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Október
NŐI LABDARÚGÁS
Október 13., NB I
szombat
FTC–Astra
Október 25., NB I
csütörtök
FTC–Haladás
JÉGKORONG
Október 1., hétfő, Erste Liga
FTC-Telekom–Csíkszereda

FÉRFI LABDARÚGÁS
Október 6., szombat, NB I
FTC–DVSC
Október 20., szombat, NB I
PAFC–FTC
Október 27., szombat, NB I
DVTK–FTC

Október 5., péntek, Erste Liga
Vienna Capitals II–FTC-Telekom
Október 8., hétfő, Erste Liga
FTC-Telekom –Corona Brassó
Október 14., vasárnap, Erste Liga
FTC-Telekom–Gyergyó
Október 21., vasárnap, Erste Liga
DEAC–FTC-Telekom
Október 22., hétfő, Erste Liga
FTC-Telekom–Csíkszereda
Október 26., péntek, Erste Liga
DAB–FTC-Telekom

NŐI KÉZILABDA
Október 5., péntek, Bajnokok
Ligája
CSM Bucuresti–FTC-Rail Cargo
Hungaria
Október 9., kedd, NB I
FTC-Rail Cargo Hungaria–DVSC
Október 14., vasárnap, Bajnokok
Ligája
FTC-Rail Cargo Hungaria–Vipers
Október 27., szombat, NB I
FTC-Rail Cargo Hungaria–Vác

!

Történelmi szezon: idén a női kézilabdázók és
a vízilabdacsapat is a Bajnokok Ligájában szerepel
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Október 28., vasárnap, Erste Liga
Vienna Capitals II–FTC-Telekom
Október 29., hétfő, Erste Liga
FTC-Telekom–UTE

FÉRFI KÉZILABDA
Október 7., vasárnap, NB I
Veszprém–FTC
Október 13., szombat, NB I
FTC–Mezőkövesd
Október 20., szombat, NB I
Vecsés–FTC
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Labdarúgó utánpótláscsapataink vadonatúj
szerelésben gyakorolhatnak szeptembertől
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LEVÉL #

ÚJ ARCOK,
RÉGI HARCOK
Tradicionális elkötelezettséggel lehet a Ferencvárost a leginkább szolgálni, képviselni, segíteni,
ugyanakkor a kor kihívásainak is meg kell felelni.
Magazinunk némi arculatváltásának is ez az oka,
erősen bízunk abban, hogy szurkolóink, olvasóink tetszését is elnyeri majd az inkább megjelenésében mutatkozó változás. Ami azonban
nem változik, a Fradi iránti szeretet, elvégre a
lap összes munkatársa immáron hatodik éve
missziónak tekinti a Zöld & Fehér elkészítését:
reményeink szerint mindez az írásokból, a gondolatokból is érződik, átjön.
Miként átjött Sergei Rebrov expozéjából is; pontosan tudja, hol lett edző, mit jelent ennek az
országnak a Ferencváros. Az ukrán tréner, akárcsak elődje, Thomas Doll, klasszis futballista volt,
s ha ugyanazt a karriert a kispadon is befutja,
abból a Fradi is biztosan profitál. Egy biztos:
szigorú lesz, gyorsan egyértelművé tette, nála
nem számít a múlt, ki hányszoros válogatott,
kizárólag a teljesítmény alapján dönt. Mint az a
magazinunkban készített interjúban is olvasható,
egykori kijevi mestere, az edzőfejedelem, Valerij
Lobanovszkij útját járja, fegyelmezett, gyors
és támadó stílusú csapatban gondolkodik. Az
elképzelés és az eddig látottak Ricardo Monizra
emlékeztetnek, azzal a különbséggel, hogy a
védekezésre sokkal nagyobb hangsúlyt fektet
az új szakvezető. Persze, úgyis majd az eredmények döntik el a stílusirányzat helyességét, ám
nem vitás: a Ferencváros hagyományait idéző,
megalkuvást nem ismerő támadófutballra a Fradi szurkolói mindenkor vevők – ha ezt látják a
pályán a csapattól, függetlenül a végeredménytől, megtapsolják a játékosokat.
Új arculat, új arcok és régi harcok várnak tehát
ránk az őszi szezonban. Szenvedélyes és hűséges szurkolótáborunkra szerencsére bizton
számíthatunk. Igaz, ezt már megszoktuk, hiszen
ez is a Fradi tradíciójához tartozik…
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Bánki József
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13 év után először fordul elő, hogy női kézilabdacsapatunk
Szucsánszki Zita nélkül vág neki egy szezonnak
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# HÍREK

GYORS

ESÉLYEGYENLŐSÉG A JÉGEN

A jégkorong az egyik legdinamikusabb
csapatsportág. A Ferencváros utánpótlásában a kis fradisták máris sportemberi
nagyságukról tettek tanúbizonyságot. Siket
csapattársuk, Tapolczai Botond kedvéért
ugyanis mindannyian megtanulták a jelbeszédet.
– Botondnak nagyon tetszik a jégkorong.
Nagyszerű közösségbe került, igazán
hálás vagyok a Fradinak, és Kercsóné Gál
Gabriella pedagógusnak, hogy a halló
gyerekekkel együtt sportolhat – mondja
Botond édesapja, dr. Tapolczai Gergely.

VÍZILABDA
Ezüstérmes lett az FTC
ificsapata a barcelonai
Turbo Kupán, miután
a döntőben ötméteresekkel 12-11-re kikapott
a CN Barcelonától. Ez
volt Varga Dániel debütálása vezetőedzőként.
Soha rosszabb
kezdést!
TEKE
Ifistáink szoros mérkőzést játszottak a BKV-s
lányokkal, de a végén a
+1 fa elég volt a győzelemhez. Hegedűs Tímea
610 fás remek egyéni
csúcsot ért el.
ATLÉTIKA
A felnőtt Atlétikai
Magyar Liga Döntő
keretén belül rendezték meg a serdülő
korosztály versenyét.
Az FTC legeredményesebb sportolója Karkiss
Léna lett, aki megnyerte az ötösugrást,
magasugrásban pedig
bronzérmet szerzett,
csakúgy, mint a magas
ugró Bánóczi Kristóf.
Albertirsán rendezték
meg az újoncok összetett magyar bajnokságát, amelyen Kratochwil
Réka arany-, míg Vrabecz Anna bronzéremmel zárt négypróbában.
Gerelyhajítónk, Romsics
Nóra harmadik lett.

www.fradi.hu
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BOLDOGÍTÓ IGEN

Macedón labdarúgónk, Sztefan
Szpirovszki idén nyáron vette el szerelmét, Tamarát. A fiatalok még hazájukban, Macedóniában ismerkedtek meg,
és már közel 10 éve egy párt alkotnak.
– Tavaly Görögországban kértem
meg Tamara kezét – mesélte Sztefan. – Régóta együtt voltunk már, és
úgy éreztem, hogy eljött ennek az
ideje. Szerencsére egyetértett velem,
és igent mondott. A menyegző igazi,
hagyományos macedón lakodalom
volt, körülbelül 300 vendéggel.

6

SZERENCSÉS SZÁM

Már vége azoknak az időknek, amikor egy-egy labdarúgócsapat tagjai
1-től 11-ig számozott mezekben léptek
pályára. Ukrán légiósunk, az idényt
remek formában kezdő Ivan Petrjak
például a 34-es számot választotta.
– Amikor először lehetőségem volt
magamnak számot választani, rögtön
34-esben kezdtem futballozni. Azóta
pedig olyan jól alakul a pályafutásom,
hogy nem volt okom változtatni, a 34es a szerencseszámommá vált – árulta
el a szélső.

!

Az új tanévben első alkalommal indult hokiosztály
a Ferencvárosi Sportiskolában
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HÍREK #

MÉLY VÍZBEN

Székelyi Dániel nem korlátozza az úszást medencére. Szakága
adottságainak megfelelően rendszeresen nyílt vízen versenyez, és bizony nem csak a nagy távolságokkal, valamint az
ellenfelekkel kell megküzdenie.
– Az egyik első nyílt vízi versenyemen, Törökországban alig
száz métert úsztunk be a parttól, s amerre néztem, mindenhol
medúzát láttam. Mondanom sem kell, ők nem voltak tekintettel
a versenyre – meséli Dani.

KÜLÖNLEGES GYŰJTEMÉNY

Czikkely Boldizsár az 1960-as évek óta rendszeresen jár mec�csekre, elkötelezett támogatója a Fradinak. Boldi bácsi az évek
során rengeteg Fradi-zászlót gyűjtött össze, de mindig újabb
bővítési célokat tűz ki maga elé.
– Amikor 65 éves voltam, 150 zászlóm volt, úgyhogy idénre,
a 70. születésnapomra a 200-at tűztem ki célul. Sikerült, már
210 körül járok, a 75. születésnapomra pedig a 250 a cél.

!

Három esztendeje, 2015 szeptemberében alakult meg
az FTC szinkronúszó-szakosztálya
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TRIATLONKERÉKPÁR
Triatlonszakosztályunk
toborzót hirdet, korosztálytól függetlenül várnak
mindenkit,
aki szeretné jobban
megismerni
a sportágat,
vagy akár
profi versenyzővé válna!
Gyere triat
lonozni a
Fradiba!
Ha szeretsz
úszni, bringázni, futni,
vagy akár
csak az egyiket ezek közül,
és kacérkodsz
a gondolattal,
hogy jobban
megismerd
a sportágat,
vagy profi
versenyző
szeretnél
lenni, akkor
szeretettel
várunk a Ferencváros csapatába! Kezdd
a következő
szezonra való
felkészülést
egy szuper
közösségben!

@
fradi.hu

GYORS
KAJAK-KENU
Fiatal maratoni kajakozónk, Fekete Dorina,
az FTC-Rekontir szakosztályának egyetlen
indulója óriási versenyben ezüstérmet szerzett a portugáliai Prado
Vila Verdében rendezett felnőtt, U23-as és
ifjúsági kajak-kenu
maraton világbajnok
ságon.
SZINKRONÚSZÁS
Csatlakozz Te is Magyarország legnagyobb
és legnépszerűbb
egyesületéhez! Légy
csapatunk tagja! Az FTC
szinkronúszó-szakosztálya exkluzív környezetben, a Népligettől
mindössze 5 percre vár
minden tanfolyamra és
versenysportra jelentkező gyermeket.
VERRASZTÓ
NEM PIHEN
Európa-bajnok úszónk,
Verrasztó Dávid nem
állt le a kontinensviadal
után sem. Ő is részt
vesz a világkupa-soro
zatban. Előbb Kazanyban ezüstérmet szerzett 200 m vegyesen,
majd Dohában 200 m
háton lett bronzérmes.
A vk negyedik állomását október 4–6. között
Budapesten, a Duna
Arénában rendezik.

www.fradi.hu
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# ZÖLDÖVEZET

TELJESEN
A MIÉNK!

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB
FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
OLVASÓSZERKESZTŐ: Novák Miklós
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely
MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila,
Czégány Pál, Diószeghy Betti, Horváth Péter, Kis Ferenc,
Koós Levente, Koczó Dávid, Kovács Bence, Lakat T. Károly,
Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám, Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Orlóci Zsuzsanna (Fotósarok),
Tobak Csaba, Vincze József (FTC Múzeum)

SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID
2014 decemberében a Ferencvárosi Torna Club újabb
szempontból vált úttörővé a magyar egyesületek között
azzal, hogy televíziós magazinműsort indított.
A Fradi TV első évadát az azóta megszűnt SportKlubon
nézhették a fradisták. A csatorna sok segítséget nyújtott a magazinműsor elkészítéséhez, hangtechnikával és
rendszeres stúdióbeszélgetésekkel járult hozzá, hogy a
magazin már az első adásoktól kezdve méltó legyen a
Fradi hagyományaihoz.
2016-ban a Fradi TV átköltözött a minden magyarországi szolgáltatónál elérhető M4 Sport adóra, ahol immár a
harmadik évadban jár. A FradiMédia fejlődésének köszönhetően pedig a magazinműsor egyre nagyobb arányban
vált saját gyártásúvá: a legutóbbi hónapokban az M4
lényegében már csak az egyes bejátszókat” összekötő
”
műsorvezetői konferálásokat rögzítette.
Szeptemberben a fejlődési folyamat újabb szintre lépett:
a Fradi TV most már 100%-ban saját gyártású műsor, az
első képkockától az utolsóig!
A Fradi TV egy-egy kiadása 25 perces, és valamennyi
epizódban foglalkozunk a Ferencváros labdarúgócsapatával, mellette pedig legalább 2-3 másik szakosztállyal. A
Fradi TV-ben a Ferencvárosi Torna Clubnak már mind a
20 szakosztálya képviseltette magát.
Mindegyik új műsor kedd délután vagy este debütál az
M4 sportcsatornán, majd az adott héten jellemzően több
ismétlésben is megnézhetik a zöld-fehér szimpatizánsok
a Fradi TV-t. Az egyes anyagok a premier után néhány
nappal önálló életre kelnek a Fradi.hu-n és a Ferencvárosi
Torna Club hivatalos YouTube-csatornáján, míg a Fradi
TV Facebook-oldalán a magazinműsor régebbi adásai is
teljes egészében visszanézhetőek.
A FradiMédia mindent megtesz azért, hogy az immár
100%-ban saját gyártású Fradi TV továbbra is a megszokott, a klubot megillető színvonalon mutassa be sportolóink sikereit, az eredmények mögötti háttérmunkát és a
Fradi-versenyzők emberi oldalát.
Nézze továbbra is a Fradi TV-t az M4 Sporton!

www.fradi.hu
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KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Záhony u. 7.,1300 Budapest, Pf. 278. Telefon: 50-50-800.
Fax: 50-50-805. www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Soós Viktor v.soos@marquardmedia.hu
TERJESZTÉSI IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
CONTENT STUDIO ÜZLETÁGVEZETŐ:
Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
GRAFIKAI TERVEZÉS: Gróf Róbert
PROJEKTMENEDZSER: Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Németh Mihály
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,
zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei,
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.
A kiadó a MATESZ tagja!
Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és 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 címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkén
tes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

!

Az FTC hivatalos magazinja, a Zöld & Fehér
hat esztendeje jelent meg először

20/09/18 10:49

# HÍREK

ISMERKEDNEK
A CSALÁDTAGOK

Minden hazai labdarúgó-mérkőzést megelőzően kitelepül az FTC egy-egy szakosztálya a D-szektorba. A programsorozat
célja, hogy a közönség megismerkedjen az
FTC családjával, azokkal a sportágakkal és
sportolókkal, akikről korábban talán nem
is hallott. SZÖVEG: CZÉGÁNY PÁL
A Szakosztályok az Arénában” programnak köszönhetően
”
találkozhattak így már a szurkolók a kétszeres olimpiai bajnok Magyar Zoltánnal, a magyar boksz edzőlegendájával,
Szántó Imrével vagy éppen a honi jégkorongsikerek egyik
letéteményesével, Kercsó Árpáddal. E szektorok alatt osztogatták az aláírásokat a később bajnoki címet és Európa
Kupát nyert vízilabdások, és ebbe a sorba illeszkednek a
női kézilabdások is. A női kézilabdacsapat tagjai a Vidi elleni találkozót megelőző egy órában megállás nélkül dedikálták a fradista ereklyéket, mosolyogtak a mobiltelefonok
kereszttüzében, és minden drukkerhez volt egy jó szavuk.
A Ferencvárosban vannak olyan csapatok, játékosok,
legendák, akik megszokták a figyelmet, a népszerűséget,
és teljes természetességgel, megérdemelten élvezik is azt,
hiszen az életüket tették fel a sportkarrierjükre. És vannak olyan nagyságok, akik kevésbé népszerű sportágban
találták meg a boldogságukat, s bár ugyanúgy odateszik
magukat minden nap az edzéseken vagy nyújtanak emberfelettit egy versenyen, a csillogásból nekik kevesebb
jut. Éppen ezért kivételes alkalom ezen sportolóinknak,
hogy megmutathatják magukat a Fradi drukkereinek. A
szurkolók kíváncsian tekintenek oda: lám, egy tornadres�szen így áll a Fradi-címer! A népszerű sportágak még
népszerűbbekké válnak a kitelepülés után, a kevésbé
ismertek képviselői pedig ismerőssé válnak, és időközben
jó néhány gyermek megtalálja – remélhetőleg életre szóló
– szenvedélyét. Megható élményem: egy kislány a női
vízilabdások kitelepülése után szégyenlősen tért vissza a
már elpakolt stand maradványai közé. Még éppen időben
érkezett, mint kiderült, szeretett volna kérni egy vízilabdát. Női pólósaink örömmel ajándékozták meg. Pár héttel
később ugyanez a kislány már büszkén mesélte, ő is vízilabdázó lett, immár a Népligetben gyakorol a kortársaival.
Ahogy a régen látott családtagra rácsodálkozik az ember, úgy ismerkedik egymással – vagy éppen köszönti a
másikat örömmel – sportoló és szurkoló. Ezáltal válik még
erősebbé, ami összeköti őket: a Ferencváros.

www.fradi.hu

FIN_010-012_ZF_1810_HIREK-MIX4_5.indd 10

10

NYÁRI SZÜNET UTÁN
ÚJULT ERŐVEL
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS
Az FTC Baráti Kör tevékenységét májustól új
elnökség irányítja. A nyári szünet előtti utolsó ös�szejövetelen Bálint László elnök elmondta, hogy a
szervezet alapvető célkitűzései nem változnak, de
pontosítani szeretnék a feladatokat az FTC vezetőivel folytatott megbeszélés után. Kiemelt feladat
a fizető taglétszám növelése, a pénzügyi stabilitás
megvalósítása. A baráti kör a tagság nyári elfoglaltságai (szabadságok, nyaralások, nyaraltatások)
miatt augusztus 28-án ülésezett ismét.
Bálint László tájékoztatójából kiderült, hogy a nyár
sem volt eseménytelen. A taglétszám növekedett,
az elnökség témakörönként és szakosztályonként
kialakította a referensi rendszert. Elmondta, nagyon
pozitív megbeszélést folytattak Nyíri Zoltánnal, az
FTC operatív igazgatójával. Az egyesület továbbra
is számít a baráti kör munkájára, a közös és koordinált tevékenység a jövőben is hozzá fog járulni
klubunk sikereihez, népszerűségének növeléséhez.
A korábban ismertetett elnökség összetételében
egy változás történt. Horányi Ervin, egészségi
állapotára hivatkozva, elnökségi tagságát megtartva, lemondott főtitkári tisztségéről. A közgyűlés
összehívásáig, az új főtitkár megválasztásáig az
elnökség működőképes marad, munkáját Tobak
Csaba megbízott ideiglenes főtitkárként segíti.
Az összejövetel meghívott vendége Prukner László,
a Ferencváros labdarúgó-szakosztályának utánpótlás szakmai igazgatója volt, aki az FTC Baráti
Kör tiszteletbeli tagja. Ezt a címet még akkor kapta,
amikor 2010–2011-ben labdarúgócsapatunk vezetőedzője volt. Prukner László ismertette labdarúgóés edzői pályafutását, beszélt a Fradinál eltöltött
másfél év nehézségeiről, eredményeiről, majd
áttért a mostani posztjával kapcsolatos kérdésekre.
A legnagyobb problémának azt tartja, hogy kevés
a futballozni vágyó gyerek. A Fradi régi vonzereje
megszűnt, a tehetségek megtartása is nehézségekbe ütközik. Ennek ellenére bízik abban, hogy lesz
a Fradinak saját nevelésű játékosa. (Prukner László
részletes helyzetértékelése magazinunk szeptemberi számában olvasható.) Az idő gyorsan elszállt,
nem volt lehetőség minden kérdés megvitatására,
ezért a találkozó folytatása várható.

!

A Vidi elleni rangadón már a klub 14. szakosztálya
mutatkozott be a labdarúgók közönségének

19/09/18 12:12

HÍREK #

EGYÜTT
A FRADI-CSALÁD
A hagyományoknak megfelelően az Albert Alapítvány
idén is megrendezte az FTC
Népligeti Sportközpontjában a
Családi Napot, amely ezúttal is
nagy sikert aratott. A nyárbúcsúztatónak is beillő Fradi-
ünnepen rengeteg gyerek
vett részt, akik több játékot is
kipróbálhattak a zöldövezetben. Várkonyi Attila, alias DJ
Dominique pedig sok ferencvárosi sportolót szólaltatott
meg a műfüves centerpálya
szélén, ugyanis a klub összes
szakosztálya képviseltette magát az eseményen. A hangsúly
persze ezúttal is azon volt,
hogy a hangulatos szeptember eleji napon a Fradi Családi
Nap összehozta az ország
különböző részein élő szurkolókat és sok gyermek talán
most kötelezte el magát egy
életre a Ferencvárossal.

!

Több generáció remek hangulatban töltött el több órát a
Népligetben a ferencvárosi sportolók társaságában
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# ÉNFRADIM

#enfradim
#

@hzolika.sarvar

@GoldaJuli

@lakatosadam

@H.hanna5

@szaboerika

@Macredpitt

enfradim

Vegyél részt
te is
a Zöld & Fehér
magazin
szerkesztésében,
fotózz, és töltsd
fel képeid
Instagramra
@enfradim
jelöléssel!
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A Fradi mérkőzésein minden korosztály örömmel
készít közös fotót a kedvencekkel

19/09/18 12:13

ELŐFIZETÉS #

ILYEN AJÁNLAT
MELLETT MÁS
LABDÁBA SEM
RÚGHAT!

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

!

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

LIPCSEI

GÁBOR
A MEDVE
NEM JÁTÉK!

N

incs ezzel gond, mindenki
maga érzi, mire van szüksége
– kezdte Lipcsei Gábor. – Dibusz
Dénes például nem igényli a
gyúrást, a többség azonban igen,
nálam általában Miha Blazic,
Varga Roli, Lovrencsics Geri
masszíroztat elsőként.
S akkor, íme, Lipcsei Gábor hajdani története.
– 2005 januárjában Erdélyben,
Szovátán edzőtáboroztunk, és
már akkor is megesett, hogy
néhány medve lemerészkedett a
városokba – kezdte Lipcsei Gabi,
majd így folytatta: – A hír eljutott
Szűcs Lajoshoz is, akinek az út
során folyamatosan beszéltünk a
veszedelemről, jeleztük, a medve
Székelyföldön tényleg nem játék.
Hatásos lehetett a tájékoztatásunk, kapusunk nem is tagadta,
nagyon fél a medvéktől. Ez jutott
eszünkbe technikai vezetőnkkel,
Haáz Ferivel, amikor a híres Medve-tónál megláttunk egy hatalmas termetű, kitömött medvét.
Szólnunk sem kellett egymáshoz,
azonnal akcióba léptünk. Néhány
órára kölcsönvettük a hatalmas,
kitömött jószágot. Megszakadtunk, mire a negyedik emeletre
felcipeltük, a szállodai alkalmazottak is csak lestek, mire készülünk.
Közvetlenül Lajos ajtaja elé állítottuk, majd bekopogtunk. Lajos
komótosan ajtót nyitott, majd
riadtan felüvöltött, s bevágta az
ajtót. Rémálmában olykor még
ma is felriad…

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

PASSZ
EZÚTTAL SAS SÁNDOR, AZ FTC

PARA-ERŐEMELŐJE KÉRDEZTE A
LABDARÚGÓCSAPAT MASSZŐRÉT,
LIPCSEI GÁBORT A MUNKÁJÁRÓL,
UTÓBBI AZTÁN MEGOSZTOTTA
VELÜNK EGYIK ÉLMÉNYÉT IS.

?

Nyéki Balázshoz vízilabdacsapatunk másodedzőjéhez:
Mit jelent a három szám – hat, kilenc, tizenegy –, amit gyakran
a játékosoknak mond?

14

!

Egykori legendás játékosunk, Lipcsei Péter bátyja,
Gábor 1999 óta szolgálja a Ferencvárost

18/09/18 16:00

Kíméljük együtt a környezetet!
Örömmel tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a korszerűség és a környezetvédelem jegyében bevezettük
az elektronikus számlabemutatás lehetőségét azon
ügyfeleink számára, akiknek folyószámláját közvetlenül társaságunk vezeti.
Fontos tudnivaló, hogy az elektronikus számlabemutatást igénylő ügyfelek folyószámláját továbbra is a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezeti. Az elektronikusan bemutatott számlák közvetlen kiegyenlítésére
továbbra is fennállnak a következő lehetőségek:
• egyedi banki átutalás,
• csoportos fizetési megbízás (ehhez szükséges nyomtatvány honlapunkról letölthető
http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_
nyomtatvanyok/),
• készpénzes beﬁzetés vagy bankkártyás ﬁzetés a központi ügyfélszolgálati irodánkban
(1087 Budapest, Kerepesi út 19.).

Az elektronikus számlabemutatás
igénylésére és a szolgáltatás igénybevételére a Díjnet rendszeren keresztül lesz lehetőségük ügyfeleinknek.
A rendszer használata biztonságos
(bankszintű adatbiztonság), korszerű,
környezetbarát és az ügyfelek számára díjmentes.
A Díjnet elektronikus számlabemutatási
szolgáltatásának köszönhetően az ügyfelek számláikat elektronikus formában,
az interneten keresztül bárhol, bármikor
megtekinthetik. A Díjnet online felületén
lehetőség nyílik a számlák kényelmes, egy
helyen történő kezelésére és ﬁzetésére is
(bankkártyás, internetbanki vagy mobilﬁzetés az iCsekk alkalmazás segítségével).
A Díjnet a számlákat 18 hónapig díjmentesen megőrzi. A fentieken túlmenően a Díjnet
lehetőséget biztosít a csatlakozott számlakibocsátókkal történő kapcsolattartásra,
észrevételek, reklamációk jelzésére is.
További információkkal
az www.fcsm.hu és a www.dijnet.hu
honlapokon szolgálunk.

# FUTBALL

A CHELSEA-TŐL
A CHELSEA-IG

www.fradi.hu
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Thomas Doll volt az FTC labdarúgócsapatának
első német edzője

17/09/18 15:08

FUTBALL #

Négy év és nyolc hónap
után Thomas Doll
távozott a Ferencváros
labdarúgócsapatának
éléről. Megoszlanak a
vélemények e hosszú
időszak mérlegéről, de a
német tréner kétségtelenül
mély nyomot hagyott a klub
történetében. Egyrészt a
bajnoki címmel (2016) és a
három kupagyőzelemmel
(2015, 2016, 2017), másrészt
nála hosszabb ideig – nem
feltétlenül egyhuzamban –
csupán négy edző dolgozott
a Ferencvárosnál: Blum
Zoltán, Dalnoki Jenő, Novák
Dezső és Nyilasi Tibor.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

Fél éve, alapvetően a keret összetételének változását nyomon követve részletes elemzést készítettünk
Thomas Doll munkásságáról. Csak
megismételhetjük az akkori következtetést: ferencvárosi évei két korszakra
bonthatóak: 2014 januárjától 2016 nyaráig, illetve 2016 nyarától napjainkig.
Az első egyértelműen felfelé ívelő, a
másik viszont erős hullámzást mutató
időszak.
Az első két és fél évben folyamatosan
erősödött a keret, és ezzel párhuzamosan javultak az eredmények. 2016
nyarán, amikor mindenki a nagy durranásban, az Európa-liga főtáblájának
elérésében bízott, látványosan megtört a lendület. Utólag teljesen nyilvánvaló, hogy a Partizani Tirana elleni
Bajnokok Ligája-kudarc gyógyíthatatlan törést okozott.

!

Majdnem öt éven át irányította az FTC-t. Ilyen hosszú periódust
legutóbb Dalnoki Jenő produkált 1973 és 1978 között
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BÁLINT LÁSZLÓ
Doll Ricardo Moniz
után, válságos időszakban lett a Ferencváros
edzője, ennek dacára
viszonylag gyorsan
szép eredményeket ért
el, a második teljes idényében bajnoki címet
szerzett a csapattal.
A hazai eredményei elfogadhatóak, bár öt év
alatt egynél több bajnoki aranyat illett volna
szerezni. Az öt év során
a nemzetközi szereplés
azonban a Ferencváros
jelenéhez, lehetőségeihez, a klub hagyományaihoz egyaránt
méltatlan. Ezért, noha a
csapat az NB I-es tabella élén állt, indokolt volt
az edzőváltás. A Videoton példája azt mutatja,
igenis elvárható a főtábla elérése legalább az
Európa-ligában. Azért
is érheti bírálat Dollt,
mert Fradi–Vidi-össze
vetésben a légiósok
minőségét vizsgálva
sajnos nem felénk billen
a mérleg nyelve. Rebrovot nem ismerem személyesen, de ha követi
az ukrán–orosz iskolát,
akkor a jelenleginél jobb
erőnlétet, intenzívebb,
határozottabb támadójátékot követel meg a
csapattól. Ami jobban
is illeszkedik a Ferencváros hagyományaihoz.
A Vidinek a nemzetközi
szerepléssel megvan a
maga baja, ezért szerintem elvárható a bajnoki
cím a Fraditól.

www.fradi.hu

17/09/18 15:08

# FUTBALL

Ennek több jele is volt. Ezután már
nem volt olyan harmonikus a vezetőedző és a csapat közötti kapcsolat,
mint azelőtt. Amíg például a 2015-ös
Európa-liga búcsú után dacszövetséget alkotott a tréner a játékosokkal,
2016 nyara után Doll mind gyakrabban
a játékosaira hárította a kudarc ódiumát. Több futballistával is megromlott
a viszonya. 2016 végén lényegében
elűzte a Fradiból Pintér Ádámot, s arra
is emlékezhetünk, átmenetileg Lovrencsics Gergőt is kitette a keretből,
pedig ha van az utolsó leheletig küzdő
harcosa a mai Fradinak, akkor az

A NÉMET
TRÉNER ARRA
VÉGKÉPP
NEM PANASZ
KODHAT,
HOGY NE
KAPOTT
VOLNA
TÜRELMET

TELEK ANDRÁS
Nekem kicsit furcsa, hogy noha több mint négy évet töltött el a
Ferencvárosnál, mégsem törekedett arra, hogy megtanuljon magyarul. Hazai viszonylatban mindenképpen sikeres edző volt, hiszen
három kupagyőzelem mellett egy bajnoki címet is nyert vele a
csapat. A nemzetközi kupaszereplés azonban elmaradt attól, ami a
Fraditól elvárható, végeredményben ez vezetett a bukásához. A távozását nem kell drámaként megélni, hiszen a futballban négy-öt év
már hosszú időnek számít egy edző életében ugyanannál a csapatnál. Akkor is jótékony hatású lehet a váltás, ha egyébként minden
jól alakul. Kellenek az új impulzusok, a játékosok mindig összekapják
magukat, amikor új edző érkezik. A Vidi elleni rangadó megmutatta,
hogy legfőbb hazai vetélytársunk semmivel sem jobb nálunk, meg
lehet és jó is lenne megnyerni a bajnokságot, s jövőre végre a nemzetközi porondon is értékelhető eredményt kell elérni.

www.fradi.hu
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éppen Lovrencsics. 2017 áprilisában,
a Pakson elszenvedett 3-1-es vereség
után nem átallotta halott csapatnak”
”
nevezni a saját együttesét.
Ezzel párhuzamosan egyetlen megoldást látott a problémákra: a keret
félévenkénti vérátömlesztés-szerű
átalakítását. Ez eleve nem túl szimpatikus egy olyan klubnál, amelyik mindig
büszke volt a saját nevelésű játékosaira. Ennél is nagyobb gond, hogy
Doll gyakran nagyon melléfogott a
légiósokkal. Amikor a Fradihoz került,
abban bíztunk, hogy kapcsolatai révén
Németországból megfelelő áron juthat
jó játékosokhoz a Ferencváros. Jöttek
is a német, avagy Németországban
megfordult futballisták tömött sorokban, ám Marco Djuricin, Oliver Hüsing,
Julian Koch, Benjamin Lauth, Mateo
Pavlovic, Rju Szung Vu, Janek Sternberg és Florian Trinks sem váltotta
meg a világot zöld-fehérben. Egyedül
talán Cristian Ramírez jelentett kivételt,
aki persze a 2016-os bukás után, amint
lehetett, tovább is állt.
Hogy Doll érdemeiről se feledkezzünk
meg: Gera Zoltán és különösen Hajnal
Tamás hazatérésében neki is szerepe
volt, úgy általában a személye garanciát jelentett az újonnan érkezőknek.
Nagy Ádámnak is ő adott lehetőséget az első csapatban. Az elmúlt két
évben mégsem beszélhetünk tudatos
csapatépítésről, sokkal inkább tüneti
kezelésről. Egy éve is csak az mentette meg a már akkor is ingatag helyzetében, hogy a klub az átigazolási
időszak utolsó napján szerződtette
Paintsilt, Blazicot és Szpirovszkit.
Utólag kínálja magát, Thomas Dolltól
2016 nyarán vagy legkésőbb a 2016.
őszi vergődés végén kellett volna
megválni. Ám a klub vezetői hittek,
hinni akartak a német trénerben, aki
arra aztán végképp nem panaszkodhat, hogy ne kapott volna türelmet.
Mit kellett volna tennünk? Elzavar”
nunk az edzőt? Ez Magyarországon
szokás, de mi vele újra bajnokok lettünk tizenkét év után, az MLSZ szerint

!

Doll, ha több tüzet várt el a játékosaitól, gyakran
emlegette a paprika szót

17/09/18 15:08

FUTBALL #

THOMAS
DOLL A BAJ
NOKI CÍMMEL
ÉS A HÁROM
KUPAGYŐ
ZELEMMEL
BEÍRTA MA
GÁT AZ FTC
TÖRTÉNE
LEMKÖNY
VÉBE
ő az év edzője, kinevelt egy gólkirályt,
felfedezett egy olyan játékost, aki
magasabban jegyzett bajnokságba
szerződött. Mi lett volna Sir Alex Fergusonnal, ha az első hat sikertelen év
után menesztik?” Kubatov Gábor, az
FTC elnöke ezzel a nemes gondolattal
vette védelmébe Dollt 2016 nyarán. A
végtelenségig azonban nem nézhette
tétlenül, hogy a nemzetközi porondon
nem jut egyről a kettőre a Fradi.
A legnagyobb esélyt 2016 nyara
kínálta, amikor a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelt a csapat, mégis
alulmaradt a Partizanival szemben.
2014-ben, 2015-ben, 2017-ben és
2018-ban az Európa-liga selejtezőjében indulhatott a Fradi, és sorrendben
a horvát Rijeka (1. forduló), a bosnyák
Zseljeznicsar (2. forduló), a dán Midtjylland (2. forduló) és az izraeli Maccabi Tel-Aviv (1. forduló) állta az útját,
tehát még a playoff kör is elérhetetlen
messzeségben volt.
Miközben a Vidi tavaly a főtábláért
játszhatott, idén pedig el is jutott
oda. S hát a Ferencváros sikereit és
kudarcait az első számú hazai rivális
eredményeihez is mérni kell. Thomas
Doll alatt a Fradi e tekintetben szenvedte el a legnagyobb veszteséget.
Három éve akkor vertük meg a Vidit,

!

A német mestert 2016-ban az MLSZ gáláján
az év edzőjének választották
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amikor akartuk, ma viszont azt kell
elviselnünk, hogy a Groupama Aréna
avatására meghívott Chelsea idén a
fehérváriak ellenfeleként tér ide vissza,
tétmeccsen, az Európa-liga csoportkörében. A Chelsea-től a Chelsea-ig...
Árulkodó, hogy Doll a szerződésbontás után sem hagyta el Budapestet.
Senki sem vonja kétségbe, hogy szereti a Ferencvárost. Ám kicsivel talán
többet tehetett volna érte. Például
megtanulhatott volna magyarul. (Játékosként Olaszországban nyilván fel
sem merült, hogy ne beszéljen minél
hamarabb olaszul.)
A Ferencváros ugyanis nem egy
feltörekvő klub valahol Európában.
Hanem a legnagyobb magyar csapat
erős és mély hagyományokkal. Az
FTC évtizedes hányattatás után éppen
Thomas Doll munkásságának az idején
állt talpra, s működhet ismét a hírnevéhez méltó feltételek mellett. Thomas
Dollnak több mint négy éve volt arra,
hogy ezen gyökerekből táplálkozva
naggyá tegye a csapatot. Nem állíthatjuk, hogy kudarcot vallott, de azt
sem, hogy maradéktalanul sikerre vitte
volna a küldetését.
Thomas Doll tényleg lehetett volna a
Ferencváros Fergusonja. Nem a klubon múlott, hogy nem lett az.
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HAJNAL TAMÁS
Köztudott, hogy nagyon jó a kapcsolatunk
Thomasszal. Amikor
annak idején aláírtam a
Borussia Dortmundhoz,
még ő volt a német
csapat vezetőedzője,
az ő hívására jöttem
haza a Fradiba is. Nekem mindvégig élmény
volt az együttműködés
vele. Úgy érzem, az
ő stílusa illett a Ferencvároséhoz. Nehéz
időszakban vette át
a csapat irányítását,
ennek ellenére gyorsan szép sikereket ért
el, a bajnoki cím és a
három kupagyőzelem
önmagáért beszél. A
nemzetközi kupaszereplés sajnos nem az
elképzelések, a tervek
szerint sikerült, a klub
vezetősége is azt kommunikálta, ez vezetett
a szerződésbontáshoz.
Azt is el kell ismerni, az
elmaradt eredményekben nekünk, játékosoknak is megvan a felelősségünk, de ismerjük a
futball mechanizmusát,
ilyen esetekben szinte
mindig az edzőt veszik
elő. Távozása után én
megköszöntem Thomasnak az együtt töltött időszakot, s biztos
vagyok benne, hogy
a jövőben is szorosan
tartjuk a kapcsolatot.
Ezzel együtt természetesen én is azt vallom,
hogy mostantól támogatni kell az új edzőt,
Sergei Rebrovot.

www.fradi.hu
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Sergei Rebrov az FTC felnőtt labdarúgócsapatának
első ukrán edzője

17/09/18 15:26

CÍMLAPSZTORI #

Ki az az egykori szocialista blokkban született, korábbi
kiváló válogatott labdarúgó, akinek hazájában ígéretesen és
eredményesen indult az edzői pályája is, ám egyszer csak
a Közel-Keletre szerződött, majd Európába visszatérve a
Ferencváros kispadján kötött ki? Az egyik helyes megfejtés
Thomas Doll. A másik pedig Szergej – vagy Szerhij –, de
leginkább Sergei Rebrov, aki az ötödik forduló után váltotta
német elődjét. Beszélgetőpartnerünk, Sevcsenko hajdani
ékpárja, jó sorsának köszönhetően remek edzői iskolát járhatott
ki, hiszen Kijevben Valerij Lobanovszkij, Londonban,
a Tottenhamnél pedig Glenn Hoddle volt a mestere.
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

!

Rebrov a Dinamo Kijevvel érte el legnagyobb sikereit. Az ukrán
sztárcsapat a KEK 1975-ös döntőjében 3-0-ra legyőzte az FTC-t
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A JÁTÉKOSOK
AKARNAK,
EGYÜTT
SZERETNÉNEK
ERŐS
CSAPATTÁ
VÁLNI. AKIRŐL
ESETLEG
KIDERÜL, HOGY
NINCS ILYEN
MOTIVÁCIÓJA,
AZT EL KELL
ENGEDNI
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Bár a magyar futballhívek természetesen ismerik játékos-, majd edzői pályafutását is, amikor kiderült, hogy ön lesz a Ferencváros mestere, többen
felvetették: miért éppen Rebrov? Öntől emellett talán inkább azt kellene
megkérdeznem: miért éppen a Ferencváros?
Ó, ezt már egyszer elmondtam…
Igen, de nem a Zöld & Fehér hasábjain, és nem a klub hivatalos magazinja
olvasóinak.
Rendben, szóval természetesen már korábban is ismertem a Ferencvárost, az
ügynököm is többször beszélt róla, és onnantól, hogy felvetődött az ideszerződésem, rendszeresen figyeltem a csapatot. Végül az döntött, hogy Kubatov Gábor elnök úrral találkoztam: meggyőző beszélgetés volt. Minden eddigi
klubnál, ahol edzőként dolgoztam, az első hely volt a cél, nem vitás, hogy
itt is az, a csapat mellett a játékosok is fejlődni, erősödni akarnak. Ezt látom,
tapasztalom, és ez nagyon fontos.
Mint ahogyan az is, hogy a magyar médiában helyesen, az ön igényeinek
megfelelően írják le a nevét, ezért tisztázzuk: Sergei vagy Szerhij?
Mind a két verzió helyes, az útlevelemben persze csak az egyik szerepel, a
Szerhij, de így is, úgy is hívnak.
Eszerint ez önnek nem kabinetkérdés. Bizonyára ismeri Zinajda Turcsinát…
A kézilabdázót?
Igen, az egykori világklasszist, akivel egyszer Kijevben interjút szerettem
volna készíteni. Oroszul szóltam hozzá, de ő azt felelte, csak ukránul beszél.
Ez furcsa, abban a régióban természetesen mindenki beszél oroszul is, ukránul is. A szívem ukrán, Ukrajna a hazám, de ettől még a Sergei is teljesen
rendben van.
A Szovjetunióban született, ott töltötte gyermekéveit, és az akkori, közös
haza válogatottja az 1986-os világbajnokságon 6-0-ra verte tönkre a mi válogatottunkat. Ön akkor tizenkét éves volt – őriz egyéb emlékeket is abból
az időből a magyar futballról?
Igen, emlékszem arra a 6-0-ra, de régen volt, elmúlt, Szovjetunió és szovjet
válogatott sincs már. Van viszont ukrán, és nagyon is erős, ezt tegnap is
bizonyította. (Szeptember 7-én, pénteken beszélgettünk, az ukránok előző
este 2-1-re nyertek Csehországban a Nemzetek Ligája első fordulójában – a
szerk.) De a magyar labdarúgásról sem a 6-0 jut eszembe, hanem például
Kádár Tamás, a Dinamo Kijev játékosa, vagy azok, akik futballoztak Oroszországban, mondjuk Dzsudzsák Balázs. Amennyire követni tudtam, azt látom,
hogy a magyar labdarúgás folyamatosan növekedni akar, sok ukrán játékos
szerződik a magyar ligába, ez is jó jel.
A Dinamo Kijevnél évekig dolgozhatott együtt Valerij Lobanovszkij edző
fejedelemmel, brit légióskodása idején, a Tottenhamnél pedig Glenn
Hoddle-lel, aki játékosként és trénerként is rendkívüli volt. Ki gyakorolta
önre a legnagyobb hatást?
Ez egyértelmű, Lobanovszkij. Nagyon sokat tudott a futballról, szinte mindent, nemcsak az edzőnk, hanem a tanárunk is volt, mindannyiunknak. Természetesen a többi edzőmről is maradtak emlékeim, ők is hatottak rám, de
mindegyikük előtt Lobanovszkij az első.
Az ő hajdani, diktatórikusnak mondott módszereit ma mennyire használhatja egy késői kolléga?
Egy részüket minden további nélkül. Lobanovszkijnak persze sokkal kön�nyebb volt azokkal a játékosokkal, akik ott születtek, vagy legalábbis a
régióban. Az oroszok, fehéroroszok, ukránok ismerték és értették egymást,
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Máté Csaba pályaedzőként Ricardo Moniz és
Thomas Doll után Sergei Rebrovot is segíti
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SEVCSENKO ÉKPÁRJA
Rebrov keresztnevével sokáig senkinek semmi
gondja nem akadhatott. Egyrészt azért nem,
mert amikor 1974-ben, az akkori Szovjetunióban
megszületett, egyértelműen Szergejként anyakönyvezték, másrészt azért sem, mert kezdetben még ismert játékosként is csak Sevcsenko,
”
Rebrovként” emlegettük. Sevcsenko persze
nem a keresztneve, hanem az ékpárja volt, aki
még nála is nagyobb ívű pályát futott be, pedig
a fáma szerint ifistaként Rebrovot tartották tehetségesebbnek. Ha másért nem, mert két és fél
évvel idősebb örökös” csatártársánál.
”
Klasszisát az ukrán válogatottban 75 mérkőzésen 15 góllal igazolta (a 2006-os vb-n is betalált
egyszer, Szaúd-Arábiának), hazájában – keleti,
horlivkai születéséből is adódóan – előbb a Sahtar Doneckben, majd a Dinamo Kijevben futballozott. A 2000-es évek első felében Londonban,
a Tottenhamnél és a West Hamben légióskodott, a kettő között rövid isztambuli kitérővel
(Fenerbahce). 2005-ben tért vissza Kijevbe,
majd 35 évesen Oroszországban, Kazanyban
zárta le játékos-pályafutását.
Kilenc ukrán (és egy török) bajnoki címéhez a
Dinamo Kijev edzőjeként még kettőt tett hozzá,
csapatát a Bajnokok Ligája 2015/16-os kiírásában az egyenes kieséses szakaszba vezette.
A következő állomás a szaúdi al-Ahli volt, amelytől nem egészen egy esztendő után, idén áprilisban vált meg. Ezzel érkeztünk meg a jelenbe és
a Ferencvároshoz.

LOBANOVSZKIJ
NAGYON
SOKAT TUDOTT
A FUTBALLRÓL,
SZINTE MINDENT,
NEMCSAK AZ
EDZŐNK, HANEM
A TANÁRUNK IS VOLT
!

Rebrovot két alkalommal, 1996-ban és 1998-ban
választották hazájában az év játékosának
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NAPRÓL
NAPRA LÁTOM,
HOGY A CÉL A
FERENCVÁROS
ÚJBÓLI
FELVIRÁGOZTATÁSA.
AMÍG EZ ÍGY
MARAD, ADDIG
ÖRÖMMEL
VESZEK RÉSZT
EBBEN
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méltányolták, tisztelték az edzőt, a klubot, a csapatot. Manapság sok a külföldi, és majdnem mindegyiknek mások a céljai, olyan is van, akinek csak az,
hogy minél több pénzt keressen. Az edzőnek ezt el kell fogadnia, a korábbinál sokkal több szempontot kell figyelembe vennie, és így azért nehezebb,
mint Lobanovszkijnak volt.
A Ferencváros öltözőjének, csapatának lesz közös nyelve?
Igen, az angol, de egyébként is érteni fogjuk egymást. Tíz napja vagyok itt,
két mérkőzést játszottunk, nagyon megalapozott véleményt még nem tudok
alkotni, nem is lehet. De ahogyan mondtam, látom, a játékosok akarnak,
együtt szeretnének erős csapattá válni. Akiről esetleg kiderül, hogy nincs
ilyen motivációja, azt el kell engedni.
Többen is idézték, hogy a támadófutball híve, és fontosnak tartja, hogy
mindenkori csapata kilencven percen át domináljon, uralja a mérkőzést. Ha
lenne egy Sevcsenko–Rebrov ékpárja, eme elképzeléseit könnyedén valóra
válthatná a pályán is, de a Ferencváros játékosanyaga mennyire felel meg
az igényeinek?
Megfelel, jó játékosok alkotják a Ferencvárost. A támadásnál fontosabb az
egyensúly, illetve az a legfontosabb, a védekezés és a támadás egysége. Azt
kell megtalálni és megtartani, erre edzésen is többször felhívom a figyelmet.
Az pedig, hogy kilencven percen át te határozhasd meg, mi történjen, attól is
függ, ki az ellenfél. Ha a Barcelona, akkor ez valószínűleg nem fog sikerülni.
Jelen állás szerint erre sajnos – és szerencsére – kicsi az esély, hiszen a Ferencváros búcsúzott a nemzetközi porondtól, rövid távú céljai csak itthon
lehetnek, igaz, azok nemesek, a harmincadik bajnoki cím megszerzése.
Tavaszra meglesz?
Ezt megígérni nem lehet, de a cél természetesen az elsőség. Az esély adott,
élni kell vele. Aztán vissza kell juttatni a Ferencvárost a nemzetközi mezőnyben is az őt illető helyre, mert évek óta nincs ott. Ez csak állandó koncentrációval, tökéletes fizikai és mentális felkészültség mellett lehetséges.
Hallani is, úgy belecsapott a munkába, hogy egészen kimerültek a játékosok, ön sem ok nélkül nyilatkozta, hogy vissza kell venni a terhelésből.
Bizonyára az sem csupán balszerencsés véletlen volt, hogy a Videoton 0-2ről egyenlített a Groupama Arénában. Mindezekből az következik, hogy az
ön mércéje szerint nem volt megfelelő fizikai állapotban a csapat?
Nem, ebből nem ez következik, a múlttal nem is szeretnék foglalkozni. Az történt, ami új edző érkezésekor sokszor megesik: nagyon hajtottak a játékosok,
még száz százaléknál is többet akartak adni, de az együtt töltött tíz nap alatt
megértették, mit és hogyan szeretnék.
Az esetleges, kezdeti félreértések ellen is remek segítője lehet a nyáron
visszavonult Gera Zoltán, aki ráadásul önhöz hasonlóan ugyancsak éveket
töltött Angliában, így a közös nyelv is adott. Milyen szerepet szán neki?
Gera Zoltán a Ferencváros legendája, intelligens, erős egyéniség, és látom
rajta, hogy szívesen dolgozik velem. Nagyon sokat segít nekem, és így a
csapatnak is.
Elődje, Thomas Doll pár hónap híján öt éven át szolgálta a Ferencvárost, ön
milyen hosszú távra tervez? Egyáltalán, edzői pályája milyen jelentőségű
állomásának tartja a mostanit?
Természetesen nem jelenthetem ki, hogy egész hátralévő életemet, edzői
pályafutásomat itt töltöm, de napról napra látom, hogy a cél a Ferencváros
újbóli felvirágoztatása. Amíg ez így marad, addig örömmel veszek részt
ebben.
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Az ukrán mester nagy hobbija, hogy rádióamatőr,
amit az édesapjától örökölt
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# NB I

ELŐREMUTATÓ
DÖNTETLEN
A RANGADÓN

Az első négy fordulóban aratott négy győzelmet
követően labdarúgócsapatunk megtorpant az NB
I-ben. Thomas Doll-lal persze nem csupán a Paks
elleni 1:1 miatt bontottak szerződést. A Mol Vidi elleni
rangadón már az új edző, az ukrán Sergei Rebrov
vezetésével játszott 2-2-es döntetlent a Fradi, s hét
forduló után is a tabella élén állt. SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID
www.fradi.hu
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Új trénerünk másodedzőt is hozott magával,
a spanyol Alberto Boscht
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A remek rajt után labdarúgócsapatunk az 5. fordulóban rontotta
el hibátlan mérlegét: a Paks 1-1-et
játszott a Groupama Arénában.
A tolnai csapat lassan a Fradi
mumusának számít, hiszen elmúlt
4 fellépése alkalmával mindig
ponttal vagy pontokkal távozott a
Groupama Arénából.
Pedig nagyon jól indult a találkozó, az ukrán Ivan Petrjak már
a 3. perc elején megszerezte
a vezetést. A kezdeti lendület
azonban hamar alábbhagyott, a
Ferencváros kissé belekényelmesedett a mérkőzésbe, az első
félidő hosszabbításában pedig
jött az egyenlítés. A hajrában a
Paks akár a győzelmet is megszerezhette volna, de az exfradista
Haraszti Zsolt a keresztlécet
találta telibe.

NB I, 5. FORDULÓ

FTC–PAKS 1-1 (1-1)

FTC: Dibusz – Lovrencsics G.,
Botka, Blazic, Heister – Leandro
(Sigér, 80.), Szpirovszki (Bőle,
59.) – Varga R., Gorriaran, Petrjak
(Finnbogason, 70.) – Lanzafame
PAKS: Nagy G. – Kulcsár D.,
Fejes, Lenzsér, Szabó J. – Papp
K., Kecskés T., Bertus – Haraszti
(Kővári, 88.), Bartha (Vági, 90+2.) –
Hahn (Simon A., 81.)
Gól: Petrjak (3.), illetve Hahn (47.)
Sárga lap: Heister (71.), Sigér (87.),
illetve Hahn (36.), Papp K. (41.),
Haraszti (44.), Kecskés (78.)
A góllövőlista élén:
Varga Roland (4 gól)

A legtöbb sikeres csel:
Gorriaran Fontes Fernando (6/8)

A legtöbb elszenvedett
szabálytalanság:
Davide Lanzafame (6)

A forduló legjobb játékosa:
Heister Marcel

!

A Vidi elleni rangadó meghozta az új szezon addigi nézőcsúcsát:
a fehérváriak elleni mérkőzést 14 520 szurkolónk látta a helyszínen
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FRADISTÁKKAL
INDULT
A NEMZETEK
LIGÁJA

Az UEFA új sorozatot
indított, amelyben az
európai válogatottak
négy ligában vívnak tétmeccseket. A magyar
válogatott a C Ligában
szerepel. Az új szövetségi kapitány, Marco
Rossi három Fradi-játékost, Dibusz Dénest,
Lovrencsics Gergőt és
Varga Rolandot hívott
be a keretbe a Finnország és Görögország
elleni két mérkőzésre.
Botka Endre sérülés
miatt nem tarthatott
társaival, míg Bőle Lukács a tartalékok közül
végül nem került a szűk
keretbe. Légiósaink
közül szintén a C Ligában játszhat Szlovénia
színeiben Miha Blazic,
míg Sztefan Szpirovszki
a D Ligában képviselte
Macedóniát.

www.fradi.hu
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NB I, 6. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD–
FTC
0-1 (0-0)
MEZŐKÖVESD: Dombó
– Vadnai, Pillár, Szalai,
Silye – Cseri, Meszhi, Tóth
B., Mevoungou – Vajda S.
(André Alves, 71.), Drazsics
(Koszta, 71.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics
G., Botka, Blazic, Heister –
Leandro – Varga R. (Böde,
80.), Gorriaran (Sigér, 87.),
Szpirovszki (Bőle, 70.),
Petrjak – Lanzafame
Gól: Böde (90+1.)
Sárga lap: Cseri (30.),
Mevoungou (77.), Szalai
(79., 90+2.), Pillár
(82.), illetve Lanzafame
(28.), Szpirovszki (46.),
Lovrencsics G. (60.)
Kiállítva: Szalai (90+2.)
A Ferencváros és a Vidi
a két veretlen csapat 6
forduló után.
A legtöbb elszenvedett
szabálytalanság:
Davide Lanzafame (6)
A forduló 3. legjobban
teljesítő játékosa Ivan
Petrjak.
Hat forduló után
meccsenként 2,5-ös
gólátlaggal állt
a csapat.
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Ez volt Thomas Doll utolsó mérkőzése
a Ferencváros kispadján. Igaz, nem
a Paks elleni pontvesztés vezetett a
szerződésbontáshoz, sokkal inkább a
nemzetközi eredménytelenség. Elvégre ritkán állítják fel az aktuális listavezető trénerét, a német mester esetében azonban úgy látta a klubvezetés,
hogy elérkezett az idő a váltásra.
Doll utódja a hozzá hasonlóan szintén
komoly játékosmúlttal rendelkező
ukrán Sergei Rebrov lett. A korábbi
gólerős támadó nem hajtott végre
azonnal drasztikus változtatásokat, a
Mezőkövesd ellen ugyanazt a tizenegyet küldte pályára, mint elődje a
Paks ellen – igaz, a játékszisztéma
valamelyest változott.
A mérkőzés előtt Rebrovnak három
napja volt arra, hogy rendezze a
sorokat. Az ukrán szakember később
elismerte, hogy elsőre túlterhelte a
játékosokat az edzéseken. Bár Rebrov
bemutatkozó mérkőzésén, a Mezőkövesd otthonában az első félidőben
többet támadott a Ferencváros, a frissesség hiányzott, elsősorban mindkét
csapat távoli lövésekkel veszélyeztetett. A második félidőben nyíltabb lett
a játék, Ivan Petrjakot rendre csak sárga lap árán tudták megállítani a védők,
a 91. percben aztán már úgy sem.
– Az első félidőben nem játszottunk jól –
mondta az ukrán szélső. – A szünetben
a vezetőedző feltüzelt minket, és rávilágított a hibákra is. A második játékrészben már jobban tudtuk érvényesíteni a
saját akaratunkat, és végül szerencsére
ez meghozta a győztes gólt is.
Petrjak beadására a csereként beállt
Böde Dániel érkezett, aki folytatta jó
sorozatát. Dani 2012 nyarán lett a Ferencváros játékosa, azóta pedig egyetlen bajnoki idényben sem kellett a 6.
fordulónál tovább várni az első góljára.
– Gólt, pláne győztes gólt lőni mindig jó
érzés – mondta a támadó a lefújás után.
– Örülök, hogy a hajrában a magunk
javára fordítottuk a meccset, és nem
tagadom, a lelkemnek is jót tett, hogy
végre betaláltam. Több okból is nehéz
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idénykezdeten vagyok túl, ezért is volt
számomra nagyon fontos ez a gól.
Döntő jelentőségű gól ide vagy oda,
Böde a hetedik fordulóban, a Mol Vidi
elleni rangadón nem került pályára.
A kezdőcsapat tagja volt viszont a
Fradiba érkezése óta először Sigér
Dávid, miután Botka Endre sérülése
kiújult a bemelegítésnél.
– Nem ért készületlenül a bevetés,
mert átbeszéltük, hogy mi lesz a feladatom, ha mégis kezdenem kell. Volt
pár mentésem, de ez védekező középpályásként elvárható. Úgy érzem, jól
elláttam a feladatomat, és a csapat is
jól teljesített, helyenként látványosan
játszottunk. A Vidi ugyan sokat birtokolta a labdát, de kevés lehetősége
volt, így kicsit fájdalmas a végeredmény – summázott középpályásunk.
A találkozó feszült, rangadóhoz illő
hangulatban kezdődött. A Fradi pedig
az első komolyabb helyzetéből gólt
szerzett. Gorriaran remek indítása után
Petrjak centerezett, Szpirovszki pedig
a hosszún érkezett, s nem hibázott.
– Úgy látszik, a Vidi ellen mindig jókor
vagyok jó helyen – mondta Szpirovszki
arra utalva, hogy az előző idényben
is gólt szerzett a fehérváriak ellen. –
Amikor jött a beadás, láttam, hogy
Bőle Lukács nem tud beleérni, ezért
rákészültem, hogy a kapus mozgásával ellentétes irányban lövöm a labdát. Hirtelen kellett döntenem, de jól
sült el: ugyanúgy a kapufáról pattant
be a labda, mint tavaly.
Bő fél óra után a 30. születésnapját
egy nappal a rangadót megelőzően
ünneplő Lovrencsics Gergő óriási
bombagóllal duplázta meg a Fradi-
előnyt, az első félidő utolsó perceiben
azonban az ellenfél macedónja, Boban
Nikolov is beszállt a hálószaggató
versenybe, így 2-1-gyel vonulhattunk
szünetre.
A második félidőben a mezőkövesdi
meccshez hasonlóan ismét Petrjak
gyorsaságára építette támadójátékát
a Fradi, a fehérváriak azonban rendre
blokkolták a lövéseket. A 75. perc-
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Macedón középpályásunk, Sztefan Szpirovszki
immáron második találatát jegyezte a Vidi ellen
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KORÁN AZ
ÖLTÖZŐBEN?
ben Huszti Szabolcs szabadrúgásból
egyenlített – a Fradiban lett profi labdarúgó a 2000-es évek elején, ezért
nem is ünnepelte meg találatát.
Szinte idő sem volt azon bosszankodni, hogy mindkét fehérvári gólnál
gellert kapott a labda egy-egy fradistán, már majdnem a Vidinél volt az
előny: Kovács István hagyott ki nagy
helyzetet. A magyar futball jelenének

csúcsrangadója így végül jó színvonalú
mérkőzésen igazságos pontosztozkodást hozott.
A Rebrov-éra tehát két szoros mérkőzéssel és a listavezető pozíció megtartásával kezdődött Ferencvárosban.
A szeptemberi válogatott szünet
pedig lehetőséget biztosított arra,
hogy elmélyüljön a kapcsolat edző és
csapata között.

NB I, 7. FORDULÓ

FTC–MOL VIDI 2-2 (2-1)

FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Leandro, Blazic, Heister – Szpirovszki, Sigér – Bőle, Gorriaran
(Varga R., 22.), Petrjak – Lanzafame (Finnbogason, 82.)
MOL VIDI: Kovácsik – Fiola (Hadzic, 62.), Vinicius, Juhász, Tamás K. (Hangya, 76.) – Pátkai
(Sós, 70.), Nikolov – Nego, Kovács I., Huszti – Lazovics
Gól: Szpirovszki (14.), Lovrencsics G. (35.), illetve Nikolov (44.), Huszti (75.)
Sárga lap: Petrjak (45+2.), Lanzafame (69.), illetve Fiola (39.), Huszti (54.), Hadzic (86.),
Kovács I. (90.)
Lovrencsics Gergő a meccsen a párharcainak 74%-át megnyerte.
A sikeres cselek számát tekintve a forduló mindhárom dobogós helyét Fradijátékos foglalja el (Leandro, Varga Roland, Lovrencsics Gergő).

!

Lovrencsics Gergő Vidi elleni bombagólját Marco Rossi
szövetségi kapitány a helyszínen látta
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A 2018/19-es idény első
kilenc tétmérkőzésén (2
EL-selejtező, 7 bajnoki)
a Ferencváros nyolc
gólt kapott. A MOL Vidi
volt az egyetlen együttes, amely egy meccsen
kétszer is bevette Dibusz Dénes kapuját. A
nyolc gól felét, négyet
az első félidő 44. perce
és lefújása között kaptuk, további egy találat
pedig a második félidő
hosszabbításában esett
a Fradi kapujába. Ne
felejtsük el megemlíteni,
hogy fordított irányban is született találat:
a Ferencváros az első
és a második játékrész
ráadásában is egyszer
volt eredményes a kilenc találkozó alatt.
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# PSZICHO

ERŐS
TESTBEN
GYERMEK
LÉLEK
Az állandó
teljesítménykényszer,
a folyamatos fizikai
leterheltség és a kudarcok
és sikerek váltakozása
még a profi sportolókat
is kihívások elé állítja
mentálisan. Hát még a
fiatalokat, akiknek ilyen
nyomás mellett kell felnőtté
érniük. Ezért is fontos, hogy
fizikai kondícióik mellett
lelkük állapotára is kellő
figyelmet fordítsunk.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
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NINCS RECEPT

Nem létezik kőbe
vésett szabály
arra, mikor kell
elkezdeni egy fiatal
sportoló mentális
felkészítését. Míg
csapatsportok
esetében 10–12
éves korban válhat
időszerűvé, addig
bizonyos egyéni
sportágakban –
ahol a sportpályafutás és azzal
együtt a versenyzés is előbb indul
– ennél korábban
igény lehet egy
sportpszichológus bevonására.
A modern felfogású kluboknál már
kellő hangsúlyt kap
mindez, és a többi
sporttudománnyal
együtt, egymást
segítve, egymásra
hatva működnek.
Azt azonban
”
látni kell, hogy egy
sportoló sikerének
az alapjait az
edzésmunka fekteti
le. Ha ott nem
hozza ki magából
a maximumot, a
psziché erősítése
önmagában nem
elegendő. Mindez
persze fordítva is
igaz: vannak olyan
gyerekek, akik
kevésbé fogéko
nyak a mentá
lis tréningre és
azon keresztül
a személyiség
fejlesztésre, ami
korlátokat jelent
het számukra
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a pályán elért
sikerek tekinteté
ben” – összegzi a
mentális tréningek
fontosságát dr.
Kárpáti Róbert, klubunk sportpszichiátere. Mint mondja,
az ilyen irányú
felkészítés szükségességét korosztályoktól függően
más-más jelezheti.
A fiatalok körében
az egyik leggyakoribb probléma
a teljesítményszorongás, aminek
következtében az
edzéseken mutatott kiváló eredmények dacára
éles helyzetekben
rendre rosszul
szerepel valaki.
De a koncentrációs nehézségek
és a túledzettségi
szindróma is egyre
nagyobb hangsúlyt
kap manapság,
ahogy az esztétikai sportágakban
a testképzavar és
az ahhoz kapcsolódó anorexia jelenti
a kockázatot.

IGAZI CSAPATMUNKA
Egy gyermek esetében különösen
fontos a környezet
érzékenysége a
bajra utaló jelekre,
hiszen korából adódóan a sportolótól
kevésbé várható
el, hogy értelmezni tudja saját lelki
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folyamatait. Ebben
nélkülözhetetlen
az edző, akinek a
fizikai felkészítés
mellett figyelnie kell
a lelki változásokra
is, és szükség esetén kezdeményezni
egy sportpszichológus bevonását a
közös munkába. Ez
alapvetően partneri kapcsolatot
feltételez a fizikai
és a mentáltréner
között. Az első
”
jelzések azonban
leggyakrabban a
szülőktől érkeznek,
akik sok esetben
sajnos titokban
tartják, hogy
segítséget kérnek
a gyereknek, mert
tudják, hogy a mes
ter értelmetlennek
tartja a sport
pszichológus
munkáját” – osztja
meg tapasztalatait
a szakember. De
a családi háttér
nem pusztán ebből
a szempontból
meghatározó. Egy
gyermek képtelen függetleníteni
magát az otthoni
hangulattól és
viszonyoktól, így
a kiegyensúlyozott
légkör pozitívumait
ugyanúgy felviszi
magával a gyepre vagy a pástra,
mint a konfliktusok
lenyomatait. És
”
akkor ott van még
a sportolói múlt
tal bíró édesapa
vagy édesanya, aki

Egykori 2-esünk, Simon Tibor intelme: ”Lehet rosszul
játszani, de lélektelenül soha.”
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FOTÓ: Alessandro de Bellis / Unsplash

”IDEÁLIS ESETBEN A GYERMEK–SZÜLŐ–EDZŐ
HÁROMSZÖG KÖZÉPPONTJÁBAN EGY, A SPORT
PSZICHOLÓGUST IS MAGÁBAN FOGLALÓ SZAKMAI
STÁB ÁLL, MELYNEK MUNKÁJA A LEGFONTOSABB
PILLANATOKBAN MÁSODPERCEKET VAGY CENTI
MÉTEREKET JELENTHET A SPORTOLÓNAK.”
a maga elmaradt
sikereit a gyer
mekén szeretné
behajtani. Lemegy
a versenyre, és a
pálya széléről inst
rukciókat osztogat,
lojalitáskonflik
tusba kergetve
ezzel a kisfiút vagy
a kislányt, hogy
kinek is higgyen:
az edzőnek vagy
a szülőnek.”

!

ERŐSEBB
A PÁLYÁN,
ERŐSEBB AZ
ÉLETBEN

A mentális felkészítésnek mindig kettős aspektusa van.
Alanya a sportoló,
és alanya az ember
is a maga személyiségével és civil életből hozott lenyomataival. A fiatalok
esetében a kettő

Saját nevelésű játékosunk, korábbi edzőnk, Vincze Géza
pszichológiából szerzett diplomát
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különösen szoros
kapcsolatban áll
egymással. Ezért
is fontos, hogy a
tréningeken az
edzőtermen kívüli
problémák is előtérbe kerüljenek, és
feloldást kapjanak.
Közvetve persze ez
is a sportról szól,
hiszen ha sikerül
rendezni egy baráti
konfliktust vagy a
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helyére tenni egy
rosszul sikerült órai
dolgozat élményét,
akkor a versenyen
is összeszedettebben tud rajthoz
állni a gyerek. De
”
ez a pozitív hatás
fordítottan is igaz.
Nevezetesen: a
teljesítményszoron
gás oldása vagy
a koncentráció
erősítése az iskolai

munka minőségé
ben is érződik. És
úgy általában: ha
segítünk kezelni
a gyermek sport
élettel kapcsola
tos gátlásait, az
nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy a
mozgás és az aktív
életmód közelében
maradjon, megala
pozva ezzel fizikai
egészségét.”
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# FUTBALL

RONALDÓT

utánozgatják
Öt gólt lőtt és 4-1-re nyert a Ferencváros U11-es csapata a Dalnoki-kupa
döntőjében, ezzel elhódította az aranyérmet, pedig az ezüstérmestől a
csoportküzdelmek során még kikapott. A csapat egyik tehetsége azt is
elárulta, hogy miért. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

Milán felugrott, a levegőben
fordult száznyolcvan fokot,
majd a leérkezés ütemére
két karját a csípője mellett
hátrafeszítette – egyszerűbben szólva, Cristiano
Ronaldo gólörömét adta elő.
Utópiának tűnik, de mennyire jó volna, ha Böde Dániel,
Varga Roland, vagy épp a
Vidinek lőtt bombája után
aktuálisan Lovrencsics Gergő
szokásos mozdulata lenne
a gyerekek mintája. Szó se
róla, a Ferencváros utánpótlásában pallérozódó srácok
a saját klubjuk sztárjait is
szeretik, de a külföldiek az
igazi etalonok.
Ennél eggyel pozitívabb,
hogy a Ferencváros U11-es
labdarúgócsapatának tehetsége tényleg nagyon örült
annak, hogy hozzávetőlegesen fél lépéssel megelőzte
társát a mozgáskoordinációt,
illetve a dinamikus láberőt
fejlesztő gyakorlatot lezáró
sprint végén. Ez a mentalitás pedig így kimondottan
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rendben van, és alighanem
ennek is jelentős része volt
abban, hogy a tizenharmadik
Dalnoki-kupát aranyérmesként zárta a Fradi.
Pedig nem is az volt a
”
lényeg, hogy megnyerjük –
mondta Gyémesi Árpád, a
korosztályt nyáron átvevő
vezetőedző. – Egynapos volt
ezúttal a rendezvény, és így
azért hosszú volt a program, épp ezért arra voltam
kíváncsi, miként teljesítenek a
srácok, amikor már fáradtak.
A századik percben már az
a lényeg, hogy belül mi van
benned, hogy a fáradtság
ellenére meg tudod-e nyomni
az utolsó sprinteket. Utólag
mondhatom, nagyon tetszett,
amit láttam, bár a térdén járt
mindenki, felvállalták a futásokat előre és hátra is.”
A döntőben a Sopron ellen
4-1-re nyert a Ferencváros,
ami azért is szép eredmény,
mert a csoportban még 3-2re kikapott tőlük a csapatunk.
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Az utolsó csoportmeccsre
”
szerintem mindenki elfáradt, mert hiába mondta az
edzőnk, hogy pihenjünk az
árnyékban, mindenki ugrált,
kapura lövöldözött a napon”
– mesélte megbánóan Kacsó
Milán Tibor. Csapattársa,
Halász Menyhért Dániel így
folytatta: De a döntőben
”
sikerült visszavágnunk, nagyon meg akartuk mutatni,
hogy jobbak vagyunk, 4-1-re
nyertünk, és még a Sopron
gólját is mi rúgtuk, be is kiabálta az egyik szülő, hogy
így jobb, hogy mind az öt
gólt mi lőttük. Motivált bennünket, hogy nyerjünk. Az
elején megbeszéltük, hogy jó
lenne, és sikerült is.”
Lesz olyan az életben, hogy
nem megy minden majd
ilyen könnyen, de a lényeg,
hogy az edzéseken tesznek
bőven a győzelmekért.
Hullámzó a teljesítmény,
”
de a hozzáállással nincs
gond – vette vissza a szót
a tréner. – Az edzéseken

Az FTC utánpótlásának vezetője, Prukner László korábban
vezetőedzőként is irányította NB I-es felnőtt labdarúgóinkat
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megesik, hogy sehogy sem
akar összeállni a gyakorlat,
mentálisan azonban erős a
társaság, jó a kohézió, s a
tornával is elégedett lehetek. Július 25-én kezdtük
az edzéseket, új edzőként
érkeztem a fiúkhoz, szóval
örülök, hogy az első tornán
sikerült nyerni. A Dalnoki-kupán egyébként két csapattal
indultunk, a másik hatodikként zárt, csak a gólkülönbségen múlt, hogy nem került
a legjobb négybe.”
A Fradi U11 szeptember
közepén csapott bele igazán
az év sűrűjébe, két hónapon át gyakorlatilag minden
hétvégén tornán vesz részt,
közben pedig az edzéseken
sem lassít.
Szeretjük Árpi bá’ edzé”
seit, szerintem jókat mutat,
mindig van pörgős feladat
is, és a végére elfáradunk
– tette hozzá Kacsó Milán.
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– Mindig elmondja, hogy
szerinte mennyire hajtottuk
ki magunkat, hogy száz
százalékig vagy csak kilencvenig, esetleg nyolcvanig, és
érdekes, de valahogy mindig
jól látja, úgyhogy nem lehet
sumákolni. A koordinációs
edzéseket is szeretem, Bálint
bával sokat lehet fejlődni, én
már négy éve járok ide, és
egy évben legalább százharminc koordináció volt. Vagy
lehet, hogy annyi nem, de
tényleg jó sok!”

AZ UTOLSÓ CSOPORTMECCSRE
SZERINTEM MINDENKI ELFÁRADT,
MERT HIÁBA MONDTA AZ EDZŐNK,
HOGY PIHENJÜNK AZ ÁRNYÉKBAN,
MINDENKI UGRÁLT, KAPURA
LÖVÖLDÖZÖTT A NAPON

A Dalnoki-kupán az FTC két U11-es ifjú reménysége, Gólik Benjámin
és Abaházi Demeter lett a gólkirály 7-7 találattal
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Heti egy-kettő azért valóban szerepel a programban,
elvégre szükség van erre,
hogy ezáltal ideális legyen
a mozgás és gyors a láb. Az
edzéseken ezen kívül jobbára a technika csiszolására
fektetik a hangsúlyt, de az
alap taktikai motívumokat is
tanulgatják a gyerekek. A lezárás rendre egymás közötti
játék, ahol a gólok után jöhet
a felugrás, a félfordulat meg
a kar is – tudják, most még a
Ronaldo-féle gólöröm.
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ELKERÜLNÉNK
AZ IZGALMAKAT
Visszakapta öt játékosát Kun György,
főképp ezért bízik abban, hogy nem
lehetnek a tavalyihoz hasonló gondjai az
U17-es csapatnak. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

A rengeteg kritika ellenére sem változott a labdarúgó-utánpótlás versenyrendszere, vagyis 2019 nyarán is az U16-os és
az U17-es gárda összesített pontszáma alapján esik ki az első
osztályból a leggyengébb klub három legidősebb korosztálya,
továbbá az U17-ben legrosszabb helyen záró, de még nem
kieső együttesnek osztályozót kell vívnia. A legutóbbi szezon
küzdelmei után ezt a szabályt alighanem minden Fradi-szurkoló, utánpótlás-játékos és -edző kívülről fújja, akár álmából
felébresztve, visszafelé is, de a cél éppen az, hogy az ismeret
valamelyest megkopjon. Ez ugyanis azt jelentené, hogy nem
kellett foglalkozni a kiesés gondolatával…
Erősödtünk tavaly óta, főképp azért, mert öt játékost vis�”
szakaptunk, akik már az előző évben is a tizenhétben edzettek
– mondta az edzés végeztével Kun György, az U17-es csapat
mellett a második idényét megkezdő vezetőedző. – Helyezésben egyelőre nem gondolkodunk, de ennek a csapatnak
elméletileg kiesési gondjai nem lehetnek. Az viszonylag tisztán
kirajzolódik, hogy a Honvéd, az MTK és a Puskás Akadémia
kiemelkedik a mezőnyből, őket csak extra teljesítménnyel lehet
megfogni, egyébként pedig kis különbségek vannak a csapatok között.”
Az első fordulóban (lapzártánkig csak ezt az egy meccsét
játszotta le az együttes) aztán kis híján össze is jött az extra,
hiszen a kilencvenedik percig nyílt volt a mérkőzés, egyetlen
gól volt az MTK előnye, igaz, végül 3-1-re győzött.
Ikszes meccs volt, és az első félidőben kimondottan jól néz”
tünk ki, ezért sajnálom, hogy nem sikerült pontot szereznünk,
jó alap lett volna a folytatáshoz. Annak különösen örültem,
hogy megvalósítottuk, amire készültünk, azokon a területeken
szereztünk labdát, ahol terveztük, csak sajnos ezekből a szituációkból lassan mentünk át támadásba.”
A szakember ezt követően az épp az öltöző felé haladó és
egyébként addig is egymást ugrató játékosaira pillantott, majd
hozzátette: Amúgy egy rossz szavam sem lehet rájuk, nyom”
ják a melót, igazi munkás csapat vagyunk, talán kevesebb a
pengés labdarúgó, de mennek, csúsznak-másznak a fiúk.”
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A nyári átigazolási időszakban 12 utánpótláskorú fiatal
ferencvárosi labdarúgó kapott profi szerződést
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FUTBALL #

KUN GYÖRGY

A fejlődési lehetőség ezzel együtt adott, hiszen az előző, akkor
még U16-os bajnokságban a Ferencváros kapta a legtöbb gólt
(68-at 28 meccsen), ráadásul a védekezéshez nem is annyira
szükségesek pengés játékosok, a fegyelmezettség és a koncentráció sokkal fontosabb.
Igyekszünk összerakni a vé”
dekezést, nyáron erre fektettük a legnagyobb hangsúlyt,
mert valóban ebben látunk
előrelépési lehetőséget.
Noha az MTK ellen is kaptunk három gólt, azért már
most sokkal jobb a helyzet.
Két játékrendszerben, 4-33-ban, valamint 4-4-2-ben
játszunk, és szeretném, ha
a védekezés stabillá válása
után játékban is javulnánk.
Minél jobban közelítünk a felnőtt futballhoz, annál jobban
kitűnik, hogy a kvalitás nyerheti meg a meccseket. Nálunk Burzi Alex – aki tavaly
U16-ban és U17-ben is házi gólkirály volt –, Pintér Dani, Katona
Bálint vagy épp Hajdú Roli lehet az, aki extrát tud húzni, illetve
hátul Iyinbor Patricknak van kulcsszerepe.”
Fontos lesz az idény során a higgadtság, hiszen ha állandóan
az lebeg a szemek előtt, hogy három korosztály bennmaradása függhet minden passzon vagy éppen minden elhibázott
lövésen, akkor ez könnyen mázsás terhet pakol a lábakra.

MINÉL JOBBAN
KÖZELÍTÜNK
A FELNŐTT
FUTBALLHOZ, ANNÁL
JOBBAN KITŰNIK,
HOGY A KVALITÁS
NYERHETI MEG
A MECCSEKET

!

Az FTC élő legendája, Ebedli Zoltán a mai napig
a klub utánpótlásában dolgozik edzőként

FIN_034-035_ZF_1810_U17_3.indd 35

35

Most még nem érződik
”
a feszültség, talán majd
csak akkor, ha ne adj’
Isten becsúszik egy-két
vereség. Akkor derül
ki igazán, hogy milyen
sportemberek a fiúk,
miként kászálódnak ki
a gödörből. Sokszor
elmondtuk: bizonyos
szempontból jó, hogy
nyomás alatt kell játszani, másfelől viszont
a képzés rovására
mehet az ilyen mértékű
eredménykényszer.
Jó lenne megfelelő
ütemben gyűjtögetni a
pontokat, mert akkor
például a fiatalabbaktól is fel lehetne hozni
egy-egy tehetséget.
Egyelőre nem akarjuk
megbontani a korosztályokat, de a ballábas
Kotroczó Pétert akár
már most használni
tudnám, és a kis Dragónerben is látok potenciált.”
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Dalnoki Jenőnek is felajánlották, hogy átmehet
a Honvédba, ám ő visszautasította Farkas Mihályt
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# ZÖLD SZALON

ŐSFRADISTA

FŐRABBI
Közel hetven éve, az 1950-es évek elején lett
a Fradi (akkor Kinizsi) rabja Kardos Péter zuglói
főrabbi, aki a mai napig kitart kedvenc klubja
mellett. Nem hagyta el a Fradit akkor sem, amikor a durva antiszemita, rasszista bekiabálások
teret nyertek a lelátókon, csak a stadionból
maradt el emiatt. Ahogy mondja, ő nem a szurkolóknak drukkol, hanem a csapatnak, annak
viszont egy életen át.
SZÖVEG: BORSODI ATTILA

!

Kubala László, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán az ötvenes
évek végén már a Barcelonában játszott együtt
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Mikor és hogyan lett a fővárosi zöld-fehérek szurkolója?
Kardos Péter: Az ötvenes évek elején,
amikor a Fradit még Kinizsinek hívták, és
a klub színe nem zöld-fehér volt, hanem
piros-fehér.
Miért éppen a Fradira esett a választása?
K. P.: A Fradi nagy fölénnyel nyerte meg az
1948/49-es bajnokságot, majd szétszedték
a csapatot, a legjobbjait – Budait, Kocsist
és Czibort – pedig politikai okokból átvezényelték a Honvédba. A sógorom akkoriban,
középiskolás koromban kivitt egy futballmeccsre. Megragadott, valósággal rabul
ejtett a hangulat, amit ott tapasztaltam.
Közben elmagyarázták nekem, hogy itt
nemcsak sportról, hanem politikáról is szó
van, mert az itteni szurkolók kiállnak a Rákosi-rendszer ellen, amely szétszedte a Fradit.
Elmondták azt is, hogy a nagyok helyett az
Aranycsapat játékosaihoz képest rutin és
többnyire játéktudás nélküli focisták érkeztek. Mindegyikükre emlékszem név szerint,
de leginkább Kispéter Mihály nyűgözött le,
aki termete és kora miatt úgy vigyázott a
fiatalokra, mint egy tyúkanyó. Ráadásul élt
egy vele kapcsolatos legenda, hogy egyszer, még amikor Szolnokon játszott, egy
ellenük szerinte tévesen megítélt büntetőnél térden állva, a kezeit összekulcsolva
könyörgött a bírónál, hogy ne adja meg a
tizenegyest. Ilyenről azóta sem hallottam.
Kedveltem Ombódi Imrét és Fenyvesi Mátét
is. Utóbbit addig, amíg egy Csepel elleni
fontos rangadón meccs közben le nem
vonult a pályáról hasgörcsre hivatkozva. A
Fradi tíz emberrel fejezte be a meccset, és
ki is kapott. Ebből óriási balhé lett, mert a
meccs előtt azt rebesgették, hogy politikai
döntés miatt a Csepelnek kell nyernie.
Melyik mérkőzés gyakorolta önre a legnagyobb hatást?
K. P.: A londoni 6:3 után öt nappal, vasárnap rendeztek egy Kinizsi–Honvéd-mérkőzést, amely ugyan gól nélküli döntetlent
hozott, de soha nem felejtem el. A fából készült stadion roskadásig megtelt nézőkkel,
hatalmas volt a cigarettafüst, és ha a mérkőzés hajrájában Mátrai befejeli Fenyvesi
beadását, leszakad a tribün. A meccsen
félelmetes légkör uralkodott.
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Amikor a Ferencváros mellett tette le a
garast, akkor nem volt könnyű fradistának
lenni. A rendszer sem az ötvenes években, sem a Kádár-rendszerben nem bánt
kesztyűs kézzel a ferencvárosi szurkolókkal. Érte bármilyen hátrány emiatt?
K. P.: A Rákosi-korszakban azok a szavak,
hogy Fradi, FTC és Ferencváros, tiltottak
voltak, amelyek nem is nagyon hangoztak
el. Akkoriban a B-középben szurkoltam,
ahol az egyik főszereplő egy Krampusz
becenevű ember volt. Ő egy összecsúsztatható tokban hozta a piros-fehér Kinizsi
címeres zászlót, amit a mérkőzés előtt
néhány perccel vett elő. Amikor kijöttek a játékosok, akkor Krampusz mindig
megszólalt: Fiúk, háromszoros éljen a
”
Kinizsinek!” Erre a B-közép azzal válaszolt,
hogy: Éljen, éljen, éljen! Hajrá Kinizsi!”
”
Ikonikus alak volt még a lelátón a Kalap

Még később sajnos más idők jöttek, a
Ferencváros meccsein gyakran lehetett
hallani ennél lényegesen durvább, olykor
antiszemita, rasszista skandálásokat,
bekiabálásokat. Manapság a klub vezetése – szerencsére hatékonyan – folyamatosan küzd a jelenség ellen. Hogyan
lehet a trágárságot végleg száműzni a
lelátókról?
K. P.: Például úgy, ahogy a jelenlegi elnök,
Kubatov Gábor tette, aki példamutatóan
csinált rendet a Ferencvárosnál. Azt még
hozzátenném, éppen a rasszista, antiszemita bekiabálások miatt sokan értetlenül
álltak az előtt, hogy fradista vagyok. Nekik
is azt mondtam, hogy a csapatnak drukkolok, nem a szurkolóknak. A csapat sosem
politizál, nem politizáltak annak idején a
Kinizsi-játékosok sem, csak fociztak. S még
egy dolgot megemlítenék itt, a hatvanas
és hetvenes években egyetlen
csapat volt, amelyben zsidó futballista is játszott, az pedig a Fradi
volt. Arról nem is beszélve, hogy
amikor 1944 előtt szétszedték az
MTK-t mint zsidó csapatot, akkor
csak a Ferencváros állt ki mellette.
Nem annyira szeplővel teli a múlt.
A Maccabi Tel-Aviv ellen én is kint
voltam, és részt vettem a Tóth-Potya István-megemlékezésen, amit
a Mazsihisszel közösen tartottunk.
Ha az elmúlt évtizedekben bárki
azt mondja, hogy a Fradi-pályán
zsidó–nem zsidó rendezvényt
fogunk szervezni, akkor az illetőt
elmegyógyintézetbe küldöm. Ez
eddig elképzelhetetlennek tűnt,
ez a mostani történelmi esemény
volt.
Meddig járt ki a meccsekre? A tévében, a sajtóban ma is követi a
kedvencek szereplését?
K. P.: Annyira rabul ejtett a Kinizsi mec�cseinek hangulata, hogy jószerivel csak
az edzéseket nem látogattam. Ezt azért
fontos megjegyezni, mert nagyon sokan a
tréningekre is kijártak. Elkísértem a csapatot még vidékre is, a közös utazásoknak
egyedülálló hangulata volt. A drukkerek
hosszú évekig a József körúti totózónál

KEDVENC FRADIJÁTÉKOSA KISPÉTER
MIHÁLY VOLT, AKI
SZERINTE EGYEDÜL
ÁLLÓ, REMEK
EGYÉNISÉGKÉNT
SEGÍTETTE AZ
IFJAKAT, DE
KEDVELTE OMBÓDI
IMRÉT ÉS FENYVESI
MÁTÉT IS
becenevű fruttiárus, aki szintén a Kinizsit
éltette. Egyszer hallottam csak tőle –
biztos, mert gyengébben ment a bolt –,
hogy Hajrá Fradi!”, be is indult az üzlet
”
azonnal. A légkörre jellemző volt, hogy
ha nagyon haragudtak a játékvezetőre,
akkor azt vágták a fejéhez: Szemüveget
”
a bírónak!”, majd később jött a Hülye
”
vagy! Hülye vagy!”
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Az FTC az ötvenes években nem nyert
bajnoki címet
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SZEMBEN
A KOMMUNISTÁKKAL

gyülekeztek, meccsek előtt és után ott találkoztunk,
és ott vitattuk meg a mérkőzéseket. Akár éjfélig is
vártunk meccsnapokon, mert akkor jelent meg a friss
Népsport. Később a Népstadionba is kijártam, ahol
a kettős rangadókon elképesztő tömeg szurkolt a
csapatoknak, a többség persze a Fradinak, amely
mindig a második meccset játszotta. Egy idő után
a kislányomat is kivittem, majd a romló légkör miatt
először ő maradt el, aztán én is. A televízióból azonban követem az eseményeket.
Kizárólag a férfi labdarúgóknak drukkol, vagy más
szakosztályok mérkőzéseit is figyelemmel kíséri?
K. P.: Régen hokimérkőzésekre is jártam, ahol a
hangulat talán még annál is jobb volt, mint a focimeccseken, hiszen a közönség közvetlenül a jégpálya mellett éltette a kedvenceket. Egy ideig a
vízilabda-mérkőzéseket is látogattam, de egy bajnoki
címért folyó összecsapáson, amikor az utolsó pillanatokban négyméterest adott a bíró a Kinizsi ellen,
eldöntöttem, nem megyek ki többet. Az zavart, hogy
a bíró bármit befújhat, mert a víz alá nem látunk be.
A fogadalmamat betartottam, hatvan éve nem láttam
vízilabdameccset, még televízióban sem.
Ritka, hogy a hitéleten elmélyülő bármilyen egyház
papjai, tanítói lelkes szurkolói valamilyen klubnak.
A rabbik közül tud még olyanokról, akik a Fradinak
vagy más hazai csapatnak drukkolnak?
K. P.: Csak MTK-szurkoló rabbikat ismerek, de ez
zsidó körökben nem nagy durranás. A nagy durranás
én vagyok.
Aktuális kérdés: mi a véleménye Thomas Doll menesztéséről?
K. P.: Meglepett, mert kedveltem Dollt a lelkesedése
miatt, és azért, mert itthon komoly sikereket ért el.
Érdekes, hogy a német trénert éppen a Maccabi TelAviv ellen elvesztett párharc miatt rúgták ki, pedig az
elmúlt évtizedekben, ha gyengébb külföldi ellenfelek
ellen maradt alul a Fradi, az edzőt egyszer sem küldték el. A Maccabi-ügyben ezt egy kicsit furcsának
találom.
A Ferencváros az utóbbi években feljövőben van.
Mit gondol, megközelítheti még azt a szintet, amit
évtizedekkel ezelőtt képviselt Európában?
K. P.: Őszinte legyek?
Természetesen!
K. P.: Nem hiszek benne. Nem lehet egy magyar
klubcsapat a magyar labdarúgástól függetlenül sikeres Európában.
Mi kellene a sikerhez?
K. P.: Erősen feljavuló magyar labdarúgás vagy nagyon sok pénz.

!

A Ferencváros az 1956-os forradalom idején
kapta vissza nevét
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A Magyar Kommunista Párt az 1947-es kék”
cédulás” választáson sem tudta megszerezni a
teljhatalmat, de a SZEB, valamint a hazánkban
állomásozó szovjet csapatok támogatását élvezve a proletárdiktatúra kiépítése csak idő kérdése volt. A választásnak csúfolt 1949-es puccsal
– a kegyelmi 56-os forradalom és szabadságharc néhány hetét leszámítva – a kommunisták
Magyarországon negyven évre felszámolták a
demokráciát. Ez többek között a Ferencváros
megalázásával is járt. 1949 tavaszán még a fél
ország ünnepelte a legendás Budai, Kocsis,
Deák, Mészáros, Czibor csatársorral fémjelzett
csapat bajnoki címét, aztán szétszedték az
együttest. 1950-ben a nevét is elvették, előbb
kényszerű fúzióval ÉDOSZ-ra, majd 1951-ben
Kinizsire változtatták. A Fradi a II. világháború
előtt is a legnépszerűbb magyar klub volt, máig
tartó népszerűsége abban is gyökerezik, hogy
akkoriban a kommunistákkal szembeni tiltakozásul százezrek álltak mellé. Az egyesület az 1956os forradalom visszavonhatatlan vívmányaként
visszakapta a nevét, s a hatalommal szembeni
ellenzéki kiállás letéteményese volt a rendszerváltásig.

Kocsis még fradistaként a 48–49-es,
megnyert bajnoki szezonban
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A FARMER MINDEN IDŐK EGYIK
LEGKEDVELTEBB RUHADARABJA.
HÓDÍTÁSA AZ 1800-AS ÉVEK
VÉGÉN INDULT, AMIKOR AZ
ARANYÁSÓK ALASZKÁBAN ÜTÖTTÉK EL UNALMASNAK NEM MONDHATÓ IDEJÜKET, ÉS A COWBOYOK
LÓHÁTON ÉLTÉK LE ÉLETÜK
NAGY RÉSZÉT. EKKOR EGY FIATAL
KERESKEDŐ AZZAL AZ ÖTLETTEL
ÁLLT ELŐ, HOGY SÁTORVÁSZONBÓL VARRJANAK TARTÓS, SZINTE
ELNYŰHETETLEN MUNKARUHÁT.

AZ ÖRÖK
KLASSZIKUS
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Az első Fradi Shop átadására 2009 tavaszán került
sor még az Albert Stadionban

17/09/18 15:03

DIVAT #

2

FÉRFI

5

6

A cowboykultúra után
a második világháború
adott nagyobb löketet,
amikor a katonák lettek
az új nemzeti hősök.
A hadsereg katonái
szolgálaton kívül szívesen viseltek farmernadrágot, így egy csapásra
divatot teremtettek. A
mozivászon rosszfiúi
(James Dean, Marlon
Brando, Elvis Presley)
pecsételték meg a mai
napig a tökéletes szabású darabok sorsát.

3

7

4
1

1. Diesel optikai keret 34 900 Ft ı Régiposta Optika / 2. Levi’s bélelt kabát 55 990 Ft ı levis.com
3. Levi’s nadrág 38 990 Ft ı levis.com / 4. Reserved kőmosott nadrág 9995 Ft ı reserved.com
5. Springfield kabát 14 995 Ft ı myspringfield.com / 6. Lee Cooper rövid ujjú ing 7378 Ft ı factcool.com
7. Jordan 4 Retro Levi’s Denim 600 USD ı stockx.com

!

A Fradi Shop legelső üzlethelyisége tesztjelleggel szerdánként
és meccsnapokon tartott nyitva

FIN_040-043_ZF_1810_DIVAT-jeans_3.indd 41

41

www.fradi.hu

17/09/18 15:03

# DIVAT

NŐI

2

Az 50-es években a farmer volt a lázadás szimbóluma, a 60-as évek
nonkonformistái is ezt
választották egyenruhának. A nadrág mellett az
1970-es években megjelentek a farmerszövetből készült női darabok
is: szoknyák, mellények,
táskák, amelyek a varrások megoldásaiban és
anyagukban is a hagyományos farmernadrágét
követték.

4

1

5

3

1. Springfield szegecses szoknya 11 995 Ft ı myspringfield.com
2. Cluse La Bohéme karóra 19 900 Ft ı itstimeshop.hu / 3. Kono hátizsák 7490 Ft ı indamode.hu
4. H&M Studio Collection ing 14 990 Ft ı hm.com / 5. H&M Skinny High Waist nadrág 5990 Ft ı hm.com
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Az FTC 2015-ben egy divatbemutatón tárta a
közönség elé utcai ruhakollekcióját
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DIVAT #

!

2014 augusztusában megnyílt a Groupama Arénában az új Fradi Shop,
amely már felvette a versenyt a nyugati klubok szurkolói boltjaival
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# KÉZILABDA

MINDEN

GÓL
SZÁMÍT
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

Bár az MTK–Fradi-összecsapás
csak futballban örökrangadó,
az idénynyitó miatt az ősz első
napján női kézilabdában is
különleges érdeklődés mellett
zajlott e párharc, amelyet az FTCRail Cargo Hungaria idegenben
nyert meg 35-25-re. Mielőtt
kijelentenénk, hogy csak a két
pont volt a fontos, ne feledjük, a
tavalyihoz hasonlóan ezúttal is
klasszikus, oda-visszavágós,
körmérkőzéses rendszerű
bajnokság zajlik, ahol
minden gól számíthat.
Ez – ha előbb
nem – májusban
bizonyára
mindenkiben
tudatosult.

JÖN

A BIETIGHEIM IS
www.fradi.hu
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Spanyol légiósunk, Nerea Pena 2012 nyarán
érkezett az FTC-hez

17/09/18 14:47

KÉZILABDA #

Ünnepi hangulatban indult a szezon, a vendégeknél három junior világbajnok (kell-e mondani,
Háfra Noémi, Faluvégi Dorottya, Márton Gréta) sorakozott fel, a hazaiak pedig két ifjúsági
vb-ezüstérmesüket köszöntötték. Bánfai Kirát
és Tóth Nikolettet mégis a Fradi-tábor tapsolta
meg lelkesebben, hiszen mindketten az FTC
ígéretei, csupán kölcsönbe kapta őket az MTK.
Felettébb reményteli tehát a jövő, a modern élsport azonban jelen idejű kategória, ezért e pillanatban azt rögzítsük, hogy számos kihagyott
ziccer ellenére is biztos, 35-25-ös ferencvárosi
siker született. Bíró Blanka több ajtó, ablak helyzetben minden nyílászárót” becsukott a Fradi
”
kapujában, elöl pedig Nerea Pena és Schatzl
Nadine 7-7 gólja mellett Háfra hatszor talált be. A
spanyol légiós egy ízben a levegőből, a kapunak
félig háttal olyan gólt varázsolt, amilyet a sportág
női szakágában legfeljebb a dán virtuóztól, Anja
Andersentől láthattunk negyedszázaddal ezelőtt.
Ez nemcsak a pillanatnyi élmény miatt volt örömteli, hanem azért is, mert – különösen Szucsánszki
Zita kiválása miatt – Penától mindenki azt reméli,
a valamivel haloványabb tavasz után ősztől ismét
csúcsra jár majd. Az új szerzemények közül a
kapus Szemerey és a sérülésből lábadozó Klivinyi
még csak védekezésben mutatkozott be – előbbi
persze hol máshol –, a montenegrói jobbátlövő,
Malovics viszont már elöl is igazolhatta, hogy sokoldalú és délszláv harci szellemű játékos.
A csapatkapitánnyá előrukkolt Kovacsics Anikó
bizakodva és a kezdeti döccenőket is látva,
a rajtnak megfelelő
kettősséggel értékelt:
Nagyon örülök, hogy
”
elkezdődött a szezon,
és annak is, hogy mostanra hozzáállásban és
lendületben is léptünk
előre, voltak olyan
dolgok, amiket eddig
nem éreztem a pályán.

HÁFRA NOÉMI
JUNIOR VILÁGBAJNOKKÉNT
KEZDI AZ ÚJ
IDÉNYT

Persze az is megmutatkozott, miben van még
javítanivalónk, úgyhogy dolgozunk tovább.”
Mondani sem kell, így tesznek a vetélytársak is.
Már tavaly is gyakran lehetett hallani, hogy minden idők legszínvonalasabb magyar bajnoksága
következik, nos, idén ez valószínűleg ismét helytálló megállapítás. A címvédő, immár négyszeres
BL-győztes Győri Audi ETO a közvélekedés
szerint tovább erősödött, de ez nem feltétlenül
igaz. Mert ugyan kétségtelenül oda szerződött a
francia klasszis kapus, Leynaud és két újabb norvég, de a támadásban is remek holland beálló,
Yvette Broch kissé rejtélyes kiválása – elkezdte a
felkészülést, majd testi-lelki kimerülésre hivatkozva, 27 évesen, talán csak átmenetileg abbahagyta a kézilabdát – a belső védő kulcsposztján
pótolhatatlannak tűnő űrt vágott.
2012 után (ekkor távozott Konkoly Csaba) az
ETO-nak ismét hazai edzője van, Danyi Gábor.
Siófokon ellenben végkifejletéhez közeledik a
magyartalanítási” folyamat. Érdemi szerep”
körben nincs már honfitársunk, hacsak nem
tekintjük annak a nagybányai születésű, román
válogatott Geiger Melindát vagy a Tunéziából
érkezett, állampolgárságot kapott Asma Elghaouit. A balatoniak a Debrecen 17 gólos kiütésével, a horvát gólzsák, Penezic (férjezett nevén
Kobatic) 9 találatával nyitottak, az örökösnek
tűnő larviki munkájából elcsábított norvég tréner, Tor Odvar Moen nem ok nélkül lelkendezte:
Álomszerűen kezdtük a bajnokságot.”
”
Nem úgy az elmúlt esztendők monoton bronzérmese, az Érd, amely a 42. percben még 22-19es vesztésre állt az újonc Eger otthonában, ám
33-28-ra fordított. Két további dobogó közeli
egylet küzdelmében a Vác 29-24-re kerekedett
felül a Dunaújvároson.
Amikor tehát azt halljuk, a Fradi célja a BL-indulást garantáló első két hely valamelyikének elérése, ebben ezúttal nincs semmi álszerénység.
Ugyanakkor az első két helyben természetesen
benne foglaltatik az első is.

Szeptember második hétvégéjén zajlottak a Bajnokok Ligája selejtezői, teljessé vált a 16 csapatos főtábla. A D kvartettben az FTC-Rail Cargo Hungaria, a CSM Bucuresti és a norvég Vipers mellé a kvalifikációból a német Bietigheim
csatlakozott. A másik selejtezős négyesben a horvát Podravka Koprivnica hazai pályán, Kaproncán elsőként zárt,
és a C csoportba, tehát a Ferencváros ágára, a Győr, a Thüringer és a Crim Mercator Ljubljana mellé iratkozott fel.
Mindez nem változtat azon, hogy az első csoportkörben a második, a középdöntő hatosában a harmadik hely a
reális célkitűzés.

!

Elek Gábor, női csapatunk vezetőedzője az FTC utánpótlásában
kézilabdázott, és a felnőttek között is szerepelt zöld-fehérben
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VAN MÉG RÉS
A PAJZSON
Férfi kézilabdázóink reménykeltő
eredményeket produkáltak a felkészülési
időszakban, az idénynyitó is remekül sikerült
az Eger ellen, amit aztán a Komló elleni
vereség követett. Elemzésünkben körbejártuk,
mi lehet a jó szereplés kulcsa.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

www.fradi.hu
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A nyáron új időszámítás kezdődött a
Ferencváros férfi kézilabdacsapatánál,
és az újkor” egyelőre a tervek szerint
”
alakul – a balul elsült komlói túrát
leszámítva. A célok ismertek, előző
lapszámunkban az edzések légkörének bemutatásával próbáltuk meg az
együttest közelebb hozni olvasóinkhoz, azóta elkezdődött a bajnokság,
így most ahhoz adunk támpontot,
hogy mit várhatnak szurkolóink a
csapattól. A következőkben pontokba
szedve elemezzük Horváth Attila vezetőedző keretét és alaptaktikáját.

A KAPUSOK

A harminchét éves montenegrói Rade
Mijatovics egyértelműen első számú
kapusnak érkezett a Ferencvároshoz,
és úgy tűnik, szellemi vezérré is válik.
Mielőtt bárki azt gondolná, hogy a
válogatottság lemondása után a Népligetbe már csak levezetni érkezett, ér-

!

Mikita Bence súlyos térdsérülése miatt
10 hónapot hagyott ki

17/09/18 14:47
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demes megemlíteni, annyira motivált,
hogy az összes mérkőzést visszanézve elemzi saját teljesítményét. Rade
tipikus jó katona”, aki keveset beszél,
”
de ha szól, annak súlya van, és aki azt
is nehezen viseli, ha nincs a legjobbak
között – még akkor is, ha a csapat
amúgy sikeres. Mögötte, mellette a
tavaly már kipróbált Marian Zernovic
is bevethető; Mijatovics leigazolásával,
illetve a komolyabb versenyhelyzet
eredményeként tőle is fejlődést vár
a stáb. Zernovic előnye, hogy ismeri
a mezőnyt és a mostani keret egy
részét. Igaz, a csapatjáték és főképp a
védekezés a nyáron teljesen megváltozott.

A VÉDEKEZÉS

Horváth Attila vezetőedző már akkor
alakított a védekezésen, amikor az
előző idény közben átvette az irányítást, ám a keret akkor adott volt, ahhoz kellett igazítani az elképzeléseket.
A nyáron aztán az elképzeléseihez választhatott embereket. Az az elvárása,
hogy húsz–huszonkettő gólon tartsuk
az ellenfeleket. Schuch Timuzsin és
Debreczeni Dávid párosa jelenti az
alapot, de Ancsin Gábor és Teimuraz
Orjonikidze magassága is garancia a
fal hatékonyságára, míg Bali Richárd
és Pordán Bálint a kettes pozícióban
lehet eredményesebb.
A zárt hatos falat szükség esetén
bátran nyitja meg a vezetőedző, hogy
ezzel területet vegyen el az ellenfél
átlövőitől. A felkészülési mérkőzések
során már láthattuk, amit a csapat az
edzéseken gyakorolt, a hat meccsből
csupán kétszer nem sikerült huszonkettő kapott gól alatt maradni. A
Gyöngyöst 31-22-re, a Mezőkövesdet
31-17-re, a Komlót 28-21-re, a Minaurt 31-30-ra, a Tatabányát 26-22-re
vertük, az egyetlen vereségünket a
Balatonfüredtől szenvedtük el (24-23).
Lapzártánkig két bajnokin jutott túl
a Fradi, az első fordulóban az Egert
30-18-ra legyőztük, Komlón viszont
23-18-ra kikaptunk.

!

Az Eger elleni szezonnyitón Kiss Bence és Holdosi Bence is
élete első NB I-es mérkőzését játszotta
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A TÁMADÓJÁTÉK

Ancsin, Bozo Andjelics, Orjonikidze és
Debreczeni Dávid jelenti Horváth Attila
kezdő belső négyesét, és várhatóan
ennek a négyesnek a teljesítménye
dönti el a mérkőzéseket – például a
komlói vereség legfőbb okának Andjelics sérülése és hiányzása tekinthető.
Első számú irányítónk a labda felhozatalában és a rendezetlen védelem
elleni játékban is kulcsszereplő, illetve
különlegesen jó súlypontemelkedésének köszönhetően átlövésekből is
veszélyes, ezért számít gyakorlatilag
a lehető legnagyobb vérveszteségnek
a kiesése. A posztján ráadásul a több
mint tíz hónapos kihagyásból visszatérő tehetség, Mikita Bence, valamint az
eredetileg balszélső Kovacsics Péter
vethető be.

Ha a Ferencváros
a tudását
megközelítve
kézilabdázik,
a harmadik–
negyedik helyen
lévő Tatabánya–
Balatonfüred párosra
is veszélyes lehet
Ancsin Gábor képességeit jól ismeri
mindenki, a szakmai stáb tőle annak
ellenére is meccsenként minimum öt
gólt remél, hogy az utóbbi években
Veszprémben kevés szerep jutott
neki. A huszonkét éves grúz balátlövő
Orjonikidzétől durván ugyanaz várható, mint Ancsintól, igaz, a magyarhoz
hasonló színvonalú bajnokságban még
nem szerepelt, így biztosan lesznek
a komlóihoz hasonló hullámvölgyei,
amikor lőtt gól nélkül zárta a hatvan
percet.

47

Az eddigiek ismeretében (sikeres
edzőmeccsek,
parádés szezonrajt, vereség a
második fordulóban) kitűnik, hogy
a Ferencváros
mindenkire veszélyes lehet ebben
az idényben.
Mindenkire, tehát
önmagára is. Ha a
tudását megközelítve kézilabdázik,
a harmadik–negyedik helyen lévő
Tatabánya–Balatonfüred párosnak
is riválisa lehet
(ennél szebbet
talán álmodni is
hiba lenne), de
a kulcsjátékosok
gyengélkedését
vagy kiesését még
nehezen viseli. Éles
a csapat fegyvere,
de van még rés a
pajzsán is.
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A különböző
csapatsportágakhoz
hasonlóan
vízilabdában
is jelentős
játékosmozgás
zajlott a nyáron az
OB I-es csapatoknál.
Bajnoki címvédő
együttesünk ismét
nagy nevekkel
erősített, de
ellenfeleink is
aktívak voltak az
átigazolási piacon.
Összeállításunkban
a mieink mellett a
közvetlen riválisok
átalakulásával is
foglalkozunk.

Férfi vízilabdacsapatunk az újabb Európa Kupa-győzelemnek és a bajnoki aranyéremnek köszönhetően rendkívül eredményes szezont zárt.
A sikerek miatt pedig még vonzóbb lett az FTC a klasszis játékosok
számára. Mindezt bizonyítja, hogy a Fradiban folytatja pályafutását a következő szezontól a világbajnok Gór-Nagy Miklós, aki legutóbb az OSCben szerepelt. Debrecenből érkezett a balkezes szélső Kállay Márk, aki
korábban nyert már bajnokságot a Vasassal. Szolnokról igazolt együttesünkhöz a magyar válogatott centere, Mezei Tamás és az ausztrál Aaron
Younger, akik többek között Bajnokok Ligáját, magyar bajnokságot és
kupát nyertek a nagy rivális Szolnokkal.
Az érkezők mellett három távozónk is volt a nyáron. Madaras Norbert és
Varga Dániel visszavonult – előbbi szakosztályvezető, utóbbi utánpótlásedző lett –, Manhercz Krisztián az OSC-hez, Szirányi Balázs pedig a
Honvédhoz szerződött.
Folytassuk a sort az ezüstérmes Szolnokkal, amely esetében nemcsak a
játékosoknál, de a kispadon is jelentős változások történtek. Cseh Sándor edző és a segédje, Kósz Zoltán távozott, a vezetőedzői posztot az
idény végén visszavonult Zsivko Gocics vette át. Egerből Angyal Dániel,
Savonából Teleki András, Dubrovnikból Viktor Rasovics, Belgrádból pedig Djordje Lazics érkezett.
A bajnoki harmadik Egernél is véget ért egy időszak, hiszen a szezon
végén eligazolt Braniszlav Mitrovics, a már említett Angyal Dániel, Lőrincz
Bálint, Kovács Gergő, Uros Csucskovics és a két világbajnok center, Bedő
Krisztián, illetve Hárai Balázs. A hevesi csapatnál így jócskán szükség
volt az erősítésekre, így néhány OB I-es igazolás mellett – Valics Ben-

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS
KEZDŐDIK
SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER
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Az Eb női döntőjének egyik játékvezetője az FTC
utánpótlás-koordinátora, Várkonyi Gabriella volt
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ÚJ INGER

A BAJNOKOK LIGÁJA

Madaras Norbert immár szakosztályvezetőként így fogalmazta meg a meglátásait:
– A Szolnoknak sok minőségi játékosa van,
de kevesebb, mint tavaly. Kérdés, hogy
az új vezetőedző hogyan tudja beépíteni
az érkezőket, illetve hogyan pótolja majd
azokat a távozókat, akik hozzánk igazoltak.
Abban biztos vagyok, hogy Zsivko Gocics
megtalálja majd az összhangot a csapattal,
hiszen több éve Szolnokon van, és a társaság nagy részével még együtt játszott. Az
Eger mindenképpen gyengült azzal, hogy
két fontos játékost elvesztett a tengelyből,
ezzel párhuzamosan pedig az OSC jobb lett
Mitrovics és Hárai szerződtetésével. Az újbudaiaknál is új edző van, ami felrázza majd
az együttest. Ugyanakkor Vad Lajosnak
még csapatot kell építenie, de erősebbek
lesznek, mint tavaly. Nálunk is volt változás,
de azt gondolom, hogy a mi igazolásainkat könnyebb lesz beépíteni, mert rutinos
játékosokról van szó. A csapat és Varga
Zsolt is mindent meg fog tenni, hogy zökkenőmentesen menjen a beilleszkedésük.
A Fradit nem féltem ebből a szempontból,
számunkra inkább az a kihívás, hogy a
BL-ben is játszunk majd. Hiába bajnok és
válogatott a csapat többsége, a Bajnokok
Ligájában még sokan nem szerepeltek.
Májusban van a bajnoki döntő, addig pedig
nagyon sokat lehet edzeni és változtatni a
csapatokon. Bajnokként nyilvánvalóan az a
célunk, hogy megvédjük a címünket.

HIÁBA BAJNOK ÉS
VÁLOGATOTT A CSAPAT
TÖBBSÉGE, A BAJNOKOK
LIGÁJÁBAN MÉG SOKAN
NEM SZEREPELTEK
ce, Magyar Márton, Sánta Dániel, Gyárfás Tamás, Lukács
Dorián, Tóth Bendegúz – Nikola Murisics személyében egy
montenegrói válogatottat szerződtettek.
A csalódást keltő előző idény után a másik budapesti
topcsapatnál, az OSC-nél is vérfrissítést hajtottak végre.
Az új vezetőedző a Racionet Honvédtól érkező, a Fradival játékosként és edzőként is magyar bajnok Vad Lajos
lett, munkáját pedig Sydney olimpiai bajnok kapusa, a
Szolnoktól távozó Kósz Zoltán segíti. Játékosfronton is
belehúzott az újbudai csapat. Manhercz mellett érkezett
az Egertől a szerb olimpiai és világbajnok Braniszlav Mitrovics és a magyar válogatott Hárai, továbbá Lévai Márton,
Kovács Gergely, illetve a montenegrói Aleksa Ukropina.
A Fradi célja itthon mindenképpen a bajnoki címvédés és
a Magyar Kupa-győzelem, míg nemzetközi színtéren a
Bajnokok Ligájában a legjobb nyolcba kerülés. Az OSC-nél
nagyon fogadkoznak, hogy az új szezonban minden eddiginél sikeresebb lesz a csapat. Bár első ránézésre gyengült a Szolnok és az Eger kerete, a két vezetőedző, Zsivko
Gocics és Dabrowski Norbert képes rá, hogy ütőképes
csapatot faragjon együtteséből.

!

Három fiatal ferencvárosi pólós, Nyíri Balázs, Szabó Bence
és Árvai Erik rangos utánpótlásdíjat kapott
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# ZÖLD SZALON

ÚJFRADISTÁK
Egyre több és nyilvánvalóbb jelét látjuk annak, hogy jó a
Ferencvároshoz tartozni. Pontosabban újra jó. Az volt az
előző aranykor idején, az 1990-es években, és az megint.
1995 őszén, amikor a futballcsapat feliratkozott a Bajnokok Ligájában a főtáblára, sajtófőnöki pozícióm miatt
ugrásszerűen megnőtt gyermekkori barátaim, osztály- és
kölyök sporttársaim száma, napi huszonnégy órás ostrom
alatt álltam. Szerencsémre még nem volt divat nálunk
akkoriban a mobiltelefon és nem is neteztünk, így vészeltem át aránylag ép ésszel azt az egyébként tündökletes
három hónapot. Sőt, gyakran kifejezetten jól szórakoztam,
és nemcsak azért, mert a Real Madrid és az Ajax sztárjaival találkozhattam, hanem azért is, mert megismerhettem
az újfradistákat”.
”
Csak jöttek és jöttek. Olyan szerzetek, akiket korábban
soha nem láttunk, még sportesemény környékén sem. De
a közhangulatból, a pesti levegőből megérezték, hogy a
BL-t nem lehet kihagyni. Aki számít, valahogyan benne
van. A leleményesebbje, a leghatékonyabb kapcsolati tőkével rendelkező része a VIP-páholyban feszített, aki oda,
a Kánaánba nem jutott be, az a klubházban ténfergett,
akinek ez sem sikerült, az legalább elmajszolt egy rántott
borjúlábat hagymás krumplival (a hely specialitása volt) a
Fradi-étteremben, és onnantól azt mesélte, mit mondott
Albert Flóri a Grasshoppersről a szomszéd asztalnál.
Aztán persze a Fradi előbb kiesett a BL-ből, majd pár évvel később kizárták az NB I-ből is, a lét és nemlét határán
egyensúlyozó klubhoz csak azok maradtak hívek, akik ad-

AMI AZ ÓKORI ATHÉNBAN AZ
AREIOSZPAGOSZ, RÓMÁBAN
A FÜRDŐ VOLT, LASSAN
AZ LESZ MA A GROUPAMA
ARÉNA. EGY SZINT FELETTI
KÖZÖSSÉGI ÉLET SZÍNTERE,
STÁTUSZSZIMBÓLUM
www.fradi.hu
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SZÖVEG: BALLAI ATTILA

dig is önmagáért szerették. A VIP-részleg széksorai
üresen ásítoztak, a székház olyan benyomást keltett,
mintha folyamatos rovarirtás zajlana.
Mígnem a közelmúltban visszatért a régi szép idők
hangulata. No meg az újfradisták újabb generációja.
Bl-főtábláról egyelőre természetesen szó sincs, de az
európai léptékkel is párját ritkító stadion, a vendéglátás – mit nem mondok, catering –, a különleges atmoszféra, a jövőkép ismét elegendő vonzerő. Ami az
ókori Athénban az Areioszpagosz, Rómában a fürdő
volt, lassan az lesz ma a Groupama Aréna. Egy szint
feletti közösségi élet színtere, státuszszimbólum.
A vendégkör összetételének öngerjesztő hatása is
van, csakúgy, mint huszonegy-néhány évvel ezelőtt.
A különbség annyi, hogy akkoriban még mindenki
számára a meccs volt a fő attrakció, ma ez némelyeknek már inkább afféle járulékos elem. Illik belenézni, pedig milyen jó lenne háborítatlanul beszélgetni, kapcsolatot építgetni, sörözni, kávézni.
A Videoton elleni rangadó tizedik perce környékén egy úr és két hölgy pattogatott kukoricával és
pereccel a kézben baktat lefelé a lépcsőn, de félúton
megállnak tűnődni, poénkodni, nem is észlelve, hogy
két tucat ember elől takarják a kilátást. Igaz, egy
tucatot ez nem zavar különösebben. Vagányul gyűrt
inggallérú, tarajos sérójú, trendi srác folyamatosan
poharakkal a kezében közlekedik – lefelé teli, fölfelé
üres –, és amikor arccal a pálya irányában halad,
akkor sem pillant oda, figyelmét arra összpontosítja, nehogy egy csepp is kilöttyenjen. Az átkosból”,
”
az előző rendszerből itt maradt sportfunkcionárius
kétségbeesett, de szilaj küzdelmet folytat az életkorával, no meg az eltűnt presztízsével; neki csak az a
fontos, kinek integethet, ki integet neki vissza, és ezt
hányan látják.
Mindeközben 2-0-ra elhúz a Fradi, majd 2-2-re
kiegyenlít a Vidi, a pazar atmoszférájú lelátó hangulatának 90 százaléka ennek függvényében változik.
A pár százalék újfradista azonban eredménytől függetlenül elégedett: a perec puha, a pattogatott kukorica meleg, a sör hideg, a kapcsolatok épülgetnek.
Ami a túlnyomó többségnek fontosabb: remélhetőleg a csapat is. Hogy egyszer még a BL-főtábláért
tapossák egymás sarkát a régi és az új fradisták,
egyaránt.

!

A régi Albert Stadionban a BL-szereplés miatt
kellett VIP- és sajtópáholyt létesíteni
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# JÉGKORONG

A jégkorong téli sportágként
él bennünk, ám csupán egy
héttel a kézilabdás nyitány
után, szeptember kilencedikén
megkezdődött a magyar
központú hokibajnokság –
hivatalos nevén az Erste Liga –
is. Az FTC a rajton 3-2-re nyert
a DEAC ellen, ami alátámasztja
a célt: a csapat az első négy
között zárná az alapszakaszt,
hogy a rájátszásban ne
kiszolgáltatottan várjon
ellenfélre, hanem maga
válassza meg, kivel játsszon
a negyeddöntőben.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

VÉGRE
mi

választanánk
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A magyar jégkorong olyan, mint a mesebeli sárkány. Ha levágják egy fejét, másik
kettő nő helyette. Hogy mindez érthető
legyen: a nyáron a magyar és a szlovák
szövetség is rábólintott, hogy – az osztrák
bajnokságban szereplő Fehérvár mellett
– két elitklubunk, a DVTK és a MAC az új
idényt a szlovák Extraligában kezdje meg,
A magyar központú regionális bajnokság,
az Erste Liga mezőnye kilencről így elvileg
hét együttesre fogyatkozott volna, ám a
2018–19-es évadnak mégis tizenegy csapat
vág neki.
Négy új klub is nevezett tehát, közülük
háromra a régi-új jelző jobban illik, hiszen
a Vasas, a Debrecen (igaz, most egyetemi
támogatással DEAC néven) és a Gyergyószentmiklós hosszabb-rövidebb kihagyás
után vesz részt ismét a bajnokságban, csupán a Hokiklub Budapest (amely a Kanadai
Magyar Hokiklub és a DVTK játékosaiból
alakult) tekinthető abszolút újoncnak.
Az esélyekről nehéz lenne nyilatkozni. Az
Újpest erősödött, s arra lehet számítani, hogy az erdélyi gárdák is jelentősebb
szerepet játszanak majd a bajnokságban,
mint az elmúlt években. A Dunaújváros

!

Vezetőedzőnk, Fodor Szabolcs
a Digi Sport szakértőjeként ténykedik
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minden évben stabil csapattal rendelkezik,
a Debrecen pedig néhány meghatározó
hokis (például a válogatott kapus, Hetényi
Zoltán) leigazolásával bizonyította komoly
szándékait. A zömében fiatalokra építő Vasas, Fehérvári Titánok, Hokiklub Budapest
és az osztrák Vienna Capitals négy közé
jutása vaskos meglepetés lenne.
Nekünk persze az a legfontosabb, hogy
mire számíthatunk a Ferencvárostól, amelynek az elmúlt években inkább csak felvillanásai akadtak: tavaly a MAC-ot, tavalyelőtt
pedig a DVTK-t szorongatta meg a negyeddöntőben.
Már beszámoltunk arról, hogy Greg Lindqvist helyét – a svéd mester visszatért
Brassóba – a Fradiban nevelkedett, majd
hosszú éveken a Fehérvárban szerepelt Fodor Szabolcs vette át. Vezetőedzőnknek a
szokásos nehézségekkel kell megbirkóznia:
saját jégpálya hiánya, a keret drasztikus
megváltozása (16 új játékos érkezett), a vetélytársak jobb anyagi lehetőségei. Fodor
azonban panaszkodás helyett pontos jövőképpel látott munkához.
– Eleve törekedtem arra, hogy harcos
felfogású, jó munkamorálú játékosok
alkossák a keretet, akik a közönség jogos
elvárásának megfelelően átérzik, mit jelent
zöld-fehérben játszani, akik Fradi-szívvel
küzdenek. Tudom, ez furcsán hangzik
olyan játékosok esetében, akik most kezdik
meg az első idényüket az FTC-ben, de azt
gondolom, ez a mentalitás is tanulható.
A felkészülési mérkőzésekkel elégedett
voltam, a Visegrád-kupában ugyan nem

A NÉGY KÖZÉ JUTÁS A CÉL
AZ ALAPSZAKASZBAN,
HOGY NE LEGYÜNK
KISZOLGÁLTATOTTAK
A NEGYEDDÖNTŐBEN
sikerült meccset nyernünk, de megszorongattuk a szlovák extraligás csapatokat.
Nehéz megjósolni, mire számíthatunk az
Erste Ligában, mert sok az új csapat, s
máshol is megváltozott a keret – összegezte meglátásait és terveit Fodor Szabolcs.
Hudák Gábor szakosztályvezető ennél
kicsit bátrabban fogalmazta meg a célt,
amondó, a legjobb négy között kellene
zárni az alapszakaszt. Aminek az a jelentősége, hogy speciális hokis szabály szerint
az első négy helyezett – az alapszakasz
sorrendjében – választ magának ellenfelet
a negyeddöntőben. S bizony a Fradi a legutóbbi két idényben nem járt jól, mindkétszer a későbbi bajnokkal szemben maradt
alul szoros küzdelemben.
A holtidény, a felkészülés krónikájához
tartozik az a fontos hír, hogy a Telepy utcai
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnáziumban beindult a hokiosztály. Egyelőre
tizenhat fővel, de nem ez a lényeg, hanem
maga a tény, hogy végre van jövőkép a
Fradi utánpótlásában. Kercsó Árpád eltökéltsége közismert, néhány év múlva végre
megerősödhet a fradista bázis.

ŐK TIZENEGYEN
Az alábbi tizenegy csapat alkotja a bajnokság, az Erste Liga mezőnyét:
Brassó, DAB, DEAC, Fehérvári Titánok, Ferencváros, Gyergyói HK, Hokiklub Budapest, Sportklub Csíkszereda, UTE, Vasas, Vienna Capitals.
Az alapszakasz négy teljes körből, tehát 40 fordulóból áll. A középszakasz felsőházába az első öt helyezett kerül be, a többiek az alsóházban
folytatják. Itt mindkét csoport tagjai kétszer mérkőznek meg egymással,
felül az első négybe, alul a nyolcba kerülés a tét. A rájátszásba ugyanis
nyolc csapat jut be, a negyeddöntő párosítása választással alakul ki.

!

Újjáalakult az FTC 2010-ben feloszlott
női jégkorongcsapata
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# UTAZÁS

A tengerpart és a hegyek találkozásánál, öt folyó fölé épült a
Balkán egyik gyöngyszeme, Montenegró központja, melynek
neve annyit tesz: város a kis hegy alatt. A sportbarátok számára
a kézilabda egyik legforróbb katlanját adó Podgorica egészére
ez a kettősség jellemző: múlt és jelen, a természet és az épített
környezet egyszerre van jelen benne. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

NEM SABLONOS

Akár a budvai tengerpart felé tartva, akár
csak az országon áthaladva érdemes megpihennünk egy napra Podgoricában. Már
csak azért is, mert a várostól garantáltan
valami újszerű és sajátos élményt kapunk.
Ennek fontos tényezője, hogy a környéket
még nem fedezte fel magának a kultúrára éhes turisták megállíthatatlan tömege,
ahogy az európai nagyvárosok klasszikus
vonásainak sincs nyoma benne. Cserébe
viszont izgalmasan fonódik egymásba a
török idők lenyomata és a Balkán íze-java,
aminek a II. világháború romjain újraéledő
fiatal városrészek különleges kontrasztot
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Visszavonult légiósunk, Marija Jovanovics még
Titograd, azaz Podgorica szülöttje volt
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1956-ban karácsony másnapján játszottunk edzőmérkőzést
a Buducnost Titograd ellen, melyet 2-1-re megnyertünk

FIN_054-057_ZF_1810_Utazas_3.indd 55

55

www.fradi.hu

17/09/18 14:42

# UTAZÁS

ATHÉN UTÁN
PODGORICA
EURÓPA
MÁSODIK
LEGMELEGEBB
VÁROSA.

Az 1946-ban átkeresztelt főváros a
régi autóstérképeken
még Titograd néven
szerepel, de 1992 óta
ismét Podgorica a neve.
A város lélekszáma 190
ezer fő, ami az ország
népességének egyharmada, Magyarországon
ezzel mégis csupán
a harmadik legnépesebbnek településnek
számítana Budapest és
Debrecen után.
A Krisztus feltámadása
katedrális jobb oldali
tornyában található
egyetlen harang súlya
11 tonna, mellyel az
egész Balkán legnagyobbja.
A Podgoricától délre
található Shkodrai-tó a
félsziget legnagyobb
édesvízi tava, környező erdeiben közel 270
madárfaj él.

www.fradi.hu

FIN_054-057_ZF_1810_Utazas_3.indd 56

DJURDJINA MALOVIC,
NŐI KÉZILABDA
CSAPATUNK
JOBBÁTLÖVŐJE
Imádom a hazámat,
”
Montenegrót, és a
fővárost is. Ott születtem, ott nőttem fel,
így a részemmé vált.
Nem is tudnék kiemelni
egyetlen dolgot belőle, hiszen rengeteg
emlékem fűződik oda.
Ezért sem volt könnyű
döntés, hogy váltásra
szántam el magam és a
Fradiba szerződtem, de
szerencsére itt megtaláltam a megfelelő helyet az újrakezdéshez.
Viszont meleg szívvel
ajánlom mindenkinek,
hogy legalább egyszer
látogasson el Podgoricába, és ha már ott jár,
a káprázatos természeti
környezetet se hagyja
ki. Személyes javaslatom a Shkodrai-tó, mely
autóval fél óra alatt
elérhető a fővárosból.
És ha már ott járnak,
fizessenek be egy
hajókirándulásra és a
hajó fedélzetén a világ
legfinomabb füstölt
halára is.”

56

adnak. Ráadásul – ahogy az ország maga
is – a Morača folyó bázisa befogható méretekkel bír, így akár egy délután is elég
lehet arra, hogy bejárjuk, megismerjük,
magunkba szívjuk annak hangulatát. Tehetjük ezt nemzetközi fesztiválok, versenyek
vagy ünnepségek alkalmával, de akár egy
kézilabda-rangadó köré épült hétvége ki
egészítő programjának is tökéletes keretet
szolgáltat.

MÚLTBÓL A JELENBE

Márpedig egy délutánt gazdagon kitölthetünk a város látnivalóival. A történelem iránt
érdeklődők felkereshetik a Hadtörténeti
Múzeumot, vagy belevethetik magukat
az Óváros falai őrizte emlékekbe. Utóbbi
magán viseli a második világégés fájdalmas
nyomait, a várost ugyanis több mint 70
bombázás sújtotta. De szerencsére ép maradt a török időkben épült óratorony, mely
16 méteres magasságával irányadó pontként szolgál az ódon, alacsony falak között.
Innen egy rövid sétára található Podgorica
egyik legromantikusabb helye. A Morača és
a Ribnica folyók találkozásánál álló Sastavci
híd – hátterében egy régi erőd romjaival
– a helyi fiatalok és idősebbek kedvenc
találkozási pontja, de a turisták körében is
méltán népszerű. És a kettősségre visszatérve: semmiképp se hagyjuk ki a Krisztus
feltámadása ortodox katedrálist, mely egy
modern kori műemlék. A harangok templomának is nevezik, melyet 2013-ban adtak
át a hívőknek és a városba látogatóknak.
Nem lehet eltéveszteni, hiszen már mes�sziről jól látható két tekintélyt parancsoló

!

A Morača csarnok 816 km-re fekszik a Népligettől,
az út autóval 11 óra alatt tehető meg
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tornya, melyek együtt 18 harangot rejtenek.
A templom külseje egyszerűen lenyűgöző, de a belseje sem marad adósa annak,
aki meglátogatja. A kárpitok és mozaikok,
valamint a falak és mennyezetek freskóinak
együttese igazi művészeti remek.

A VÁROSON TÚL

Ha egynél több délutánunk van Podgoricában, esetleg az ember hódította környezet helyett a természet kincseire vágyunk
inkább, csak induljunk kifelé a városból a
szélrózsa valamely irányába. Montenegró
ugyanis páratlan vadonnal rendelkezik,
mely az érintetlen környezet szerelmeseit
garantáltan rabul ejti. Ott van például a
Shkodrai-tó (magyarul: Szkutari-tó), melyen
Albániával osztozik az ország. Területének
egésze mediterrán, mocsaras vidék, mely
1983-ban nemzeti park minősítést kapott.
És ha már ezen a környéken járunk, ne
hagyjuk ki a közelben csobogó, csodálatos
karszt vízesést sem, mely a Cijevna folyó
felső, kanyonként tekergő szakaszának
végénél található. Vagy induljunk nyugatra,
és meg se álljunk a Kotori-öbölig, mely az
egyszerre félelmetes és lenyűgöző lovceni
hegység lábánál fekszik. Az öböl Európa
legdélebbi fjordja, egyben a világ egyik
legszebbje is, nem véletlen hát, hogy az
UNESCO védelme alatt áll.

BOBANA KLIKOVAC,
NŐI KÉZILABDA
CSAPATUNK BEÁLLÓSA
Noha egy másik város”
ban születtem, Podgoricában nőttem fel. Így a
főváros egész életemben
többet jelentett számomra, mint egy hely, ahol épp
iskolába vagy edzésre
járok. Nagyon szeretem
benne a természet közelségét. A Gorica hegycsúcs
az egyik kedvencem. Van
ott egy kalandpark és egy
kilátó is, ahonnét káprázatos panoráma nyílik a
tájra. A város nevezetességeiről annyi szó esik,
a környezetéről viszont
jóval kevesebb. Pedig a
közvetlen közelében ott
van például a Niagara-
vízesés és a történelmi jelentőségű Dukley-kastély,
egyórányi kocsiútra pedig
az Ostrog kolostor nevű
zarándokhely. Sajnos nem
jutok el sokszor oda, de
évente egyszer biztosan
felkeresem.”

781
KM

A MONTENEGRÓI KONYHÁN A TÖRÖK
URALOM HATÁSÁT ÉREZHETJÜK NÉMI
OLASZOS ÉS SZERB ÍZESÍTÉSSEL. HA
PODGORICÁBAN JÁRUNK, MINDENKÉPP
KÓSTOLJUK MEG A NJEGUŠKI PRŠUTOT,
AMELY A KÖVETKEZŐKÉPPEN KÉSZÜL:
A DISZNÓ SONKÁJÁT BESÓZZÁK, MAJD
KÖVEK KÖZÖTT LEPRÉSELIK, HOGY A
HÚSBAN TALÁLHATÓ LÉ ELPÁROLOGJON. A HÚST UTÁNA HOSSZÚ IDEIG
BÜKKFÁN FÜSTÖLIK.
!

A tavalyi szezonban a nagy rivális Budućnost Podgoricát kétszer is
le tudták győzni női kéziseink a Bajnokok Ligája középdöntőjében
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# ZÖLD SZALON

MR.
RICK
ÉNEKELT ÉS ZENÉLT
A FRADI-BULIKON
Gyerekként már megtapasztalta, mit jelent
a Fradi–Újpest-rivalizálás,
és hamar eldőlt, hogy
– édesapjához hasonlóan –
a Ferencvárosért dobog
a szíve. Rácz Erik, művész
nevén Mr. Rick felidézte
lapunknak az 1990-es évek
meccsélményeit, az akkori
idők Fradi-játékosaival
rendezett közös bulikat,
és azt is elmondta, mit
jelent számára a modern
labdarúgás keretei között
a zöld-fehér kötődés.
SZÖVEG: KIS FERENC
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A Bajnokok Ligája-szereplés idején látványosan
gyarapodott szurkolóink száma
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# ZÖLD SZALON

Zenélni és focizni is csak teljes
szívvel érdemes – állítja Mr. Rick,
aki az 1990-es évek közepén
robbant be a magyar könnyűzenei életbe, gyorsan országos
ismertségre és népszerűségre
tett szert. A manapság már retrobulikon fellépő énekes fanatikus
Ferencváros-szurkoló.
– Édesapám gyerekként a Fradi
kölyök csapatában futballozott,
természetes, hogy a zöld-fehéreknek is szurkolt. Akkor éreztem
át először, mit is jelent a Fradinak
drukkolni, amikor egy FTC–Újpest-rangadót együtt nézett a
család a televízióban, és ádáz vita
alakult ki, mivel anyai nagyapám
lila-fehér érzelmű volt. Nagymamám ezt követően megtiltotta a
közös meccsnézést. Világossá vált
számomra, milyen erős érzelmeket hoz felszínre a klubkötődés,
különösen a Ferencváros iránti
elkötelezettség – mesélt a családi
futballgyökerekről az énekes.
Első emlékei a Nyilasi–Ebedli-féle
generációhoz kötődnek. Mindig
8-as számú mezben játszott, mert
Nyíl” volt a nagy példakép. A
”
Mezőtúron töltött gyermekévek
alatt már zöldvérű szurkoló volt.
– A pályán zseniális labdarúgókat láthattunk hétről hétre
zöld-fehér mezben, és ehhez hozzájárult az a dac is, ami az egypártrendszerrel szemben vagy
éppen a BM-csapatként elkönyvelt Dózsa ellen irányult. Mindent
elárul a kommunista időkről az
ismert rigmus: Megengedte Ká”
dár János, bajnok lett a Ferencváros”. Akkoriban vagányságnak
számított fradistának lenni, és ez
az érzés megmaradt a mai napig
– fogalmazott Mr. Rick.
A legszebb emlékei a fergeteges
90-es évekhez fűződnek, ez a
felejthetetlen Bajnokok Ligája-
szereplés vagy az 1996. őszi,
Newcastle elleni hazai győzelem.

!

– A feleségem várandósan – a
nyolcadik hónapban volt Zsófi
lányommal – jött velem, s együtt
szurkoltunk az Üllői úti stadionban Horváth Feriéknek. A lányom
már ott magába szívta a fradizmust – mondta mosolyogva.
Arról is beszélt, hogy a 80-as
évek már említett nagyságai, később Simon Tibiék, aztán Lipcsei,
Lisztes, Vincze Ottó pillanatok
alatt kedvencekké váltak.
– Minden mérkőzésen telt ház
volt, 25–30 ezer ember előtt
vonultak be a csapatok, gyakran
már a meccs előtt órákkal kint
voltunk a stadionban. A mérkőzések után pedig sokszor buliztunk
együtt a csapattal, összejöttünk
valamelyik étteremben, kerthelyiségben, és megkértek, hogy énekeljek, zenéljek. Éjszakába nyúló
bulik kerekedtek ezekből – osztja
meg emlékeit Erik.
Vincze Ottóval különösen jó
barátságba került, de Vámosi
Csabával vagy Schultz Leventével
is hasonlóan jó kapcsolatot ápolt.
– Az egész olyan családias volt,
ami ma már elképzelhetetlen. Ma
inkább cégszerűen” működik a
”
klub, de ez így van mindenhol. A
Fradi azonban életérzés, amely
örök érték, függetlenül attól, hogy

VINCZE OTTÓVAL KÜLÖNÖSEN JÓ
BARÁTSÁGBA KERÜLT, DE VÁMOSI
CSABÁVAL VAGY SCHULTZ LEVEN
TÉVEL IS HASONLÓAN JÓ KAPCSOLATOT ÁPOLT. A MAI JÁTÉKOSOK
KÖZÜL GERA ZOLIHOZ FŰZI SZEMÉ
LYES BARÁTSÁG

Lisztes Krisztián 1996-ban a Newcastle ellen két gólt is
szerzett
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a profi futballt a nagy jövés-menés miatt már nem jellemzik szoros kötelékek – jegyezte meg.
A mai játékosok közül Gera Zolihoz fűzi személyes barátság, Erik
nagyobbik lánya, Zsófi sokszor
vigyázott a focista gyerekeire.
– Gera Zoli számomra az utolsó mohikán az ösztönös zsenik
közül. Előtte Lisztes Krisztián és
Détári Lajos volt ilyen, korábban
pedig Nyilasiék – osztotta meg
a véleményét az énekes. – Böde
Dani is rendkívül szimpatikus,
szeretem az ilyen szívembere”
ket”, talán mert zenészként én is
hasonló mentalitású vagyok.
Kitért arra is, hogy az átlagnál
sokkal vehemensebb szurkoló, a
meccsek hevületében olykor ma
is elragadtatja magát. Régebben
a legendás 2-es szektor volt a
törzshelye, és a kemény mag
tagjaival járt mérkőzésekre.
– Sok idegenbeli meccs is szép
emlék, amikor hosszú autókonvojokban utaztunk a helyszínre,
a zászlókat, sálakat lobogtatva,
mint egy ünnepi felvonuláson –
idézi fel a múltat.
A jövőről is bizakodóan beszélt,
szerinte a szezon végén felvarr
hatjuk a Fradi-mezekre a harmadik csillagot.
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# A HÓNAP FOTÓJA
Váz: Canon EOS 1D
Objektív: Canon EF 400mm f/2.8L IS USM
Rekesz: F20
Záridő: 1/8
ISO: 100
Fotó: Balogh Dávid
Fotósarok
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Szerhij Kuznyecov és Igor Nicsenko személyében
korábban is volt ukrán futballistája az FTC-nek

18/09/18 08:56

A HÓNAP FOTÓJA #
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Ivan Petrjak gyorsasága jól illeszkedik a Fradi stílusához és a
szurkolók is gyorsan elfogadták az ukrán futballistát
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# TECHNIKA

KARCSÚSÁG
MINDENHOL
SZERETJÜK A GÖMBÖLYŰ
VONALAKAT, DE NÉHA
MÉGISCSAK A VÉKONYÍTOTT
FORMÁK JÖNNEK BE.

FOTÓ: Jan Střecha / Unsplash

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ
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Összesen már 5 csapatunkat és szakosztályunkat
támogatja a Magyar Telekom

18/09/18 08:52

TECHNIKA #

SENNHEISER HD 4.30 Aki attól
fél, hogy lemerül a fejhallgatója
napközben, annak a klasszikus direkt összeköttetésűek közül ezt az
ultrakönnyű szépséget ajánljuk.
24 900 Ft.

PANASONIC HD605N Tökéletes
hangzásra és a környező zajok minél
hatékonyabb szűrésére vágyik mindenki, de ehhez általában hatalmas
fejhallgatók voltak csak elérhetők. Az
idén nyáron bemutatott Panasonic
egész vékony méretben hozza az
elvárásokat. Ára még nem ismert.

BANG & OLUFSEN – BEOPLAY
H9I Amikor a dizájn és a hangzás
találkozik, ilyen csodálatos dolgok
születnek, mint ez a fejhallgató.
159 000 Ft.

HUAWEI P9 LITE Abszolút megfizethető kategória, és az 5,2 colos
kijelző mellett is csupán 7,6 mm
a vastagsága. 66 900 Ft.

SONY XPERIA XZ3 A Sony csúcsmodellje hamarosan itthon is kapható lesz.
A HDR OLED-kijelzővel, QHD+ felbontással, sztereó hangsugárzókkal és
Dynamic Vibration Systemmel domborító csúcsmodell mindössze 9,9 mm
vastag (vékony) lesz. Ára várhatóan
269 000 Ft.

SAMSUNG GALAXY NOTE9
Hatalmas méretű csúcsmodell a
Note széria fantasztikus tudásával és mindössze 8,8 mm vastagsággal. 334 000 Ft.

!

Az FTC és a Mojo egy különleges elektronikai csomagot dobott a piacra, része egy
vezeték nélküli hangszóró, egy fejhallgató, egy fülhallgató, valamint egy töltőkábel
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# TECHNIKA

PHILIPS-SAECO
HD8916/09
INCANTO
AUTOMATA
KÁVÉFŐZŐ
Frissen darálja
a kávét, gőzöl,
saját tejtartója van.
Kategóriájában
az egyik legvékonyabb.
224 000 Ft.

SENCOR
(SES 8020NP,
SES 8010CH)
A 19 bar nyomással
főző ultra slim
kávéfőző a legkisebb konyhában
is elfér. 120 000 Ft.

www.fradi.hu
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ESZPRESSZÓ
# AZ ESZPRESSZÓ AZ OLASZ KÁVÉKULTÚRA
GYÜMÖLCSE, MELY AZ ELMÚLT 50 ÉVBEN
MEGHÓDÍTOTTA A VILÁGOT. ÍZE ERŐS,
KARAKTERES, KOFFEINTARTALMA AZONBAN
SOKKAL ALACSONYABB, MINT A HOSSZÚ

FOTÓ: Adelin Preda / Unsplash

NESPRESSOKRUPS XN110810
ESSENZA MINI
A kapszulás kávéfőzők között a
legkeskenyebb,
igaz, egyszerre
csak egy csésze
tehető be alá.
25 000 Ft.

FILTERKÁVÉKNAK, ÍGY AZTÁN ESZPRESSZÓBÓL
EGY NAP TÖBBET IS IHATUNK.

!

A Fradi webshopban tucatnyi telefonhátlap közül
lehet választani

18/09/18 08:52

TECHNIKA #

SONY HD-SG5B 500GB 2,5”
SLIM Az USB 3-as csatlakozónak köszönhetően nagyon gyors
adatátvitelt biztosít. 25 900 Ft.

PANASONICFX700 Idén a
Panasonic sorra
mutatta be a slim
termékeit, köztük
ezt a bámulatos
4K HDR Cinema
Display tévét
(49, 55, 65 colos méretekben),
melynek pár mm
csupán a monitora,
a stabil lábazat pedig 218 mm – már
ha nem szereljük
falra. Ár kérésre.
SONY KD-43XFXF7596BAEP 4K
UHD SMART LED
Hangzásban,
látványban is
csúcsmodell, és
miközben egyre
nagyobbak a tévék, igenis szükség van kisebb
képátlójúakra is,
hisz nem minden
helyiségbe kell
mozi. 219 000 Ft.

SEAGATE BACKUP PLUS ULTRA
SLIM 2 TB Őrülten nagy, 2 terás
kapacitással, amihez még 200 GB
ingyenes felhő is jár ajándékba.
34 990 Ft.

SAMSUNG QE
75 Q9FNATXXH
4K UHD SMART
QLED Ha akarod,
nem is tévé, hanem
egy festmény, egy
kép a falon. Ultravékony, és még a
kábelei is szinte
láthatatlanok.
1 444 000 Ft.

SILICON POWER ARMOR A30
2TB Ütésálló – kicsit masszívabb,
mint a Seagate és a Sony, viszont
akkor sem sérül meg rajta az adat,
ha véletlen leejtjük. Beépített
USB-kábellel kapható. 32 990 Ft.

!

Megújult a Groupama Aréna cseretáblája. A korábbi digitális cseretábla helyét
egy új szponzor által biztosított, látványosabb, órát mintázó tábla vette át
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# VENDÉGTOLL

VULKÁNI SÓ,
AVAGY
ELALSZOM-E
EZEN-AZON
A 21. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG,
FRANCIAORSZÁG, 2018
SZÖVEG: KUKORELLY ENDRE

”NA AZT UTÁLOM
LEGJOBBAN,
HA DÖNTETLEN,
KOMOLYAN!”
CS. M.

(VÉGE)
Ez még mindig a BL, nem hiszem el, már egy éve
”
megy!”, ez is Cs. M. Pedig ez már a világbajnokság.
Négy éve volt – nem hiszem el! – és mindjárt lefut.
Lefut a nyár. Már le is futott. Bekapcsolom a tévét,
épp a szovjet himnusz vége, győzelemről győzelemre vigye, nem jó hallgatni, de hát nem nekem szól.
Június 14., borult, esik, a dél-arabok ügyesen tartják
a labdát a 12. percig, akkor Gazinszkij befejeli Golovin
beadását. Még négyet nyomnak, Cserisev (a 2015–
16-os Real Madrid kerettagjaként BL-győztes, most
Villarreal) mindkét gólja szuper. Putyint és a szaúdi
koronaherceget mutatják, türannoszok testbeszéde.
Jól van. Ezek nélkül nem megy.
(NAGY PÉNZ, NAGY)
Reklám (= pénz) nélkül sem megy. A francia válogatott 1410 millió EUR-t ér, az angol 1386 millió, a brazil
1269, utolsó Panama 15 millióval. Harry Kane (Tottenham Hotspur) 201 millió, Neymar 195, Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) 187. Ez majdnem mindent
elmond. És majdnem semmit.
(LEMARADNAK)
Kimarad Manuel Lanzini (argentin, West Ham) keresztszalag-szakadás miatt. Carlos Tévez, csak úgy.
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Luka Modric az idei Aranylabda egyik
várományosa

17/09/18 14:44

VENDÉGTOLL #

Meglátogatta a tesóját a börtönben, leállt velük (mert
szeret) focizni, szétrúgták. Ibra – ki érti, őt miért nem
viszik, és aki érti, ne magyarázza meg. Többedszer
Franck Ribéry, ezt végképp nem akarom megérteni.
Kimarad – sérült – Dimitri Payet. Arjen Robben és
a hollandok, csak mert a politikai korrektség miatt
az európaiak közül relatíve kevesebben kerülnek ki.
Vagyis be. Egyiptomról annyi, hogy a pályán van Mohamed Szalah. Nehogy már Szaúd-Arábia igen és az
olaszok (románok, csehek, szlovákok vagy mi) nem!
Ott lesznek azért (az) olaszok is, Paulo Dybala (Palermo, aztán Juventus) biztos. Mauro Icardi (olasz–argentin, Sampdoria, majd Internazionale) viszont nem
(fért bele az argentin keretbe), Mészáros Ábel szerint
Messiék nem szeretik, mert elcsábította és feleségül
vette Maxi López feleségét. Hogy mik vannak! Állítólag van egy rendelkezés, hogy üresjáratban eztán
nem mutogatnak szép lányokat. Próbálom elképzelni
magamnak az illetékes illetőt, aki ezt kiötölte.
(NAGY)
Vannak nagy dolgok. Azzal együtt, hogy – kapok
majd ezért – a vébé legjobbjának választott, leglabdaügyesebb horvát, Luka Modrić sokszor alibigyanúsan játszik (én inkább az interes Marcelo Brozovićot választom), a horvát eredmény nagy dolog.
Hullafáradtan fordítottak az angolok ellen, ez nagy.
Június 27-én Neymar különösen nagyokat esik, az se
kicsi. Thiago Silva (PSG) és Casemiro jó, de ez még
nem nagy. A belga Adnan Januzaj gólja az angolok
ellen nagyon nagy, viszont Michy Batshuayi gólöröme – kézből a kapufára rúgja a labdát, ami fejbe trafálja – elviszi a show-t. Az szupernagy, amikor július
6-án a franciák kiejtik Uruguayt és a belgák a brazilokat, csak európai csapatok maradnak. És nem ám a
németek, spanyolok, olaszok, hollandok, portugálok!
Deschamps 20 fős stábja volt a legjobb, és mázlija a
legnagyobb. Griezmann közepes lövésénél is szitál”
”
a labda, Muslera ugyanúgy a kapujába tenyereli,
ahogy Loris Karius a BL-döntőben Bale közepesét –
de hát senki se köteles kapusnak állni! Eden Hazard,
Kevin De Bruyne (Manchester City), Kylian Mbappé,
Ivan Perišić (Internazionale), Paul Pogba (Manchester
United), Raphaël Varane, Coutinho (a svájciaknak
rúgott gólja miatt) – szerintem ők voltak a legjobbak/
nekem ők tetszettek legjobban. A jobb bunkó (oké,
közép) kolumbiai Mina, amikor kell, háromszor kellett,
befejelte. A kapuban Jordan Pickford (azzal, amit a
svédek ellen védett). Nyilván Ronaldo, Messi és Szalah beférne mindenhová – ahogy nálam Robben és
Ibrahimović is. Gera és Ronaldinho is, abbahagyták

!

Thibaut Courtois a gyerekei miatt hagyta el a Chelsea-t és
tért vissza Madridba
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A HORVÁT EREDMÉNY
NAGY DOLOG. HULLAFÁRADTAN FORDÍTOTTAK AZ ANGOLOK
ELLEN, EZ NAGY. JÚNIUS 27-ÉN NEYMAR
KÜLÖNÖSEN NAGYOKAT
ESIK, AZ SE KICSI

vagy sem. A két svájci albán
sasos is. Neymar nem. Harry
Kane volna a világ legdrágább játékosa?
(8 ∞ ARANYPÖKÉS, AVAGY
MBAPPÉ GYORSABB, MINT
A LABDA)
Pár július 2-i: A vörös ördö”
göket rendre letámadják a
kék szamurájok”, ez volna
a Belgium–Japán. Kicsit ki”
száradni látszik már a belga
csatár”, Courtois meg csak
”
röpköd ide-oda” és nem
”
tényező a japán lövéseknél”.
Brazília elkezdheti dörzsölni
”
a tenyerét”, Belgium a po”
raiból támadt föl” és padlón
”
a japán játékosok”. A végén
az elmaradhatatlan micsoda
”
dráma”. Hol jó, hol bosszant,
hol unom. 2-2-nél a 95.
percben a kinyílt japcsikat
lekontrázták. Nem veszem
le a hangot. Szerintem senki
nem veszi le a hangot.
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# AUTÓ

ÉN ÉS AZ AUTÓM:
BÖDE DÁNIEL

Böde Dani pont úgy áll az autózáshoz és az autójához, ahogy elképzeled:
az autó van érte, nem ő az autóért. Ehhez tökéletes társat is talált, és már
a második Golf Sportsvant használja. SZÖVEG: BARTOLÁK CSABA

AZ AUTÓ: VW Golf Sportsvan 2018
Dani autója, a kiváló Golf Sportsvan a Volkswagen egyik családi egyterűje, s a második ezen a
néven, vagyis faceliftes változat. Alapja, a Golf kategóriájának egyik legjobbja: korábban nem
véletlenül futott egyszerűen Golf Plus néven. Néhány évvel ezelőtt megpróbált irányt váltani
a Volkswagen, és frissíteni az üzeneten, ezért a névváltás. Kell is az önálló arculat, mivel nincs
könnyű dolga, márkán belül (például T-roc és Touran) és kívül (nagyjából minden kisebb SUV) is
bőven van ellenfele. Pedig kiváló autó, de manapság már nem az egyterűek mennek, hanem a
városi terepjárók. Ennek ellenére Dani autója széles rétegeknek jó választás: fürge, jól érzi magát
városban és autópályán is, a havi 3000 kilométert pedig kellemes békében lehet együtt tölteni
vele. Amikor húzni kell, akkor nagyon megy, amikor pedig vitorlázol, kikapcsol két henger.
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A Groupama Aréna és a madocsai polgármesteri
hivatalt 113 km választja el egymástól

18/09/18 08:53

AUTÓ #

Böde Dániel

Mióta van jogosítványod?
Hú, fogalmam sincs, meg kéne
néznem. Tíz–tizenkét éve körülbelül.
Miért volt szükséged rá?
Nem akartam busszal járni. Autót akartam, ahhoz meg jogosítvány kell. Előtte csak motorral
mentem, de nem ment nehezen
a dolog. Minden elsőre meglett.
Mennyit vezetsz átlagosan?
A Föld–Hold-távolság megvolt
már?
Pontosat nem tudok, de mostanában havi 3000 kilométert
biztosan megteszek.
Megfontoltan haladsz, vagy
minden sárgán átmész?
Szeretek haladni, de ha nyugodt
vagyok és nem sietek sehova,
akkor óvatosabban megyek. Ha
sietek, akkor viszont előfordul,
hogy odalépek.

!

Persze csak szabályosan. Fejből vezetsz vagy térképpel?
Budapesten inkább használom a
GPS-t, azon kívül ritkán. Otthon,
Tolna megyében sem kell, ott
ismerem az utakat (nevet).
10 perccel korábban vagy 10
perccel később szoktál odaérni?
Korábban, mindig korábban.
Edzésen se büntettek még meg,
mert késtem volna.
A műszaki dolgok mennyire
érintenek meg?
Nem annyira.
Mesélj az autóról, amivel most
jársz!
Ez egy Volkswagen Golf Sportsvan, 1.5-ös motorral. Az előző is
majdnem pontosan ilyen volt.
Annyi a különbség, hogy az
előző kézi váltós volt, ez már
automata. Ennél többet viszont
nem tudok róla. Azt vallom,

Az FTC korábban rendelkezett autó-motor sport szakosztállyal, amely az
1920-as évek közepétől az 1950-es évek közepéig működött
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hogy az autó van értem, nem én
az autóért. Szolgáljon ki, jussak
el bárhova.
Mennyire vigyázol rá? Hetente
átkened otthon waxszal, vagy
mindig van bent 40 üres üveg?
Az autó belsejében viszonylag
rend van, arra figyelek. Kívülről
gyakran koszos, egy-két bogár
mindig van a szélvédőn.

Volkswagen Golf 1.5 TSI
Gyártási év: 2018
Hengerűrtartalom: 1498 cm3
Üzemanyag: benzin
Teljesítmény, nyomaték:
131 lóerő/200 Nm
Automata váltó
Gyorsulás százra: 9,6 mp
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# ZÖLD SZALON

MÁR
MEGINT…
SZÖVEG: N. PÁL JÓZSEF
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Már megint eltűnt egy darab az életemből…
Abba a korba léptem, amikor már joggal nosztalgiázhat az ember, hisz emlékei a mulandóságra figyelmeztetik
minduntalan. A gyermekkor tündöklete, az öröknek hitt létezés egykori
ígérete odalett, s oda az is, amiről rég
tudom, hogy nem visszahozható, de
hinni szeretnénk, hogy mégis talán,
ám van pillanat, ami a bevégeztetettség súlyával nehezedik reánk. Ilyen,
ha elmegy valaki ismerős, akit nem is
ismertünk valójában talán, de tudtunk
róla, számontartottuk napra nap, s
életünk, ifjúságunk, s vele a végtelen
élet hitének része volt.
A futball maga a csoda önmagában is,
átok és áldás egy időben, ahogy Ady
a gyötrő és rajongott, levethetetlen,
mert belé nőtt, belőle nőtt magyarságáról írta. Adottság, létezési forma, s
ha vonzásába kerültünk, nélküle élni
nem lehet. Ebbe a játékba belebolondulni gyermekkorban szokás, s az
akkori szédület lesz mércévé aztán
egész életünkben. A legszebb futball
az lesz, amit gyermek- és ifjúkorban
megszerettünk, a legjobb játékosok
azok, akikre akkor csodálkoztunk reá,
a későbbieknek igen-igen jóknak kell
lenniük, hogy ama régi, távolodó,
de őrzött mámort megközelíthessék
egyáltalán. Magyarországon végképp
így van ez, aki elérte a hatvanat, annál
meg egészen biztosan. Tudom persze,
hogyne tudnám, ez is nosztalgia.
Nem jó öregedni, de mit tegyek, ha
ennek köszönhetem, hogy láthattam
jó – úgy értem, világszínvonalú –
magyar futballt még, úgy 1966–1969
között, mert ami utána jött, sosem
válhatott már azzá nekem, s ez így is
marad alighanem. A nevek, amik akkor
belém égtek, kísérnek, amíg élek, ha
nem klasszis csapat klasszis játékosai
voltak, akkor is, s ha közülük valakinek
a halálhírét veszem, mindig összerezzenek. Mert mintha megrabolt volna a
cudar idő. Mert újra eltűnt egy darab
az életemből, s ismét léptem az elmú
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Javaslatára alakult meg a Parlament ifjúsági
és sportbizottsága
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# ZÖLD SZALON

lás felé visszavonhatatlanul. És mert megint távolodott tőlünk, amit magyar labdarúgásnak neveztünk
egykoron.
Géczi István a hatvanas évek egyik legjobb magyar
kapusa volt, ami azt jelenti, hogy világszinten is a
legkiválóbbak közé tartozott. Nem a” legjobb talán,
”
de számontartották, számoltak vele, akár labdarúgásunkkal, válogatottunkkal, s klubcsapatainkkal is.
Nehéz belátni, átélni a későbbi nemzedékeknek, de a
Ferencváros, az Újpesti Dózsa s a korszakbéli Vasas
szívesen látott gárda volt a világon mindenütt, s mi,
a játékra akkor rácsodálkozó gyermeklelkek magától
értetődőnek tudtuk ezt. E csapatok összeállítását –
mert akkoriban még volt ilyen – úgy vágtuk”, mint
”
az egyszeregyet, állítom, hogy klubvonzalomtól

akkoriban, neve – ő így tudta ezt – szóba sem jöhetett 1966–71 között, de méltósággal viselte, ami reá
méretett!
Ahogy a klubban – harmincegy évesen, néhány
hónappal a KEK-döntőt követően – eljött búcsút is
elfogadta, midőn nem akarta megvárni, hogy régi –
az edzővel még egy pályán küzdött – társai sorsára
jusson ő is, a végül bajnokságot nyert csikócsapat”
”
beérésének idején. Tanított aztán, futballpályán és az
egyetemen, mert a szegény szüleitől örökölt tartást
és kitartást sosem veszítette el, doktorrá lett, majd
tanszékvezetővé a Kertészeti Egyetemen, s a közért
való szorgoskodást is feladatának tudta mindhalálig.
Valóságos úriember volt, így tapasztaltam. 2015 tavaszán – e hasábokon írtam róla – beszéltünk többször telefonon, készséges volt a
végtelenségig, bármit kérdeztem,
válaszolt, ha nem tudott valamit,
kutatott s visszahívott, a dolgozatot pedig hálával köszönte meg,
ami négyszer fordult elő a hat esztendő alatt. Meglehet, kimértnek
tetszett, szavának rendjére, hangsúlyára is ügyelt, ahogy a mélyről
indult, ”első generációs” értelmiségi
lelkekkel – új, ismeretlen emberekkel, helyzetekkel
találkozva – megesik általában. 2015. november 25-én,
a magyar futball napján személyesen is találkoztunk.
Mondtam, én vagyok, akivel annyit telefonozott fél
évvel elébb, újra köszönte az írást, s lefegyverző
udvariassággal kérdezte meg: mivel kollégák lennénk,
s ő az idősebb, szabad-e felajánlania a tegeződést?
Meg hogy hosszabb beszélgetésre is összejöhetnénk
talán. Örömmel, mondtam, aztán nem láttuk egymást
többet. Első kézfogásunk lett az utolsó is.
Láttam játszani élőben” is kétszer, Zalaegerszegen,
”
a második meccsen fordult ki a válla, 1973. szeptember 30-án. Húszezer ember döbbent csendjére emlékszem, noha az akcióból – győztes – gólt szerzett
a Zete”. Hónapokig lábadozott, a válogatottól 1974
”
májusában, Székesfehérvárott, a megelőző másfél
évtized legnagyobb ikonjával, Albert Flóriánnal egy
napon búcsúzott, a még világszínvonalú magyar
futball, s az utolsó nagy Fradi követeként.
Most elment, számomra váratlanul, mégis törvényszerűen talán. Ama mágikus ’67–68-as csapatból
már eggyel többen vannak odafönt, mint idelent!
Ám láttam, tudom, hogy itt volt közöttünk, létezett, s
eszméletem, aztán valóm része lett, akárcsak labdarúgásunk egykoron.
Isten Veled, Géczi Pista!

NEVE A STABILITÁST, AZ
ÁLLANDÓSÁGOT, A TALÁN LEHET
MÉG NAGY A MAGYAR FOCI
ÍGÉRETÉT SUGALLTA NEKÜNK
függetlenül, s jó volt tudni, hogy a miénkek” ők.
”
Ha nem is sikerült, de az, hogy európai kupadöntőt
játszhatunk, reális reménynek tetszett minden évben,
aztán Marseille után, a hetvenes évektől minden
megváltozott.
Géczi István nem változott meg. Neve a stabilitást, az
állandóságot, a talán lehet még nagy a magyar foci”
”
ígéretét sugallta nekünk, Páncsicséval, Szűcsével,
Juhászéval, Szőkéével együtt, ha csak a Fradi nagynagy gárdájának a maradékára gondolok. Ő volt a
kapus, a biztonságot sugárzó, hatalmas termetű,
széles vállú fekete ruhás ember, nagy-nagy tenyerekkel, aki a labdát – mindenki ámulatára – a félpályáig dobta ki. Aki bravúrjaival 1965-ben s 1975-ben is
európai kupadöntőig segítette együttesét – s közben
1968-ban is még –, akit 1974. október 23., a liverpooli
1-1 után Gordon Bankshez, az előző évtized tán legjobbjához hasonlítottak a kényes igényű angolok, s
aki a Maracanában meg a nyolc világbajnokkal felálló
brazilok szemét védte ki 1971 kora nyarán. Igen, a
válogatottság, ahol huszonháromszor szerepelhetett
csupán – két 1964. őszi meccs kivételével – 1971–74
között, ám ennyivel is csúcstartó csapatából, s ahol
– már gyermekként így gondoltam, nem is fradistaként! – jóval több alkalom járt volna neki. Hiába,
az összeállítás nem csak a szakemberek joga” volt
”

!

Géczi István utolsó napjait az ugyanabban a gyógyintézetben lábadozó
egykori játékostársával, Szűcs Lajossal töltötte
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# GASZTRO

ERŐT

EGÉSZSÉGÜNKRE

Egy sportoló nem foglalkozhat az aktuális diétatrendekkel. Hiába
hirdetik a legfelkapottabb fitneszguruk a ”zéró szénhidrát” elvét,
ez szervezetünk leggyorsabb energiaforrása, egyben a jó és stabil
sportteljesítmény alapja. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
NEM ELLENSÉG

Nincs olyan, hogy jó és rossz szénhidrát. Szénhidrát van, amit szervezetünk hasznosítani
”
tud, ha jól visszük be azt” – szögezi le a legfontosabb tényt dr. Fritz Péter, egészségtudományi szakértőnk. Majd azonnal eloszlat egy másik tévhitet is. Nem csupán az édes
”
dolgokban megtalálható glükóz és fruktóz tartozik a szénhidrátok témakörébe. Ott van
például a maltóz, amely keményítő emésztésével keletkezik, vagy
az aminóz, mely gabonafélékben és burgonyában azonosítható, de
az élelmi rostokról se feledkezzünk meg. Ha tehát valaki fenntartások nélkül elfogadja a divatos diéták szélsőséges szabályait, ilyen
létfontosságú tápanyagokat von meg magától.” Egy átlagember
egészségére nézve mindez kifejezetten káros lehet hosszabb távon.
De mentális tünetekkel is számolnunk kell. A kívánatosnál alacsonyabb szénhidrátbevitel agresszivitást, türelmetlenséget, rossz
# TESTÜNK ÓRÁNKÉNT 1 GRAMM GLÜKÓZT KÉPES
közérzetet és apátiát vált ki, miközben agyunk teltségérzetet jelző
FELHASZNÁLNI
része gyakorlatilag kikapcsol. Utóbbi leggyakoribb következménye,
# AGYUNK MŰKÖDÉSÉHEZ NAPI SZINTEN 140
hogy a fogyókúra kifutásával szőröstül-bőröstül kiesszük a hűtőt.
GRAMM GLÜKÓZRA VAN SZÜKSÉG
Ami sportolói szemmel viszont igazán fontos: a szénhidrátmegvo# AZ ANYAGCSERE-FOLYAMATOK FENNTARTÁSA
”
nás nyomán leesik a vércukorszint, elfogy az energia. HosszútávEGY ÁTLAGEMBER ESETÉBEN NAPI 50 GRAMM
futóknál mindez például abban mutatkozik meg, hogy a szintidő a
SZÉNHIDRÁTOT IGÉNYEL
kitartó edzés dacára is fokozatosan emelkedik.”

ALAPVETÉSEK

PÓTLÁS, PÓTLÁS, PÓTLÁS

Egy átlagember esetében felvett energiára számítva 125–150 gramm
az ideális szénhidrátbevitel, de sportolók esetében ez 400–500
grammig is felkúszhat. Ennek pontos mértéke persze sportág- és egyénspecifikus. Vízilabdában például nem lehet ugyanúgy kezelni a kapus és a center energiaigényét. Általános
alapvetések azonban így is léteznek. Az egyik ilyen, hogy a versenynapokon szénhidrát
dömping van érvényben, ahogy edzés előtt és bizonyos esetekben tréning közben is
ügyelni kell az energiaraktár megfelelő utántöltésére. Ez függ a fizikai munka intenzitásától
és hosszától, de egy órát meghaladó, folyamatosan magas igénybevételnél bizonyosan
pótlásra van szükség menet közben is. Amiről pedig sokan megfeledkeznek, az az edzés
”
utáni időszak. Az első három órában létfontosságú a visszatöltés, különben nem az építő,
hanem a lebontó folyamatok kerülnek túlsúlyba.” Félnünk pedig nem kell a túladagolástól”,
”
hiszen noha igaz, hogy a feleslegesen bevitt szénhidrát zsírrá alakítható, ez energiaigényes
folyamat, amit alapesetben kerül az emberi szervezet.
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Az FTC egykori labdarúgója, Kispéter Mihály termete ellenére
a ”Kalács” becenévre hallgatott ”édes”, csupaszív jelleme miatt
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GASZTRO #

TIPP

EDZÉS KÖZBEN
EGY GYORSABB
FELSZÍVÓDÁSÚ
SZÉNHIDRÁTBAN
GAZDAG ITAL VAGY
ZSELÉ, ESETLEG EGY
ENERGIASZELET,
EDZÉS UTÁN PEDIG
EGY LASSABBAN
HASZNOSULÓ
TÉSZTAÉTEL, ILLETVE
FEHÉRJETURMIX
ZABŐRLEMÉNNYEL AZ
IDEÁLIS VÁLASZTÁS.

!

A második világháborút követően Rudas Ferenc vette át az Üllői úti Fradi
vendéglő működését, amely az államosításáig Rudas vendéglő néven üzemelt
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# 13+1 KÉRDÉS

VERRASZTÓ
DÁVID
Az életben és a sportban is fontos a
határozottság és a döntés képessége.
A TOTÓ hagyományait megidézve
13 + 1 kérdést teszünk fel kedvenceinknek. Ezúttal Európa-bajnok úszónkat,
Verrasztó Dávidot faggattuk.
SZÖVEG: CZÉGÁNY PÁL
1. Hogyan vált belőled úszó? A szüleim is
úszók voltak, így lettem
én is az. Igazából nem
is nagyon volt választásom.
2. Gyermekként ki volt
a kedvenced? Egy
orosz gyorsúszó, Jurij
Pirljukov. Amikor fiatal
voltam, jártunk közös
versenyekre, és amikor
befejezte a pályafutását, még össze is haverkodtunk.
3. Ki ma Magyarország
legjobb női és férfi
úszója? Hosszú Katinka
és Cseh László.
4. Mennyiben más a
Fradiban szerepelni a
korábbi klubjaidhoz
képest? Ami nekem
nagyon új, hogy sok
sportág meccseire
eljárok. Korábban
nemhogy vízilabdára,
még focimeccsre sem
jártam, most a Fradiban
viszont örömmel. A
következő nagy cél egy

www.fradi.hu

FIN_074_ZF_1810_Verraszto_3.indd 74

kézilabdameccs lesz, de
remélem, minden Fradi-
sportág eseményére
eljutok majd.
5. Az uszodában a
legfiatalabbakra is
odafigyelsz, besegítesz
az edzőtársaknak. Vannak edzői ambícióid?
Úgy érzem, egyedül ez
a munka nem feküdne nekem. Egy teljes
csoportot vinni, állandóan edzéstervet írni, ez
nem nekem való. De a
száraz” munkán kívül a
”
tapasztalatommal tudok
segíteni, ezt örömmel is
végzem.
6. Mi az, ami a leginkább megfog a Népligeti Sportközpontban?
Minden egy helyen
van, sok emberrel, sok
sportolóval találkozom. Nagyon feldobja
a hangulatomat, hogy
a Népligetben nem
csak az úszókkal állok
kapcsolatban. Sajnálom,
ha egy nap kimarad,
amikor nem vagyok itt.
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7. Melyik volt pályafutásod legtökéletesebb
versenye? A tavalyi
római úszóversenyen
négyszáz vegyesen
aratott győzelmemet
mondanám. Nem is
értettem, hogy miért
éppen az a verseny
alakult tökéletesen.
8. Kávézót üzemeltetsz
a testvéreddel. Te
hogyan iszod a kávét?
Mindenhogy! Mindennap meg kell kóstolnom
a kínálatunkat, tehát
nincs megszokott kávé
ivási szokásom.
9. Tudnál mondani egy
színésznőt, egy színészt
és egy zenészt, akiket
meghívnál egy feke”
tére”? Angelina Jolie-t
szőkén látnám vendégül,
a színészek közül pedig
Vin Dieselt vendégelném
meg. A zenészek közül
pedig biztosan egy rappert, talán 50 Centet.
10. Ha lenne egy repülőjegyed, amellyel a

!

világ bármely pontjára
eljuthatsz, hová utaznál? Bora Borára.
11. Melyik Budapest
legszebb része a számodra? A belváros.
12. A közeljövőben
milyen célt tűztél ki
magadnak az úszásban? Vb és olimpia
előtt állunk. Az olimpián
szeretnék már végre
nagyon jól úszni, de
úgy, hogy ne égjen” a
”
fejem. A vb-n szeretnék
érmet szerezni, az lenne
az igazi, ha valamelyiket
meg tudnám nyerni.
13. Ha labdarúgó
lennél, milyen poszton játszanál? Csatár
biztos nem lennék, és
kapus sem. Vélhetően a
középpályán és a védelemben találnám meg a
helyem, és én lennék a
csapat szíve”.
”
+1. Mottó: Aki mindent
elveszít, az bármit megtehet.

Verrasztó Dávid az ötödik úszó, aki az FTC
színeiben Európa-bajnokságot nyert
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Belül tudományos.
Kívül fantasztikus.

Az új Touareg. Innovision Cockpit kezelőfelülettel:
digitális műszeregységgel, valamint érintés-, gesztus
és hangvezérelt infotainment rendszerrel.
Ami tegnap még csak vízió volt, ma már valóság. Például az opcionálisan rendelhető Innovision
Cockpit egy nagyméretű, ívelt üveg mögött egyesíti a Digital Cockpit műszeregységet és a
Discover Premium infotainment rendszert. Utóbbi érintés-, gesztus- illetve hangvezérelhető,
így a mechanikus kapcsolók és gombok nélküli kezelőfelület, az egyképernyős műszerfal tovább
fokozza az új Touareg lenyűgöző megjelenését.

Valóra váltjuk a jövőt.
Az új Touareg kombinált átlagfogyasztása: 6,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 173 g/km. A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján
mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek
nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a
715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre
vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemagyagfogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely
a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

A Fradi termékeket keresd
a Fradi Shopban, a hipermarketekben
és a bevásárlóközpontokban!

