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BOTKA REMEKELT
A PORTUGÁLOK ELLEN

# EURO2020

BÁNKI JÓZSEF

A Fradi-játékosok közül Botka Endre és Lovrencsics
Gergő a kezdőcsapatban kapott helyet, majd végig
is játszották a Portugália elleni mérkőzést, míg
Sigér Dávid a 77. percben állt be. Noha a válogatott
meccseken a közmegegyezés és a közízlés alapján
nem szokás klubmezben feszíteni, azért a Fradiszurkolók csak megtalálták egymást, és sorra
készültek a szelfik és a csoportképek.
Mert őket mindig összehozza a haza
és a Ferencváros szeretete.

Pazar hangulatban, egészen a hajráig jól tartotta
magát az Európa-bajnokság első mérkőzésén a
magyar válogatott – köztük három Fradi-futballistával
– Portugália ellen, ám az utolsó hat percben három
gólt összeszedve három-nullás vereséget szenvedett.
Az atmoszféra, az összetartozás érzése azonban
feledhetetlen élményt jelentett, olyat, amilyet csak
a futball adhat.
Ilyet még biztosan nem élt meg Magyarország,
mint a labdarúgó-Eb-n a Portugália elleni mérkőzés
előtt, alatt és után. Kora reggeltől lázban égett
az egész ország, a metrón, buszon, villamoson
csupa magyar mezben utazó emberekkel
lehetett összefutni, a zsúfolt teraszokon derűsen
sörözgetve várták a szurkolók a mérkőzést. Két
órával a kezdés előtt már hömpölygött a tömeg a
Puskás Aréna felé, a portugál drukkerek békésen
beszélgettek a magyarokkal, s persze a Ferencvárosszurkolók biztosították a vendégeket arról, hogy
a színkombináció miatt náluk mindig a Sporting a
favorit. Mellélőttek, hiszen a vendégek mindannyian
Benfica-szurkolók voltak… De persze ezen nem
múlott a jó hangulat.
A magyar táborban több honi klub hívei verődtek
össze, köztük a Fradi tábora is, akik a Hősök teréről
vonultak a stadionhoz, majd a lelátókon frenetikus
buzdítás vette kezdetét. A hatvanezres publikum
olyan hangulatot teremtett, hogy a portugálok
– élükön a szövetségi kapitánnyal, Fernando
Santosszal – napokkal később is ódákat zengtek az
élményről. Mert bizony ez élmény volt mindenkinek,
játékosnak, edzőnek, szurkolónak egyaránt. Nem
véletlenül adózott nagy tisztelettel a magyar
drukkerek előtt a mindig őszinte és reális kapitány,
Marco Rossi.
Akárcsak a remekül futballozó Botka Endre, aki
a lefújást követően csalódottan, egyben hálásán
ezeket a sorokat írta a közösségi hálón:
Szívvel-lélekkel küzdöttünk ma, de sajnos nem
”
sikerült a pontszerzés. Nagyon csalódott vagyok,
hiszen több mint nyolcvan percig kézzelfogható
közelségben volt a bravúr a címvédő ellen.
Köszönjük Nektek azt a fantasztikus szurkolást,
amivel végig mögöttünk álltatok, Ti vagytok
a legjobbak.”

www.fradi.hu
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Botka Endre eddigi pályafutása során tizenegy
alkalommal szerepelt a magyar válogatottban

www.fradi.hu
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120 éve, 1891. július 28-án született Tóth Potya István,
aki játékosként kétszer, edzőként háromszor volt bajnok a Fradival
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Tóth Potya István 1912–26 között 386 meccset játszott az FTC-ben,
ezeken 148 gólt rúgott, amivel a 18. a góllövőink közt

LEVÉL #

Régi igazság, az első benyomás nagyon fontos. Gyakran
meghatározó jelentőségű. De persze vannak kivételek.
Peter Stögert is beleértve ott lehettem a Ferencváros legutóbbi
négy külföldi edzőjének bemutatkozásakor, sőt végigkísérhettem
az első napjukat a Népligetben.
A holland Ricardo Moniz olyan lelkesedéssel és szenvedéllyel
érkezett a klubhoz, hogy azt hittük, ha kell, átrohan a Királyhágón
is a sikerek érdekében. A fanatizmusa aztán a sok rúgott gólban,
a konok támadófutballban meg is mutatkozott, ám a védekezési
és taktikai hiányosságok miatt az eredmények elmaradtak.
Legalábbis a Ferencváros szintjén.
A német Thomas Doll már az első napon kijelentette, tiszteli
a Fradi tradícióját, egyben boldog, hogy Magyarország
legnépszerűbb csapatának edzője lehet. A klubbal való
azonosulást a vezetőedzői munkája mellett azzal is kifejezte,
hogy kérésünkre és invitálásunkra játszott az FTC öregfiúk
csapatában is bajnoki mérkőzéseken. A derűs és barátságos
Thomas hosszú idő után újra bajnoki címet nyert a csapattal,
nemzetközi szinten azonban többször is kudarcot vallott,
így hiába kedvelték sokan a Népligetben, az eredmények
érdekében váltani kellett.
Érkezett Sergei Rebrov, s vele szervezett, fegyelmezett és
persze eredményes futball. Számomra már az első találkozáskor
nyilvánvalóvá vált, hogy gyerekkorom szovjet típusú emberét
látom magam előtt. Sehol egy mosoly, sehol egy gesztus, sehol
egy érzelem, megesett, hogy egy díjátadáskor honfitársával, egy
Kijevben született hölggyel sem anyanyelvén beszélt örömmel,
inkább angolul váltott néhány szót, majd elsietett. Ugyanakkor
a szovjet vagy orosz néplélek a kisembert tiszteli és becsüli, Sergei
például, sokakkal ellentétben, a portásokkal, a takarítókkal, a
háttérben dolgozókkal teljesen barátságosan viselkedett. A három
bajnoki cím, a BL-csoportkör önmagáért beszél, Rebrov remek
munkát végzett a Fradinál, precizitása, taktikai felkészültsége
bámulatos, beírta magát a klub történelemkönyvébe; kár, hogy
a távozása – sokaktól már hetekkel korábban konkrétan
elbúcsúzott az ukrán tréner – is olyan ridegre sikeredett, mint az
érkezése. Erről meg az jut eszembe, ami ősi törvény a Fradinál:
senki és semmi sem lehet fontosabb a klubnál, a csapatnál.
Az osztrák Peter Stöger, akárcsak néhány éve Thomas Doll,
vidáman, barátságosan lépett be a Népligetbe, mindenkivel
közvetlen hangnemben váltott szót, a bemutatkozó beszéde is ezt
tükrözte, nem kétséges, karaktere és filozófiája a támadófutballról
egyezik a Fradi hagyományaival, értékeivel. Reméljük,
ez eredményekben is jelentkezik majd, hiszen a három bajnoki
címet és a BL-csoportkört nehéz überelni, de ahogy a Fradinál
mondani szokás, törekedni kell rá.
Tény az is, hogy a Ferencváros hívei lilában csak püspököket
szeretnek látni, s mivel Stöger az Austria Wienben játszott és
edzősködött, nem ezzel a színnel nyerte el a szimpátiánkat.
A Fradi elnökének mostani számunkban megjelenő gondolatához
csatlakoznék, miszerint anno a klub ikonja, Nyilasi Tibi is évekre
lilába öltözött Bécsben, majd hazatért, és edzőként bajnok lett
a Fradival, jó lenne, ha ez a párhuzam folytatódna.
Úgy legyen, mindenesetre az első benyomás biztató.
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GYORS

BALÁZS KRISZTIÁN
ELSŐ NEMZETKÖZI
ÉRME
Az FTC kiváló tornásza,
az ifjúsági olimpiai
és Európa-bajnok
Balázs Krisztián
áprilisban debütált a
felnőtt mezőnyben
világversenyen, s akkor
az előkelő 8. helyet
szerezte meg. Akkor
csalódottan nyilatkozott
a gyakorlatáról, nem
úgy, mint a várnai
világkupa után. Remek
nyújtógyakorlatával
13.800 ponttal a hatodik
helyen jutott be a
fináléba, ahol jócskán
javított az eredményén,
14.350 pontot kapott,
így a harmadik helyen
végzett!
Elsőéves felnőttként,
”
első világkupámon
harmadik lettem,
ami nagy boldogság
nekem. Alaposan
felkészültem, már a
selejtezőben is jól ment,
s ezúttal a döntőben is
jól összpontosítottam.
Örülök neki, hogy az
Eb-n elkövetett rontás
után fel tudtam állni,
és bizonyítani tudtam,
hogy ide való vagyok” –
mondta a verseny után
boldogan tornászunk.
www.fradi.hu

Mihályvári-Farkas Viktória

AZ EZÜSTÉRT IS
SZÓLT A HIMNUSZ
Szenzációs eredménnyel zárult a budapesti úszó Európa-bajnokság, amelyen
8 úszó képviselte az FTC-t. A mindössze 17 éves Mihályvári-Farkas Viktória
élete első felnőtt, nemzetközi versenyén mindjárt ezüstérmet szerzett 400
méter vegyesen. Már az előfutamban is új egyéni csúccsal, másodikként
csapott célba Hosszú Katinka mögött, amit a döntőben is megismételt.
Bár féltávnál még csak a hetedik helyen volt, az utolsó 50-en már nem volt
kérdés az érem, csak a színe. Végül holtversenyben Aimee Willmott-tal,
4.36.81-es idővel lett második reménységünk, aki az aranyérmes Hosszú
Katinka mellett énekelhette el az eredményhirdetéskor a magyar himnuszt.
Versenyzőnk ráadásul az olimpiai szintet is megúszta, akárcsak az 1500
méteres távon, ahol 6. lett. A férfiaknál Verrasztó Dávid 400 vegyesen 4.
lett, miként Sömenek Onon Kata 25 km-en. Verrasztó Evelyn a 4x100 és
4x200 méteres gyorsváltóval is döntőbe jutott, előbbivel 8. helyen végzett,
utóbbiban viszont nem kapott helyet, így lemaradt az ezüstéremről.
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Mihályvári-Farkas Viktória 2018-ból nyílt vízi
junior világbajnoki címmel is büszkélkedhet

HÍREK #

VÁNCZA ISTVÁN
U23-AS EURÓPA-BAJNOK

Fotó: Kadir Caliskan / UWW

Helytálltak a fradisták a Szkopjéban megrendezett U23-as birkózóEurópa-bajnokságon. A kötöttfogású 67 kilogrammosok között
induló Váncza István előzetesen szép reményekkel nézett az Eb
elé, hiszen februárban legyőzte az idei felnőtt világbajnokot, a
szintén magyar, csak éppen szerb színekben versenyző Nemes
Mátét is. Az Eb előtt két hónappal azonban eltörött mindkét
bordája, emiatt csak a verseny előtti két hétben tudott teljes
értékű munkát végezni. Mivel két ellenfele sem állt ki, először az
elődöntőben kellett szőnyegre lépnie. Ott az ifjúsági Európa-bajnok
azeri Hasrat Jafarov várt rá. Az azeri nagyon kemény ellenfélnek
bizonyult, többször is lefejelte az FTC junior világ- és Európabajnoki bronzérmesét, akinek felszakadt a szemöldöke. Váncza
ennek ellenére remekül állta a sarat és végül 4-3-ra győzött. A
döntőben a török Kadir Kamallal vívott nagy csatát, többször is
meg kellett állítani a mérkőzést, mert az összefejelések miatt hol
az egyik, hol a másik birkózót kellett vérzés miatt ápolni. Váncza a
mérkőzés felénél 2-0-s hátrányban volt, ezt követően viszont addig
ment előre, mígnem kiegyenlített. Az ellenfele passzivitása miatt
a döntetlen Vánczának kedvezett, akinek sikerült visszavernie a
támadásokat, így Európa-bajnoki aranyérmet ünnepelhetett.

!

Molnár Róbert Ambrus Tamás, Varga Gusztáv és Szivós István edző mellé
csatlakozott az égi Fradiba a 88-as és 90-es bajnokcsapatunkból

Váncza István
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A HŰSÉGES FRADI-PÓLÓS
TRAGIKUS HALÁLA
Gyászol a Fradi-család. Életének
hatvanadik évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Molnár Róbert, az
FTC vízilabdacsapatának egykori,
kétszeres magyar bajnok és kétszeres
kupagyőztes játékosa.
Molnár Róbert 1962. január 17-én született igazi vizes családban. Édesapja, id.
Molnár Róbert válogatott vízilabdázó volt,
aki 1958-ban Eb-címet is ünnepelhetett a
válogatottal, édesanyja, Csohány Eszter
pedig magyar bajnok úszó. 1974-ben került az FTC-be, természetesen úszóként,
az edzéseit továbbra is édesanyja vezette, az úszóutánpótlás egyik legnagyobb
reménységének tartották. 1980-ban
Mayer Mihály, a vízilabdacsapat edzője
meghívta a pólósok közé is. A meghívásból örök szerelem lett. Az első csapatban
1980. szeptember 13-án mutatkozott be
bajnoki mérkőzésen. 1993 nyaráig öszszesen 320 magyar bajnoki mérkőzést
játszott, kivétel nélkül a Fradiban. Két
bajnoki és két Magyar Kupa-győzelmet
ünnepelhetett a csapattal. Mayer Mihály
1981-ben a válogatottba is meghívta.
1994-ben pólóedzői végzettséget szerzett, a Polo Academy Budapest szakmai
stábjában 2015 óta elsősorban gyerekekkel foglalkozott. Közben az öregfiúk
között is játszott,
a masters világ- és Európa-bajnok Vidám
Vízilovak együttes oszlopos tagja volt.
Éppen edzést tartott, amikor elragadta
a halál, távozása nagy érvágás
a magyar vízilabdának.
www.fradi.hu

# FRADIMÉDIA

PORTRÉFILM
FENYVESI
EVELINRŐL

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB
FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
OLVASÓSZERKESZTŐ: Novák Miklós
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely
MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila,
Budai László, Czégány Pál, Diószeghy Betti, Hatos Szabolcs,
Keresztes Péter, Kékesi Péter, Kis Ferenc, Kovács Bence,
Lakat T. Károly, Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám,
Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Tumbász Hédi,
Németh Andrea, Orlóci Zsuzsanna, Molnár Ádám, Papp György
(Fotósarok), Koczogh Anikó, Tobak Csaba, Vincze József
(FTC Múzeum)

SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

A Fradiban futballozni mindig más érzés, mint
bármely más magyar együttesben. Szokták
mondani: könnyen lehet a mennyországba és a
pokolba is eljutni. Aki azonban egyszer az ikon
kategóriájába lép, örökre beírja magát a szurkolók
emlékezetébe és az FTC történelemkönyvébe. Ilyen
labdarúgó volt korábban Kispéter Mihály, Albert
Flórián, Simon Tibor vagy éppen Lipcsei Péter.
Ikonok már nemcsak az urak között vannak,
hosszú évek óta rendkívül sikeres az FTC női
labdarúgócsapata is. Fenyvesi Evelin még mindig
csak 24 esztendős, de fiatal kora ellenére már tíz
éve erősíti egyesületünket, s elképesztően gazdag
a sikerlistája: négy bajnoki cím, hat Magyar Kupagyőzelem.
A fülig érő mosolyával, könnyed, közvetlen
stílusával, a pályán pedig szűnni nem akaró győzni
akarásával kitűnő labdarúgó megtestesíti mindazt,
amitől a Ferencváros több, mint egy klub. Még
általános iskolás korában került fel Jánoshalmáról
Budapestre, a Fradiban pedig egyből családra
lelt. Beverekedte magát előbb az első csapatba,
majd a válogatottba, bajnok lett és kupagyőztes,
s noha még csak 24 éves, már most tudatosan
készül a karrierjét követő civil életére is. Ennek
jegyében néhány hónapja már nemcsak a gyepen
találkozhatunk Evelinnel, hanem az FTC-MVM
Népligeti Sportközpontban is, ugyanis az egyesület
nemzetközi osztályát is erősíti.
Akkor érkezett a Fradiba, amikor a női csapatnak
nemhogy sporttelepe, még csak pályája is
alig-alig akadt, amikor nem a Bajnokok Ligájacsoportkör, hanem egyáltalán az NB I-es szereplés
volt a tét. Nem távozott egy-egy rosszul sikerült
bajnoki idényt követően sem, hanem kerek perec
kijelentette: ő hosszú távon akar fradista lenni.
Kell-e ennél több, hogy megszeressen valakit a
Fradi szurkolótábora? Aligha. És kell-e ennél több,
hogy felkeltsük a kíváncsiságukat Fenyvesi Evelinről
szóló portréfilmünkhöz? Reméljük, a válasz ismét az,
hogy aligha.
A filmet a FradiMédia YouTube-csatornáján
tekinthetik meg.

www.fradi.hu
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NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Peter Krummholz
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
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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 GROUP EGYÉB TERMÉKEI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD,
SHOPAHOLIC, SHOPPIEGO, VEGYÉLHAZAIT
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE,
BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4,
N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,
MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN,
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS,
4NETPLAYERS, GOLEM
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.
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Labdarúgó-utánpótlásunk partnerkapcsolati megállapodást kötött
az SC Sopron, a Pénzügyőr SE, valamint az Airnergy FC együttesével

# BARÁTI KÖR

SZŰCS LAJOS
SPORTCENTRUM
LAKAT T. KÁROLY

Nagy király volt az öreg… És micsoda remek ember…
– morfondírozott, szinte csak maga elé mormogva
a szavakat, a Ferencváros egyik, a nagy király”
”
után következő legendája, Rab Tibor, aki a Fradiban
már nem játszott vele együtt, ellene azonban annál
inkább.
– Bizony, bizony, nagy király volt… – nyomatékosítja
testvére szűken mért szavát Tibor bátyja, Péter, aki
az MTK egyik erőssége volt a 70-es évek közepén,
és aki ellenfélként szintén többször megmérkőzött
az akkorra már a világválogatottat is megjárt Szűcs
Lajossal.
A Rab testvérek gödöllőiek, szavaik is Gödöllőn,
egy esőre hajló szombat délelőtt hangzottak el,
amikor közel százan azért gyűltünk össze a kisváros
hangulatos, szépen gondozott és azon a napon
éppen a keresztelőjét tartó sporttelepén, hogy nevet
adjunk a létesítménynek.
Nem volt semmi pompa, semmi felhajtás, nem
érkeztek neves zenekarok és híres előadóművészek
a fővárosból, akik ott voltak, azok Szűcs Lajosnak,
az Újpest, a Dorog, a Ferencváros, a Bp. Honvéd,
a Vasas Izzó és a Hévíz egykori játékosának
szeretetétől hajtva jöttek el, és valamennyiüknek volt
egy-egy remek története a névadóról…
Miközben ezen meditálok, Gödöllő
polgármesterének, a Szűcs családot kivételes
becsben tartó Gémesi Györgynek a szavait hallom,
aki arról mesél, hogy egy öregfiúk meccsen, amikor
Lajossal szemben szabálytalankodtak, 25-ről hogyan
varrta fel a felsőbe a labdát, és amikor a játékvezető
ismeretlen okból a szabadrúgás megismétlését
rendelte el, a maga módján, cifrán káromkodva,
másodszorra milliméterre pontosan ugyanoda rúgta,
mint ahol a labda először hálót ért.
Szép beszédet mond Szlahó Csaba, a Pest Megyei
Labdarúgó-szövetség társadalmi elnöke is, majd
én következem, aki Lajos és Ildikó fiának, Csabának
felkérésére mondok néhány suta mondatot az
egykori időkről és a barátságról, amely a futballista–
színész házaspárhoz kötött.
Végül Csaba beszél, összeszedetten, flottan, szép,
kerek mondatokban, mély meghatottsággal a
hangjában, a sírástól kerülgetve.

www.fradi.hu

De hogy is beszélhetne másképp, nem mindennap
neveznek el egy futballpályát az ember édesapjáról.
A névadón megjelentek között közben felfedezem
Bánki Dodit, az örök fradistát, aki soha, egyetlen
zöld-fehérekkel kapcsolatos eseményt sem hagyna
ki, no meg Lipcsei Pétert, aki a legtöbb meccset
játszotta zöld-fehérben, de most kötelességének
tartotta, hogy amint fent idéztem, egy
nagy király” pályaavatóján részt vegyen.
”
Hazafelé indulva a kocsiból még egyszer visszanézek
az ünnepi helyszín felé.
A homlokzaton hatalmas betűkkel ez áll: Szűcs Lajos
Sportcentrum.
Méltóbb nevet ez a pálya nem kaphatott volna…
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Gödöllőn 1955-ben 8-2-re nyert a Fradi kupameccsen
Orosz 2, Ombódi 2, Vilezsál, Fenyvesi, Kispéter és Láng góljaival

bajnokcsapat

harmadik éve
a csúcson!

shop.fradi.hu

# HÍREK

BAJNOK A CURLINGCSAPATUNK IS
Fradi-sikerekkel zárult
a curlingszezon is. Az
FTC Jaguár kivívta
a bennmaradást,
míg az FTC Dream
Team az UTE férfi 1.
csapatát kiverve jutott
a döntőbe, ahol a
Vasas G-Force csapatát
múlta felül két meccsen
8-6-ra, valamint 7-5re, megszerezve ezzel
a 2021-es országos
csapatbajnokság A
liga férfi bajnoka címet.
Női csapatunk, az FTC
Girl Jam is a Vasas
ellen vívta a döntőket,
azonban összesítésben
2-1-re veszített,
ezüstérmesként zárta
tehát a szezont.
ÚJABB VÍVÓARANY
Az utánpótlás
tőrvívók országos
csapatbajnokságán
az FTC juniorjai
kiválóan vívtak: sem
a Fekete Hanga
Barbara, Tölgyesi
Zsófia Réka, Zsoldosi
Emília, Zsoldosi
Karolina összetételű
női, sem a Horváth
Keán, Horváth Soma,
Madura Máté, Szemes
Gergő összeállítású
férfi csapat nem talált
legyőzőre. Kadet
korosztályban pedig
az egy hétvégén két
érmet szerző Horváth
Keán, Skorka Csongor,
Tóth Barnabás és Tóth
Zsombor összetételű
fiú csapat szerzett
ezüstérmet.

www.fradi.hu

Kozák Danuta és Bodonyi Dóra

KOZÁK DANUTA ISMÉT
A CSÚCSON
Ötszörös olimpiai bajnok klasszis kajakosunk májusban és júniusban két
fontos versenyen vett részt. Előbb a szegedi olimpiai válogatókat nyerte
500 méteren egyesben, valamint újdonsült társával, Bodonyi Dórával
közösen kettesben is, majd egy héttel később ugyanezen számokban
remekelt a poznani Európa-bajnokságon. A Kozák–Bodonyi páros a
nemzetközi mezőnyben is győzött, ami azért is nagy szó, mert előtte
csupán két héttel ültek össze. Ötszörös olimpiai és tizennégyszeres
világbajnok kajakosunknak ez volt pályafutása tizennyolcadik Európabajnoki sikere. Az Eb zárónapján K1-ben állt rajthoz, ahol a táv második
felében sikerült leszakítani üldözőit, ám a dán Emma Jörgensen jól tartotta
magát, és Kozák hiába indított nagy hajrát, már nem tudta megelőzni,
fél másodperccel lemaradva a második helyen ért célba.

12

!

Kozák Danuta első Európa-bajnoki aranyát 2007-ben
Pontevedrában szerezte párosban, 1000 méteren

VISSZA A CSÚCSRA!

HÍREK #

Ha a fradistáktól megkérdeznék, melyik sportág adta az FTC legtöbb
világbajnokát és nemzetközi kupagyőzelmét, a többség minden bizonnyal
a vízilabdát mondaná. Noha nagyot nem tévedne, a helyes válasz mégis a teke,
amely 1948-as alakulása óta összesen 17 felnőtt világbajnokot, 14 nemzetközi
klubtrófeát és immáron 36 bajnoki címet jegyez a ferencvárosi dicsőséglistán.
SZÖVEG: KERESZTES PÉTER
Végig vezettünk, kicsit tartottunk tőle, hogy a
végére elfogyhat az előnyünk, de koncentráltak
maradtak a játékosaink a kiélezett helyzetekben
is, megdolgoztak az aranyéremért. A körülmények
is segítettek bennünket, az ellenfeleink között
körbeverés volt, továbbá a járványból szerencsésen
jöttünk ki, végig tudtunk edzeni.”
Ami a mindent eldöntő mérkőzést illeti, az utolsó
fáig izgulni kellett, de nem remegett meg a mieink
keze. A nők és a férfiak elképesztő lelkesedéssel
biztatták egymást. S mi lett volna, ha a szurkolók is
ott lehetnek a döntő találkozón?
Nálunk elvárás, hogy otthon támogassa egymást
”
a férfi és női csapat. A Győri Ipartechnikánál
és Zalaegerszegen is jellemző a jó hangulat, de
a Fradinál alapvetés, hogy szurkolásban is az
élmezőnyhöz kell tartoznunk” – mondta erről a
szakosztályvezető.
Jövőre természetesen a címvédés a cél, és hogy
mélyítsék az utánpótlást. A világkupában a legjobb
négy közé szeretnének jutni a fradisták, ott pedig
már bármi megtörténhet…

Pedig nehéz esztendők állnak a szakosztály mögött,
az FTC tekései idén 17 év után ünnepelhettek
ismét magyar bajnoki címet. A 2000-es évek
pokoljárását követően végre a tekeszakosztály is
visszakapaszkodott a klubot megillető helyre. A 21.
bajnoki címét begyűjtő, rekordbajnok női csapat már
tavaly is közel járt ehhez, ám a járvány miatt törölték
a bajnokságot, így nem is egy, hanem két kemény év
teljesítményét sikerült idén megkoronázni. Ráadásul
duplán, hiszen a női ifi csapat is bajnok lett.
Fantasztikus, többségünknek fura, egyedi érzés.
”
Kilenc éve vagyok szakosztályvezető, azóta nem
éltünk még át ilyet, egyedül Szabó Móni volt már
bajnok közülünk – mondta Mátraházi István a
bajnoki cím megnyeréséről. – Szisztematikusan
építkezünk. A kiemelkedő játékosainkat az
ellenfelek rendre igyekeznek magukhoz édesgetni,
többnyire sikerrel, úgyhogy a fiatalokra nagyobb
hangsúlyt helyeztünk, s ők beértek.

!

A szakosztály várja a 10–12 éves kor feletti tekézni vágyó
lányok és fiúk jelentkezését a teke@fradi.hu címen
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www.fradi.hu

# HÍREK

Szamosi Gábor és Botond

Dunai Kitty

Farkas Tivadar

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

www.fradi.hu
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Mészáros Botond
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Férfi tekecsapatunk az 5. helyen végzett a Szuperligában,
míg az ifjúságiak 8.-ként zártak

ÖSSZEKÖT MINKET
A PIROS, A FEHÉR ÉS A ZÖLD

A Szerencsejáték Zrt. a nemzeti tizenegy, a magyar olimpiai és paralimpiai csapat stratégiai partnere.

TIPPMIXPRO.HU
#összetartozunk

#maradjonjáték

# PASSZ

EGYÜNK PAELLÁT,
IGYUNK VÉRT!

Ezúttal Takács András, az FTC Kereskedelmi
Kft. ügyvezetője kérdezte Dejan Milovanovicsot,
egykori bajnok labdarúgónkat. Mivel évek óta
az utánpótlásban dolgozik, van rálátása: mi lehet
a fejlődés kulcsa, mi segítheti a fiatalokat az első
csapat felé?
Szorgalom, nagy akarat, komoly lemondások
nélkül nehéz odakerülni a Fradi első csapatához.
S persze jó karakter is szükséges. A lehetőség
mindenki előtt adott, s ha ez eljön, akkor élni
kell vele, méghozzá azonnal és maximálisan.

S

akkor, íme, a klubot hűséggel szolgáló,
jelenleg Lipcsei Péter segítőjeként
Soroksáron dolgozó Dejan Milovanovics
története:
Sok nagy meccset játszottam a Fradiban, de
amit az 1995-ös Bajnokok Ligája sorozatban
Madridban tapasztaltunk, az minden elképzelést
felülmúlt. Már eleve a gigantikus Santiago
Bernabeu Stadion látványa a lelkünkig hatolt,
hiszen ekkora arénában még sohasem
futballoztunk. Ráadásul úgy fogott el minket
az áhítat, hogy mi azért hétről hétre szinte
mindig telt ház előtt játszottunk az Üllői úton.
Külön élményt jelentett, hogy a madridi utcákon
több száz Fradi-szurkolóval találkoztunk, akik
kétezer kilométerre is elkísértek bennünket.
Ami Spanyolországban a Real Madrid, az
Magyarországon a Ferencváros, ezt pontosan
tudjuk, hiszen annak idején gyakran ezerötszáz,
kétezer szurkoló is kint volt az edzéseinken.
S milyen az élet, legutóbb az öregfiúkkal
Nagykőrösön jártunk, s ott is találkoztam olyan
drukkerrel, aki velünk tartott Madridba, huszonöt
év múltán egy ott készült felvételre kért aláírást.
Emlékszem, Madridban a csapatunkból mindenki
csirkét evett, ám Goran Kopunoviccsal és Zoran
Kunticcsal javasoltuk a srácoknak, hogy a helyi
specialitásokat is kóstolják meg, például a paellát,
s erre igyunk vért. Nem lettünk népszerűek ezzel
az ötlettel… De sajnos az sem segített volna,
ha vért iszunk, akkor is kikapunk. A madridi
emlék így is felejthetetlen, az ottani atmoszféra
semmihez sem hasonlítható, egyszerűen
káprázatos volt.
www.fradi.hu

DEJAN

MILOVANOVICS
A LABDA KÉZRŐL KÉZRE, LÁBRÓL LÁBRA,
A TÖRTÉNET SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR.
FERENCVÁROSI SPORTOLÓK, KOLLÉGÁK
MESÉLNEK EL EGY-EGY TÖRTÉNETET,
S MÁRIS PASSZOLNAK EGYIK TÁRSUKHOZ.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Nyilas Elekhez, hajdani bajnok labdarúgónkhoz:
Még mindig csak örökölni lehet tőle a labdát,
annyit cselez az öregfiúkban is?
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Három év alatt 90 meccsen 10 gólt szerzett nálunk,
majd 2009 és 2017 között dolgozott a Fradiban utánpótlásedzőként

25 éve a ﬂottapiacon
Az elmúlt negyed évszázadban a Mercarius Flottakezelô családi vállalkozásból a hazai ﬂottapiac meghatározó szereplôjévé vált. A tavalyi
kihívásokkal teli évet is eredményesen záró vállalat vezetôit a 2020-as
év nehézségeirôl, a tervekrôl és a siker titkáról kérdeztük.
A Mercarius Flottakezelô 25 éves sikerének kulcsa a vezetôk szerint a vállalat
tudatos növekedési stratégiájában,
az összetartó csapatmunkában és
a saját szolgáltatásokban rejlik. Emellett
úgy látják, hogy a ﬂottapiac is számukra
kedvezôen alakult az utóbbi idôben.
„Az ügyfelek gondolkodásmódja sokat
változott az elmúlt években, korábban
a ﬁnanszírozás volt a fontosabb, ma
viszont már a szolgáltatásfókuszú cégek
tudnak inkább sikeresek lenni. Ebbôl
adódóan jelentôs versenyelônynek
számít, hogy saját szervizekkel, saját
hozom-viszem és assistance szolgáltatással, valamint csereautó parkkal és saját
kárrendezéssel is rendelkezünk. Ezek
a szolgáltatások megkülönböztetnek
minket a piacon és lehetôvé teszik, hogy
rugalmasabbak legyünk, mint a banki
hátterû ﬁnanszírozó cégek” – mondta
Rónai-Horst László, a Mercarius Flottakezelô ügyvezetô igazgatója.
A vállalat a tavalyi kihívásokkal teli évben is
jó eredménnyel zárt: 4 ezer autóról év végére 9 ezerre növelte ﬂottáját és mostanra
jó úton haladnak a 10 ezer ﬂottaautó felé.
A 2020-as év sikereit abban látják, hogy
a bizonytalanságok ellenére is, az egészségügyi biztonsági elôírásokat betartva
a megszokott menetrend szerint folyt a
munka a ﬂottakezelô telephelyein, hiszen
a cégnek számos olyan partnere van,
akiknek ez idô alatt is mûködniük kellett.
„A napról-napra meghozott döntéseknél
erôsségeink közül a rugalmasságunk
emelkedett ki: gyorsan tudtunk dönteni és
lokálisan bevezetni olyan intézkedéseket,
amire szükség volt, hogy zavartalanul tudjunk szolgáltatni. Ez a gyors döntési mechaFotó: Koleszár-Sugár Kinga

nizmus is hozzájárult ahhoz, hogy 2020-ban
így tudtunk növekedni” – mesélte a tavalyi
év kapcsán Koleszár Róbert, a ﬂottakezelô
ügyvezetô igazgatója.
A következô 25 évben a vállalat célja,
hogy a régió egyik meghatározó mobilitási vállalatává váljon, úgy gondolják
ehhez elsôsorban az eddigi tudatos
építkezésre, rugalmas döntésekre és
a jelenleg is kiváló szakemberekbôl álló
proﬁ csapatra van szükség. Emellett
elengedhetetlennek tartják, hogy a folyamatosan változó piacon lépést tartsanak az aktuális trendekkel: „Az autóipar
és a ﬂottapiac is jelentôs átalakuláson
megy át, ezért a jövôben is tudatosan
ﬁgyelünk majd arra, mit kell nyújtania
egy ﬂottakezelônek a XXI. században.
Az összes autóipari változást még nem

látjuk, de igyekszünk felkészülni és folyamatosan megújulni, hogy ne járjunk úgy,
mint például a Nokia, amely a mobiltelefonok világában egykor piacvezetô volt,
aztán elment mellettük a világ” – tette
hozzá Rónai-Horst László.
A kezdô vállalkozóknak azt tanácsolják,
hogy még az indulás elôtt pontosan
határozzák meg a vállalati DNS-t, amely
megkülönbözteti a cégüket a versenytársaktól. Ha ez megvan, a sikerhez
rengeteg elszántságra és munkára van
szükség és akkor is ki kell tartani, ha
nehezebbek a körülmények. „Az egyik
legfontosabb, hogy ne csak a javadalmazás motiválja az embert, szükség van
olyan belsô motivációra is, ami elôrevisz,
erôt ad és átlendíti a nehéz helyzetekben is” – emelte ki Koleszár Róbert.

A magyar tulajdonú, dinamikusan fejlôdô Mercarius Flottakezelô 25 éve a hazai
mobilitás nagykövete. A vállalat az 1990-es évek hagyományos értelemben vett
rent-a-car tevékenységébôl fokozatosan, átgondolt stratégia mentén vált több
mint 9,5 ezer darabos gépjármûparkjával az egyik legnagyobb ﬂottakezelôvé
a hazai piacon. Üzleti stratégiája értelmében minôségi, megbízható, az ügyfelek
valós igényeihez és pénzügyi kockázataira szabott szolgáltatási csomagokat
kínál átlátható árképzési rendszer mellett. Kockázatoktól mentes, kiszámítható
megoldásai igen népszerûek a hazai vállalatok körében. A Mercarius 2019-ben
elsô alkalommal került fel a Forbes Magyar 100 listára, ahol a 49. helyen nyitott.

# INTERJÚ

CSAK
A KLUB
SZÁMÍT
www.fradi.hu
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A látványsportágakban nyert európai kupák terén
7 trófeával az övé a legeredményesebb elnöki időszak

INTERJÚ #

Az előzőhöz hasonlóan parádés
idényt zárt a Ferencvárosi Torna Club,
ami az embert próbáló járványidőszakban
némi gyógyírt jelentett a klub
híveinek. Az egyéni sikerek mellett
csapatsportágakban is remekelt a Fradi,
a női és férfi futballcsapat mellett a női
kézilabdázók nagy bravúrral bajnoki címet
nyertek a Győr előtt, továbbá a hokisok
és a tekések is honi aranyérmesek lettek.
Sokunk számára különösen értékes ez a
sikerszéria, ha visszagondolunk a tíz évvel
ezelőtti állapotokra, amikor fuldoklott az
adósságban és a kilátástalanságban a
klub. A Ferencváros felemelkedésében
elévülhetetlen szerepe van Kubatov Gábor
klubelnöknek, akivel az elmúlt szezon
sikereiről, a futballcsapatnál történt
edzőváltásról és a jövőbeni reményekről
is beszélgettünk. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Gondolta volna egy évvel ezelőtt, hogy a klubtörténet
egyik legsikeresebb idénye elé nézünk?
Reméltem, s hittem is benne. Persze, a vírus miatt nagyon
furcsa idény volt ez a mostani, de mi már a karantén előtt
azt mondtuk, ebben a nehéz időszakban még erősebbnek
kell lennünk, még jobbnak, eredményesebbnek, minden
szempontból. Sikerült. A célok is reálisak voltak, no meg
az összefogás ezúttal is segített.
Pozitív és negatív értelemben mi okozta a legnagyobb
meglepetést?
Közönség, szurkolók nélkül nehéz futballozni. Ez
különösen igaz ránk, hiszen a Fradi-publikum támogatása
legendásan hatalmas lelki, érzelmi erőt jelent. Felemelő
élményem leginkább az volt, amikor a csapat a Groupama
Arénában megtapsolta a nemzet lelátón helyet foglaló
hőseit, az egészségügyi dolgozókat, a vírus alatt naponta
frontvonalban küzdőket.
Hogyan áll a Fradi-város és a húszezres
kézilabdacsarnok ügye?
Óriási lehetőség számunkra a kézilabdacsarnok
működtetése. Amennyiben sikerül bejutni a Final
Fourba, a csapat itt tudja majd játszani a mérkőzéseit,
s mivel multifunkcionális létesítményről van szó, ez
újabb bevételeket jelentene a klubnak. A Fradi-város
pedig nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa
legkomolyabb fejlesztése lehet, 2026-ig szeretnénk a
gigantikus tervet megvalósítani. De addig még nagyon
sok munka van hátra, ez óriási fejlesztés.

!

Férfi labdarúgóink 11 trófeát nyertek az elnöklése alatt,
ennél többször csak Springer Ferenc örülhetett elnökként (14)
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Mi a minimális elvárás Peter Stögerrel szemben?
Bajnokságot és kupát akarunk nyerni, és újra ki kell
jutnunk a nemzetközi porondra. Ez megtörténhet
akár a konferencia-ligán keresztül is, ám a
Ferencvárosnál mindig a legmagasabb célokat kell
kitűzni, ez pedig nem más, mint a Bajnokok Ligájacsoportkör, amiből lehet akár Európa-liga-csoportkör
is, a lényeg, hogy a klub hagyománya, történelme
mindig maximumra, a csúcs elérésére kötelez
bennünket.

Sergei Rebrov ügyében mi az, ami a legjobban
bosszantotta?
Ez nem személyes ügy. Inkább azt mondanám,
hogy fájdalmas, mert rendkívül eredményes és szép
időszakot éltünk meg együtt, viszont most is kiderült,
hogy a pénz mindent felülír.
Rebrov ugyan név nélkül, de tudvalevőleg Hajnal
Tamásra gondolt, amikor személyi konfliktust is
emlegetett a távozásakor.…
Feleslegesen, hiszen Hajnal Tomi, én és mindenki
kizárólag és minden esetben a klub érdekeit tartja
szem előtt. Nálunk nincs helye a személyeskedésnek,
az egó nem számít, csak a klub és a csapat. Ez az
első, minden más csak másodlagos. Az edzők jönnek,
mennek, mi viszont itt maradunk. Egy szakvezető
általában másfél évet van egy csapatnál, ráadásul
nem lehet olyan gyakran edzőt igazolni, mint
játékosokat.

Az osztrák tréner megérkezésével, filozófiájával
változik-e a Fradi játékospolitikája?
Régi vágyam, hogy a fiatal magyar játékosok
szerepeljenek az első csapatban, és az utánpótlásból
hozzunk fel tehetségeket, ugyanakkor nehéz a
helyzet, mert ha fejlődni akarunk, kevés hazai
labdarúgó elérhető számunkra. A nemzeti
válogatottból, a sajátjainkon kívül, mindössze három
futballista tudna nekünk segíteni. Peter Stöger
egyébként tapasztalt tréner a fiatalok bevetését
illetően, a Borussia Dortmundnál például ő vitte fel
az utánpótlásból Jadon Sanchót, aki manapság az
egyik legkeresettebb csatár Európában. Beszéltünk
már arról, hogy hosszabb távon kikre építhetünk
a fiatalok közül. Persze az is fontos, hogy a Fradi
mellett a magyar futballnak is minőségi játékosokat,
kiváló embereket neveljünk ki.

REBROV TÁVOZÁSA
NEM SZEMÉLYES ÜGY.
INKÁBB AZT MONDANÁM,
HOGY FÁJDALMAS, MERT
RENDKÍVÜL EREDMÉNYES
ÉS SZÉP IDŐSZAKOT
ÉLTÜNK MEG EGYÜTT,
VISZONT MOST IS
KIDERÜLT, HOGY
A PÉNZ MINDENT FELÜLÍR

TUDOM, SOKAN
BÍRÁLJÁK PETER
STÖGERT AZ AUSTRIA
WIEN MIATT, DE NEM
SZABAD ELFELEJTENI,
HOGY NYILASI TIBI IS
ÉVEKET JÁTSZOTT
A BÉCSI LILÁKNÁL,
MAJD HAZAJÖTT ÉS
1992-BEN EDZŐKÉNT
BAJNOKI CÍMHEZ
SEGÍTETTE A
CSAPATUNKAT.
REMÉLJÜK, EZ A
PÁRHUZAM FOLYTATÓDIK

Peter Stöger mellett mi döntött?
Sergei február tizedikei felmondása után volt időnk
edzőt keresni. Több nagy nevű, képzett trénerrel
álltunk kapcsolatban, ám olyat nem találtunk, aki a
négy európai topbajnokságban is az élmezőnyben
végzett volna a csapatával. Peter Stöger komoly
sikereket ért el a Bundesligában a Kölnnel, később
a Borussia Dortmund sem véletlenül szerződtette,
vagyis szakmailag felkészült, eredményes edzőre
esett a választásunk. Tudom, mert látom, hallom,
hogy sokan bírálják Peter Stögert az Austria Wien
miatt, ahol játszott és edző is volt, de nem szabad
elfelejteni, hogy a Fradi ikonikus labdarúgója, Nyilasi
Tibi is éveket játszott a bécsi liláknál, majd hazajött
és 1992-ben edzőként bajnoki címhez segítette a
csapatunkat. Reméljük, ez a párhuzam folytatódik a
következő bajnoki címünk megszerzésénél is.

www.fradi.hu
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2011-es elnöki székfoglalója óta 44 trófeát szerzett az FTC
labdarúgásban, jégkorongban, vízilabdában és kézilabdában
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Milyen visszajelzéseket kap a nagyvilágból és
itthonról a Fradi nagyszerű szereplésére reagálva?
Ezzel foglalkozom a legkevésbé. Nem ez a fontos.
Számunkra ez szolgálat. Azért azt látom, hogy
mindenki boldog, és mivel mi is úgy éreztük, hogy
az előző évet nehéz lesz felülmúlni, a szintet azért
sikerült tartani, sőt a női kézilabdacsapat diadala
sokat hozzáadott ehhez az idényhez.

A NŐI KÉZISEK
BRAVÚROS BAJNOKI
CÍMÉRE ÁLMOMBAN SEM
GONDOLTAM VOLNA,
ÉPPEN EZÉRT ÓRIÁSI ÖRÖM
EZ A SIKER. LASSAN EL
LEHET GONDOLKODNI
AZON, HOGY AKÁR
BAJNOKOK LIGÁJÁT IS
NYERHET A CSAPAT

Mivel lenne alsó hangon elégedett a következő
évadban?
Azzal, ha sikeresebbek leszünk, mint idén.
A Fradinak mindig, minden évben legalább egyet
lépni kell előre. Ez az utunk több mint százhúsz éve,
és nem okozhatunk csalódást az őseinknek.
A név kötelez.

Valamennyi csapatsportágban rendkívül erős
a Ferencváros. Ön szerint a lehetőségek mellett
minek köszönhetően?
Ennek az az egyszerű oka, hogy az FTC egy nagy
család. Összetartó, inspiráló közeg, amely mindenkit
magával ragad, előrevisz és felemel, a határ a
csillagos ég. Van múltunk, a történelmünk eleve erőt
ad és irányt mutat a sportolóinknak.
Az idényre visszatekintve miben van hiányérzete,
és mi az, amire álmában sem gondolt volna?
A vízipólósok idénye nem úgy alakult, ahogy
terveztük, ennek az az oka, hogy a csapatot
alaposan megviselte a járvány. Végül a BL-ben
mégiscsak bekerültünk a döntőbe, ami a
remek csapatszellemnek köszönhető.
A női kézisek bravúros bajnoki címére
álmomban sem gondoltam volna, éppen
ezért óriási öröm ez a siker. Lassan el
lehet gondolkodni azon, hogy akár
Bajnokok Ligáját is nyerhet a csapat.
Az utánpótlásban – legalábbis
futballban – lassabbnak tűnik a
fejlődés, a jövőben a képzés vagy az
eredmény kap elsőbbséget?
A csapatok pozíciója másodlagos,
egyéniségekre, tehetségekre van
szükségünk. A fiatalok közül a következő
években akár az első csapatba is
bekerülhetnek néhányan, így például Csonka
András, Csontos Dominik, Damir Redzic,
Szánthó Regő, Iyinbor Patrick vagy Nagy
Olivér, akikben egyaránt benne van az élvonalhoz
szükséges erő, technika és a Fradi-szellem.

!

Az FTC 152 olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címe közül
22 fűződik az elnökléséhez
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ÍGY KELT ÚTRA
PETER STÖGER
BÉCSBEN...

Fiatalos, humoros, de igazi úriember. Peter Stöger tóparti rezidenciáján fogadott
bennünket, és őszintén beszélt arról, hogy miért mondott igent a Ferencváros hívására.
SZÖVEG: SZŰCS TAMÁS
www.fradi.hu

22

!

Austriás múltja ellenére a Rapidnál is sokan tisztelik az 1996-os
bajnoki címben és KEK-döntőbe jutásban vállalt szerepe miatt
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Halló, itt Peter! Szólítson nyugodtan így!” – vette
”
fel mosolygósan a telefont a Fradi június 5-én
kinevezett vezetőedzője. Azért kerestük Peter
Stögert, hogy még mielőtt megérkezne Budapestre,
Bécsben exkluzív riportot készítsünk vele. Jöjjenek
”
csak, szeretettel várom önöket!” – tette hozzá
rögtön a bemutatkozás után. Michael Corleone
szavaival élve ez bizony egy olyan ajánlat volt, amit
nem lehetett visszautasítani...
Útra keltünk hát, és mintegy három óra autózást
követően meg is érkeztünk a Bécs külvárosában
található festői tóparti üdülőövezethez, ahol Peter
Stöger meglepetés vendéggel várt bennünket. A
Kölnből nem sokkal előttünk befutott Alexander
Bade segédedzőként dolgozik mostantól a
Ferencvárosnál.
Kávé, limonádé, sör, bor vagy pezsgő?” – így
”
fogadott bennünket csapatunk új vezetőedzője, de
persze ő is sejtette, az első kettővel beérjük.
Vezetőedzőnk szabadkozott, hogy felesége nem
üdvözölhet bennünket, de hozzátette: igazoltan
hiányzik, kint van az Ausztria–Szlovákia-meccsen
az Ernst Happel Stadionban. A futball tehát családi
ügy Stögeréknél, így nem is lehet kérdés, hogy
szakvezetőnk párjával együtt költözik a magyar
fővárosba. Sőt, mint megtudtuk, jelentős létszámban
bővül majd a Fradi-család:
Barátaink is várják már a meccseket, ha csak
”
tehetik, ott lesznek majd a Groupama Aréna
lelátóin, hogy személyesen is buzdítsák a Fradit.
Tíz–tizenöt fős társaságunk központja a foci,
régóta összejárunk, összetartunk jóban-rosszban.”
Peter Stöger nagyon boldog volt, amikor átvette
ajándékunkat, a Fradi Streetwear kollekciójának
darabjait. Sőt, fel is vette az egyik pólót, a másikat
pedig gyorsan ráadta segítőjére, így zöld-fehérben
folytatták a beszélgetést.
A nyugalom szigete – így jellemezhetnénk a kis tóparti
rezidenciát, ahol az osztrák szakvezető főként a nyári
vakációit tölti. Idén azonban mindössze három nap
jutott a pihenésre, de ő ezt egyáltalán nem bánja.

Nem is mondanám ezt nyaralásnak, hiszen már
”
napok óta az új feladatra koncentrálok. Hajnal
Tamással és Alexanderrel folyamatosan egyeztetek,
amióta megállapodtunk. Alig várom, hogy elkezdjük
a munkát!” – jegyezte meg.
Peter Stöger a Fradi.hu-nak adott első interjújában azt
mondta: támadófocit szeretne látni a Ferencvárostól,
de a helyzet persze nem ilyen egyszerű. Az 55 éves
szakvezető mindig is az offenzív futball híve volt, már
csak azért is, mert játékosként is az ellenfél kapuja előtt
érezte igazán jól magát.
A 10-es mezt viseltem játékosként, s edzőként is a
”
támadófocit preferálom. Tudom, a szurkolók szeretik
az ilyen mondatokat, de rögtön hozzátenném: eddigi
pályafutásom során mindig is a realitás talaján
maradtam. Az FTC esetében például nem is vitás:
odahaza támadni kell, hiszen a Fradié a legerősebb
keret a magyar bajnokságban, viszont nemzetközi
találkozók is várnak ránk, reméljük, nem is kevés.
Ezeken a mérkőzéseken alkalmazkodnunk kell az
ellenfelekhez is, mert támadás ide vagy oda, a lényeg
az, hogy jöjjenek az eredmények.”
Az eredményesség pedig mindig is alapvető elvárás
volt a Ferencvárosnál, tudja ezt Peter Stöger is,
de nem tart a nyomástól.
Egész életemben meg kellett felelnem a
”
kihívásoknak. Ez egy ilyen szakma. Így volt ez
Kölnben és Dortmundban is, ahol nagyon komoly
nyomás nehezedik nemcsak az edzőre, hanem
a játékosokra is. Büszkén állíthatom: sikerült az
ottani kihívásoknak megfelelnem. Egyébként
pedig mondhatok én bármit, úgyis az eredmények
fogják eldönteni, hogy milyen munkát végzek.
Tisztában vagyok azzal, hogy a Fradi jelenleg a
klub történetének egyik legsikeresebb korszakát éli,
de engem ez a helyzet még jobban motivál. Éppen
az tette vonzóvá a Ferencváros ajánlatát, hogy a
klubvezetők nem érik be azzal, amit eddig elértek,
tovább akarnak fejlődni. Bár volt más ajánlatom is,
a Fradi vezetőin éreztem leginkább azt, hogy egyet
akarunk, hogy ugyanúgy gondolkodunk a profi
futballról.”
Vezetőedzőnk tudja: a bajnoki cím megvédése szinte
már kötelező cél a Fradinál, és immár a nemzetközi
porondra sem csupán kalandként tekintenek a klubnál.
Természetesen úgy vágunk neki a selejtezőknek,
”
hogy ismét ott szeretnénk lenni a legjobbak közt
a Bajnokok Ligája főtábláján. Ha ez netán nem
sikerül, akkor az Európa-ligában. Amit a Fradi
elért az utóbbi két esztendőben, arra nem csak
Magyarországon kapták fel a fejüket. Az a cél, hogy
ez a fantasztikus klub hosszú ideig ott maradjon, ahol
a helye: Európában, és mi mindent meg fogunk tenni
ennek érdekében.”

ÉPPEN AZ TETTE
VONZÓVÁ A
FERENCVÁROS
AJÁNLATÁT, HOGY
A KLUBVEZETŐK
NEM ÉRIK BE AZZAL,
AMIT EDDIG ELÉRTEK,
TOVÁBB AKARNAK
FEJLŐDNI
!

Pályára lépett 1997-ben a burgenlandi Féltoronyban
játszott Rapid Wien–FTC (0-1) mérkőzésen
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...ÉS ÍGY
ÉRKEZETT MEG
BUDAPESTRE

Végigkísértük Peter Stögert az első napján a Ferencvárosnál. Feszélytelen stílus,
érdeklődő figyelem, szívélyes köszöntések jellemezték. Akadt egy váratlan eset is,
ami az osztrák edző szerint a szerencse jele. SZÖVEG: KOVÁCS BENCE
www.fradi.hu
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Stöger és a Rapid ellen debütált
a Fradiban Dragóner Attila

INTERJÚ

NAGYSZERŰ DOLOG
HÁROMSZOR
BAJNOKSÁGOT
NYERNI, DE NÉGYSZER
MÉG JOBB! EZ A
CÉLUNK, VALAMINT
AZ, HOGY EURÓPÁBAN
IS MARADANDÓT
ALKOSSUNK

Bár a hivatalos fogadtatás június 8-án, kedden
délután négy órára volt meghirdetve a Fradi Liget
Hotel konferenciatermében, az 55 éves szakember
már délben az FTC-MVM Népligeti Sportközpont
éttermének teraszán ült. Eleinte kettesben az őt a
Fradiba is követő pályaedzővel, Alexander Badéval,
de később egy szabad hely sem volt a hat férőhelyes
asztalnál. Hol a szakmai stáb tagjai, hol a Népligetben
rendszeresen megforduló korábbi kiválóságok, hol
vezetőségi tagok, hol akár csak az üdvözlő szándékkal
érkező klubdolgozók váltottak néhány szót Stögerrel,
aki közvetlen és barátságos stílusban társalgott az őt
körülvevőkkel.
Persze a csapat tagjai is izgatottan várták a találkozást
az új trénerrel. A teremben – ahol általában a videós
és taktikai eligazításokat tartják – a játékosok
fegyelmezetten foglaltak helyet, ezúttal elmaradtak
a szokásos csipkelődések. Peter Stöger pontosan
érkezett a megbeszélt időpontra. Mindenkit egyesével,
kézfogással és mosollyal köszöntött, majd kényelmesen
elhelyezkedett, és türelmesen megvárta, hogy szót
kapjon.

Ami engem illet, Ausztriában játszottam, majd ott is
lettem edző, sok időt dolgoztam Németországban is,
de ez most egyáltalán nem fontos, ha érdekel titeket
a pályafutásom, rá tudtok keresni az interneten.
Az számít, hogy a pályán elvégezzük a megfelelő
munkát, és sikeresek legyünk. A tisztelet mellett a
nyílt kommunikáció és a kölcsönös véleménycsere
híve vagyok, az ajtóm mindig nyitva áll előttetek. Ha
bármi problémátok van, vagy beszélni szeretnétek,
gyertek hozzánk, és együtt megtaláljuk a megoldást!
A döntéseket ugyan mi, edzők hozzuk meg, de mindig
szívesen meghallgatunk titeket. Szeretnénk segíteni
nektek, egyénileg és csapatszinten is a fejlődésre
törekszünk. Kezdődhet az első edzésünk!

Először az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz
Pál szólt a játékosokhoz. – Remélem, mindenki kipihente
magát, most azonban eljött a kemény munka ideje – a
felütéshez nem kell kommentár… Kiemelte, mint minden
évben, a Ferencvárosnak most is az a célja, hogy
megvédje bajnoki címét és nyerje meg a Magyar Kupát.
Ezt követően Hajnal Tamás sportmenedzser szólalt
fel, aki szintén kifejezte örömét, hogy újra találkozhat
a keret tagjaival, és felhívta a figyelmet arra, a rövid
felkészülési időszak ellenére a nyáron kezdődő
Bajnokok Ligája-selejtezőkön is a maximumot várja
mindenkitől. A Bundesliga-rutinnal rendelkező korábbi
labdarúgó bemutatta mindenkinek Samy Mmaee
testvérét, a frissen szerződtetett Ryant, aki fivérével
ellentétben támadó. Hajnal Tamás ezután arra kérte
a játékosokat, hogy köszöntsék új pályaedzőnket,
valamint a csapat irányítását átvevő trénert.
Peter Stöger előbb megköszönte a felvezetést, a
kedves szavakat, majd magához ragadta a szót. Ekkor
hangosabban kattogtak a fényképezők s minden
kamera rá irányult.

Utolsó mondata után az osztrák szakember talán a
túlzott lelkesedéstől vezérelve akkora lendülettel indult
el, hogy véletlenül egy poharat is levert az asztalról. A
nagy csörömpölésre, az üvegszilánkok szétszóródására
mindenki felkapta a fejét, miközben elindultak a lépcső
irányába. – Ez szerencsét hoz! – vágta ki magát széles
mosollyal Stöger.
Az NB I-es csapat gyakorlására rendszeresen sokan
összegyűlnek a Népligetben, Peter Stöger első edzése
persze a szokásosnál is nagyobb érdeklődést vonzott.
A tréninget az erőnléti edzők bemelegítő gyakorlatai
vezették fel, Stögernek ezalatt is akadt társasága.
Kilátogatott az edzésre ugyanis az FTC elnöke, Kubatov
Gábor is, aki ezúttal öltöny helyett tréningfelszerelésben
érkezett a délutáni mozgása után. A jó kedélyű
eszmecsere után Nagy László, a mindenki által
Tarkónak becézett biztonsági őr is megismerkedett
Stögerrel, s vezetőedzőnk ekkor találkozhatott először
a tolmácsával is.
Az első edzésen Peter Stöger egymás elleni játékot
vezényelt, közben nagyon figyelt, nyilván kíváncsi volt
arra, a felvételek alapján szerzett benyomásai miként
illeszkednek a valósághoz.
A munka elkezdődött. Peter Stöger megérkezett.

– Örülök, hogy láthatlak titeket! Sokat jelent nekem,
hogy egy ilyen sikeres csapatot és híres klubot
képviselhetek vezetőedzőként – kezdte a beszédét a
játékosokhoz szólva. – Tudom, hogy sikeres időszakot
éltek meg, szerintem együtt a jövőben is meg tudunk
felelni a kihívásoknak és az elvárásoknak! Nagyszerű
dolog háromszor bajnokságot nyerni, de négyszer
még jobb! Ez a célunk, valamint az, hogy Európában is
maradandót alkossunk.

!

Az 1997-es Rapid–Fradi-mérkőzésen Stöger csapattársaként lépett
pályára az egyik régi közönségkedvenc, Marek Penksa is
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# FUTBALL

FÓKUSZBAN
A BL-SELEJTEZŐ

Az első napok az ismerkedés jegyében teltek, majd Peter Stöger vezetésével a
Ferencváros labdarúgócsapata németországi edzőtáborba utazott, s már ott értesült az
első két forduló sorsolásáról a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Emellett természetesen
az Európa-bajnokság határozza meg a Fradi életét is, mindenki szurkol a hazája
válogatottjának, s a stáb alig várja, hogy együtt dolgozhasson azokkal is, akik
az Eb miatt hiányoznak. SZÖVEG: SZŰCS TAMÁS
www.fradi.hu
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A teljes 2020–21-es idény három legtöbbet játszó játékosa
Dibusz (3600 perc), Tokmac (3228) és Blazic (3222) volt

FUTBALL #

TÖBB IFJÚ TEHETSÉG IS
VELÜNK KEZDTE MEG
A FELKÉSZÜLÉST,
RÉSZBEN A LÉTSZÁMHIÁNY
MIATT, RÉSZBEN PEDIG
AZÉRT, MERT KÍVÁNCSI
VOLTAM, MIRE KÉPESEK.
AZT KELL MONDANOM,
NEM CSALÓDTAM

Bajnoki címvédő csapatunk június 7-én, hétfőn kezdte
meg a felkészülést a 2021–2022-es idényre. Az első
napokon a különböző teszteké volt a főszerep, no
meg az ismerkedésé, elvégre először találkozott
a keret tagjaival Peter Stöger, aki június 9-én a
Groupama Arénában mutatkozott be a magyar sajtó
képviselőinek.
Segítőmmel, Alexander Badével együtt
”
nagyon vártuk, hogy elkezdhessük a munkát a
Ferencvárosnál, ahol mindenki nagyon kedvesen
fogadott bennünket” – kezdte beszámolóját
mesterünk.
A felkészülést megkezdő keret persze erősen foghíjas
volt, hiszen több kulcsjátékosunk is igazoltan volt
távol: Dibusz Dénesnek, Bogdán Ádámnak, Botka
Endrének és Sigér Dávidnak a magyar válogatott,
míg Olekszandr Zubkovnak az ukrán, Róbert Maknak
pedig a szlovák válogatott tagjaként volt jelenése
az Európa-bajnokságon, de Eldar Civic (BoszniaHercegovina), Samy Mmaee (Marokkó), Lasha Dvali
(Georgia), Miha Blazic (Szlovénia), Aissa Laidouni
(Tunézia) és Roko Baturina (Horvátország, U20) is
szerepelt hazája nemzeti csapatában az Eb előtti
felkészülési időszakban.
Nyilván jobb lett volna, ha teljes kerettel kezdjük
”
el a közös munkát, de tudtuk, hogy ez lesz. A klub
számára nagy büszkeség, hogy ennyi válogatott
játékosa van” – jegyezte meg Peter Stöger, s széles
mosollyal a száján nyugtázta azt a tényt is, hogy
a Fradiból több labdarúgó szerepel az Európabajnokságon, mint a Real Madridból (tőlünk a nyáron
távozó, de a válogatott kerethirdetésekor még az
FTC-t erősítő Lovrencsics Gergővel együtt hét, míg a
királyi gárdából hat futballista mondhatta el magáról,
hogy Eb-kerettag).
De mivel is teltek az első napok a népligeti
edzőközpontban?
Először is fontos volt, hogy megismerjük, a
”
játékosok milyen fizikai állapotban vannak.
Szerencsére komoly sérülés nem hátráltatott senkit,
így nem volt akadálya annak, hogy elkezdjük a napi
két tréninges programot, amely az elején még nem a
kemény fizikai megterhelésről szólt.”
Peter Stöger bemutatkozó sajtótájékoztatóján kitért
arra is, hogy a válogatott játékosok távollétében a
fiatalok számára lehetőség nyílik a bizonyításra.
Több ifjú tehetség is velünk kezdte meg a
”
felkészülést, részben a létszámhiány miatt, részben
pedig azért, mert kíváncsi voltam, mire képesek.
Azt kell mondanom, nem csalódtam. Persze ennyi
idő alatt még nem kaphatunk teljes képet, de amit
láttam, az tetszett. Nagyjából azt kaptam, amire
előzetesen számítottam.”

!

Az NB I-ben leghatékonyabb támadónk Baturina volt,
aki átlagban 135,5 percenként talált kapuba, őt Uzuni (160,3) követte

Labdarúgóink – immáron a kontinensviadalon
nem szereplő válogatottakkal kiegészülve – június
16-án utaztak el a németországi edzőtáborba,
hogy tovább folytassák a felkészülést a július első
hetében esedékes BL-selejtezőkkel rajtoló szezonra.
Mesterünk már ott értesült arról, hogy ha túljutunk
az első fordulóban az előselejtező győztesén, akkor
a második körben a Zalgiris Vilnius–Linfield-párharc
győztese vár majd ránk. Kiemeltként mindkét
párharcot itthon kezdjük meg.
Akárcsak a szurkolók, természetesen mi is nagyon
”
várjuk már a sorozat kezdetét, és azt, hogy mely
csapattal kell majd megküzdenünk a továbbjutásért
az első körben. A második fordulóval nem szabad
foglalkoznunk, előbb az első párharcot kell
megnyernünk, aztán jöhet a következő ellenfél.
Annak mindenesetre örülök, hogy saját közönségünk
előtt, itthon kezdjük a nemzetközi szereplésünket.
Azért dolgozunk, hogy a júliusi rajtra megfelelő
fizikai állapotba kerüljenek a játékosok, a csapat
pedig formába lendüljön. Ezt szolgálják majd
a felkészülési mérkőzéseink is.”

BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ
1. forduló: A Ferencváros az előselejtezős torna
győztesével mérkőzik.
A játéknapok: július 6-7., július 13-14.
A Fradi itthon kezdi a párharcot.
2. forduló: A Ferencváros a Zalgiris Vilnius (litván)–
Linfield (északír) párharc győztesével találkozik
– ha remélhetőleg túljut az első körön.
A játéknapok: július 20-21., július 27-28.
A Fradi itthon kezdi a párharcot.
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VISSZA
A CSÚCSRA!

Legutóbbi számunk női kézilabdás írásának a címe – Kinyílt az aranykapu – óvatos
bizakodást sugallt. Jó okunk volt e kettősségre: a bizakodásra a Győr feletti, 31-22-es
diadal adott okot, az óvatosságra pedig az, hogy Debrecenbe még el kellett menni;
nem pulykakakasért, hanem a bajnoki címért. A DVSC elleni 29-27 aztán meghozta a
beteljesülést, hat esztendő után az újabb elsőséget, így az MTK elleni záró fordulóban,
az Elek Gyula Arénában, végre nézők előtt, az újjászületést is felhőtlenül és duplán
ünnepelhettük. Egyrészt a világunkét, hála a koronavírus-járvány visszaszorulásának,
másrészt az FTC-Rail Cargo Hungaria csapatáét. SZÖVEG: BALLAI ATTILA
www.fradi.hu
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Kapusaink közül Bíró Blanka 2, Janurik Kinga
3 góllal járult hozzá a bajnoki címhez

CÍMLAPSZTORI #

A Loki király ugyan már nem lehetett, de
királyválasztó még igen, hiszen a hajrában mindkét
bajnokesélyest fogadta. A Fradira pedig, mint mindig,
ezúttal is különösen fente a fogát, figyelmeztető
jel több is adódott. Először az április 28-i, népligeti
összecsapás, amelyen nagy nehezen sikerült kicsikarni
a 31-29-es győzelmet. Másodszor a Magyar Kupa
négyes döntője, itt a DVSC a Győrt is keményen
megszorongatta. A debreceniek túl nagy titkot
nem csináltak belőle, hogy náluk nem szívesen
látott vendégek a Fradi-szurkolók, összesen 74
jegyet kínáltak fel, ami nem túl elegáns lépés volt.
Ha mindez nem lenne elég, ott volt még Kovács
Anna, a hajdúságiak messze legeredményesebb
játékosa, aki azonban a válogatottban még soha
nem alkotott maradandót, ki is szorult az olimpiai
keretből; természetes emberi reflex, hogy már csak
dacból is bizonyítani akart a szövetségi kapitánynak.
Történetesen Elek Gábornak, az FTC mesterének.
Végül tíz gólig jutott, ezzel a mezőny
legeredményesebbje volt. Holtversenyben.
Méghozzá Szucsánszki Zitával, aki mindössze
tizenegy kísérletből jutott tízig! A sérült Kovacsics
Anikó hiányában vezérré előlépő Zizi” élete két
”
legjobb mérkőzésének egyikét produkálta. A
másiknak ugyancsak bajnoki címet köszönhetett a
Fradi: a Győr elleni, 2015-ös döntő első felvonásán,
14 góllal, utolsó másodperces egyenlítéssel, a
hetespárbajban két találattal tűnt ki. Akkor 28 éves
volt, most éppen a meccs napján, május 22-én
töltötte be a 34-et, immár édesanyaként.
Nem véletlenül hívott azzal a mérkőzés utáni
pillanatokban az eredményeitől és aforizmáitól is
legendává nemesedett Laurencz László, tudom-e,
mi a sikeres edző titka, majd kapásból rávágta: a
jó házasság. (Felesége a háttérből jól hallhatóan
helyeselt.) Elek Gábor ezt nem cáfolta, ám azért ennél
részletesebb elemzést adott:
Nagyon nagy csata volt, de előre tudtuk, hogy
”
így lesz, tisztában voltunk vele, hogy a DVSC nagyon
jó formában van, nagyon stílusosan kézilabdázik.
Akadtak rossz periódusaink, de Szucsánszki Zita
teljesítménye és a szívünk átlendített minket
a nehézségeken. A legfontosabb momentum talán
az volt, hogy a hazaiak egyszer sem tudták átvenni
a vezetést, akkor bajban lehettünk volna.
A legnehezebb lépést megtettük célunk elérése felé!”
A székesfehérvári könnyed 31-20 megtette ünnepi
előkészületnek a május 28-i beteljesülésre. Az MTK
érkezett a Népligetbe, Szöllősi-Zácsik Szandra nélkül,
illetve vele, de Szani” sérülése miatt civilben volt csak
”
jelen.

!

Legeredményesebb játékosunk Angela Malestein,
aki 136 góljával a góllövőlista 7. helyén végzett

A bemutatásnál így is óriási üdvrivalgást kapott, két
okból is. Egyrészt nyáron vissza-, mondhatni, hazatér
a Fradiba, másrészt végre nem üres, kongó nézőtér
fogadta a csapatokat, hanem ezer örömittas szurkoló.
A szünetben egyikük a lehető legfrappánsabban
össze is foglalta, mit jelent mindez: újra élünk!
Annyi infarktusos végjáték után – lehet-e feledni, hogy
három éve egyetlen, árva gólon múlt minden? – most
gálát élvezhettünk végig, kisimult idegekkel, csordultig
telt lelkekkel, 35-21-es végeredménnyel. A 13. bajnoki
cím különösen édes, mert hat év után az első, és a
koronavírus maradványait is kifújta az Elek Gyula
Arénából az általános és közös megkönnyebbülés
sóhaja: a pandémia után valósággal újjászülettünk!
Az FTC-Rail Cargo Hungaria csapata is. A nyári
igazolások azt ígérték, végre a Győrrel közel egyenlő
eséllyel lehet felvenni a küzdelmet, és a szezon
legfontosabb szakaszában ez fényes igazolást nyert.
Ami a múltba tekintve már-már csoda, az azonban a
jövőt fürkészve inkább mércévé válik. Annál is inkább,
mert az ETO a következő szezonra meggyengül –
természetesen ezzel nem ferencvárosi szerzeményeit
minősítjük –, a Fradiban viszont mindkét átlövő
poszton erősítés várható. Egyrészt visszatér SzöllősiZácsik Szandra, másrészt ha Alicia Stolle is túllép
minden sérülésén, nyűgén, a Zácsik, Bölk, Klujber,
Stolle lövőnégyesnél jobbat közel s távol senki sem
tud felmutatni.
A régi jelszó, a Vissza a csúcsra!” ismét aktuálissá
”
vált. A jelenben is, a jövőben is.

A BAJNOKI CÍM
A MÚLTBA TEKINTVE
MÁR-MÁR CSODA,
A JÖVŐT FÜRKÉSZVE
AZONBAN INKÁBB
MÉRCÉVÉ VÁLIK.
ANNÁL IS INKÁBB,
MERT AZ ETO
A KÖVETKEZŐ
IDÉNYRE MEGGYENGÜL, A FRADIBAN VISZONT
MINDKÉT ÁTLÖVŐ
POSZTON ERŐSÍTÉS
VÁRHATÓ
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ZIZI ÉLETE MÉRKŐZÉSÉT
JÁTSZOTTA, 14 GÓLT
LŐTT, AZ UTOLSÓ
MÁSODPERCBEN
BŐDÜLETES FELSŐ
SARKOS BOMBÁVAL
31-31-RE EGYENLÍTETT,
EZZEL KIHARCOLTA
A BÜNTETŐPÁRBAJT,
AMELYET A HATODIK
KÖRBEN AZ Ő LÖKETÉVEL
NYERT MEG AZ FTC

HARMADSZOR IS
TRÓNFOSZTÁS!

Egy mai ifjú kézilabda-rajongó akár azt is hihetné, a magyar női bajnokság versenykiírásában benne foglaltatik, hogy végül a Győrnek kell megnyernie az aranyérmet, és ettől a
szabálytól kizárólag rendkívüli helyzetekben lehet eltérni. Az ETO 2005 óta ugyanis tizenháromszor zárt az élen, és a rendkívüli helyzet”, a trónfosztás háromszor állt elő, mindhá”
romszor a Ferencváros jóvoltából: 2007-ben, 2015-ben és 2021-ben. SZÖVEG: BALLAI ATTILA
www.fradi.hu

30

!

Szucsánszki Zita 555 mérkőzésen 2354 gólt
szerzett a Ferencvárosban

CÍMLAPSZTORI #

Korábban – az őskori”, 1957-es és ’59-es elsőségüket
”
követő évtizedekben – a győriek egyáltalán nem
dominálták a női szakágat, az 1980-as években
például szinte a nulláról kezdték felépíteni a
szakosztályt. Korszakos elnöküket, Vanyus Attilát
ekkor nevezték ki a Magvassy-csarnokot, a városi
állatkertet, a vidámparkot és a műjégpályát magába
foglaló szabadidő- és sportközpont vezetőjévé, ő
pedig fondorlatos trükkökkel igyekezett életben
tartani a csapatot. Utóbb erről így mesélt:
Minden alkalmat meg kellett ragadnunk, hogy
”
talpon tudjunk maradni. Jó lehetőséget kínált erre
az állatkert, az utazásainkat rá tudtuk terhelni.
Például a jászberényi állatkertnek kormoránokat
szállítottunk, a városból igazoltuk le Kiss Csillát a
jobbszélre, majd visszafelé barna medvét hoztunk
a furgonban. Egy másik alkalommal, amikor kelet
felé kellett mennünk kígyóméregért, Miskolcon
leszerződtettük Nagy Anikót.”
A mából visszatekintve valóban állati” dolgok
”
történtek akkoriban, miközben a magyar női
kézilabdát klubszinten a Vasas, a Fradi, majd a
Dunaferr uralta. Az Audi győri szerepvállalása
azonban alapjaiban borította fel az erőviszonyokat,
2005-ben megtörtént a hatalomátvétel, és onnantól
óriási, behozhatatlannak tűnő versenyelőnnyel
indultak Görbiczék. Csakhogy a Ferencváros –
egyedüliként – háromszor is képes volt ledolgozni
a hátrányt, felborítani minden józan számítást és a
papírformát.

Persze nem egyéniségek nélkül. Németh Helga
például hat briliáns gólt vágott, utóbb meg is jegyezte,
az elmúlt öt évben ez volt a legjobb meccse, az
éppen Győrbe szerződő szélső, Mravikova kilencszer
talált be, 35-35 után már csak ő volt képes gólt lőni,
kétszer is. Az ETO bezzeg már csak egyszer, mert
59:59-nél Ana Djokics ziccere a kapufa belső éléről
kifelé pattant. Szucsánszki Zita, aki már ekkor is a
bajnokcsapat tagja volt, sőt, a 37-36-os diadalból
öt gólt vállalt, húsz életéve minden bölcsességével
frappánsan fogalmazta meg a lényeget:
Szerencsére szerencsénk volt.” A tizenöt év után
”
távozó vezetőedző, Németh András szívhez szólóan
ragadta meg e másfél évtized üzenetét:
Büszke vagyok rá, hogy minden évben dobogó”
sok voltunk, és az érmek java része arany,
de legalább ekkora érdemnek tartom, hogy mi
őriztünk meg a legtöbbet abból, ami a Ferencváros
névhez kapcsolható.”
AZ ELEK CSALÁD TIZEDSZER
Ugyanez igaz volt a második trónfosztás alkalmával,
2015-ben. Ekkor klasszikus bajnoki döntőt rendeztek,
valamelyik fél második győzelméig. Mivel kevés
kétség akadt azt illetően, hogy a Győr lesz az, sőt,
a papírforma a második meccsre döntést ígért,
felcserélték az első két találkozó pályaválasztói jogát,
hogy a címvédő otthon ünnepelhessen.
A Fradi azonban átírta a programot: az Elek Gyula
Arénában őrületes csatában, 31-31-es döntetlent
követő büntetőpárbajban 37-36-ra diadalmaskodott.
Lám, 2007 után ismét egy 37-36! Az addigra
vezéregyéniséggé nőtt Zizi” élete mérkőzését
”
játszotta, tizennégy gólt lőtt, az utolsó másodpercben
bődületes felső sarkos bombával 31-31-re egyenlített,
ezzel kiharcolta a büntetőpárbajt, amelyet a hatodik
körben az ő löketével nyert meg az FTC.
A második felvonás során ezt a bravúrt is sikerült
fokozni: 1996. november 13. után 18 és fél évvel
győzött újra Győrben az FTC, és e 27-25 bajnoki
címet ért! A Fradinak a tizenkettediket, Elek Gábor
vezetőedzőnek az elsőt, de ő egészen máshogyan
számolt: Amikor a meccs lefújása után szinte
”
összecsuklottam, a szüleim jutottak eszembe.
Az, hogy ők ketten nyolc bajnoki címet nyertek a
Fradival (Elekné Rothermel Anna klasszis kapus
és Elek Gyula, az edzője és férje négyet-négyet),
úgyhogy ez most a családban a kilencedik. Illetve,
Ziziével együtt a tizedik.”
A számláló idén a Ferencvárosnál tizenháromra, az
Elek famíliában tizenkettőre ugrott. És remélhetőleg
pörög tovább, megállíthatatlanul.

SZERENCSÉRE SZERENCSÉNK VOLT
Először a 2006/2007-es kiírásban. Mindkét együttes
valamivel több mint százezer másodpercet játszott
az idényben; mégis az utolsóban, egy kapufáról kifelé
pattanó labda formájában dőlt el az elsőség sorsa.
Legalábbis a látszat ez, de az ETO már korábban
is számos lehetőséget hagyott ki: nem nyerte meg
az alapszakaszt, a hatcsapatos, oda-vissza vágós
playoffban kikapott Székesfehérváron, a záró,
népligeti rangadón is hiába vezetett hat góllal.
Az FTC ugyanazt az utat járta be, mint riválisa,
de ellentétes irányban: az alapszakasz elsőségét
a Dunaferr ellen az utolsó másodpercben szerzett
góllal sikerült biztosítani, majd szintén az újvárosiak
oda-vissza verése csillantotta fel az aranyszerzés
reményét. Németh András húsvét után jelentette be,
hogy Kirsner Erikával és Tóth Tímeával együtt
az osztrák Hypóhoz szerződik, de az átmeneti sokk
már pünkösd előtt oldódott, így mire igazán kellett,
újra csapat lett a Fradi.

!

Elek Gábor mellett, aki édesapja nyomdokain jár, Szarka Éva
lányaként Ballai Borbála is másodgenerációs bajnokunk
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Kovacsics Anikó szerepe és helyzete
különösen érdekes, elvégre a klasszis
irányító korábban már nyolc bajnoki, tíz
Magyar Kupa- és két Bajnokok Ligájagyőzelmet is ünnepelhetett, ráadásul a
mostani idény során még akkor szenvedett
súlyos sérülést, amikor veszni éreztük az
első helyet. Ehhez képest olyan tűz égett
benne a lelátón, amivel egy-egy nehéz
pillanatban az esetleg fáradni látszó társakat
is felhevítette. Így történt a Győr elleni hazai
és a debreceni rangadón is.

# CÍMLAPSZTORI
KÉZILABDA

SZOKATLAN IZGALOM
Fantasztikus dolog, hatalmas büszkeség
”
számomra, ez volt az álmunk, hogy végre
meglegyen az aranyérem. Ne feledjük,
abban a bajnokságban végeztünk az első
helyen, amelyben Európa legjobb csapata
is szerepel. Elképesztően izgultam így,
hogy nem játszhattam, pedig a pályán
nem szoktam egyáltalán” – mondta utóbb,
immáron kilencszeres bajnokként.

EGY SZÓVAL?
CSODA!
Női kézilabda bajnokcsapatunk játékosainak
reakciója, értékelése – akár a pillanat
hevében, akár megfontoltan született –
pontosan rávilágít egyrészt az együttes
belső kohéziójára, motiváltságára, másrészt
az aranyérem értékére. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
www.fradi.hu
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SZEMVILLANÁSOKBÓL
A csapat másik vezéregyénisége, az idény
utolsó fázisában fantasztikus teljesítményt
nyújtó Szucsánszki Zita az aranyéremmel
a nyakában és kisfiával a karján nyugalmat
árasztva beszélt az irányítótársához fűződő
kapcsolatáról.
Jól jött ki, hogy látszólag át tudtam
”
venni Misikétől (Kovacsics Anikótól – a
szerk.) a terheket, de ez valójában
csapatmunka volt. Megértjük egymást,
szemvillanásokból, apró momentumokból
tudjuk, mire gondol a másik, hogy mit
kellene csinálni, még sérülten is rengeteget
segített. Boldog vagyok, hogy ilyen
a viszonyunk, semmiféle rivalizálás
nincs közöttünk, csak a csapat számít,
szerintem ez is kellett ahhoz, hogy
bajnokok legyünk.”
Zizire a záró bajnoki lefújása után a régi,
2007-es emlékek is rátörtek – ő a keret
egyetlen tagja, aki aktív részese volt
a Ferencváros Népligetben kivívott, a
mostanit megelőző bajnoki címének is.

!

A házi gólkirálynő Angela Malestein
lett 136 góllal

Pedig eltelt azóta pár év… Örülök, hogy
”
átélhettem, azt is és ezt is. Büszke vagyok
a csapatra, nagyon szeretem a társaimat.
Különösen jó érzés, hogy ennyi ember
előtt tudtuk megcsinálni. Lélekben velünk
voltak a szurkolók az év elején és közben
is, de most, a végén aztán igazán – amúgy
is mindig ők jelentik nekünk a plusz egy
embert. Csoda, hogy így ünnepelhetünk.”
Hozzátette még, ez a bajnoki cím neki azt
igazolja vissza, nem feleslegesen dolgoztak
és szenvedtek, hogy megérte a rengeteg
lemondás és áldozat.
KÖNNYEK KÖZÖTT
A végérvényesen ikonná váló
kézilabdázónknál jóval nehezebben találta a
szavakat Klujber Katrin, akiből a boldogság
és talán a feszültség örömkönnyek
formájában szakadt ki, de ez a reakció
is beszédes. A kettejük nyilatkozata
közötti különbség a tizenkét évnyi
plusztapasztalattal indokolható.
Elképesztő érzés, nagyon boldog vagyok.
”
Amit a szurkolóktól a meccs alatt, majd a
lefújás után kaptunk, az leírhatatlan
– mondta a huszonkét évesen első bajnoki
aranyát begyűjtő jobbátlövő, aki egy
mondattal még az utolsó bajnokira is kitért,
mielőtt a könnyek átvették tőle a szót. –
Ugyanolyan komolyan vettük ezt a
meccset is, sőt, talán még motiváltabbak
voltunk, mert tudtuk, hogy az aranyérem
a tét. Nehéz értékelni most, nem találok
szavakat, csak… Csak azt, hogy boldog
vagyok.”

CÍMLAPSZTORI #

MÁS, MINT NÉMETORSZÁGBAN
Madarat lehetett volna fogatni Emily
Bölkkel is, aki a közönség egyik legnagyobb
kedvencévé és a csapat húzóemberévé vált,
ráadásul szülei szeme láttára lett először
magyar bajnok.
Amikor ide igazoltam, nem gondoltam,
”
hogy rögtön bajnokok leszünk, hiszen
a Győr a világ legjobb csapata, de az
valami egészen különleges volt, amit az
ellenük vívott második meccsen csináltunk.
Lenyűgöző a hangulat a csarnokban,
egészen más itt, mint Németországban,
különleges így játszani. Hihetetlen ez az
egész, de megérdemeltük a bajnoki címet.
Nagyon fáradtak vagyunk, hosszú szezon
volt, de most mindenki nagyon örül és
bulizhatunk egyet.”

ELKÉPESZTŐEN
NEHÉZ ÉV VOLT,
ÉN VAGY HÁROMNAK
ÉLTEM MEG, ANNYIRA
RITMUSTALAN,
SZERVEZHETETLEN
VOLT, SŰRŰ ETAPOK
VÁLTOGATTÁK EGYMÁST

!

A tizenharmadik bajnoki címét nyerte
a Ferencváros női kézilabdacsapata
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# CÍMLAPSZTORI

OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓ, BAJNOKI CÍM
És ezt a bulit nem kellett idejekorán lefújni,
végre önfeledten ünnepelhettek a játékosok
– illetve Elek Gábor is, akinek különösen
megható estéje volt. Az édesapjáról
elnevezett csarnokban, a felesége által
fémjelzett csapattal, a legkisebb fia szeme
láttára ért fel újra a dobogó legmagasabb
fokára.
Eddig még semmit sem nyertem
”
a Népligetben, ezért is ilyen különleges
ez most. Duplán hat ránk a siker és
a szurkolók jelenléte, óriási öröm, hogy
velük együtt ünnepelhetünk. Meglepetés
volt számomra, hogy Levi is megérkezett,
és jól is viseli a helyzetet, pedig ennyi
embert még sosem látott egyszerre.
Az idény kulcsa az volt, hogy végig
egyben maradtunk, a kudarcok után is
gyorsan felálltunk. Elképesztően nehéz
év volt, én vagy háromnak éltem meg,
annyira ritmustalan, szervezhetetlen
volt, sűrű etapok váltogatták egymást.
Erre nem lehetett jól felkészülni, csak
úgy lehettünk sikeresek, hogy mindenhez
alkalmazkodtunk. Jó volt ez a tavasz, mi
tagadás: olimpiai kvalifikáció és bajnoki
cím, ezzel legközelebb is kiegyezem.
Lassan nyugszom meg, az biztos, de
nagy kő esett le a szívemről.”
NE CSAK EGY NAPRA SZÓLJON!
A kupaátadás után az FTC ügyvezető
alelnöke, Nyíri Zoltán méltatta a csapatot,
és amolyan zárszóként a jövőbe mutató
reményének is hangot adott.
Nehéz szóhoz jutni, mert fantasztikus
”
élmény így, ennyi néző előtt ünnepelni
a bajnoki címet abban az arénában, ahova
gyerekkoromban kezdtem járni, húsz,
huszonöt évvel ezelőtt. Hullámzó év volt,
de a csapat a legfontosabb meccsen
volt a hullám tetején, elkapta
a Győrt, nem is akárhogyan, és onnan
már nem engedte ki a kezéből a trófeát.
Arra készülünk, hogy ez a hatalomátvétel
ne egy napra szóljon…”
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A 13 bajnoki aranyon három edző osztozik: Németh András
hétszer, Elek Gyula négyszer, Elek Gábor kétszer örülhetett

CÍMLAPSZTORI #

MÉG EGYSZER NEM ENGEDHETTÜK
KI A KEZÜNKBŐL
Csiszár-Szekeres Klára 2015-ben érkezett
a Ferencvároshoz, vagyis pont a legutóbbi
bajnoki cím után, s bár 2017-ben a Magyar
Kupát elhódította a Fradival, a bajnokságban
mostanáig csak ezüstérem jutott neki.
Hat évet kellett várnom arra, hogy
”
összejöjjön a bajnoki cím, de hálás
vagyok a sorsnak, hogy végül meglett,
és hogy ezekkel a játékosokkal, ezekkel
a társakkal értük el. Iszonyatosan nehéz
év volt, sokszor még két napra előre sem
tudtuk a programot, de tettük a dolgunkat.
Aztán a Győr után megvilágosodott
minden, már tiszta lett a képlet, ismertük
az időpontokat, tudtuk a feladatot. Hogy
elégtétel-e ez számomra, amiért 2018-ban
egy góllal maradtunk le az aranyról? Azt
hiszem, igen. Emlékszem, amikor plusz hat,
hét, nyolc gól körül jártunk a Győr ellen,
akkor ott, meccs közben is bevillant, hogy
még egyszer nem engedhetjük ki
a kezünkből a lehetőséget.”

Ha egy szóval kellene leírnom az évet,
akkor az talán a csoda lenne. Senki sem
gondolta, hogy győzhetünk hat vagy hét
góllal az ETO ellen, de az idény során
voltak még ilyen meccseink, például a
Vipers ellen kétszer is. Kemény volt, sok
nehézséggel találkoztunk, de a legelején
eldöntöttük, hogy amit csak lehet,
kizárunk, mert csak az lehet sikeres,
aki nem a problémákon rágódik. Ebbe
merültünk: munka, munka, munka.”

LÉLEKBEN VELÜNK
VOLTAK A SZURKOLÓK
AZ ÉV ELEJÉN ÉS
KÖZBEN IS, DE MOST,
A VÉGÉN AZTÁN
IGAZÁN – AMÚGY IS
MINDIG ŐK JELENTIK
NEKÜNK A PLUSZ
EGY EMBERT

VISSZAADTUK A SZURKOLÓKNAK
AZ ARANYAT
Bíró Blanka nevét hosszasan skandálták a
szurkolók a bajnoki címről döntő meccs közben és után is – rajta kívül csak a nála egy
évtizeddel hosszabb Fradi-múlttal rendelkező Szucsánszki Zita és Elek Gábor részesült
hasonlóban. Ennek tükrében nem csoda,
hogy kapusunk meghatottan értékelte az
évet és a bajnoki címet.
A Győr-meccs óta annyira vártuk már
”
ezeket a pillanatokat… Tudtuk, hogy
nehéz lesz ez az időszak, de együtt, a
szurkolókkal közösen képesek vagyunk
rá. Reggel úgy keltem, hogy amit anno
elvett tőlünk a sors az egy góllal elveszített
bajnokságnál, azt valahol vissza kell
kapnunk. Most egy olyan év után kaptuk
vissza, amely az egész ország, minden
ember számára nagyon nehéz volt. Örülök,
hogy így, ilyen hangulatban, telt ház előtt
tudtuk a szurkolóinknak ezt az aranyérmet
visszaadni.

!

Huszonhat meccsen 892 gólt szereztünk,
átlagban harmincnégyet
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NAGYON KEVÉS
HIÁNYZOTT
A BRAVÚRHOZ

# KÉZILABDA

Az idény előtt a bennmaradást célként kitűző férfi kézilabdacsapatunk egyetlen
helyezéssel maradt le a nemzetközi kupaindulást jelentő ötödik helyről.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

Talán, ha február végén nem tör be a világjárvány
férfi kézilabdacsapatunk öltözőjébe, talán, ha nem
kell ötvenhárom napot meccs nélkül eltölteni, s
aztán a visszatérés után emiatt másfél hónap alatt
tizenegy bajnokit lejátszani, akkor most szenzációs
szereplésről, és az előttünk álló nemzetközi kupaindulásról írhatnánk. Így azonban csak” dicséretes
”
vagy erőn felüli lehet a csapat teljesítményének
jelzője a 2020/2021-es idény végén, amelyet
hatodikként zárt együttesünk.
Pedig a lehetőség minden nehézség ellenére is ott
volt a csapat kezében, miután az áprilisi újrakezdést
követően Komlóról (27-29) és Budakalászról (2133) is két pontot hozott, s noha a Dabas ellen hazai
pályán elhagyott egyet (26-26), azt visszaszerezte”
”
a bronzérmes Tatabánya legyőzésével (29-24).
A balatonfüredi (27-25) és a csurgói (33-29) vereség
miatt nem érheti szemrehányás a társaságot,
de mindkét összecsapás után az az érzés
maradhatott bennünk, hogy kár érte, hiszen
az 53. percben Füreden még vezettünk,
Csurgón pedig döntetlenre álltunk.
Kikaptunk Csurgón, de nem e meccs miatt van
”
bennem csalódottság, mert az ötödik hely nem
ezen ment el – értékelte sportszerűen és önkritikusan
a történteket Nagy Bence. – Ez volt az utolsó
szalmaszál, amibe még kapaszkodhattunk, emiatt
még keserű a szánk íze, de előbb kellett volna
kiegyensúlyozottabban játszani, és akkor nem ezen
múlt volna.”
Nehéz lenne vitatkozni válogatott balátlövőnkkel,
és a vezetőedző, Horváth Attila is osztotta a
véleményét. A Tatabánya kétszeri legyőzésével
biztosan nem kalkulált senki, de az Eger, a Cegléd,
a Dabas vagy a Veszprémi KKF ellen nem lett volna
szabad pontot hullajtani. Ez a hullámzó teljesítmény
végig jellemző volt a Fradira: a Szeged, Veszprém
kettősön kívül egyetlen rivális se lehetett biztos
a győzelmében ellene, de a végül egyaránt 10-10
ponttal záró Cegléd és Dabas is elvett a mieinktől
egyet, illetve kettőt.
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Az utolsó két forduló előtt már eldőlt, hogy egyetlen
pont megszerzésével biztosan hatodikként zárunk,
és hogy előrébb már semmiképp sem léphetünk.
A gárda az elvárt egy helyett mégis négyet
szerzett, miután legyőzte az Orosházát (25-33) és a
Gyöngyöst (28-24) is.
Gratulálok a csapatnak a hatodik helyhez, igaz,
”
ha kiegyensúlyozottabbak vagyunk, még előrébb
végezhettünk volna – értékelt Horváth Attila
vezetőedző. – A fejünkben megvolt a cél, amit
kitűztünk, és azt elértük, úgyhogy maximálisan
elégedett vagyok ezzel a teljesítménnyel. Annak is
örülök, hogy győzelemmel zártuk a bajnokságot,
mindig jó így nyári szünetre menni.”

SCHUCH GYŐZELEMMEL ZÁRTA KARRIERJÉT
Amint arról már beszámoltunk, a magyar válogatott
és a Ferencváros korábbi csapatkapitánya, a
Veszprémmel hét-hét Magyar Kupa- és bajnoki
aranyat begyűjtő és kétszer a Bajnokok Ligája
legjobb védekező játékosának megválasztott Schuch
Timuzsin az idény végén visszavonult.
Köszönöm a csapatnak, hogy az utolsó
”
mérkőzésemen győzelemmel hagyhattam
el a pályát – mondta Schuch. – Az első
félidőben görcsösek voltunk, lehet, azért, mert
megfenyegettem a csapattársakat, hogy ha
kikapunk, akkor még visszatérek ellenük egy
mérkőzésre… Soha nem voltam még ilyen
fáradt, mint a mérkőzés előtti bemelegítésnél.
Ez egyértelmű jelzés volt a testemtől, hogy abba
kell hagyni. Most még úgy érzem magam, mint
bármelyik szezon zárásakor, inkább akkor lesz
majd furcsa, amikor július közepén
nem kezdem el az alapozást.”
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Férfi kéziseink legeredményesebb játékosa
Nagy Bence, aki 117 találattal a 8. lett a góllövőlistán

KÉZILABDA #

EXTRA IDÉNYT FUTOTTAK SZÉLSŐINK
A csapat legeredményesebb játékosa
a huszonöt meccsen száztizenhétszer
eredményes átlövő, Nagy Bence volt, őt
Bujdosó Bendegúz (103) és Kovacsics Péter
(99) követi a házi rangsorban. Mindkét
szélsőnk élete legjobb idényét futotta,
előbbi éppen harminc góllal múlta felül
eddigi élvonalbeli csúcsát, utóbbi pedig
huszoneggyel dobott többet korábbi
legjobbjánál – nem csoda, hogy mindketten
bekerültek a magyar válogatott keretébe is.

!

Július 1-jén tölti be 30. életévét Marián Zernovic,
férfi kézilabdacsapatunk kapusa
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# ÖRÖKZÖLD

A LIGET ÉTTEREM
HANGULATA

Családias hangulat, egészséges és finom ételek, no meg klubszeretet hatja át
a Fradi Liget éttermet, amely megújulva várja a vendégeket. A Fradi népligeti bázisán ez
a hely több mint étterem: találkozási pont, közösségi tér, ahol örömmel töltik idejüket a
klub hívei, mindenekelőtt természetesen a sportolói. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

A megújult étterem nagyon szép lett, a hely szelleme pedig
erős identitást érdemel, így aztán nem véletlen, hogy a
személyzet és a főnökség is nagyon szereti a Ferencvárost.
Ludmán Csaba, az étterem vezetője éppenséggel évtizedek
óta rajong a Fradiért, annak idején a világ végére is elkísérte
a csapatot, s immáron évek óta irányítja a Liget éttermet
a konyhafőnök Gátfalvi Bélával együtt. Az átalakításról,
az újdonságokról érdeklődésünkre Ludmán Csaba –
akit kinézetre sokan a horvát klasszis Ivan Rakitichez
hasonlítanak… – így beszélt:
Novemberben kezdődött az átalakítás, helyesebben
”
bővítés, hiszen egyszerűen kinőttük az éttermet. A
kivitelezés megszervezésében döntő szerepe volt
a létesítmény vezetőjének, Paján Viktornak és a
helyettesének, Bánhidy Andrásnak. Aki eddig ide belépett
vendégként a nyitás óta, dicsérően szólt a változásról.
Immár száznyolcvan embert kényelmesen le tudunk
ültetni, elhúzható az összes ablak, a benti helyiség és
a teraszok egyaránt új bútorokat kaptak. A belső tér
kialakítása ezúttal is Bársony Lenke ízlését dicséri, a
három helyiségben egy kivetítő, három televízió és a
megszokott családias hangulat várja a vendégeket, no
meg mindenekelőtt a sportolóinkat. Elvégre az összes
szakosztály nálunk étkezik az utánpótlástól az első
csapatig, éppen ezért külön tálalóhelyiséget alakítottunk
ki közvetlenül összekötve a konyhával, ez különösen a
csoportos, így például a tábori kiszolgálásnál lesz nagy
segítségünkre.”
Teljes kapacitás mellett június óta működik a megújult
étterem, ugyanis kisebb-nagyobb munkálatokra még
szükség volt, ám immár három szép és világos helyiség várja
a vendégeket. Aki belép a népligeti centrumba, néhány
méter megtétele után egyszerűen elkerülni sem tudja, hogy
ne térjen be a Liget étterembe, amely a külsejével csalogatja
be az embereket.

www.fradi.hu
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IMMÁR
SZÁZNYOLCVAN
EMBERT KÉNYELMESEN
LE TUDUNK ÜLTETNI,
A BENTI HELYISÉG
ÉS A TERASZOK
EGYARÁNT ÚJ
BÚTOROKAT KAPTAK

!

A Liget éttermet 2014-ben is felújították már,
most a bővítésen volt a hangsúly

ÖRÖKZÖLD #

Érthető, hogy az újranyitás óta a vendégek és a
sportolók is nagy örömmel időznek a kellemes
hangulatú helyiségekben. S ahogy az a sportban is
fontos, a Liget étteremnél is együtt maradt a csapat,
amelyről Ludmán Csaba a következőket mondta:
Senkit nem küldtünk el, összefogással átvészeltük
”
a kőkemény járványidőszakot, megmaradt a teljes
személyzetünk. Szerencsére korábban elvitelre
a sportolókat is el tudtuk látni ételekkel, amiket
otthon fogyasztottak el, mindenki végig megértő volt,
ott segítettünk egymásnak, ahol csak tudtunk.”
Ez végszónak is megfelel, mivel tradicionális Fradimentalitást tükröz, a legendás összefogással minden
nehézség legyőzhető.

!

A Liget anno egy fáradtolaj-szagú, lepukkant vendéglátóhelyet
váltott fel, ahol csak rántott ételeket lehetett kapni

A megújult étterem méltó a gyönyörű népligeti
sportközponthoz, a klub hagyományaihoz, s bízunk
abban, hogy a jövőben a három helyiségben minél
több kupát és érmet vehetnek át sportolóink.
A Fradinál már a régi Üllői úti stadionban is találkozási
pont, egyben hangulati elem volt az étterem, ez a
Népligetben sem változott, a fradisták örömmel ülnek
egy asztalhoz, és sohasem az órát nézik, mert barátok
társaságában röpül az idő. Ezt a hangulatot viszi
tovább, ezt a hagyományt ápolja magas fokon
a Fradi Liget étterem.
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# DIVAT

VIZES KALAND

Hiába a sok szín, minta, fazon, a fürdőnadrág választása komoly megpróbáltatást
jelent még azok számára is, akik hónapokon át arra törekedtek, hogy a legjobb
formájukat hozzák az idei nyárra. A térdig érő bermudától egészen az elasztikus,
fecske fazonig minden ízléshez és pénztárcához van egy jó tippünk!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ
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Watko 2990 Ft decathlon.hu
Arena Aquaman 9999 Ft arena.hu
John Richmond 16 900 Ft modivo.hu
Puma 7999 Ft puma.com
Sloggi CHUKK 6999 Ft Sloggi-üzletek
Speedo 7820 Ft Sport-Store.hu
A lengyel Montex Lublin kézilabdaklub szurkolói
transzparenssel gratuláltak kéziseink bajnoki címéhez

DIVAT #









Oakley 19 990 Ft aboutyou.hu
Fundango Bono 7990 Ft dockyard.hu
Helly Hansen 19 990 Ft hellyhansen.com
O’Neill dockyard.hu 21 990 Ft dockyard.hu
Sloggi SHORE 11 999 Ft Sloggi-üzletek






!

NB III-as labdarúgóink az 5. helyen zárták az idényt,
négy ponttal lemaradva a dobogóról
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VILLANTS FORMÁT!
Nyáron minden megváltozik: lekerülnek a
sokat fedő ruhák, elővillannak a lábak, vállak,
keblek, a szőkék még szőkébbek lesznek,
s számolnunk kell a szeplőkkel is. Mindezek
közben egyre gyakrabban megyünk
a vízpartra, strandra.
Nem mindegy, miben!



# DIVAT
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C&A 6995 Ft c-a.com
Diesel 48 990 Ft answear.hu
H&M 9995 Ft hm.com
Sloggi KOSRAE 17 999 Ft Sloggi-üzletek
Triumph Venus Elegance 21 999 Ft Triumph-üzletek

!

NB III-as focicsapatunk legeredményesebb játékosai
Pócsik Botond Benedek 16, valamint Redzic Damir 10 góllal








C&A alsó 1795 Ft, felső 1795 Ft c-a.com
Fundango Orilia alsó 4990 Ft, felső 4990 Ft dockyard.hu
Calzedonia Djerba pánt nélküli felső 12 000 Ft, alsó 7000 Ft
O’Neill PW Maria Cruz 17 990 Ft dockyard.hu
H&M felső 5995 Ft, alsó 3495 Ft hm.com
Triumph alsó 8999 Ft, felső 13 999 Ft Triumph-üzletek

DIVAT #










!

Leandro 6 góllal segítette az idén
az FTC II-t az NB III-ban
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# PSZICHÉ

AMIKOR
AZ ŐRÜLET
AZ ÚR

Bátor vagy vakmerő? Bár jelentését tekintve közel áll egymáshoz ez a két jelző,
tartalmukban nagyon nagy különbséget hordoznak. Az őket elválasztó mezsgye
viszont roppant keskeny, és sokszor úgy lépjük át, hogy észre sem vesszük, mert
a figyelmünket az adrenalinmámor elhomályosítja éppen. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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Focistáink közt legerősebb gól/meccs mutatóval Schönfeld Jenő bír,
aki 1918-as, egyetlen bajnokiján 3 gólt szerzett

PSZICHÉ #

Ejtőernyővel a hátunkon kiugrani egy
repülőgépből, oxigénhiánnyal küzdve célba
venni a legmagasabb hegycsúcsokat, vagy több
méter magas hullámokat meglovagolni egy
szörfdeszkán egyensúlyozva – három különböző
közeg és három különböző cél, de az eredő
közös. Ez pedig a veszély keresése. Az ilyen
”
típusú élménykeresés nem passzol mindenkihez.
Egy egészen speciális személyiség szükséges
hozzá, hogy ezeket a magas rizikófaktorral
bíró élethelyzeteket tudatosan keresse és
élvezni is tudja valaki” – szögezi le előre dr.
Kárpáti Róbert sportpszichiáter. Mint mondja, az
élménykereső személynek az átlagosnál több
ingerre van szüksége ahhoz, hogy jól érezze
magát a bőrében, aminek gyökereit leginkább a
gyerekkorban kell keresni. Az extrém sportok
”
iránti vonzalom egyaránt lehet megfelelési
kényszer vagy kitűnni vágyás megtestesülése,
de hiperaktív gyermekek is gyakran kötnek ki
felnőttkorban ilyen mozgásformák mellett.”
A TERMÉSZET MINDIG ERŐSEBB
A szakember szerint azonban a sebesség és a
magasság önmagában még nem elég a vágyott
adrenalinfröccs eléréséhez, a kontroll megléte
vagy hiánya a döntő faktor. Miközben egy
Forma–1-es versenyző profi körülmények között,
sok szempár által kísérve és a versenyautója
feletti irányítás birtokában száguld körbe-körbe
egy versenypályán, érzi, hogy befolyással bír
a saját helyzetére. Nem adhatja át magát az
adrenalin mámorának, hiszen végig erősen
fókuszált állapotban, a tudatos funkcióira
támaszkodva tudja csak megelőzni és kivédeni
az életveszélyes szituációkat. Egy ejtőernyős
”
ugrás azonban egészen más. Ott nem a mi
kezünkben van az irányítás, rá vagyunk bízva
a természet erőire, ami egy nagyon szélsőséges
tudatállapot.” A legnagyobb veszélye pedig
éppen ebben áll. Az adrenalin hatására ugyanis
sérül a realitásérzék, és elhisszük, hogy a
legyőzhetetlent is képesek vagyunk legyőzni.
Az ember azonban ritkán tud érvényesülni a
gravitációval, a viharral vagy a hullámokkal
szemben. Aki viszont egyszer kipróbálja ezt,
”
és sikerrel jár, az nagy valószínűséggel
újra és újra neki fog veselkedni. Az extrém
sportok addiktív hatása kifejezetten erős:
a veszélykeresés élménye és az azzal járó
adrenalinfröccs könnyen magával ragad,
és arra késztet, hogy folyton emeljük a tétet.
Megfelelő kontroll nélkül azonban ennek nem
lehet jó vége: vagy a szervezetünk, vagy
a természet idővel megálljt fog parancsolni.”

!

75. évét ünnepli július 28-án Kassai György ötszörös bajnok hokis,
aki 1963–73 között 196 meccset játszott az FTC-ben

AZ EXTRÉM SPORTOK
ADDIKTÍV HATÁSA
KIFEJEZETTEN ERŐS:
AKI EGYSZER SIKERREL
JÁR, AZ ÚJRA ÉS ÚJRA
PRÓBÁRA AKARJA
TENNI MAGÁT
EXTRÉM HÉTKÖZNAPOK
Ha más mértékkel és élménnyel is, az adrenalin
keresése a hétköznapinak tekintett sportvilágban
is jelen van. Minden olyan szituációban, amikor
egy sportoló nem a biztos, hanem a különleges
megoldást választja, ahogy mondani szokták:
belehalhat a szépségbe. Amikor egy labdarúgó
odaáll a büntetőponthoz és eldönti, hogy
panenkázni fog, ugyanúgy adrenalin szabadul fel
benne, mint abban, aki az ejtőernyőjét hajtogatva
ugrásra készül. Ha sikerül, megdicsőül, ha
nem, elbukik. Klasszikus extrém élethelyzet ez:
látványos, kétes kimenetelű és a legkevésbé sem
kötelező bevállalni. Két fontos különb”
ség azonban van e között és az előbbiekben
taglalt kontrollvesztett állapotok között.
Az egyik a sikertelenségi ráta, mely utóbbiakban lényegesen magasabb. A másik pedig a tét
nagysága, ami összemérhetetlen.”

SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere
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ÖREGFIÚK
NEM VÉN FIÚK!

# FUTBALL

Zsinórban negyedik bajnoki aranyérmét
ünnepelte a Ferencváros öregfiúk
labdarúgócsapata. A hajdani kedvencek
stílusosan így járultak hozzá a klub
rendkívül sikeres idényéhez. Az
aranyérem értékét növeli, hogy a
csapat ezúttal is a mezőny legidősebb
átlagéletkorú együtteseként ért
célba. Mi másról árulkodik ez, mint a
Fradi-szívről, a klub iránti múlhatatlan
tiszteletről. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Jellemző, a mezőny egyik legidősebb csapataként
az utolsó bajnoki mérkőzésünket alig negyven órával
az előző fellépésünket követően kellett lejátszanunk
a teljesen pihent ellenféllel szemben.
Rosszul kalkuláltak, nyolc-nullára nyertünk…
Örömfocival! Majd hűséges szurkolóinkkal, akik
hóban, esőben, fagyban is kitartottak a csapat
mellett, megünnepeltük a sorozatban negyedik
bajnoki címünket, majd átmentünk az otthonunkba,
a Népligetbe, ahol boldogan elevenítettük fel a
kőkemény idény pillanatait, s büszkék voltunk arra,
hogy az aranyéremmel csak hozzájárultunk a klub
csúcsévéhez. De akár folytathatnánk is a klasszikus
Fradi-induló főcímben található sorait: …zöld-fehér
”
dresszünkön megfakult a szín, de a dressz alatt még
ver a Fradi-szív!”
A Ligetben az ünnepléskor újfent megállapítottuk:
két szót, két színt ismerünk és egy klubot, a
Ferencvárost, amely örökre összetart bennünket!

Rosszul indult az idény címvédő öregfiúk
csapatunknak, hiszen a koronavírus miatt az első
fordulóban nem tudtunk kiállni, s ellenfelünk nem az
élményhez és a játékhoz, hanem a három ponthoz
ragaszkodott... Később is gyakran szembesültünk
ármánnyal, gáncsoskodással, ráadásul zömében
fiatalabb, gyorsabb együttesek vártak ránk, köztük
a két legnagyobb rivális, az MTK és a Honvéd is. A
bajnoki mezőnyben azonban nálunk összetartóbb,
egységesebb és lelkileg erősebb csapat egy sem
akadt, mert mi nem csupán egy csapatot, hanem
igazi közösséget alkotunk.
Megható volt látni, ahogy az 56 éves Keller Józsi
megnyeri a párharcokat a húsz évvel fiatalabb
csatárok ellen, ahogy Szűcs Misi összedrótozva
utolsó leheletéig küzd a labdáért, ahogy Palásthy
Norbi győztes gólokat szerez egyetlen ép térdszalag
nélkül, ahogy Lisztes Krisztián magyar és német
bajnokként sem ismer elveszett labdát, ahogy a
Győrből hetente Budapestre autózó Balog Zoli
irányítja a védelmet, ahogy a középpályán az ötven
felé közeledő Szekeres Tamás, Bojan Lazics duó
szűri az ellenfél támadásait, ahogy Józsi Gyuri
évek óta nem ad el labdát, ahogy Telek Manci,
Szenes Sanyi, Bubcsó Norbi, Lászka Balázs vagy
Szeiler Józsi a testi épségét sem kímélve harcol a
labdáért és a csapatért, ahogy a kapuban a Teve
becenévre hallgató Szabó Gábor bravúrokat mutat
be, ahogy a fiatalabbak, Fehér Ádám, ifjabb Ebedli
Zoltán, Jordáki Norbert, Lengyel Béla, Újfalusi Attila,
Jovánczai Zoltán, Sitku Illés s persze a keret összes
tagja a szívét kiteszi a pályára.
Mindenki pontosan tudja: a Fradit képviselni
kiváltság és öröm.
www.fradi.hu
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29 mezőnyjátékos lépett pályára tétmeccsen az elmúlt
idényben labdarúgóinknál, ebből 21-en szereztek gólt

FUTBALL #

A házi gólkirály 12-12 találattal Józsi György és
Jordáki Norbert lett a tízgólos
Palásthy Norbert előtt. Edzőként évek
óta Dzurják József irányítja az együttest,
a hetente Bajáról felutazó Aranyos Dániel
tiszteletbeli menedzserként mindenben a csapat
mögött áll, intézőként Vass András szívvellélekkel végezte az adminisztratív feladatokat,
akárcsak a Bükfürdőről minden hétfőn felautózó
technikai vezető, Csizmeg Lajos, a hazai
fellépések főrendezője pedig a klub legendás
válogatott védője, Rab Tibor volt. Csodálatos
és közös sikert éltünk meg, amihez szükség
volt a klub maximális támogatására, a háttérben
dolgozók – mindenekelőtt a labdarúgó zrt.
titkárságán évek óta ténykedő Steer Tünde
– segítségére, odaadó munkájára, az egész
évben komoly feladatokat ellátó ősfradista
Vass Andrást pedig hatvanadik születésnapján
stílszerűen ezzel az aranyéremmel köszöntjük,
ahogy szeretettel gondolunk mindenkire,
aki csak egy kicsit hozzátett ehhez
a győzelemhez.

BAJNOKCSAPAT
Az FTC öregfiúk csapatában a 20202021-es szezonban harmincegy
labdarúgó lépett pályára, a bajnokok
névsora a következő: Szabó Gábor,
Vékony János (kapusok), Szűcs Mihály,
Balog Zoltán, Telek András, Keller József,
Fehér Ádám, Bognár Zsolt, Tóth Róbert,
Szeiler József, Rázsó Sándor, ifjabb
Ebedli Zoltán, Csiszár Zoltán (védők),
Holló Richárd, Lászka Balázs, Józsi
György, Szekeres Tamás, Bojan Lazics,
Lisztes Krisztián, Bubcsó Norbert, Szenes
Sándor, Lengyel Béla, Zsolnai István,
Ódor Zoltán (középpályások), Palásthy
Norbert, Jordáki Norbert, Jovánczai
Zoltán, Sitku Illés, Győri Rajmund, Újfalusi
Attila, Horváth Péter (csatárok).

ZÖMÉBEN FIATALABB,
GYORSABB EGYÜTTESEK
VÁRTAK RÁNK, A BAJNOKI MEZŐNYBEN AZONBAN
NÁLUNK ÖSSZETARTÓBB,
EGYSÉGESEBB ÉS LELKILEG ERŐSEBB CSAPAT
EGY SEM AKADT

!

A kapusokkal együtt mindössze csak 5-en nem jegyeztek
labdarúgóink közül se gólt, se gólpasszt a 2020-21-es évad során
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# FUTBALL

A KUPA UTÁN
A BAJNOKI CÍM IS
A FERENCVÁROSÉ

Duplázott a Ferencváros női labdarúgócsapata a honi mezőnyben, a Magyar Kupa
után a bajnokságot is megnyerte. A lányok előtt mi más lehetne a cél, mint hogy
a Bajnokok Ligája selejtezőjében eredményesen szerepeljenek. A vezetők előbb
a megfelelő keretet alakítják ki, majd jöhet a hathetes felkészülés az augusztus
közepén esedékes BL-selejtezőkre. SZÖVEG: BORSODI ATTILA
www.fradi.hu
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Július 4-én ünnepli 20. születésnapját Nagy Virág, aki 2016 óta
45 meccset játszott és 2 bajnoki címet szerzett a Fradival

FUTBALL #

Azok után, hogy május elején a Ferencváros
női labdarúgócsapata sorozatban hatodszor
elhódította a Magyar Kupát, a hónap
végén a bajnoki címet is bezsebelte. A két
győzelemig tartó párharc talán a reméltnél is
simábban alakult az MTK ellen. Igaz, hogy az
alapszakaszban a Fradi kétszer is megverte a
kék-fehéreket, de egyszer, a 13. fordulóban az
MTK győzött, ráadásul, ha csak egy ponttal is,
de legnagyobb riválisunk zárta az első helyen az
alapszakaszt.
Ehhez képest a playoff első, május 23-i
mérkőzésén a Ferencváros a 3-0-val valósággal
lemosta a pályáról az MTK-t. Három nappal
később, hazai pályán azért az FTC-nek jobban
meg kellett szenvednie a győzelemért, az MTK
akkor nagyobb ellenállást tanúsított. Ugyan a
Fradi szűk ötven perc alatt ezen a mérkőzésen
is 3-0-s vezetést szerzett, a kék-fehérek az 55.
percben szépítettek, majd a 70. percben 3-2-re
felzárkóztak. Mivel azonban egyenlíteniük nem
sikerült, a Ferencváros női labdarúgócsapata lett
a 2020/2021-es szezon bajnoka, és újra indulhat
a Bajnokok Ligájában.
– Rendkívül nehezen kezdődött az idény, részben
azért, mert a koronavírus-járvány megkeserítette
az életünket, sokan átestek a betegségen
Rosszul ment a játék, a 13. fordulóban az MTK
ellen ki is kaptunk. A téli felkészülésünk azonban
jól sikerült, márciustól kezdett összeállni a csapat,
egyre jobban játszottunk, és az idény végén
hoztuk a legjobb formánkat. Ennek köszönhető,
hogy megszereztük a kupát és a bajnoki
címet is – értékelte az évet Mosdóczi Evelin, a
Ferencváros csapatkapitánya, aki a válogatottnak
is alapembere. Hozzátette: nagyon várják már
a nemzetközi szereplést. Mivel eddig egyszer
sem úgy szerepeltek a BL-selejtezőben, ahogy
szerettek volna, most végre tovább akarnak jutni
a csoportból.
Nagy kérdés, hogy a fővárosi zöld-fehér
lányok mekkora esélyekkel vágnak neki a
küzdelemsorozatnak, mert a lebonyolítási
rendszer megváltozott, a legjobb 16-ig egyenes
kieséses szakasz lesz, és nem tudni, ez kinek
kedvez majd.
– A fő cél az volt, hogy a bajnokságot
megnyerjük, amit nagyon egyértelműen
teljesítettünk. Kifejezetten jól játszottak a
lányok a bajnoki döntőben, ami annak is volt
köszönhető, hogy a playoff előtt három héttel
véget értek a megpróbáltatásaink, és végre
komplett csapattal tudtunk készülni – mondta
Dörnyei Balázs vezetőedző.

!

Július 23-án lesz 30 éves a 125-szörös válogatott Vágó Fanny,
aki júniusban egyetlen meccsre állt a válogatottsági rekordtól
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A szakember kiemelte: a következő cél az,
hogy a Bajnokok Ligájában is eredményesen
szerepeljenek, és ennek érdekében mindent meg
is tesznek.
– Idén a keretben inkább kényszerűségből
lesznek változások, hiszen Vanessa Marquez
családi okok miatt elhagyja a Ferencvárost és
visszatér a hazájába, Portugáliába, Elizabeth
Lane Brandon pedig abbahagyja a profi
labdarúgást és a civil szférában helyezkedik el
az USA-ban. Nála esetleg még arról szó lehet,
hogy a BL-selejtezőkre visszatér hozzánk.
Jó lenne, mert nagy szükség lenne rá, hiszen
fontos embere a közösségünknek, és kiválóan
illeszkedik a játékstílusunkhoz – hangsúlyozta a
vezetőedző.
Dörnyei Balázs hozzátette: fontos szempont,
hogy a távozók mellett a csapat gerincét
megtartsák, és melléjük elsősorban kiemelkedő
tudású magyar játékosokat igazoljanak itthonról
és külföldről. Zajlanak a tárgyalások, ezekkel
kapcsolatban hamarosan bejelentések várhatók.
A szakember azt még nem tudja, hogy a
csapattal idén el tudnak-e menni edzőtáborba,
mert ez a covidhelyzet miatt egyelőre kérdéses.
– A felkészülésünk július 5-én kezdődik, remélem,
el tudunk menni edzőtáborba, mert az mindig
jót tesz a csapategységnek. A BL-selejtezők
augusztus 15. és 18. között lesznek, amire már
nagyon készülünk – beszélt a teendőkről Dörnyei
Balázs.

A KERETBEN INKÁBB
KÉNYSZERŰSÉGBŐL
LESZNEK VÁLTOZÁSOK,
VANESSA MARQUEZ
CSALÁDI OKOK
MIATT ELHAGYJA
A FERENCVÁROST ÉS
VISSZATÉR A HAZÁJÁBA,
PORTUGÁLIÁBA,
ELIZABETH LANE
BRANDON PEDIG
ABBAHAGYJA A
PROFI LABDARÚGÁST
www.fradi.hu

# KVÍZ

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

Továbbra is örömmel
és szeretettel invitáljuk
önöket játékra, amelynek
során havonta három
kérdést teszünk fel, s
aki mindháromra jól
válaszolt, esélyes lesz
a Ferencvárosi Torna
Club által felajánlott
ajándékokra. A klub
címerével ellátott

1. A felsorolt világklasszisok közül ki volt a Fradi
igazolt futballistája?

2. Hol volt korábban a
közkedvelt Fradi-üdülő?
a: Kehidakustány

a: Kubala László
b: Puskás Ferenc
c: Hidegkuti Nándor

3. Peter Stöger,
labdarúgócsapatunk
új vezetőedzője
milyen nemzetiségű?

b: Balatonboglár

a: német

c: Gyula

b: svájci
c: osztrák

nyereményeket

a Fradi Shopban lehet
majd átvenni. A lényeg
persze, hogy a kvízjáték
során újra megidézzük
hagyományainkat,
emlékezzünk nagyszerű

A megfejtéseket a fradikviz@fradi.hu

sportolóinkra, szép

e-mail címre várjuk.

sikereinkre, az agyunk

Beküldési határidő: 2021. július 15.

pedig közben közösen
a Fradi körül jár. Azaz

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések mellett
nevüket és telefonszámukat is tüntessék fel.

játsszunk továbbra is
együtt és örvendjünk

A helyes megfejtés beküldői között

közösen a csodának, amit

3 darab BCS 32 kitűzőt sorsolunk ki.

úgy hívnak: Ferencvárosi
Torna Club!

Jó szórakozást, kellemes
időtöltést, hajrá, Fradi!
www.fradi.hu

A nyereményeket biztosítja:

A részletes játékszabályzat a

www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.
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A júniusi számban megjelent kvíz helyes megfejtése: b, b, c.
Nyerteseink: P. Csaba, G. József, P. Nóra

ELŐFIZETÉS / Z&F

EZT A ZICCERT
NEM SZABAD
KIHAGYNI!

ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER
06-20-666-7744
Megrendelés előtt tájékozódjon az elő fizetés feltételeiről is a weboldalunkon!
www. elofizetesem. hu/ zoldesfeher

# VÍZILABDA

A változás
szele

A sorozatban elhódított 10. serleggel kezdődött és egy szépen csillogó BL-ezüsttel
végződött az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapatának viszontagságokkal
teletűzdelt 2020/2021-es idénye, amelynek lezárása után két nappal az is kiderült,
hogy a csapat milyen összetételű kerettel vág neki a következő évadnak. Jelentősen
átalakul az elmúlt évek világverő együttese, hét távozó mellett hat érkezőt jelentett
be Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke és Madaras Norbert, az FTC-Telekom
Waterpolo szakosztályelnöke. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
www.fradi.hu
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Slobodan Nikic irányításával ezüstérmes lett a 2006-os
fiúcsapatunk az országos gyermekbajnokságban

VÍZILABDA #

Sportoló, edző ritkán örül elveszített döntő után
az ezüstéremnek, a Bajnokok Ligája idei fináléját
követően azonban a Fradi esetében talán nem
szentségtörés megnyert” ezüstéremről beszélni.
”
Ennek az a magyarázata, hogy a negyeddöntőben a
CN Marseille s különösen az elődöntőben a Brescia
elleni győzelem így is a bravúr kategóriája az idény
során végig gondokkal küszködő FTC-től – szinte
törvényszerű volt, hogy a Pro Recco elleni finálé
második felére elfáradt a csapat.
Mint ismert, az egész világot sakkban tartó
koronavírus-járvány csapatunkat sem kerülte el. A
betegségek és sérülések miatt szinte csak a tavaszi
szezon végén dolgozhatott együtt a teljes keret –
innen nézve a hazai kupagyőzelem, a BL-ezüstérem
és a bajnoki bronz megsüvegelendő teljesítmény az
FTC-Telekomtól.
A csapat a maximumot kihozta ebből az évből.
”
Mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen nehézségekkel
teletűzdelt idény végén soha rosszabb
eredményeket ne érjen el” – értékelt Nyíri Zoltán, a
Ferencvárosi Torna Club ügyvezető alelnöke.
A Pro Recco ellen 9-6-ra elveszített június 5-i döntő
után kevés idő maradt a sebeket nyalogatni, a múlt
elemzése helyett egyből a jövőt kellett tervezni.
Klubunk sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hét
játékos távozik, hatan pedig érkeznek. Elbúcsúzott
Nikola Jaksic, Sedlmayer Tamás és Gárdonyi
András, akik mindent megnyertek a Ferencvárossal,
mellettük a BL-győztes Mezei Tamás, továbbá az
Európai Szuperkupát, illetve Magyar Kupát is nyerő
Jannisz Fundulisz, Nicolas Constantin-Bicari és
Zalánki Gergő trió sem csapatunkkal kezdi meg a
következő idényt.
Az érkezők közül a legismertebb név alighanem a
30 esztendős szerb válogatott centeré, Nemanja
Ubovicé. Ő korábban játszott a magyar OB I-ben
az OSC színeiben, tehát mondhatjuk, hogy ismerős
közegbe tér majd vissza. A spanyol Sabadelltől
átigazolt Ubovic korábban többek között
Bajnokok Ligáját és Európai Szuperkupát is nyert a
Barceloneta vízilabdázójaként.

AZ FTC-TELEKOM WATERPOLO
KERETE A 2021/2022-ES IDÉNYRE
Kapusok:
Szakonyi Dániel, Vogel Soma
Mezőnyjátékosok:
Daniil Merkulov, Fekete Gergő,
Gábor Lőrinc, Jansik Szilárd,
Luca Damonte, Molnár Erik,
Nemanja Ubovic, Német Toni,
Nyíri Balázs, Pohl Zoltán,
Vámos Márton, Varga Dénes,
Vigvári Vendel
Vezetőedző:
Varga Zsolt
Másodedző:
Nyéki Balázs
Mellette a Fradiba igazolt az orosz válogatott egyik
kiemelkedő tehetsége, a 24 éves Daniil Merkulov
is. A több poszton bevethető vízilabdázó az elmúlt
években a Jug Dubrovnikot erősítette, az együttes
színeiben bajnoki címet ünnepelhetett, csapatával
az előző két kiírásban szerepelt a Bajnokok Ligája
nyolcas döntőjében. Ubovic és Merkulov mellett egy
olasz balkezes játékossal is bővült az FTC kerete,
hiszen a kétszeres Európa Kupa-győztes, 29 éves
Luca Damonte is nálunk folytatja.
A légiósok mellett – folytatva a fiatal hazai
vízilabdázók beépítését – három magyar tehetség is
csatlakozott az FTC-Telekom Waterpolo csapatához.
Folytatjuk azt a fiatalítást, amit tavaly elkezdtünk
”
– jelentette ki Madaras Norbert szakosztályelnök.
– Úgy gondolom, hogy egy éve Fekete Gergő és
Vigvári Vendel személyében a legtehetségesebb és
legügyesebb 2000-es és 2001-es születésű fiatalt
szerződtettük, ezt a tendenciát szeretnénk most
folytatni.”
A fiatalítás jegyében az idén két U17-es, 2003-as
születésű Eb-bronzérmes, Molnár Erik az UVSE-től,
Gábor Lőrinc a KSI-től érkezik, valamint a kapus
Szakonyi Dániel a BVSC-től.
Már az idény közben tudtuk, hogy
”
változtatásokra lesz szükség, ez végül kicsit
nagyobb mértékű lett, mint gondoltuk –
folytatta Madaras Norbert. – Az a célunk, hogy
megmutassuk, megújuló csapattal is képesek
vagyunk itthon a csúcsra érni. Emellett jövőre is
szeretnénk ott lenni a BL nyolcas döntőjében, bár
ezt várhatóan sokkal nehezebb lesz elérni, mint
az előző két kiírásban.”

AZ ÉRKEZŐK KÖZÜL
A BARCELONETÁVAL
BAJNOKOK LIGÁJAGYŐZTES, 30 ESZTENDŐS
SZERB VÁLOGATOTT
CENTER, NEMANJA UBOVIC
A LEGISMERTEBB PÓLÓS,
AKI KORÁBBAN JÁTSZOTT
A MAGYAR OB I-BEN
AZ OSC SZÍNEIBEN

!

Négy Fradi-játékos, Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya, Illés Anna, Máté
Zsuzsanna és Vályi Vanda került be a válogatott bő olimpiai keretébe

53

www.fradi.hu

# GASZTRO

CUKROT
TESSÉK!

A skatulya makacs egy dolog. Ha egyszer bekebelez valamit, azt nem engedi
el egykönnyen – még akkor sem, ha tévedett. Így járt pórul a cukor is: a
nemkívánatos összetevők közé zárták, ráadásul hét lakat alá. De épp ideje
kiszabadítani onnan. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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Július 1-jén ünnepli 45. születésnapját a felvidéki Szkukalek Igor,
aki 5 évad alatt 93 mérkőzésen viselte az FTC mezét

GASZTRO #

Eredendően rossz – ebben a két szóban minden
benne van, amit az emberek többsége a cukorról
tud(ni vél). Hajlamosak vagyunk azt hinni és elhinni,
hogy minden gondunk erre az egyszerű alapanyagra
vezethető vissza, így megpróbáljuk a lehetetlent:
igyekszünk kiiktatni az étrendünkből. Pedig
”
ezzel ártunk csak igazán az egészségünknek –
szúrja közbe gyorsan dr. habil. Fritz Péter a sokak
számára meghökkentő állítást. – Ez a szénhidrát
az egyik legfontosabb építőanyag a szervezetünk
számára, egyszerűen nem tudunk működni
nélküle. Mindegy, hogy zabot eszünk vagy tejet
iszunk, az emésztőrendszerünk (többek között)
cukorrá butítja le azt, hogy aztán a lebontó vagy
felépítő folyamataihoz erőt tudjon nyerni belőle” –
magyarázza a szakember.
ENERGIÁT MOST AZONNAL
Az édes összetevő rossz renoméját éppen annak
köszönheti, hogy kevésbé a megkerülhetetlen
szerepén van a hangsúly, sokkal inkább a látványos
végeredményen. Látjuk, halljuk, tapasztaljuk,
milyen komoly problémát okoz napjainkban a
cukorbetegség, miközben az elhízásban is élen
járunk. Ezekért pedig a legkézenfekvőbb és a
legegyszerűbb a cukorfogyasztást hibáztatni.
De nem magával a cukorral van a baj, hanem
”
a bevitt mennyiséggel. Ahogy a fehérjék és
a zsírok esetében, úgy itt is igaz, hogy ha túl sokat
fogyasztunk belőle, a szervezet elkezdi raktározni
a felesleget. A mértéket betartva azonban a
legkevésbé sem káros. Sőt!” Ebből nyerhetünk
például a leggyorsabban energiát, ami sportolás
közben bizony sokszor jól jön. A hosszútávúszók és
-futók számára a verseny teljesítésének egyik kulcsa,
hogy menet közben gyorsan újra tudják tölteni a
raktáraikat – méghozzá a cukornak hála.
Sportágtól függően persze érdemes keverni
”
a szénhidráttípusokat. Nem biztos ugyanis, hogy
azonnal minden erőre szükségünk van. Ilyenkor
gyors és közepes felszívódású összetevőket
vegyesen alkalmazva tudunk jól gazdálkodni
az energiával a verseny egészére nézve. Mindkettő
végeredménye a cukor, csak nem mindegy,
mennyi idő alatt nyeri ki magának a szervezet.”
A TELJES TILTÁS TILTÁSA
Alapszabály: a testünket bizony nem lehet átverni.
Neki cukorra van szüksége, és amit akar, azt el is éri.
Számtalan biokémiai utat ismer arra, hogy előállítsa
magának abból, amit elfogyasztunk. Csak egyetlen
dologgal nem tud mit kezdeni: a művi úton nyert
cukorpótlókkal. Ezekkel az egészséges köntösbe
öltöztetett alternatívákkal pedig sok esetben csak a
baj van.

!

Szintén 45. szülinapját ünnepli július 2-án Lisztes Krisztián,
aki 195 díjmérkőzésen 44 gólt és 2 bajnoki címet szerzett
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A CUKOR AZ EGYIK
LEGFONTOSABB
ÉPÍTŐANYAG
A SZERVEZETÜNK
SZÁMÁRA, NEM
TUDUNK MŰKÖDNI
NÉLKÜLE
Például az, hogy tényleges szénhidrátbevitel nélkül
is beindítják az inzulintermelést. De ennél is nagyobb
veszélyt jelent, ha valaki az egészségesebb életmód
reményében szélsőséges megoldásként teszi le
a voksát mellettük, és kizárólag a zéró tolerancia
elvével kampányoló élelmiszereket fogyaszt.
Ezek egy részében ugyanis káros adalékanyagok
vannak – ilyen például a szukralóz –, melyek
bizonyos mennyiség felett rákkeltő hatással bírnak.
Aki pedig kellően elkötelezett a tudatosnak hitt
étrendje mellett, az a legtöbb élelmiszertípusból a
cukormentes – ezzel együtt az olcsó cukorpótlóval
feldúsított – verziót választja. Márpedig ezek
”
az adagok összeadódnak. Így állhat elő az az
ellentmondásos helyzet, hogy valaki, aki jó irányba
szeretne elmozdulni, igazából csak árt magának”
– világít rá a szakember. Ezért nem lehet elégszer
hangsúlyozni, hogy az étrendet érintő alapvető
kérdésekben érdemes szakember segítségét kérni.
Az ő első és legfontosabb szabályainak egyike
minden bizonnyal az lesz, hogy a szélsőségeket
kerülni kell. És azt is elmondja majd, hogy cukrot,
”
mértékkel ugyan, de fogyasszunk bátran.”

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő

www.fradi.hu

# RECEPT

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
+
+
+
+
+
+
+
+

FLANK
STEAK

ELKÉSZÍTÉS

A húst hőálló tepsibe
tesszük, sózzuk, borsozzuk,
meglocsoljuk a citrom kifacsart
levével és kevés olívaolajjal.
Mellétesszük a megmosott,
megszárított kakukkfüvet és
rozmaringot, a héjában hagyott
fokhagymát. Előmelegített,
210 fokos sütőben 15 percig,
majd a hőmérsékletet 160
fokra csökkentve lassan puhára
sütjük. Szeletelés előtt pihenni
hagyjuk, majd tetszőleges
körettel tálaljuk.

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 3 óra
NEHÉZSÉG: nehéz

www.fradi.hu

1 kg marha hasaalja
1 citrom
olívaolaj
só
frissen őrölt tarka bors
2-3 kakukkfűág
2-3 rozmaringág
10–12 gerezd fokhagyma
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Július 26-án tölti be 80. életévét Vígh László tornász mesteredző,
a kétszeres olimpiai bajnok Magyar Zoltán egykori mestere

RECEPT #

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
+ 8 lasagne lap
+ só
+ őrölt fekete bors
+ szárított, darabolt csili
(elhagyható)
+ 20 dkg zöld spárga
+ 20 dkg fehér spárga
+ 1 citrom
+ 4–6 evőkanál olvasztott vaj
+ 4 szelet füstölt lazac
+ friss petrezselyemzöld
+ friss kapor

HAMIS LASAGNE
SPÁRGÁVAL ÉS
FÜSTÖLT LAZACCAL
ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 35–40 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

ELKÉSZÍTÉS

A tésztát enyhén sós vízben
ízlés szerinti puhaságúra
főzzük, egymás mellé, tálcára
szedjük, mindet félbevágjuk.
A spárgát – miután meghajlítva
eltörtük, megmostuk,
megpucoltuk – szintén enyhén
sós vízben roppanósra pároljuk.
Személyenként 1-1 tányérra
rendezzük az ételt: alulra
egy lasagnelap kerül, amire
spárgát helyezünk, enyhén
sózzuk, borsozzuk, csilizzük,
kevés olvasztott vajjal és
néhány csepp citromlével
meglocsoljuk. Erre fektetünk
egy újabb tésztalapot, amire
füstölt lazac és spárga kerül,
valamint fűszerek, citromlé és
vaj. Erre még 2 lasagnelapot
rakunk, közéjük és a
tetejére ismét fehér és zöld
spárgát rendezünk, valamint
fűszerekkel, citromlével és vajjal
ízesítjük. Petrezselyemzölddel
és kaporral díszítve, előételként
tálaljuk.

!

Július 27-én ünnepli 75. születésnapját
Povázsay Péter világbajnok kenusunk
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JÓKÉPŰ
TIZENEGYESÖLŐ

# FUTBALL

Nyolcévesen került a Fradihoz, s rögtön a legendás utánpótlásedző, Rózsa Lajos vette szárnyai
alá. Végigjárta a szamárlétrát, majd az ifiből kiöregedve megjárta az Építőket, a Kecskemétet
és a mezőtúri katonacsapatot, a Szabó Lajos SE-t, úgy került vissza az anyaegyesületébe,
ahol aztán élvonalbeli kapussá vált. Józsa Miklós, a Ferencváros saját nevelésű játékosa
június végén ünnepli 60. születésnapját. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Jóképű srác volt, bomlottak érte a lányok, s tudta ezt Józsa
Miki is, aki Humphrey Bogarthoz hasonló természetességgel
vette tudomásul a hölgyek érdeklődését, s később a cigarettát
is a jenki színészhez hasonló gyakorisággal és mozdulattal
szívta. A nyers, cinikus és szűkszavú Oscar-díjas filmszínésszel
ellentétben viszont Józsa Miki őszinte, barátságos csapattárs
volt, no meg ruganyos, nagyszerű technikájú hálóőr.
Novák Dezső vezetőedző először 1983-ban egy poprádi
nemzetközi barátságos meccsen állította az első csapat
kapujába, ám Zsiborás Gábor mögött csak másfél évvel
később, Tatabányán debütálhatott az NB I-ben. Ahogy
korábban Kakas László, úgy Józsa Miki is elismerte Zsiborás
dominanciáját és elsőbbségét, erről nekem nemcsak csapat-,
hanem szobatársként rendre így fogalmazott: Zsiga külön
”
klasszist képvisel, s bár barátok vagyunk, megküzdök vele,
hiszen én a Fradiból nem megyek el, csak ha elküldenek.”
S milyen az élet, az 1985–86-os idényt mégis Tatabányán
kezdte, ahol olyan jól védett, hogy egy évvel később a Fradi
visszahívta. Innentől kezdve 1991-ig újra nevelőegyesületét
szolgálta, igaz, két évig továbbra is csak tartalékként. 1988
nyarán azonban Zsiborás Gabi a szöuli előolimpián – ahol
a magyar olimpiai válogatott szövetségi kapitánya Száger
György volt – az argentinok ellen súlyos térdsérülést
szenvedett.
Így jött el Józsa Miki ideje a Fradiban. A kapus élt a sansszal,
ráadásul időközben az a Rákosi Gyula lett az első csapat
vezetőedzője, aki az ifiválogatottból jól ismerte őt. Józsa élete
formájában védett az 1988–89-es évadban. Abban a bajnoki
évben a döntetlenek után büntetőpárbajban dőltek el a
meccsek – a győztes kettő, a vesztes egy pontot kapott –,
s Józsa sorra hárította a 11-eseket, 48-ból 16-ot kivédett!
A Haladás ellen például ötből négyet megfogott, az év végén
el is nyerte a Toldi vándordíjat. Két idényben megbízhatóan,
bravúrokat bemutatva védett, egyetlen bajnokit sem hagyott
ki, sőt a 90-es őszi szezonban is csupán egy fellépésről maradt
le, mégis kimaradt a csapatból, így aztán, ha nem is akart, 29
évesen kénytelen volt távozni imádott klubjától. Ezt követően
szerepelt még Tatabányán, a Videotonban, továbbá kisebb
klubokban is, majd 1995-től kapusedzőnek állt, s hol máshol,
mint a Ferencvárosnál.
A gyermekei – Zsuzsi, Ancsa és Marci – büszkék lehetnek az
apukára, ahogy mi is azok vagyunk arra, hogy barátunknak
tarthatjuk egykori csapattársunkat, a 60 éves Józsa Mikit.
Isten éltesse és tartsa közöttünk minél tovább!
www.fradi.hu
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A Fradiban lejátszott 171 díjmérkőzésével a kapusaink
örökranglistáján a 11. helyen áll

ZÖLD SZALON #

ESZMÉNYKÉPEK
Vagy kettőt. Dió viszont javasolta, előtte menjünk
ki a Fáy utcába, a Vasas–Fradi női kézilabda MNKelődöntőre! Minek, egy sima vereségért, próbáltam
ellenállni, de ő ragaszkodott hozzá, hogy akkor is
menjünk! A sör megvár, első a Fradi. Ki is kaptunk
annak rendje és módja szerint 23-18-ra, még a
különbséget sem érezhettük túlzónak, mert mínusz
kilencről jöttünk vissza. Csakhogy a második félidő
közepén felállt egy fiatal, számomra ismeretlen lány
melegíteni a Fradi kispadjáról, majd beszállt, és lőtt
két vagány gólt Rácz Mariann-nak. Az eredményen
érdemben nem változtatott, a sorsomon annál inkább.
A népligeti visszavágóra már én kapacitáltam Diót, és ő
mondta, hogy szerinte felesleges, nincs esélyünk.
Dehogy nincs, legalábbis remélem, nekem
van – gondoltam, és igazam lett.
Négy év múlva feleségül vettem
Szarka Évát. Ezzel egyszersmind
benősültem a Fradi női
kézilabdacsapatába, és
hamarosan annak
aranykorszakába. A mi családi
aranykorszakunk pedig 2003.
január 22-én kezdődött,
amikor megszülettek az
ikreink, Anna és Bori. Napra
pontosan tizenhat évvel ama
Vasas–Fradi után.
Diónak igyekeztem törleszteni,
majdani feleségét én mutattam
be neki. Az ő leánya, Betti
rendszeres szerzőjévé vált a Zöld
& Fehérnek, az enyéim kézilabdázni
kezdtek. Hiszen már anya hasában
állandó látogatói voltak az Elek Gyula
Arénának, így pici gyerekként se zavarta őket
egyáltalán a meccszaj, a szurkolás. E barátsággal,
Fradi-rajongással, munkával, családi kapcsolódási
pontokkal átszőtt viszony mesésen alakult, egészen
Dió betegségéig. Az ötvenedik születésnapját
még együtt ültük meg, az ötvenegyediken már rá
koccintottunk – nélküle.

Május 28. mostantól, hogy a Ferencváros női
kézilabdacsapata az MTK feletti győzelemmel ekkor
biztosította be tizenharmadik, hat éve várt bajnoki
címét, két okból is kitüntetett nap nekem. Először
is azért, mert az egyik legjobb barátom, Diószeghy
Zsolt születésnapja. Nézzék el nekem, hogy ezúttal
szokatlanul személyes írással jelentkezem, de
azért merészelem megtenni, mert Dió” – amellett,
”
hogy minden idők egyik legszenvedélyesebb,
legelkötelezettebb, egyben legszelídebb, legbékésebb
fradistájaként ismertem meg – magazinunk alapító
olvasószerkesztője volt. A múlt idő sajnos indokolt,
lassan már hét éve nincs közöttünk. Halálos ágyán is
amiatt aggódott, hogy nem fogja tudni megírni
a zöld-fehér klubokról szóló sorozatának
következő részét, veszélyezteti a
lap megjelenését. Ennek hallatán
kiszaladt a számon egy cifra
szóvirág, amit azóta is bánok,
mert akkor találkoztunk utoljára.
Azonban hadd meséljek inkább
az első találkozásunkról!
Az 1980-as évek közepén
történt, egyetemistaként;
de nem a Közgázon, hanem
a Népstadionban, kettős
rangadón. Nyolcfős baráti
társasággal mentem, öt
dózsással, egy vasasossal, és
vele, akit akkor láttam először.
Egy ferencvárosi helyzetnél
mindketten megemelkedtünk, rám
nézett, megkérdezte, én is fradista
vagyok-e, majd igenlő válaszom után
azt javasolta: akkor üljünk egymás mellé!
Onnantól fogva harminc éven át egymás
mellett ültünk.
Felsorolni is képtelenség, mit köszönhetek neki.
Legújabb élményként azt, hogy az FTC női
kézilabdacsapata idei bajnokavatásakor – a második
kitüntetett május 28. az életemben – egyik lányom
nyakába is aranyérmet akasztottak. Hogy ez miért
köszönhető Diónak? Innentől válik néha még nekem is
hihetetlenné a sztori. Életünk valós története.
1987. január 22-én kora délután letettem abban a
félévben az utolsó vizsgámat, így magától értetődően
indítványoztam, hogy igyunk meg egy sört.

!

Szarka Éva 636 mérkőzésen 1668 gólt szerzett az FTC-ben, hatszoros
bajnok, hétszeres Magyar Kupa-győztes, Európa-bajnoki résztvevő

2021. május 28-án, a bajnoki cím feletti eufória első
pillanatában a Fradira gondoltam, de a másodikban
mindjárt Dióra. És e két eszmény bennem már örökre
együtt jár.
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Botka Endre és Lovrencsics Gergő végig játszott
Portugália ellen, Sigér Dávid a 77. percben állt be

A HÓNAP FOTÓJA #
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Nagyon sok ferencvárosi sportolóval és szurkolóval
találkoztunk a lelátón a portugálok elleni fellépésen
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ÉRTÉKES PERCEK
Rohanunk. Kevés idő jut magunkra vagy akár a közvetlen környezetünkre,
de ezen ideje változtatni, mert sosincs késő! Az énidő, melyet magunknak
szentelünk, a lelki békénket, fejlődésünket és feltöltődésünket szolgálja.
Bármilyen is az elképzelésünk róla, éljünk vele!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

A LEGKEDVESEBB
ROBOT
A fűnyírás általában megosztó tevékenység, pláne, ha olyan masinával
próbáljuk a kertet rendbe rakni, mely a terepen nehezen gurul, esetleg
életlen a pengéje. Ezzel a nagy teljesítményű robotfűnyíróval hátradőlve
figyelheted, hogyan kap szép formát a gyeped, ugyanis mobilapplikáció
segítségével, egyszerű kezeléssel, egyetlen gombnyomással állíthatod a
vágási magasságot, vagy indíthatod el, illetve állíthatod le a fűnyírót. Ez
a fűnyírás új dimenziója!

HONDA HRM 40 LIVE ROBOTFŰNYÍRÓ
375 000 FT
HONDASHOP.HU

FLOW-ÉLMÉNY
A választható erősségű légkeringető összhangban áll a természettel,
ugyanis a bambuszváz ökológiailag fenntartható termelésből készül.
A pofás kis darabot könnyen eltávolítható védőráccsal szerelték fel,
hogy egyszerű legyen tisztítani.

STADLER FORM
OTTO VENTILÁTOR
64 990 FT
IROBOTCENTRUM.HU

www.fradi.hu
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U16-os focicsapatunk a 2. helyen zárt
az országos bajnokság A csoportjában

TECHNIKA #

RELAX!
A meleg napokon nincs is kellemesebb dolog, mint kifeküdni a teraszra
vagy a kertbe egy kényelmes nyugágyba és élvezni a nap simogató
sugarait. A gyönyörű fából készült alkalmatossággal csak egy gondod
lesz: legalább kettő kell majd belőle.

BREST KERTI NYUGÁGY
187 900 FT
ZONDO.HU

PROBLÉMAMEGOLDÓ
A MagSafe az iPhone 12-vel együtt használva minden korábbinál
egyszerűbbé teszi a töltést. Gyors és kényelmes megoldás,
mely akár 15 wattos töltést biztosít az új készülékednek.
A 3 az 1-ben vezeték nélküli töltővel akár egyszerre is töltheted
iPhone12, Apple Watch és AirPods eszközeidet.

MAGSAFE-RÖGZÍTÉSŰ BELKIN
BOOST CHARGE PRO VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ
55 919 FT
APPLE.COM

TÖKÉLETES
ALAPDARAB
Vidd magaddal a dallamokat és élvezd a 12 órás játékidőt!
A könnyű hangszóró vízálló kialakítással, fokozott
ütésállósággal és persze a márkától már jól megszokott
hangzással rendelkezik. Kedvenc színedről sem kell
lemondanod, mert 11 árnyalat közül választhatsz.

JBL FLIP5
BLUETOOTH HANGSZÓRÓ
29 999 FT
EXTREMEAUDIO.HU

!

U14-es focicsapatunk szintén ezüstérmesként
zárt az országos bajnokságban
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OKOS ÉS KREATÍV
Igaz, hogy már egy komolyabb mobiltelefonnal is tudunk
részletgazdag képeket készíteni, de ez a tükör nélküli
fényképezőgép még izgalmasabb és kreatívabb lehetőségeket nyit
meg előtted, hogy új szintre emelhesd a fotózásod. A gép 26,2
megapixeles CMOS érzékelője hihetetlen alacsony megvilágításban
is működőképes, hogy az esték se maradjanak jó képek nélkül.

CANON EOS RP
FÉNYKÉPEZŐGÉP + EF-EOS R ADAPTER
429 490 FT
EDIGITAL.HU

JÁTÉK KORLÁTOK
NÉLKÜL
Merülj el a játékban és tapasztald meg a fénysebességű
betöltést az ultragyors SSD-vel, a teljesen magával ragadó
élményt a kézzel fogható visszajelzéssel és a minden irányból
érkező hangzással.

SONY PLAYSTATION 5
184 990 FT
ALZA.HU

ÚRI MURI
A luxus és a kreativitás kéz a kézben jár ennél az 57 cm-es faszenes
grillnél. Készülj ízben és hangulatban is mindent elsöprő élményre,
mert olyan innovatív funkciókkal spékelték meg a grillezőt, hogy akár
kedvenc csilidet is elkészítheted rajta.

WEBER MASTER-TOUCH GRILLEZŐ
GBS 5750
123 599 FT
GRILLTARSASAG.HU
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U13-as csapatunk aranyérmes lett
a Kiemelt Közép-Nyugat bajnokságban

TECHNIKA #

EGY ÚJABB GALAXY
Könnyű, mobilis útitárs, amellyel egyszerű a tartalomkészítés és
különleges élmény a játék. A kompakt tablet 8,7 colos kijelzője
egy letisztult, tartós fémházban helyezkedik el, így könnyedén
hordozható. A kijelző körüli keskeny káváknak és az erőteljes
hangzású Dolby Atmos Dual hangszóróknak köszönhetően a
táblagépen kedvenc filmjeidet, tévéműsoraidat és játékaidat még
magasabb minőségben élvezheted.

SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE
KOMPAKT TABLET
69 990 FT-TÓL
SAMSUNG.HU

NEM GYEREKJÁTÉK!
Ne érjen váratlanul majd a rendőri igazoltatás, ugyanis ezt a rollert úgy
tervezték meg, hogy erősebb motort kapott és a sebességét 25 km/h-ig
húzhatod. Hátsókerék-meghajtás, továbbfejlesztett pneumatikus gumi,
led digitális műszerfal és lámpa, kettős fékrendszer és az intelligens
akkumulátorkezelő rendszer az, ami még jobbá teszi a vezetési élményt.

SEGWAY-NINEBOT KICKSCOOTER
G30LE ELEKTROMOS ROLLER
206 999 FT
MEDIAMARKT.HU
IROBOTCENTRUM.HU

BELEZÚGVA
A minimalista dizájn és a kiváló hangzás hibátlan egyensúlya jellemzi
ezt a gyönyörű fülest. A prémium, stúdióminőségű technológia és a
20 órányi üzemidő garancia arra, hogy jól döntöttél.

SHURE AIONIC 50 SBH2350-WH-EFS
VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ
104 900 FT
HANGSZERPLAZA.HU
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U12-es csapatunk ezüstérmes lett
a Kiemelt Közép-Nyugat bajnokságban
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VÁR RÁNK
A PART
Tengerpart, napfény, sós víz – ha ezek nélkül
nem az igazi a nyaralás, akkor ajánljuk figyelmébe
alábbi válogatásunkat, melyben összegyűjtöttük
Európa legcsodásabb partszakaszait, amelyeket
legalább egyszer mindenkinek látnia és élveznie kell.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA
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A Kanári-szigeteken többször is edzőtáboroztak már
triatlonosaink az elmúlt években

TENERIFE

SZABADIDŐ #

SPANYOLORSZÁG
MIÉRT IZGALMAS?

MIT NÉZZÜNK MEG?

MIKOR MENJÜNK?

A Spanyolországhoz tartozó Kanáriszigetek legnagyobb tagja mintha
mostanában kicsit háttérbe szorult
volna a fapados légitársaságok többi
szigetre irányuló útvonalai miatt,
pedig Tenerife talán a legizgalmasabb
mind
közül,
különösen
egy
klasszikus, strandolós, lazulós családi
nyaraláshoz. Először is a közepén van
egy több mint 3000 méteres vulkán
– már önmagában nem mindennapi
úgy úszkálni, hogy a háttérben a
Teide csúcsai merednek az égnek.
Ráadásul a sziget partvonala egy
szinte összefüggő, de szakaszonként
eltérő hangulatú strand. Egyik nap
a hullámokon lovagolni, másik nap
csendesen úszni, harmadnap a
fekete homokból előtörő virágok
közt napozni: ez itt mind lehetséges.

Először is a fekete homokos
partszakaszokat. A vulkanikus
talaj a mi szemünknek egyáltalán nem megszokott látvány
és elképesztően néz ki a pink
és
fehér
leanderbokrokkal,
színes napernyőkkel. A Teide
Nemzeti Park is kötelező
látnivaló. A különleges formájú
sziklatömbökkel tagolt, kietlen táj a filmkészítőket is
megihlette, például itt forgatták
a Csillagok háborúja egyes
jeleneteit. Libegővel, busszal
is megközelíthető, de egy
meleg pulcsi azért legyen
nálunk! A városokon is érdemes
átautózni. A székhely, Santa
Cruz de Tenerife mindenképp
megér egy félnapos sétát,
de La Lagunát se hagyjuk ki,
ez 17–18. századi épületeivel,
kertjeivel a világörökség része.
Gyerekekkel pedig szánjunk
egy napot a hatalmas Loro Park
élményparkra, ahol számos
pompás, egzotikus állat, növény,
hullámvasút, játék vár ránk.

Tenerifét
mint
az
örök
tavasz szigetét is emlegetik,
amely egész évben alkalmas
nyaralásra. Télen az északi
területek hűvösebbek, szelesebbek, csapadékosabbak, így ott
inkább kirándulni, nézelődni
érdemes ilyenkor, de a déli rész
és az óceán általában mindig
alkalmas fürdésre. Nyáron is
kellemes a klíma, pokoli kánikula
ritkán van, így az érkezés
időpontjával
nem
tudunk
mellélőni.

MIKOR VÁLASSZUK?
Családi vagy barátokkal eltöltött
vakációhoz tökéletes, sokszínűsége
miatt ugyanis a városnézőtől a
tengerparton heverésző csapattagokig mindenki jól fogja magát
érezni. Bár sokszor riogatnak
hangos turistatömegekkel, ennek
nem érdemes bedőlni – bőven lehet
csendesebb területeket, nyugodt
hoteleket, apartmanszállókat találni.
Kisgyerekekkel is szuper ötlet
Tenerife, rengeteg számukra is
érdekes programlehetőség elérhető a szigeten. Amennyiben pedig
a természet csodáinak rajongói
vagyunk és általában végigkiránduljuk a nyaralást, akkor sem fogunk
csalódni, sok kiépített turistaútvonal
szeli át a szigetet.

!

HOL STRANDOLJUNK?
A Puerto de la Cruzban található
Playa Jardin nevű strand a
legszebb
fekete
homokos
szakasz csodás pálmaligetekkel,
botanikus kerttel és türkizkék
vízzel. A legnépszerűbb strand
a Playa de las Americas,
mégis inkább a Playa de
Las Vistast ajánljuk, amely
Tenerife egyik legnagyobb
és legszebb fürdőhelye – a
zsúfoltság
tűrhető,
remek
éttermek sorakoznak a parti
sétány mellett, ráadásul tele
van
sportolásra
alkalmas
lehetőségekkel, pályákkal.

Kanári-szigeteki klubbal csak egyszer, 1979-ben játszott a Fradi,
a Las Palmastól kaptak ki Nyilasiék 2-0-ra
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TIPP
Tenerifén rengeteg banánültetvényt fogunk látni, de
az itt termett gyümölccsel
Spanyolországon kívül nem
nagyon találkozhatunk, ezért
mindenképp kóstoljuk meg! A
helyi fajtának jóval kisebb és
görbébb a termése, mint amit
a nagy áruházláncok tartanak
a polcaikon, így Európa legtöbb
országában a Costa Rica-i
banánt részesítik előnyben.
Semmiképp se hagyjuk azonban
ki a tenerifeit, mert az íze
különlegesen finom – a piacokon
olcsón hozzájuthatunk.
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AMALFI-PART
OLASZORSZÁG

MIÉRT IZGALMAS?

MIT NÉZZÜNK MEG?

A kivételes szépségű Amalfi-part
területe, mely Nápolytól délre,
a Salernói-öböl északi részén
helyezkedik el, az itt található
településekkel együtt az UNESCOvilágörökség része. A meredek
partfalra és a hegyvonulatok közé
épült, színes házikók fantasztikus
látványt nyújtanak, de a helyszín
jelentős történelmi és kulturális
múltja miatt is érdekes célpont,
Amalfi városa ugyanis a középkorban
az egyik legjelentősebb Földközitengeri kikötő volt. A legjobb kocsival
érkezni, mert a világ egyik legszebb
autóútja vezet végig a legendás
partszakaszon több mint hetven
kilométeren keresztül.

Felsorolni szinte lehetetlen, ezért
az a legjobb, ha szépen sorban
végigjárjuk a legnépszerűbb
városkákat,
településeket.
Kezdjük Atraniban, a barátságos
halászfaluban a túrát, aztán ha
felvettük az olasz ritmust, vessük
bele magunkat Amalfi városának
nyüzsgő forgatagába. A csodás
Sant’Andrea apostoli katedrális
különleges, fekete-fehér csíkos
homlokzatát
mindenképp
nézzük meg. A képeslapokról
biztosan
ismerős
Positano:
kötelező program a több száz,
sziklafalra épült, pasztellszínű
ház, a számtalan szűk, meredek
kis utcácska és lépcsősor.
Itt egy kis shoppingolást is
beiktathatunk,
a
városban
ugyanis sok-sok elegáns üzlet
található. És ha érdekel minket
a történelem, akkor Pompeji
romvárosát sem hagyhatjuk ki,
amely csak egy ugrásnyira van
Sorrentótól.

MIKOR VÁLASSZUK?
Ha a parton heverészésből egyegy fél nap is bőven elég, és a
szabadidőnket jobban szeretjük
felfedezéssel tölteni – lesz mit!
Hosszú
kilométereken
elnyúló
strandokat nem találunk errefelé,
de azért ezt a részt sem kell
nélkülöznünk, mert számos apró
gyöngyszemre
bukkanhatunk
a
sokszor eldugott öblökben. Így az
Amalfi-part igazán kiváló helyszín,
akár romantikus nyaraláshoz, akár
nászúthoz választjuk.
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keskeny hegyszorost délben
keressük fel, mert ilyenkor a
nap smaragdszínűre festi a
tenger vizét. És bár egész nap
pancsolni vagy homokvárat
építeni kívánó kisgyerekekkel
nem biztos, hogy az Amalfi-part
tűnik a legjobb úti célnak, ha egy
medencés szálloda a bázisunk,
már biztosan megfelel az egész
családnak a környék.
MIKOR MENJÜNK?
Az Amalfi-parton jellegzetes
mediterrán éghajlat uralkodik,
a telek enyhék, a nyarak
pedig forrók, így mindenképp
számoljunk
a
hőséggel.
Szerencsére a part menti
hegység némi védelmet nyújt
a perzselő napfény ellen, a
legmelegebb
órákat
pedig
kihúzhatjuk
egy
árnyékos
étterem vagy kávéház teraszán.
Cserébe az esti naplementék
lebilincselő látványa mindenért
kárpótolni fog.

HOL STRANDOLJUNK?

TIPP

Ha nyüzsgő hangulatra vágyunk,
akkor Amalfi híres strandját,
a Marina Grande kavicsos
fövenyét válasszuk, tökéletes
helyszín egy kis napozáshoz és
pár koktél elfogyasztásához.
Positano Spiaggia Grande nevű
fürdőhelyét különleges fekete,
vulkanikus
homokja
miatt
ajánlott felkeresni, ha pedig
csendesebb
környezetben
napfürdőznénk, akkor Erchie
vagy Cetara strandját vegyük
célba. Ha még különlegesebb
élményt kívánunk, Furore lesz
a mi helyünk, amelyet nem
”
létező falu” néven is emlegetnek
– a parton lévő Fiordo di Furore

Amalfi a limoncello, azaz a
citromlikőr hazája. A kóstolás
valamelyik
kis
kézműves
üzemben kihagyhatatlan program, sőt innen szuvenírnek is ezt
a legjobb begyűjteni.
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Nápolyban 1930 karácsonyán kifogásolt bíráskodás
mellett 7-3-ra kapott ki a Fradi a Napolitól

SZABADIDŐ #

!

A közeli Nápolyban született névadónk, I. Ferenc második felesége,
Bourbon–Szicíliai Mária Terézia Karolina nápoly–szicíliai királyi hercegnő
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# SZABADIDŐ
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Splitben az FTC focicsapata 1982-ben 3-1-re kapott ki,
2001-ben pedig 0-0 után 11-esekkel esett ki ott a BL-selejtezőből

ADRIA

SZABADIDŐ #

HORVÁTORSZÁG
MIÉRT IZGALMAS?

MIT NÉZZÜNK MEG?

MIKOR MENJÜNK?

A világ legtagoltabb, karsztos
partvidéke található itt, számos
könnyen megközelíthető szigettel,
így még akkor is minden alkalommal
más és más arcát ismerhetjük meg,
ha gyerekkorunk összes vakációját itt
töltöttük. Akár megbúvó kis öblökre,
akár tágas partra vagy elhagyatott
szigeti kalandokra vágyunk, nem
fogunk csalódni. Ráadásul hazánkból
nagyon egyszerűen megközelíthető,
mivel az Adria északi részéig és
onnan egész délig autópálya húzódik
le. Mivel nemcsak a part, de sokáig
a tengerfenék is sziklás, köves, a
legtöbb strandon kristálytiszta a víz,
így kitűnő terep a sznorkelezéshez,
azaz a palack nélküli, felszíni búvárkodáshoz.

Horvátország
tengerpartja
bővelkedik a történelmi jelentőségű kisebb-nagyobb városkákban, ahol csodálatos várakat, romokat, tornyokat, régi
kikötőket találunk, így Split,
Zadar és Dubrovnik mindenképpen megér egy napot.
Ha pedig imádjuk a nagy és
különleges jachtokat, akkor
irány Trogir, mert itt gyönyörű
környezetben és közvetlen
közelről csodálhatunk meg
luxushajókat.

A
levegő
hőmérséklete
már
áprilistól
kora
nyári,
de a tenger bizony még
meglehetősen hűvös, májusban
is csak bátraknak ajánlott, így
igazi
nyaraláshoz
júniustól
szeptember végéig javasoljuk.
Októberben fürdeni ugyan még
mindig lehet, hiszen a hatalmas
víztömeg lassabban hűl vissza,
de gyakoribb esővel, erősebb
széllel és csökkenő hőérzettel
számoljunk – ami egyébként
tökéletes lehet, ha nyáron a
nagy kánikula miatt kimaradt
a városnézés.

MIKOR VÁLASSZUK?
Ha nem szeretünk egy hétig egy
helyben napozni, hanem szívesen
kipróbálunk akár mindennap másmás strandot, és nem riadunk vissza
a
napernyő-hűtőtáska-strandcucc
trió napi áthelyezésétől, amit szinte
művészi szinten űznek az ide utazók,
hiszen a változatos tájon trükkös
megoldásokra van szükség. A partok
többsége sziklás és gyorsan mélyül,
így inkább romantikus vakációhoz
vagy baráti nyaraláshoz optimális.
Azért kisebb gyerekekkel is találunk
alkalmas partszakaszt, főleg, mert a
szárazföld előtt elhelyezkedő több
ezer sziget felfogja a nagy hullámokat.
Az Isztriai-félsziget szuper célpont,
de Brač szigetén a híres Zlatni Rat,
azaz Aranyszarv strand homokos
fövenye is jó választás. Bár utóbbit
csak akkor látogassuk meg, ha
nem zavar a tömeg, ezt a szakaszt
ugyanis az is biztosan útba ejti, aki
csak errefelé kirándul.

!

HOL STRANDOLJUNK?
Murter szigetén a Slanica
strandot vegyük célba. Ne
tartson vissza, hogy nagy
tömeg lesz a parkolóban
(amelyet
egyébként
egy
fügeligetben alakítottak ki),
hanem fogjuk a cókmókot, és
a zsúfolt part helyett sétáljunk
ki a strand mellett húzódó
hosszú, keskeny, fenyőerdővel
borított sziklanyelv végéig!
Itt jóval kisebb a népsűrűség,
így mesebeli környezetben,
nyugalomban pihenhetünk.

Dubrovnikban jó időzítéssel és szerencsével akár a Fradit is elcsíphetjük,
hiszen a dalmát csapat a vízilabda-BL-ben gyakori ellenfelünk
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TIPP
Tengeri cipő nélkül (amelyet
egyébként
minden
árusnál
beszerezhetünk) ne induljunk
útnak, mert a sziklás part a tengeri
sünök
kedvenc
búvóhelye,
és rettentő fájdalmas, ha
véletlenül belelépünk egybe.
A kezünkre is vigyázzunk,
ha
megkapaszkodunk!
A
cipő abban is segít, hogy a
csúszós sziklákon megőrizzük
az egyensúlyunkat, a gyorsan
mélyülő vízben pedig tovább
növelhetjük
biztonságérzetünket, ha a nagy sportáruházakban vízi nudli néven kapható
polifoam
alkalmatossággal
vetődünk a habokba, így ha
elfáradnánk,
azonnal
meg
tudunk kapaszkodni.
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ISTENT SZOLGÁLTA
– A PÁLYÁN ÉS
A PARÓKIÁN

# ÖRÖKZÖLD

Szálfatermetű, hatalmas erejű férfi volt, jelenléte tekintélyt sugárzott, mégis
bolondnak látták némelyek néhanap. A szószéken a lélek, a versenypályán a test
edzésére mutatott példát mindenkinek. Kóczán Mórra, a Ferencváros első egyéni
olimpiai érmesére emlékezünk. SZÖVEG: N. PÁL JÓZSEF

HITTANRA JÁRÓ FIÚ
TANÍTVÁNYAI KÉRÉSÉRE
NYOLC, EGY SZÉKBE
KAPASZKODÓ GYERMEKET
EMELT FÖL EGYSZER,
MÁSKOR MEG RÉSZEGEN
RANDALÍROZÓ FALUBELI
ATYJAFIÁT MEGRAGADTA
S ÁTDOBTA A KERÍTÉSEN

Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki
”
sem hal önmagának.” Pál rómabeliekhez írt levelének
részlete olvasható a gödi temető egyik sírkövén, s hadd
idézzem az Újszövetség folytatását is.
Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk,
”
az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk,
az Úréi vagyunk.” Aki itt nyugszik, a teremtett világ –
tehát az Úr – parancsa szerint élt és cselekedett élete
közel 88 esztendejében, emberként, magyarként,
Isten szolgájaként és sportolóként, példát hagyva
mindörökre reánk. Fordulatos, a történelem megcibálta
életet élt 1885 és 1972 között, lakhelyét többször
– volt, hogy kényszerűen –, de a számára rendelt
posztot sosem hagyta el. Élete állomásai három ország
területén fekszenek ma már, ám híveitől nem tudott s
nem akart elszakadni soha.
Kóczán Mórt amolyan reneszánsz embernek
teremtette Isten, így gondolom. Kocs községben
született, a gályarabságra hurcolt református
prédikátor, Kocsi Csergő Bálint kései utódjaként. Élt
a Monarchiában, Csehszlovákiában s a Trianonban
meghagyott országrészben egyaránt. Iskoláit
falujában, Pápán s az akkor még magyar, kárpátaljai
Beregszászon végezte el. Kiválóan kártyázott, énekelt
és hegedült, közösséget teremtett, amerre járt, s a
lelkészi szolgálat meg az élsport egységét példázta
akkor, midőn nem volt ez még magától értetődő
mindenkinek.
Szálfatermetűre nőtt, egy fotó tanúsága szerint végzős
lelkésztársai közül is kimagasodott, hatalmas erejéről
meg legendákat meséltek a valahai szemtanúk. Hogy
hittanra járó fiú tanítványai kérésére nyolc, egy székbe
kapaszkodó gyermeket emelt föl egyszer, máskor meg
részegen randalírozó falubeli atyjafiát megragadta,
majd – én Isten szolgájaként nem üthetek meg
”
embert, üsd meg hát magad te” szavak kíséretében –
átdobta a kerítésen.
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Igen, a dobás, az lett a mindene ifjan már, amire a pápai
református kollégiumban kapott rá. Gyermekcipőben
járt az atlétika még, a szabályok sem voltak
egységesek, a 15-16 éves diák a súlygolyót például
nekifutásból lökte-dobta el. Igaz, a nála idősebbeknél
is messzebbre, amire egy lőcsei versenyen fölfigyeltek
a pestiek, s hamarosan a kor neves klubjába, a BTCbe invitálták. Diszkoszt, gerelyt ekkor látott először
emlékirata szerint, az utóbbiból a magyar mintájút”
”
csupán, de kisvártatva ezt is messzebbre szórta el
mindenkinél. (A végénél fogva, a kidobásig a másik
kéz ujján egyensúlyozva hajították a vastagabb,
merevebb magyar szert, míg a – változtatásokkal –
ma is használatos svéd gerelyt” a közepén markolva
”
indította útjára a sportoló. 1912-ig mindkét fogással
versenyeztek, attól kezdve olimpián is a svéd
módi lett a hivatalos.) Lelkes volt az ifjú módfelett,
ám egyházi elöljáróival nehezebben boldogult.
Teológushallgatóként – fejcsóválva, rosszallásukat
kifejezve – még csak-csak elengedték a versenyekre
professzorai, de a végzett, s segédlelkészi, majd lelkészi
munkába állt Kóczán Mór bolondériájáról már hallani
sem akart a püspöke.
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A Ferencvárossal öt magyar bajnoki
címet szerzett gerelyhajításban

ÖRÖKZÖLD #

Magyarországra, az ország déli részébe, a bajai
egyházkerület egyik falujába került a család, aminek
feje itt dicsérte az Urat tovább, majd 1955-ben
Alsógödre költözött. Nyugdíjasként is vállalt szolgálatot,
ha szükség volt reá, s a sport szeretetét sem adta föl:
szervezőként, versenybíróként tevékenykedett, földi
pályája bevégzéséig, rendületlenül.
Kóczán Mór Isten ajándékáért (a sportért Coubertin
ódájának első sora szerint) az Istenre hivatkozó földi
hatalmasokat is kijátszotta néha, hogy az igaz Istent ő
szolgálhassa a pályán és a parókián egyaránt, egész
életében! Emlékezzünk jó szívvel reá!

Lássuk be: azt, hogy a tiszteletes úr nem a rábízott
nyáj lelkével, hanem – gatyában, az egész falu szeme
láttára! – saját teste edzésével foglalkozik, valóban
nehéz lehetett a tekintélyt mindennél fontosabbnak
tudó egyházi hatalmasságok némelyikének
megemésztenie akkoriban még. Ráadásul
Csallóközaranyoson – itt szolgált ismert versenyzőként
1914-ig – a falu népének jó része is tiltakozni kezdett.
Úrvacsorát venni annak kezéből, aki
a parókia kertjéből indított dobás előtt
minden alkalommal a markába köp?
Még mit nem!
Nem volt mit tenni, az 1911-ben (aztán még négyszer)
magyar bajnok lelkész Kovács Miklós álnéven indult
a stockholmi (1912) olimpián. Ott volt Londonban
(1908) is már, de gyakorlatlanként súlylökésben,
diszkoszvetésben és gerelyhajításban egyként kiesett.
1912-re az esélyesek közé tartozott, az aktuális – de
hivatalosan csak ettől az évtől számon tartott –
világcsúcsnál többször nagyobbat dobott. Ekkor már
játszva került a hármas döntőbe a huszonöt induló
közül, ahol az emlékek szerint a győztes svéd Lemming
eredményénél (60,64) kétszer is távolabbra hajította
gerelyét, ám – svédek voltak a bírók! – dobásait
kilépettnek minősítették... A harmadjára elért 55,50
méter így a bronzra lett elég, az eredetileg többre
taksált magyar atlétacsapat becsületét is megmentve
kissé.
Ő volt a gerelyhajítás első nem skandináv dobogósa a
játékok történetében, s a Ferencváros olimpián szerzett
első érmének gazdája is egyben. A klubnak 1910-ben
lett hűséges tagja – érme, Kovács Miklós névre kiállított
oklevele a Fradi Múzeumban ma is látható –, s az is
maradt, amíg maradhatott. Mert állomáshelyét s híveit
a trianoni országcsonkolás után sem hagyta el! 1914
és 1948 közt a csallóközi Csilizradvány tiszteletese
volt, énekkart, sportkört vezetett, ahol ő lett az elnök,
a jegyző, az edző és a szertáros egy személyben.
Versenyzett is 1926-ig még, csehszlovák színekben
indult a párizsi (1924) olimpián, majd az 1931-ben
alapított Csehszlovákiai Magyar Atlétikai Szövetség
alelnökeként újra gerelyt fogott, s 52,30 méteres
eredménnyel az összes ellenfelét leverte negyvenhat
évesen!
Ekkorra mindenki szerette, tisztelte őt. S amikor
a hontalanság éveinek” egyik pontján, 1948
”
szeptemberében – a hírhedt, máig meg nem tagadott
Benes-dekrétumok következményeként – Kóczán Mór
és családja is a kitelepítettek listájára került, az egész
falu némán hallgatta a magukkal vinni engedélyezett
holmit rejtő ládák leszögelését. Soha még oly
”
fájdalmasan, oly szívet tépően nem kondultak meg a
harangok, mint akkor, abban a pillanatban”, midőn
a szekerek a tiszteletes úrékkal elindultak, emlékezett
egy szemtanú.

!

A gödiek őrzik emlékét, hiszen 1999-ben Kóczán Mór-vándordíjat
alapítottak, amit a legjobb gödi sportolónak osztanak ki
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KOVACSICS
PÉTER

# 13+1

A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek. Ezúttal
férfi kézilabdacsapatunk
válogatott szélsőjét,
Kovacsics Pétert
faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

KOVACSICS PÉTER
Született:
Nagyatád, 1994. június 13.
Magasság, testsúly:
190 cm, 76 kg
Posztja:
szélső
Korábbi klubjai:

1. Gyerekként egyből kézilabdázó
akartál lenni?
Igen, mindig is ez volt a vágyam.
Negyedikes általános iskolás
koromban dőlt el a kérdés.
Berzencéről akkor már Csurgóra
kellett edzésre átjárnom,
s én boldogan mentem.
2. Gyerekként kik voltak
a kedvenc sportolóid?
A családdal sok
sportközvetítést néztünk,
nekem a Formula–1, a
pilóták közül Michael
Schumacher, a
teniszben Roger
Federer, kézilabdában
pedig Nagy Laci volt
a kedvencem.
3. Jelenleg kit
tekintesz a világon
és Magyarországon a
legjobb kézilabdázónak?
Idehaza Bánhidi Bencét és
a Fradiban játszó testvéremet,
Misit (Kovacsics Anikó beceneve –
a szerk.), míg a külföldiek közül a
norvég Sander Sagosent.
4. Mi a mostani Fradi legnagyobb
erénye?
Az összetartás és az egység. Tudunk
egymásért és a klubért küzdeni, a
pályán és azon kívül is összezárunk.
5. Más egyesületekhez képest
mennyiben más a Ferencváros
szellemisége?
Belülről megélve tényleg egy nagy
család. Járunk más szakosztályok
meccseire, szurkolunk egymásnak,
s persze az utcán vagy a boltban
rengeteg fradistával futunk
össze, sőt otthon, Berzencén is
folyamatosan kérdeznek minket
Misivel a Fradiról.
6. Ha választhatnál, kivel találkoznál
legszívesebben a nagyvilágból?
A klasszis teniszezővel,
Roger Federerrel és a híres
természettudós, dokumentumfilmes
David Attenborough-val.

7. Kedvenc ételed, italod?
Töltött káposzta berzencei módra
és víz.
8. Milyen autóval közlekedsz?
Ford Focusszal.
9. Kedvenc könyved, filmed,
színészed, színésznőd?
Könyvben a Negyedik, amely egy
többrészes könyvsorozat, filmben
az Insidious, mind a négy részét
láttam, vígjátékban a Női szervek
és a Másnaposok, színészben Zach
Galifianakis, színésznőben Melissa
McCarthy.
10. Mivel töltöd legszívesebben a
szabadidődet?
Odahaza, az állatok között, lovaink
is vannak, továbbá nagyon szeretek
utazni, régi álmom, hogy eljussak
Afrikába egy szafarira, egészen
pontosan Kenyába.
11. Mit tartasz a legfontosabb emberi
tulajdonságnak az életben és a
sportban?
Szorgalom, becsület, jóindulat, ezek
mindkét területen alapvető értékek.
12. A család jár a meccseidre?
Ha tehetik, a szüleink mellett Ferenc
bátyám is ott van a meccseimen és
persze Misién is, ám a nagy távolság
miatt nem mindegyikre tudnak
eljönni. Komoly érzelmi hátteret
biztosítanak nekünk, ami nagyon
fontos számunkra az életben és
a pályán egyaránt.
13. Közeli és távoli céljaid?
Nemzetközi szereplés a Fradival,
bekerülni a válogatottba, az olimpia
meg egyenesen hab lenne a tortán,
persze majd csak 2024-ben.
+1. Életmottód röviden?
Éld meg az álmaidat!

Csurgói KK, Balatonfüred,
Gyöngyös
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Idén 99 gólt szerzett az NB I-ben, a válogatottban
1 meccsen 1 gólt lőtt

A GÓLOKAT NEM MI LŐJÜK,
DE MI JUTTATJUK EL
HOZZÁTOK!
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