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FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁS
A FRADI HIVATALOS OLDALÁN
A világjárványnak nyilvánított koronavírus a nemzetközi
és magyar sportéletre, annak működésére is komoly
hatással van, ezért sok sporteseményt elhalasztottak
vagy zárt kapuk mögött rendeznek meg.
Ez a Ferencváros különböző szakosztályainak
aktuális versenyeit és mérkőzéseit is érinti,
ezért arra kérjük olvasóinkat és szurkolóinkat,
hogy az FTC hivatalos felületén, a Fradi.hu-n
tájékozódjanak a pillanatnyi helyzetről,
a mérkőzések változatlan, netán új időpontjáról.

TERET ADUNK
A VÁLTOZTATÓKNAK

A közösségi média felületeinken pedig érdekes tartalmakat
és exkluzív anyagokat találnak, valamint beszerezhetik hivatalos
termékeinket is a változatlanul üzemelő webshopunkban.

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

mvm.hu
!

Ne feledje, csak május 20-ig tudja adója 1%-ával támogatni az alapítványt!
Adószám: 18296147-1-43
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48
62

16 Ferenczi Márk története
18 Nemes gesztus, nehéz
időkben

6 Élet a koronavírus

A következő
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2020.
május 29-én
jelenik meg!
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alatt

24 Biztonságos körülmények

8 Bővülünk, újítunk,
fejlesztünk

28 Lakat alatt

10 Segít a Fradi, ahol

30 Vendégtoll: Szombathy

és kemény munka

csak tud

Pál

14 Én Fradim

32 Ez tényleg teljesen más

közeg
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34 Meg is erősödhetnek

46 Boldog születésna-

36 Kihalt utcák, nosztalgiá-

48 Kipiheni a felgyülem-

38 Még versenyezni is

50 Fradi-kvíz

a járvány alatt

zó fradisták Vegasban
tudnak

40 Helyezd magad
kényelembe

44 Leeresztett sorompók
fogságában

A jelenlegi helyzet remek alkalom arra, hogy felhívjuk
rég látott barátainkat, családtagjainkat

pot, Párduc!

lett fáradtságot

60 A hónap fotója
62 Szoba- és garázstuning

66 Könyvajánló

52 Abaházi Csaba

70 Öt és fél hónapot
ugye nem kell várni...?

54 Szakszerű

72 Kétesélyes játszma

58 Születésnap a

74 13+1 kérdés
Pohl Zoltánhoz

nyugalom

járvány árnyékában

!

Ezekben a napokban különösen nagy veszély a magány.
Figyeljünk embertársainkra!

FIGYELEM,
FEGYELEM,
TÜRELEM!

LEVÉL #

Jó érzés, mi több, gyakran megható, ahogy a fradisták figyelnek egymásra ezekben a nehéz napokban.
Nyilván más klubok hívei is ugyanezt teszik, ám a
Ferencváros tradíciója, nagysága, népszerűsége
talán komolyabb erővel jelentkezik a szolidaritás és
segítségnyújtás terén, s ebből a klub és a szurkolók
egyaránt alaposan kiveszik a részüket. Szép példák
gazdagon akadtak az elmúlt hetekben, magazinunk
10. oldalán erről bővebben is olvashatnak, a lényeg,
tudjunk egymásról, s ha szükséges, legyen lehetőség a gyors reagálásra. Mint a pályán, ahol a játékosoknak szintén segíteniük kell egymást a győzelem
érdekében. A cél most is hasonló, összefogás és
győzelem. Ez ügyben, azaz a klubot, a csapatot és a
közösséget önmaguknál fontosabbnak tartó fradistákra is abszolút érvényes feledhetetlen írónk, Márai
Sándor gondolata: – Mindaz, amit a világ akarhat
tőled, alku és félmegoldás. Csak az számít, amire
te szerződtél önmagaddal és jellemeddel. Ebben a
szerződésben nincs alku.
Az anyagi segítség mellett persze legalább ilyen
fontos a lelki kapcsolat, hogy a fradisták figyelnek
egymásra. Több olyan példát ismerek a szűkebb
pátriámban, ahol naponta érdeklődnek a fiatalabbak,
miként és miben támogathatják korosabb szurkolótársaikat, s ha kell, ugranak, mennek, segítenek. Az
FTC munkatársai és szurkolói adományokat gyűjtenek, támogatják a kórházi dolgozókat, mert tudják,
jelenleg így tudnak a legtöbbet tenni a klubért és a
közösségért. Magam is telefonon tartom méregzöld
barátaimmal a kapcsolatot, s megesett a környezetemben az is, hogy a bezártság során olyan
Fradi-drukkerek találtak egymásra az éterben, akik
évtizedek óta nem hallottak a másikról. Arról nem is
beszélve, hogy ebben az időszakban a korábbi évtizedek mérkőzéseit, versenyeit is kényelmesen vissza
lehet nézni a televízióban, ami egyrészt tanulságos,
hiszen szép korokat elevenít fel, másrészt erősíti a
tradíciót is.
Nyilván a karantén feszültségeket is generálhat, ám
ahogy a meccseket is a higgadt, nyugodt megoldások döntik el, mostanság sem lehet más a három
hívószó: figyelem, fegyelem, türelem. Figyeljünk egymásra, amíg szükséges, maradjunk otthon és legyünk
türelmesek. S akkor győzni fogunk, s újra együtt
örülhetünk a Fradi sikereinek, mert pontosan tudjuk,
nálunk nincs alku és félmegoldás: a mi szerződésünk
egy életre szól!
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# HÍREK

ATLÉTIKA
Atlétáink hazavittek
eszközöket is, elsősorban
erősítő edzéseket hajtanak végre.
ÚSZÁS
Úszóink számára a
szövetség jóvoltából
van lehetőség vizes
edzésekre, de természetesen nekik is vannak
otthoni feladataik.

ÉLET A KORONAVÍRUS ALATT

HÍREK #

GYORS

SZINKRONÚSZÁS
Edzőink videókat vettek
fel a kicsik számára,
amelyek alapján otthon
tudnak készülni.

ÍGY EDZENEK OTTHONRÓL SZAKOSZTÁLYAINK
A koronavírus-járvány miatt törölték az összes sporteseményt Magyarországon, bezártak az uszodák, a tornatermek és a sportcsarnokok is. Sportolóink azonban igyekeznek otthon minél jobb formában maradni. Utánajártunk, ki
milyen edzésekkel készül.

FUTSAL
Madarász János vezetőedző heti három edzést
vezényel, a többi nap
pedig egyénileg készülnek játékosaink.
BIRKÓZÁS
Felnőtt sportolóink
otthon, egyedül dolgoznak, esténként azonban van közös erőnléti
edzésre is lehetőségük,
míg a fiatalok egy
online szerencsekerék”
"
programmal gyakorlatoznak.

KAJAK-KENU
A kajakos fiataljaink
otthon végezhető kihívásokat kapnak edzőiktől, a
teljesítéstől függően pedig
hetente rangsorolják őket.
VÍVÁS
Vívóink heti edzésterveket
és videós elemzéseket
is kapnak, a válogatott
kerettagok pedig külön
erőnléti edzéssel
készülnek.

GYORSKORCSOLYA
A világbajnokság
elmaradásával több
volt a pihenőidejük,
de természetesen
ők is készülnek otthon.

TORNA
Tornászaink alap erősítő
feladatokat hajtanak végre – elsősorban a szinten
tartás a cél, hiszen az
eszközök hiánya kihívást
jelent. Válogatottainknak,
Babos Ádámnak és Balázs
Krisztiánnak engedélyezett a tornaterem használata.

TEKE
Tekéseink általános
erőnléti edzésekkel
igyekeznek egyénileg
a mindennapi gyakorlások ritmusát pótolni.
KÉZILABDA
Sportolóink edzésprogramot kapnak futásra,
erősítésre, továbbá
heti kétszer videót
változatos feladatokkal.

ÖKÖLVÍVÁS
Ökölvívóinknál videóhíváson keresztül zajlanak az edzések otthon is
elvégezhető gyakorlatokra, valamint koordinációs
feladatokra fókuszálva.

www.fradi.hu

JÉGKORONG
Az élő edzés különleges: Hegyi Ádám
tréningjeibe nemcsak
a játékosok, a stábtagok is beszállhatnak.
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Veterán, de teljesítménye alapján örökifjú futónk,
Kazi Tamás (balra lent) május 16-án ünnepli 35. születésnapját

!

Hokisunk, Hegyi Ádám minden kedden és csütörtökön
16.16-tól élőben vezényel erőnléti edzést a saddy34 Instagram-profilon

7

www.fradi.hu

# ZÖLDÖVEZET

BŐVÜLÜNK,
ÚJÍTUNK,
FEJLESZTÜNK

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

SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS

A FradiMédia folyamatosan törekszik arra, hogy
gyorsan, pontosan és exkluzívan tájékoztassa szurkolóit csapatunk legfontosabb történéseiről. Felületeinket
rendszeresen bővítjük és megújítjuk, alig több, mint egy
éve kapott új külsőt a Fradi.hu, miközben a közösségi
médiában egyre több felületen vagyunk aktívan jelen,
elég csak az elmúlt évben elindult Fradi Viberre vagy
éppen a TikTok-oldalunkra gondolni.
Legújabb fejlesztésünk eredménye az Albert Alapítvány
honlapján látható. Az alapítvány 2010 óta támogatja a
tehetséges, fiatal Fradi-sportolókat a legkisebbektől a
legnagyobbakig, hogy minél sikeresebbek lehessenek
az általuk választott sportágban.
Az új honlapon minden eddiginél részletesebben megismerhetik az Albert Alapítvány munkáját! A megújult felület menüstruktúrájában megtalálhatják a legfontosabb
aktuális híreket az alapítvánnyal kapcsolatban. Részletes beszámolót olvashatnak a névadóról, az egyetlen
magyar aranylabdásról, Albert Flóriánról. Megismerkedhetnek az Alapítvány tevékenységeivel, támogatási
rendszerével, valamint a szervezet által megrendezett
rendezvényekről, így a Fradi Családi Napról és az Albert-kupáról is hallhatnak.
Külön aloldalt szenteltünk az Albert Flórián életművét bemutató kiállításoknak, itt megismerkedhetnek a
vándormúzeum történelmével a kezdetektől napjainkig.
Megnézhetik a FradiMédia által készített, Hercegszántótól az Aranylabdáig című filmet is, amely bemutatja
Albert Flórián életútját.
Bízunk benne, hogy a megújult felület elnyeri az
érdeklődők tetszését. Jó böngészést kívánunk az
Albertalapitvany.hu-n!

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Záhony u. 7., 1300 Budapest, Pf. 278.
Telefon: 50-50-800. Fax: 50-50-805. www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu
OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
PORTFÓLIÓIGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
PROJEKTMENEDZSER: Nagy-Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,
zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei,
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.
A kiadó a MATESZ tagja!
Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk
és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek.
Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói
fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.
A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB KIADVÁNYAI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD,
GYEREKLÉLEK, APA MAGAZIN, FAMIILY.HU, SHOPPIEGO
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE,
BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4,
N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,
MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN,
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS,
4NETPLAYERS, GOLEM
Lengyelország: CKM.PL, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA, SHOPPIEGO
Az itt írt e-mail 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 önkéntes. 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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Az alapítványnak köszönhetően, már a határokon túlra is
többször eljutott az Albert Flórián emlékkiállítás

SZERKEZET:
Chronograph szerkezet
cal. VK68
TOK ÁTMÉRŐ:
44 mm
SZÍJ:
bőr
VÍZÁLLÓSÁG:
100 m
Sorszámozott 1-től 300-ig

# HÍREK

SEGÍT A FRADI,
AHOL CSAK TUD
A Ferencvárosi Torna Club tisztelettel és elismeréssel
adózik a koronavírus ellen küzdő valamennyi egészségügyi dolgozó, orvos, nővér, ápoló munkájának. A klub
életében mindig kiemelten fontos szerepet kapott a társadalmi felelősségvállalás, így van ez mostanság is, ezért
a járvány terjedésének kezdete óta igyekszik lehetőségeihez mérten segíteni a bajbajutottakon, az egyesület idősebb sportolóin, illetve azokon, akik ezekben az időkben
is emberfeletti módon küzdenek mindannyiunkért.
Márciusban az FTC vezetői és munkatársai, valamint
labdarúgói, az első csapat edzői, a szakmai stáb tagjai 15
millió forintot ajánlottak fel a Szent László és Szent István
Kórház Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítványnak. Ehhez a kezdeményezéshez később csatlakoztak az
FTC jégkorong-, kézilabda- és vízilabda-szakosztályainak
vezetői, szakemberei, sportolói, valamint munkatársai,
akik 5-5 millió forintot, együtt tehát szintén 15 millió forintot ajánlottak fel a koronavírus-veszély elleni küzdelem
megsegítésére az Uzsoki Utcai Kórház Mobilitás Alapítványának. A Groupama Arénát üzemeltető Lagardère
Sports Hungary Kft. és munkatársai pedig 10 millió forintot
utaltak át a Szent László és Szent István Kórház Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítványnak.
Legújabb kezdeményezésében az FTC és a Lagardère
Sports Hungary Kft. közös akciójaként ételt – naponta 140
adag meleg ebédet és tízórait – szállít a stadion közvetlen
közelében található Szent László Kórház hőseinek, az
intézmény dolgozóinak. Az akcióhoz csatlakozik a stadion
cateringes partnere, az Eventrend Kft., melynek dolgozói
az ebédet elkészítik és eljuttatják a kórházba, továbbá a
Pek-Snack Kft., amely a tízórai étkezéseket segíti termékeivel.
A klub az első pillanattól kezdve gondolt egykori kiválóságaira, idősebb sportolóira, az FTC munkatársai hetek
óta telefonon ajánlják fel a lehetőséget bevásárlásra és a
szállításra. Így segítettek például a háromszoros olimpiai
bajnok Kárpáti Györgynek is. A legtöbben hálásan fogadták a Fradi gondoskodását, ám szerencsére a hozzátartozók közelsége megkönnyíti a helyzetüket.
Ami biztos: a Ferencváros a továbbiakban is gondoskodik
és figyel hajdani sportolóira, továbbá a mindennapokban
heroikus küzdelmet folytató hétköznapi hősökre.

www.fradi.hu
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Az FTC hosszú évek óta elkötelezettje és a magyar sporton
belül vezéralakja a társadalmi felelősségvállalásnak

# HÍREK

GYORS
OTTHON IS EGYÜTT
Az akció keretein belül
ötszáz 65 év feletti bérletesnek szállít házhoz az FTC és
az LSH egy értékes ajándékcsomagot. Ebben a klub
támogatói által felajánlott
mindennapi egészségügyi
vagy élelmiszeripari termékek mellett olvasnivalót
is találnak a szurkolók. Az
FTC minden 65 év feletti
bérletese megkapja a Fradi
2019-es évkönyvét, továbbá
hozzájut az Albert Flóriánról
készült díszes képeskönyvhöz, valamint a ferencvárosi
klubmagazin, a Zöld & Fehér
egy különleges számához.
A klub az első pillanattól
kezdve gondolt egykori kiválóságaira, idősebb sportolóira, az FTC munkatársai hetek
óta telefonon ajánlják fel a
lehetőséget bevásárlásra és
a szállításra. Így segítettek
például a háromszoros olimpiai bajnok Kárpáti Györgynek is. A legtöbben hálásan
fogadták a Fradi gondoskodását, ám szerencsére a
hozzátartozók közelsége
megkönnyíti a helyzetüket.
Ami biztos: a Ferencváros
a továbbiakban is gondoskodik és figyel hajdani sportolóira, továbbá a mindennapokban heroikus küzdelmet
folytató hétköznapi hősökre.

HÍREK #

SZURKOLÓINK
IS ADAKOZTAK

ISAEL ÚJ FRIZURÁJA
FELROBBANTOTTA
AZ INTERNETET
Ahhoz hozzá voltunk szokva, hogy Isael
Barbosa, labdarúgócsapatunk sztárja folyamatosan változtatja amúgy is extravagáns
külsejét, hiszen a félreismerhetetlen hajkoronát előbb befonta, majd beszőkítette, ám
most aztán tényleg mindenkit meglepett!
Brazil támadónk ugyanis nekiesett” nullás
”
géppel a hajának, és kopaszra vágatta a
fejét! Az internet pedig felrobbant”, mind
”
Facebook-, mind Instagram-oldalunkon
számtalan reakció és hozzászólás érkezett.

Labdarúgó-, jégkorong-,
kézilabda- és vízilabda-
szakosztályunk mellett
szurkolóink is adakoztak a
nehéz helyzetben hősiesen
küzdő kórházi dolgozóknak.
Drukkereink több kórházat
is felkerestek Budapesten,
Egerben és Nyíregyházán
is, valamint a diósgyőriekkel is indítottak egy közös
akciót. Lejátszották ugyanis
a képzeletbeli Diósgyőr–
Ferencváros-mérkőzést,
amit végül e-sport meccs
formájában, Hajdú B. István
közvetítésével meg is tekinthettek a szimpatizánsok. A
kezdeményezésben a két
tábor csaknem 5 millió forint
jegybevételre tett szert, amit
teljes mértékben a járvány
miatt szorult helyzetben
lévő egészségügyi és egyéb
intézmények megsegítésére
fordítottak.

GYÁSZ

TÍZ ÉVE MENT EL A ZSENI

Máig sok idős Fradi-szurkoló megkönnyezi, ha Varga Zoli játékára, majd
tragikus halálára gondol. Április 9-én immáron tíz éve, hogy elhunyt a magyar
futball egyik legnagyobb egyénisége. Nem véletlenül tartották őt többen
a jogo bonito” magyar megtestesítőjének, hiszen kifogástalan technikai
”
tudása mellett a sportág iránti alázata és szeretete is utat, irányt mutatott. Kíméletlen őszinteségét a sportág honi morális állapota egyetlen pillanatra sem
fogadta el, véleményét, kijelentéseit azonban később az élet gyakran visszaigazolta. Varga Zoltán, a zseni még hatvan fölött is minden szerdán rendszeresen járt nevelőegyesülete, a Ferencváros Üllői úti stadionjába futballozni.
Tíz éve Zuglóban, a Danuvia-pályán hunyt el, azóta utánpótlástorna is ápolja
emlékét, erre a későbbiekben kerül sor a róla elnevezett sporttelepen.

MEGHALT FARAGÓ TÓNI BÁCSI

Fenyvesi II József

Február végén, életének 86. évében
elhunyt Faragó Antal. Tóni bácsi egy volt
közülünk, olyan fradista, aki rajongva szerette a klubot. Sőt, itt is dolgozott egészen
a 2000-es évek végéig, az élete egybefonódott az Üllői úti stadionnal. Jegyárus
volt, később főpénztáros, akitől a szokott
helyen, a borozó és az étterem előtti területen, a kis asztalkánál mindig hozzá lehetett jutni a belépőkhöz. Az 1990-es évektől
aztán rendezőként is dolgozott a Népligetben. Aki az elmúlt fél évszázadban csak
egyszer is volt Fradi-meccsen, biztos, hogy
találkozott Tóni bácsival, ő viszont immáron az égi Fradiban találkozhat barátaival,
kedvenceivel. Isten vigyázzon rá!

dr. Fenyvesi Máté

80 ÉVES A KIS TÜSKE”
”
Fenyvesi II József március 8-án ünnepelte 80. születésnapját. 1962 és 1965

között volt a Fradi játékosa, bátyjával, dr. Fenyvesi Mátéval részese volt két
bajnoki elsőségnek és a VVK-győzelemnek. Ebből az alkalomból volt játékostársai, barátai, az FTC Baráti Kör tagjai köszöntötték. Isten éltesse sokáig
erőben, egészségben!

www.fradi.hu
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Isael új frizurája hokisaink körében is népszerű,
akik karantén-hajviseletnek nevezik azt

!

Turay Józsefnek kezdetben Suttyó volt a beceneve, ám kimagasló
játéka okán később már Császárnak hívták a szurkolók
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ELHUNYT
NEMES GYULA
Egykori saját nevelésű
labdarúgónk március
3-án 71 éves korában
Brüsszelben elhunyt. Tizennyolc évesen mutatkozott be a felnőtt csapatban. Tizenötszörös
ifjúsági válogatottként
tagja és csapatkapitánya volt az 1955. és az
1956. évi UEFA-tornákon szerepelt tehetséges gárdának, amelyet
az Aranycsapat méltó
utódjának tartottak.
Hazai pályafutása az
1956-os forradalommal
ért véget, több társával
együtt nem tért vissza a
nyugat-európai túráról.
Belgiumban és Hollandiában kamatoztatta
tehetségét. Nyugodjék
békében!
EMLÉKEZÉS
TURAY JÓZSEFRE
Turay József, a magyar
futball és az FTC egyik
markáns alakja 1905.
március 1-jén született. Születésének 115.
évfordulója alkalmából
az FTC Baráti Kör és a
Fradi Múzeum megemlékezést tartott a
Groupama Arénában, a
róla elnevezett 1-es skyboxnál. Az összejövetelt
jelenlétével megtisztelte
a legendás labdarúgó
fia, ifj. Turay József.

www.fradi.hu

# HÍREK

ÉNFRADIM #

Vogel Adrienn lett a Mercarius
Flottakezelô márkanagykövete
A nemzetközi megmérettetések népszerû raliversenyzôjét,
Vogel Adriennt választotta márkanagykövetének a Mercarius
Flottakezelô. Az együttmûködés keretében a korábban az Év Nôi
Autóversenyzôjének is választott sportolónak egy Kia Proceed Gt-t
adott át március közepén a Pappas Autoval közösen a vállalat.

@hhnlbtty

@taskartamas

#

@Luca

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

Fotó: Koleszár-Sugár Kinga

@Réka

@tubakeniko

www.fradi.hu

A Mercarius Flottakezelônek
társadalmilag felelôs vállalatként
szívügye a magyar sportélet
támogatása. „A magas szolgáltatási
színvonal biztosítása mellett
kiemelten fontos számunkra, hogy
olyan tehetségeket támogassunk,
akik vállalatunk szellemiségéhez
hasonlóan a folyamatos fejlôdés
hívei. Ezért is tölt el minket nagy
örömmel, hogy egy kiváló
eredményeket produkáló
gyorsasági- és raliversenyzôt,
Vogel Adriennt köszönthetünk
márkanagykövetünkként”– mondta
el az együttmûködésrôl Rónai-Horst
László, a Mercarius Flottakezelô
Kft. ügyvezetô igazgatója. „Bízunk
benne, hogy a Pappas Autoval
közösen felajánlott Kia Proceed
Gt-vel hozzájárulunk Adrienn
idei szezonra történô hatékony
felkészüléséhez és további sikeres
versenyzéséhez” – tette hozzá.
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Május 10-én van kétszeres Európa-bajnok úszónk,
Csordás György halálának 20. évfordulója

Vogel Adrienn 2012-ben kezdte
a Lotus Ladies Cup magyar
márkakupában. A szezont négy
futamgyôzelemmel, öt dobogóval
zárta. 2016-ban a Hankook Racer
Cup újonc és nôi kategóriájának
elsô helyezettje, összetett negyedik
helyezettje lett. 2017-ben a Magyar
Nemzeti Autósport Szövetség,
2018-ban pedig a Formula Magazin
is az Év nôi autóversenyzôjének
választotta. 2019-ben a Kia
Platinum Cupon a kupasorozat
14 éves fennállásának legjobb nôi
eredményét érte el az összetett
ötödik hellyel.

# ÖRÖKZÖLD

Ferenczi Márk

MINDENNAP AZ ÁLMAIT ÉLI MEG
A LABDA KÉZRŐL KÉZRE,
LÁBRÓL LÁBRA, A TÖRTÉNET
SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR.
FERENCVÁROSI SPORTOLÓK,
KOLLÉGÁK MESÉLNEK EL
EGY-EGY ANEKDOTÁT, S
MÁRIS PASSZOLNAK EGYIK
TÁRSUKHOZ.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Ezúttal Vincze Károly, a sportcentrum
71 éves anyaggazdálkodója kérdezte Ferenczi Márkot, az FTC-MVM
Sportközpont eseménykoordinátorát:
milyen visszajelzéseket kap a népligeti
rendezvényekkel kapcsolatban az
ideérkező ellenfelektől, vendégektől?
Fikarcnyi elfogultság nélkül mondhatom, a vendégek szinte kivétel nélkül
szuperlatívuszokban beszélnek a
sportközpontunkról, főként azok, akik
korábban jártak már itt, hiszen van
összehasonlítási alapjuk. De például
az olasz Internazionale egyik vezetője
is őszinte elismeréssel szólt a népligeti
infrastruktúráról.

www.fradi.hu

S

akkor, íme, Ferenczi Márk
története, amely természetesen a Fradihoz kötődik:
Siófok közelében, Tabon nőttem
fel, s mélyfradista édesapámnak
köszönhetően már születésem
óta nagy rajongója vagyok a
klubnak. Sosem feledem, kamaszként ellógtam a suliból, mert
mindenképpen ott akartam lenni
Kaposváron a Fradi kupamec�csén. A mérkőzés döntetlenre
végződött, a csapat tehát nem
bukott meg, én viszont lebuktam, méghozzá látványosan.
Tisztán emlékszem, komoly
rendőri felvezetéssel mentünk
a Fradi-táborral a stadionhoz, s
bár sokan tartottak a balhétól,
másnap a Somogyi Hírlap ezzel a
főcímmel jelent meg: Elmaradt a
futballháború!

Ez nem lett volna még baj, ám a
nagyméretű fotóról én köszöntem
vissza, ahogy a kerítés tetején rázom az öklömet... A fotót kiszúrta
a testnevelő tanárom is, akivel
eleve nem voltam jóban, s rögvest
meg is kérdezte: Hülye vagy te,
Márk? A válaszom röviden így
szólt: Nem, csak fradista! A sors
ajándéka, hogy immár évek óta
a Ferencvárost szolgálhatom,
gyerekként ugyanis mindig arról
álmodoztam, hogy egyszer majd
a Fradinál dolgozhatok s az irodámat bordó függöny díszíti. Isten
segítségével mindennap megélem
az álmaimat a Népligetben, azzal
a pici különbséggel, hogy bordó
helyett zöld a függöny színe…

Szűcs Mihályhoz, az 1995-ös BL-csapatunk védőjéhez,
a társadalmi kapcsolatokért felelős menedzserhez:
Melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzése, amely
után a legnagyobb ünneplést tartották?
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Május 1-jén ünnepli 20. születésnapját Csonka András,
aki 7 NB I-es meccsen lépett pályára labdarúgócsapatunkban

PRECÍZ ÉS
MEGÁLLÍTHATATLAN

# CÍMLAPSZTORI

CÍMLAPSZTORI #

NEMES GESZTUS
NEHÉZ IDŐKBEN
Varga Roland 2015 óta a Ferencváros játékosa,
ez idő alatt a szurkolók egyik nagy kedvencévé vált.
Aki ismeri őt, pontosan tudja, nem csupán jó futballista,
hanem jó ember is. Az alábbi történet szintén ezt
bizonyítja, amelyben Varga Roland szép cselekedete
mellett egy remek kezdeményezést is megismerhetünk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Szélvészgyorsan történt minden. Varga Roland odahaza
nézegette a híreket, s megakadt a szeme azon, hogy a
Szurkolók az Állatokért mozgalommal jó kollegiális és baráti
kapcsolatban álló Murmuczok Állatgyógyászati Centrumnál
komoly állatorvosi számlák torlódtak fel. Az életveszélybe
került állatok műtétjeit a drukkerek állták, amíg bírták anyagilag. Varga Roland még aznap felhívta az alapítvány egyik
tagját, a Fradi berkein belül mindenki által csak Tarkónak becézett Nagy Lászlót, aki évek óta kíséri a csapatot a tétmec�cseken. Innentől pedig hallgassuk a csatártól a történetet:
Tarkó Lacit évek óta ismerem, kifejezetten jó barátság"
ban vagyunk, megkérdeztem őt, milyen gondjaik vannak,
ő pedig elmesélte, hogy a szerencsétlen állatok megmentése során orvosi számlák és adósságok halmozódtak fel.
Átéreztem a helyzetet, tudtam, hogy segítenem kell, hiszen
nekem is van kutyám. Persze azért megbeszéltem a dolgot
a párommal, Petrával is, majd miután ő is erősen egyetértett s támogatott, még aznap átutaltam az összeget az
állatgyógyászati centrumnak. Segíteni mindig jó, főleg,
ha megteheti az ember.”

ROLIT RÉGÓTA ISMEREM, ÉS NEM CSAK
EZ A SZÉP GESZTUSA MONDATJA VELEM,
NAGYON JÓ SRÁC, NAGY LÉLEKKEL,
MÉLTÓ A FRADI-MEZ VISELÉSÉRE
www.fradi.hu

18

!

Kétszer is 10 gól felett zárt a Fradival az NB I-ben: 2018–19ben 28 meccsen 12 góllal, 2017–18-ban 30 meccsen 17 góllal

!

A bajnokság félbeszakításáig 20 meccsen
6 NB I-es gólt szerzett
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www.fradi.hu

# CÍMLAPSZTORI

CÍMLAPSZTORI #

AZ ALAPÍTÓ IS FRADISTA

AZ ÖSSZEKÖTŐ

Újbudai irodájában megkerestük a Szurkolók az Állatokért
Varga Roliról és a kezdeményezésükről is szívesen beszélt:

A történet nem lenne teljes Nagy Tarkó” László
"
nélkül, aki nyolc éve kíséri a csapatot a hazai és

A történet 2017 nyarán, Nyíregyházától nem messze,
"
Nagycserkeszen a honi médiában is nagy figyelmet kapott német

tesítmény biztonsági vezetője. A született fradista

mozgalom alapítóját és vezetőjét, Kapin Richárdot, aki

külföldi tétmérkőzésekre, emellett a népligeti lé-

juhász keverék, Fülöp kutya tragédiájával és az ottani tüntetéssel

ugyancsak a Szurkolók az Állatokért mozgalom

kezdődött. Megkerestem néhány barátomat, akik különböző szur-

tagja, érdeklődésünkre Varga Roli szép gesztusá-

kolótáborok tagjai, megbeszéltük, valamit tenni kell, mert ugyan

ról is beszélt. Ám érthető módon házi kedvencével

sok hazai állatvédő szervezet létezik, ám azok főként hölgyekből

kezdte:

állnak, hiányzik belőlük az erő és a határozottság, ami ilyen

Nekem is mentett kutyám van, Kiwi hat éve,

"
úgynevezett dogómentés során került hozzám.

esetekben szükséges. Én elsősorban a Fradi női kézilabda-mérkő-

Mivel Békásmegyeren méregzöldként nőttem fel,

galomnak, s később az állatvédő alapítványunkhoz is rengeteg

a névválasztás is csak ebből a színből kerülhetett

fradista barátom csatlakozott.
Ám ebben a történetben példaértékű az összefogás a többi
táborral is, ilyenkor minden ellentétet félreteszünk, csak az állatok
megmentése a cél. Ez ügyben felejthetetlen élmény a két évvel
ezelőtti, éppen húsvétkor rendezett Újpest–Fradi, amely után
a szokásos kergetőzés, adok-kapok ment az utcán és a
stadion környékén, majd másnap a lila és zöld hőbörgők nagy
része együtt szállt fel a buszra és utazott el Makóra, hogy meg-

Fotó: Kozma Zsuzsi / 888.hu

zéseire jártam, alapítója voltam a Ligeti Egység nevű ultramoz-

ki, ráadásul mindig az argentin dog volt a kedvenc fajtám. A kezdetektől nagyon tetszett a kezdeményezés, amint lehetett, csatlakoztam Kapin
Ricsiékhez, akit még a Fradi női kézilabdamecscseiről jól ismertem. Különleges s talán páratlan
az az összefogás a szurkolótáborok között, ami
politikától, fajtól, felekezettől mentes, kizárólag

Kapin Richárd

az állatok megmentése a cél, ami sajnos gyakran
komoly költséget halmoz fel. Így történt, hogy

mentsen egy életveszélybe került kutyát. Persze nemcsak ebeket

több mint hatszázezer forintos adósság gyűlt

mentünk, hanem minden veszélybe került állatot.

Az alapítványnál nem hittek a szemüknek,
kaptak már segítséget máskor is, de ilyen
spontán és szívbéli megnyilvánulással ők
sem találkoztak még. Egyébként Varga
Roland nem először segített a mozgalomnak,
hiszen az öltözőben már korábban is gyűjtést
szervezett az állatok megmentéséért. Minderről
a Fradi játékosa ezt mondta magazinunknak:
Az emberek nagy része szereti az állatokat,
”
így vagyok ezzel én is, nekem egy mopsz
kutyusom van, Franco, akire úgy vigyázunk,
mint egy gyerekre. Mostanában, amikor
otthon kell maradni, a szokottnál is többet
sétálunk. Szerencsére ideális helyen lakunk,
közel a népligeti központhoz, ha szükséges,
négyszer, ötször is lemegyünk vele, igaz, a futást nem bírja, fél óra elég neki a komolyabb
tempóból.” Persze Varga Rolinak is hiányzik
a futball, a kényszerű szünetről és a bajnokság
esetleges befejezéséről röviden ezt mondta:
Nagyon hiányzik a futball, a tétmeccsek
”
hangulata. A zárt kapus meccsek a szurkolóink nélkül nekünk jelentik a legnagyobb
hátrányt, ám a sportszerűség azt diktálja,
ha máshogy nem megy, akkor így kell befejezni a bajnokságot. S így kell megnyernünk
a bajnoki címet.”

A Facebookon már 114 ezer fölötti a követőink száma, pillanatnyilag közel száz segítőnk van, vidéken több csoportunk, sőt már a
Csallóközben, Dunaszerdahelyen és az erdélyi Kovásznán, Sepsiszentgyörgyön is jelen vagyunk, az elismertség csalhatatlan jele,
hogy már külföldről is érdeklődtek, miként működünk. Soha nem
adjuk fel, mert számunkra ez egy küldetés, egy életforma, Varga
Roli gesztusa pedig bizonyíték arra, sok jóérzésű emberre számíthatunk. Nagyon jólesett, egyben meglepett, amikor felhívott, hogy
szeretne segíteni, s még aznap átutalta a 623 ezer forintot az
állatgyógyászati centrumnak. Nem
mellékesen Roli korábban is segített, amikor az egyébként
velünk abszolút megértő Murmuczoknál hasonló adósság gyülemlett fel, akkor az öltözőben gyűjtést szervezett, majd a Fradi
Shopban kihelyezett urnába a csapat részéről egy komolyabb
összeget helyezett el, így sikerülhetett kiegyenlíteni a számlákat.
Ez is a fradista összetartozás érzését, a szolidaritás erejét jelzi.
Nagyon sok célunk van még a kutyatartó jogosítványtól a menhelyek létrehozásáig, s nemcsak beszélünk, hanem cselekszünk is.”
Kapin Ricsi szólt még az iskolalátogatások sikeréről, hogy mennyire
fogékonyak a gyerekek az állatok szeretetére, s hogy meg kell
értetni velük, miért kell védenünk őket. A gyerekeknek tudniuk kell,
az állatok ugyanúgy éreznek szeretetet, fájdalmat, félelmet, mint
az emberek. Ezenkívül a mozgalom tagjai beszélnek a sport,
a hazaszeretet és a hagyomány fontosságáról, s hogy miért jó egy
közösséghez tartozni, ahol a saját bőrükön tapasztalhatják meg,
nem a galádság, a sunyiság, hanem a betyárbecsület,
a társakért való kiállás a legfontosabb erény.

www.fradi.hu
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A korábbi évtizedek csatározásai ellenére a magyar szurkolók
Európa-szerte példás módon tudnak együttműködni közös célokért

össze az állategészségügyi központnál, ahol évek
óta megértőek és segítőkészek, ám tudjuk jól, a
barátság alapja a szoros elszámolás. Ezért is jött
jól Varga Roli telefonhívása, majd segítsége. Rolit
régóta ismerem, és nem csak ez a szép gesztusa
mondatja velem, nagyon jó srác, nagy lélekkel,

Nagy László

CSOPORTOK AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN
Az országban több csoport alakult
a mozgalom keretein belül, sőt,
Felvidéken és Erdélyben is jelen
vannak már az állatvédők. A fővárosban
a Ferencváros, az Újpest, a Vasas
és az MTK drukkerei segítenek leginkább,
míg vidéken olyan városokban
csatlakoztak hatékony csoportok, mint
Győr, Kecskemét, Pécs, Komárom, Miskolc,
Békéscsaba, Nyíregyháza, Veszprém,
Szeged, Csorna és Jánossomorja.

!

méltó a Fradi-mez viselésére.”

EZ IS A FRADISTA
ÖSSZETARTOZÁS ÉRZÉSÉT,
A SZOLIDARITÁS EREJÉT
JELZI, NAGYON SOK CÉLUNK
VAN MÉG A KUTYATARTÓ
JOGOSÍTVÁNYTÓL A
MENHELYEK LÉTREHOZÁSÁIG.
PERSZE AZ A LEGFONTOSABB,
HOGY NEMCSAK BESZÉLÜNK,
HANEM CSELEKSZÜNK IS

A magyar szurkolók a válogatott és az állatok után most az egészségügyért is összefogtak Szurkolók Magyarországért néven
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Születési idő, hely:
1990. január 23., Gödöllő
Magasság, testsúly:
182 cm, 72 kg.
Mezszáma:
97
Mérkőzései és góljai az FTC-ben:
137/47
A válogatottban:
19/3
Eredményei a Fradiban:
2X magyar bajnok (2016, 2019)
3X Magyar Kupa-győztes (2015, 2016, 2017)
Szuperkupa-győztes (2015)

A MOZGALOM
Majdnem három éve már, hogy egy futballszurkolókból álló szűkebb
körben megalakult a Szurkolók az Állatokért, a Szurkolók az Állatkínzás Ellen nevű mozgalom. A drukkerek egyre nehezebben viselték
az állatok kínzását, megnyomorítását, meggyilkolását, s hogy az
állatkínzók gyakran a törvényi felelősségre vonást is megúszták.
A maroknyi szurkolói csapat mára megerősödött, és jelenleg több
ezres táborról beszélhetünk. A követők, szimpatizánsok száma a 112
ezres számot is meghaladta. Országszerte alakultak alcsoportok az
állatok megmentése érdekében, ráadásul korán felismerték azt is,

AZ ORSZÁGBAN TÖBB
CSOPORT ALAKULT A
MOZGALOM KERETEIN
BELÜL, SŐT FELVIDÉKEN
ÉS ERDÉLYBEN IS
JELEN VANNAK MÁR A
SZURKOLÓI ÁLLATVÉDŐK

hogy az iskolás és óvodás korú gyermekek nincsenek tisztában az
állattartás alapvető követelményeivel sem. Ezért óvodapedagógusokkal és tanárokkal kiegészülve programot készítettek, ezzel járják
az óvodákat és az iskolákat. Emellett a háttérben továbbra is segítenek az állatvédelmi törvénymódosítás benyújtásában is. Jellemző
a mozgalom elismertségére, hogy több szervezet és civil állatvédő
kéri segítségüket, hiszen olyan helyekre mennek be félelem nélkül,
ahová sokszor még a rendőrség sem mer. Fontos küldetésnek
tartják azt is, hogy kezdetben a szűkebb régiókat, majd az egész országot mentesítsék a kóbor állatoktól, így biztonságot és nyugalmat
teremtve az embereknek is.
(Bővebb információ és jelentkezés az érdeklődőknek a mozgalom

VARGA ROLAND

# CÍMLAPSZTORI

Facebook-honlapján, valamint a szurkolokazallatokert.hu weboldalon.)

FÖLÉNYBEN A KUTYÁSOK
A csapatban több játékosnak és segítőnek van háziállata, zömében kutyát
tartanak odahaza. Utóbbiak tábora
jóval nagyobb, hiszen a játékosok közül
Dibusz Dénesnek, Gróf Dávidnak,
Botka Endrének, Marcel Heisternek,
Eldar Civicnek, Isaelnek, Somáliának,
Michal Skvarkának, Varga Rolandnak,
a vezetők és segítők közül pedig Hajnal
Tamásnak, Kökény Antal csapatmenedzsernek, Lipcsei Gábor masszőrnek
egyaránt kutyája van. Ihor Haratinnak
macskája, akárcsak a technikai vezető
Haáz Ferencnek, ő ráadásul két cirmost
is tart otthon.

www.fradi.hu
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A házi kedvencek sportolóink otthoni edzéseit is feldobják,
akik nem egyszer be is vonják őket gyakorlataikba

VARGA ROLAND
NEM ELŐSZÖR
SEGÍTETT A
MOZGALOMNAK,
HISZEN AZ ÖLTÖZŐBEN MÁR KORÁBBAN
IS GYŰJTÉST
SZERVEZETT
AZ ÁLLATOK
MEGMENTÉSÉÉRT
!

Gróf Dávid és felesége is adakozott, 102 kg kutyaeledelt
juttattak el egy gyöngyöshalászi menhelyre
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Ahogyan a legtöbb klubnál, a mieink is kaptak otthoni edzésprogramot, ennek segítségével a nehéz
időszakban is fitten tudják tartani magukat. Vannak
azonban egyesületek, amelyek megpróbáltak egy
olyan, a lehető legbiztonságosabb rendszert kialakítani, amellyel most is tudnak nem csupán erőnléti,
hanem mégiscsak labdarúgótréningeket tartani.
Április elejére ily módon a Bundesliga valamen�nyi csapata edzésbe állt. Az FTC szakmai stábja is
kidolgozott egy rendszert, e szerint hétfőn, szerdán és pénteken a labdarúgók kis csoportokban,
egymástól biztonságos távolságot tartva, mégis
csapatként készülnek a remélhetőleg minél hamarabbi folytatásra.
– Nagyon sokat gondolkoztunk a rendszer kialakításán, egyeztettünk az orvosi stábbal, hogy minden
előírásnak megfeleljünk – mondta Hajnal Tamás, az
FTC sportmenedzsere. – Megvizsgáltuk, mi lenne a
legjobb megoldás annak érdekében, hogy a játékosokat szinten tudjuk tartani, és ne veszítsük el egymást teljesen szem elől, illetve hogy a csapatszellemet is fenn tudjuk tartani. Ezért úgy döntöttünk,
hogy minden második nap a Népligetben nagyon
ellenőrzött körülmények között, az egészségügyi
előírásoknak megfelelve, kis csoportokban edzünk.
Ez úgy néz ki, hogy hétfőn, szerdán és pénteken
maximum hatfős csoport tartózkodik egy időben
a pályán, és az erőnléti edzőink által összeállított
labdarúgó-specifikus gyakorlatokat végeznek a játékosok. Ez elsősorban fizikális terhelést jelent. Reméljük, ezt a jövőben is fenn tudjuk tartani. Nagyon
fontos, hogy ne csak otthon, egyénileg végezzék el
a labdarúgók az edzéstervet, hanem legyen közös
munka is. A játékosok profin állnak hozzá ehhez,
pontosan tisztában vannak vele, hogy a jelenlegi
egyrészt nagyon nehéz időszak, másrészt viszont
kiemelten fontos, hogy szinten tudjunk maradni.
Sőt adott esetben, bizonyos területeken esetleg
olyan munkát is el tudjunk végezni, amire a szezon
közben nem lenne idő. Folyamatos kommunikációra
van szükség ahhoz, hogy ez megfelelően működjön, és arra is, hogy erősítsük egymásban ezeknek
a feladatoknak a fontosságát. Az első és leglényegesebb természetesen számunkra is az egészség
és a család. Ha ott minden rendben van, csak akkor
lehet a sportra vagy bármilyen más tevékenységre
gondolni. Mi ezt az egyensúlyt szeretnénk fenntartani, és szerintem ez jól működik eddig.
Minden labdarúgónk külön autóval, meghatározott
időpontra érkezik az FTC-MVM Népligeti Sportközpontba. Ezzel elkerülhető, hogy akár a parkolóban
több futballistánk összefuthasson.

Biztonságos
körülmények
és kemény munka
Labdarúgócsapatunknak is alkalmazkodnia kellett a veszélyhelyzethez. Mindez
szokatlan, különleges megoldásokat igényel. Megmutatjuk, hogyan is történik
ez klubunknál, a Fradi miként, milyen módszerekkel edz, hogy a lehető legjobb
formában tartsa magát a kényszerszünetben is. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
www.fradi.hu
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Az NB I felfüggesztésekor a házi góllövőlista élén Zubkov állt 8
találattal, őt Boli és Isael 7-7, míg Varga és Tokmac 6-6 góllal követte

!

A Fehérvár és a ZTE elleni volt idén a két legnézettebb
mérkőzésünk, ezeket 253, illetve 233 ezer tévénéző követte

Természetesen a telep területére kizárólag
azok léphetnek be, akik átestek a testhőmérséklet-mérésen. Ha mindent rendben találtak, akkor
nyílnak a kapuk, és csak ezután lehet leparkolni.
Futballistáink már edzésfelszerelésben jönnek, azaz
nincs semmilyen öltözőhasználat, a tréning végén
pedig a koszos mezeket nem adják le a mosodába,
hanem hazaviszik magukkal és ott mossák ki azokat. – Számunkra is szokatlan ez az időszak, hiszen
sok minden eltér a napi megszokott rutintól – kezdte a helyzetjelentést Sigér Dávid. – Például nem
megyünk be az öltözőbe, csak összefutunk a pálya
szélén. Tényleg egy jó struktúrát sikerült kitalálni
erre a helyzetre. A lehető legkevesebb találkozás
van a sporttelepen, ötös, hatos csoportokban
megérkezünk, mindenkin rajta van az edzőszerelése, nincs kézfogás vagy pacsi sem. Így kezdődhet el
a tréning. Az edzéseket is úgy állították össze, hogy
csak öt-hat ember használja az egész pályát, tehát
nagyon távol vagyunk egymástól, ezzel is csökkentve a rizikót. Főképp fizikális jellegűek a gyakorlatok,
persze alkalomadtán labdához is érhetünk, de csak
úgy, hogy mindenkinek van egy saját labdája, és
azzal megy végig a pályán, tehát nem csereberéljük
azokat magunk között. Bóják gyors kerülgetése a
végén kapura lövéssel az alapgyakorlat, de a közös
tréningek végén sem marad el a hasizomfejlesztés.

MEGPRÓBÁLTUK
A KONDICIONÁLIS
GYAKORLATOKAT
EGY SZOBÁRA
MINIATÜRIZÁLNI,
HOGY HA NETÁN
VALAKI EGYÁLTALÁN
NEM TUD KIMOZDULNI,
AKKOR EZEKET
OTTHON, SAJÁT
TESTSÚLLYAL,
MINIMÁLIS ESZKÖZIGÉNNYEL IS
MEG TUDJA
VALÓSÍTANI
25
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A lényeg, hogy nincsenek párharcok és nincs
semmilyen testi kontaktus sem. Nehezebb, de valahogy meg kell oldani. Szerintem még így is jobb,
mintha csak az erdőben futnánk egyedül mindennap. Az ugyanis nem ugyanolyan, mint egy közös
foglalkozás, itt mégiscsak futballcipő van rajtunk.
Úgy tudjuk a munkát elvégezni, hogy az jobban
hasonlít egy futballedzéshez.
Mivel azonban egy héten csak háromszor vannak
ilyen tréningek, nem maradhat el az otthoni testmozgás sem.
– Nagyon nehéz, hiszen mindenki négy fal
között van – mondta ismét Hajnal Tamás. – Nem
lehet konditermekbe menni, és az ott megszokott
eszközöket használni. Természetesen itt mindenkinek a saját kreativitására is szükség van. Az erőnléti
edzőnk, Bali Peti vezetésével személyre szabott
erősítő programokat és állóképesség-fenntartó
vagy -fejlesztő programokat állított össze a stáb,
ezt kell a játékosoknak otthoni körülmények
között elvégezniük.

FOLYAMATOS
KOMMUNIKÁCIÓRA
VAN SZÜKSÉG AHHOZ,
HOGY EZ MEGFELELŐEN
MŰKÖDJÖN, ÉS ARRA IS,
HOGY ERŐSÍTSÜK
EGYMÁSBAN EZEKNEK
A FELADATOKNAK
A FONTOSSÁGÁT

A CSALÁDTAGOK IS BESZÁLLHATNAK...
A játékosainknak egyénileg elvégzendő feladatok hasonlóak az otthoni edzésekre, erőfejlesztésekre specializált applikációkban található gyakorlatokhoz. Persze
ezek száma és intenzitása még az ilyesfajta appok profi
szintjét is jócskán túlszárnyalja. Számtalan fajta lábemelés,
különböző típusú fekvőtámaszok, hasizomgyakorlatok,
a combizmot megmozgató kitámasztások, az egyensúly
fejlesztését is segítő feladatok vannak a repertoárban.
Ezek elsődlegesen persze arra kellenek, hogy labdarúgóink az eddiginél is jobb erőállapotban térjenek vissza, de a
családtagok számára is hasznosak lehetnek. Ihor Haratin
például kedvesével együtt végezte a tréning egy részét,
ezzel is feldobva az edzések monotonitását.
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A Fradi.hu szavazásán szurkolóink Franck Boli Kaposvár
ellen szerzett gólját választották a legszebbnek márciusban

!

A Kaposvár elleni játékuk alapján Dibusz, Lovrencsics, Haratin
és Tokmac is bekerült a 28. forduló legjobb tizenegyébe
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Bali Péter erőnléti edzőnk azt is részletezte, milyen szempontokat vettek figyelembe, amikor összeállították a játékosoknak
a gyakorlatokat. És persze azt is megkérdeztük: hogyan lehet ilyen körülmények
között pontosan ellenőrizni, hogy mindenki százszázalékosan elvégezte-e azokat?
– Rendkívüli a jelenlegi helyzet – kezdte
Bali. Mégis hasonlít a felkészülési időszakhoz, olyankor is hasonló programokat
írunk elő a játékosoknak, csak éppen
most egyáltalán nincsenek mérkőzések.
Megpróbáltuk a kondicionális gyakorlatokat egy szobára miniatürizálni, hogy ha
netán valaki egyáltalán nem tud kimozdulni, akkor ezeket otthon, saját testsúllyal,
minimális eszközigénnyel is meg tudja
valósítani. Az ellenőrzés többféle módon
történik. Akinek van Polar pulzusmérő
órája, azt azon keresztül mérni is tudjuk. Ugyanakkor mindenkit arra kérünk,
vegyék fel a telefonjukkal az edzéseket videóra, ez alapján pedig meg tudjuk nézni,
hogy mindenki megfelelően elvégezte-e a
kiosztott feladatokat. Szinte olyan ez, mint
az iskolásoknál a testnevelésóra.
– Nekem is az jutott egyből az eszembe,
hogy vannak olyan rokonok, ismerősök a
családban, akik kisiskolások még, és be
kell küldeniük a testnevelő tanáruknak az
anyagokat arról, amit megcsináltak – mesélte mosolyogva Sigér. – Most nálunk is
ez van. De amikor nem kellett felvennünk
a gyakorlatokat, én akkor is megcsináltam
mindent, hiszen ez az érdekem. Akkor
is edzenék, ha nem kapnék személyre
szabott programot. A nappaliban szépen
félrerakom az asztalt, a széket, így el tudom végezni a kiosztott feladatokat.
Bali Péter azt is részletezte, pontosan
milyen feladatsorokkal izzasztják meg
otthonaikban labdarúgóinkat.
– Vannak erőfejlesztő, mobilizációs
és stabilizációs gyakorlatok, valamint
A-intenzitív intervall jellegű edzések –
folytatta erőnléti edzőnk. – Az adott
körülményekhez próbáltuk összeállítani
a feladatokat. Ezek elsődlegesen azt a
célt szolgálják, hogy ha a bajnokság újrakezdése előtt lesz pár hét felkészülési idő,
akkor egy kicsit könnyebben induljunk el.
Ezzel a munkával ugyanis szinten tudjuk
tartani a labdarúgókat.
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LAKAT
ALATT
Gyakorlatilag egyik napról a másikra
leállt a teljes sportvilág. Megálltak a
versenyek, befagytak a sorozatok,
megakadt a kvalifikáció. Ezzel együtt
pedig eltűntek a konkrét, jól látható
és követhető célok is, és a helyüket
felváltotta a teljes bizonytalanság.

A VERSENYEK NÉLKÜLI LÉT
OLYAN A SPORTOLÓKNAK,
MINT EGY ÉRZELMEKTŐL
MENTES KÉNYSZERHELYZET,
AMELYBE AKARATUKON KÍVÜL
RAGADTAK BELE

SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

Bár az addig történtek fényben a tokiói olimpia elhalasztásának kiütéssel felérő híre nem érte teljesen
váratlanul a sporttársadalmat, ettől még nagyot
csattant, és a helye azóta is sajog. Ráadásul visszaütni sincs kinek. Egyetlen lehetőség maradt: talpra
állni és újratervezni. Hiába készültek rá lélekben
"
a sportolók, attól a pillanattól, hogy az elnapolás
megmásíthatatlan ténnyé vált, és azzal együtt
minden addigi terv és rendszer borult, más lelkiállapotba kerültek a közvetlen érintettek. Esetükben
ez egy gyászfolyamat, mellyel a kiszámíthatatlanság és az abból eredő szorongás dacára is meg
kell küzdeniük” – összegzi sportlélektani szempontból a minket körülvevő káoszt dr. Kárpáti Róbert
sportpszichiáter. Ehhez a megméretéshez” kellenek
"
új és belátható célok, valamint megújult motiváció,
amely a feje tetejére állt hétköznapokban is munkára
sarkallhat. Iszonyatosan nehéz ugyanis a sportolónak
erőt meríteni ebben a helyzetben, amikor a napi rutinjából minden szín elveszett, ami a monoton edzéseket
élményekkel töltötte meg.
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Itt nagyon sok múlik azon, milyen volt korábban
"
edző és tanítványa viszonya. Ha a kettejük közötti
kommunikáció elért már egy olyan szintre, hogy
a sportoló feltétel nélkül tud bízni a trénerében,
akkor rá támaszkodva tovább tud most menni. De
ha mindketten összerogynak, a versenyző biztosan belekerül egy demotivált állapotba, amely
könnyen pályafutása végét jelentheti.”

Aki rendszert tud vinni a rendszertelen mindennapokba, keresi a lehetőségeket, és ellensúlyozza a
négy falon kívül rekedt kontrollt, az pozitív élményekkel jöhet ki ebből a páratlanul nehéz időszakból. Addig pedig annyit megtehet önmagáért,
"
hogy régebbi újságcikkeken, nyilatkozatokon,
közvetítéseken keresztül felidézi, újraéli korábbi
sikereit, feljebb tornászva ezzel adrenalinszintjét.”

EMLÉKEKBŐL TÁPLÁLKOZVA

HIÁNYZIK A KÉMIA

De legalább ennyit számít a személyiség is. Alapszabály, hogy egy profi nem omolhat össze attól, ha
nehéz élethelyzetbe került. Bár a jelenlegi szituáció
minden elemében egyedi, mutat némi hasonlóságot
egy hosszabb kihagyással járó sérülés körülményeivel. Mindkettő váratlan, mindkettő borítja az addigi
terveket, és egyik esetében sem tudható, mikor
állhat vissza minden a megszokott kerékvágásba.
De egy kellően érett személyiség igyekszik minél
gyorsabban alkalmazkodni az új feltételekhez.

Ahogy utóbbi tanács is sugallja: amit csak lehet,
az egyedüllétben is meg kell idézni a jól megszokott rutinból. A közösségi élményekből azonban
nagyon kevés menthető át, ami szintén komoly és
demotiváló veszteség. A sportpszichiáter szerint ez
a helyzet olyan, mint egy kényszerszituáció, amelyben nem az érzelmeink, hanem a külső tényezők
tartanak minket.

!

Férfi kéziseinknél 101 góllal Nagy Bence 2., míg
Bozo Andelic 83-mal a 9. lett az NB I-es góllövőlistán

!

A nőknél Klujber Katrin 101 góllal a 7.,
Háfra Noémi 95 góllal a 8. helyen zárt az NB I-ben

Nincsenek versenyek,
"
nincsen megméretés, sem
siker vagy éppen kudarc,
ahogy az amúgy jelentéktelennek tűnő ingerek is
– mint például az edzőterem portásának minden
reggel ránk köszönő mosolya – kikoptak a sportolók
életéből. Ez egy kémiamentes időszak, amely hosszú
távon nehezen kezelhető
az amúgy intenzív szociális
élethez, szerepléshez és
reflektorfényhez szokott
versenyzők számára.”
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SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere
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# VENDÉGTOLL

VENDÉGTOLL #

A VÁLASZ
SZÍNE
ZÖLD

Hatalmas kihívás érte a globalizált világ és gazdaság
rendszerét a koronavírus-járvánnyal. Ezalól a sport,
a futball és a Ferencváros sem vonhatja ki magát.
Legyen a Fradi ebben a válságban erős, erkölcsös
és egyetértéssel teli: keresse az örök értékeket.
SZÖVEG: SZOMBATHY PÁL

Egy olyan biológiai csapás érkezett,
amely háttérbe szorította az elmúlt
évek első számú slágertémáját a
világpolitikában: a felmelegedést és
klímaváltozást. Tette ezt ráadásul
úgy, hogy a járvány elleni hatékony
védekezés kulcsa a leállás, a lassítás,
a bezárkózás, falak emelése lett, ami
pedig azonnal látványos hatást gyakorolt a levegő, a környezet állapotára
is: eltűnt a szmog a nagyvárosok utcái
fölül, 200 kilométerről látni a Himaláját Indiában. Ezer Greta Thunberg jól
felépített médiadühe ezredannyit sem
ért, mint egy denevér szárnycsapásainak édes-savanyú levesben végződése – mondom ezt persze átvitt
értelemben, hiszen a járvány kitöréséről való biztos tudásunk egyelőre az,
hogy semmi biztosat nem tudunk még.
E sorok írásakor reménykedhetünk
abban, hogy a járvány magyarországi
terjedése az olasz és spanyol tapasztalatok alapján jobban fékezhető, s
reménykedhetünk, hogy az egészségügyünkre helyezett nyomást kibírjuk.
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2020 egy félbemaradt, félbeszakadt,
kettétört év lett: ez viszont már biztos.
Hogy semmi sem lesz úgy, mint a
vírus előtt, az kiderül majd, de a világ
bizonyosan lassan zökken csak vissza
a régi kerékvágásba, amennyiben
nem lépünk új utakra, mert egy ekkora
krízis azért erre is ösztökéli majd a
kormányokat. Miről van itt szó? A
fogyasztói társadalom válságáról, sebezhetőségéről. Ez a globális járvány
ugyanis, habár nem pusztítja el az
emberiség harmadát-negyedét-tizedét – mai tudásunk szerint leginkább
a krónikusan beteg idős emberekre
a legveszélyesebb –, mégis képes
megbénítani az életet, amely mai
formájában szinte mindenhol szinte
egyforma módon és mértékben fékez:
nem utazunk, nem kereskedünk, nem
tárgyalunk, nem megyünk színházba,
éttermekbe, meccsekre, azaz nem
fogyasztunk. És amit nem fogyasztunk, az feleslegessé válhat. Sőt, netán
némely fogyasztói szokásokról most
derül ki, mennyire nem is hiányoznak,
dózisuk tehát csökkentendő.
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Kiderülhet, mennyire hamis érvelés a gazdaságban igényekről” beszélni, amelyeket
”
csak kiszolgál” a piac: nem, azoknak az
”
igényeknek a túlnyomó részét először a piac
keltette, hogy utána kiszolgálhassa. Na most
éppen ennek snitt, vége – kérdés, meddig
és mennyire.
A modern szórakoztatóipar egyik hatalmas
terepe a sport, a sportgazdaság. A sport
egykori (ó, mily régen volt is) naiv, tiszta
amatőr, nemes versenyre épülő ideái régen
eltűntek, ha egyáltalán valamikor is érvényesülhettek, hiszen az ember száz–százötven éve sem volt szelídebb lény, mint ma.
Ugyanakkor ezeknek a szép álmoknak a
vágyott lenyomatai ma is ott élnek minden
versenysportban – ezt az örök emberi
gyönyörűséget keresik a szurkolók is, hiába
alakítja őket a globális piac haszonkulcsa
helyi rajongóból identitáscsökkentett” fo”
gyasztókká, akik ma már néhány rossz szezon után mezt, címert is cserélhetnek, hogy
mindig az aktuális győztesek után menjenek;
mondhatnám, a cél az, hogy már Róma se
legyen örök, csupán az üzleti körforgás.

!

Hazánkban 1926-ban indult az első profi bajnokság,
véget vetve az álamatőr státusznak

A JÁRVÁNY MEGTÁMADTA
A SPORT SZÖVETÉT IS,
A VILÁG LESRE FUTÁSA
UTÁN A TRADICIONÁLIS
SZURKOLÓ FIGYELI KEDVENC
KLUBJÁT, VAJON AZ HOGYAN
REAGÁL A VÁLSÁGRA:
PUSZTÁN MEGPRÓBÁLJA
TÚLÉLNI, ABBAN BÍZVA,
HOGY A RÉGI MÓDON
FOLYTATHATÓ LESZ
MAJD MINDEN? VAGY
KÉSZÜL A KREATÍV
KIHÍVÁSOKRA, HOGY
A GAZDASÁGI VISSZAESÉST MIKÉNT LEHET OKOSAN
KIHASZNÁLNI RÉGI ÉRTÉKEK
FELTÁMASZTÁSÁRA
!

1926 és 1935 között párhuzamosan futott egy profi
és egy amatőr labdarúgó-bajnokság
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A sport gazdasági ágazatként nagy
áldozata a rendkívüli állapotnak: olimpia
és labdarúgó-Eb egy évvel elhalasztva,
a bajnokságok szünetelnek, a befejezés
esélyét április derekán sem látta senki.
A klubok belekezdtek a játékosok fizetéscsökkentésébe, anyagi viták támadtak, a
jövő bizonytalan, az iparág túlélési ereje és
öngyógyítási képessége ilyen tapasztalatok
híján ismeretlen, tehát bizonytalan. A szurkoló pedig ül otthon és csak imádkozhatunk,
hogy a ronda új világ nem neveli-e át még
inkább fotellénnyé, aki áttér az e-sportra,
hiszen a számítógép nem olyan vírusokat
terjeszt, amelyek megtámadhatják túlsúlyos
testét. A virtuális sport nagy kihívás a pályák
valódi élményeivel szemben.
A járvány megtámadta a sport szövetét
is, a világ lesre futása után a tradicionális
szurkoló figyeli kedvenc klubját, vajon az
hogyan reagál a válságra: pusztán megpróbálja túlélni, abban bízva, hogy a régi módon
folytatható lesz majd minden? Vagy készül
a kreatív kihívásokra, hogy a gazdasági
visszaesést miként lehet okosan kihasználni régi értékek feltámasztására? Milyen
elvei lesznek a klubnak ebben a helyzetben, lesz-e ereje ellenállni egyes játékosok
önzésének, mások hisztériájának, valódi
közösséggé formálta-e csapatait az elmúlt
években?
Ilyenkor a cselekvés ereje, a tervezés
okossága, az elveink tartóssága mellett
szerintem hinni kell a szimbólumokban is.
Reméljük hát, hogy környezetére érzékenyebb korszak jön, s ha zöldebb a világ,
abban egy zöld klubnak meg kell látnia a
jeleket. Legyen a Fradi ebben a válságban
erős, erkölcsös és egyetértéssel teli: keresse
az olyan értékeket, mint klubhűség, nevelés,
tartás, a lemondás nemessége, küzdőszellem, nagyvonalúság. Szeresse és fogadja
be az idegeneket, messziről érkezőket,
de ne engedje fellazítani örök törvényeit,
hagyományait, tehát a lényegét. A válságot
érdemes lehetőségként felfogni a korrekcióra is: a zöld természetessége és a fehér
tisztasága mutassa meg, hogy a nehéz idők
erős embereket szülnek.
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# VÍZILABDA

MEKKORA KÁRT OKOZHAT HOSSZÚ
TÁVON EZ A VÁLTOZÁS?

EZ TÉNYLEG
TELJESEN
MÁS KÖZEG

Tökéletesen működő gépezet kellett
ahhoz, hogy az FTC férfi vízilabdacsapata zsinórban kilenc kupát nyerjen
két év alatt. A játékosok csúcsra járatásában nagy szerepet vállalt erőnléti
edzőnk, Pozsonyi Zsolt, aki örömmel
mesélt a munkája kulisszatitkairól.

Nem egyszerű fenntartani az intenzitást ilyen
körülmények között, de vannak alternatív
megoldások. Célszerű különböző gumiköteleket
használni például a fekvőtámasznál, az alsótest erősítésénél pedig az egylábas gyakorlatok jelenthetik
a megoldást. A négy-öt másodpercen keresztül
tartó, lassú egylábas guggolás komoly kihívás egy
élsportolónak is.

A FIZIKÁLIS FEGYVERÜNK.” RENGETEGSZER
”
HALLOTTAM VARGA ZSOLTTÓL EZT A KIJELENTÉST, AMIKOR EGY-EGY HAJRÁBAN MEGNYERT
MECCS UTÁN A SIKER KULCSÁRÓL KÉRDEZTÉK.
A CSAPAT ERŐNLÉTI EDZŐJEKÉNT TÉGED ILLET
A DICSÉRET?
Örülök, ha ezt tapasztalod, de persze ez közös érdem. A vízi kondíciót Zsolték edzései révén szerzik
meg a játékosok, én a jó fizikális alapot biztosítom
ehhez. A szárazföldi edzésekkel nem tudom modellezni azt a terhelést, amit a medencében kapnak,
de a jó fizikumra mentálisan is lehet támaszkodni,
hiszen ha nem is megy a játék, akkor szoros meccsnél az utolsó szó a miénk.
KÖZBESZÓLT A KORONAVÍRUS, EGYELŐRE NEM
LEHET TUDNI, MIKOR FOLYTATÓDIK AZ IDÉNY.
EZ HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A MUNKÁT?
Egyik edző vagy sportoló sem volt felkészülve arra,
hogy egyik napról a másikra a négy fal közé szorul.
Mi éppen egy alapozó időszak kellős közepén voltunk, a szezon legfontosabb szakasza előtt. Kutatások szerint két-három hét alatt még nem kezdődik
el az izomzat leépülése, de utána már kezdhetünk
aggódni, hogy elég lesz-e az a fajta edzésmódszer,
amit otthon tudnak elvégezni a sportolók.
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Az úszás olyan specifikus állóképességet igényel,
amit például kerékpározással képtelenség pótolni.
Ha tudunk megfelelő terhelést adni kiegészítő eszközökkel, akkor az izomtömeget valamilyen szinten
meg tudjuk tartani, de a kevesebb edzés miatt a
zsírfelhalmozódás mindenképpen nagyobb lesz
az izomvesztés terhére. Nem szabad teljesen leállni,
mert el lehet veszteni azt az állóképességet, amit
a játékosok kemény munkával felépítettek. Ha a
lehetőségek korlátozottak is, akkor is folytatni kell
a mozgást. A hízásra hajlamos sportolóknak most
jobban kell figyelniük a táplálkozásra is. A minőségi
alvásra és a különböző regenerációs technikákra még nagyobb hangsúlyt lehet fektetni. Annak
ellenére, hogy nem kell meccsekre készülni és korán
reggel kelni az edzések miatt, tartani kell a napi
rutint, például időben le kell feküdni, hogy a későbbiekben ne legyen gond a visszaállással.

HOGYAN TUDJÁK FORMÁBAN TARTANI
MAGUKAT A JÁTÉKOSOK?

SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL
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KORÁBBAN DOLGOZTÁL LABDARÚGÓK, TENISZEZŐK ÉS KOSÁRLABDÁZÓK MELLETT IS, S JELENLEG AZ FTC FÉRFI KÉZILABDACSAPATÁNAK AZ
ERŐNLÉTI EDZŐJE IS VAGY. MIBEN KÜLÖNBÖZIK
A VÍZILABDÁSOK FELKÉSZÍTÉSE?
A fizikális erőfejlesztés nagyjából hasonló, itt is
a törzserősítés, a fekve nyomás, a guggolás, a
húzódzkodás az alapgyakorlatok. A legmarkánsabb különbség maga a közeg, amiben játszanak.
A vízben nincs kontaktus a talajjal, ezért kerülöm
a felugrásos gyakorlatokat, mert a becsapódásokkor fellépő erőkhöz nincs hozzászokva a pólósok
teste, ízülete, tehát óvatosan kell megoldani a láb
dinamikus erőfejlesztését. A vízilabdában a legnagyobb különbség a keringési rendszer terhelése. Itt
2-3 percig kell egy játékosnak folyamatosan keményen dolgozni a vízben, míg egy kézilabdázó vagy
labdarúgó sprintel 5–10 másodpercet, majd jut neki
20–40 másodpercnyi pihenő, mialatt regenerálódik
az újabb sprintre.

A VÍZILABDÁBAN A LEGNAGYOBB KÜLÖNBSÉG
A KERINGÉSI RENDSZER
TERHELÉSE. ITT 2-3 PERCIG KELL EGY JÁTÉKOSNAK FOLYAMATOSAN
KEMÉNYEN DOLGOZNI
A VÍZBEN, MÍG EGY
KÉZILABDÁZÓ VAGY
LABDARÚGÓ SPRINTEL
5–10 MÁSODPERCET,
MAJD JUT NEKI 20–40
MÁSODPERCNYI PIHENŐ,
MIALATT REGENERÁLÓDIK AZ ÚJABB SPRINTRE
!

2017 óta segíti vízilabdázóinkat, de két
évet foglalkozott női labdarúgóinkkal is

VÍZILABDA #

SZEMMEL LÁTHATÓAN EREDMÉNYES AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSED A JÁTÉKOSOKKAL.
Fontos, hogy egy erőnléti edző tisztában legyen
azzal, az ő munkája kiegészítő edzés. Nem a testépítés volt a cél, illetve, hogy jól nézzenek ki a játékosok, hanem hogy a több izom valós teljesítménytöbbletet jelentsen a vízben. Ez azt jelenti, hogy a
játékos a saját testsúlyát gyorsan tudja mozgatni,
ugyanakkor a küzdelmekhez szükséges maximális
ereje is optimális legyen. Szerencsére a játékosok
visszajelzései is pozitívak és az eredmények is bizonyítják, hogy a módszereink működnek.

!

2018 óta tagja férfi kéziseink stábjának is, akikkel
már a 2012–13-as idényben is dolgozott együtt
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MEG IS
ERŐSÖDHETNEK
A JÁRVÁNY ALATT

# FUTBALL

Hat hétre előre összeállított edzésprogram alapján otthon erősítenek és
gyakorolnak a Ferencváros női labdarúgócsapatának játékosai. Két légiós
nem tért haza, ők a Fradi edzőközpontjában készülnek a folytatásra.
A járvány miatt óriási a bizonytalanság, Dörnyei Balázs vezetőedző éppen
ezért több irányból is tervezi a jövőt.
SZÖVEG: BORSODI ATTILA

Két játékos kivételével a keret összes tagja
"
otthonában tartózkodik; a finn Sini Laaksonen
és a bosnyák Melisa Hasanbegovics pedig az
edzőközpontban lakik, ők maradtak Magyarországon és várják a folytatást" – jellemezte röviden
a helyzetet a koronavírus-járvány idején a Ferencváros női labdarúgócsapatának vezetőedzője. Dörnyei
Balázs hozzátette, a két kanadai játékos hazatért. A
különben sérült Nkem Ezurike a klub engedélyével,
Sarah Kinzner viszont saját elhatározásból.
Sarah valószínűleg már nem tér
"
vissza a Ferencvároshoz,
Nkemet viszont visszavárjuk
felépülése után" – emelte
ki a szakember.
Dörnyei Balázs elmondta, a keret tagjai a megadott edzésprogram
alapján, nagyon fegyelmezetten dolgoznak.
Minden csapatrész játékosai külön, személyre
szabott feladatokat
kaptak, amelyeket
nem csupán elvégeznek,

FUTBALL #

A szakember másként is tervezi a jövőt. Vannak
lejáró szerződésű játékosok, akikkel a folytatásról
kell egyeztetni, vagy éppen már megbeszélték, hogy nem dolgoznak tovább közösen, de
könnyen lehet, lesz, aki a jelen helyzetben nem
tud továbblépni. A helyükre ugyan már kerestek
játékosokat, de velük még nem tudnak szerződni
a bizonytalan szezonvég és átigazolási időszak
miatt.
A vezetőedző ugyanakkor úgy gondolja, sok klub
bajba kerülhet Európában. Ha a Fradi nagyobb
veszteségek nélkül átvészeli a járvány miatt kialakult helyzetet, akkor utána a jelenleginél olcsóbban tud minőségi játékosokat igazolni. Persze
nehéz tervezni.
Próbálunk minden eshetőségre felkészülni.
”
Nézem a videókat, ügynökökkel, játékosokkal
tárgyalok, illetve edzem a két légiósunkat.
Emellett edzőként is képzem magam, előadásokat hallgatok az interneten, a csapatnak pedig
online taktikai értekezleteket és prezentációkat
tartok, meccsvideókat vágok össze. A fejünket
is próbáljuk edzeni. S most több időm van arra
is, hogy végre írjam a könyvem a női labdarúgásról.” Dörnyei Balázs nem tétlenkedik.

hanem naponta fel is töltik a munkájukról készült videókat. A vezetőedző pedig a kollégáival együtt javítja a
hibákat, ha szükséges. Dörnyei Balázs az első napokban tapasztaltakkal rendkívül elégedett, de ő is tudja,
a neheze eztán jön, mert minél több idő telik el, annál
nehezebb lesz fenntartani a motivációt.
A keret tagjai egyelőre hat hétre kapták meg az
edzésprogramot, mindenki reménykedik, a bajnokság
júniusban folytatódik. A vezetőedző szerint nem lesz
egyszerű az újrakezdés, mert amikor a válogatott ös�szetartás miatt tíz napig nem edzenek együtt a játékosok, akkor is kell közel egy hét, mire újra megfelelően
működik a csapatjáték. A magyar bajnokságban
"
egyedül mi játszunk kezdeményező, folyamatos
nyomásgyakorlásra, presszingre épülő játékot, amit
nagyon sokat kell gyakorolni. A mi játékunk ezért
jobban fog sérülni. Egy biztos, mielőtt újra játszunk,
előtte legalább tíz napot együtt kell edzenünk, hogy
a sérülésveszélyt elkerüljük” – hangsúlyozta Dörnyei Balázs, hozzátéve, egyelőre semmilyen hivatalos
tájékoztatást nem kaptak arról, mikor folytatódhat a
bajnokság.

MINDIG CSAK
AZ ADOTT NAP

A VEZETŐEDZŐ ÚGY
GONDOLJA, SOK KLUB
BAJBA KERÜLHET
EURÓPÁBAN. HA A FRADI
NAGYOBB VESZTESÉGEK
NÉLKÜL ÁTVÉSZELI
A JÁRVÁNYT, AKKOR
UTÁNA A JELENLEGINÉL
OLCSÓBBAN TUD
MINŐSÉGI JÁTÉKOSOKAT
IGAZOLNI
Mosdóczi Evelin
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Csapatkapitányunk szakdolgozata írásával tölti az időt:
a női foci népszerűségét vizsgálja

!

Laaksonen és Hasanbegovics a vírus miatt Budapesten ragadt,
az edzések után nagyokat sütnek-főznek együtt

35

Mindenki szeretne találkozni a csapattársakkal, az edzések hangulata is hiányzik. Nem
egyéni sportolók vagyunk, így rossz, hogy
nem együtt edzünk. Persze telefonon sokat
beszélünk egymással, van, akivel napi kapcsolatban vagyunk, próbáljuk valamelyest
pótolni a személyes találkozásokat – mondta Mosdóczi Evelin. A csapatkapitány persze
megerősítette: a megkapott edzésterv alapján
otthon, egyedül is megtesznek minden tőlük
telhetőt.
A válogatott védő kiemelte, pozitív ember, a
járvány miatti helyzetet sem úgy kezeli, hogy
annak sohasem lesz vége. Mindig csak az
adott napra koncentrál, és elvégzi a feladatát,
mert nagyon hosszú is lehet a kényszerű szünet, és csak így lehet kibírni. Úgy tapasztalja,
hogy a többiek is így állnak hozzá a koronavírus-járványhoz. Mindenkinek a bizonytalanság
a legrosszabb.
Ki kell használni az időt, az edzés mellett
sokat vagyok a párommal, jobban tudok az
egyetemre is koncentrálni, megkeresem a
pozitívumokat – említett további fogódzókat.
www.fradi.hu

# FUTBALL

– Hetek óta nem dolgozunk, mi
vel az összes kaszinót, éttermet,
szolgáltató egységet, iskolát
bezárták Vegasban, kizárólag
az élelmiszerboltok és a gyógy
szertárak vannak nyitva. Teljesen
kihalt a belváros és a kaszinósor.
A Bellagio kaszinónál, ahol a
zenés szökőkút van, és ember
tömeg szokott hömpölyögni,
egy lelket sem látni, minimális az
autóforgalom is. Minden sport
esemény szünetel, a nagy ame
rikai ligák is leálltak, várjuk, hogy
vége legyen ennek a járványnak.
Addig is minden fradistát innen is
üdvözlünk, vigyázzanak magukra
és egymásra, s persze szeretett
klubunkra is – üzente a távol
ból Jancsika, aki a tervei szerint
ősszel hazalátogat édesanyja
kilencvenedik születésnapjára,
akiért nagyon aggódik.

FUTBALL #

Katona Miklós és felesége a
nehéz napokban nagy segítség
a Las Vegasban élő fiának és
családjának. A fradista famíliá
ban az unoka körül forog min
den, sokat fociznak és sétálnak
a lakóparkban, főznek, ker
tészkednek, no meg figyelik az
otthoni, köztük a Ferencváros
ról szóló híreket, információkat.
Jancsika Karcsival is tartják a
kapcsolatot – egyelőre telefo
non, de tervezik, hogy vacso
rával egybekötve találkoznak
is majd. – Amerika és Vegas
nagyon szép, de az Üllői úti fák
illatához és a Fradi-meccsek
hangulatához nem lehet hason
lítani – nosztalgiázott a távol
ból a szenvedélyes fradista.

Katona Miklós

KIHALT UTCÁK,
NOSZTALGIÁZÓ
FRADISTÁK
VEGASBAN

Jancsika Károly, a Ferencváros korábbi védője évek óta krupiéként keresi a kenyerét
Las Vegasban. A Cica becenévre hallgató hajdani labdarúgónk fradista kötődésére
jellemző, hogy a kaszinók városában Charlie Green néven dolgozik, s természetesen
tartja a kapcsolatot az itthoni barátokkal, no meg örömmel látja a Nevadába érkező
honfitársakat. Mint például a szolnoki Katona Miklóst, aki született fradistaként a fiához és unokájához érkezett Vegasba, ráadásul általa a Zöld & Fehér legfrissebb számai is eljutottak Jancsikához. Íme, a két fradista ottani helyzetjelentése.

Jancsika Károly

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

www.fradi.hu
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Cica becenevét Nyilasi Tibortól kapta, miután egy szerelés
közben megkarmolta egy PVSK-csatár nyakát

!

1979-től 8 évet játszott nálunk, 179 meccsen 2 gólt szerzett,
egyszeres bajnok és válogatott

37

www.fradi.hu

# FUTBALL

MÉG
VERSENYEZNI
IS TUDNAK

Otthoni edzések, videós beszámolók,
taktikai elemzések és versenyek
– nem állt le a Ferencváros labdarúgóutánpótlása, csak épp átalakult
a munka a járvány idején.

Eleinte abban bíztunk, hogy kis csoportokban
"
tudunk majd edzéseket tartani, de mivel a feltételek nem lettek volna azonosak, mert nem tudja
minden gyerek megoldani, hogy autóval behozzák
és hazavigyék, vagyis nem tudott volna mindenki
bejárni a Népligetbe, úgy döntöttünk, hogy amíg
kritikus a helyzet, felfüggesztjük az edzéseket – tette hozzá Prukner László. – Folyamatosan konzultálok a vezetőkkel, a pályák rendelkezésre állnak,
és bízom benne, hogy hamarosan elkezdhetjük a
munkát. Azt remélem, májusban visszatérhetünk
a pályára. Ha a körülmények engedik, szeretnénk
befejezni a bajnokságokat, akár szerda-szombat
ritmusban játszva a meccseket.”
A sportolóknak persze nemcsak a megszokott
edzések hiányoznak, hanem sok esetben a társaság,
az öltöző” és a hangulat is.
"
A rendszeres beszélgetésekből kiderül, hogy a
"
közösség is hiányzik nekik – mesélte a tapasztalatát Székely Tibor. – Többször hallottam már tőlük,
hogy jó, oké, úgy csinálok mindent, ahogyan kell,
de mikor jöhetek végre a pályára? Hiányzik nekik
a program, amit az edzés jelent, és a Ferencváros
hangulata is. Fontos, hogy a csapategység megmaradjon, és azt külön kértem is a csapatkapitányunktól, Bene Marcitól, hogy igyekezzen kézben
tartani a társaságot. Jók a tapasztalataim, de
azért bízunk benne, hogy hamarosan visszaállhat
minden a régi kerékvágásba.”

SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
Ahogyan felnőtt szinten, úgy az utánpótlásban is
felfüggesztették a labdarúgó-bajnokságokat, illetve közös edzések sincsenek, de a gyerekek a rövid
átállás után folytatták a munkát, méghozzá meglehetősen változatosan. Az utóbbi információ lehet a
leginkább meglepő, főleg, ha hozzátesszük, hogy a
legtöbb feladat otthon is elvégezhető.
Napi kapcsolatban vagyunk a gyerekekkel, akik
"
folyamatosan kapják a feladatokat – magyarázza
Székely Tibor, az U19-es együttes vezetőedzője.
– Az erőnléti edzők állították össze a fizikai részt,
a technikai blokkról a fiúk videókat kapnak, és
nekik szintén videón vissza kell küldeniük, hogyan
is valósították meg. A taktika frissen tartására is
figyelünk, ezért mindig meghatározott meccset kell
megnézniük, majd azok alapján egy kérdéssort kitölteni. Azt tapasztaljuk, hogy partnerek a srácok,
de egyébként sem nagyon tudnak kibújni a feladatok alól, mert feszes keretek közé szorítottuk őket.
Mi, edzők háromnaponta összejövünk, vezetjük egy
táblázatban, majd értékeljük az eredményeket, és
versenyeztetjük a gyerekeket. Láthatják ők is, ki
hogyan teljesít a többiekhez képest, és jutalmazzuk
is a legjobbakat.”
A fent leírt rendszer valamennyi idősebb korosztálynál azonos, ezt már az utánpótlás szakágvezető,
Prukner László tette hozzá, illetve kiemelte azt is,
hogy az edzők minden elismerést megérdemelnek
a helyzet kialakulását követő gyors reakcióért.

UP
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AZÉRT HIÁNYZIK
A NAPI RUTIN

FUTBALL #

Bene Marcellt, U19-es együttesünk csapatkapitányát
kérdeztük arról, hogyan telnek a napjai a járvány alatt.
KÖNNYEN BEÁLLT AZ ÚJ RENDSZER?
Az elején nehéz volt hozzászokni, de most már mindenki
tudja, mi az elvárás. A csapat minden tagja elhivatott,
száz százalékon csinálja az előírt feladatokat – az a
célunk, hogy akár még fejlődjünk is bizonyos területeken
ebben az időszakban.
ALAPOSAN ÁTALAKULT A MEGSZOKOTT
ÉLETRITMUSOTOK IS.
Edzésben maradunk, ehhez elegendő feladatot kapunk, de
hiányzik az a procedúra, ami az edzésekkel együtt jár. És
hiányzik az iskola is, illetve az a ritmus, ami normál esetben végigkíséri a napjainkat: felkelek, megyek az iskolába,
aztán edzésre, ott találkozom a csapattársakkal, szóval,
hogy mindig van valami dolgom.
HOGYAN TARTOD EGYBEN A CSAPATOT?
Sokakkal beszélek telefonon, vannak olyan csoportjaink,
ahol folyamatosan tudunk mesélni egymásnak. Jó kapcsolatot ápolok a srácokkal, és meg szoktuk beszélni, hogy ki
milyen eredményt ért el egy-egy gyakorlatban, vagy akár
csak azt, hogyan telik valakinek a napja.

A TAKTIKA FRISSEN
TARTÁSÁRA IS FIGYELÜNK,
EZÉRT MINDIG MEGHATÁROZOTT MECCSET KELL
MEGNÉZNIÜK A FIÚKNAK,
MAJD AZOK ALAPJÁN EGY
KÉRDÉSSORT KITÖLTENI
38

!

A félbeszakadt szezonból 9-10 forduló
maradt hátra a különböző korosztályoknak

Székely Tibor

!

Az U19-es csapatunk a 3. helyen állt
a bajnokság felfüggesztésekor
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HELYEZD MAGAD
KÉNYELEMBE!

Valószínűleg ez a nyár nem a gondtalan pihenésről, a bikinire vetkőzött lányok
látványáról és a nyaralás alatt megszerzett bőrszínről fog szólni, hanem valami
teljesen új helyzetről, amiben szintén helyt kell állnunk, és találékonyan kezelni,
hogy könnyebb legyen! Még csak a tavasz elején vagyunk, de már itt a jó idő. Ha
kimozdulni nem is nagyon tudunk, a négy fal közötti életünk is lehet elfogadható,
csak elhatározás kérdése. Tegyél úgy, mintha holnaptól újra minden a régi lenne!

SZEMRE VALÓ DARABOK
Az olaszok egész évben napszemüveget viselnek,
de ha úgy alakulnak az évszakok, mint a mostani
tél, akkor mi is benevezhetünk 1-2 komolyabb pluszdarabra. Addig is itt a jó idő, szemezzünk a nappal!

OAKLEY TOP KNOT OO9434
55 000 FT (NŐI)
A macskaszem optikailag megemeli az arcot,
és a külső csúcsok miatt ez a forma kimondottan
előnyös a szögletes arcúaknak.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

NAPOZZ VELÜK!

DIVAT #

PERTEGAZ
27 900 FT (NŐI)

Szerencsés, aki a kertjében vagy az erkélyén élvezheti a tavaszi napsütést, de a nyitott ablakon besütő
nap is kellemes borzongással tudja átjárni testünket,
bőrünket, elménket. Nagyobb kiszerelésű napvédőt
ne felejtsünk el beszerezni, mert a leégett bőr semmilyen helyzetben nem ajánlott!

Sunglasses Spot

Manuel Pertegaz spanyol divattervező ügyfelei
közé tartozott Audrey Hepburn és Jacqueline
Kennedy is. Ez a polarizált lencsés napszemüveg
hűen tükrözi azt a finomságot, eleganciát, melyet
ezek a hölgyek is képviseltek.
noisiavision.hu

AVON CARE SUN3
SPF 30 150 ML
4000 FT

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS
SPF 50+ SPRAY 200 ML
7899 FT

Gyors a kiszállítás, és a WHO iránymutatása
szerinti legmagasabb biztonsági és higiéniai
előírásokat betartva kapod kézhez a terméket.

Nem ragad, és az érzékeny, akár allergiás
bőrűek is nyugodtan használhatják.

H&M
1995 FT (FÉRFI)

avon.hu

Gyors megoldás, ha nem akarsz sok pénzt és időt
rászánni arra, hogy találj egy komolyabb darabot.

Gyógyszertárak

PHI SUNBRELLA
SPF 20 NAPFÉNYVÉDŐ KRÉM 150 ML
5990 FT

BIOBAZA READY FOR SUN
SPF 30+ LOTION 150 ML
5499 FT

Tudtad, hogy a négyzet alakú keret
egy klasszikus forma, ami a személyiség egyenes
vonalúságára utal? És hogy a kék szín
a különösen magabiztos személyiségek színe?
Lehet, hogy ez lenne a te napszemüveged?

Megint a természetes összetevők kedvelőinek
szeretnénk kedvezni. A napvédő krém válogatott bioolajokkal és ásványi pigmentekkel készül,
melyek kombinációja optimális védelmet nyújt a
károsító sugarak ellen.

Gyorsan felszívódó természetes naptej. Számos
jótékony szuperösszetevőt tartalmaz, pl. lilarépát,
olívát, málnaolajat. Gyerekek is használhatják.

hm.com

EMPORIO ARMANI EA4123
46 000 FT (FÉRFI)

Trend Optika di Moda

SOLARIS PFGU06
11 893 FT (NŐI)

BIODERMA PHOTODERM
SPF 50+ MAX SPRAY 400 ML
9580 FT

URIAGE BARIÉSUN SPRAY
SPF 50+ 200 ML
5999 FT

Eddig is kedveltük a nagy kiszerelésű fényvédőket,
de most biztosan benevezünk egyre. A mérete mellett
az extrém napsütést is jól szűri. Hidratáló és bőrnyugtató
hatású termék.

Akinek már bevált a márka, az ezzel a napszemüveggel is elégedett lesz. Mindent tud, amire
most szükséged lehet. A lencsék polarizáltak és
UV-szűrősek, a keretet pedig csak szeretni lehet,
mert egyszerű, klasszikus formát kapott.

Illatmentes, nem ragad és az Uriage termálvíznek köszönhetően a bőr védőrétege is extra védelmet kap.

dermashop.hu

Jó lenne rózsaszínben látni a világot, de
most sajnos csak a napszemüveg lencséjén
keresztül van rá mód. A polarizált, trendi
szemüveghez még tok is jár.

QUECHUA
6990 FT (FÉRFI)

Gyógyszertárak

visionexpress.hu

decathlon.hu

www.fradi.hu
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A Fradi Shop átmenetileg zárva tart,
de az online vásárlás menete változatlan

!

Gyors és olcsó megoldásért nézz körbe a Fradi Shop
kínálatában is, ha napszemüveget keresel
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ÖRÖK KEDVENCEK

THE NORTH FACE STANDARD
10 900 FT (FÉRFI)
Kedvenc viseletünk térdnadrág fazonja a legizzasztóbb napokon is ügyel a komfortodra. Pamut
alapanyagú, és az elasztikus derékszegélynek
hála hízhatsz és fogyhatsz is benne.

A melegítőnadrág - más nevén mackónadrág - a világ egyik
legkényelmesebb ruhadarabja. Az elmúlt pár évben a sportos
öltözködés alapdarabja lett, szinte mindennel lehet párosítani,
akár még szövet vagy ballonkabáttal is. Ebben az összeállításban a azokra a hölgyekre is gondoltunk, akik inkább a könnyű,
de nem kimondottan sportosban érzik jól magukat.

DIVAT #

Nem véletlen, hogy szüleink már gyerekkorunkban is sapkával,
kalappal védték a fejünket a napsütéstől. Ezek a darabok is pont
arra lettek kitalálva, hogy a nagy melegben segítségünkre legyenek,
megspékelve az éppen divatos trendek követésével.
COLUMBIA MESH HAT II
BASEBALLSAPKA
8490 FT (NŐI)

thenorthfaceshop.hu

Ha tényleg beüt a forróság, és mindenképpen
könnyű fejrevalót szeretnénk, akkor a hátul
hálós sapka nyerő lehet.
dockyard.hu

ELLESSE KALAP
9990 FT (UNISZEX)
UNDER ARMOUR
11 990 FT (NŐI)

Kicsit retró, kicsit modern. A márka összes
termékéről elmondhatjuk ezt. Szerethető darab,
ráadásul kényelmesen rácuppan a fejre,
és a karimája is csak pont annyira széles,
hogy kiláss alóla.

O’NEILL ARENA WIDE
19 990 FT (NŐI)

Szintén kényelmes viselet a leggings is,
ráadásul azoknak a hölgyeknek, akiknek
kifogástalan az alakjuk, elképesztően jól áll.

Kár, hogy a kaliforniai szörfös márka legújabb
nyári darabját nem tudjuk ronggyá
hordani, mert annyira csinos! Nem baj,
jó lesz későbbre, és persze otthonra is!

answear.hu

answear.hu

dockyard.hu

BILLABONG ADIV SUN SAPKA
13 990 FT (FÉRFI)
NIKE/FRADI TS
10 990 FT (FÉRFI)
Alap, hogy legyen egy ilyen puha, frottíranyagú
tréningalsód. Szívedben a csapatod, a nadrág
jobb lábszárán annak címere.

Ebben a fejfedőben biztosan nem kapsz majd
napszúrást. Pont olyan széles a karimája, hogy
szinte még a nyakadat is árnyékban tudhatod.

BARTS PATROL KALAP
7640 FT (FÉRFI)

store13.hu

A napsütötte Saint-Tropez partjaira még
gondolni sem merünk, de itt az idő, hogy
a kertünkkel csodát műveljünk. Kalap a fejre,
ásó a kézbe, és mehet a munka!

shop.fradi.hu

dockyard.hu

HELLY HANSEN X PUMA (FÉRFI)
A 90-es éveket idéző limitált kollekció
színpompás darabja a hip-hop kultúra előtt
tiszteleg. Mindezt úgy, hogy a technikai
megoldásokat modern elemekkel ötvözték.
puma.com, hellyhansen.com

NIKE/FRADI TS
11 990 FT (NŐI)
Végre a becipzárazható zsebek imádóira is gondolt valaki!
Az edzőnadrág izzadáselvezető, úgynevezett Dri-FIT
technológiát kapott, és a lábaknál cipzárral ellátott
nyílások is vannak, hogy levegőzhessen.

F&F NŐI KALAP
2490 FT (NŐI)

HELLY HANSEN FLATBRIM
TRUCKER BASEBALLSAPKA
7990 FT (FÉRFI)

shop.fradi.hu

Ha már van egy kedvenc sötét verziód
ettől a márkától, akkor ideje, hogy legyen
egy világosabb is.

Ha futod a szokásos heti Tesco-körödet,
akkor tegyél egy gyors kitérőt a ruhaosztályra is,
mert a tavaszi/nyári darabok egy része
már megérkezett.
ffdivat.com

hellyhansen.com

www.fradi.hu
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A Fradi Shop ingyenes belföldi kiszállítást vállal
a 10 000 Ft feletti internetes vásárlásoknál

!

Érdemes hetente ellenőrizni a Shop.fradi.hu-t és a Fradi
Shop Facebook-oldalát, ugyanis minden héten új akció van
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A világ jelenlegi megpróbáltatásainak számbavételekor természetesen nem
kívánkoznak az élre az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatának gondjai.
A Ferencváros és a sportág híveinek, a Zöld & Fehér olvasóinak azonban mégis
témát szolgáltatnak, ezért igyekszünk csokorba szedni, mi van. Pontosabban
inkább azt, mi nincs. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

LEERESZTETT
SOROMPÓK
FOGSÁGÁBAN
Meccskötelezettség nincs. Igaz, az ínség idején a
játék már nem is kötelesség, hanem örömteli lehetőség lenne, de nincs. A Bajnokok Ligája 2019/2020-as
kiírásában már nem is lesz, hiszen az FTC nem jutott
tovább a második csoportkörből a negyeddöntőbe.
Akik igen, több okból is teljes bizonytalanságban
várják az esetleges folytatást. Az európai szövetség,
az EHF ugyanis a negyeddöntőket júniusra, a budapesti négyes finálét, a Final Fourt szeptemberre lőtte
be; Lois Abbingh, a hollandok világbajnoka – aki most
még a Rosztov átlövője, de nyáron a dán Odenséhez
igazol, így a végküzdelmeket és régi társait ősszel
tévén nézhetné – nemes egyszerűséggel úgy fogalmazott: ez a legrosszabb opció, veszélyes a játékosok
számára, teljes őrültség.
Abban most valóban nincs hiány, de a magyar sportági vezérkar szerencsére nem erősíti e vonalat. Az
MKSZ elnöksége április 9-i ülésén azt a határozatot
hozta, hogy a 2019/20-as szezon minden versenyét
berekeszti. A Magyar Kupa küzdelmei a BL-hez hasonlóan a negyeddöntőig jutottak el, itt április elején
Debrecen–Ferencváros-összecsapást kellett volna
rendezni. Természetesen elmaradt, sőt a teljes sorozatot törölték, mindenki egyetértésével, hiszen az MK
sehova sem kvalifikál.
A bajnokság ellenben igen, ezért ott más a helyzet.
Ha játszani nem is lehet, döntéseket hozni igen. Ezek
azonban nem arattak osztatlan tetszést, pedig mivel
a csapatok nem azonos számú mérkőzést játszottak
le, nem volt mit tenni, mint az idei NB I-et meg nem
történtté tenni. Nem hirdettek bajnokot, érmeseket,
kiesőket, a másodosztályból feljutókat sem. Eddig
tiszta sor. A nemzetközi kupákra – azt remélve, hogy
ősszel újraélednek – viszont mindenképpen be kell
nevezni a csapatokat, kérdés, minek alapján.

www.fradi.hu

Mivel idei érvényes sorrend nincs, marad a tavalyi.
Amelyben a Győri Audi ETO mögött az FTC-Rail Cargo Hungaria zárt másodikként, ellentétben jelenlegi
harmadik helyével. Így a Győr utáni második magyar
BL-kvóta – amelynek odaítéléséről az MKSZ tesz
ajánlatot az EHF-nek – minden valószínűség szerint a
Fradi ölébe pottyanhat. No, nem érdemtelenül. Akár a
múltat, akár a jövőt, akár a keretek összetételét, a magyar–külföldi arányt, akár a költségvetések tervezhetőségét nézzük, szólnak nyomós érvek az FTC mellett.
(Bár a Népligetben éppen 2020 nyarán várható a
korábbiaknál lényegesen nagyobb mozgás a keretben, hét érkezővel, kilenc távozóval.) Elek Gábornak
tehát akadna dolga éppen elég, ráadásul jelenleg
szövetségi kapitányként is alkalmazásban áll, társként
a győriek trénerével, Danyi Gáborral. Amikor még
joggal bíztunk abban, hogy válogatottunk a sikeres
ötkarikás selejtező után nyáron részt vehet a tokiói
olimpián, akkor az ő másodállását” is addig lehetett
”
előre kalkulálni. Jelenleg azonban ezen a terepen is
teljes a bizonytalanság.
Már az is visszatetsző, ha valaki túl határozott és túl
okos véleményeket formál meg a jövőt illetően. Nem
véletlen, hogy Elek Gábor is – rímelve Abbinghra –
inkább azt taglalta, mi az, amit biztosan nem lehet:
Arra senki ne gondoljon, hogy felmegy a sorom”
pó, és két hét múlva játszunk. Erre alkalmatlanok
lesznek a játékosok. Arra minimum négy-öt hét kell,
de ezzel lehet, hogy alá is mondtam.” Arról nem is
beszélve, hogy ama bizonyos sorompó felengedésének időpontját is korai lenne megtippelni.
Ha valamire alkalmas ez a karanténba zárt világ, akkor
a befelé fordulásra, az elmélyülésre, az elemzésre
igen. Ez sem pótcselekvés, máskor, az események
sodrában úgysem jut erre idő.
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Elek Gábor sorozatban 12. idényét
tölti a csapat élén

HA VALAMIRE ALKALMAS
EZ A KARANTÉNBA
ZÁRT VILÁG, AKKOR
A BEFELÉ FORDULÁSRA,
AZ ELMÉLYÜLÉSRE,
AZ ELEMZÉSRE IGEN.
EZ SEM PÓTCSELEKVÉS,
MÁSKOR, AZ ESEMÉNYEK
SODRÁBAN ÚGYSEM JUT
ERRE IDŐ. MOST IGEN, ÉS
ELEK GÁBOR ÉL IS VELE

Most igen, és Elek Gábor él is vele: Át kell értékelni
”
azokat a helyzeteket, amikbe belekerültünk idén.
Nekem is türelmesebbnek kell lennem, jobban kell
viselnem azokat az időszakokat, amikor nem az
történik a pályán, amit megbeszéltünk, amikor egy
ilyen pánikhelyzet áll elő – eddig ismeretlen dolog
volt, hogy a végjátékban ennyi mérkőzést veszítsünk el. Ezeket át kell gondolni, hogy mit hibáztam
én, mit hibáztak a játékosok. Sokat fog számítani,
hogy most egy picivel többet pihenhetünk.”
Ki tudja, egy picivel, vagy akár sokkal. Részletkérdésnek tűnik, de ha valahol, a Fradinál nem az:
így még a távozók elbúcsúztatására sem nyílik alkalom. Fura lenne például Lukács Vicát” legközelebb
”
ellenfélként, győri mezben viszontlátni. Bár ebben
az egyre kínzóbb meccshiányban ki tudja?
Talán még a CSM Bucurestit is dörgő tapsviharral
fogadná a publikum…

!

Elek eddig egy-egy bajnoki címet és Magyar Kupát,
8 ezüst- és 1 bronzérmet, valamint 2 KEK-et nyert a csapattal
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# JEGYZET

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT,
PÁRDUC!

BALLAI ATTILA

Egy újságíró megkérdezte tőle, fontolgatja-e, hogy
jogi lépéseket tegyen a járandósága megszerzéséért,
mire úgy felelt: ezeket a lépéseket a Fradi ellen kellene
megtennie, ami kizárt, mert az ember a családját mégsem jelenti fel...
Ez a család, az évtizedes tagokkal, a közeli és pár millió
távoli rokonnal, valamint az újakkal, a kicsikkel, a Párduc nénit tágra nyílt szemmel bámuló tanítványokkal
együtt kíván most boldog születésnapot, Pádár Ildikó!

2003. június 11. örökre emlékezetes nap a Ferencváros
női kézilabdacsapata történelmében. Másodsorban
azért, mert a Fradi az esélyesebb Dunaferr ellen 31–25ös győzelemmel nyerte meg a Magyar Kupát. Elsősorban azonban azért, mert ekkor játszotta utolsó mérkőzését azóta visszavonultatott, ötös számú mezében
Pádár Ildikó. Mesés pályafutás mesés véget ért: ő lőtte
a finálé utolsó gólját, majd a szurkolók szeretetáradata
közben ő emelhette magasba a serleget.
Alább nem parttalan romantikázás következik, hanem
különleges alkalomra szóló köszöntés. Párduc, ahogyan becézik és ismerik – ifjabb tanítványainak olykor
Párduc néni”, ami sajátos képződmény, de legalább
”
nem Puma, ahogyan egy plátói rajongó egyszer nagy
zavarában szólította –, április 19-én ünnepelte ötvenedik születésnapját. Mondhatnánk, lám, hogy repül
az idő, de az ő esetében éppenséggel mintha megállt
volna, nem fog rajta. Csak apró túlzás, hogy beálló
poszton még mindig nagyot lendíthetne a válogatotton. Nem a plusz negyvenötösön, nem is a harmincötösön, hanem az igazin. Génjei mellett állandó derűje,
harmóniája segíti ebben, ami pedig abból táplálkozik,
hogy szereti, amit csinál, akikkel és ahol csinálja. A régi
játékostársakkal utánpótlásedző a Fradiban.
Heves megyéből, Kömlőről, az Eger, akkori szlenggel
az Egri leányka” együtteséből került az 1980-as évek
”
végén a Népligetbe, ahol több mint kétszázszoros
válogatott, olimpiai ezüst- és bronzérmes, vb-döntős,
Európa-bajnok, klubjával hatszoros magyar bajnok,
hétszeres kupagyőztes, BL-finalista bálványként örök
részesévé vált a ferencvárosi kézilabdás ünnep- és
hétköznapoknak.
Fénykorában – ami nem volt rövid – a földkerekség
bármely nagy csapata biankó csekkel vitte volna,
ám ő a konkrét ajánlattételig sem jutott el soha, mert
egyszerűen nem érdekelte. Ahogyan erről később
vallott: A mi generációnk fradista, nekünk fontos volt
”
a klubhűség, ragaszkodtunk egymáshoz, a szakosztályhoz, a közönséghez. Mindig tudtuk, hogy remek
helyen vagyunk, jó feltételek között, és ez mindennél
fontosabb.”
Amikor a feltételek átmenetileg romlottak, és egy
ízben az is megesett, hogy a játékosok fél évig nem
kaptak fizetést, akkor is arcrándítás nélkül hajtott, a kívülálló őt nézve semmit nem érzékelhetett a bajokból.
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33. éve szüntelenül szolgálja
a ferencvárosi kézilabdát.

MÉG A KERETBE
KERÜLÉSÉRT IS
HARCOLNI KELL

KÉZILABDA #

Férfi kézilabdázóink parádés őszi szereplésének kulcsfigurája volt Marian Zernovic,
akinek sérülése idején a két fiatal magyar tehetség olyan teljesítményt tett le az
asztalra, amivel az első számú kapust is kiszoríthatja.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
Április 9-én eldőlt, nem folytatják a 2019–20-as kézilabda-bajnokságot a férfi NB I-ben sem. Az összegzésnek
és az újrakezdésnek majd nagyobb teret szentelünk,
ezúttal egy érdekességet villantunk fel az idényből: a
kapusposzton tapasztalt rivalizálást. Merthogy a harc
óriási a csapatba kerülésért, miután a felnőtt mezőnybe
berobbant Merkovszki Pál is.
A PLER-től 2018-ban átigazolt, a huszadik születésnapját május 5-én ünneplő játékos a szezon első felében az
NB I/B-ben vitézkedő ificsapatunkat erősítette, de már
a felnőtt gárda edzéseit látogatta. Az eredetileg első
számú kapusnak tartott Marian Zernovic sérülésekor
azonban megjött a lehetőség, amelyet meg is ragadott
a kereken 200 centiméter magas Merkovszki.
Bevallom, nehéz volt kivárni, mert nagyon vágytam
”
már rá, hogy a csapatban, illetve a többiekkel a
pályán legyek, és nem csak a másodosztályban –
mondta. – Így aztán, amikor Zserko (Marian Zernovic
– a szerk.) sérülésekor az ölembe hullott a lehetőség,
úgy voltam vele, hogy most vagy soha.”
Az efféle nyomás sokszor, sokakat lebénított már,
a kapusunkra azonban finoman szólva is pozitív hatással volt. Tatabányán, a magyar válogatottak sorát
felvonultató, s az idény előtt még a Veszprém és a
Szeged skalpjára törő rivális otthonában remekelt,
ráadásul a teljesítménye mellett még győzelemnek is
örülhetett.
Kiemelkedő volt a védekezés előttem, ez rengeteget
”
segített, bennem pedig átszakadt a gát, éreztem,
hogy végre jó teljesítményt nyújtok, és ahogy telt
az idő, úgy váltam egyre magabiztosabbá. Percről
percre jobban éreztem, hogy a többiek előttem merre
mozognak majd, vagyis kiváló volt az összhang.”

!

Merkovszki Pált eddig hétszer nevezték NB I-es meccsre,
és kapus létére már négy gólt szerzett

Nincs könnyű helyzetben Merkovszki Pál, hiszen
a keretben rajta kívül is két kiváló kapus található.
A már említett Zernovic, aki az őszi parádés szereplés
kulcsfigurája volt, illetve a junior válogatott tehetség,
Győri Kristóf. Így nemhogy a pályára, még a csapatba
is nehéz bekerülni, elvégre legtöbbször csak két kapust
nevez a tizennyolcas meccskeretbe Horváth Attila
vezetőedző.
Egyértelműen érezhető a rivalizálás köztünk,
”
megvan az egészséges versenyszellem mindhármunkban, de ettől még barátok vagyunk a pályán
és azon kívül is. Szerintem ez a harc a csapatba
kerülésért mindhármunkat előrébb viszi, hiszen
ha jó versenyzőtípusok vagyunk, akkor az jobb
teljesítményt hozhat ki belőlünk. Bennem mindenesetre átszakadt a gát Tatabányán, azóta abból a
meccsből tudok erőt és magabiztosságot meríteni.”
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# JÉGKORONG

JÉGKORONG #

Nagy Gergő elégedetten tekint vissza a mögöttünk hagyott csonka hokiidényre. Az FTC
megvédte a címét a magyar bajnokságban és az Erste-ligában, s esélyesebbnek tartott
riválisok elől hódította el a Magyar Kupát. Jégkorongozóink csapatkapitánya ráadásul
a rájátszás legeredményesebb játékosa volt 15 (5 gól + 10 gólpassz) ponttal. Nagy Gergőt
testileg és lelkileg sem viseli meg a kényszerű pihenő, tudatosan készül a folytatásra.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

KIPIHENI A
FELGYÜLEMLETT
FÁRADTSÁGOT
Kiváló szezonunk volt. Ugyan nem tudtuk befejez"
ni a rájátszást, de senki sem mondhatja, hogy ne
érdemelnénk meg a bajnoki címet, illetve a Csíkszeredával megosztva az Erste-liga-aranyérmet. Kicsit
persze savanyú volt a szánk íze, hiszen jobb lett
volna a pályán ünnepelni, ugyanakkor gyógyír, hogy
az Újpest elleni két győzelemmel zártuk a szezont” –
vágott bele az értékelésbe Nagy Gergő.
A 2019–20-as évad legnagyobb bravúrjának ő is a
Magyar Kupa-diadalt tartja, a MAC, majd a Fehérvár
legyőzése komoly fegyvertény. A riválisok viszont
hatalmas kudarcként élték meg a vereséget. A Fradi
közvetve edzőt is buktatott, a Magyar Kupa döntője
után menesztették Hannu Järvenpää-t, a Fehérvár finn
vezetőedzőjét.
Nagy visszhangja volt a győzelmünknek. A legtöbb
"
gratuláló telefonhívást, üzenetet akkor kaptam, s a
közösségi médiában is terjedt a sikerünk híre. Kicsit
hasonlatos volt a szapporói feljutásunkhoz, akkor
éreztem még azt, hogy tényleg valami nagy dolgot
vittünk véghez” – elevenítette fel az MK-finálét Nagy
Gergő.
A 30 éves center idén ismét meghatározó ember volt
a válogatottban, ezért is sajnálhatja, hogy a koronavírus-járvány miatt törölték a világbajnokságot.
Az már sajnos csak a ha birodalma, hogy mi lett
"
volna Ljubljanában. A válogatottban természetesen
mindig megtiszteltetés szerepelni, a szlovén fővárosban ráadásul számíthattunk volt a magyar szurkolók
támogatására. Mit mondhatnék, jövőre újra megpróbáljuk” – fűzte hozzá. Csapatkapitányunk amondó,
minden rosszban van valami jó is.
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NEM PANASZKODOM,
NEM VISEL MEG A
BEZÁRTSÁG,
A KISFIAM, ZALÁN
KITÖLTI A NAPJAIMAT,
MOST VÉGRE SOK IDŐT
TÖLTHETEK VELE

Az elmúlt évekre jellemző, hogy egyre jobban kitoló"
dik az idény, a világbajnokság rendre átnyúlik májusba. Kevés idő marad a pihenésre, amit viszont most
van alkalmunk bepótolni. Három hétig tényleg szinte
csak pihentem. Nem panaszkodom, nem visel meg a
bezártság, a hároméves kisfiam, Zalán kitölti a napjaimat, most végre sok időt tölthetek vele. Zuglóban,
ahol lakunk, van egy park a lakásunk közelében, oda
szoktunk lemenni kutyát sétáltatni. Filmeket nézek,
lógok a neten, mint bárki más, különben se nagyon
csinálnék mást, legfeljebb elutaztunk volna egy hétre” – beszélt a napi rutinról, amelyből a csapattársak
sem hiányozhatnak. Azért is erős csapat
"
a Fradi, mert a pályán kívül is barátok vagyunk,
most a bezártság idején is rendszeresen dumálunk” –
fűzte hozzá.
Nagy Gergő április elején kezdett el mozogni, helyesebben inkább újra hozzászoktatni a szervezetét
a mozgáshoz.
A rendes munkába csak április közepén vágtam
"
bele. A szokásos protokollt követem, van egy tizenkét
hetes program, amit precízen végigcsinálok. A ház
alagsorában van egy konditerem, ahol szerencsére
rendesen tudok edzeni. Nyár közepére már formába
kell lendülni, hiszen augusztusban az olimpiai selejtezőn játszunk Rigában. Legalábbis remélem, hogy
addigra visszazökkenünk a rendes kerékvágásba” –
mondta ki mindannyiunk reményét Nagy Gergő.
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Idén először nyertünk 3 sorozatban is aranyérmet,
de duplázni is csak 1994–95-ben sikerült legutóbb

!

A hokisoknál nem csak a sportkarriert érinti a vírus, nyaranta
sokan civil szakmában is igyekeznek gyakorlatot szerezni
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# KVÍZ

FRADI-KVÍZ,
ZÖLD AJÁNDÉKOK

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 játékunkra.
Hetente három kérdést
teszünk fel, s aki mindháromra jól válaszol,
az ősfradista Plicher

A felsorolt hokisok
közül melyik csatárunk
nyert a hetvenes
években zsinórban
tíz bajnoki címet a
Fradival, pályafutása
során összesen 11-et?

Zoltán által felajánlott
klasszikusan zöld ajándékok valamelyikét nyerheti
meg. Ezek újrahasznosított, természetes anyagokból készültek – termé-

a: Mészöly András

Alábbi labdarúgóink
közül kit igazolt
le 1990-ben a Ferencváros Erdélyből?
a: Rácz László
b: Szenes Sándor
c: Pinte Attila

Női kézilabdázóinknál
jelenleg ki a csapatkapitány?
a: Bíró Blanka
b: Háfra Noémi
c: Kovacsics Anikó

b: Miletics Csaba
c: Pindák László

szetesen Fradi-címerrel

ZOLDESFEHER@FRADI.HU

ellátva. A lényeg persze,

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

hogy a kvízjáték során
újra megidézzük hagyo-

A megfejtéseket a fradikviz@fradi.hu

mányainkat, emlékezünk

e-mail címre várjuk.

nagyszerű sportolóink-

Beküldési határidő: 2020. május 15.

ra, szép sikereinkre, az
agyunk közben közösen
a Fradi körül jár, együtt
játszunk és együtt örven-

06-1-50-50-848
Megrendelés előtt tájékozódjon az elő fizetés feltételeiről is a weboldalunkon!
www. elofizetesem. hu/ zoldesfeher

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések
mellett nevüket és telefonszámukat
is tüntessék fel.
A helyes megfejtés beküldői között

dünk a csodának, amit

3 db Fradi-címeres, bambusz

úgy hívnak: Ferencvárosi

uzsonnásdobozt sorsolunk ki.

Torna Club!

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

A részletes játékszabályzat a www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.
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Az előző számunkban megjelent kvíz helyes megfejtése: b, b, c.
Nyerteseink: K. Szabolcs, D. Mihályné, T. Gy. Margit

# ZÖLDÖVEZET

ZÖLDÖVEZET #

MÁR A FIAI IS
A FRADIHOZ KÖTIK
Semmi manír, semmi rátartiság, nyoma sincs rajta annak, hogy közismert
ember. Őszinte, közvetlen stílusával az
antipólust jelenti a honi celebvilágban.
Abaházi Csaba, a Sing Sing együttes
egykori frontembere, rádiós műsorvezető szívbéli Ferencváros-szurkoló, sőt
mindkét fia a Fradiban focizik.

A futballal és a Fradival hogyan találkoztál?
Gyerekként csak válogatott meccseket néztem,
magyar bajnokikat nem, amiben a fater is befolyásolt,
ő ugyanis a tévében még Pelét, élőben pedig Albert
Flórit látta játszani, s abból a színvonalból nem engedett. Édesapám mindig azt hangoztatta, Varga Zoli a
világ legjobb futballistája, rajongott a játékáért, de az
átkosban csak halkan merte kimondani a nevét. 1989-

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

ben költöztem Pestre, sok haverom járt már akkoriban
Kamaszként elsősorban zenész vagy rádiós akartál lenni?

Fradi-meccsre, hamarosan engedtem a csábításuk-

Egyértelműen zenész, jóllehet a szüleink nem tiltottak, de

nak. Máig elevenen él bennem, először a Vasas elleni

nem is tereltek a zene felé. Együtt hallgattuk a Beatles, a

idegenbeli négy kettes győzelemkor láttam élőben a

Boney M., az Abba slágereit, nem feledem, az első bake-

zöldek sikerét. Lipcsei Peti játéka mindig lenyűgözött,

litlemezem a Hungária együttes Rock 'n roll partyja volt.

s az élet ajándékának tartom azt is, hogy miközben a

Bátyámmal, Zolival aztán megfertőzött minket az AC/DC

lelátóról szurkoltam nekik a Bajnokok Ligája-menete-

zenéje, a húgomat ebből azért kihagytuk, ott aztán eldőlt

lés idején, később baráti kapcsolatba kerültem Keller

a sorsunk, álltunk a poszterek előtt, s mindketten úgy

Józsival, Albert Flórival vagy éppen Lisztes Krisztiánnal,

akartunk kinézni, ahogy a rocksztárok. 1989-ben a Sing

utóbbi tartott néhányszor edzést is a fiaimnak

Sing zenekarral megnyertük a Rock gyermekei versenyt,

a Népligetben.

egy évvel később megjelent az első lemezünk, s bár

Tudatosan terelted a gyerekeidet a Fradi felé?

sokan eltűntek, nekünk szerencsénk volt, ráéreztünk a

Még véletlenül sem. Sosem irányítottam őket sem

stílusra, befutottunk. Jó szívvel gondolok vissza erre az

a futball, sem a Fradi felé. A sors terelte őket a

időszakra.

Népligetbe. Egészen pontosan Rómeót Munkácsi

A rádiós karriered is ilyen jól alakult?

Dávid hívta a klubhoz, miután a Varga Zoltán-emlék-

Ott is szerencsém volt, hiszen énekesként gyakran jártam

tornán még az Ikarus kapusaként remekelt a büntető-

a rádiókban, és mindig mondták, milyen jó rádiós han-

párbajban. Demetert pedig Lengyel Béla fedezte fel a

gom van. Közben megismertem a feleségemet, Laurát,

Fradi nyári táborában. Persze örülök, hogy mindketten

aki háttéremberként televíziónál és rádiónál is dolgozott.

a Ferencvároshoz kerültek, Rómeó az U15, míg Dudi az

Rádiósként először a Danubiusnál beugró voltam, később

U12 játékosa, s gyakran a feleségemmel el kell osztani,

beülhettem Jakupcsek Gabi, Rókusfalvy Pali, Búza Sanyi,

a meccsek közül melyikre tudunk kimenni együtt, vagy

Bochkor Gábor mellé, nekem az volt az igazi iskola. Figyel-

csak külön tudjuk megoldani a szurkolást. Talán az is

tem, hogyan kezelik a zenéket, mikor szólalnak meg, rá-

sorsszerű, hogy a feleségemnek iskolatársa volt Za-

adásul abban az időben már nem segítettek technikusok,

vadszky Gabi, a Fradi korábbi remek játékosa, akinek

a műsorvezető kezelte a technikát is. Szerencsém volt,

mellszobra Rákoskeresztúron, az RTK-pályán van, ahol

mert így könnyebben tudtam műsort vezetni.

a fiaink elkezdtek focizni.
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U17-es és U16-os csapataink a 4. helyen álltak, az U15-ös a 12.,
az U14-es a 3., az U13-as és az U12-es pedig az 1. helyen állt

AZ ÉLET AJÁNDÉKÁNAK TARTOM, HOGY
MIKÖZBEN A LELÁTÓRÓL SZURKOLTAM
NEKIK A BAJNOKOK
LIGÁJA-MENETELÉS
IDEJÉN, KÉSŐBB
BARÁTI KAPCSOLATBA KERÜLTEM
KELLER JÓZSIVAL,
ALBERT FLÓRIVAL
VAGY ÉPPEN LISZTES
KRISZTIÁNNAL

Sok szülő, ha nem is a Fradi első csapatában,
de legalább a svéd vagy svájci másodosztályban
látja a gyerekét, már több tíz-tizenegy éves lurkó
karrierjét” menedzser egyengeti. Te mit tartasz
"
a legfontosabbnak a srácaid jövőjét illetően?
Manapság a futballistákról először mindenki azt látja, milyen jól élnek. Bizony jól. Azt már nem tudom,
boldogok is-e. Természetesen én is szeretném, ha
sikeresek lennének a fiaim, skandálják a nevüket a
lelátón, de nem mindegy, milyen áron. Mindenki a
sikert hajszolja, nem tudni, ki hogyan kezeli a kudarcot, milyen lelki sérülések érik. Kívánom a gyerekeimnek, hogy változtassák meg a foci megítélését
idehaza. Mert ők még valóban szeretik a futballt.
Őszintén és minden érdek nélkül.

!

A Sing Sing 1992-es, Élve vagy halva albumán közreműködött
focimeccseink szpíkere, Szendrei Zsolt "Szasza” is
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# SPORT&EGÉSZSÉG

SPORT&EGÉSZSÉG #

A stressz állandó útitársunk – a szürke hétköznapokban ugyanúgy, mint amikor feje tetejére áll a
világ. Ezért is értékelődnek fel a különféle feszültséglevezető módszerek, amelyek a legnagyobb
rohanásban is gyógyírt jelentenek testnek és
léleknek. Ezek között is az egyik legnépszerűbb a
meditáció, azaz az ellazulás módszertana.
ÖSSZPONTOSÍTSUNK A PIHENÉSRE
Noha a meditáció legfőbb célja a relaxáció,
tartalmát tekintve jóval több puszta pihenésnél.
Olyan testi-lelki állapotot jelent, amely az elmét
igyekszik kitisztítani és pozitív gondolatokra össz
pontosítani. Az elnevezés maga egy gyűjtőfogalom, amely különböző technikákat és elemeket
takar. Van olyan metódus, amelynél a légzésünkre, míg egy másiknál a testünkre koncentrálunk,
de olyan is akad, ahol a képzelőerő kapja a
főszerepet. A módszerek közötti különbséget
abban ragadhatjuk meg, hogy a meditáció maga
irányított vagy szabad formában valósul-e meg.
Az előbbi esetében konkrét dolgokra fókuszálunk, így minden zaj” ki tud záródni elménkből.
”
Utóbbinál viszont van egy hordozó” – például
”
a zene vagy a légzésünk –, amely segít elterelni,
lelassítani, letisztítani a gondolatainkat. Ilyenkor
jut elég energiánk az addig nem kezelt érzelmek,
emlékek, élmények feldolgozására is.
MINDEN PORCIKÁNK JÓL JÁR VELE

SZAKSZERŰ
NYUGALOM

A gondokkal és teendőkkel teli, örökké zsongó világban – még ha
testünk lazíthat is néha – elménk egy percre sem pihenhet meg.
Gondolatok tucatjai cikáznak át rajta pillanatról pillanatra, amelyeknek
nehéz megálljt parancsolni. Pedig néha muszáj. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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Olimpiai és világbajnok kajakosunk, Hesz Mihály szerint a
meditáció és a jóga volt az a plusz, ami a győzelmeihez kellett

Amellett, hogy nyugtató erejét azonnal érezhetjük, közép- és hosszú távon a meditációnak számos pozitív hatást tulajdonítanak. Hatékony segítség az ismert vagy kevésbé tudatos félelmek
feloldásában, ahogy a depresszió kezelésében
is. Elménk célzott rendszerezésével javíthatjuk
a koncentrációs képességünket, erősíthetjük
kreativitásunkat, hangulatunk jobb, memóriánk
pedig erősebb lesz. De a rendszeres meditáció
életminőségünk javulásához közvetett módon is
hozzájárul. Nyugodtabb alvást eredményez, segít
csökkenteni a krónikus fájdalmat és a vérnyomást, és úgy összességében sejtállományunk
minőségére is pozitívan hat. Emellett javítja a
szív- és érrendszer működését, valamint az
anyagcserét, és erősíti az immunrendszert – azaz
öngyógyító folyamatokat indíthat el szervezetünkben. Mindennek eredményeként kiegyensúlyozottabb, stabilabb, boldogabb mindennapok
várnak ránk.

!

Cristiano Ronaldo mindennapi rutinjának is része a meditáció,
amely megnyugtatja és nagyfokú higgadtságot hoz számára

A MEDITÁCIÓ
A TUDATOSSÁG
MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
ÉS AZ EGÉSZSÉGES
GONDOLKODÁSRÓL
SZÓL. CÉLJA, HOGY
MEGSZABADULJUNK
A NEGATÍV ÉRZÉSEKTŐL, ÉS ELMOZDULJUNK EGY POZITÍVABB
ÉLETSZEMLÉLET
IRÁNYÁBA

AZ ELLAZULÁS MŰVÉSZETE
Mindezért persze meg kell dolgoznunk. A meditáció elméletben egyszerűnek hangzik, megvalósítani azonban – főként a kezdeti szakaszban
– jóval nehezebb. Egy 10 perces, teljes kontroll
alatt tartott etap a legtöbb ember számára
komplikált feladat. Hiába szeretnénk ugyanis
egyik pillanatról a másikra kizárni minden zavaró
gondolatot a fejünkből, minél inkább akarjuk, annál jobban felerősödik a káosz. A csend elérése
nem egyszerű, azonban lépésről lépésre haladva
mindenki megtalálhatja a számára leginkább
működő technikát. Napi néhány perc gyakorlás
indulásként bőven elég, de a minél hatékonyabb
meditáció időt és rendszerességet feltételez.
Ami biztos: kell hozzá egy kényelmes ülő- vagy
fekvőpozíció, kellő nyugalom körülöttünk és
elegendő türelem bennünk, hogy a kiválasztott
elemre koncentrálva elérhessük a vágyott állapotot, amikor kevés, de tiszta és nyugtató gondolat
van az elménkben.
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# RECEPT

RECEPT #

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):

+	
néhány szál petrezselyemzöld
+	
2-3 evőkanál olaj
+	
8-10 nagyobb, olajos lében
eltett aszalt paradicsom
+	
20 dkg kecskesajt
+	
frissen őrölt tarka bors
+	
1 maréknyi dió

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

A TÁLALÁSHOZ:

A TÁLALÁSHOZ:

HOZZÁVALÓK
(2 SZEMÉLYRE):

+	
aprított petrezselyemzöld
+	
parmezán

+ aprított petrezselyemzöld

ELKÉSZÍTÉS

ELKÉSZÍTÉS

➊ A petrezselyemleveleket

ropogósra sütjük az olajban,
kiszedjük, leszárítjuk, majd
a kihűlt olajjal turmixoljuk.
➋ A diót durvára daraboljuk.
A kecskesajtot átgyúrjuk,
közben ízesítjük borssal és
hozzádolgozzuk a diót is.
➌ Lecsippentünk 1 adagot,
és nagyobb golyóvá formáljuk.
2 paradicsomdarab közé
helyezzük, a tetejét meghintjük
aprított petrezselyemzölddel
és reszelt parmezánnal. Így járunk el a többi alapanyaggal is.
➍ A töltött paradicsomokat
a petrezselymes olajjal megcsepegtetve tálaljuk.

KECSKESAJTTAL TÖLTÖTT

PARADICSOM
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 30 perc
NEHÉZSÉG: könnyű
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1 vöröshagyma
kevés olaj
1 sárgarépa
1 petrezselyemgyökér
1 kisebb karfiol
1/4 zellergumó
1/2 cukkini
10 dkg zöldborsó
1 kápia paprika
só
házi ételízesítő
2-3 paradicsom
20 dkg gyufametélt tészta

Március 24-én ünnepli 30. születésnapját Brett Switzer,
jégkorongcsapatunk kiváló kanadai csatára

➊ A zöldségeket megtisztítjuk, a cukkini belső, magos
részét eltávolítjuk. A hagymát, a gyökérzöldségeket,
a cukkinit és a paprikát apró
kockákra vágjuk
➋ A felhevített olajon
megdinszteljük a hagymát, a
paradicsom kivételével hozzáadjuk az összes zöldséget,
és néhány percig pirítjuk.
➌ Felöntjük vízzel, ízesítjük
sóval és ételízesítővel. Felforraljuk, majd a zöldségek
puhulásáig főzzük. Közben
másik lábasban kifőzzük a
tésztát, leöblítjük, leszűrjük.
➍ A kész levesbe tesszük
a meghámozott, karikákra
vágott paradicsomot,
a tésztát, és pár percig
még rotyogtatjuk. Aprított
petrezselyemzölddel
meghintve tálaljuk.

!

TAVASZI

ZÖLDSÉGLEVES
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1 óra
NEHÉZSÉG: könnyű

Lovrencsics Gergő is jól boldogul a konyhában, a bolognai
és a palacsinta mellett a húsételeket is remekül elkészíti
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# FTC121

ZÖLD SZALON #

SZÜLETÉSNAP
A JÁRVÁNY
ÁRNYÉKÁBAN

1899. május 3-án a Bakáts téri kerületi elöljáróság épületében alakult meg
a Ferencvárosi Torna Club. A Bakáts tér 14. szám alatt ma Ferencváros
Polgármesteri Hivatala működik. Az épület falán az FTC 100. születésnapján
avatták fel a megalakulást megörökítő emléktáblát, amelyet minden évben,
szervezett ünnepség keretében, az utódok megkoszorúznak.
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS
Nézem a naptáramat. Május 3-án 12 órakor koszorúzás
a Bakáts téren. Május 4-én este fél nyolckor a
Groupama Arénában Fradi–Újpest-meccs. Az utóbbi beírás
már gyanús volt. Ekkor vettem észre, hogy véletlenül a
2019. évi naptár került a kezembe. Az idei bejegyzéseim
zömét a koronavírus keresztülhúzta, hívatlanul főszereplővé lépett elő, megváltoztatta a mindennapjainkat. Az
emberélet, az egészség megőrzése érdekében vészhelyzet
kihirdetésére, rendkívüli jogrend életbe léptetésére került
sor. Már a Kaposvár elleni üres lelátós bajnoki meccset is
nagyon furcsa volt a televízióban nézni, de még szomorúbb
volt, amikor a rendezvények betiltása, iskolák, vendéglátó
egységek, kulturális intézmények bezárása vált szükségessé. Az a legrosszabb, hogy nem látjuk ennek a helyzetnek
a végét. A cikk írása idején már sejthető, hogy idén a
Bakáts téren elmarad a korábbi években megszokott
ünnepélyes koszorúzás is. Milyen szerencse, hogy tavaly
a 120. születésnapot nagyszabású rendezvénysorozattal
sikerült megünnepelni, és a jubileumot hatalmas sportsikerek koronázták meg. Abban bízhatunk, hogy az egyesület
hagyományait tisztelettel ápoló vezetőink valahogy
eljuttatnak egy koszorút a szülői ház” falához. Reméljük,
”
hogy a vírus nemcsak az ünneplőket, hanem azokat is
távol tartja, akik a labdarúgó-szakosztály 120. születésnapjára összefirkálták, megbecstelenítették az emléktáblát.
Az elmaradt meccseket, sporteseményeket a világjárvány
leküzdése utáni időpontban pótolni lehet, reményeink
szerint további zöld-fehér sikerekkel. Ami viszont addig
nélkülünk zajlik le, az pótolhatatlan, nem megismételhető.
Bizonyára sokan kerülnek olyan helyzetbe, mint én magam.
Az unokám nem lesz még egyszer tízéves. Drága kis
Olikám, a nagyapai ölelést pár hónap késéssel kapod meg…
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Május 23-án ünnepli 70. születésnapját
7-szeres világbajnok tekézőnk, Csányi Béla

’56-BAN ÉS MOST
BALLAI ATTILA

1956-ban annyiban egyszerűbb volt, hogy a playoff
intézményét akkoriban még nem ismerték, a tíz csapat
éppen lejátszott egy teljes kört, és így féltávnál valós
sorrend alakult ki. A még Bp. Kinizsi néven tempózó
Fradi hivatalosan meg is nyerte a bajnokságot, pedig
kilenc összecsapásából hajszálra ugyanúgy hétszer
győzött, egyet-egyet adott döntetlenre és veszített el,
mint a fő vetélytárs Dózsa, csak éppen a gólkülönbség
neki kedvezett: 48-16 a 48-18-cal szemben. Az volt a
14. elsőség, az idei – lenne – a 24. A BL-címvédés esélye júniusban jönne el, a kijelölt helyszín Ligúria, azaz
Észak-Olaszország. Erről ennyit.
Női kézilabdában ugyan nyilván senki sem
vehetné el a Győri Audi ETO-tól az elsőséget, de ettől még képtelenség
lett volna azt a további sorrend
megállapítása nélkül odaajándékozni neki. A férfiaknál a
Veszprém–Szeged-rivalizálást megtippelni még
inkább, de azt is, hányadik
helyre futna, ugrana fel a
Fradi csikócsapata. Olyan
kalamajka azért bizton
nem alakul ki, mint ’56ban. A bajnokság négyes
döntője akkor október
21-én befejeződött, de
hiába, mert a második Bp.
Kinizsi (ez is a Fradi) megóvta az első Vörös Meteor ellen
11-10-re elvesztett mérkőzését,
az óvást elfogadták, újrajátszást
rendeltek el, amit azonban elsodortak az események. Ezért előbb
érvénytelenítették a teljes szezont, majd
1957 tavaszán a Vörös Meteort és a Kinizsit –
akkor már újra Ferencváros – is bajnoknak ítélték.
A Fradi bizonyos tekintetben – e két bajnoki cím mellett inkább azért, mert visszakapta a nevét, a színét,
a jövőjét – a forradalom győztese lett. A koronavírus
elleni küzdelem győztesei még nem látszanak. De ha
a sport egésze lesz az, azt sem bánjuk majd. Sőt, az
első felkészülési mérkőzés első gólját is hajlamosak
leszünk az aranyérmet eldöntő utolsó találat értékén
ünnepelni.

Mielőtt azt hinnénk, ilyen zaklatott, derékba tört,
megjósolhatatlan végkimenetelű bajnoki zárást,
mint a mostani, még nem látott a hazai sporttörténelem, máris eláruljuk, dehogynem. Még cudarabbat is.
Például 1956-ban. Igaz, nem világjárvány, hanem
a forradalom kitörése miatt. Ettől a nem lényegtelen
különbségtől eltekintve azonban a hatvannégy
esztendővel ezelőtti és a jelenlegi helyzet mutat
számos hasonlóságot, mert 1956-ban még éves,
azaz tavaszi–őszi rendszerű bajnokságokat rendeztek,
így akkor éppúgy a hajrában vagy annak
környékén szakadt félbe minden, mint idén.
Ezért is tanulságos a múltat felidézni.
Futballbajnokot (és kiesőket) nem hirdettek, mert bár az utolsó fordulót
még október 23. előtt lezavarták,
a csapatok külföldi túrái és a
Vasas kupakötelezettségei
miatt igen lyukas volt a
tabella. A Honvéd ugyan 21
mérkőzésén szerzett 29
pontjával úgy állt az élen,
hogy a mind a 22 mec�csét teljesített, 26 pontos
Dózsa már nem előzhette
meg, a 18/25-ös mutatóval harmadik Vörös Lobogó (azaz az MTK) ellenben
még igen. Mindezek alapján
korrekt döntés született – és
ha így gondoljuk, abba is bele
kell törődnünk, hogy valószínűleg nem 2020-ban szerzi meg 31.
bajnoki aranyát a Ferencváros. Még
úgy sem, hogy kettővel kevesebb
mérkőzése dacára három ponttal vezet a
Fehérvár FC előtt.
Csakhogy a Vidire” is nyolc találkozó várna még,
”
és a futball örök bizonytalanságát tisztelni kell.
Mint ahogyan jelen helyzetben a pólóét is, hiszen
az sem természettudomány. A férfi vízilabda ob I-ben
minden a Ferencváros–OSC-finálé felé mutatott volna,
csakhogy egyrészt a folytatás valószínűtlen, másrészt
tulajdonosa április 9-én bejelentette az OSC megszűnését. A hírek szerint mindent a Vasasba menekít át,
alakul tehát az új erőközpont.

!

1956-ban a hokisok szezonja is elcsúszott, december helyett
’57 február közepén kezdődött és egészen március 21-ig elhúzódott
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# A HÓNAP FOTÓJA

A HÓNAP FOTÓJA #

Fotó: Horváth Károly / Együtt az Autistákért Alapítvány
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Az ENSZ 2007-ben határozatban jelölte ki
április 2-át az autizmus világnapjának

!

Fontos törekvés, hogy az autizmust széles
körben megismerjék a világ társadalmaiban
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SZOBA- &
GARÁZSTUNING

# SZOBA

SZOBA #

MARKOLD MEG, ÉS HÚZD!
FITNESZKÖTÉL 2 DB-OS
1990 FT
Erősítő edzések tökéletes kiegészítője a kényelmes, csúszásmentes markolatú
gumiszalag. Az ízületeket nem bántja, ezért rehabilitációs célokra is alkalmazható.
A gyakorlatokat növekvő ismétlésszámmal végezd, egy idő után nehezítheted
a mozdulatokat is.
emag.hu

A rendszeres sport immunerősítő, egészségjavító hatású, és a jelenlegi
stresszre is jó hatással van. Semmiképpen ne mondjunk le róla,
tegyünk meg mindent, hogy egészségesek maradjunk. Az otthoni edzésekkel
akár négy fal között is élvezhetjük a szokásos edzést. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

NEM CSAK PORFOGÓ
ROBUST MASTER R04 SZOBABICIKLI
36 990 FT

NEHEZÍTETT PÁLYA

Sokszor magunkban mosolygunk azon, amikor ismerősöknél a lakásban szobabiciklit
látunk, nagy halom levetett ruhákkal megpakolva. Most viszont jól jön egy megbízható, ám pénztárcabarát modell. A szobakerékpár kézi terhelésvezérlésű, és 8 különböző fokozatot kapott, így minden edzettségi szinthez ideális lehet.

DOMYOS CSUKLÓ- ÉS BOKASÚLY 2X1 KG
3990 FT

elite-fitness.hu

Hetek óta rendszeresen végzed az otthoni edzéseket, és kicsit kezd
monotonná válni a gyakorlatsor. Itt az idő, hogy egy kicsit nehezíts az izomfeszesítő gyakorlatokon. Az alkarra és a bokára rögzíthető, aránylag könnyű
súlyokkal komoly fejlődést érhetsz el.
decathlon.hu

FÜLES GOLYÓ
KETTLEBELL
9025 FT-TÓL

Először is, ha eddig még nem próbáltad ki ezt a sportot, akkor egyedül, edző nélkül ne
kezdj el kettlebellezni! Másodszor, olyan súlyú golyót válassz, ami passzol az edzettségi szintedhez. És ha ezt mind megfogadtad, jöhet a testformálás.
360sport.hu

GÖRDÜLJ RAJTA
THERA-BAND GIMNASZTIKAI LABDA 65 CM
11 640 FT

TALAJBIZTOS

Gyógytornászok is előszeretettel javasolják az amúgy rengeteg színben kapható
fitneszlabdákat a hosszabb számítógép előtti üléshez, de tornához, relaxációhoz is
tökéletes, hiszen tehermentesíti a gerincet. Edzés utáni levezetéshez szintén hasznos
kellék, mert lazítja a feszülő izmokat.

PROTEUS NEOPRÉN JÓGAMATRAC
3890 FT

salusgyogypont.hu

Jógamatracból nem érdemes nagyon olcsó verziót venni, mert ha az anyaga
nem megfelelő, akkor kimondottan kényelmetlen rajta az edzés, és előbb-utóbb
a kukában végzi. Mind a két oldala legyen csúszásmentes, anyaga jó minőségű
és tapintású, és ha ezek mellé még feltekerhető is, akkor ne is keresgélj tovább!
vital-force.hu
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Diszkoszvetőnk, Huszák János 300 kilónyi készlettel végzi
mindennapi edzésmunkáját otthon, ”home office-ban”

!

A női labdarúgók NB I-es góllövőlistáját Vágó Fanny
fölényesen vezeti 13 meccsen szerzett 17 góljával
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# GARÁZS

GARÁZS #

BEPÖRGETVE
A RUGÓ ERŐTÖRVÉNYE

EVERLAST UGRÓKÖTÉL 2,4 M-ES
5990 FT
Pörgesd fel a pulzusod ezzel a profi minőségű, csapágyazott ugrókötéllel! A mutatós
darab fogó része fából, a kötél bőrből készült. Így ugrálás közben is stílusos lehetsz.

BODY SCULPTURE EXPANDER
4290 FT

everlastbox.hu

A gumirugós expander a test felsőizomzatának erősítésére szolgáló eszköz. Alkalmas
a kar-, mell- és hátizmok fejlesztésére. 5 db kivehető rugóval rendelkezik, melyekkel
szabályozhatjuk az edzés erősségét.
lifestyleshop.hu

TÚL SOK AZ ENERGIÁD?

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

STARPRO CADURA BOKSZZSÁK
15 900 FT

STAIRMASTER TWISTLOCK DUMBELLS
ÁR KÉRÉSRE

A bokszolásnak rengeteg jó hatása van, és az egész testet megmozgatja. A zsáknak
nagy szerepe van abban, hogy a küzdő gyorsan és nagy erővel tudjon ütéseket mérni,
védekezni, távolságot tartani és elhajolni. Plusz nagyfokú koncentrációs és állóképességre is szükség van. Ezen most nyugodtan fejleszthetünk.

A kényelmesebb súlyzózás érdekében a márka nagyot gondolt,
és olyan megoldást talált ki, hogy lépésekben módosíthatjuk
a súlyt a fogantyúk egyszerű megfordításával. Nincsenek gombok
a forgatáshoz, vagy nem kell karokat csúsztatgatni.
A Twistlock súlya 5 és 10 font között van,
és egy teljes 10 darabos készletet kínál egyetlen súlyzóban.

sportjatek.eu

maniafitness.hu

ÜSD, VÁGD, NEM APÁD

AMERIKAI ÁLOM

SANDEE THAILAND NEON BOKSZKESZTYŰ
25 900 FT

HAMMER AB BRENCH PERFORM ONE FEKVENYOMÓ PAD
59 900 FT

Kezdőknek, középhaladóknak, de akár profiknak is bátran ajánljuk ezt a tépőzáras
kesztyűt, megerősített mandzsetta résszel, hogy optimális ütéscsillapítást és stabilitást biztosítson a védőmozdulatok során. A tépőzáras megoldás gyorsítja a fel- és
levételt, s előbbihez nincs szükséged segítségre.

Az amerikai garázsok egyik fő kelléke – a szárítógép mellett – a klasszikus
fekvenyomó pad. Helyigényes ugyan, de nemcsak a mellizmokat, hanem az egész
felsőtestet erősíthetjük rajta. Már csak a súlyok hiányoznak.

sandee.hu
gorillasport.hu
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Legeredményesebb női pólósunk az ob I-ben Tóth Csabai Dóra
39 góllal, mindössze 2 gólos lemaradásban a gólkirályi címért

!

A 2.
Itt
szerepel
helyen álló
valamilyen
női vízilabdásaink
általános adat
további
a Fradiról,
2 legeredményesebb
visszatekintés,
játékosa
a 19 éves
történelem,
Muzsnay statisztika
Fanni (29 gól) és Illés Anna (28)
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ITT AZ IDŐ OLVASNI
TARTOZUNK MAGUNKNAK ANNYIVAL, HOGY MÉG EGY NEHÉZNEK TŰNŐ HELYZETBŐL IS
MEGPRÓBÁLJUK KIHOZNI A LEGTÖBBET. EZÉRT IS KELL A NÉGY FAL KÖZÖTT TÖLTÖTT
NAPOKNAK ÉRTELMET ADNUNK. A CÉL NEMES, A MEGOLDÁS VISZONT MEGLEPŐEN
EGYSZERŰ: EGY (VAGY TÖBB) JÓ KÖNYV TARTALOMMAL TÖLTHETI MEG MÉG A HOSSZÚRA
NYÚLÓ OTTHONLÉTET IS. EHHEZ ÁLLÍTOTTUNK ÖSSZE EGY SZÍNES AJÁNLÓT.

DAVID NICHOLLS:
MI
Amikor egy házasság megfeneklik, sokan nem küzdenek
érte tovább. Douglas Petersen viszont a reményt adó
kivételek egyike, aki nem engedi csak úgy elúszni három
évtized munkáját. Töretlen hittel kapaszkodik az utolsó
lehetőségébe, egy egy hónapos európai körútba, amelyet
eredetileg fia, Albie kedvéért szervezett meg, de már feleségéért, Connie-ért ragaszkodik hozzá makacsul. Az utazás
során Douglas elmeséléséből életre kelnek előttünk a vén
kontinens legromantikusabb pontjai, amelyek pompáját
azonban időnként megrendítően kemény felismerések
homályosítják el – úgy a főszereplő, mint az olvasó szeme
előtt. Egy házasság válságának hiteles története ez, amelynek számos eleme saját életünkből is ismerős lehet.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

MARIE FORLEO:
MINDEN MEGOLDHATÓ
Motivációs megmondóírásokkal tele a padlás... De valóban hatékony,
gyakorlatias tanácsokkal operáló, unalomig csépelt lózungoktól mentes, a szürke hétköznapok emberére szabott önsegítő kötet már jóval
kevesebb akad közöttük. Marie Forleo könyve viszont kétségkívül
ez utóbbi halmazt hizlalja. A legfontosabb kérdést fogalmazza meg
helyettünk és értünk, azaz hogy mit tehetünk a nehéz helyzetekben.
A válaszokat pedig félelmetes realizmussal keresi. Hiszi, és – ami
még fontosabb – az olvasóval is elhiteti, hogy mindenre van megoldás, csak meg kell találnunk az olykor jól elrejtett kiskapukat hozzá.
Megmutatja, közel hozza, saját példáin keresztül igazolja, mennyit
számít a kreativitás, a szélesebb perspektíva, a megoldani akarás
képessége. Mindezt pedig laza, könnyed, bátorító, de a kifogásokat
egy percig sem tűrő hangnemben.

RADVÁNYI BENEDEK:
1984 – A KETTÉTÖRT OLIMPIA
Igaz mondás, hogy sírni csak a győztesnek szabad. De
"
én sírtam, amikor megtudtam a hírt.” Csak egy a tucatnyi
megrázó emlék közül, amelyet az 1984-es olimpiai bojkott
kapcsán idéznek fel az érintettek több mint három évtized
távlatából Radványi Benedek könyvében. A moszkvai és
a szöuli ötkarikás játékokon nyújtott teljesítménye alapján Los Angelesbe is nagyon jó eséllyel indult volna útnak
a magyar küldöttség, de az élet (vagy inkább a politika)
közbeszólt... A láng fellobbanása előtt kicsit több mint
két hónappal hangzott el a bejelentés, amely szerint a
"
kialakult helyzet nem teszi lehetővé a magyar sportolók
részvételét” az olimpián. A döntés fájt akkor, és fáj azóta is.
Pályafutások törtek ketté, álmok foszlottak szerte, életek
változtak meg végérvényesen. Egy elszalasztott olimpia
történetének talán nem is lehet nagyobb aktualitása, mint
napjainkban. Mert bár az okok egészen mások, a következményekben lehet sok hasonlóság.

ANDRE AGASSI:
OPEN
Nyolc Grand Slam-győzelme a tenisz trónjára emelte. De bármennyire is
csillogott fején a korona, az ahhoz vezető út finoman szólva sem volt fényes és üdvös Andre Agassi számára. Minderről kendőzetlen őszinteséggel mesél önéletrajzi könyvében. De hogyan is lehetett volna meseszerű
sztorija valakinek, aki gyerekkora óta utálta a pályát, amelyet szülei önkényesen kijelöltek számára? A rendíthetetlen elvárások keltette nyomás
és a belülről táplálkozó heves ellenállás konfliktusa Agassi egész életére
rányomta a bélyegét. A fejben mindvégig démonokkal, testében makacs
fájdalmakkal küzdő, a szakadék széléig nem egyszer eltáncoló klasszist
végül akaratereje mentette meg az önpusztítástól, és formálta korszakos
tehetségből példamutató emberré.
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Hokisaink legponterősebb játékosa Nagy Gergő volt, aki 52
Erste Liga-meccsen 69 pontot (29 gól, 40 assziszt) jegyzett

!

Hokisaink házi gólkirályi versenyében hármas holtverseny született
29-29 góllal Rasmus Kulmala, Brett Switzer és Nagy Gergő között
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SZÍNTERÁPIA
A színezésben az a legjobb,
hogy nem lehet kinőni belőle.
Hiszen egy fekete-fehér
vázat élettel megtölteni
ugyanolyan élmény gyerekként, mint felnőtt fejjel.
Közben pedig lehet játszani
és alkotni, ellazulni vagy épp
búfelejteni. Elő hát a színes
ceruzákkal – és kivételesen
ne csak a zöldekkel!

STEPHEN KING:
VÉGÍTÉLET
Annyi elképzelést láttunk már arra, hogyan köszönthet
ránk a világvége, hogy egy újabb már csak csepp lehet
a háborgó tengerben. De amikor a könyvek lapjai közül
felnézve tényleg megcsap bennünket a víztükröt borzoló
vihar szele, egészen új töltetet kap ez a műfaj. Márpedig
ilyen helyzetben az apokalipszis egyik leglelkesebb
felvázolójához, Stephen Kinghez kell fordulnunk.
Az ő írásait ugyanis sokszor vezetik az emberiség sorsával
kapcsolatos alapkérdések. Pont úgy, mint Végítélet című
könyvében, amelyben a választ egy vírus elszabadulásában keresi. A kór elképesztő sebességgel söpör végig az
emberiségen, óriási károkat okozva benne. Noha maga a
történetvezetés – az íróra jellemző módon – a valóságtól
kissé elrugaszkodott, mostanában átlagosnak kevésbé
nevezhető mindennapjaink mellé állítva felsejlik némi
párhuzam. Mégpedig az, hogy egy válsághelyzetből az
összetartás és az együttműködés képessége jelentheti az
egyetlen kiutat a társadalom számára.

OTTHON #

JUAN PABLO ESCOBAR:
APÁM, A DROGBÁRÓ
Egy férfi, aki egykoron a világ talán legkeresettebb bűnözője volt, miközben családját feltétel nélkül szerette.
Bár feloldhatatlannak tűnő ellentmondás ez, Pablo Escobar, a hírhedt kolumbiai drogbáró életében kegyetlenség
és őszinte törődés igenis megfért egymás mellett. Erről
pedig élettörténete egyik leghitelesebb tanúja, a fia, Juan
Pablo mesél könyvében. Kendőzetlen őszinteséggel ír a
gyermekként látott és tapasztalt brutalitásról és a dollármilliárdokat érő drogbirodalom működéséről, miközben a
bűnöző apaként pozitív képekben él emlékeiben. Az örökös családja történetét elrettentő példának szánta, hiszen
a saját bőrén tapasztalta meg, hogy az erőszakkal szerzett
hatalomnak milyen keserves ára van.
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Escobar kolumbiai tevékenységét feldolgozták
a Narcos című kiváló sorozatban is

!

Futsalcsapatunk legeredményesebb játékosa Bognár Bence
18 meccsen szerzett 16 góllal, amellyel 6. a ranglistán
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ÖT ÉS FÉL HÓNAPOT
UGYE NEM KELL
VÁRNI...?
Korosztályom már nem kevesebb, mint hét X-et tud a háta mögött, de olyat még
nem élt meg, hogy meghatározhatatlan ideig szüneteljen a labdarúgó-bajnokság.
Most érezzük és észleljük igazán, micsoda áldott, békés, isten adta nyugalomban
telt el (a futball szempontjából) sok-sok évtized. SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY
A mostani állapotokhoz képest
szinte említésre sem méltónak tűnő történések akadtak a
múltban. Egy Ferencváros–Komló-meccset például a hatvanas
években csak úgy tudtak megrendezni (március közepén…),
hogy a nagy hóesés miatt a
Népstadion gyepén bokáig ért a
hó, és a rendezőség arra kérte a
lelátón fagyoskodó, meccsre váró
nézőket, ha futballt akarnak látni,
akkor méltóztassanak felállni a
helyükről, lemenni a pályára és letaposni a havat… Letaposták, lett
meccs (2:0-ra nyert a Fradi Albert
két góljával).
De olyan is előfordult, hogy
elmaradt a mérkőzés. Az ötvenes
évek közepén az egyik vidéki
csapat olyan későn érkezett meg
a másik vidéki együttes otthonába, hogy a sötétedés miatt már
felesleges lett volna elkezdeni a
találkozót.
1967. november 15-én, amikor
a VVK-ban a Ferencváros a
Real Zaragozát fogadta, már az
előmeccs alatt olyan köd ereszkedett a pályára, hogy erősen
kérdésessé vált a nagy meccs
elkezdése is. A lelátón ülő 30
ezer nézőt azonban nem akarták
meccsélmény nélkül hazaengedni, így dacára annak, hogy a
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1964. 03. 15. FTC–Komló, 2:0

drukkerek az orrukig sem láttak,
a pályán elkezdődött a játék”.
"
A nép azonban ezt egy idő után
megunta, kórusban kezdte kiabálni, hogy Fújják le, fújják le!!!”,
"
amit a találkozó játékvezetője, az
osztrák Wöhrer meg is tett, és az
öltözőbe parancsolta a csapatokat. Nem időlegesen, hanem
végleg…
Az egyik legemlékezetesebb befejezetlen mérkőzés (legalábbis a
ma már szép korú generációnak)
a fent említettekhez képest öszszehasonlíthatatlanul súlyosabb
okokból nem tarthatott kilencven
percig.
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1944. október 29-én az Üllői úti
Ferencváros–Újpest-mérkőzésen
(a dátumból a történelemben
csekély mértékben járatosak is
kikövetkeztethetik, hogy milyen
időket élt Európa azokban a napokban) már a kezdéssel is bajok
voltak, mert hol az FTC, hol az
Újpest öltözőjéből rohant ki valaki
jelenteni: várjanak még, mert
mindkét csapatból többen nem
érkeztek még ki a pályára.
Aztán mégiscsak elkezdődött a
találkozó, s bár a meccs közben
a rendőrség jelenlévő képviselői
negyedóránként tájékoztatták
a bírót, hogy az országot elé-

A kommunisták minden igyekezete ellenére a Fradi szurkolóinak
a száma az ’50-es években bőven megduplázódott

rő légitámadás hol tart, 1:1-es állásnál, öt perccel a
vége előtt a pályára befutó ügyeletes rendőrtiszt,
vitéz Berey Árpád a derbi beszüntetésére kötelezte
a bírót. Apám szerint, aki játszott ezen a meccsen,
életük leggyorsabb sprintjét akkor vágták ki, amikor
a pályáról az öltözőbe rohantak.
Később kiderült, hogy az elmaradt öt percet nyugodtan lejátszhatták volna, hiszen a légiveszély elmúlt”
"
bejelentés a rádióban már korábban elhangzott, de
akkoriban olyan volt a futball, hogy az ügyeletes
rendőrtiszt is inkább Zsengellér meg Sárosi doktor
játékát csodálta, mint rádiót hallgatott…
Amikor ezeket a sorokat írom, a hétvégék már időt"
len idők óta” kiürültek, az otthon ülés kezd mindenkinek az idegeire menni. Ugye, hogyan tud hiányozni
még ez a sokszor agyonbírált és nádpálcával elfenekelt NB I is...? De nincs mese, a COVID–19-es feliratot
a hátán viselő pokolfajzattal nem lehet viccelni.
Két világháború és egy világjárvány (spanyolnátha) sem tudta nálunk megakadályozni azt, hogy ha
rövid szünetekkel is, de ne fejeződjék be valahogy
a bajnokság. Egyetlenegy ilyen esztendő akadt, de
azt a lelkük mélyén nem is nagyon bánták az igaz
magyarok…
1956-ban, csakúgy, mint manapság, 12 csapatos volt
az NB I, de az együttesek csak kétszer találkoztak
egymással. Az utolsó, 22. fordulót még lejátszották
ugyan, de a táblázaton akkora volt a káosz, mint
karácsony előtt a kor legfelkapottabb áruházában,
a Corvinban. A csapatok külföldi túrái és a Vasas
KK-szereplése okán csak négy csapat (Bp. Dózsa,
Bp. Kinizsi, Csepel, Tatabánya) játszotta le valamenynyi találkozóját, a többiek neve után a legkülönbözőbb meccsszám állt, a Vörös Lobogó 17, a Vasas 16
meccset hagyott a zárás pillanatában maga mögött.
Az élen álló Honvéd (ráadásul még egy meccse a
Pécs ellen hátra volt) három ponttal előzte meg a Bp.
Dózsát, így aztán dacára annak, hogy nem kapott
aranyérmet, nyilvánvalóan bajnoknak tekintette
mindenki.
De nemcsak bajnokot nem hirdettek, hanem kiesőt
és feljutót sem.
Csonka bajnokság maradt az ’56-os, hiszen október 23-án a pesti nép, ha lehet, még a futballnál
is sokkal nemesebb dolgot művelt: szembeszállt
elnyomóival.
Emlékszem, apám élete első NB I-es klubjánál, a Szegednél volt éppen edző. Október 21-én Dorogon játszottak egy döntetlent, és bár az utolsó helyen álltak,
két mérkőzésük még hátravolt, mindkettő a Vasas
ellen, mert a piros-kékek sem tavasszal, sem ősszel
nem értek rá” a Szeged elleni bajnokijukat lejátszani…
"
Soha nem tudjuk már meg, hogy az a kétszer kilenc-
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Míg 1949–50-ben 22 000 volt focistáink átlagos nézőszáma, ez 1955-re
45 615-re nőtt. A rekord az ’57-es szezon 48 313-as átlaga

KÉT VILÁGHÁBORÚ ÉS
EGY VILÁGJÁRVÁNY
(SPANYOLNÁTHA) SEM
TUDTA NÁLUNK MEGAKADÁLYOZNI AZT, HOGY
HA RÖVID SZÜNETEKKEL
IS, DE NE FEJEZŐDJÉK BE
VALAHOGY A BAJNOKSÁG.
EGYETLENEGY ILYEN ESZTENDŐ AKADT, DE AZT
A LELKÜK MÉLYÉN NEM
IS NAGYON BÁNTÁK AZ
IGAZ MAGYAROK…
ven perc milyen eredménnyel végződött volna, hiszen
a bajnokság leállt, és a mostanihoz hasonló maratoni
szünet következett. 1957-ben először csak március
16-án léptek újra pályára a csapatok, akkor indult az
új bajnokság tavaszi szezonja. Ez, akárhogy is számolom, öt és fél hónap futballszünetet jelentett. Remélni
merem, 2020-ban ennyit azért nem kell várni.
Apropó, Fradi…
Abban a bizonyos ’56-os csonka bajnokságban a
csapat Bp. Kinizsi néven (és piros-fehérben játszva…)
szerepelt, a 4. helyen végzett, utolsó meccsén a Csepellel végzett döntetlenre. Kortörténeti érdekesség
az akkori összeállítás: Gulyás – Ombódi, Mátrai, Dalnoki – Gerendás, Dékány – Kertész Tamás, Borsos,
Orosz, Vilezsál, Fenyvesi. Edző: Sós Károly.
Most meg ülünk otthon, nézzük a televíziót, kifestjük
(jó, én például nem…) a lakást, megtanulunk kalácsot
sütni (én ezt sem…), és várjuk, hogy mikor szidhatjuk
végre a Fradit, mondván: ez aztán nagyon gyenge
volt, fiúk…
Igen, eljutottunk oda, hogy (talán) már annak is tudnánk örülni”, ha kikapna a Fradi…
"
(No, jó, annak azért nem…)
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KÍSÉRTÉSSEL TELI OTTHONLÉT

Az élet pillanatok alatt fagyott be körülöttünk, ami
minden addigi menetrendet egy csapásra borított.
A változást pedig szervezetünk is azonnal megérzi –
sokként hat rá. Van, aki könnyebben alkalmazkodik
ehhez, míg más a szokások rabjaként lassabban veszi
fel az új ritmust. De az nagy általánosságban megállapítható, hogy csökken az aktivitásunk. A bezártság
"
számtalan tudatos vagy nem tervezett tevékenységet
kivesz a napjainkból, ezzel együtt pedig visszaveti az
energiafelhasználásunkat is” – magyarázza dr. habil.
Fritz Péter egészségtudományi szakértőnk, hozzátéve:
a kieső elemek között érdemes azonosítani a felesleges vagy káros rutinokat, és végleg lemondani róluk.
De a táplálkozás tekintetében a legnagyobb – viszont
szerencsére könnyen orvosolható – probléma az addigi
feszes bioritmus fellazulása. Ezt kell újraépíteni a megváltozott körülmények között, hogy ezt az időszakot
minél kevesebb veszteséggel – azaz minél kevesebb
pluszkalóriával – hagyhassuk magunk mögött. A spor"
tolónak a négy fal között is meg kell tudnia idézni azt a
rendszert, amiben addig élt. Ebben segíthet, ha nagyjából ugyanakkor kel minden nap, ha napirend szerint él,
és a számára összeállított étrendet betartva táplálkozik.
Utóbbi az egész helyzet egyik neuralgikus pontja.”

KÉTESÉLYES

JÁTSZMA

Alig akad olyan nézőpontja manapság a mindennapjainknak, amelyből a feje
tetejére állt világunk optimistán szemlélhető. De a táplálkozás perspektívája
mindenképp ide sorolható. Itt ugyanis már most nyertünk – (egyelőre)
lehetőséget egy egészségtudatosabb, tervezettebb és szervezettebb életmódra.

A négy fal között töltött idő ugyanis komoly veszélyeket hordoz magában. Elsőként a hűtő közelségét. A
nassolás az egyik legalapvetőbb emberi pótcselekvés,
amire most idő is van bőven. A mozgásszegényebb
életmóddal párosítva azonban ez gyorsan pluszkilókat
jelenthet. De annak, hogy a táplálkozás ingerszegé"
nyebb életünk középpontjába kerül, lehet kifejezetten
pozitív kicsengése is. Ha valaki elkezdi maga gyártani
az ebédet, megismerkedik az alapanyagokkal és a
különböző főzési-sütési technikákkal, sokkal (egészség)
tudatosabbá válhat” – helyezi egészen új megközelítésbe a bezártságot a szakember. A futtában bekapott
falatokat felváltják az előre megtervezett menük, így
nem felindulásból eszünk és nem rendszertelenül. De
"
tegyük hozzá gyorsan: mindez csak lehetőség. Az már
rajtunk múlik, tudunk-e élni vele.”
FEGYELEM KÉRDÉSE
Az pedig a sportolón múlik, mennyire tudja szinten tartani magát a home office” tréningekkel. Maga a leállás
"
profi szinten nem ismeretlen élethelyzet, hiszen minden
idényben vannak olyan etapok, amikor a felkészülés
szünetel. Ugyanígy a változás ténye sem új keletű a
versenyző számára, hiszen életének szerves része az
utazás, így szervezete viszonylag gyorsan tud alkalmazkodni. A probléma jelen helyzetben sokkal inkább
az, hogy az egyénileg elvégzett munka nehezen kontrollálható és hatékonysága alig mérhető. Az összeállított edzéstervet mindenki maga kell hogy kövesse. De
hogy mennyire dolgozott jól, az majd csak az újrakezdésnél derül ki. Addig minden az önfegyelmen múlik.
Éppúgy, mint két edzés között, amikor a hűtőszekrény
"
előtt elsétálva ellen kell állnunk a csábításnak.”

ANNAK, HOGY A
TÁPLÁLKOZÁS INGERSZEGÉNYEBB ÉLETÜNK
KÖZÉPPONTJÁBA
KERÜL, LEHET KIFEJEZETTEN POZITÍV KICSENGÉSE
IS. HA VALAKI ELKEZDI
MAGA GYÁRTANI AZ
EBÉDET, MEGISMERKEDIK
AZ ALAPANYAGOKKAL ÉS
A KÜLÖNBÖZŐ FŐZÉSI-
SÜTÉSI TECHNIKÁKKAL,
SOKKAL EGÉSZSÉGTUDA
TOSABBÁ VÁLHAT

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő

SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
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Férfi vízilabdásaink legeredményesebb játékosai az ob I-ben
Jansik Szilárd (14 meccs, 31 gól) és Varga Dénes (9/30)

!

Bíró Blankát választotta az EHF a Bajnokok Ligája
második csoportkör legjobb kapusának
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POHL

# 13+1

ZOLTÁN
1. A család vagy a barátok hatására kötöttél ki a pólónál?

7. Milyen autóval közlekedsz?

Seat Leonnal.

Fradista családba születtem,
nagypapám rendszeresen járt
focimeccsekre az Üllői útra. Kicsi
gyerekként édesapám vitt le az
uszodába, nagyon megtetszett
a vízilabda, később a Népliget
lett a második otthonom.

8. Kedvenc ételed, italod?

Sült kacsacomb, sütemények, italban
limonádé.
9. Kedvenc könyved, filmed, színészed,
színésznőd?

Könyvben a norvég Jo Nesbø
krimijei, filmben az Életrevalók
és az Avatar, színészben Matthew
McConaughey, színésznőben
Angelina Jolie a kedvenc.

2. Gyerekként ki volt a kedvenc
játékosod és csapatod?

Kásás Tamás volt az idol, csapatként
pedig persze a Fradi.
3. Szerinted ki a legjobb vízilabdázó
a világon és Magyarországon?

10. A szabadidődet mivel töltöd
legszívesebben?

Minden kétséget kizáróan Dumi,
azaz a csapattársam, Varga Dénes.

Horgászással édesapámmal a Balatonon vagy a Tisza-tónál.

4. Mit tartasz a csapat legnagyobb
erényének?

A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek.
Ezúttal vízilabdacsapatunk saját
nevelésű Európabajnok játékosát,
Pohl Zoltánt
faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

POHL ZOLTÁN
Született:
Budapest,
1995. március 27.
Magasság, testsúly:
195 cm, 97 kg
Poszt:
bekk
Korábbi klubjai:

Minden poszton a világ legjobbjai
játszanak nálunk, mégis csapatként
vagyunk a legerősebbek, tudunk
egymásért és a klubért küzdeni.
Mentálisan is erős a társaság, ezért
tudtunk komolyabb hátrányból is
fordítani.

11. A csapatból kik a legjobb barátaid?

Mindenkivel nagyszerű a kapcsolatom,
persze a kortársaimmal, Jansik
Szilivel, Vogel Somával, Német Tonival
és Szédülttel, vagyis Sedlmayer
Tamással azért gyakrabban
szervezünk közös programot.

5. Mit tekintesz a Fradi legnagyobb
vonzerejének?

12. Ha választhatnál valakit a világból,
kivel találkoznál legszívesebben?

A klasszikus klubéletet. Nekem
a Fradi a második családom, imponáló
érzés, ahogy a szakosztályok összetartanak. Szurkolunk egymásnak,
járunk egymás meccseire, ez is erősíti
a Ferencváros szellemiségét.

Ha csak egy nevet mondhatok, akkor
Dwayne Johnsonnal, az ő
sztorija tanulságos, hogy honnan
indult és hova jutott el, egy
pillanatra sem adta fel az álmait.

6. Kitől kaptad az életben a
leghasznosabb tanácsokat?

13. Közeli és távoli céljaid a pólóban
és a magánéletben??

A szüleimtől, akik kijárnak a meccseimre, s nemcsak idehaza, hanem
olykor külföldre is elkísérnek. A sors
ajándéka, hogy a Fradival megvalósítottam gyerekkori álmomat, bajnoki
címet nyertünk, majd Bajnokok Ligáját
is, legutóbb pedig a válogatottal
Európa-bajnok lehettem, amit
a családdal is megünnepeltünk.

Egészség legyen, egyelőre ez a
legfontosabb, s ha újra lehet majd
tervezni a sport világában, olimpiát
akarok nyerni!
+1. Életmottód röviden?

Gondolkodj pozitívan,
soha ne add fel az álmaidat!

Kérjük támogassa adója 1 %-val az
Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás
és Sportalapítványt!

Az FTC saját nevelésű játékosa
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A 2012–13-as szezonban, 17 évesen debütált
a Fradiban az ob I-ben

Adószám: 18296147-1-43

