kevés időt töltenek, a szezon 
végén is csak négy napot lesznek otthon, aztán több hét-
re Dominikára utaznak, a karácsonyt is ott ünneplik.
– A hideget nem szeretjük, a meleget, a napsütést 
annál inkább, a tengerparton tökéletesen feltöltődünk 
majd az új évre – indokolta az érthető választást Davide 
Lanzafame.

AZT SEM TARTOM 
KIZÁRTNAK, HOGY 
A PÁLYAFUTÁSOM 
VÉGEZTÉVEL BUDAPESTEN 
TELEPEDÜNK LE

33 www.fradi.hu! A család rendszeresen találkozik Budapesten élő olaszokkal, 
akik gyakran a Fradi hazai meccsein is felbukkannak 
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Diákszerelem. Bőle Lukács és immár a 
felesége kapcsolatát így jellemezhetjük. 
Lukács Marcaliban született, de Kaposvárra 
járt gimnáziumba – oda, ahová a későbbi 
felesége, Ági.
– Egész pontosan osztálytársak voltunk, 
de csak az érettségi után jöttünk össze – 
árulta el Lukács. – Már Romániában, a CSM 
Iasiban futballoztam, amikor 2016-ban 
összeházasodtunk.
Akkor már megvolt ”nulladik gyerekük”, 
Zara, a kedves dalmata kutya, akivel közö-
sen nagy sétákat tettek már Romániában is.
Lukács még kinn játszott, amikor megtudta, 
gyökeresen meg fog változni az életük, hi-
szen Ági várandós lett, ráadásul egyszerre 
két magzattal. 2017 nyarán Lukács a Fradi-
hoz igazolt, decemberben aztán a legszebb 
karácsonyi ajándékként megszülettek az 
ikrek, Ella és Léna.
– Gyorsan kellett cselekednünk. Tudtuk, 
hogy nagy helyre lesz szükségünk – mesélt 
Lukács az otthonteremtés szempontjairól. – 
Dunaharasztiban találtunk az igényeinknek 
megfelelő kertes házat, onnan fél óra alatt 

A KARÁCSONY IDÉN IS 
ELTÉR A KORÁBBAN 
MEGSZOKOTTÓL. RÉGEBBEN 
MI LÁTOGATTUK MEG A 
NAGYSZÜLŐKET, MOST MÁR 
ŐK JÖNNEK HOZZÁNK

beérek a Népligetbe. Sokat segítek Áginak: amikor éjsza-
kázni kell a kicsikkel, akkor én is felkelek, s pelenkázom is 
őket, de most már azért könnyebb a dolgunk.
A Bőle család érthetően nagyobb utazást nem tervez a 
téli szünetben.
– Három-négy napra szeretnénk elutazni valahová kicsit 
pihenni. Nem könnyű a választás, hiszen az ikrek szem-
pontjai mellett arra is ügyelünk, hogy Zarát is magunkkal 
vihessük. A karácsony idén is eltér a korábban megszo-
kottól. Régebben mi látogattuk meg a nagyszülőket, most 
már ők jönnek hozzánk – tette hozzá Lukács.

34 ! Bőle Lukács színte a teljes tavalyi szezont  
kihagyta sérülés miattwww.fradi.hu
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Bőle Lukács és Ági, 
a kicsik, Ella 

és Léna, és Zara, 
a dalmata

35 www.fradi.hu! Az ikrek születése előtt hosszas keresgélés után végül 
Dunaharasztiban leltek megfelelő otthonra
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NE TÚL MESSZE,
NE TÚL KÖZEL
Noha november elején véget ért a szezon U13-as labdarúgócsapatunknak, 
a munka még nem állt meg, hiszen a téli szünetig nagyon fontos teendői akadtak 
még a játékosoknak és az edzőknek. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

AZ U13 MAJD 
MINDEN 
SZERDÁN 
EDZŐ-
MÉRKŐZÉST 
JÁTSZIK, HOGY 
A FIATALOK 
MINÉL TÖBB 
MECCS-
SZITUÁCIÓVAL 
SZOKJÁK A 
NAGYPÁLYÁS 
FUTBALLT

36 ! Bán Gergő az U13-as korosztály házi gólkirálya: 
11 mérkőzésen 10 gólt lőttwww.fradi.hu

# FUTBALL

FIN_036-037_ZF_1901_U13_5.indd   36 10/12/18   09:10



Mindjárt szenzációval kezdhetnénk a 
Ferencváros U13-as labdarúgócsapatáról 
szóló beszámolónkat, ha hinnénk a labda-
rúgó-szövetség hivatalos eredményközlő-
jének. Ez ugyanis azt mutatja, hogy a Fradi 
az utolsó őszi fordulóban, november 9-én 
1-0-ra verte idegenben a harmadik helyen 
álló Budaörsöt – méghozzá a kapus, Dömö-
tör István Vajk góljával.
– Parádé, a meccs embere, nem kap 
gólt, meg még lő is egy óriásit… – mondta 
nevetve Balázs Péter, az együttes vezető-
edzője, aztán elmagyarázta, hogy a látszat 
néha csal. – Valójában ezt a korosztályt 
a játékvezetők nem veszik még túl ko-
molyan, legalábbis a jegyzőkönyvet nem 
vezetik pontosan. Itt is ez történt, a végén 
találomra beírtak egy gólszerzőt, a 16-os 
mezszámú játékost, aki nálam épp a ka-
pus. A cseréket sem akarják követni, ezért 
csalóka az internet, főleg, hogy oda-vissza 
lehet változtatni a csapaton.”
A lényeg – és ezt a játékvezető is eltalálta… 
–, hogy a szezonzárót megnyerték fiatalja-
ink, biztossá téve ezzel féltávnál a második 
helyet. A Fradi csupán két mérkőzésen 
veszített pontot: a listavezető, egyelőre 
százszázalékos mérleggel álló Vasastól 
4-1-re, míg meglepetésre a Dunaharasztitól 
3-2-re kapott ki.

”A Vasas most valamivel jobb csapat 
nálunk, de a Dunaharaszti ellen nyernünk 
kellett volna. Ez volt az a mérkőzés, ame-
lyen minden ellenünk dolgozott – elképesztő 
mennyiségű helyzetet rontottunk el, hátul 
pedig nagyokat hibáztunk. Ez az utánpót-
lásban, főleg ennyire fiatal korosztályban 
még benne van, megesik, hogy a srácok a 
hétközi meccsen parádés játékot nyújtanak, 
három nappal később pedig mégsem sikerül 
nyerni egy nálunk gyengébb csapat ellen.”
Az U13 egyébként valóban majd minden 
szerdán edzőmérkőzést játszik azért, hogy 
a fiatalok minél több meccsszituációval 
szokják a nagypályás futballt, illetve mert a 
bajnokságban viszonylag kevés az igazán 
éles összecsapás. Volt már hétközi vendég 
idén a Népligetben például az MTK, a Hon-
véd és a Paks is.

”Az edző sosem lehet teljesen elégedett, 
mert akkor nem hajtja semmi. Szóval, 

Noha a tétmérkőzések elfogytak 
november elején, az edzésekkel 
nem állt le Balázs Péter és csapa-
ta, egészen december közepéig, 
vagyis nagyjából még öt héten 
át zajlott a munka. ”Azért jó ez 
az időszak, mert több időnk van 
gyakorolni, illetve kijavítani a 
taktikai és helyezkedési hibákat, 
amelyek szembetűnőek voltak a 
bajnokikon – mondta a vezető-
edző. – Ez a korosztály csak nyár 
óta játszik nagy pályán, tíz plusz 
egyben, vagyis akad még bőven 
tennivaló, kell hozzá idő, hogy 
tökéletesen érezze mindenki, ne 
is túl közel, de ne is túl messze 
helyezkedjen a társától. Ezekben 
a hetekben az utánpótlás-igaz-
gató, Prukner László is besegít 
majd, elmondja és megmutatja, 
mit szeretne látni ebben a kor-
ban. Sajnálom egyébként, hogy 
éppen most van vége a bajnok-
ságnak, mert a Budaörs ellen jó 
lendületet vettünk, de az edzé-
sek mellett a téli szünetig szinte 
minden szerdán játszunk majd 
edzőmérkőzést is.”

látom, hogy vannak hiányossá-
gok, de a csapattal, a hozzáál-
lással, az elvégzett munkával, az 
őszi szezonnal azért elégedett 
vagyok. Sok edzésen gyakorolt 
játékelemet viszontlátunk a mecs-
cseken, ez nagyon pozitív, de pél-
dául technikai tudásban kell még 
fejlődni. A kollégákkal sokat gon-
dolkozunk azon, hogyan vigyünk 
új elemeket az edzésbe, mikor 
és mivel tudjuk a gyerekeket 
kibillenteni a komfortzónájukból. 
Azt szeretném még elérni, hogy 
ne legyenek nagyok a hullámok 
a teljesítményben, néha nagyon 
fent vagyunk, néha meg nagyon 
lent, ezen kellene tompítani.”

Az U13-as Fradi 
keretében ösz-
szesen tizenkilenc 
labdarúgó – tizen-
hét mezőnyjátékos 
és két kapus – 
található, közülük 
hárman egy évvel 
fiatalabbak a kor-
osztálynál. Kovács 
Krisztián, Miskolczi 
Domonkos és 
Vitályos Viktor Ta-
más tehetségével 
és hozzáállásával 
érdemelte ki, hogy 
az idősebbek kö-
zött szerepelhet.

37 www.fradi.hu! Fiataljaink az ősszel 11 találkozón 44 gólt lőttek, 
a statisztika szerint minden meccsükre jutott 4 gól
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Már nyolcéves kortól hetente négy 
kapusedzésen vesz részt, akinek igazán 
komolyak a szándékai a kapuban, de az 

csak később dől el, hogy mire lesz elég a 
befektetett munka. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

Sokan azt tartják – és nehéz 
vitatkozni ezzel –, hogy a kapu
soké külön világ, aki arra adja a 
fejét, hogy a felé süvítő labdák 
útjába álljon, az másképp gon
dolkodik, mint az átlagember. De 
hogy egy öt–nyolc éves gyerek 
számára mi teszi vonzóvá ezt a 

szerepkört, igen nehéz megmon
dani. Mindenesetre a legkisebb 
kapusok specifikus edzésén azt 
láttuk, hogy a pöttöm gyerkőcök 
minden esés, vetődés, becsúszás 
vagy éppen blokkolás után széles 
mosollyal az arcukon pattannak 
fel a földről.

”Egy kapust kérek a kapuba! Ki a 
legidősebb?” – vetette fel a kér
dést Horváth Csaba kapusedző, 
és valószínűleg nem is sejtette, 
hogy nem is olyan egyszerű erre 
a válasz. 

”Én nem… Én hét vagyok. Én meg 
hét és fél…”

ELŐBB
A MIÉRT,
AZTÁN

A HOGYAN

38 ! Korábbi kapusunk, Szűcs Lajos az FTC színeiben 
4 bajnoki gólt lőtt – mindet tizenegyesbőlwww.fradi.hu

# FUTBALL

FIN_038-039_ZF_1901_Kapusok_7.indd   38 10/12/18   09:10



A GYEREKEK KÉPZÉSÉNÉL ARRA IS ÜGYELNI 
KELL, HOGY A FIGYELMÜKET SOKKAL NEHEZEBB 
FENNTARTANI, MINT A MÁR FEGYELMEZETTEBB, 
IDŐSEBB JÁTÉKOSOKÉT. A KICSIKET MÉG MINDEN 
ÉRDEKLI, EGY ELHALADÓ VONAT, A REPÜLŐK, 
A MŰFŰ KÖZÉ SZÓRT GRANULÁTUM – ÉPPEN 
EZÉRT FOLYAMATOSAN ÉRDEKES, MOTIVÁLÓ 
FELADATOKKAL LEHET CSAK ŐKET LEKÖTNI. 

”NAGYON SOK ESZKÖZT ÉS KÜLÖNBÖZŐ 
TÍPUSÚ LABDÁKAT HASZNÁLUNK, HOGY MINDIG 
ÚJSZERŰ LEGYEN NEKIK, AMIT CSINÁLNAK – 
MAGYARÁZTA HORVÁTH CSABA, AKI KŐVÁRI 
LÁSZLÓ MUNKÁJÁT SEGÍTI. – VAN AMERIKAI 
FOCILABDÁNK, TENISZLABDÁNK, KISEBB ÉS 
NAGYOBB FOCILABDÁNK, SŐT MÉG DEFORMÁLT, 
NÉGYCSÚCSOS IS.”

A pöttöm gyerkőcök 
minden esés, vetődés, 
becsúszás vagy éppen 
blokkolás után széles 
mosollyal az arcukon 
pattannak fel a földről

Szóval, az sem egyszerű kérdés, 
hogy ki mutassa be a gyakorlatot, 
miközben ennél fontosabb, hogy 
mindenki szeretett volna első 
lenni. A képzésnek egyébként 
ebben a korban még annyira az 
elején járunk, hogy a kicsik szá
mára nagyjából minden gyakorlat 
kihívást jelent. Imádnivaló volt pél
dául a bemelegítésnél a ritmus
gyakorlat: feszült koncentráció 
kellett a pontos kivitelezéshez, 
pedig csupán annyi volt a fel
adat, hogy kettőtkettőt tapsol
janak előbb a fejük előtt, majd a 
mellkason, végül pedig a combon. 
Persze később kitisztult az ütem 
mindenkinek, de ekkor gyorsan 
nehezített a feladaton Kővári 
László kapusedző, aki az elmúlt 
években koncepciót dolgozott ki 
a kapusok képzésére.

”Az edzéselméletben és a gyer-
meklélektanban elmélyedve jöttem 
rá arra, hogy a legkézenfekvőbb 
módszer a játszva tanulás – ma
gyarázta Kővári László. – A filozófi-
ám szerint az általános mozgás-
koordinációs és labdás képzést 
öt-hat évesen el kell kezdeni, a 
kapusok specifikus képzése pedig 
hét-nyolc éves kortól javasolt. 
A munka alapja minden korosz-

A Ferencváros kapusedzője, Kő-
vári László által kidolgozott kép-
zési elv alapján a hangsúly a játék 
logikájának a megértésén van. 

”Fontosabb a döntéshozatal, 
amely nem függ a technikai vég-
rehajtástól. A miért a hogyan elé 
kerül, mert a gyerekek eredmé-
nyesebben tanulnak, ha megértik, 
mit kell csinálniuk, mielőtt tisztá-
ban lennének azzal, hogyan is kell 
azt kivitelezni. A megfigyelések 
szerint a technikai elemek taktikai 
keretek nélküli tanítása nem vezet 
a technikai elem versenyhely-
zetben történő alkalmazásához. 
Emellett olyan automatizált cse-
lekvésekhez vezet, amelyek követ-
keztében különböző helyzetekben 
ugyanazt a megoldást alkalmaz-
zák akkor is, ha az a játékhelyzet-
nek nem megfelelő.”

tályban a játék, a célja pedig 
az, hogy gondolkodó játékosokat 
neveljünk, ezért minden feladatnak 
egyszerre több képességet kell 
fejlesztenie. Fontosabb a gyors dön-
téshozatal, mint a tökéletes technikai 
kivitelezés, ezért már a legegysze-
rűbb gyakorlatoknál is döntéshely-
zetbe hozzuk a gyerekeket.”
Mindezt úgy valósítják meg, hogy 
a fejlesztő és erősítő gyakorlato
kat is játékok közé rejtik. Például 
a felnőtteknél támlázásnak hívott 
erősítő feladat ”tenyér, tenyér, kö
nyök, könyöknek” nevezve sokkal 
izgalmasabb, de a guggolás stabili
zációs párnán, illetve fit labdán is 
messze érdekesebb, ha közben el 
kell kapni egy amerikai focilabdát.
A bemelegítő és erősítő részt 
követően az elrugaszkodást, a 
vetődést, a legördülést, a blokko
lást és a kidobást is gyakoroltatta 
a két tréner az edzésen részt 
vevő hat kis kapussal, vagyis 
meglehetősen komplex más
fél órájuk volt a gyerkőcöknek, 
mielőtt a türelmesen várakozó 
szülők jó alaposan kifaggathatták 
volna őket arról, hogy ügyesek 
voltake, nem rosszalkodtake. 
És hogy nem hagytáke a pálya 
szélén a kulacsot…

39 www.fradi.hu! 2008. március 25-én, a Sheffield United elleni meccsünkön  
a ”Fekete Párduc”, azaz Grosics Gyula állt a kapunkban

FUTBALL #
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Ha téli sportodat 
hóban töltöd, vagy 
csak egyszerűen 
gyengéid a tech-
nikai ruhák, akkor 
adunk pár ötletet 
vízálló, lélegző és 
trendi darabokra is.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 
KENESEI ANIKÓ

# DIVAT 

40www.fradi.hu ! A Fradi Shopban decembertől kötött, karácsonyi 
díszítésű pulcsit is vásárolhatnak szurkolóink 

TRENDI

MODERNDARABOK,

TECHN
IKÁK

!

Fjällräven 
Karl Pro 49 990 Ft
A szél- és vízálló, 
enyhén bolyhos 

felületű túra-
nadrágot hétköz-
napokon is bátran 
hordhatjuk. A Pro 
modell jellegzetes-

sége a kicsit jobban 
lábra simuló szár, 
ami minden testal-
katra jó választás 

lehet.
fjallraven.com, 

mountex.hu

Fradi jégkorong 
kötött sapka 3990 Ft
Kedvenc csapatunk

a leg zordabb 
körülmények között is 

velünk van.
shop.fradi.hu

Fjällräven 
Keb Lite dzseki 92 990 Ft

Túrázáshoz olyan dzsekit válasszunk, 
ami könnyű, rugalmas, teljes mozgás-
szabadságot biztosít és jól szellőzik. 

Ne legyen extra elvárás az sem, 
hogy PFC-mentesen impregnált, 
környezetbarát, szakadásálló 

anyagból készüljön!
fjallraven.com, mountex.hu

FRADI
SHOP

Quechua 
SH100 X-Warm hótaposó 7990 Ft

Nagy hóban fontos, hogy jó melegben 
legyen az ember lába, és ne kelljen 

a fűzővel bajlódni.
decathlon.hu
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41 www.fradi.hu! A Fradi Saxoo kollekciók legújabb reklámarca 
rutinos labdarúgónk, Leandro lett!

DIVAT #

Hurley Wet and Dry 
Elite hátizsák 

240 euró
Nem kell többet külön 

zacskózni a nedves 
ruhákat a táskában, 

mert a vízhatlan 
hátizsákba speciális 
különválasztott részt 
is rejtettek, hogy a 

nedves és száraz dol-
gok ne érintkezzenek 

egymással.
nike.com

Helly Hansen 
Lifa Active Crew 

15 990 Ft
A tökéletes szabás, 
a könnyű, lapos var-
ratok és a kétrétegű 
anyaghasználat teszi 
extra kényelmessé a 

felsőt, amit aláöltözet-
ként érdemes hordani.

dockyard.hu

Primus
Cold & Hot 

Vacuum Bottle 
0,5 L 7490 Ft
A haverokkal 

való kirándulás 
egyik leghangula-

tosabb eleme 
a termoszban 

gőzölgő 
forralt bor.
mountex.hu

DIVAT
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42www.fradi.hu ! A drukkerek már november óta megvásárolhatják 
a Ferencváros hivatalos asztali és falinaptárját 

Helly Hansen
W Beloved Winter Dream 

Down parka 119 990 Ft
Személyre szabható 

kabát, mert az alsó szegély 
mentén lecipzárazható. 

Technikai külső anya gával és 
puha tollal bélelt belsejével 

tökéletes városi viselet.
hellyhansen.com

kabát, mert az alsó szegély 
mentén lecipzárazható. 

Technikai külső anya gával és 
puha tollal bélelt belsejével 

tökéletes városi viselet.
hellyhansen.com

DIVAT
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43 www.fradi.hu! Az adventi időszakban a Fradi-termékeket árusító Fradi-minibusz 
Makón, Kaposváron, Győrben és Székesfehérváron is járt 

Lowa
Bormio GTX QC WS túrabakancs 54 990 Ft

A legmeredekebb terepek nagyágyúja 100%-ban 
kézzel készült. Gore-Tex membrános vízleper-

gető, tartósan vízálló tulajdonsággal bír. 
A gyors befűzésről a precíz kialakítású fűzőrend-

szer gondoskodik.
dockyard.hu

H&Moschino
térdzokni 19,99 euró

A bokazoknit tegyük félre egy 
időre, mert a hideg lábszár-

nál csak a lefagyott kéz 
rosszabb.

hm.com

Acne Studios Fjällräven
Känken Messenger

200 euró
40 éve töretlen sikere van 

a felesleges rekeszektől men-
tes, vékony vállpántos 

hátizsáknak. Ez a verzió oldal-
táskaként is hordható.

fjallraven.com

The North Face
W Chavanne sínadrág

23 100 Ft
Senki nem fog szem 

elől téveszteni 
a sípályán, a DryVent 
vízálló-lélegző mem b-
rán pedig garantáltan 

szárazon tart síelés 
közben.

thenorthfaceshop.hu

Fitbit Charge3 
47 990 Ft-tól

Végre olyan aktivitásmérőt 
hordhatunk a csuklónkon, 
amely nemcsak sportos 
összeállítással mutat jól, 

hanem hétköznapi outfitünk-
höz is remekül passzol. 

fitbit.com
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A fenti hetesből most csupán az áldott 
állapotban lévő Szekeres hiányzik, de a 
tízes kontingens nélküle is meglehetne. Ám 
Hornyák Dóráról novemberben kiderült, 
hogy ugyancsak babát vár, Klivinyi Kinga 
picit rásérült a vállára, így itthon maradt, a 
két junior világbajnok, Faluvégi Dorottya és 
Márton Gréta pedig talán azért nem fért be 
a tizenhat közé, hogy a két szélső poszton 
ne négy ferencvárosi tülekedjen.
A klubok szerinti megoszlás így a követke-
ző: FTC-Rail Cargo Hungaria 6, Debrecen 
és Dunaújváros 2-2, Győr, Érd, Kisvárda, 
Vác, Budaörs és Chambray (francia) 1-1.
Ennél beszédesebb választ képtelenség 
adni arra a kérdésre, mit jelent a Fradi a 

 A 2017-es női kézilabda-világbajnokság 
 egyik bietigheimi csoportmérkőzésén 
 a lelátóról felharsant a rigmus: játszik 
 a Fradi! Az állításban szemernyi túlzás 
 sem volt, hiszen az adott pillanatban 
 a Bíró Blanka, Lukács Viktória, Háfra 
 Noémi, Kovacsics Anikó, Mészáros 
 Rea, Szekeres Klára, Schatzl Nadine 
 hetes tartózkodott a pályán. Az 
 idén decemberi, franciaországi 
 kontinenstornán ez nem fordulhat elő, 
 mert a tizenhatos keretbe ”csupán” 
 hat játékost ad az FTC. Igaz, adhatna 
 akár tízet is. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

ÁLLANDÓSÁG
Az FTC-Rail Cargo Hungariával 2021-ig szerző-
dést hosszabbított, immár nemzetközi szinten 
is klasszissá érett Bíró Blankától megkérdeztük, 
mennyit jelent neki, hogy nagyrészt a válo-
gatottban is klubtársaival együtt szerepelhet, 
mire így felelt: ”Természetesen sokat. Kapus és 
védelem között nagyon sokat számít az össze-
szokottság, az, hogy tudjuk, mikor mire készül-
hetünk. De a pályán kívül is megvan ennek a 
jelentősége, nem véletlenül úgy hosszabbítot-
tam a Fradinál, hogy közben eszembe se jutott, 
hogy bárhova máshova kellene igazolnom.”V
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44 ! A spanyol válogatott Nerea Pena 6 és fél éve igazolt  
a Fradihoz, ma már folyékonyan beszél magyarulwww.fradi.hu

# KÉZILABDA 
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magyar női kézilabdázásnak. 
A hollandok elleni Eb-nyitá-
nyon a debreceni jobbátlövő 
Kovács Annával kiegészül-
ve hat fradista kezdett, 
és mindvégig a 28-25-re 
elveszített rangadó kulcsfi-
gurái voltak. Bíró Blanka az 
első félidőben 44 százalékos 
hatékonysággal védett, csak 
így sikerült tartani szünetig a 
döntetlent – illetve előtte so-
káig a vezetést –, a 25 gólos 
össztermésből az FTC-kon-
tingens 16-ot jegyzett. 
Jégkorongban az egyes 
sorok teljesítményét is külön 
rögzítik; egy hajdani, Ju-
goszlávia elleni 3-3 után a 

KÉT PONTTAL 
A 2. KÖRBEN
Legutóbbi számunkba már nem 
fért be a Bajnokok Ligája csoport-
körének utolsó felvonása, de ezt 
nem is bántuk különösebben. Az 
egyre szűkülő keretű, mind kifa-
csartabb erőkkel felálló FTC-Rail 
Cargo Hungaria ugyanis sima, 
35-27-es vereséget szenvedett 
Kristiansandban, a norvég Vipers 
otthonában. Így két pontot vitt 
magával a középdöntőbe, amely 
január végén indul, és a rajtpozí-
ciók a következők: 1. Győr 8 pont, 
2. CSM Bucuresti 6, 3. Vipers 4,  
4. Krim Ljubljana 3, 5. FTC 2,  
6. Thüringer HC 1.
Az alapcél a CD-ágon az első 
négybe, azaz a negyeddöntőbe 
kerülés, a vágy a harmadik hely 
elcsípése, aminek jutalmaként a 
Final Fourért zajló párharcban si-
kerülne elkerülni a Rosztov-Dont. 
A hazai bajnokságban semmi új 
nem történt, és egy ideig nem is 
fog: a 9 forduló után két százszá-
zalékos egylet, a Ferencváros és 
az Audi ETO legközelebb az új 
esztendő nyitányán, január 2-án 
lép pályára – méghozzá egymás 
ellen, az aranyérem szempontjá-
ból kulcsfontosságú rangadón, 
Győrben.

fradisták poénkodtak is azon, 
hogy tulajdonképpen 6-0-ra 
verték a Dózsát, mert ők há-
rom gólt ütöttek, miközben 
az újpestiek hármat kaptak. 
Kézilabdában ennyire nem 
szálazhatók szét a teljesítmé-
nyek, illetve a kapusoké igen. 
A horvátok feletti, 24-18-as, 
az Eb-csoportból tovább-
jutást érő győzelem okairól 
például az a legbeszédesebb 
adat, hogy Bíró Blanka 13 

lövést hárított, ez 46 százalékos 
mutató. E sportágban a 40 száza-
lék feletti már extra teljesítmény, 
az ellenfél szövetségi kapitánya, 
Nenad Sostaric is ebből kiindul-
va értékelte a mérkőzést: ”Jól 
küzdöttünk, elégedett vagyok a 
csapatommal, azért kaptunk ki, 
mert Bíró Blanka megölt minket.”
Amivel egyúttal a magyar váloga-
tott túlélését biztosította, miköz-
ben klubtársai elöl meglőtték az 
Eb-n ”szokásos” 16 góljukat.

45 www.fradi.hu! Kökény Bea legjobb világbajnoki helyezése az 1995-ös 
osztrák–magyar közös rendezésű tornán elért második hely

KÉZILABDA  #
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Ha egyedülállónak nem is, ritkának és különlegesnek 
feltétlenül nevezhető eseményt rendezett november 
24-én a Ferencváros férfikézilabda szakága. Edzőink 
ugyanis olyan kiválasztót tartottak, amelyre csak 
előzetes jelentkezés után érkezhettek azok a 
gyerekek, akik már egyébként is kézilabdáznak 
más egyesületben. A cél tehát nem a toborzás volt, 
hanem az, hogy tehetségeket találjanak és nyerjenek 
meg a Ferencváros számára. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

46 ! A felnőtt NB II Észak-csoportjának őszi szezonját 
az FTC ifjúsági csapata az első helyen zárta www.fradi.hu

# KÉZILABDA 
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VB FTC-JÁTÉKOSOKKAL
Férfi kézilabda-csapatunknak december 15-én, Balatonfüreden ért véget az 
őszi szezon, de azt már advent első vasárnapján sejthettük, hogy a január 
10-én kezdődő világbajnokságon ferencvárosi kézilabdázókért is szorítha-
tunk. A magyar válogatott a szlovénok elleni emlékezetes selejtezőn kivívta a 
részvételt, s a keretnek minden bizonnyal tagja lesz a csapatkapitány Schuch 
Timuzsin, illetve a parádés formában lévő Ancsin Gábor is. A Németország-
ban és Dániában rendezendő torna kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a 
2020-as tokiói olimpia kvalifikációs eseménye. Az aranyérmes automatiku-
san olimpiai résztvevővé válik, a 2–7. helyezettek pedig olimpiai selejtezőre 
lesznek jogosultak. A jó szereplésre ezúttal minden esély megvan, ugyanis 
a szakemberek véleménye szerint kimondottan kedvező sorsolást kapott 
Magyarország. Az első csoportkörben Svédországgal, Katarral, Argentínával, 
Egyiptommal és Angolával találkozunk, míg továbbjutás esetén (ehhez a hat-
tagú csoport első három helyét kell elérnünk) a papírforma alapján Norvégiá-
val, Dániával és Ausztriával mérkőzhetünk.

ANCSIN 
A LEGJOBB 
MAGYAR
Ancsin Gábor kölcsönvételé-
vel a Ferencváros azt szeret-
te volna elérni, hogy legyen 
olyan átlövője, aki stabilan 
kimagasló teljesítményt nyújt 
– a válogatott átlövő pe-
dig egyelőre üzembiztosan 
megfelel a kívánalmaknak. 
Ancsin a Fradiban lehúzott 
első tíz bajnokiján ötven-
hét gólt szerzett (mindet 
akcióból), vagyis meccsen-
ként csaknem hat az átlaga. 
Hogy mit is jelent ez a szám, 
ahhoz remek támpontot ad, 
hogy Ancsin a teljes NB I-es 
mezőnyt tekintve az ötödik 
legjobb gólszerző, akcióból 
csak ketten lőttek többet 
nála, a magyarok közül pe-
dig ő a legeredményesebb. 
Sőt, a huszonnyolc éves játé-
kos pályafutása során sosem 
kezdett még ennyire erősen 
az élvonalban, továbbá az 
előző két idényben a Veszp-
rém színeiben az év végéig 
sem érte el az ötvenhét 
bajnoki gólt.

VB FTC-JÁTÉKOSOKKAL
Férfi kézilabda-csapatunknak december 15-én, Balatonfüreden ért véget az 
őszi szezon, de azt már advent első vasárnapján sejthettük, hogy a január 
10-én kezdődő világbajnokságon ferencvárosi kézilabdázókért is szorítha-
tunk. A magyar válogatott a szlovénok elleni emlékezetes selejtezőn kivívta a 
részvételt, s a keretnek minden bizonnyal tagja lesz a csapatkapitány Schuch 
Timuzsin, illetve a parádés formában lévő Ancsin Gábor is. A Németország-
ban és Dániában rendezendő torna kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a 
2020-as tokiói olimpia kvalifikációs eseménye. Az aranyérmes automatiku-
san olimpiai résztvevővé válik, a 2–7. helyezettek pedig olimpiai selejtezőre 
lesznek jogosultak. A jó szereplésre ezúttal minden esély megvan, ugyanis 
a szakemberek véleménye szerint kimondottan kedvező sorsolást kapott 
Magyarország. Az első csoportkörben Svédországgal, Katarral, Argentínával, 
Egyiptommal és Angolával találkozunk, míg továbbjutás esetén (ehhez a hat-
tagú csoport első három helyét kell elérnünk) a papírforma alapján Norvégiá-

A VÉGEREDMÉNY 
MESSZE TÚL-
SZÁRNYALTA 
VEZETŐINK 
VÁRAKOZÁSAIT: 
HÁROM 
KOROSZTÁLYBAN 
ÖSSZESEN HAT FIÚ 
ÁTIGAZOLÁSÁT 
JAVASOLJA 
A SZAKMAI STÁB

Talán emlékeznek rá, előző 
lapszámunkban utánpótlásunk 
országszerte elismert edzője, 
Bari-Nagy Lajos éppen arról 
beszélt, kiemelt utánpótlásbázis 
létrehozásán dolgoznak, hogy a 
Fradi valós és vonzó alternatívát 
mutasson a Nemzeti Kézilab-
da Akadémiával vagy éppen a 
Veszprémmel szemben. Nos, úgy 
tűnik, a munka tökéletes me-
derben halad, legalábbis kiváló 
visszajelzésnek vehetjük, hogy a 
jó százperces kiválasztó edzésen 
huszonnégy 2003 és 2009 között 
született tehetséges kézilabdázó 
mutatta meg tudását, ráadásul 
jó néhányan vidékről érkeztek. 
A foglalkozást Bari-Nagy Lajos 
tartotta, de árgus szemekkel 
figyelte a gyerekeket fiú utánpót-
láscsapataink valamennyi edzője, 
a felnőttek vezetőedzője, Horváth 
Attila, sőt még a gyermekvárás 
közben az utánpótlás munkájába 
bekapcsolódó válogatott játéko-
sunk, Szekeres Klára is segített jó 
döntéseket hozni.
A végeredmény messze túlszár-
nyalta vezetőink várakozásait. 
Király Sándor utánpótlás- és 
szakágvezető a program előtt 

úgy vélekedett, ha csak egy 
tehetséget találunk, már meg-
érte a ráfordított idő és energia,  
ehhez képest három korosztály-
ban összesen hat fiú átigazolását 
javasolja a szakmai stáb. Minden 
bizonnyal az első kiválasztó 
sikere után folytatás követke-
zik, és legalább évente egyszer 
megméretheti magát az, aki kellő 
tehetséget és elszántságot érez 
magában ahhoz, hogy a Ferenc-
város játékosa legyen.

47 www.fradi.hu! Fair play: a Csurgó elleni meccsen kapusunk, Rade Mijatovics 
a maga kárára segített a játékvezetőnek

KÉZILABDA  #
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”Megkezdődött egy Fradi-korszak. Azt hiszem, hogy a 
jövőben nagy sikereket fog elérni ez a csapat.” Még a 
májusi bajnoki döntő megnyerése után mondta ezt Varga 
Dániel, és egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a nyáron visz-
szavonult olimpiai bajnok kiváló jósnak bizonyul.
Pedig az Európai Szuperkupa-döntő nem a Ferencváros 
végső sikerét ígérte, ugyanis legutóbb 1993-ban fordult 
elő az, hogy a második számú európai kupa győztese 
felülmúlja az elsőét, jelen esetben a Bajnokok Ligája cím-
védőjét. Ha ez nem lett volna elég, akkor ott lebeghetett 
játékosaink előtt a tavalyi mérkőzés is, amikor az FTC 
karnyújtásnyira volt a trófeától, ám a Szolnok végül ötmé-
teresekkel jobbnak bizonyult. Szurkolóink azonban bíztak 
a csapatban, és fittyet hányva a múltra, teljesen megtöl-
tötték a Császár–Komjádi Sportuszodát.
Másfél órával az FTC–Olimpiakosz Pireusz mérkőzés 
kezdete előtt már parkolóhelyet sem lehetett találni a kör-
nyéken. Kígyózó sorokban állt a tömeg az uszoda bejára-
tánál, ahol néhány drukker nosztalgiázott még kicsit. Pár 

Hatalmasat küzdve, büntetőpárbajban 
felülmúlva a Bajnokok Ligája-címvédő 
Olimpiakosz Pireuszt, harmincnyolc év 
után ismét megnyerte a férfivízilabda 
Európai Szuperkupát a Ferencváros. 
Csapatunk mellett a Fradi-szurkolók 
is kitettek magukért, akik szenzációs 
hangulatot varázsoltak a Császár–Komjádi 
Sportuszodába. SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

fradista 1998-ban is ugyanígy várakozott a Kom-
jádi előtt, hogy bejusson az FTC–Olimpiakosz- 
összecsapásra. A két együttes 20 évvel ezelőtt 
a KEK-döntőjének visszavágóját vívta ebben 
az uszodában, ahol végül elképesztő izgalmak 
közepette a magyar csapat nyert, és elhódította 
a rangos serleget. 
Hasonló forgatókönyvet reméltünk most is. Az 
első félidő azonban nem a mi szánk íze szerint 
alakult, Varga Dénesék nem találták az ellenfél 
védekezésének ellenszerét, így a görögök 4-2-
re vezettek a meccs felénél. Az FTC emberem-
lékezet óta nem lőtt ilyen kevés gólt az első két 
negyedben. Ezt megelőzően például az Egernek 
tízet rámolt be a nagyszünetig, az Olimpiakosz 
azonban nem véletlenül nyert Bajnokok Ligá-
ja-döntőt a Pro Recco ellen. 

”Száz kisleány, egy gólra vár…” – zendített rá 
a Fradi-tábor, cserébe pedig nemcsak egyet, 

48 ! Férfivízilabda-csapatunk 38 év után hódította el 
ismét a nemzetközi Szuperkupátwww.fradi.hu

# VÍZILABDA 
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hanem zsinórban hármat is kapott: a zöld-fehé-
rek 5-4-re megfordították az állást. Végre nem 
kellett az eredmény után futni, és ez nagyon 
megnyugtatta a mieinket. Vogel Soma büntetőt 
védett, Kállay Márk pedig fantasztikus passzt 
adott az emberéről elszakadó Varga Dénesnek, 
aki a kapuba pöccintette a labdát. Teltek-múl-
tak a percek, őriztük egygólos előnyünket, és 
amikor egy perccel a vége előtt már a kupa is 
ott lebegett a lelki szemeink előtt, egyenlített az 
Olimpiakosz 7-7-re. Kegyetlen végjáték követke-
zett, a döntő gólért zajlott a küzdelem. A hátralé-
vő időben azonban nem változott az állás: akárcsak 
tavaly, ezúttal is az ötméteresekre maradt a döntés.

ÖRÖMSZAVAK
Varga Zsolt, vezető-
edző: Tavaly óta, ami-
kor a Szuperkupában 
és a Magyar Kupában 
is büntetőpárbajban 
vesztettünk a Szolnok 
ellen, minden áldott 
héten foglalkozunk az 
ötméteresekkel. Ta-
lán nem is volt olyan 
edzésünk, amikor ne 
lett volna a tréning 
eleme az ötméteresek 
gyakorlása. A befekte-
tett munka meghozta 
a gyümölcsét. Le volt 
tisztázva minden, erre 
is készültünk, tudtuk, 
mikor és ki fog lőni. Ez 
nem csak a lövőknek, a 
kapusunknak is maga-
biztosságot adott.
Kállay Márk: Nagyon- 
nagyon boldog va-
gyok, hiszen mégis-
csak egy klubról, egy 
csapatról és egy kiváló 
közösségről van szó, 
ez a siker pedig egy 
fantasztikus csapat-
munka eredménye. 
Örülök neki, hogy én 
is hozzá tudtam tenni 
ehhez a győzelemhez, 
az pedig külön öröm 
számomra, hogy az 
ötméterespárbaj így 
végződött. Életre szóló 
élmény ez a győzelem!

Nem ismételte magát a 
történelem. Vogel Soma 
megbűvölte a görögöket, 
akik közül ketten is hibáztak, 
míg a mieink magabizto-
san értékesítették a saját 
büntetőiket. Varga Dénes, 
Vámos Márton, Aaron Youn-
ger kíméletlenül bevágta, a 
kegyelemdöfést pedig Kállay 
Márk vitte be. A Debrecen-
ből igazolt balkezes játékos 
intett társainak, kezdődhe-
tett az ünneplés.
Néhány pillanat múltán, 
ahogy az pólóban meg-
szokott, mindegyik játékos 
és edző már a vízben volt. 
A Ferencváros 1978 és 
1980 után története során 
harmadszor nyerte meg a 
Szuperkupát.
Varga Dénes a bátyjához 
hasonlóan gondolkodik a 
jövőről, hiszen a meccs után 
csak ennyit mondott e sorok 
írójának: ”Ezzel a győzelem-
mel beindult a Fradi-henger.”

49 www.fradi.hu! A büntetőlövéseknél Jansik Szilárd lett volna az ötödik lövő. 
Előtte Kállay Márk megkímélte ettől a tehertől

VÍZILABDA  #
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50 ! Öt éve, hogy tragikusan elhunyt Akeem Adams, 
labdarúgócsapatunk trinidadi játékosawww.fradi.hu

Derű és dráma
BÁNKI JÓZSEF

Az év vége az emberek lelkében rendszerint a 
számvetésé és a várakozásé. Nálam az összeg-
zésből a Fradi sorsa sohasem maradhat ki, ahogy 
több közeli barátomnál sem. Sokan vagyunk a 
Fradiban nevelkedett egykori játékosok közül, 
akiket a barátság és a klub iránti rajongás örökké 
összeköt. Persze olyanokról is tudok, akik egy 
életre keserűvé váltak, mert összetörtek az 
álmaik: elszakadtak az anyaegyesülettől. Hozzá-
teszem, az ifiből kiöregedve mi is kisebb csapa-
toknál játszottunk, ám kerülhettünk egymástól 
bármilyen messze, a sikerek, a kudarcok, a közös 
emlékek és a három E betű atavisztikus szellemi-
sége életünk végéig garantálja a barátságunkat.
Ez járt a fejemben, amikor a közelmúltban gye-
rekkori cimborámat, közkedvelt csapattársamat 
látogattam meg, akivel a Fradi serdülőben és 
ifiben évekig együtt futballoztunk. Aggódva és 
nehéz szívvel indultam útnak, mivel nemrég két-
szer kellett őt újraéleszteni, kétszer tért vissza a 
halál torkából. 
Az FTC-ifiből kiöregedve ő is alacsonyabb 
osztályú fővárosi klubhoz került, ebben a külső 
kerületben telepedett le, máig imád oda járni, s 
nyár vége felé éppen azon a sporttelepen esett 
össze, ott küzdöttek az életéért, ahol a Népliget 
után a legjobban érezte magát. Legendásan 
nagy küzdő, mindig lehetett rá számítani a pá-
lyán és azon kívül is. Az ilyen karaktert mindenki 
szereti. Derűje soha nem hagyta el, pedig kő-
kemény sors jutott neki. Édesapja temetéséről 
például egyenesen gyógyíthatatlan betegséggel 
küzdő párja halálos ágyához sietett, ugyanis a 
két gyermek édesanyja úgy akart elmenni, hogy 
élete legnagyobb szerelmének a nevét viseli; 
ahogy kérte, ott a kórházban három tanú, két 
nővér és egy orvos jelenlétében meg is tartották 
az esküvőt. 
A temetés és az esküvő közt két óra telt el. Az 
asszony három nap múlva elhunyt, a barátom 
ott maradt a gyerekekkel, felnevelte őket, majd 
idén nyáron jött az agyvérzés, a szívinfarktus és 
a drámai küzdelem az életéért. 

Többen lemondtak róla, ám a szervezete nem 
adta fel, a régi emlékek megmaradtak, az újak 
viszont kimaradoztak. 
Amikor a kórházban meglátott, szerencsére 
azonnal megismert. A régi meccseket, a közös 
haverokat pontosan felidézte, ami optimizmusra 
adott okot. A kisebb ajándékok közül semmi 
más nem érdekelte, csak az, ami a Ferenc-
városhoz köthető. Hosszan és sok mindenről 
beszélgettünk, közben folyamatosan simogatta 
a Fradi-címert, elsősorban a csapatról, a szurko-
lókról kérdezett. Nem lehetett megállni könnyek 
nélkül, hogy ez a nagy harcos milyen erővel 
szereti a Ferencvárost. Mindez csak felerősö-
dött, amikor később további gyerekkori fradista 
csapattársak is meglátogatták. 

# ZÖLD SZALON 

A fiának megígértem, hogy társunkat, barátun-
kat tavasszal mindenképpen kivisszük a Grou-
pama Arénába egy hazai bajnokira, méghozzá 
tetőtől talpig zöld-fehérben – ahogy látta és 
tanulta anno az édesapjától, a nagybátyjától, 
általuk megörökölve a klub iránti hűséget, hitet 
és szeretetet.
Pontosan tudom, hogy a barátom a karácsonyt 
Fradi-mezben ünnepli majd. Mi pedig fellélegez-
ve, tiszta szívvel örvendünk, hogy köztünk lehet, 
köztünk maradt. Régi igazság: sok mindent meg 
lehet vásárolni az életben, ám az egészséget és 
a szívet sohasem. 
Derűje és drámája a számvetés és a várakozás 
idején bennünket is arra int, álljunk meg olykor egy 
pillanatra, nézzünk magunkba, majd az ég felé!

SOK MINDENT MEG LEHET 
VÁSÁROLNI AZ ÉLETBEN, 
ÁM AZ EGÉSZSÉGET ÉS
A SZÍVET SOHASEM
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2018. november 14. emlékezetes nap Hardi Richárd életében: a 
Hokiklub Budapest elleni idegenbeli mérkőzésen megszerezte 
első gólját az Erste Liga 2018/19-es idényében. Tőle indult az 
akció, majd Roczanov kapu mögül visszatett korongját bevágta 
a hálóba.
S hogy miért is volt akkora jelentősége annak a gólnak? Azért, 
mert egy éve még Hardi Richárd életéért aggódtunk.
Támadónkról 2017 szeptemberében derült ki, hogy a korábban 
már legyőzött non-Hodgkin limfóma, a nyirokcsomórák egy 
különösen veszélyes fajtája kiújult a szervezetében. Azonnal fel 
kellett hagynia a profi sporttal, s újrakezdődött a kemoterápiás 
kezelések sorozata. 
Rövid időn belül kétszer is megküzdeni a halálos kórral – szinte 
lehetetlen küldetés. Hardi Richárdnak mégis sikerült, ami már 
önmagában is elképesztő akaraterőről árulkodik. Arra pedig 
szavakat is nehéz találni, milyen harcos, pozitív tudattal vette 
tudomásul a helyzetét és szállt szembe ismét a betegséggel.

”Természetesen mindenképpen szeretnék visszatérni! Az 
persze egyáltalán nem szolgálja a javamat, hogy három 
szezonból kettőt teljesen ki kell hagynom. Ráadásul fizikálisan 
is nagyon nehéz lesz újra a megfelelő állapotba kerülnöm. De 
nem fogom feladni, azon leszek, hogy sikerüljön!” – nyilatkozta 
akkor Ricsi eltökélten.
Tökéletesen tisztában volt vele, rengeteg múlik a fejen, a 
szíven és a lelkiállapoton. Ennek tudatában járt a kezelésekre, 
amelyekre – talán ennek is köszönhetően – jól reagált a szer-
vezete. A gyógyulás érdekében az év elején őssejtátültetésen 
is átesett.

”Egyhuzamban négy hétig voltam kórházban, abból egy hétig 
kemoterápiát kaptam, utána pedig jött a transzplantáció, 
ami, hála az égnek, sikeres volt. Utána még ki kellett várni, 
hogy beépüljön az őssejt a szervezetembe. Ezalatt be voltam 

Férfi jégkorongcsapatunk támadója,
Hardi Richárd elképesztő akaraterőről tett
tanúbizonyságot: másodszor is legyőzte 
a halálos kórt, visszatért szeretett 
sportágához, nemrég pedig megszerezte 
az újrakezdés utáni első gólját 
az Erste Ligában. SZÖVEG: BOLDIZSÁR MÁRTON

MÁSODSZOR IS
ÚJJÁSZÜLETETT

52 ! Fodor Szabolcs vezetőedző mindig számított rá, az 
FTC nemrég meghosszabbította a csatár szerződésétwww.fradi.hu

# JÉGKORONG 
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AZ ELSŐ 
FRADI-ÉREMRE
VÁRVA

Hardi Richárd a 2014/15-ös 
idény óta a Ferencváros 
játékosa, de korábban több 
csapatnál is megfordult. Az 
Érsekújvár színeiben nyert 
Mol-ligát is, míg a Budapest 
Starsszal bronzérmes volt. Az 
első ferencvárosi érme még 
várat magára – a csapat jelen-
legi szereplését nézve bízunk 
benne, hogy már nem sokáig.

MEGSZAKADT 
A SOROZAT

Tizenkilenc győztes meccsen 
át tartott az FTC-Telekom 
páratlan sorozata a magyar 
központú, több nemzeti-
ségű bajnokságban, az Erste 
Ligában. A Fradi már a 17. 
sikerrel megdöntötte a MAC 
korábbi, 16 meccses rekord-
ját. A Dunaújváros szakította 
meg a szenzációs szériát, 
aztán az FTC a rangadón, 
Csíkszeredában is kikapott 
szoros meccsen 3-2-re, ami-
vel átmenetileg visszacsú-
szott a csíkiak mögé
a második helyre.

zárva egy steril szobába, nem érintkezhet-
tem senkivel, csak a nővérekkel, velük is 
csak naponta egyszer. A családommal, a 
szeretteimmel és a barátaimmal csak az 
üvegfalon keresztül kommunikálhattam” – 
mesélt Ricsi a pokoli hetekről.
A kórházi hetek után a fiatal jégkorongozó 
otthon lábadozott tovább, eleinte még a 
szobáját is alig hagyhatta el, és szeretett 
kutyájával, Özillel is csak egy kerítésen ke-
resztül találkozhatott. A kontrollvizsgálatok 
azonban megnyugtató, sőt remek hírekkel 
szolgáltak, és Ricsi szép lassan elkezdhette 
a rehabilitációt, majd az edzéseket.

”A kórházban, a legnehezebb időszakban 
átfutott a fejemen az is, egyáltalán visz-
szatérhetek-e, a testem készen lesz-e a 
kihívásokra. Egyre jobb erőben vagyok, de 
nemcsak minél jobb fizikumban, hanem új, 

még koncentráltabb szemlélettel akarok 
munkához látni” – mondta a játékos még 
tavasszal az előtte álló feladatokról.
A nyári felkészülés során – igaz, könnyített 
munkát végezve – már a csapattársaival 
együtt készülhetett, és a szerződését is 
meghosszabbította a Ferencváros jégko-
rongszakosztálya, miután az új vezetőedző, 
Fodor Szabolcs egyértelműen jelezte, 
számít a játékára.
Októberben a meccskeretbe is visszakerült, 
majd következett az a bizonyos, örökké 
emlékezetes, érzelmeket felszabadító, 
negyedik Fradi-gól a HKB elleni idegenbeli 
mérkőzésen, amely után Hardi Richárd 
neve állt az eredményjelzőn gólszerzőként; 
653 nap után újra, és amelyet úgy ünnepelt 
a Fradi-tábor, ahogy gólt nagyon régen.

”A jégkorong nélkül sokkal nehezebben 
ment volna minden, talán nem is tudtam 
volna legyőzni a betegséget. Úgy gondo-
lom, az életet kaptam vissza a jégkorong-
tól” – jelentette ki.

ÚGY GONDOLOM, AZ ÉLETET KAPTAM ÚGY GONDOLOM, AZ ÉLETET KAPTAM 
VISSZA A JÉGKORONGTÓLVISSZA A JÉGKORONGTÓL

53 www.fradi.hu! Játékosunk pályafutása során 3 különböző országban is korongozott: 
Magyarország mellett Kanadában, valamint Szlovákiában

JÉGKORONG  #

FIN_052-053_ZF_1901_Hoki_3.indd   53 10/12/18   08:58



Az alapos és kemény edzés 
gyümölcse a minél jobb 
sportteljesítmény – lehetőleg 
izomláz és izomsérülések 
nélkül. Ennek egyik záloga, 
hogy a megfeszülést rendre 
ellazulás is követi, azaz nem 
csak dolgoztatjuk a testet, 
annak regenerációjára is 
biztosítunk kellő  időt.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

Az alapos és kemény edzés 
gyümölcse a minél jobb 
sportteljesítmény – lehetőleg 
izomláz és izomsérülések 
nélkül. Ennek egyik záloga, 

54www.fradi.hu

# SPORT&EGÉSZSÉG

! Futballistáink közül az utóbbi időben Amadou Moutarit, 
valamint Botka Endrét is Angliában műtötték meg
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GYÓGYÍR A FÁRADT IZMOKNAK
Egy jól célzott edzés vagy kiélezett versenyhelyzet erősen igénybe veszi az 
izomzatot, amit a sportoló abból (is) megérez, hogy a megdolgozott testrészek 
az intenzív mozgást követően valamelyest befeszülnek. Ha viszont kis idő múlva 
mindezt felváltja az izomláz, az azt jelzi, hogy valami nem volt rendben a tréning 
során. Ez a valami pedig gyakran a megfelelő nyújtás hiánya. Izomlázat okozhat a 
terhelés során felszaporodott tejsav jelenléte, ahogy a mozgás során az izomros-
tokban keletkezett számtalan mikroszakadás is. Noha utóbbi természetszerű vele-
járója a sportnak – hiszen az izmosodás folyamatának alapja is egyben –, a test re-
agálhat rosszul is rá. Mivel a mikroszakadások az adott izomrostok hatékonyságát 
csökkentik, a szervezet az egyensúly felbomlásaként is értékelheti mindezt. Ilyen 
esetben pedig az érintett területen emelkedett alaptónust alakít ki, csökkentve 
ezzel a megnyúlás és az összehúzódás mértékét. Az így keletkező lázas fájdalom 
az, ami szakszerűen kivitelezett, edzés utáni nyújtással kivédhető. Ennek legfőbb 
célja, hogy a szakadozott izmok lazább állapotban maradjanak, aminek hála a vér 
is könnyebben szállítja el onnan a tejsavat, így több tápanyag jut a regenerációra. 

A NYÚJTÁS MŰVÉSZETE
A levezető gyakorlatokat – bármennyire is egyszerűnek tűnnek – meghatározott 
szabályok mentén kell és szabad elvégezni. Ezek közül is az egyik legfontosabb 
a rendszeresség: minden edzés után kötelező beiktatni a feladatsort. Emellett a 

stretching folyamatos, hosszan tartó kell hogy legyen, ami azt jelenti, hogy min-
den megdolgozott izomcsoportot blokkonként legfeljebb 1 percig nyújtott álla-
potban kell tartani. A határokat a fájdalom jelöli ki, azaz semmiképp sem szabad 
odáig nyújtani az izmokat, hogy az kellemetlen érzést váltson ki. Kellő türelemmel 
viszont a fizikai korlátok szép lassan kitolhatók, a merevség pedig oldható, ami 
éles sporthelyzetben és a felkészülés hatékonyságában egyaránt érezhető lesz 
majd. A nyújtó gyakorlatokat mindig lassan, egyenletesen kell végezni, fókuszálva 
arra, hogy a végpontnál kitartsuk a mozdulatot, majd ugyanolyan ütemben enged-
jük vissza az izmokat, inakat eredeti helyzetükbe, miközben a légzés folytonos és 
egyenletes marad.

MEGÉRI ELLAZULNI
Bár a legtöbben puszta levezetésként tekintenek rá, a nyújtás maga kettős érte-
lemben is ideális zárása egy mozgásfolyamatnak. Az izomláz megelőzése és az 
izomzat regenerációjának elősegítése mellett ugyanis a testben és fejben felhal-
mozódott feszültség tompítására egyaránt alkalmas. Előbbihez szorosan kapcso-
lódik, hogy mivel növeli az ízületek mozgásterjedelmét, javítja a hajlékonyságot 
és a mozgékonyságot. Utóbbi lényege viszont kevésbé ismert: megfelelő módon 
végezve a nyújtás a szellemet is ellazítja. A lazább izomzat könnyedebb lelkületet 
is jelent, melynek következtében a szervezet teherbíró képessége megnő, így 
minden fronton jobb teljesítményre képes.

A NYÚJTÁSNAK ALAPVETŐEN KÉT FAJTÁJA VAN. A DINAMIKUS NYÚJTÁS APRÓ UTÁNMOZGÁSOKRA 
ÉPÜL, MÍG A STATIKUS NYÚJTÁS LÉNYEGE, HOGY AZ IZMOKAT 15–60 MÁSODPERCIG NYÚJTOTT 
POZÍCIÓBAN KELL TARTANI. EZEKEN BELÜL IS MEGKÜLÖNBÖZTETJÜK AZ AKTÍV ÉS PASSZÍV 
FAJTÁKAT ASZERINT, HOGY SEGÍTŐVEL VAGY EGYEDÜL VÉGEZZÜK-E A GYAKORLATOKAT.

TÚL MEREV 
IZOMZATNÁL 
ÉRDEMES 
TRÉNINGTŐL 
FÜGGET-
LENÜL NAPI 
EGY, TELJES 
TESTET 
ÁTMOZGATÓ 
NYÚJTÁST 
BEIKTATNI.

55 www.fradi.hu! Dalnoki Jenő nem igazán fogadta el az akkoriban elterjedő nyújtási gyakor-
latokat, úgy vélte: inkább fussanak és ne a korlátot ”tologassák” a játékosok

SPORT&EGÉSZSÉG #
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ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 15 perc
FŐZÉSI IDŐ: 10–15 perc

NEHÉZSÉG: Könnyű
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
+ 1 db 50 dkg körüli szűzérme
+ 2 centi friss gyömbér reszelve
+ 2 gerezd zúzott fokhagyma
+ 1 evőkanál szójaszósz
+ 1,5 teáskanál szezámolaj
+ 4 evőkanál kókuszolaj
+ 1 db piros kaliforniai paprika 

vékonyan felszeletelve
+ 1 db sárgarépa vékonyan 

felszeletelve
+ 2-3 szál újhagyma karikákra 

vágva
+ 1 evőkanál szezámmag
+ 1 marék sótlan mogyoró
+ friss koriander
+ 25 dkg főtt jázminrizs
+ 1 lime

+ A szűzérmét vágd fel vékony 
csíkokra. Egy wokban hevíts fel 
2 evőkanál kókuszolajat, tedd 
bele a húst és folyamatos ke-

vergetés mellett süsd 3 percig, 
majd tedd félre egy tálra.

+ Hevítsd fel a maradék 
kókuszolajat, tedd bele az 

újhagyma felét, a gyömbért 
és a fokhagymát, pirítsd meg, 
de ügyelj rá, hogy ne égjen le. 
Rakd hozzá a sárgarépát és a 
kaliforniai paprikát, 2-3 per-
cig pirítsd, majd add hozzá a 
szűzérmecsíkokat. Öntsd rá a 
szójaszószt és a szezámolajat, 
keverd el. Amikor jól átforróso-
dott, add hozzá a szezámma-
got és a maradék újhagymát.

+ Tálald a jázminrizzsel és lime- 
szeletekkel. A tetejét szórd meg 

apróra vágott mogyoróval.

FO
TÓ

: P
ys

zn
y 

Lá
sz

ló

SZÓJÁS-GYÖMBÉRES
SZŰZÉRMECSÍKOK
PIRÍTOTT ZÖLDSÉGEKKEL

56 ! Moldova György Ferencvárosi koktéljának a receptje:
egy rész rum és két rész rum, de jól összerázva!www.fradi.hu

# RECEPT
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ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ:
1 óra (plusz egy éjszaka kesudió-áztatás)

HŰTÉSI IDŐ: legalább 3 óra
NEHÉZSÉG: könnyű

HOZZÁVALÓK
(8 SZEMÉLYRE – 1 CSÉSZE 250 ML): 

+ Egy négyzetes sütőformát 
(kábé 20x20 centi) bélelj ki sütőpapírral.

+ Az alaphoz tedd késes robotgépbe a 
hozzávalókat és daráld olyan finomra, hogy 
ha kiveszel belőle egy kisebb darabot, akkor 

összeálljon a kezedben. Kanalazd a torta-
forma aljára és nyomkodd le (pont, mint a 

sajttortánál a kekszréteget). Fóliával letakar-
va tedd a mélyhűtőbe.

+ A krém elkészítéséhez előző este áztasd 
be a kesudiót. Másnap szűrd le, tedd késes 
robotgépbe vagy turmixgépbe az összes 
hozzávalót és pürésítsd krémesre. Ha már 

kenhető, sima krémed van, simítsd az alapra 
és rakd vissza a mélyhűtőbe legalább 3 órára. 
+ Fogyasztás előtt 30 perccel vedd ki a 

mélyhűtőből, vágd 5x5 centis négyzetekre.
+ Szórd meg a pisztáciával, díszítsd zöld-

citromszeletekkel és citromhéjjal.

NYERS 
ZÖLDCITROMOS-KÓKUSZOS 

SAJTTORTA

AZ ALAPHOZ:
+ 1 csésze aszalt 

datolya
+ 1/2 csésze kókusz-

reszelék
+ 1/2 csésze mandula
+ 1/2 csésze sótlan 

pisztácia
+ 3 ek. olvasztott 

kókuszolaj
+ csipet só

A KRÉMHEZ:
+ 2 csésze natúr 

kesudió
+ 3-4 ek. friss citromlé
+ 1/4 csésze kókusz-

olaj

+ 1 csésze kókusz-
krém

+ 1 1/2 csésze kó-
kuszreszelék

+ 2 lime leve
+ 1 citrom reszelt 

héja
+ 1 tk. vaníliakivonat
+ 1/4 csésze agávé-

szirup (juharszirup 
vagy 

barnarizs-szirup)

A DÍSZÍTÉSHEZ:
+ durvára tört, sótlan 

natúr pisztácia
+ lime-szeletek
+ reszelt lime-héj

57 www.fradi.hu! Dibusz Dénes novemberben szakácsként is kipróbálhatta magát:
egy szponzoreseményen brokkolis csirkét és tejberizst készített

RECEPT #
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Valamit, ami több, mint a futball, több, mint a sport, s így a fradizmus 
belső lényege. Olyasmire gondolok, ami értékrend; s mint eszmény arra 
törekszik, hogy megjelenjen a pályán is viselkedésben, játékképben, stí-
lusban, felfogásban. Egyénenként éppúgy, mint egyénekből összeolvad-
va közösségi érzésként. A csapatról van szó, de annál jóval többről is: a 
klubról, annak 120 évéről, hagyományairól, történelméről. Hogy honnan 
jövünk, és kik szeretnénk lenni ma.
Lehetne egy karácsonyi futballcsapat a legnagyobbakból vagy a leg-
érdekesebbekből, a legszerényebbekből, legalázatosabbakból, netán 
a legnagyobb vagányokból. Mondhatok is ezekre a verziókra néhány 
példát, mert nem volna nehéz összeállítani, illetve dehogynem, mit nem, 
nagyon de: a bőség zavarával küzdenénk. Sárosi doktor, Toldi, Albert, 
Varga Zoli, Fenyvesi doktor, Dalnoki, Novák, Páncsics, Juhász Pista, Nyi-
lasi, Ebedli, Zsiborás kapus, Mucha, Géczi, Gera, Lipcsei, Lisztes, Hajnal, 
Vincze Ottó, Nyilas (”feltartott kézzel lemegy a pályáról, ja nem: bedo-
bás” – hogy a halhatatlan kommentátorbakit idézzem a rendszerváltás 
utáni első magántévés közvetítésből), Hrutka, a csupaszív Szűcs Misi, 
Huszti – nem folytatom, pedig éppen csak elkezdtem, de meddig foly-
tathatnám, csak nevekből állhatna a karácsonyi írás, s egy rossz szavam, 
gyenge vezetéknevem sem lehetne.
De. Fékezzünk, mert ezúttal mégis rossz irányba indulnék el.
Ez a verhetetlen tizenegy ugyanis most nem játékosokról fog szólni, nem 
labdarúgókból fog állni, hanem értékekből. Mondhatni, fradista érté-
kekből, amelyeket persze nem kisajátítani akarnánk, nem zöld-fehérre 
festeni az emberséget és az emberiséget, bár amúgy miért is ne, persze 
semmi kirekesztés, csakis úgy. A Ferencvárosi Torna Club eredendően 
befogadó közösség az én eszméimben. Értékekről lesz tehát szó kará-

 ÖRÖKZÖLD
 FRADI-11
– A KLUBSZERETET ÜNNEPÉRE

Közel a karácsony, 
mi mást tehetne 
egy fradista 
ajándékképpen 
a fa alá – mint 
a Fradit. Valamit 
a klubszeretetből, 
ami mélyebb, 
erősebb, ami 
atavisztikus érzés, 
hit, meggyőződés, 
felülemelkedve 
a mindennapok 
szurkolásán, 
a hétvégék 
örömén vagy 
bosszankodásán. 
SZÖVEG: SZOMBATHY PÁL

58 ! A régi Üllői úti stadiont tizenegy évig építették az 
1974 májusi átadásigwww.fradi.hu

# VENDÉGTOLL 
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csony ürügyén. Értékekről, amelyeket bárki magáénak vallhat, elsajá-
títhat, képviselhet, de egy fradistának magáénak kell vallania, kötelező 
képviselnie, természetes, magától értetődő eszményeknek, sportembe-
ri-emberi tulajdonságoknak tekinteni ezeket. 
Legyen ez most e hasábokon a klubszeretet ünnepe is. Küldjük hát 
pályára karácsonyi tizenegyünket, nem védekező, hanem tradicionális 
támadó Fradi-felfogásban. 
A kapuban: a Türelem (semmi sem sürgetőbb, mint a várakozás képes-
sége a megfelelő pillanatra).
A védelem tengelyében ketten: Vagányság (arrogancia nélkül mindig) és 
Hazaszeretet (piros-fehér-zöld-fehér).
A két szélsővédőnk: Nagyvonalúság (a kicsire adunk, a kicsinek adunk, 
kicsit meg nem alázunk) és Küzdőképesség (két szót ismerünk: küzdeni 
mindig, feladni soha).
A középpályás hármasunk: Mértékletesség (a túlzás, a szenvedély kor-
dában tartása, alázat), Humor (kreativitás, önirónia, képesség az ellenál-
lásra a rosszal szemben) és Bátorság (vakmerőség nélkül: a szív támad, 
az ész védekezik).
Támadótriónk döntő fontosságú, különösen a szélsők szerepe hagyo-
mányosan jelentős a Fradi-stílusban: középcsatár tehát az Erő (energia, 
tartás a bajban; győzelem a vereség felett) – balról és jobbról pedig 
Erkölcs (tisztakezűség) és Egyetértés (a széthúzás, intrika, irigység 
elutasítása) a két szélen.
Egy ilyen erényekkel rendelkező csapathoz komoly edző dukál, sőt: le-
gyen rögvest két trénere is a ferencvárosi értéktizenegynek: a kispadon 
a Bölcsesség és az Igazságérzet foglal helyet, a futballban ritka módon 
egyenrangú mesterekként duóban irányítva a zöld-fehéreket. Ha meg 
kellene személyesíteni edzőinket, megint hosszú, ha nem is végelátha-
tatlan lehetne a névsor Mészárostól Dalnokin, Lakaton át Novákig és 
Nyilasiig. Persze ahol a Türelem kezdőjátékos, ott nem olyan sebesség-
gel cserélgetik a trénereket, mint a sportszárat vagy a gatyát. 
Ott bizony tudják, hogy a jó csapat: alkotás, létrehozása szellemi munka, 
közege pedig a futballkultúra. Ahogyan a nagy Milant felépítő Arrigo 
Sacchi fogalmazott: ”A futball a fejben születik, nem a testben. Miche-
langelo is azt mondta, ő az elméjével fest, nem a kezével. A jó futbal-
lista egyben intelligens játékos is. Nekem nem szólistákra, hanem egy 
nagyszerű zenekarra volt szükségem. A legnagyobb bók, amit valaha 
kaptam, az volt, hogy a csapatom játéka olyan, akár a zene.” 
Ilyen közegben van értelme, jelentése és jelentősége mostani tizenegy 
értékünknek, eszményünknek is. Ahol nem csupán üres szavak, divat-
jamúlt fogalmak ezek. Amikor a fogalmak életre kelnek, hogy megsze-
mélyesítsék szeretett klubunkat. Ha pedig megtaláljuk a helyes értékmé-
rő szavakat, onnan már könnyebb hús-vér emberekké átalakítani azokat 
egy-egy legendás játékossal, aki jól megfeleltethető valamelyiknek. 
Mindannyiunknak vannak kedvencei, illesszük hát be őket ebbe a foga-
lomrendszerbe, meglátják, jó játék lesz. 
Van a nagyszerű Sir Alex Fergusonnak egy mondása: ”Ha egy edző 
ránéz a csapatára, és magát látja benne, akkor jó munkát végzett.” Gon-
doljuk ezt tovább, fordítsuk ki: ha egy szurkoló, egy sportember ránéz a 

klubjára, és saját értékeit látja ben-
ne, akkor úgy érkezett haza, hogy el 
sem kellett mennie otthonról. Ez egy 
folyamatos küzdelem persze: magun-
kon éppúgy dolgoznunk kell, ahogyan 
számon kérjük közös eszményeinket 
szeretett egyesületünkön.
Ez volna az én karácsonyi FTC-érték-
tizenegyem. Már csak annyit kérnék, a 
díszek a fán okvetlenül aranyszínűek 
legyenek, s ne hiányozzon róla a tűz, 
a csillagszóró sem: zöld-fehér kará-
csonyt mindenkinek!

A FERENCVÁROSI 
TORNA CLUB 
EREDENDŐEN 
BEFOGADÓ 
KÖZÖSSÉG AZ 
ÉN ESZMÉIMBEN. 
ÉRTÉKEKRŐL 
LESZ TEHÁT SZÓ 
KARÁCSONY 
ÜRÜGYÉN. 
ÉRTÉKEKRŐL, 
AMELYEKET 
BÁRKI MAGÁÉNAK 
VALLHAT, 
ELSAJÁTÍTHAT, 
KÉPVISELHET, DE 
EGY FRADISTÁNAK 
MAGÁÉNAK KELL 
VALLANIA

59 www.fradi.hu! József Attila is a Ferencvárosban született 1905-ben, 
ídentitása több versében is visszaköszön

VENDÉGTOLL  #
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Váz: Canon EOS-1D-X
Objektív: EF 300 mm f/2.8L USM
F-érték: 3,5
Záridő: 1/1250 sec
ISO: 4000
Fotó: Orlóci Zsuzsanna
Fotósarok

60www.fradi.hu ! Centerünk teljes neve:  
Német Toni Jozef 

# A HÓNAP FOTÓJA 
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61 www.fradi.hu! Vízilabdásunk, Német Toni 2012-ben a torna legértékesebb játékosaként világbajnoki 
ezüstérmet nyert az U18-as magyar válogatottal

A HÓNAP FOTÓJA  #
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PULZUS
POLAR VANTAGE M ÓRA

99 990 Ft
A prémium kategóriás multi-
médiás óra a Polar Precision 
Prime technológiát használja 

a csuklóérzékelős pulzus-
méréshez, így képes 

figyelmen kívül hagyni min-
den olyan mozgási eltérést, 

amely a pulzusmérő jel zava-
rásával megbízhatatlan mérési 
eredményekhez vezetne. A 
cserélhető csuklópántoknak 
köszönhetően minden stílus-
hoz és helyzethez tökéletes.

ENGEDD KI - ÉS 
BE A GŐZT!

FRISSÍTSD FEL ÚJDONSÁGOKKAL A HÁZTARTÁSOD!

2

1

3

# TECHNIKA 

62www.fradi.hu ! Klasszis paraemelőnk, Sas Sándor legutóbbi, 
lengyelországi versenyén 200 kg-ot nyomott ki
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HOME GYM

1) IMPULSE I ALAKÚ  
CROSSFIT KERET 
kb: 6200 euró
Az Impulse I alakú crossfit keret egy 
komplex funkcionális keret, mely egy 
nyújtóállványból, egy bokszállomásból, 
egy Rebounder állványból, egy létrából és 
összekötő elemekből áll. A crossfit keretet 
szinte kedvünk szerint bővíthetjük egyes 
állomásokkal, kiegészítőkkel, így hatékony 
edzéseket végezhetünk!

2) ADIDAS HOME GYM ADIDAS
189 990 Ft
A Home Gym edzőgép ideális a teljes 
test valamennyi izmának izolált, vezetett 
mozgással történő, biztonságos erősíté-
séhez. Mellizom, combizom, vádli, váll- és 
hátizom, tricepsz, bicepsz edzéséhez lett 
kifejlesztve. 7 kg-onként állítható terhelése, 
a csigáknál csapágyas a szerkezete.

3) NORDICTRACK  
C5.5 ELLIPTIKUS TRÉNER
299 000 Ft
Filmnézés közben otthon is tudsz edzeni, 
kár ezért fitneszterembe menni. 22 edzés-
programot tartalmaz. Az új technológiás 
mágneses ellenállásnak köszönhetően 
finom, egyenletesebb mozgást biztosít 
az elliptikáknál és a szobakerékpároknál. 
A lendkerék külső peremén elhelyezkedő 
többletsúly nagyobb centrifugális erőt 
eredményez.

4) BH SPADA RACING  
SPINNING KERÉKPÁR
269 990 Ft
Profi otthoni kerékpár, mely a normál 
kerékpáredzések, fitnesztermi edzések 
kiváltására is alkalmas. Extra csendes a 
működése, a 20 kg-os lendkerék egyen-
letes és biztonságos mozgást biztosít az 
ízületek számára is. A Dual SPD pedáloknak 
köszönhetően az SPD rendszerű kerékpá-
ros cipőnkkel is kompatibilis.

4

TECHNIKA #

63 www.fradi.hu! A téli alapozás során Szabó László atlétánk  
50 kg-ot emel ki – egy kézzel…
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1) BRAUN SERIES 9
84 990 Ft
A Braun legújabb borotvája SyncroSonicTM 
technológiával és titánbevonatú közepes 
nyíróval készült. 5 speciálisan kialakított vá-
góelemének köszönhetően több szőrszálat 
ragad meg egyetlen mozdulattal. Percen-
ként 160-szor ellenőrzi a szakáll sűrűségét.

2) NU SKIN AGELOC LUMISPA 
MIDNIGHT EDITION
57 271 Ft
A nagy népszerűségnek örvendő fehér Lu-
miSpa arctisztító kisgép a férfiak kedvéért 
mostantól fekete színváltozatban is tün-
dököl. Masszíroz és alaposan tisztít, ezzel 
megakadályozva a pattanások kialakulását, 
és segítve, hogy a bőrápoló krémek haté-
konyabban jussanak be a bőrbe.

3) ORAL-B GENIUS 10000 
ELEKTROMOS FOGKEFE
59 900 Ft
A legújabb Oral-B érzékeli a nyomást vagy 
ha túl sokáig tartjuk egy helyben, ilyenkor 

”visszavesz” a tempóból. MoSensitive fejjel 
rendelkezik és Gum Guard fogínyvédő 
technológiával védi az ínyünket. Lítium-ion 
akkumulátoros, ennek köszönhetően 
egyetlen feltöltéssel több mint 2 hetes 
üzemidőt nyújt.

4) AEG HSM/R 5597 HAJNYÍRÓ
6999 Ft
Apró kis készülék, mely a hajnyírók mellett 
orr- és fülszőrnyíró fejeket is tartalmaz.

1

2

3

4

9) SENCOR 100 SNB 4300WH
NUTRIDRINK MIXER
16 790 Ft
Rostosabb zöldségekkel, magok-
kal is könnyedén elbíró mixer. 
Kiválóan használható levesek, 
bébiételek, pürék, főzelékek, 
koktélok, valamint egyéb ételek 
és italok készítéséhez. A kivehető, 
hatélű, rozsdamentes acélkés ti-
tánbevonattal készül, így a koktél 
tápanyagai nem oxidálódnak.

10) BEZZERA 
DUO TOP
724 000 Ft
Több mint kávéfőző, 
ez egy dizájnelem 
is egyben a laká-
sodban. Professzi-
onális, kétkazános 
gép rozsdamentes 
acélvázzal – örök 
darab lehet akár 
otthonra is. 

9

10

# TECHNIKA 

64www.fradi.hu ! A Groupama Arénában található kábelek hosszából 
össze lehetne kötni Budapestet Belgráddal
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5) FUNSCREEN PREMIUM PLUS SB 
MOTOR 16:10, 143X231 CM VETÍTŐVÁSZON
139 900 Ft
Sokakat zavar a televízió látványa. Ilyenkor 
a legjobb egy jó minőségű, profi vetítővá-
szonnal és projektorral oldani meg a dol-
gokat. Ahogy nem nézünk tévét, azonnal 
felhúzhatjuk a vásznat.

6) KLIPSCH R-100SW MÉLYSUGÁRZÓ
129 900 Ft
Hifimániásoknak ez a mélysugárzó nem-
csak minősége, hanem dizájnja miatt is a 
kedvence lesz. Hihetetlen mély basszust 
biztosít a digitális erősítő mellett.

7) ROWENTA HU5220F0 AQUA 
PERFECT DIGITÁLIS PÁRÁSÍTÓ
35 990 Ft
Dizájnterméknek is beillő párásító, mely 
csak akkor üzemel, ha a beállított páratar-
talmat nem éri el a lakás levegője.

8) SONY KD49XF9005 UHD 
SMART LED TELEVÍZIÓ
Ár kérésre
Az androidos mobilok menürendszeréhez 
hasonlóan működő tévére applikációkat 
lehet letölteni, így a kedvenc okostelefo-
nos és táblagépes tartalmaink egy nagy, 
gyönyörű BRAVIATM képernyőn is élvezhe-
tők. Újdonság a hangvezérléses Android 
TVTM-n, hogy akár egyszerűen, beszéddel 
érhetjük el a tartalmakat a filmektől és 
tévéműsoroktól kezdve egészen az alkal-
mazásokig.

7

5

6

8

12) HERENTHAL 
PANINISÜTŐ ÉS 
GRILL
13 990 Ft
A klasszikus pani-
nisütőktől eltérő 
gép, ezen a hőfok 
is állítható, a két 
teflonbevonatú lap 
párhuzamosan záró-
dik, így egyenlete-
sen sül mindenhol.

11) SODASTREAM 
GENESIS WHITE
17 189 Ft
Elég volt a PET palackokból, szó-
dás sincs a közelben, itt az ideje, 
hogy magunk készítsük a bubis 
vizet. Az új SodaStream készülék 
alig foglal helyet, mec hanikus 
elven működik – nem kell hozzá 
elem és nincs szükség semmilyen 
elektromos áramra, és még a 
szénsav erőssége is változtatható.

11

12

TECHNIKA #

65 www.fradi.hu! Külföldi edzőtáborba induló teherautón a labdarúgással kapcsolatos eszközök 
mellett egy tárgynak biztos és megkérdőjelezhetetlen a helye: a kávéfőző gépnek
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AHOL MÉG
A FUTBALL IS
TANGÓT JÁR

66 ! Az FTC delegációja 2018 áprilisában járt – többek 
között – Buenos Airesben, ahol játékosokat figyelt megwww.fradi.hu

# UTAZÁS

Úgy hírlik, hasonlít 
Budapestre. Közelebbről 
megnézve, utcáin 
sétálva és kultúráját 
élvezve viszont sokkal 
inkább a francia és 
a spanyol főváros 
keverékének tűnik, 
némi olasz hangulattal 
megfűszerezve. Ebből 
az izgalmas elegyből 
alakult ki Buenos Aires 
egyedi városképe, 
melyet minden sarkon 
építészeti remekművek 
színesítenek és latin 
ritmusok lágyítanak.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
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ÉPÍTETT TÖRTÉNELEM
Az argentinok első számú városa Dél-Ame-
rika leglátogatottabb metropolisza is egy-
ben – teljes joggal. Sok száz éves múltjával 
Buenos Aires izgalmasabbnál izgalmasabb 
történeteket tartogat a kultúrára nyitott 
turisták számára, melyek mindegyike mellé 
egy-egy csodás épületet állít tanúként. Ott 
van rögtön a város központi terén, a szökő-
kutakkal és szobrokkal díszített Plaza de 
Mayón emelkedő rózsaszín elnöki palota, 
a Casa Rosada, mely számos nagy politikai 
harc színtere volt az évtizedek során. De 
nem kisebb helyi jelkép a 9 de Julio Avenue 
és a Corrientes Avenue kereszteződésé-
ben közel 70 méteres magasságával irányt 
mutató fenséges obeliszk sem, melyet a 
város alapításának 400. évfordulóján emel-
tek a 20. század első felében. Ahogy jelen 
vannak benne az újkori építészet vívmányai 
is, melyekért a Casa Rosada mögött húzó-
dó, egykor elhagyott kikötőbe, a Puerto 
Madero negyedbe kell ellátogatnunk. Itt a 
dokkokból elegáns éttermeket varázsoltak, 
a darukat felújították, a kikötő maradék ré-
szében pedig modern épületkölteményeket 
húztak fel. A kerület minden utcája egy női 
nevet visel, melynek hála csak még külön-
legesebbé válik a házak között megtett 
valamennyi séta. 

67 www.fradi.hu! Első csapatunkban nem lépett pályára, de a korábbi argentin világklasszis, Juan 
Sebastian Verón testvére, Iani Martín is tagja volt labdarúgócsapatunknak

UTAZÁS #
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TÁRLATVEZETÉS A TEMETŐBEN
Ennél is nagyobb kettősséget mutat azon-
ban Recoleta, mely vitathatatlanul Buenos 
Aires egyik legelegánsabb városrésze. 
Családi villáival, luxushoteleivel, színházaival 
és műemlékkorba lépett épületeivel lehetne 
akár a bőség jelképe is, mégsem erről 
lett igazán híres. Sokkal inkább 1822-ben 
alapított temetőjéről, melyben több mint 
4500 elegáns, föld feletti kripta találha-
tó korábbi elnökök, költők, színészek és 
művészemberek hamvaival. A kegyeleti 
hely igazi sajátossága, hogy a fehér már-
ványból faragott, tornyos mauzóleumok, az 
aprólékosan kidolgozott szobrok és a dí-
szes emléktáblákkal jelölt családi sírhelyek 
útvesztőiben úgy sétálgathatunk, mint a 
város bármelyik más pontján, és még kávé-
zókat és bárokat is találunk útközben. Ettől 
függetlenül mindenkinek fel kell készülnie 
egy már-már valóban túlvilági élményre, 
hiszen nem ritkák a félig nyitott sírhelyek, 
melyeknél jól látható, hogy a koporsót nem 
földelték el. 

A SZÍNEK KAVALKÁDJA
Azok számára viszont, akik Buenos Aires 
vidámabb arcára kíváncsiak, a La Boca 
negyed jelenti a legfőbb célpontot. A me-
diterrán országokból érkezett bevándorlók 
keze munkáját magán viselő városrész 
ezer színűre festett bádogépületeiről híres. 

A maté tea 
az argentinok 

nemzeti itala, mely 
a maté fa finomra 

vágott, zöldes 
színű, szárított 
hajtásaiból és 

leveleiből készül 
úgy, hogy azt 

vízzel leforrázzák. 
Fogyasztása 

igazi szertartás: 
a levélen kívül 

egy üreges 
maté tök és egy 

fémből készült ún. 
bombilla szívószál 

kell hozzá. 

68 ! Klubunk 1931-ben szerepelt Argentínában is – az elindulás könnyes 
lehetett, hiszen a csapatot százak kísérték kiwww.fradi.hu

# UTAZÁS
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Ezek története igazán bájos: a kikötő raktá-
raiban dolgozó spanyol és olasz munkások 
a megmaradt festéket rendre hazavitték 
magukkal, és saját otthonaik színesíté-
sére használták fel. Egyszerre azonban 
soha nem tudtak annyi alapanyagot 
összeszedni, hogy az egész épületre elég 
legyen, ezért lett az itt álló házak minden 
eleme más és más színű. A La Boca negyed 
vidám utcaképét tovább erősíti, hogy házai 
között sétálgatva bármikor találkozhatunk 
aszfalton tangózó párokkal, vagy élettel 
teli, focilabdát kergető gyerekekkel. Utób-
biak fiatal koruk ellenére is jól ismerik a 
mondást: ha La Boca szegénynegyedében 
születtél, az egyetlen esélyed, hogy onnan 
kikerülj, a futball. Ehhez nyújt ugródeszkát 
számukra a helyben alapított Boca Juniors 
labdarúgóklub, ahogy tette azt a futball-
világ több nagy csillagával is – beleértve 
például Diego Maradonát.

FRISS ÉLMÉNYEKBŐL 
TÁPLÁLKOZVA
Tizenkétezer kilométer – hozzávetőlege-
sen ilyen messze van egymástól Argentína 
és Magyarország fővárosa. Ekkora távol-
ságból pedig nehéz megítélni, mit is takar 
valójában a város szélsőségekkel teli arca. 
A Ferencváros háza táján azonban vannak 
olyanok, akik tudják a választ erre, hiszen 
az elmúlt ősszel képviseltették magukat 
a Buenos Airesben megrendezett ifjúsági 
olimpián – nem is akármilyen eredmény-
nyel. ”Számomra a legmeglepőbb az volt 
a városban, hogy napszaktól függetlenül 
mindig nagyon sokan vannak az utcákon. 
De azt pozitívan tapasztaltam, hogy noha 
a járdán közlekedve meglehetősen akara-
tosak az emberek, a buszmegállóban már 
mindenki szép türelmesen vár a sorára. 
Összességében egy sokszínű, nyüzsgő 
hely, ahol egyenesen kötelező steaket kós-
tolni. Jobb éttermekben adnak mellé tor-
más-csilis szószt is, amitől a hús csak még 
finomabb lesz” – idézi fel friss emlékeit 
Zsoldosi Karolina, az ifjúsági olimpián 11. 
helyen végzett fiatal vívónk.
Utóbbi állítására rögtön ráerősít újdonsült 
ifjúsági olimpiai bajnok tornászunk, Balázs 
Krisztián is – aki nem mellesleg egy ezüst- és 

Az Avenida 
9 de Juliót 
– az út neve 
az argentin 
függetlenség 
kikiáltásának 
napjára, július 
9-ére emlé-
keztet – közel 
100 méteres 
szélességével 
rekordernek 
számít. 
Egyik oldalá-
ról a másikra 
átjutni időn-
ként 4 percbe 
is beletelik.

egy bronzérmet is hozott haza a nyakában 
a tengerentúlról. ”Nemhiába a steak az ar-
gentin konyha specialitása, valóban nagyon 
más kint, mint itthon. Határozottan sokkal 
finomabb. Ami bennem mégis a leginkább 
megmaradt a városról, az annak kettőssége. 
Az utcákat járva akár sarokról sarokra is 
változhat a hangulat. Vannak kifejezetten 
szegény, kevésbé rendezett környékek, 
mellettük pedig ott pompáznak a modern 
épületek és a szép negyedek. Maga az 
olimpiai falu viszont igazán impozáns volt, és 
minden elképzelhető igényünket kielégítette. 
Hiába a közel 15 órás út, bátran kijelentem, 
hogy bármikor visszamennék oda.” 
A legtöbbet mégis talán Hadfi Gréta, ifjúsá-
gi olimpiai bronzérmes strandkézilabdázónk 
látta, tapasztalta a városból, hiszen neki 
minden versenynapon kétszer másfél órát 
kellett busszal utaznia az olimpiai falu és a 
meccsek helyszíne között. ”Tapasztalatból 
mondom tehát: Buenos Aires közlekedése 
egészen jó, noha a soksávos utak látványát 
még Budapestről érkezve is időbe telt meg-
szoknom. Volt szerencsénk többször is csa-
tangolni az utcákon, így eljutottunk többek 
között a La Boca negyedbe, ami egyenesen 
lenyűgöző. A szuveníreket pedig minden 
ilyen kiruccanáson marokszám gyűjtöttem, 
aminek hála a hazafele úton más bőrönd-
jébe is pakolnom kellett, hogy mindennel 
elférjek. De muszáj volt hoznom magam-
mal például karamellát, ami ott minden 
desszert alapeleme, és maté füvet, hozzá 
pedig szakszerű szívószálat, hogy itthon is 
elkészíthessem ezt az argentin specialitást.”

között a La Boca negyedbe, ami egyenesen 

ilyen kiruccanáson marokszám gyűjtöttem, 

kellett busszal utaznia az olimpiai falu és a 
Tapasztalatból 

mondom tehát: Buenos Aires közlekedése 
egészen jó, noha a soksávos utak látványát 
még Budapestről érkezve is időbe telt meg-
szoknom. Volt szerencsénk többször is csa-
tangolni az utcákon, így eljutottunk többek 

még Budapestről érkezve is időbe telt meg-
szoknom. Volt szerencsénk többször is csa-
tangolni az utcákon, így eljutottunk többek 
között a La Boca negyedbe, ami egyenesen 

egészen jó, noha a soksávos utak látványát 
még Budapestről érkezve is időbe telt meg-
szoknom. Volt szerencsénk többször is csa-
tangolni az utcákon, így eljutottunk többek 
között a La Boca negyedbe, ami egyenesen 

69 www.fradi.hu! Legendás labdarúgóink 1929-ben – Uruguay és Brazília mellett – Argentínában is 
tiszteletüket tették, ha pedig ott jártak, akkor a River Plate csapatát 4-3-ra legyőzték

UTAZÁS #

FIN_066-069_ZF_1901_Utazas_3.indd   69 10/12/18   08:59



Cincinnatus
a Fradiban
Cincinnatus római vezért az eke szarva mellől 
hívták csatába a veszély idején a hagyomány 
szerint. Megtette, amit meg kellett tennie, majd 
visszament szántani. Neve a kötelességtudat, 
a hűség, a hazaszeretet jelképe lett. A Fradi 
Cincinnatusára, Csikós Gyulára emlékezünk.
SZÖVEG: N. PÁL JÓZSEF

Féltünk, csontját töri, ha vetődik, írta Rónay 
László, a nemrég távozott fradista irodalom-
történész. 1950 késő nyaráról beszélt, a csa-
patot szétzúzni szánó átigazolási hullám ifjú 
tanújaként, amikor a Fradi – Budait és Kocsist a 
Honvédba, Deákot és Hennit meg a Dózsába ve-
zényelték hatalmi szóval – kapus nélkül maradt 
lényegében.
Néhány mérkőzésen Pamuki őrizte a hálót igen 
bizonytalanul, más megoldás után kellett nézni 
hát. A gárdától 1947 végén elköszönt, a Phö-
busban védő Csikós nevét Molnár Béla intéző 
hozta szóba, s ő a hívásra igent mondott, fél 
órával az átigazolási idő lejárta előtt. Harminchét 
esztendős múlt ekkor, ám ismét csatasorba állt, 
s védte a csapat kapuját az 1950-es őszi idény-
ben, tíz bajnoki mérkőzésen át. Aztán – akár 
egy modern kori Cincinnatus – visszavonult, de 
utódait, Tóth Istvánt és Szabó Lászlót maga vá-
lasztotta ki, játékosfigyelőként járta az országot, 
s az ’53 utáni klasszisok, Mátrai, Fenyvesi és 
Orosz megszerzésében is jelentős szerepe volt. 
Vízcsapot javított, ha kellett – ez volt a szakmája 
–, ám leginkább a Fradiért élt, dolgozott mind-
halálig.
Pályafutásának e torokszorító zárlata sokak 
emlékezetében élt, sőt – ilyen az idő törvé-
nye – ez élt a leginkább talán. Pedig a korábbi 
rész is figyelemre méltó, hisz a Ferencváros 
két atomkorszaka – a harmincas évek és az 
1948/49-es csapat – közti időnek az egyik ikonja 

Cincinnatus
a Fradiban
Cincinnatus római vezért az eke szarva mellől 
hívták csatába a veszély idején a hagyomány 
szerint. Megtette, amit meg kellett tennie, majd 
visszament szántani. Neve a kötelességtudat, 
a hűség, a hazaszeretet jelképe lett. A Fradi 
Cincinnatusára, Csikós Gyulára emlékezünk.

70 ! Fritz Alajos, Amsel Ignác, Huber Rezső, Háda József 
után Csikós Gyula az FTC ötödik válogatott kapusa voltwww.fradi.hu

# ÖRÖKZÖLD 
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volt. Kapusként a Háda József és a Henni Géza 
közötti majd’ egy évtized oszlopa, a zöld-fehé-
rek hálóőr-legendáriumának a beltagja egyértel-
műen.
Közel huszonhét évesen érkezett, Háda tá-
vozása után. Toldi, Táncos és Korányi elment 
ekkorra, Sárosi III, Rudas és Gyetvai meg beérett 
éppen, s az új sereglésnek lett meghatározó 
alakja Csikós Gyula is. 1940 elejét írtunk, Európá-
ban dúlt már a háború, nagyobb lett az ország, 

”édes Erdély” fele is visszatért hamarost, új 
csapatok tűntek föl az élvonalban, Nagyvárad, 
Kolozsvár, aztán Újvidék is a következő évben. 
Átalakult a sport vezetése, a futball egy nagyon 
vegyes emléket hátrahagyott miniszteri biztost 
kapott, a Hungária FC (mert a zsidótörvények-
nek nem akart megfelelni) önmagát oszlatta fel, 
majd az egyesületet – az MTK-t – is megszün-
tették ’42-ben, hatalmi szóval immár. Csikós e 
zavaros idő Ferencvárosának lett az első számú 
hálóőre, meg a válogatott portása is néhanap.
Vele kétszer a bajnoki címet (’40, ’41), három-
szor a Magyar Kupát (’42, ’43, ’44) is elhódította 
a gárda, ’40-ben meg a KK döntőjébe jutott (a 
finálét a feszült magyar–román viszony miatt 
nem játszották le már), s e hektikus korban az 
állandóságot jelentette ő. Közben a ”rendszer-
vita” is dúlt persze, az új módit – a WM-rend-
szert – nem akaródzott átvenni nekünk, s épp 
e vita miatt eléggé összevissza játszott a Fradi 
is. Volt, hogy bajnok lett, volt, hogy – hatvanki-
lenc kapott góllal! – hatodik csupán (1941/42), 
ám hősünk pozíciója megingathatatlan maradt. 
Majd’ háromszáz meccsen játszott 1940–47 
között, tizenháromszor védett a válogatottban – 
Tóth György, a Szeged FC, majd az UTE zsenije 
szorította ki –, ám csalódást igen ritkán okozott.
Hogy védett, milyen kapus volt, nem tudom. Az 
emlékezések a nyugalmát emlegetik. 174 centire 
nőtt az adatok szerint, s ez már akkor sem 
számított magas termetnek a kapusok között, 
kivételes ruganyossággal kellett bírnia tehát. No 
meg helyezkedési készséggel is, ott kellett áll-
nia, ahova a labda érkezett. Egyszerűen védett s 
– utódjával, Henni Gézával ellentétben – sosem 
látványosan, igen jók voltak a reflexei, s megint 
Hennivel, a káprázatos ”vonalkapussal” ellentét-
ben, jókor és jól futott ki, ha kellett.
Csendesen tette dolgát, s így tehetett a váloga-
tottban is. Első alkalommal, még a Phöbus játé-
kosaként, a csehek elleni 8:3-as meccsen őrizte 

a hálót, midőn Sárosi hetet vágott a világsztár Planickának 
’37 szeptemberében, aztán ’40-ben ő lett az első számú 
kapus. Sajnos a németek ellen ’41 áprilisában megesett 
0:7-nek is szenvedője lett, ki is került a keretből hamarost, 
ám az olaszok elleni genovai 1:1 (1940 decembere) bra-
vúrokat bemutatott hőse az új – ’45 utáni – korszak első 
találkozóin ismét jeleskedett.
1945. augusztus 19–20-án az Országos Sportnapok ke-
retében rendezett ”kettős” osztrák–magyaron ismét ő 
állt a ketrecünk előtt, történelmi pillanatot élt át tehát – a 
második meccsen Zsengellér, a régi, és Puskás, az új kor 
zsenije egyként a gárda tagja volt –, 1946/47-ben még 
első kapus volt a Fradiban is, ám a feltűnt Henni Gézával 
már nem bírhatott. Harmincnégy múlt ekkor, elment egy-
kori csapatába, a Phöbusba védeni hát, ám amikor – majd’ 
három év múlva – szükség lett reá, menten visszatért, 
hogy biztonságot adjon ”megrogyasztott” csapatának a 
diktatúra idején. A kör bezárult tehát.
Edző lett aztán, a tartalékcsapatot vezényelte, dolgozott 
Lengyelországban, idehaza meg Szolnokon és Veszprém-
ben, de a Fradit nem hagyta magára soha. Volt szakosz-
tályvezető-helyettes, a baráti körben szorgoskodott, s jó 
szívvel beszélgetett az utódaival is. Tanulják meg szóval 
irányítani a védelmet, ezt hajtogatta egyre, s szeressék a 
futballt nagyon, Balogh Tamásra, Zsiborás Gáborra rendre 
odafigyelt, s noha a honi foci újabb jelenségeit rezignáltan 

nézte már, a meccsekről nem hiányzott továbbra sem.
Robert Parisonnak a centenáriumi filmjét nézem. Az 1980-
as évek közepén készült beszélgetéseket látok, Sárosit, 
Hádát, Keményt s Csikós Gyulát is persze. Tar fejű úriem-
ber szól, a negyvenes évek Fradijáról beszél, Rudasról, 
Sárosi III-ról s a többiekről, angyali nyugalommal, úgy 
talán, ahogy a kapuban is állhatott egykoron. 
Géczi István, a Fradi-kapuslegendárium óriása, amikor Csi-
kósról kérdezték, tudja-e, ki volt ő, megsértődött szinte. 
Hogyne tudná, mondta, ám Balogh Tonó, a két évtizeddel 
ifjabb hálóőr már elbizonytalanodott. Mi történt közben, 
hol szakadt meg a tradíció, ezen elgondolkodhatunk, 
ahogy e szebb napokat – s itt nem az eredményességről 
mint egyetlen mai parancsról beszélek elsősorban! – meg-
élt klub szívet szorító sorsán is talán.

A FERENCVÁROS KÉT ATOM-A FERENCVÁROS KÉT ATOM-
KORSZAKA – A HARMINCAS 
ÉVEK ÉS AZ 1948/49-ES 
CSAPAT – KÖZTI IDŐNEK 
AZ EGYIK IKONJA VOLT

71 www.fradi.hu! Csikós Gyula védte a kapunkat minden idők leggól gazdagabb Fradi–
Honvéd-meccsén: 1941 augusztusában 11-5-re vertük a kispestieket

ÖRÖKZÖLD #
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72www.fradi.hu ! Edzőtábor esetén hiába a sok csábító helyi különlegesség, a  
já téko sok akkor is a Budapesten megszokott étrendet követik

# GASZTRÓ

KÉNYES
(EGYEN)SÚLY
Egy sportoló esetében az ideális 
testsúly elérése legalább olyan 
fontos, mint a mentális vagy 
technikai felkészülés. Azonban 
messze nem csak a mérleg nyelve 
esik itt latba. Teljesítőképesség, 
kitartás, reakcióidő – ezek mind 
olyan tényezők, melyek könnyen 
felülírják a ”kevesebb jobb” 
szabályát. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

FOGYÓKÚRA HELYETT 
TESTSÚLYKONTROLL
Két fogalom, ami látszólag ugyanazt takarja, 
pedig a legkevésbé sem helyettesíthetők egy-
mással. Míg előbbi tisztán a külső megjelenésről 
szól, utóbbi a céloknak megfelelő testösszetétel 
kialakítását célozza szigorú szakmai kontroll mel-
lett. Ezen kettősség alapján a sportágakat három 
nagy csoportra oszthatjuk. Van, ahol a testtömeg 
mint versenykategória alapvető fontosságú, míg 
máshol a minél szebb és formásabb kontúrok az 
egyedüli mérvadók. És ott a harmadik, a klasz-
szikus sportok halmaza, ahol a robbanékonyság 
és az erő az elsődleges, nem pedig az, hogy a 
sportoló mennyit nyom épp. ”Utóbbiak esetében 
egy évet egészében kell néznünk. Különböző 
időszakokban ugyanis különböző egy verseny-
ző testének összetétele. Más az alapozásnál, 
amikor a sok kondiedzésnek hála gyarapszik az 
izom, és azzal együtt a testtömeg is. És más a 
versenyidőszakban, amikor a mérkőzések és ver-
senyek miatt az erőnléti tréning háttérbe szorul, Fo
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73 www.fradi.hu! Fritz Péter a paralimpiára készülő két sportolónk, Lévay Petra triatlonos 
és Sas Sándor erőemelő atlétánk felkészülését is segíti

GASZTRÓ #

aminek nyomán szinte heteken belül elindul egy 
ellentétes irányú változás” – árnyalja a testsúlyról 
alkotott leegyszerűsítő képet dr. habil. Fritz 
Péter, a Ferencváros egészségtudományi szakér-
tője. Hozzáteszi: az alapszakasz végén, a kará-
csonyi leállást követően bizonyos szintig elölről 
kell kezdeni mindent. Újra jön az erősítés, mellyel 
az izomzatot úgy kell felépíteni, hogy aztán a 
testtömegben szükségszerűen újra bekövetkező 
visszaesés ne hozzon magával teljesítménycsök-
kenést is.

SZÉLSŐSÉGEK NÉLKÜL
Márpedig ennek alapfeltétele, hogy a súly-
vesztés elsősorban a testzsír, és ne az izomzat 
kárára következzen be. Ehhez pedig szoros 
felügyelet és szigorúan személyre szabott 
program szükséges, melyből – a tévhitekkel 
ellentétben – nem hiányozhat sem a szénhid-

rát, sem a fehérje, sem a zsír. Az viszont, hogy 
ezekből milyen összetételű diéta áll össze, 
teljesen egyén- és sportágfüggő. A teljesítmény 
és a teherbírás szinten tartása egy sportolónál 
kritikus, amit mindennemű megvonás nélkül kell 
biztosítani. ”Vannak sportolók, akiknek a szer-
vezete nagyon gyorsan reagál egy megfelelően 
összerakott étrendre. Hiába irigylik azonban 
őket a társaik, ez az előny könnyen hátrányuk-
ra is válhat. Ha ugyanis egy inaktívabb időszak-
ban nem figyelnek oda magukra, gyorsan el is 
veszíthetik a felépített izomzatukat. A könnyen 
jött, könnyen ment klasszikus esete ez.”

CSAK MÉRTÉKKEL
Egyetlen általános alapszabály van pusztán: a 
testtömeg csökkentéséhez a napi szintű teljes 
energiabevitelt kell minimálisan – 50–100 kaló-
riával – visszavenni. Ilyen nagyságrendű változ-
tatás mellett pedig heti 1-2 kilogrammos fogyás 
várható anélkül, hogy a szervezet egyensúlya 
felborulna. Ha ez egy sportoló esetében a moz-
gás mellett kellő türelemmel is párosul, akkor el 
lehet érni a kitűzött célokat. De van egy negye-
dik, nem kevésbé fontos tényező is: a tudatos-
ság. Napi hat étkezéssel, a vércukorszint szinten 
tartásával és az anyagcsere szempontjából 
elengedhetetlen rostbevitellel már nagy lépést 
tettünk előre anélkül, hogy bármit megvontunk 
volna a szervezettől. ”Karácsonykor mindig 
azzal engedem el a fradistákat pihenni, hogy 
bátran egyenek jókat az ünnepek alatt. Fontos 
tudatosítani: megfelelő kontroll mellett nem kell 
elvetnünk a régre visszanyúló hagyományokat. 
Ott van például a töltött káposzta. Rostban és 
C-vitaminban gazdag étel, a rizs jó szénhidrát-
forrás, míg a hús ideális a fehérjebevitel miatt. 
Ha a tejfölt joghurtra cseréljük benne, a fehér 
kenyeret pedig elhagyjuk mellőle, sportolói 
szemmel nézve teljesen ideális fogás.”

SZAKEMBERKÉNT NEM 
HISZEK AZ ÁLTALÁNOS, 
BÁRKINÉL MŰKÖDŐ 
DIÉTÁKBAN. A SZAKMAI 
KONTROLLT NÉLKÜ-
LÖZŐ ÉTRENDEK 
TÖBB VESZÉLLYEL 
FENYEGETNEK, MINT 
EREDMÉNNYEL. ÉS MÉG 
HA VAN IS LÁT SZATUK, AZ 
LEGFELJEBB ÁTMENETI, 
AMIT EGY NAGYON GYORS 
VISSZA RENDEZŐDÉS 
KÖVET, RÁADÁSUL 
EGY, AZ EREDETINÉL 
ROSSZABB HELYZETBE.

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. FRITZ PÉTER
egészség tudományi szakértő
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 MARCEL 
HEISTER
1. Milyen gyerekkorod volt, miként 
lettél futballista? A felmenőim közt 
németek és horvátok is vannak, de 
Németországban nőttem fel. Az isko-
lában az osztálytársakkal mindennap 
fociztunk, ekkor szerettem meg ezt a 
szép játékot, majd magamtól kezdtem 
edzésre járni. Édesapám is szereti a 
sportot, ő bokszoló volt.

2. Kedvenc csapatod és játékosod 
gyerekként? A Barcelona és Ronal-
dinho.

3. Jelenleg kit tartasz a világon a leg-
jobb futballistának? Hosszú évek óta 
Lionel Messi a földkerekség legjobbja.

4. Ki a legjobb játékos, aki ellen vala-
ha pályára léptél? Az izraeli válogatott 
Maor Buzaglo, még a Beitar csapatá-
ban játszottam ellene.

5. Fél éve játszol a Fradiban. Mi-
lyennek látod a klubot? Hatalmas 
tradíciókkal rendelkező, hihetetlenül 
népszerű egyesület. Még soha nem 
játszottam ekkora szurkolótábor-
ral rendelkező csapatban, minden 
meccsen érezzük a támogatásukat, 
a nézők szinte együtt lélegeznek a 
játékosokkal. 

6. Mit tekintesz a Fradi legnagyobb 
erényének? Kiegyensúlyozottak va-
gyunk. Tudunk egymásért és a klubért 
küzdeni, továbbá fontos, hogy nagyon 
jó a légkör az öltözőn belül.

7. Mennyire ízlik a magyar konyha? 
Nagyon szeretem a magyar konyha 
ízeit. A fő kedvencem a gulyás.

Született: Albstadt-Ebingen, 
1992. július 27.

Magasság, testsúly: 
182 cm/74 kg
Poszt: védő

Korábbi klubjai: 
Hoffenheim (német), Zadar, 

Istra (mindkettő horvát), 
Beitar Jerusalem (izraeli)

8. Kedvenc könyved, filmed, színé-
szed, színésznőd? Könyvben Modric 
önéletrajzi könyve nagy hatással volt 
rám, filmben a Törvénytisztelő polgár, 
színészben Gerard Butler, míg színész-
nőben Jennifer Lawrence a kedven-
cem. 

9. Milyen autóval közlekedsz? 
Mercedes C Coupéval.

10. Mivel töltöd legszívesebben a 
szabadidődet? A családi események 
kapcsolnak ki leginkább. A barátnőm-
mel és a kutyánkkal sokat kirándulunk, 
szerencsére ez ügyben ideális a hely-
zet, hiszen Budapest gyönyörű város.

11. Eddigi legjobb meccsed a Fradi-
ban? Az Újpest elleni győztes derbi, a 
hangulat örökké felejthetetlen marad 
számomra.

12. A téli szünetben hol pihensz majd, 
hova mennél legszívesebben nyaral-
ni? Végre a családommal tölthetem a 
karácsonyt. Amíg Izraelben játszottam, 
nem volt erre lehetőség, mert olyan-
kor ott bajnoki forduló van. Már most 
nagyon várom a közös karácsonyt a 
szeretteimmel. Nyaralni legszíveseb-
ben Horvátországba járok.

13. Közeli és távoli terveid? Mindenek-
előtt meg kell nyernünk a harmincadik 
bajnoki címet. Távolabbra nézve, sike-
resen szerepelni a csapattal a nemzet-
közi kupaporondon.

+1 Életmottód? Ne csak a nagy dolgok 
tegyenek boldoggá, lásd és találd meg 
az élet apró örömeit is.

rám, filmben a Törvénytisztelő polgár, 

A totó hagyományait 
megidézve 13+1 
kérdést teszünk 

fel kedven ce-
inknek. Ezúttal 

labdarúgócsapatunk 
balhátvédjét, Marcel 
Heistert faggattuk.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

74 ! Az Újpest elleni derbit az ősszel 20 675 néző 
előtt játszottukwww.fradi.hu
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EGY FRADISTA KÖNYVESPOLCÁRÓL 
SEM HIÁNYOZHAT!

AJÁNDÉK DVD-MELLÉKLETTEL! 

EXKLUZÍV KÉPEK, VIDEÓK, SZAKOSZTÁLYI BESZÁMOLÓK

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