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JÚLIUS 24., SZOMBAT

JÚLIUS 30., PÉNTEK

AUGUSZTUS 5., CSÜTÖRTÖK

12.00-14.30: úszás, előfutamok
férfi 400 m vegyes (Verrasztó Dávid)
női 400 m vegyes (Mihályvári-Farkas Viktória)

11.20: vízilabda, női B csoport:
Japán–Magyarország

02.58-03.12: kajak-kenu, női K1 500 m, elődöntők

JÚLIUS 25., VASÁRNAP
03.30: úszás, férfi 400 m vegyes, döntő
(Verrasztó Dávid?)

Tompos
Kátya

Szakcsi Lakatos
Béla

04.12: úszás, női 400 m vegyes, döntő
(Mihályvári-Farkas Viktória?)
04.30: vízilabda, férfi A csoport: Magyarország
(Vogel Soma, Jansik Szilárd, Mezei Tamás,
Varga Dénes, Vámos Márton, Zalánki Gergely)
– Görögország (Jannisz Funtulisz)

Műsorvezető: Bősze Ádám

JÚLIUS 27., KEDD
04.00: kézilabda, női csoportmérkőzés:
Brazília–Magyarország

JÚLIUS 28., SZERDA
04.54: úszás, női 1500 m gyors, döntő
(Mihályvári-Farkas Viktória?)
07.00: vízilabda, női B csoport:
Magyarország–Egyesült Államok
12.00-14.30: úszás, előfutamok: női 4x200 m
gyorsváltó (Verrasztó Evelyn)
JÚLIUS 29., CSÜTÖRTÖK
03.00: vízilabda, férfi A csoport:
Magyarország–Dél-afrikai Köztársaság

Esőhelyszín: Budapesti Kongresszusi Központ
Helyszíni és online jegyek az mvmzenergia.hu oldalon.
Amennyiben a koncert napján járványügyi veszélyhelyzet áll fenn, és járványveszély vagy bármely jogszabályi
rendelkezés miatt nem tartható meg a rendezvény közönség személyes jelenlétével, úgy kizárólag online közvetítés
formájában kerül lebonyolításra, amelyhez az előre megvásárolt, online jegyen szereplő kód segítségével
csatlakozhat, a helyszíni jegyeket pedig visszaválthatja. További információk az mvmzenergia.hu oldalon.

JÚLIUS 31., SZOMBAT
07.00: vízilabda, férfi A csoport:
Egyesült Államok–Magyarország
12.30: kézilabda, női csoportmérkőzés:
Magyarország–Spanyolország
AUGUSZTUS 1., VASÁRNAP
07.00: vízilabda, női B csoport:
Magyarország–Kína

AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ
14.30: kézilabda, női csoportmérkőzés: Magyarország (Bíró Blanka, Janurik Kinga, Klujber Katrin, 03.00: vízilabda, férfi A csoport:
Kovacsics Anikó, Szucsánszki Zita, Kisfaludy
Magyarország–Olaszország
Anett, Háfra Noémi, Szöllősi-Zácsik Szandra,
Márton Gréta, Schatzl Nadine) – Franciaország
04.00-04.21: kajak-kenu, női K2 500 m,
előfutamok (Kozák Danuta-Bodonyi Dóra)
JÚLIUS 26., HÉTFŐ
05.45-05.59: kajak-kenu, női K2 500 m,
08.30: vízilabda, női B csoport:
negyeddöntők
Oroszország–Magyarország
(Illés Anna, Vályi Vanda)
09.15: kézilabda, női csoportmérkőzés:
Magyarország–Svédország
12.00-14.30: úszás, előfutamok: női 1500 m gyors
(Mihályvári-Farkas Viktória)
AUGUSZTUS 3., KEDD

11.20: vízilabda, férfi A csoport:
Japán–Magyarország

2021. AUGUSZTUS 28. 20:00 ÓRA
BUDAPEST, SZENT ISTVÁN TÉR:
BAZILIKA ELŐTT

TOKYO2020 #

05.31: úszás, női 4x200 m gyorsváltó, döntő
(Verrasztó Evelyn?)
12.30: kézilabda, női csoportmérkőzés:
Magyarország – Orosz olimpiai csapat

!

03.23-03.37: kajak-kenu, női K2 500 m,
elődöntők
05.40: kajak-kenu, női K2 500 m, B döntő
05.47: kajak-kenu, női K2 500 m, A döntő
07.00: női vízilabda negyeddöntő (2 mérkőzés)
11.20: női vízilabda negyeddöntő (2 mérkőzés)
AUGUSZTUS 4., SZERDA
02.30: kézilabda, női negyeddöntő
03.19-03.54: kajak-kenu, női K1 500 m,
előfutamok (Kozák Danuta)
05.07-05.21: kajak-kenu, női K1 500 m,
negyeddöntők
06.15: kézilabda, női negyeddöntő
07.00: vízilabda, férfi negyeddöntő (2 mérkőzés)
10.00: kézilabda, női negyeddöntő
11.20: vízilabda, férfi negyeddöntő (2 mérkőzés)

05.01: kajak-kenu, női K1 500 m, B döntő
05.08: kajak-kenu, női K1 500 m, A döntő
07.00: vízilabda, női 5-8. helyért és női elődöntő
11.20: vízilabda, női 5-8. helyért és női elődöntő
AUGUSZTUS 6., PÉNTEK
03.15: kajak-kenu, női K4 500 m, előfutamok
(Kozák Danuta-Kárász Anna-Bodonyi DóraCsipes Tamara)
04.30: birkózás, férfi szabadfogás 65 kg
nyolcaddöntő, negyeddöntő
(Muszukajev Iszmail)
07.00: vízilabda, férfi 5-8. helyért
és férfi elődöntő
10.00: kézilabda, női elődöntő
11.15: birkózás, férfi szabadfogás 65 kg elődöntő
11.20: vízilabda, férfi 5-8. helyért és férfi elődöntő
14.00: kézilabda, női elődöntő
AUGUSZTUS 7., SZOMBAT
02.30: vízilabda, női helyosztók
5-6. hely, 7-8. hely
03.07: kajak-kenu, női K4 500 m, elődöntő
05.00: kajak-kenu, női K4 500 m, döntő
06.40: vízilabda, női bronzmérkőzés
09.30: vízilabda, női döntő
11.43: birkózás, férfi szabadfogás 65 kg,
vigaszág, bronzmérkőzés, döntő
AUGUSZTUS 8., VASÁRNAP
02.30: vízilabda, férfi helyosztók
5-6. hely, 7-8. hely
04.00: kézilabda, női bronzmérkőzés
06.40: vízilabda, férfi bronzmérkőzés
08.00: kézilabda, női döntő
09.30: vízilabda, férfi döntő

13.45: kézilabda, női negyeddöntő

Ez minden idők második legnagyobb Fradi-létszáma az ötkarikás
játékokon. 1960-ban Rómában 25 fradista volt jelen az olimpián
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Augusztus 29-én ünnepli 30. születésnapját kéziseink
válogatott beállója, Kisfaludy Anett

Bamba Újpestre?

megérkezni a legmagasabb szintre

50 Fradi-kvíz
52 A zene és a sport

bűvöletében

54 Táncoló harcosok
56 Receptek
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58 Mosolygós hatvanas
59 Fradi áll a Hargitán
60 A hónap fotója
62 Tech-mix
66 Térképezzük fel!
72 Születésnapi köszöntő egy rég nem látott
barátnak
74 13+1 kérdés
Fenyvesi Evelinhez

Szintén augusztus 29-én ünnepli 30. szülinapját a Ferencváros
és a magyar válogatott csapatkapitánya, Kovacsics Anikó

Gyerekkorom máig ható nagy élménye, amikor a hatvanas–
hetvenes években a Fradi-szurkolókkal együtt vonultunk a
Népstadionba, vagy később az Üllői úti Szentélybe. Mindig
csodálatos hangulata volt a közös sétának, záporoztak a poénok,
a Ferencvárost dicsőítő rigmusok, tátott szájjal hallgattuk a
vagabund beszólásokat, majd miután bejutottunk a stadionba,
több ezren közvetlen közelről néztük a szobrok közt melegítő
sztárokat, köztük Albert Flóriánt, Branikovits Lacit, Szőke Pistát,
Rákosi Gyulát és a többieket. A sors hatalmas ajándékának tartom,
hogy később játékosként is részem lehetett ebben az élményben,
igaz, minket már nem tízezren, hanem csak” négy-ötezren
”
figyeltek gimnasztikázás és labdázás közben a megalomán
szobrok közelében.
Ez akkor jutott eszembe, amikor az FK Prishtina elleni Bajnokok
Ligája-selejtezőre Kelenföldről együtt utazhattam a Fradi
szurkolóival. Jó volt látni, ahogy a Dél-Budán élő fradisták
örvendenek a vonattal érkező szurkolótársaknak, majd ahogy
haladt a Népliget felé az 1-es villamos, úgy telt meg zöldekkel az
egész szerelvény, mert azt mondani sem kell, hogy a hölgyeken
és az urakon is minden korosztályban két szín, a zöld és a fehér
biztosan virított, a legtöbben persze a klasszikus Fradi-mezben
indultak el otthonról. Akadt olyan kamasz, aki Balatonról jött
a meccsre, majd a lefújást követően utazott vissza Zamárdiba,
de érkeztek Sopronból, Veszprémből, Pápáról is drukkerek,
s az egésznek egyszerűen családias, varázslatos hangulata volt.
Mondhatnám úgy is, hogy a régi Fradi-érzés köszönt vissza, csak
éppen már vadonatúj stadion várt bennünket. Megemelte
a lelkemet az is, hogy sok család pici gyermekekkel (mindannyian
Fradi-mezben!) indult el a Groupama Arénába, s az európai
trendnek megfelelően, nálunk is egyre több hölgy látogatja
a mérkőzéseket.
Talán nem vagyok rátarti, ha azt mondom, idehaza egyelőre
páratlan és megismételhetetlen az élmény, kívánom más klubok
híveinek is, hogy éljék ezt meg, elvégre a megalázó, igazságtalan
kizárás és más ármányok után mi is éveket vártunk erre
az időszakra. Nem voltak könnyű évek, ám megerősödtünk.
Lélekben is. Figyelünk egymásra, mert az összetartozás érzése
felemel, egyben ügyel a sorrendre is, amelynek első helyén
mindig a klub áll.
Az még inkább felemelő, ha Magyarországot is képviselhetjük,
ezért nagy öröm számunkra az is, hogy sok sportolónk képviseli
a Fradit az olimpián, nem véletlenül látogatta meg Kubatov
Gábor, a klub elnöke is a zöld-fehér küldöttséget az indulás előtt,
Ferihegyen, elvégre Tokióban ők a hazáért és a Ferencvárosért
is küzdenek majd. Ráadásul ez a sporttörténelem második
legnagyobb Fradi-létszáma az olimpián. S hogy fokozzuk a
tempót: Tokióban a hazai egyesületek közül a Ferencváros adja
– huszonkét sportolóval – a magyar olimpiai csapat legnépesebb
küldöttségét, bónuszként pedig Elek Gábor szövetségi
kapitányként képviseli klubunkat.
Hiszek abban, hogy az olimpia után több sikeres sportolónkat
ünnepelhetjük majd a zöldbe borult Groupama Arénában, ezáltal
a hősök közvetlen közelről élhetik át a bizsergető Fradi-érzést.
Ami sokunkat egy életre magával rántott…
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# HÍREK

GYORS

KIVÁLÓ
SZEZONZÁRÁS
AZ AKROBATIKUS
TORNÁSZOKNÁL
Három magyar bajnoki
címet érő produkciót
is láthattak a Fradi
akrobatikus tornászaitól
az utánpótlás magyar
bajnokságra kilátogató
nézők: aranyérmes lett
az újonc lány kettős, a
12–18-as korosztályú női
párosunk és a 12–18-as
korcsoportban induló
vegyes páros, amelyben
a ferencvárosi Király
Jázmin párja a Balance
TC-s Nyári Zsolt volt.
Rajtuk kívül még két
ezüstérmet nyertek
a fradisták az újonc
leány hármas és a
serdülő női hármas
egységünk révén. A
Király Jázmin és Nyári
Zsolt alkotta vegyes
páros a genfi utánpótlás
világbajnokságon is
indult, a 12–19 évesek
mezőnyében. Dinamikus
gyakorlatukra
25.450, míg statikus
gyakorlatukra 22.120
pontot kaptak. Előbbivel
a tizenötödik, utóbbival
és az összesítésben
(47.570 pont) egyaránt
huszadikok lettek.

www.fradi.hu

BALÁZS KRISZTIÁN
VILÁGKUPA-EZÜSTÉRMES
Junior Európa-bajnok és ifjúsági olimpiai bajnok tornászunk a harmadik
felnőtt nemzetközi nagyversenyén indult a horvátországi Eszéken
megrendezett Challenge Világkupán. Mint ahogy az Európa-bajnoki hatodik
és a várnai Világkupán szerzett harmadik helyezésekor, most is nyújtón
remekelt. A selejtezőkből a könnyebb gyakorlatát bemutatva, 13.900
ponttal, hatodikként jutott a döntőbe, ahol a magasabb kiinduló pontszámú
gyakorlatára 14.433 pontot kapva a dobogó második fokára állhatott.
Hihetetlenül megkönnyebbültem, hogy sikerült ismét érmet, ráadásul
”
ezúttal ezüstöt szereznem. Végre jöhet a megérdemelt pihenés” – mondta
a verseny után Balázs Krisztián, aki alig pár hónap alatt beleérett a felnőtt
mezőnybe.
Bíztam abban, hogy leteszem a névjegyem a felnőttek között. Nagyon
”
jólesik, hogy a versenyeken a bírók, az edzők és a versenyzők is odajönnek
hozzám és gratulálnak a gyakorlataimhoz, főleg a kivitelezésekhez. Úgy
érzem, sikerült jól beilleszkednem és nem néznek már elsőévesnek, sőt,
számolnak velem.”

HÍREK #

SIKEREK AZ ATLÉTIKA OB-N
Atlétáink két arany-, hét ezüst- és hat bronzérmet nyertek a debreceni országos
bajnokságon. Huszák János 63.31 méterrel végzett az élen diszkoszvetésben,
Máté Tamás pedig 200 méteren győzött. Ezüstérmes lett Máté Tamás (100 m),
Haufe Rajmund (200 m), Enyingi Patrik (400 m), Galambos Tibor (hármas- és
távolugrás), illetve a 4x100-as és a 4x400 méteres váltó. Bronzérmesként zárt
Haufe Rajmund (100 m), Kazi Tamás (800 m), Virovecz István (távolugrás),
Csóti Jusztina (100 és 200 m) és Répási Petra (100 m gát).

GYÁSZOL A FRADICSALÁD: ELHUNYT
SOM FERENC
Kilencvenedik évében
elhunyt Som Ferenc,
a ferencvárosi kézilabdasport legendás
alakja, az FTC örökös
bajnoka. Férfi kéziseink
legeredményesebb időszakában erősítette a
klubot, kis- és nagypályán egyaránt. 1956-ban
bajnoki címet, 1955-ben
és 1957-ben ezüstöt,
1958-ban és 1962-ben
pedig bronzérmet szerzett. Az 1963-as Magyar
Kupa megnyerése után
vonult vissza. Később
edzőként tért vissza,
1971 és 1974 között
pedig a klub alelnöke
is volt. Játékosként a
magyar válogatottal
két világbajnokságon is
részt vett. Az 1958-as
kispályás világversenyen 33 góljával a góllövőlista harmadik helyén
végzett. Megkapta a
Sportérdemérem bronz
fokozatát, a Magyar
sportért kitüntetést és
a Magyar kézilabdázás
aranyjelvényét is.

Balázs Krisztián

ÚJABB ÉRMEK A TEKÉZŐKTŐL
Tizenhét év után ünnepeltek ismét bajnoki címet a Ferencváros női tekézői.
Az örömöt tetézi, hogy májusban a felnőtt csapat mellett az ifjúságiak
is bajnokok lettek, így a jövő is fényesnek ígérkezik. Ráadásul a sornak
még nem volt mostanra sem vége, hiszen júniusban a serdülő és ifjúsági
országos egyéni, összetett és sprint bajnokságban is remekeltek fiataljaink.
A csapatban a felnőttek és az ifik közt is magyar bajnok, valamint ifjúsági
Világkupa-győztes Hegedűs Tímea a kaposvári női versenyen a serdülők
között nyert sprintben, míg a másik két számban ezüstéremmel zárt. A fiúk
mezőnyében Sidó László remekelt, aki a napi egyéni eredménye alapján
gyűjtött be egy ezüstérmet, míg az összetettben bronzérmet szerzett a
serdülők közt.
Tekézőink nem sokáig pihenhetnek, ugyanis az augusztus 31. és szeptember
4. között rendezendő szlovéniai csapat-világbajnokságra készülő válogatott
bő keretébe nyolc ferencvárosi kapott meghívást. A 18 éven aluliaknál
Hegedűs Tímea, Rieger Dániel és Sidó László, az U23-asoknál Hegedűs
Tímea, Hári Boglárka, Juhász Bence és Németh Attila, míg a felnőtteknél
Hári Boglárka, Nagy Bea és Tóth Andrea szerepelhet.
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Lévay Petra (triatlon) és Ocelka Róbert (kerékpár)
kvótát szerzett a tokiói paralimpiára

Máté Tamás

!

Som Ferenc 1974-ben a SOTE-ra távozott tanszékvezetőnek,
előtte átmenetileg labdarúgó-szakosztályvezetőnk is volt
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MINDEN SZEM
TOKIÓRA TAPAD

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

Bízunk benne, hogy a hajnali kelések
örömteli eseményekkel párosulnak.
Azaz: minél több fradista olimpiai bajnoki
címéről számolhat be a FradiMédia.
Mindenesetre eddigi bajnokaink portréi
már böngészhetők honlapunkon.
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Ángel Sanz Briz út 13., 1300 Budapest, Pf. 278.
Telefon: +36-20-666-7733. www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu
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Ezekben a napokban minden sportszerető szeme
Tokióra, a 2020-ról idénre halasztott olimpiára
szegeződik. Az ötkarikás játékokra az eddiginél is
nagyobb izgalommal készülünk a Fradiban, ugyanis
még soha nem volt olyan terebélyes a Ferencváros
küldöttsége, mint most. A magyar klubok közül mi
adjuk a legtöbb sportolót!
Egy olyan patinás klubnál, mint az FTC, az
előkészületek egy része mindig azzal telik, hogy
visszanézünk egyesületünk múltjába. Szerencsére
van kikre büszkének lennünk, eddig ugyanis
24 Fradi-sportoló összesen 29 aranyéremmel
gazdagította azt a bizonyos vitrint.
A Tobak Csaba vezette Fradi Múzeum Vincze József
és Simon Sándor közreműködésével elkészítette
az összes eddigi fradista olimpiai bajnok portréját.
A részletes, nemcsak a sportpályafutásokról, de
legendáink életéről is szóló írásokat az olimpia előtti
napokban tettük közzé folyamatosan honlapunkon,
a fradi.hu-n. A portrékat a Tokió 2020 menüpont
alatt találják.
Itt érdemes keresni minden, az idei olimpiáról szóló
hírünket is. Minden nap kitesszük majd, hogy a
következő versenynapon mely Fradi-sportolókért
és pontosan mikor szurkolhatunk. Egy helyen
megtalálják majd az addigi fradista eredményeket
és a következő versenyszámokat is.
Helyszíni tudósítónk pedig exkluzív tartalmakkal
jelentkezik a japán fővárosból, ezért nemcsak
honlapunkat, hanem Facebook-, Instagram- és
YouTube-csatornánkat is érdemes lesz követni.
Kezdődik a sportvilág legfontosabb eseménye,
amelyet mindig hosszas várakozás előz meg, ez a
mostani olimpia előtt különösen igaz volt. Bízunk
benne, hogy megérte a sportolóktól a plusz egy év
kemény munka, a szurkolóktól pedig a plusz egy év
várakozás, és hamarosan újabb legendákkal bővül
olimpiai bajnok portrésorozatunk.
www.fradi.hu

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Vágó Attila
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.: +36-20-666-7733. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-20666-7744, 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 GROUP EGYÉB TERMÉKEI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD,
SHOPAHOLIC, SHOPPIEGO, VEGYÉLHAZAIT
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE,
BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4,
N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,
MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN,
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS,
4NETPLAYERS, GOLEM
Az itt írt e-mail címekre történő e-mail-küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail-címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail-címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkén
tes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
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A Ferencvárosi Torna Club adja a legtöbb magyar sportolót
a tokiói olimpiára, szám szerint huszonkettőt

FRADI-LEGENDÁK
A MEGYESI ISTVÁN
SPORTTELEP NÉVADÓJÁN

# BARÁTI KÖR

SZÁNTAY BALÁZS

Megyesi István, az FTC örökös bajnoka, egykori
válogatott labdarúgója öt éve, 2016. július 25-én
hunyt el. A Csongrád megyei Csanytelek mindig
büszke volt szülöttjére, 2014-ben díszpolgári címet
adományozott neki. Halála után sem feledkeztek
meg róla, Kurucz Zoltán, a Csanyteleki SC elnöke
szívügyének tekintette, hogy a helyi sporttelepet
Megyesi Istvánról nevezzék el.
A névadó ünnepséget július 10-én tartották, részt
vett rajta az egykori játékostársak közül Bálint
László, Martos Győző, Mucha József, Pogány László,
Szokolai László és Takács László, s tiszteletüket
tették az FTC Baráti Kör vezetői és tagjai is.
Erhard Gyula polgármester megnyitó beszédében
hangsúlyozta, hogy a falu értékei közé tartozik a
sportegyesület. Felhívta a figyelmet arra, hogy az
emléktábla nem véletlenül került a klubház bejárata
mellé, mert így az öltözőbe igyekvő fiatal játékosok
minden alkalommal találkozhatnak Megyesi István
nevével, akinek pályafutásáról példát vehetnek.
Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője,
államtitkár a sport és a példaképek fontosságát
emelte ki beszédében.

hét alkalommal szereplő hátvédre a fradisták
többsége mint a belgrádi hősre emlékszik leginkább.
Felejthetetlen emlék, hogy 1975 áprilisában,
Belgrádban, a Crvena zvezda elleni elődöntő 80.
percében, közel százezer fanatikus hazai szurkoló
előtt halálos nyugalommal értékesítette a KEK
döntőjébe jutást jelentő tizenegyest.
Az emléktáblát két fiatal labdarúgó leplezte le, majd
Kiss-Rigó László megyéspüspök kérte áldását a most
már Megyesi István nevét viselő sporttelepre.
Ezt követően Mucha József, az egykori játékostárs
és barát adta át Kurucz Zoltánnak az FTC Baráti Kör
ajándékát, a Megyesi 2021” felirattal ellátott,
”
a jelen lévő játékostársak és barátok által aláírt
Fradi-mezt, amely bekeretezve kiemelt helyre
kerül a klubházban.
Az ünnepség után a helyi öregfiúk csapata és a
vendégekből összeállt vegyes öregfiúk csapat
kispályás mérkőzésére került sor. A vendéglátók
nem kegyelmeztek, 6:3-ra győztek, kihasználták a
létszámbeli fölényükből adódó bő cserelehetőséget
és a némi korkülönbséget. A mezőny legjobbja
viszont a vendégek kapuját védő Kiss-Rigó László
volt, míg a góljaink közül Tobak Csaba kettőt,
Szokolai László egyet szerzett. A barátságos
találkozó méltóképpen zárta az ünnepi eseményt.

Tobak Csaba, a Fradi Múzeum igazgatója, az FTC
Baráti Kör titkára megemlékezett Megyesi István
gazdag pályafutásáról. Felelevenítette, hogy a
zöld-fehér mezben 365, a magyar válogatottéban

www.fradi.hu

Hajrá, Csanytelek! Hajrá, Fradi!
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Augusztus 9-én lenne 90 éves Láng Károly labdarúgó,
aki 1954 és 1958 között 155 meccsen 45 gólt szerzett a Fradiban

EURÓPABAJNOKOK
HADA

# HÍREK

GYORS

SZABADOS NOÉMI
MEGINT EB-ÉRMES
Két ferencvárosi birkózó
indult a dortmundi
junior Európabajnokságon. Az 57
kilóban szereplő Szabó
Nikolett a selejtezőből
továbbjutott,
azonban sajnos a
negyeddöntőben orosz
ellenfele erősebbnek
bizonyult nála, és a
vigaszági folytatás
sem jött össze. A 65
kilogrammban induló
Szabados Noémi, aki
a 2019-es junior Eb-n
bronzérmes volt, a
selejtezőben tussal,
6-0-ra nyert a német
Luisa Scheel ellen,
majd a legjobb nyolc
között 2-1-es sikert
aratott a norvég Ingrid
Skard felett. A döntőért
az észt Viktoria
Vessóval birkózott, és
hátrányból fordítva
2-1-es győzelemmel
jutott tovább. A
fináléban az ukrán
Manola Szkobelszka
három perc után már
8-0-ra vezetett Noémi
ellen, aki azonban
óriásit küzdve 8-7re felzárkózott.
Egyenlíteni, sőt fordítani
azonban már nem
tudott, ezüstérmes lett.
www.fradi.hu

Váncza István

Fotó: Kadir Caliskan / UWW

RANGOS BRONZÉREM
LENGYELORSZÁGBÓL
Váncza István és Muszukajev Iszmail Varsóban mérette meg magát
a Nemzetközi Birkózószövetség rangsorversenyén. Váncza – nemrégiben
U23-as Európa-bajnoki címet szerző kötöttfogású birkózónk – ezúttal
a megszokottnál egy súlycsoporttal feljebb, a 72 kilósok között indult.
A bronzmérkőzésig jutott, ahol pontozással legyőzte a 2017-es
U23-as Eb-aranyérmes lengyel Roman Pacurkowskit. Muszukajev a
szabadfogásúak 65 kilogrammos mezőnyében az első két győzelem
után sérülés miatt feladni kényszerült a versenyt.
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Szabados Noéminek ez volt a negyedik, utánpótlás
kontinens-, illetve világversenyen szerzett érme

HÍREK #

Gazdag éremkollekciót halmoztak fel július első két
hetében a Fradi utánpótlás sportolói a nemzetközi
versenyeken. Hét Európa-bajnoki címet is szereztek!
A sort Gulyás-Oldal Emma nyitotta vízilabdában
a szentesi U15-ös Európa-bajnokságon. A magyarok
mindhárom csoportmérkőzésüket megnyerték,
Horvátországot 17-8-ra, Görögországot 10-6-ra,
Oroszországot pedig 15-8-ra győzték le. A legjobb
nyolc között Hollandia ellen 12-3-ra nyertek, majd
Görögország 11-5-ös újbóli legyőzésével jutottak a
fináléba. Bár az oroszok elleni döntő szorosan alakult
(7-6), a magyar lányok Európa legjobbjai lettek!
Minden bizonnyal a magyar vízilabda-utánpótlás
történetének egyik csúcspontja, hogy az U15-ös
lányok sikere után egy héttel ugyanezen korosztály
fiú csapata is Európa-bajnoki címet szerzett,
mégpedig a portugáliai Loulében. Ennek
a bajnokcsapatnak is voltak ferencvárosi tagjai
Regős Vince és Simon Sebestyén Gergely
személyében. A csoportkörben a horvátokat
(13-10), a grúzokat (23-3) és a lengyeleket (32-3),
a negyeddöntőben a törököket (20-5), az
elődöntőben pedig a görögöket (12-10) győzték le
a magyarok. Az Eb-aranyérmet a spanyolok elleni
ötgólos siker (10-5) hozta meg.
A női U17-es strandkézilabda-válogatott várnai
sikerével három új Európa-bajnokkal büszkélkedhet
az FTC Kézilabda Akadémia is. Buzsáki Bodzával,
Tóth Eszterrel és Zentai Dorottyával a soraiban
a magyar csapat a csoportmérkőzések, majd a
középdöntők során is megnyerte mindhárom
mérkőzését. A magyar válogatott az elődöntőben
Spanyolországot győzte le, majd a fináléban drámai
küzdelemben, büntetődobásokkal Hollandia ellen is
nyert, aranyérmet szerezve ezzel az Eb-n!
A következő szezontól az MTK-t erősítő
Zentai 122 góllal a torna gólkirálynője lett.
A sor kiváló maratoni kajakosunkkal, Fekete
Dorinával teljes, aki a moszkvai U23-as maraton
Európa-bajnokságon 22,6 kilométeren ért fel
a csúcsra 1:51:19.62-es idővel, mégpedig honfitársát,
Rugasi Csillát 3.73 másodperccel megelőzve.
Dorinának korábbról már volt Eb- és vb-érme más
korosztályból, az U23-asok között viszont először
diadalmaskodott.
Július második fele is Eb-arannyal kezdődött,
a junior női kézilabda-válogatott diadalmaskodott
Szlovéniában. A sikerről a 34-35. oldalon írunk.

!

Verrasztó Dávid a római Hét Domb versenyen a 400 m vegyest
4:09.57-tel nyerte meg, ami jobb, mint az idei Eb-győztes idő

Fotó: waterpolo.hu

Fotó: waterpolo.hu

Fotó: mksz.hu

Fotó: Vékássy Bence
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# PR

# ÉNFRADIM

Horinka Brigitta

Jakab Károly

Horváth Zoltán, Horváth József,
Horváth Nóra, Rácz Ferenc

Bajnok férfi labdarúgócsapatunk a hazai
mérkőzéseken használatos mezét, valamint
annak szurkolói változatát is megvásárolhatják
drukkereink a Fradi Shopban, a Fradi Boltban
vagy akár online.
Férfi labdarúgóink minden szempontból történelmi,
sikerekben gazdag szezont tudhattak maguk mögött
a 2020–2021-es idény végén, ám immár – az új
vezetőedzővel, Peter Stögerrel a fedélzeten –minden
idegszálukkal a következő évad kihívásaira készülnek.
Céljuk az újabb nemzetközi menetelés mellett a
magyar bajnoki cím megvédése és a Magyar Kupa
elhódítása. Az új szezon első tétmérkőzésein, a
koszovói bajnok FK Prishtina ellen sikeresen megvívott
BL-selejtezőkön már legújabb hazai mezünket viselték,
amely 2017 után ismét a tradicionális, függőleges
csíkozású zöld-fehér. Az új mérkőzés mez – amelyet
a Ferencvárosi Torna Club a Nike-val együttműködve
alkotott meg – V alakú nyakkivágást kapott,
fehér ujjal, valamint zöld
passzéval. A szűkített
kialakítást a törzs két szélén
elhelyezett sötétzöld betét
emeli ki.

NIKE HAZAI
MÉRKŐZÉS MEZ
21/23

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

www.fradi.hu

VISSZATÉRÉS A TRADÍCIÓKHOZ:
ÍME, FÉRFI LABDARÚGÓINK ÚJ MEZE
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Augusztus 13-án ünnepli 30. születésnapját Világkupa-győztes
rövidpályás gyorskorcsolyázónk, Krueger Cole

NIKE HAZAI
SZURKOLÓI MEZ
21/23

A mez anyaga, az úgynevezett Nike Dri-FIT magas
minőségű, mikroszálas poliészterből készült, ami
az izzadtságot a mez külső felületére vezeti el, ott
könnyen el tud párologni. Így a Dri-FIT technológiával
készült felszerelés darabjai szárazon tartják viselőjét,
maximális kényelmet biztosítva. Az anyagkialakítás
engedi lélegezni a testet és szabad mozgást tesz
lehetővé. Természetesen nem csak, mondjuk, Botka
Endre, vagy Myrto Uzuni viselheti az új mérkőzésmezt,
hiszen az szurkolóink számára is elérhető. Ráadásul
szurkolói kártyával rendelkező drukkereink öt, a
2021–2022-es idényre érvényes bérlettel rendelkező
szurkolóink pedig 15 százalék kedvezménnyel
vásárolhatják meg az eredeti áron 39 900 forintos új
hazai Fradi-mezt.
A karcsúsított mérkőzésmez mellett már elérhető a
szurkolói változat is, ami szintén V alakú nyakkivágást
kapott, ám nem karcsúsított. Drukkereink az XS-től
a 3XL-ig válogathatnak a méretek között. A mez ára
19 990 forint, ám szurkolói kártyával vagy bérlettel
rendelkező drukkereink ennél a meznél is öt, illetve
15 százalék kedvezményt kapnak. Mindkét meznél
lehetőség nyílik egyedi tervezésre, azaz akár a
szurkoló neve és kedvenc száma is felkerülhet a
szponzorlogókkal ellátott felsőre. Az új szurkolói mez,
ahogyan a hivatalos mérkőzésmez is, megvásárolható
boltjainkban, a Groupama Arénánál levő
Fradi Shopban és a népligeti Fradi Boltban,
valamint a shop.fradi.hu-n.

# PASSZ

CSAK KÖZJEGYZŐ
ELŐTT PASSZOLNA
Ezúttal Dejan Milovanovics, egykori bajnok
labdarúgónk kérdezte hajdani, ugyancsak bajnoki
aranyérmes fradista csapattársát, Nyilas Eleket
arról, hogy még mindig, az öregfiúkban is annyit
cselez, hogy csak örökölni lehet tőle a labdát?
Az öregfiúkban lassan már két közjegyző
jelenlétében passzolok csak, hiszen rájöttem,
akkor van igazi értéke a labdának, ha nálam
van. De félre a viccel, örülök, ha van időm a régi
társakkal futballozni, nagy élmény ez nekem is,
hiszen a Fradi-öregfiúk nagy sikerrel járja
az országot, nagyon összetartó, a klubhoz
méltó a társaság.

S

akkor, íme, a jelenleg Tiszakécskén dolgozó,
egykori technikás, jól cselező középpályás,
Nyilas Elek története, ami természetesen fradista
időszakából datálódik:
Egyik igen kedves hajdani edzőnkkel állandóan
évődtem, folyamatosan teszteltem, mennyire
éber, figyel-e a részletekre. Általában figyelt,
olykor azonban kihagyott a koncentrációja
– ez esett meg akkor is, amikor a mester
párba állította a társaságot, majd öt perc
kocogással kezdtük a tréninget. Én jeleztem,
hogy két embernek nincs párja. Nem baj –
szólt a szakvezető –, induljatok futni. Már a
népligeti uszodánál jártunk, szinte mindenki
dőlt a nevetéstől, mire meghallottam az edzőnk
üvöltését: ” De hülye vagy, Nyilas! Két ember
az egy pár.” Amikor aztán a rajtvonalhoz értünk,
miközben a többiek visszafojtott kuncogással
kocogtak el mellettünk, én rezzenéstelen arccal
csupán annyit mondtam: ” Valóban így van,
mester, csak akartam tudni, ismeri-e, hogyan
kezdi Komár Laci az összes koncertjét?”
Ugyanis a nagy Fradi-szurkoló énekes sokszor
mondta a mikrofonba: ” Most mindenki
fogja meg a párját, akinek nincs, az meg a
kerékpárját.” Mellesleg nem tudta az edzőnk,
de szerencsére ekkor már ő is hangosan
kacagott…
www.fradi.hu

NYILAS
ELEK

A LABDA KÉZRŐL KÉZRE, LÁBRÓL LÁBRA,
A TÖRTÉNET SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR.
FERENCVÁROSI SPORTOLÓK, KOLLÉGÁK,
NÉPSZERŰ MŰVÉSZEK MESÉLNEK EL EGYEGY TÖRTÉNETET, S MÁRIS PASSZOLNAK
EGYIK TÁRSUKHOZ. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Balázs Krisztiánhoz, az FTC junior Európa-bajnok tornászához: A versenyek során mennyire hatja
át és mennyiben segíti, hogy a Fradiban tornászik?
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Két találatával egyike annak a 11 magyar játékosnak, akik
összesen 19 gólt szereztek a Bajnokok Ligája csoportkörében

# CÍMLAPSZTORI

BÉCSET MÁR
MEGHÓDÍTOTTA,
MOST JÖHET BUDAPEST
Játékosként az Austriával és a Rapiddal is bajnok lett Peter Stöger, előbbivel ráadásul
edzőként is nagy sikereket ért el. Bécset tehát már meghódította, most következhet
Budapest. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
www.fradi.hu
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JÁTÉKOSKÉNT IS A CSÚCSON
Többféle vezetőedző létezik: vannak, akik sikeres
labdarúgómúlt után válnak trénerré, mások
jelentősebb futballistakarrier nélkül. Peter Stöger
mindenképpen az előbbi csoportba sorolható, hiszen
mindkét bécsi nagycsapattal bajnok lett,
az Austriával háromszor, a Rapiddal egyszer.
Nyert emellett három Osztrák Kupát, s a zöldfehérekkel eljutott a Kupagyőztesek Európakupájának döntőjébe is.
Hatvanötször szerepelt válogatottjában,
középpályásként rúgott 15 gólt, és az 1998-as
világbajnokságon is részt vehetett. Nem az a típus
tehát, aki ne tudná, milyen sikereket elérni, az első
helyért harcolni és a világ elitjében futballozni.
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Peter Stöger 1998 óta házas, felesége az osztrák
műsorvezető és humorista, Ulrike Kriegler

NEM AZ A TÍPUS
TEHÁT, AKI NE TUDNÁ,
MILYEN SIKEREKET
ELÉRNI, AZ ELSŐ
HELYÉRT HARCOLNI
ÉS A VILÁG ELITJÉBEN
FUTBALLOZNI
Stöger – egyik legnagyobb húzásaként – az akkor
még csak tizenhét éves, azóta európai klasszissá
érett, 100 millió eurós piaci értékűnek becsült Jadon
Sanchót is beépítette a csapatába.
Legutóbbi állomáshelye ismét az Austria Wien volt,
a feladat pedig ismerős lehetett, egy nehéz
helyzetben lévő csapatot kellett megmentenie.
A lécet ezúttal is megugrotta Stöger, aki a
nemzetközi kupába irányította a bécsieket.
Köln ide, Dortmund oda, Stöger úgy véli, élete
talán legnagyobb kihívása vár rá a Ferencvárosnál,
amelyet három, sikerekkel teli szezon után vett át.
A korábban európai klasszisokat is jól kezelő, bajnoki
címeket szerző és BL-csoportkört is megjáró edző
eddig minden akadályt sikerrel vett, így okkal
remélhetjük, hogy hosszú távú építkezésbe
fog klubunknál is.

FELFEDEZETTJE MA MÁR
SZÁZMILLIÓ EURÓT ÉR
Játékosként kizárólag Ausztriában szerepelt, majd
vezetőedzői pályafutása első éveit is hazájában
töltötte. A történelem ismételte önmagát: az Austria
Wiennél bajnoki címeket és kupagyőzelmeket
ért el, legnagyobb bravúrja a jóval magasabb
költségvetésből gazdálkodó Red Bull Salzburg
rekordpontszámmal való megelőzése volt a
2012–2013-as szezonban. Ezt követően külföldön
is kipróbálta magát, az akkor német Bundesliga
2-ben szereplő 1. FC Köln 700 ezer eurót – és egy
barátságos meccs leszervezését – sem sajnálta érte.
Az üzlet mindkét félnek nagyon bevált.
A Köln bajnokként jutott fel a világ egyik legjobb
bajnokságába, a csapat pedig töretlenül fejlődött.
Első szezonjában biztos bennmaradó (12.), a
másodikban már a TOP 10 tagja lett. A következő
idényben még előrébb lépett: óriási meglepetésre
az ötödik helyen végzett, aminek jutalmaként
huszonöt év után visszatérhetett a nemzetközi
porondra, méghozzá rögtön az Európa-liga
csoportkörébe. (Ismerős szám, a Fradi is éppen
negyed évszázadot követően jutott el ismét a
Bajnokok Ligája főtáblájára.)
Stögerék az EL-ben is helytálltak, a csoportelső
Arsenalt például csak ők verték meg. Vezetőedzőnk
Kölnben ismerte meg Alexander Badét, akivel remek
munkakapcsolatot alakított ki, már több helyen
együtt dolgoztak, s a Ferencvárosban is folytatják
a közös munkát.
Edzőnknek újabb szintlépés következett, hiszen
Németország egyik sztárcsapata, az akkor éppen
gyengélkedő Borussia Dortmund szerződtette
a szezon közben. Egy cél volt: a sárga-feketéket
valahogy varázsolja be a Bajnokok Ligájába.
Ez sikerült is, a nyolcadik helyről a legjobb négybe
vezette a Borussiát, így az együttes a következő
szezont a legjobbak között tölthette.

!

Vezetőedzőnk játékosként 65 alkalommal szerepelt
az osztrák labdarúgó-válogatottban
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A STÖGER–BOLISZTORI
A futballban még egy cseréből is kialakulhat hosszú napokig
tartó feszültség. Új vezetőedzőnket is igen hamar próbára
tették, de rutinosan hamar rövidre zárta a helyzetet, így ”ügy”
helyett az ügyes csapat maradt a fókuszban. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

Rengeteg út vezet a sikerhez. Az elmúlt
években megtapasztalhattuk, hogy nem
feltétlenül az a legfontosabb, mennyire
közvetlen vagy baráti a kapcsolat az edzők
és a játékosok között, vagy hogy mennyit
kommunikálnak akkor, amikor nem a
munkaidejüket” töltik. A profi világban
”
az edzések megtervezése, a taktika, a
meccsmenedzselés, azaz a munka minden
mérhető eleme a legfontosabb, ha ezek
adottak, akkor a labdarúgók képesek
sikerre vezetni az együttest.
Azt már az eddigi rövid idő alatt is láthattuk,
hogy az ellenfelek részletes feltérképezése,
a sok elemzés, videózás Peter Stöger
számára is kiemelten lényeges. Az első hetek
helyzetértékelése után például azonnal
lépett és Alexander Bade mellé újabb
segítőt hozott. Gerhard Fellner a Balogh
Ákos vezette videóelemző stábnak is nagy
segítségére lehet.
Az edzők és a játékosok kapcsolata a
klasszikus értelemben vett munkaidőn” kívül
”
egyértelmű változás lehet az eddigiekhez
képest. Jó példa volt erre az FK Prishtina
elleni hazai mérkőzés előtti egyik PCRtesztelés. A már megszokott vizsgálaton”
”
mindenki szeret mielőbb túlesni, a tesztre
érkező osztrák vezetőedzőnk azonban
a nagy sietség helyett inkább arra
használta az időt, hogy egy kicsit jobban
is megismerje labdarúgóit. Többekhez is
odament, viccelődött velük, beszélgetést
kezdeményezett, ami bár nem tűnik a
spanyolviasz feltalálásának, mégis jól mutatja,
hogy az alá-fölé rendeltségi viszony helyett a
partnerségre törekszik inkább.

www.fradi.hu

Ez utóbbit igazolja az az edzőtábori jelenet is,
amelyben a mérkőzést követő interjúnál maga elé
engedte a játékosokat – players first” –, hiszen
”
az elsők a játékosok, nekik kell a lehető legjobb
és legkényelmesebb környezetet kialakítani a jó
teljesítményhez.
A hosszú bevezető után térjünk rá a fő témára:
az FTC–FK Prishtina-mérkőzésen történtekre.
Korábban is előfordult, hogy egy-egy labdarúgónk
hevesebben vette tudomásul lecserélését. Akadt
olyan eset is, amikor az ügy nagy vihart kavart,
még egyhetes eltiltást” és keretből való kikerülést
”
is jelentett. De külföldön is láttunk példát hasonló
feszültségekre. A koszovóiak ellen a lecserélt
Franck Boli dúlt-fúlt, a csatárok egyébként sem
szeretik elhagyni a pályát… Igaz, elefántcsontparti
támadónknak aznap kivételesen nem ment
jól a játék. Az esetre az összecsapás utáni
sajtótájékoztatón is rákérdeztek az újságírók, akik
balhé” helyett nyugodt választ kaptak.
”
– Valóban nem volt boldog – ismerte el Peter
Stöger a Groupama Aréna sajtótermében. –
Érezte szerintem ő is, hogy sok lehetősége volt
a mérkőzésen, amelyek, sajnos, nem mentek be.
Szerintem jól teljesített, de nem volt szerencséje
a helyzeteknél. Van más csatárunk is, bő a
keret, ezért természetes, hogy ha tudunk, akkor
változtatunk. Ismerem az ilyen helyzeteket egykori
játékosként, nincs ezzel komolyabb baj.
Ügy rövidre zárva. Az eset még a kisebb
érdekességeket is szenzációként tálaló lapokat
sem nagyon mozgatta meg, szinte alig lehetett
olvasni róla. Ehelyett sokkal inkább az maradt a
fókuszban, hogy – ha nem is jó játékkal, de – a
teljes első selejtezőkör második legnagyobb
különbségű győzelmével zárult mérkőzésünk, így
magabiztos előnnyel mehetünk Koszovóba. Apró
kommunikációs trükk”, de biztos, hogy megérte.
”
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A 27 éves elefántcsontparti csatár júniusban hagyományos
afrikai szertartás keretében fogadott örök hűséget feleségének

!

Franck Boli 2019 nyara óta erősíti a Fradit, az előző
két szezonban 77 mérkőzésen 26 gólt szerzett

21

www.fradi.hu

# FUTBALL

FUTBALL #

JÓL ISMERT RÉGIÓ
Koszovó a Balkán legbalkánibb országa – többen
is ezzel a jó tanácsnak szánt figyelmeztetéssel
engedték útnak a Ferencváros labdarúgócsapatát
Pristinába. Emiatt több izgalomra számíthattunk, mint
a visszavágó miatt: Peter Stöger együttese 3-0-s
előnyt szerzett az inkább küzdelmet, mint jó játékot
hozó első mérkőzésen.
A balkáni területeket az elmúlt években már alaposan
bejártuk, felemelő (Zágráb, Razgrad) és fájó (Elbasan,
Szarajevó) emlékekkel is gazdagodtunk, de ezen
tapasztalatok nélkül aligha érhettük volna el a
közelmúlt sikereit.
Nagy akklimatizálódásra tehát nem volt szükség, már
csak azért sem, mert a budapesti hőséget a pristinai
forróságra cseréltük, mindkét fővárosban bőven 30
fok feletti hőmérséklet volt az egymás elleni párharc
idején.

MÁR A BALKÁN SEM
IJESZTHETI MEG
A FRADIT

Ugyan az elmúlt években szereztünk nagyon keserű emlékeket is a régióban, a
mieink most egyenesen átgázoltak aktuális ellenfelükön. Myrto Uzuni vezérletével
a rohamtempóban fejlődő, de identitását sem megtagadó Koszovót is bevettük.
Helyszíni riport Pristinából. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
www.fradi.hu
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Myrto Uzuni a nyári szünetben nem utazott el sehova,
a teljes vakációt családja társaságában, Albániában töltötte

A buszok klíma helyett úgy hűtik az utasokat, hogy
menet közben nyitva hagyják az első ajtót. A piros
lámpánál, a közel negyvenfokos hőségben 5-6 éves
utcagyerekek mossák ásványvizes flakonból az
autókat. Ami már csak azért sem túl biztonságos,
mert a közlekedés amolyan törökös”, a sávokat talán
”
csak azért festették fel, hogy a munkanélküliséget
visszaszorítsák, de jelentősége nincsen. A zebrákon
való áthaladáshoz kellő fokú bátorság szükséges, igaz,
Isztambultól eltérően a sofőrök itt nem tenyerelnek
rá a dudára, mindennapos természetességgel húzzák
rá a másikra az autót, a gyalogosok pedig csak
úgy szlalomoznak, mintha egy telefonos játékban
lennének. Mindezt a Bill Clinton sugárúton, az Egyesült
Államok 42. elnökének tiszteletére felhúzott szobor
mellett – amerikai védőnk, Henry Wingo nem is
győzött csodálkozni a csapatbusz biztonságából,
kikerekedett szemmel fényképezte a helyi
látványosságot. Persze ennek is megvan az oka, mivel
az oroszok a szerbek oldalán álltak, az amerikaiak
Koszovó függetlenedését támogatták, emiatt
Clintonnak is óriási a népszerűsége az országban. Az
egész kavalkádot pedig átjárja a frissen sülő fűszeres
húsok és pékáruk illata.

AZ ÉRME EGYIK…
Akárcsak futballcsapata – amely 60 percnyi remek
szervezettség után pillanatok alatt összeomlott
a Groupama Arénában –, Pristina városa is igen
kétarcú. Mintha maga a főváros sem tudná, hogy a
függetlenségét mindössze 13 éve kiharcoló Koszovó
vezéreként” milyen irányba is kellene elindítania a
”
szűk kétmilliós országot. (A függetlenséget Szerbia
– amelytől Koszovó elszakadt –, vagy a szerbeket
támogató Oroszország nem ismeri el, az EU
tagországainak nagy része azonban igen.)
A folyamatos fejlődéshez mindenesetre kétség sem
férhet. Már a pristinai repülőtérről a szállodába vezető,
autópályán megtett szűk félórás úton is látni lehetett a
tucatnyi új építésű lakóparkot, újonnan felhúzott házat
és a számtalan, éppen épülőben lévő lakóépületet.
Ha ehhez hozzávesszük, hogy a méretes plázákban,
a legnagyobb nemzetközi márkák boltjaiban euróval
fizethetnek a helyiek a vadonatúj ruhákért vagy
elektronikai eszközökért, akkor akár azt is hihetnénk,
hogy nyugat-európai körülmények közé csöppentünk.

UZUNI, A JÓS
De nemcsak Clinton sztár az országban, hanem
– kis túlzással azt is mondhatjuk – Myrto Uzuni is.
Albán támadónk végig fülig érő szájjal közlekedett,
a több mint kilencven százalékban albánok lakta
Koszovóban már a reptéren beszélgetésbe
elegyedett a dolgozókkal, a hotelben pedig, legyen
szó a hallról vagy az étteremről, sorra állították őt
meg a helyiek egy-egy fotóra.
Nem csoda, hogy az önbizalma rendben volt,
már a meccs előtt azt hangoztatta a szakmai stáb
tagjainak, hogy figyeljék meg, a meccsen három gólt
is rúgni fog.
Ma már tudjuk, Myrtótól érdemes a lottószámok iránt
is érdeklődni, ő lett ugyanis több mint 45 év után az
első olyan labdarúgónk, aki mesterhármast lőtt egy
nemzetközi kupameccsen. A mieink ezzel verték 3-1re a Prishtinát, így magabiztos, 6-1-es összesítéssel
jutottak tovább. Uzuni gyorsan nyilatkozott arról,
hogy nemcsak a tripla miatt volt különleges ez a
meccs számára, hanem azért is, mert honfitársai ellen
játszhatott, majd vidáman fotózkodott, aztán már
sietett is, családja ugyanis várta a szálloda előtt.
Játékosunk előző szezonban mutatott
teljesítményével – és az új idény remek startjával
– pedig jó úton jár afelé, hogy legközelebb már ne
csak” az albánok körében rajongják körbe, hanem
”
egyre több és több európai országban.

…ÉS MÁSIK OLDALA
Ez azonban nem lenne teljesen igaz. Balkániasan”
”
értendő. Az eurót, például, Koszovó egész
egyszerűen magától vezette be, mivel nem volt
saját valutája, pedig nemhogy az euróövezettől, de
magától az Uniótól is igen messze van még.
Néhány órát a városban eltöltve pedig inkább
a keleties érzések ragadják magával az embert.
Autómosó gyanánt nem érmés automaták és
különféle mosókefék várják az embert, hanem
egy-egy összetákolt, lerobbant, nyitott sufnihoz
hasonlítható fekete lyuk.

!

Myrto Uzuni az FK Prishtina otthonában július 13-án lejátszott BLselejtezőn szerezte meg az első mesterhármasát a Ferencváros színeiben
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STÖGER SZÁMÍT
A FIATALOKRA IS
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ESÉLY A FIATALOKNAK
Szurkolóink mindig szívesen látják a csapatban a
klub kötelékében cseperedett fiatal labdarúgókat,
nagy érdeklődéssel követték például a tavasszal
élvonalbeli gólt is szerző Csontos Dominik vagy
éppen a felnőttek között 2021 januárjában debütált
Redzic Damir előmenetelét.
Peter Stöger velük együtt több fiatal játékost is
élesben” láthatott már az első napjaitól kezdve,
”
az Európa-bajnokság és az egyéb válogatott
elfoglaltságok miatt ugyanis eleinte meglehetősen
foghíjas kerettel dolgozott. Így utazhatott el a
németországi edzőtáborba például a tavaszt
kölcsönben a Soroksárnál töltő kapus, Varga Ádám,
az NB III-as FTC II-ből Nagy Olivér és Iyinbor Patrick,
az élvonalból kiesett Budafoknál töltött kölcsönféléve
után Csonka András, a sérülést követően felépült
Katona Máté vagy éppen a szír támadó, a szintén
Soroksárról visszatérő Ammar Ramadan is.
Nos, úgy tűnik, hogy a fiatalok szerepeltetése
nem csupán afféle kényszermegoldás
Stögernél, aki igyekszik lehetőséget biztosítani a
legtehetségesebbeknek.
A legtöbb fiatal velünk kezdte el a munkát, a
”
csapattal tartottak az edzőtáborba is. Kedvelem
őket, remek munkát végeztek. Biztos vagyok
benne, hogy ezek a srácok fognak játéklehetőséget
kapni a 2021–2022-es bajnoki szezonban is, hiszen
nagyon elégedett vagyok a teljesítményükkel”
– jelentette ki Peter Stöger. A tempó mostantól
fokozódik. Július utolsó napjaiban megkezdődnek az
OTP Bank Liga küzdelmei, a nemzetközi kupákban
pedig augusztusban alakul ki a főtábla mezőnye.
Peter Stöger azzal a nem titkolt céllal érkezett,
hogy a Ferencváros vele folytassa a korábbi évek
sikersorozatát. Augusztus hónap együttesünk
és az új szakvezető szempontjából is
kulcsfontosságúnak ígérkezik.

Az FTC férfi labdarúgócsapatának élére június 5-én kinevezett vezetőedző, Peter
Stöger túl van a kezdeti időszakon. Az 55 éves szakember miután áttette székhelyét
Bécsből Budapestre, azonnal munkához látott, s miközben felépítette a stábját,
sikerrel vette az első akadályokat. A grassaui edzőtáborozás idején három, a
magyar fővárosban pedig egy felkészülési mérkőzést nyert meg csapatával, majd
győzelemmel debütált a Bajnokok Ligája selejtezőjében is. Ilyen előzmények után
fordulunk rá augusztusra, amikor eldől, hogy milyen idény vár a Ferencvárosra.
SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

JÁTÉKOSKÉNT IS A CSÚCSON
A felkészülési időszakban nem feltétlenül az
eredményességen van a hangsúly, Peter Stöger
mérlegére azonban nem lehetett panasz: a varsói
Legia, a bolgár Ludogorec Razgrad, a német SV
Heimstetten és a dunaszerdahelyi DAC legyőzése
jó kezdete volt a közös munkának. Júliusban az is
kezdett körvonalazódni már, hogy miként gondolkodik
edzőként az eddigi pályája során két-két osztrák
bajnoki címet és kupagyőzelmet, valamint egy német
másodosztályú bajnoki címet nyert tréner.
Kezdhetjük onnan, hogy külön kérése volt, hogy a
fokozatosság elvének követése helyett nehezebb
ellenfelekkel kezdjünk, hiszen így az esetlegesen
felvetődő hibák azonnal felszínre kerülhetnek. A
gyorsaság olyankor, mint amilyen a mostani nyár is,
döntő tényező lehet. Hiszen ne feledjük: Stöger egy
számára teljesen új környezetben látott munkához,
segítőin kívül minden és mindenki új volt a számára.
Ráadásul az Európa-bajnokság miatt nem is teljes
kerettel teljesíthette a legelső BL-selejtezőig tartó,
mindössze egy hónapos első felkészülési időszakát.
A győzelmek után rávilágított, hogy a sikeres első
lépések nemcsak az ő megítélése szempontjából
számítottak sokat, hanem növelték a játékosok
önbizalmát is, ami a kerettel készülő fiatalok számára
sem volt utolsó.
A kulturális különbségek miatt talán nem annyira
meglepő, mégis szembetűnő, hogy elődjével,
Szerhij Rebrovval szemben Peter Stöger nyitottabb,
kommunikatívabb személyiség, aki jobban igényli
másoktól is, hogy aktívan részt vegyenek a napi
munkában. Az új edző teljes mértékben csapatban
gondolkodik, nagyobb teret, több felelősséget ad
a játékosainak, akikkel azon túl, hogy fenntartja a
vezetőedző-játékos viszonyt, akár nyilvánosan is
képes viccelni.
www.fradi.hu

Az FK Prishtina elleni hazai mérkőzést felvezető
sajtótájékoztató során például, amikor arról
kérdezték, hogy hány gólos győzelemmel volna
elégedett, ő egy mosoly kíséretében Myrto Uzuni
felé fordulva megjegyezte, hogy a gólszerzés
leginkább a támadó feladata lesz.
A klub részéről a siker garanciája Peter Stöger eddigi
teljesítménye, ami nyilvánvalóan döntő tényező
volt a kiválasztásnál is. Az Austria Wien és az 1. FC
Köln edzőjeként is remekül felépítette csapatát,
a bécsi együttest domináns, gólerős alakulattá
tette, Németországban pedig egy másodosztályú
gárdát vitt fel nemcsak az élvonalba, hanem annak
élmezőnyébe, így az európai porondra is. És akkor a
Borussia Dortmund élén elvégzett munkájáról még
nem is beszéltünk. Dortmundban idény közben vett
át egy sztárokból is álló csapatot, melyet végül a
Bajnokok Ligája-szereplést érő pozícióba vezetett.
A Ferencváros élén nem azt várják tőle, hogy a
nulláról építsen fel valamit, a feladata viszont nem
sokkal könnyebb: hazai szinten dominálnia kell a
csapatával, a nemzetközi színtéren pedig egy adott
esetben alkalmazkodni tudó, ha kell, akkor pedig a
lehetőségeire azonnal lecsapó alakulat kiépítése a
cél. Ezzel természetesen Peter Stöger is tisztában
van, aki rögtön budapesti szerepvállalása elején
le is szögezte, hogy az NB I-ben mindenképpen a
támadójátékot szeretné képviselni.
JÚLIUS ELEJÉN MÉG KIEGÉSZÜLT A STÁB
Emlékezhetünk, kinevezése után Szerhij Rebrov is a
saját” embereivel bástyázta körbe magát, így tett
”
Peter Stöger is. Amellett, hogy amint elődje, úgy
Stöger is megtartotta a magyar másodedzőt, Máté
Csabát, magával hozta bizalmasát, Alexander Badét,
akit még a Kölnben töltött időszakában ismert meg.
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Peter Stöger 55 éves, 1966. április 11-én
született Bécsben

Gerhard Fellner

Stöger ezt követően szándékosan kivárt, átgondolta,
hogy milyen emberre lehet még szüksége, végül
pedig az 51 esztendős, UEFA pro licenccel is
rendelkező Gerhard Fellnerre esett a választása.
Már az elejétől úgy terveztem, hogy egy kicsit
”
kivárunk és meglátjuk, hogy mi az, amire még
szükség lehet, mi az, amivel hozzá tudnánk még
tenni a szakmai stábhoz, amely már Gerhard
Fellner érkezése előtt is remek szakemberekből
állt. Szándékosan vártunk tehát három-négy hetet.
Gerhard Fellner a legmagasabb végzettséggel
rendelkezik, sokat segít nekünk az elemzésben is” –
mondta Peter Stöger.
A vezetőedzői múlttal is rendelkező Fellner 2007 és
2010 között játékosként is dolgozott együtt Peter
Stögerrel, az elmúlt szezonban pedig a segítője
volt az Austria Wiennél. Budapesten elsősorban
az ellenfelek megfigyelésében és az elemzésben
segíti majd a Fradit. Gerhard Fellner természetesen
azonnal munkához látott, kinevezését követően az
első idei BL-ellenfeleink feltérképezése érdekében
előbb az előselejtezők színhelyére, Koszovóba, majd
Litvániába utazott.

!

Augusztus 3-án ünnepli 25. szülinapját ukrán válogatottunk, Olekszandr
Zubkov, aki egy Eb-meccsen is pályára lépett
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AZ EZÜSTCIPŐS
NYÍL
AZ EURÓPAVÁLOGATOTTBAN
Negyven éve nagy nyara volt a
ferencvárosi szurkolóknak – és
különösen Nyilasi Tibornak. Az 1980–
1981-es idény végén bajnoki címet
nyerő zöld-fehér gárda legjobbja
európai ezüstcipős lett, s augusztus
közepén játszhatott az Európaválogatottban. SZÖVEG: DÉNES TAMÁS
A történet indítható onnan is, hogy a Fradi
legfeljebb legkitartóbb és leghűségesebb
szurkolói szerint vágott a bajnoki aranyra
is eséllyel neki az idénynek. A rajt előtt a
Népsport körkérdést intézett a vezetőedzőkhöz
a favoritot tudakolva – csak emlékeztetőül:
az előző idényt a Bp. Honvéd, az az előtti
kettőt az Újpesti Dózsa, míg az 1976–1977est a Vasas nyerte –, s közülük egyedül az
éppen a Tatabányai Bányászt irányító, s aligha
kell magyarázni, a Ferencvároshoz tízezer
érzelmi szállal kötődő dr. Lakat Károly jelölte
határozottan legalább a második helyre a zöldfehéreket. Egyik kedvenc tanítványa, Novák
Dezső – a Fradi akkori edzője – némi kincstári
optimizmussal úgy tippelt, hogy a Budapesti
”
Honvéd, a Ferencváros és az Újpesti Dózsa
szinte egyenlő eséllyel küzd majd a dobogóért”.
Az idény aztán egyik meglepetést hozta a másik
után. Október elején – az őszi szezon felénél, a
kilencedik forduló után – a Ferencváros vezette
a bajnoki tabellát az újonc Nyíregyháza és
Lakat doktor Tatabányája előtt. Ugyan akadt
utána egy kiváló periódusa a Verebes József
által dirigált Videotonnak, amely a Fradi előtt
egypontos előnnyel kezdte a tavaszt, az Üllői
út kedvencei végül megnyerték a bajnoki
címet. A korábbi szövetségi kapitány, az MTI
sportszerkesztőségét vezető Hoffer József
jól összefoglalta a lényeget: a ferencvárosiak
tizenkét ponttal többet szereztek, mint az
”
előző évben. Novák Dezső új arculatú gárdát
alakított ki. Nyilasi vezérletével a 34-ből 25
forduló után a tabella élén álltak.”

www.fradi.hu
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Első bajnoki mérkőzése 1973. május 19-én
a Népstadionban volt a Komló ellen

A második félidőben hússzor volt nála a labda,
összesen 2 perc 10 másodpercig. Kilencszer
szerelt és mindannyiszor jól. Sajnos, azt nem
mértük, hogy mennyit futott, pedig ezen a
találkozón úgy tűnt, hogy sokat.”
Nyilasiról már a tavasz elején tudni lehetett, hogy
versenyben lesz az európai nemesfémcipők”
”
egyikéért. Sokáig úgy tűnt, hogy az arany lesz
az övé, de végül öt éven belül negyedszer
lett magyar ezüstcipős a legeredményesebb
európai góllövők versenyében. Várady Béla,
Fekete László és Fazekas László – no, meg
természetesen az 1968-ban és 1969-ben
ezüst- és bronzcipőt is nyert Dunai II Antal –
nyomdokaiba lépett. A Ferencváros csillaga
volt az első magyar díjazott, aki a klubjában
többnyire középpályást és nem csatárt játszott
a gólkirályság évében. Nyíl és hívei az idény
hajrájában reklamáltak még egy gólt, amelyet
az MTK-VM elleni mérkőzésen a Népsport
tudósítása alapján Varga István, a kékfehérek védője szerzett”. A France Football
”
ellenben Nyilasinak adta a gólt, így néhány
héten át a francia lapnál (amelynek azonos
volt a kiadóvállalata a versenyt kiíró L’Èquipepel) Nyilasinak eggyel több gólja volt, mint a
Népsportnál. Hosszas vita után konszenzus
született itthon, hogy mégis csak a mesterlövész
kapja a gólt. Így mindössze egyetlen góllal
maradt le a hajrára megtáltosodó”, az utolsó
”
bajnoki mérkőzésén négy gólt szerző Georgi
Szlavkov, a Trakija Plovdiv csatára mögött. (Az
utolsó bolgár forduló előtt már több magyar
lap tényként közölte, hogy Nyilasié lesz az
aranycipő. Elkiabálták…) A harmadik Csernai
Pál játékosa, Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern
München világklasszisa lett 29 góllal.
Minden bizonnyal a tavaszi remeklése is nagy
szerepet játszott abban, hogy Nyilasi Tibor
néhány héttel később meghívást kapott az
Európa-válogatottba. 1981. augusztus 18án játszott Prágában, Csehszlovákia ellen a
kontinens sárga mezében. Előkelő társaságban,
ugyanis az alábbi játékosok kaptak még
meghívást Jupp Derwalltól, az Európa-bajnok
nyugatnémet válogatott szövetségi kapitányától:
Schumacher (nyugatnémet), Koncilia (osztrák)
kapusok, Kaltz, Breitner, Schuster, Rummenigge
(nyugatnémetek), Pezzey, Prohaska, Krankl
(osztrákok), Kipiani, Blohin (szovjetek), Surjak,
Sztojkovics (jugoszlávok), Antognoni (olasz), Krol
(holland), Woodcock (angol) és Mavrosz (görög)
mezőnyjátékosok.

Így történt. S a futballhoz nagyon értő Hoffer
nem ok nélkül emelte ki a jóknál is jobb,
ferencvárosi pályafutása legjobb idényét
futó, akkor 26 éves Nyilasi Tibort. Ő volt a
legnépszerűbb (a Képes Sport akkor nagyon
népszerű, Az Ön tizenegye pályázatán a
legtöbb szavazatot rá adták le, megelőzte
Törőcsik Andrást és Kiss Lászlót, csak e három
nevet leírva is több mint furcsa, hogy az MLSZ
1980 decemberében senkit sem talált méltónak
Az év játékosa címre…), s a Népsport szerint is
a legjobb. A sportnapilap osztályzatai alapján
ő zárt a legmagasabb átlaggal. Mindehhez jött
még a gólkirályi cím és az európai ezüstcipő,
ami könnyen arany is lehetett volna.
Ki gondolta volna ezt bő másfél évvel
korábban, amikor 1979. október 25-én, 24
évesen – személyes és lelki problémák miatt
– bejelentette a visszavonulását? Szerencsére
Szepesi György, az MLSZ akkori elnöke és
Sándor Károly rövidesen rá tudták beszélni
szándéka megváltoztatására, s 1980. március
15-én, a Salgótarjáni BTC elleni bajnoki meccsen
győztes góllal tért vissza. Azon a tavaszon sem
játszott rosszul, de a következő szezonban
valóban extra teljesítményt nyújtott.
Játszott mind a 34 bajnoki fordulóban – rajta
kívül a csapatból csak Judik Péter és Pogány
László –, gólerősségével pedig kiemelkedett
a teljes magyar élvonalból. Harminc találatig
jutott, egyedül a vasasos Kiss László tudta
valamelyest tartani vele a lépést (25), a többiek
még húszig sem jutottak.
Megadta a kezdés alaphangulatát a Dunaújváros
(8-0) elleni mesterhármasa, de a legjobb őszi
meccsét aztán a bajnoki címvédő Bp. Honvéd
ellen játszotta, egy újabb triplával. A Népsport
a legmagasabb, tízes osztályzattal honorálta a
teljesítményét.
A mérkőzést Németh Gyulával együtt tudósító
Török Péter, mintha csak megérezte volna, hogy
Nyíl” extraklasszis teljesítményt nyújt majd,
”
külön is figyelte: A mérkőzés előtt elhatároztuk,
”
hogy górcső alá vesszük Nyilasi játékát.
Kíváncsiak voltunk, és stopperral mértük, hogy
ha megszerzi vagy megkapja a labdát, mennyi
ideig tartja magánál, hányszor szerel, miként
játssza meg a labdákat.
Nos, a statisztika érdekes képet mutat. A
játékos az első félidőben 33-szor ért labdához,
és időben 4 perc 40 másodpercig birtokolta azt.
Feltűnt, hogy a megszerzett vagy megkapott
labdát gyorsan, egyből továbbította. 16-szor
szerelt, ebből hétszer jól, négyszer rosszul,
ötször szabálytalanul.

!

1990 és 1994 között egy bajnoki címet, három kupagyőzelmet
és egy Szuperkupa-győzelmet ért el vezetőedzőként

Te jó ég! Már negyven éve?
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FÜRÖDTEK A
BOLDOGSÁGBAN

A Ferencváros népligeti bázisa magával ragadó
környezetben várja a látogatókat, ide élmény belépni,
a sok gyermek látványa pedig fokozza a hangulatot.
Már kora reggel megtelik gyerekzsivajjal a Liget, a
vadonatúj étteremben várják a különböző csoportok a
reggelit, majd elindulnak edzésekre. Ebben az évben,
mindenekelőtt a járvány miatti biztonságot figyelembe
véve, csak a klubban sportoló fiatalok vettek részt a
táborozásokon, de így is rengetegen jelentkeztek.
A pici kézilabdás lányok éppenséggel nagyon
gyorsan, már közvetlenül az iskola zárása után
elkezdhették a Fradi-vakációt, méghozzá össznépi
boldogságban. Mindezt alátámasztja: amikor
beléptem a legendás Faházba, az óriási forróság
ellenére csupa mosolygós arc fogadott. Jellemző,
hogy alig akartak hazamenni a gyerekek, a kilencéves
Dorka például az utolsó percekben érkező apukáját
így fogadta: Miért jöttél értem ilyen korán?”
”
Azt az édesapa nem mondta el leányának, hogy
már fél órája az étterem teraszán kvaterkázott és
kávézott, mivel látta, milyen jól érzi magát a társak
közt szeme fénye. Tóth Beatrix, a Fradi korábbi
remek kézilabdázója a táborról és a hangulatról
ezt mondta magazinunknak: Jelzésértékű, hogy
”
az utánpótláscsapataink szinte teljes létszámmal
jelentkeztek a táborba. A lányok napi két edzésen
vettek részt a forró Faházban, de ez sem látszott
meg rajtuk, amikor szabadidejükben a játszótéren
futkároztak, bújócskáztak, kúsztak, másztak, s
csak kevesen pihentek a fűben. Délelőttönként
az akadémia kapusedzői, erőnléti edzői,
gyógytornászai segítették a munkánkat, érdekes,
színes foglalkozásokat tartottak a gyermekeknek.
A délutáni programban minden korosztály számára
kétkapus játék következett. A gyerekek reggel
nyolctól délután ötig meg sem álltak, csillogó
szemmel hajtották végre a feladatokat. A hatalmas
hőségben is figyeltek a másikra, egymás folyamatos
locsolásával próbálták enyhíteni a forróságot, majd
szerencsére a hét második felétől használhattuk az
uszodát is edzések között, amit nagyon élveztek a
kicsik. Az egy hét alatt ötvennél több kézilabdás
kislány tapasztalhatta meg, mennyire jó vidáman,
egymást segítve edzeni, táborozni, no meg a
Fradihoz tartozni.”

A kézisekhez hasonlóan nagyon frissek voltak és már
a kora reggeli órákban gyülekeztek a tornászok is,
igaz, náluk ez megszokott. Miként az is, hogy vakáció
ide vagy oda, napi öt órát edzenek a patinás és forró
tornacsarnokban. A nyári tábor hangulatáról a fiatal
tréner, Ördög Szabolcs beszélt lapunknak:
Különböző korosztályokban közel harminc gyerek
”
– mindegyikük igazolt tornászunk – vett részt a
táborban, ahol nagyszerűen érezték magukat. Pedig
a munka nem volt kevesebb a megszokottnál, a
délelőtti edzés kilenctől délig, a délutáni kettőtől
négyig tartott. A kicsik valamivel kevesebbet
gyakoroltak, ám a nap végére mindenki kellően
elfáradt. Ebéd után a legkisebbek közül néhányan
aludtak, mások olvastak, kártyáztak, unalomra
senki sem panaszkodott. A környezet és a hangulat
inspiráló volt a Népligetben – jó érzés, hogy ennyien
és ennyire szeretik a Fradi táborát az összes
szakosztálynál, így nálunk, a tornászoknál is.”

Évek óta nagyon népszerű a Fradi nyári tábora. A szülők örömmel és nyugodtan
engedik el a gyermekeiket a Népligetbe, mert pontosan tudják, hogy lányaik és fiaik
biztonságban vannak, no meg remekül érzik magukat. Kicsit körülnéztünk a Ligetben
és meg is szólaltattuk néhány szakosztály képviselőjét. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
www.fradi.hu
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Kézilabda-akadémiánk 3 játékosa tartott a válogatottal
az U19-es Eb-re: Zsigmond Panna, Ballai Borbála és Ferenczy Dia

!

A női ifjúsági Eb-re négy kézilabdázónk készült:
Simon Petra, Kármán Luca, Gém Léna és Imre Szofi
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A DUPLA EDZÉS DUPLA FEJLŐDÉST JELENT

Lényeges az is, hogy nemcsak a gyerekek, hanem
a szülők is nagyon szeretik a táborunkat. Miként
nagyon fontos a szülők hozzáállása, hiszen segítség
nekik is, ha biztonságban tudják gyermekeiket.
Nálunk ugyanis nemcsak az edzésen, hanem azokon
kívül is felügyelet alatt vannak. S persze szakmailag
is felettébb hasznos a tábor, elvégre a dupla
edzés dupla fejlődést jelent. Arról nem is beszélve,
hogy milyen erős csapatszellem alakulhat ki jó
körülmények közt – nem véletlenül ilyen népszerű
a Fradi-tábor a gyerekek és a szülők körében
egyaránt.”

Vízilabdában hagyományosan telt ház van a
táborozás során, nem volt ez másként idén sem,
s amikor megérkeztünk, két kis kamasz lépett
oda az asztalunkhoz: Laci bácsi, kérhetünk még
”
egy szendvicset?” Persze, hogy kaptak, hiszen
kellett a pótlás” a nap végére rendesen elfáradó
”
pólós legényeknek. Miközben beszélgettünk Laci
”
bácsival” – azaz Vass Lászlóval, aki a vízilabdautánpótlás koordinátoraként felügyeli a táborozást
–, a megszokott képet látjuk, a vízipólós gyermekek
fociznak a műfüves kispályán, náluk mindig ez a
nap záróeseménye. Pedig előtte ők is kőkemény
edzéseken vesznek részt, a derű, a nevetés, a
mosoly azonban a vízilabdásoknál mindenkor tetten
érhető. Vass László így összegzett a táborban
zajló mindennapokról: Ebben az évben csak a
”
klub sportolói vesznek részt a táborban, a 2007es születésűeknél idősebbek napi két vizes és
egy száraz edzést tudnak le, ők nem étkeznek
a Ligetben, a fiatalabbak viszont napközis
rendszerben vesznek részt a táborban. Reggel nyolc
órakor van gyülekező, a reggeli után következik
egy közel egyórás szárazföldi tréning, majd másfél
órás vizes edzés jön az uszodában, ilyenkor már
mindenki alig várja az ebédet. A gyerekek a csendes
pihenőnél is együtt maradnak, a Liget egész
területét használhatják, mondhatjuk, övék a tér.
Délutánra már csak egy másfél órás vizes gyakorlás
marad, a nap végén meg jöhet az önfeledt foci és az
uzsonna. Fontos, hogy két edzés közt minimum négy,
a kicsiknél három órának el kell telnie.
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Női torna szakosztályunk akár már másfél éves kortól
is foglalkozik mini torna keretén belül a gyerekekkel

Természetesen a foci sem maradhatott
ki a Fradi-táborban, már csak azért sem,
mert évek óta túljelentkezés van. Idén a
labdarúgásban is csak az igazolt játékosok
vehettek részt a programokban. A kéthetes
táborral kapcsolatban Körmendi Zsuzsát,
a labdarúgó-utánpótlás koordinátorát
kerestük meg, aki évek óta felügyeli az
eseményt. Az idei összejövetelről ezt
mondta magazinunknak: Több mint száz
”
gyerek jött össze a két hét alatt a kisebb
korcsoportokból, igaz, idén csak a nálunk
futballozó gyerekek jelentkezhettek,
a hangulat azonban a korábbi éveket
idézte. Ezúttal is volt freestyle bemutató,
elvittük a gyerekeket stadionlátogatásra
a Groupama Arénába, s persze a
megszokott napi két edzésen is részt
vettek. A két tréning között negyvenöt
percet az uszodában is eltölthettek,
s bizony alaposan ki is használták a
nagyszerű lehetőséget, alig lehetett kihúzni
őket a hűs habokból. A szülők is igazán
örültek a tábornak, hiszen a gyerekek
remekül érezték magukat, erősödött
kötődésük a Fradihoz, barátságok
szövődtek, sokan úgy köszöntek el tőlünk
és egymástól is, hogy jövőre veled,
ugyanitt.”
Bizony jó volt látni ennyi mosolygós
gyermeket, no meg szülőt is, elvégre
keserves időszakon van túl mindenki és
ilyenkor az apró örömök is erőt adnak
fiatalnak, idősnek egyaránt. A Fradi nyári
táborának népszerűsége töretlen, amelyben
a kifogástalan körülmények, az étkezés, a
kiszolgálás, a szakemberek felkészültsége
mind közrejátszik. S nyilván az is, hogy
a remek programok mellett népszerű
ferencvárosi sportolókkal is találkozhatnak
a gyerekek a Ligetben. A pólós ifjak
éppenséggel Varga Dénessel, Jansik
Szilárddal, Vogel Somával, a tornászok
Balázs Krisztiánnal, a focisták Dibusz
Dénessel, Sigér Dáviddal, Botka Endrével,
Somáliával, Miha Blaziccsal és a többiekkel
is bármikor összefuthatnak, majd büszkén
mesélhetik ezt barátaiknak odahaza. S
joggal teszik, hiszen a Fradi-mezt mindig
büszkén kell viselni. Akár a nyári táborban is.

!

A szakosztályok elérhetőségei megtalálhatók
a fradi.hu-n a KLUB menüpontra kattintva
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Természetes, hogy a földkerekség legszínvonalasabb
nemzeti női kézilabda-bajnokságának, a magyar NB I-nek
az aranyérmese kiemeltként, az első kalapból várhatta
a BL-sorsolást. Az azonban már messze nem ennyire
nyilvánvaló, hogy ez az együttes ezúttal nem a Győr,
hanem a Fradi volt! A korábbi négy kvartett helyett a
tavaly bevezetett reformnak megfelelően két nyolcas
csoportot alakítottak ki, ezekbe négy kasztból húzták
ki a neveket. Megkötésként mindössze azt határozták
meg, hogy az azonos nemzetbeliek nem kerülhettek egy
ágra, így a duplázó nációk közül egy-egy dán, francia és
orosz riválisra bizton számíthattunk, az FTC–ETO-rangadó
viszont legközelebb az egyenes kieséses szakaszban,
a nyolcaddöntőben jöhet létre. Feltéve, ha mindkét félnek
kell játszania a nyolc közé jutásért, mert a csoportok első
és második helyezettjei mentesülnek ezalól. A hetedikek
és a nyolcadikok is, csakhogy ők ellentétes előjellel,
ugyanis kiesnek. Mindebből adódóan a harmadikok a
hatodikokkal, a negyedikek az ötödikekkel vívnak odavissza vágós párharcot.
Az alapcél egyértelmű, az első hatban kell végezni,
lehetőleg minél előrébb. Ha nagyon elöl sikerülne, azaz az
első kettő között, az máris negyeddöntőt érne.

BÁTORSÁGPRÓBA
Július másodika két okból is különleges nap volt az FTC-Rail Cargo Hungaria női
kézilabdacsapata számára. Egyrészt kisorsolták a Bajnokok Ligája 2021–2022-es
idényének csoportbeosztását, másrészt Elek Gábor szövetségi kapitányi minőségében
kihirdette a tokiói olimpiára utazó keretet. A tizenöt játékosból tizenhárom jelenlegi,
egykori vagy jövőbeni fradista. SZÖVEG: BALLAI ATTILA
www.fradi.hu
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Idén a legutóbbi 2 BL-győztest is megelőztük: a Győrt az
NB I-ben, a Viperst oda-vissza győzelemmel a csoportkörben

Bíró Blanka kapus szerint ez egyáltalán nem
lehetetlen: A sorsolás előtt azt mondtam, annak
”
örülnék, ha a Buducsnoszttal, a Podravkával és
a Dortmunddal egy csoportba kerülnénk, vagyis
sikerült bevonzanom őket, meg kellett volna próbálni
a többi csapattal is… A viccet félretéve, könnyű
csoportot ebben a rendszerben úgysem lehet
összehozni. Az első kalapban bármelyik ellenfél
erős lett volna, talán az utazás miatt a Moszkva
kedvezőbb, mint a másik orosz, a Rosztov-Don,
ami ráadásul a mumusunk, de minden sorozat
megszakad egyszer, és idén megpróbáljuk
megtörni az átkot. A Buducsnoszttól nagyon sokan
távoztak, és nem tudom, milyen kerettel vág neki az
idénynek. Az Esbjerg Henny Reistaddal jelentősen
megerősödik, de a Podravkát is komolyan kell venni,
a válogatottnál a saját bőrünkön tapasztalhattuk,
hogy van erő a horvát kézilabdában. Egyébként is
kicsik a különbségek a csapatok között, az adott
napi forma dönt mindig, bárki képes lehet megverni
bárkit. A realitás alapján a csoport első négy
helyének valamelyikén kellene végeznünk.”
Az intenzív játékosmozgások és a női kézilabda
eredendően dicsőséges bizonytalansága miatt
egyelőre felesleges ennél tovább merészkedni.
Illetve felidézhetjük, hogy idén februárban az FTC
mindkétszer – igaz, az Elek Gyula Arénában duplázva
– legyőzte a BL-trófeát végül simán besöprő norvég
Viperst. E páros bravúr és a Győr feletti kilencgólos diadal után a Ferencváros számára nincs
verhetetlen ellenfél.

!

A Fradi az elmúlt 20 évének 13 BL-szezonjából 7-szer
jutott a legjobb 8-ig és egyszer, 2002-ben a döntőig

Ezt igazolja az olimpiai válogatott keret összetétele
is: a tizenöt játékosból kilenc az FTC újdonsült
aranyérmese, és bár közülük Háfra Noémi és Schatzl
Nadine is Győrbe igazolt, a balátlövő posztjára
érkező Szöllősi-Zácsik Szandra garancia a tűzerő”
”
fenntartására, sőt növelésére. A tokiói tizenötökből
ő a tizedik fradista kötődésű, de Tomori Zsuzsanna,
Lukács Viktória és utánpótlás korúként Kiss Nikoletta
is több évet töltött a Népligetben. Azaz csupán két
debreceni, Vámos Petra és Bordás Réka lóg ki
e tekintetben a társaságból.
A legjobb magyar játékosok mellett ráadásul végre
rendkívüli légiósok gazdagítják az FTC-t. Esetükben
nem is szívesen használjuk e kifejezést; olyanok,
mintha eleve a Fradi-családba születtek volna.
Emellett négyük közül hárman a pályán is kimagaslót
produkáltak tavaly, a negyedik, Alicia Stolle pedig, ha
több kellemetlen sérüléséből kilábalva valós tudását
adja, már ezzel komoly erősítést jelent. Az elszántság
nem hiányzik belőle, ezt szívet melengető nyilatkozata
is mutatja: Megnyertük a magyar bajnokságot
”
egy elképesztő csapattal és egy fantasztikus
klubbal. Mondhatom, sokkal jobb fradistaként
játszani itt, mint amikor ellenfélként tapasztaltam
meg a szurkolók hangját. Alig várom már
a következő szezont!”
Mint mindenki. Hiszen jogos célkitűzés a BL
négyes döntője, a budapesti Final Four a Népliget
tőszomszédságában épülő, húszezres arénában.
Nincs az az amazon, akinek oda belépve ne szállna
majd inába a bátorsága. Kivéve, ha a Ferencváros
mezét viseli.

A BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTBEOSZTÁSA
A-CSOPORT: FTC-Rail Cargo Hungaria, Brest
(francia), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói),
CSM Bucuresti (román), Borussia Dortmund
(német), Rosztov-Don (orosz), Esbjerg (dán),
Podravka Vegeta (horvát)
B-CSOPORT: Győri ETO, CSZKA Moszkva
(orosz), Vipers Kristiansand (norvég), Krim
Ljubljana (szlovén), Odense (dán), Metz (francia),
Kastamonu Belediyesi (török), Sävehof (svéd)
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Ferenczy Diána, Zsigmond Panna és Ballai Borbála

A Ferencváros három játékosa is tagja volt az Európa-bajnok junior kézilabda-válogatottnak.
Nagyon boldogok vagyunk, különösen amiatt, hogy
”
szinte minden meccsünket nagy fölénnyel nyertük,
egyedül a franciák elleni találkozó volt szorosabb,
de a végjátékban ott is felülkerekedtünk. Nagyon
összetartó csapatunk van, ez is segített a sikeres
szereplésben. Nagy előny volt a fináléban, hogy mi
már játszottunk több döntőt is, az oroszoknak talán
elsőre ez sok(k) volt.”
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az aktuális ellenfélen
kívül mindenki a magyaroknak drukkolt, és ezt a lányok
nem pusztán az eredményességüknek, hanem a
kisugárzásuknak, a könnyed, mégis eltökélt, életörömtől
és önbizalomtól duzzadó, napjaink élsportjában kirívóan
sportszerű játékuknak; egyszerűbben szólva személyes
varázsuknak, a lényüknek köszönhették. A pályatörlő
gyerekek úgy ünnepelték a magyar gólokat, hogy kis
híján még a partvist is elhajították, s egyikük Ferenczy
Dia külön szurkolójává szegődött: ha a Fradi szélsője az
ő oldalára került, némi akcentussal ugyan, de többször
is Hajrá, Ferenczy!” kiáltásokat eresztett el. Dia az
”
egyik mérkőzés előtt odafutott hozzá pacsizni, a srác
el sem hitte, hogy ilyesmi megtörténhet. A francia
szülők a döntőben csatlakoztak a magyar táborhoz, és
annak rigmusait harsogva, dalolva éltették a mieinket.

A magyar válogatott nyerte a szlovéniai U19-es női
kézilabda-Európa-bajnokságot. A hír örömteli, de
nem meglepő, hiszen e korosztály a 2018-as serdülő,
majd a 2019-es ifi Eb után ezúttal a juniorok között
is diadalmaskodott, méghozzá százszázalékos
teljesítménnyel. A 18-as keret tíz játékosa a
balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia, illetve
a NEKA-SZISE csapatát képviselte, ami ugyancsak
papírforma. Hárman azonban a Ferencváros zöldfehér színét és szívét vitték magukkal a nemzeti
együttesbe, és Zsigmond Panna kapusnak, Ferenczy
Diána jobbszélsőnek, valamint Ballai Borbála irányítóátlövőnek is különleges szerep jutott a tornán.
Hét mérkőzés, hét győzelem, nem is akárkik ellen:
a csoportban Románia, Csehország és Norvégia, a
második körben Franciaország és Horvátország, az
elődöntőben Svédország, a fináléban Oroszország
volt az áldozat. A mieink legszorosabb meccsüket a
franciákkal vívták, de az is 20-16-tal zárult; a svédeket
hét, az aranyéremért az oroszokat kilencgólos
különbséggel intézték el. Nem csoda, hogy ifj. Kiss
Szilárd szövetségi kapitány a maga visszafogott
stílusához képest lelkendezve értékelt:
www.fradi.hu
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Kiss Szilárd csapata az elmúlt három világversenyén mind a
22 mérkőzését megnyerte, Celjében is százszázalékos volt

A Ferencváros Ferenczyje a döntőben futotta a
csúcsformáját, öt kísérletéből ötször talált be.
Ballai Bori balkezes lövő híján a számára kissé idegen
jobbátlövő posztját is nagyon gyorsan belakta.
Talpról eleresztett átlövései, betörései, gólpasszai
láttán a pályatörlők őt is sztárolták, többször kérték
közös fotózásra, és ő egyszer sem próbálta lerázni
őket. Bori a svédek elleni elődöntőben parádézott,
öt góljából hármat a hajrára tartogatott, ekkor és így
sikerült megtörni az addig mindig visszakapaszkodó
skandinávokat.
A három lány az ünnepélyes eredményhirdetés után is
hű maradt a ferencvárosi kézilabdás hagyományokhoz.
Miután kiderült, hogy hivatalos záróbuli sem Celjében,
sem itthon nem lesz, ők egy óra leforgása alatt
megszervezték a magukét, így az Eb-győztes magyar
válogatott Szigetszentmiklóson, a Kis-Duna partján, a
Ballai–Zsigmond páros vendéglátásával zárhatta le e
tündökletes másfél hetet. A lányok ezzel a
Németh András óta érvényben lévő Fradi-tézisnek –
mérkőzést már veszítettünk, de bankettet még soha – is
becsülettel megfeleltek. Azaz csak a felének –
mert ők egyelőre junior válogatottként mérkőzést
sem veszítettek.

A franciák azzal keresték meg Ballai Borit, hogy
szeretnének a magyarokkal mezt cserélni.
A hasonló eseteket, gesztusokat sorolhatnánk, csupa
bizonyságául annak, hogy az Eb aktív és passzív
részesei valósággal beleszerettek a válogatottunkba.
A Zöld & Fehérben persze ebből a különleges
társaságból is illendő kiemelnünk a fradistákat.
Zsigmond Panna a két évvel ezelőtti, szintén celjei ifi Eb
hősévé vált, hiszen a svédek ellen 28-24-re megnyert
döntőben elképesztő bravúrokat halmozott, a mérkőzés
legjobbjává választották. Az idei 18-as keretből ennek
dacára kiszorulni látszott, ám az indulás előtt felhívta a
szövetségi kapitány, hogy mégis szükség lenne rá.
Ő zokszó nélkül csatlakozott, aztán kimaradóként
felült a lelátóra. Várt a sorára. Csak a döntőben lépett
pályára, ahol kifogott átlövéssel, ziccerrel, hetessel
kezdett, a neki rendelt időben ismét elkápráztatva a
publikumot.
Ferenczy Diára eredetileg tartalék jobbszélsőként
számítottak, így a padon figyelte, amint poszttársa, az
egyébként remek Pálffy Anna ezúttal sokat bizonytalankodik. Amint Diát küldték a helyére, három
pompás góllal nyitott, és onnantól szegény Pálffy
egyetlen percre sem szállhatott vissza; nem volt miért.

!

Jövőre ugyancsak Szlovéniában rendezik a korosztályos vb-t,
ahol a mieink kimagasló eséllyel indulnak
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A négyszeres
olimpikontól
az újoncokig

VARGA DÉNES
A” Varga Dumi, akit senkinek sem
”
kell bemutatni. Neve már 17 éves
korában, 2004-ben is szerepelt a
nemzeti csapat keretében, az idei
már a negyedik olimpiája. Tagja
volt a 2008-ban ötkarikás bajnok
Kemény-csapatnak, majd a 2012ben és 2016-ban ötödikként záró
együttesnek is. Világ- és Európabajnok, kétszeres BL-győztes, a
FINA és a LEN is megválasztotta
már az év legjobbjának. Ahol
elindul, ott győzni akar. Bajnok.

Az FTC-Telekom Waterpolo női csapata
két, férfi együttese pedig hat vízilabdázót
delegál a nyári olimpián szereplő
pólócsapatokba, ezzel az FTC adja a
legtöbb játékost a két válogatottba.
Hogy ki milyen utat tett meg az ötkarikás
részvételig? Összeállításunkból kiderül!
A két szövetségi kapitány, a női csapatot
irányító Bíró Attila és a férficsapat
felkészítéséért felelő Märcz Tamás
24 nappal a nyári játékok megnyitója
előtt, június 29-én hirdette ki a kiutazók
névsorát. A Ferencvárosból
Illés Anna és Vályi Vanda, valamint Jansik
Szilárd, Mezei Tamás, Varga Dénes,
Vámos Márton, Vogel Soma és Zalánki
Gergő került be az utazó keretbe.

VÁMOS MÁRTON
Második olimpiáján vesz részt
a 29 éves balkezes átlövő, aki
2016-ban ott volt Rióban is.
Előbb volt válogatott kerettag,
mint élvonalbeli játékos, 2009ben ugyanis Kemény Dénes a
másodosztályban szereplő KSI-ből
hívta meg a magyar válogatott
edzőtáborába. Debütálásakor, 2010
februárjában kétszer is a kapuba
talált Ausztrália ellen, kivívva ezzel a
szurkolók és a szakma elismerését.
Bemutatkozása óta sok víz lefolyt
a Dunán, Vámos Márton pedig
megannyi címet nyert, többek
között világ- és Európa-bajnok,
illetve BL-győztes lett.

SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
www.fradi.hu
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Már az első, 1912-es olimpiai szereplés alkalmával is fradista
dominancia volt: a csapat 7 tagjából 5 ferencvárosi volt

ZALÁNKI GERGŐ
A balkezes játékos az új szezont
már nem az FTC-Telekom
Waterpolo tagjaként kezdi meg,
miután átigazolt a Pro Reccóba,
a részvételt azonban még Varga
Zsolt együttesének tagjaként
harcolta ki. A világbajnoki
ezüstérmes és Európa-bajnok
vízilabdázó 2019 és 2021 között
játszott a Fradiban, magyar
bajnokságot és Bajnokok Ligáját
is nyert csapatunkkal. 2015 óta
válogatott, ott volt már Rióban is,
vagyis másodízben olimpikon.
MEZEI TAMÁS
A 30 éves center Zalánki Gergőhöz
hasonlóan távozik a Fraditól, a
Vasasban folytatja. A Honvédban
kezdte profi pályafutását, majd
volt a Szolnok, az Eger, a BVSC és
végül az FTC-Telekom Waterpolo
játékosa. Ezen idő alatt háromszor
nyert magyar bajnokságot,
hatszor MK-t és kétszer BL-t, de
LEN Szuperkupa-győzelemmel
is büszkélkedhet. Az évek alatt
fontos tagjává vált a válogatottnak
is, amellyel tavaly Eb-sikert
ünnepelhetett.
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Még sohasem volt egyszerre hat ferencvárosi vízilabdázó
olimpián, öt is csak egyszer, 1912-ben

JANSIK SZILÁRD
A 27 éves, Európa-bajnok bekk
kiemelkedő idényt teljesített a
Fradival, ennek jutalmául most
először utazhat válogatottként az
olimpiára. 2019-ben BL-t, emellett
összesen két bajnoki címet és
három Magyar Kupát, valamint
hazai és európai Szuperkupát is
nyert a Fradival, melyet 2014 óta
szolgál.
VOGEL SOMA
A Ferencváros saját nevelésű
játékosa, kapus, a 2020-as
Eb-döntő egyik magyar hőse.
Huszonnégy éves korára fontos
tagja a válogatottnak, amellyel
először utazhat az olimpiára.
BL-győztes, háromszoros
magyar bajnok, megannyi hazai
és nemzetközi kupagyőzelem
részese volt az utóbbi években.
Meghatározó emlék számára a
2008-as pekingi olimpia, amikor
még gyermekként, a televízió
előtt ülve örült a legutóbbi
magyar sikernek. Eljátszott már
a gondolattal, hogy milyen lenne
olimpiát nyerni, de nem ábrándozik,
a jelenben él, lépésről lépésre
szeretne haladni.
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ILLÉS ANNA
Július elején, a budapesti
rendezésű SEAT Kupán,
a Kanada elleni mérkőzés előtt
a 200. válogatottsága alkalmából
köszöntötték a 27 éves játékost.
Az eddigi több mint 200 meccsbe
belefért néhány a 2016-os
játékokról is, tehát Illés Anna,
azaz Nusi” sem újonc olimpiai
”
részvevő. Tagja volt a 2016-os
Európa-bajnokságon aranyérmes
válogatottnak is. Az élsport
mellett közgazdaságtant tanult a
kaliforniai Berkeley Egyetemen,
idővel szívesen dolgozna majd a
szakmájában.
VÁLYI VANDA
A 22. születésnapját augusztus
13-án ünneplő játékos fiatal
kora ellenére a válogatott
alapemberének számít, noha az
első olimpiáján szerepel. 2020
nyarán igazolt a Fradihoz, ezzel
egyidejűleg természetgyógyászatot
kezdett el tanulni Budapesten.
2015 óta válogatott. Bíró Attila
szövetségi kapitány 2019-ben azt
mondta róla, hogy: Egyértelműen
”
ő a legnagyobb tehetség az
utánpótlás-korosztályban.”

www.fradi.hu

BÜSZKÉK ÉS
BÁTRAK VAGYUNK

# ZÖLDÖVEZET

ZÖLDÖVEZET #

Már kollégaként is őszinte és karakán embernek tartottam Menczer Tamást,
aki a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország
nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkáraként sem változott meg.
Mint ahogy a Ferencváros iránti szeretete sem, amit gyermekkora helyszínéről,
Bácska fővárosából, Bajáról hozott magával. A két nyelven – németül és
angolul – beszélő egykori sportriporter barátsággal fogadta invitálásunkat,
nagy örömmel nézett körbe a Groupama Arénában, majd a kávézóban hosszan
beszélgettünk a magyar futballról, egykori kedvenceiről, s arról, hogy
a labdarúgás milyen erővel van jelen a külpolitikai színtéren. Persze
szó került közös szívügyünkről, a Fradiról is. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Honnan jött a Ferencváros szeretete?
Családból, baráti közösségből?
Ezen már gondolkoztam, de nem emlékszem, hogy ez a
kötődés mikor és hogyan alakult ki. Azt hiszem, már így
születtem.
Gyerekként kik voltak a kedvencei?
Baján nőttem fel, a Bajai LSE serdülő- és ificsapataiban
is védőt játszottam, így talán érthető, hogy Telek
András volt a kedvencem. Elegáns, gyors és intelligens
futballista volt. A teljes, 1995-ös BL-csapatunkat nagyon
szerettem, csodaként éltem meg azt a menetelést.
Máig előttem van, ahogy Albert Flórián az Üllői úton, az
óra felőli kapunál átemeli a labdát a Real kapusa, Paco
Buyo fölött, meg persze Vincze Ottó Zürichben lőtt két
remek gólja is. Szintén ünnep volt, amikor Varga Zoltán
irányításával a Newcastle-t hazai pályán három-kettőre
legyőztük. Annak idején, hétvégente, gyerekkori fradista
barátommal, Szabados Róberttel előbb lejátszottuk a
magunk serdülő- vagy ifimeccsét, majd együtt néztük a
Fradit. Azóta is közösen járunk a Fradi és a válogatott
meccseire, kint voltunk a portugálok és a franciák ellen
is a Puskás Arénában. Baján akadt még egy jó barátunk,
Török Bálint, aki ugyan Honvéd-szurkoló, de nem
haragszunk rá.
Kísértetiesen hasonló a helyzet a Külgazdasági és
Külügyminisztériumban, ahol a miniszter, Szijjártó
Péter, ugyancsak a kispestiekért szorít…
Kellő tisztelet mellett említem, hogy miniszter úr sem
tökéletes. Viccet félretéve, szoktuk zrikálni egymást, a
napi feladatok mellett a fociról váltani néhány mondatot
mindig felüdülést jelent. Mostanában azért nekem
van több okom az örömre, de ezt igyekszem nem
rendszeresen az orra alá dörgölni, mert szeretném
megtartani az állásomat.
www.fradi.hu

Hogyan került a minisztériumba?
Szijjártó Péter miniszter úr 2014 végén sajtófőnököt
keresett és megkérdezte, vállalom-e, én pedig
örömmel feleltem igennel, majd a 2018-as választások
után kért fel államtitkári munkára. Egyetértek Kubatov
Gáborral, aki azt szokta mondani, hogy a haza és
a Ferencváros szolgálata megtiszteltetés. A sportban
és a politikában is a legfontosabb a hitelesség. Az is
hasonlóság, hogy a tiszteletet mindenkinek megadjuk,
de azt el is várjuk.
A külföldi tárgyalások során gyakran szóba
kerül a futball?
Igen, ráadásul a sport és elsősorban a futball olyan
ajtókat nyithat meg számunkra, olyan emberekkel
találkozhatunk, akikkel különben lehet, hogy soha
nem futhatnánk össze. A Külügyminisztériumban
megalapítottuk a Sportdiplomáciai Főosztályt Iglói
Nagy István vezetésével, már több mint háromszáz
közös projektünk volt más országokkal. Közös hősöket,
közös történeteket keresünk, legutóbb Benedek Tibor
emléktábláját avattuk Olaszországban.
Hogyan gondol vissza sportriporteri éveire?
Életem meghatározó, szép időszaka volt. Sokat
tanultam, remek embereket ismertem meg, ott
lehettem a lengyel–ukrán közös rendezésű Eb-n,
a brazíliai vb-n és a londoni olimpián. Én közvetíthettem
a régi Üllői úti stadion búcsúmérkőzését, a Fradi–
Újpest-derbit, amelyet Somália pazar bombájával és
Csukics utolsó perces góljával a Ferencváros nyert
meg. Noha zöld a vérem, mindig igyekeztem objektív
maradni, de például az ominózus derbin a Fradi
góljainál túl heves voltam, szakmai hibát követtem el,
amit akkor nagyon bántam, de így utólag már szép
emlék.
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Jelenlegi keretünkből a hamarosan a 33. életévét töltő
Somália az egyetlen, aki játszott az Albert Stadionban

A SPORTBAN ÉS
A POLITIKÁBAN IS
A LEGFONTOSABB
A HITELESSÉG.
AZ IS HASONLÓSÁG,
HOGY A TISZTELETET
MINDENKINEK
MEGADJUK, DE AZT
EL IS VÁRJUK
Európában nem csak a világjárvány miatt gyötrelmes,
szomorú és beteges a légkör, a futball mennyit segíthet
ezen?
Szerintem nagyon sokat, nekünk, magyaroknak pláne.
A válogatott idei és 2016-os Eb-szereplése elképesztő,
életre szóló élményt jelent rengeteg embernek.
Vagy akkor is másképp kel fel az ember másnap, amikor
a Fradi megszorongatta idegenben a Juventust. A
labdarúgást a magyarok nagyon szeretik, ezek a sikerek
úgy hatnak az emberek érzelmeire – mondom ezt
tisztelve minden más sportágat űző sportolót és művészt
–, ahogyan csak a futball képes. Az elmúlt években
a politikai életünk és a futballunk is megváltozott.
Büszkék és bátrak vagyunk.

Az NB I-ből történt igazságtalan és gyalázatos kizárás
után gondolta volna, hogy alig tíz évvel
később történelmi sikerszéria kezdődik?
Dehogy gondoltam! Sportriporterként közelről láttam
azt az időszakot. Emlékszem, néztem a tévében az egyik
meccset, és annyira elkeseredtem, hogy kikapcsoltam.
Persze csak néhány pillanatra, mert azt sem bírtam
elviselni, hogy nem nézem. Sokan és sokat tettek azért,
hogy ez a klub tönkremenjen, de nem jártak sikerrel.
A mai eredmények egyértelműen Kubatov Gáborhoz
köthetők, átlátható, stabil helyzetet teremtett, világos
célokat fogalmazott meg, és az azokhoz vezető utat is
látta. Jobb nem belegondolni abba, hogy nélküle hol
tartanánk. Most ismét jegyzett klub vagyunk Európában,
van egy gyönyörű stadionunk és – a válogatotthoz
hasonlóan – már nem kell félnünk senkitől.

!

10 éve, 2011. július 24-én debütált Andrezinho cseréjeként
a Fradiban Somália, aki azóta 211 mérkőzésen 29 gólt szerzett
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# DIVAT

MUST HAVE

DIVAT #

Bírd tovább, mint a hullámok!
Kifejezetten szörfös funkciókkal, páratlan
akkumulátoros üzemidővel és napelemes
töltéssel ellátott ez az okosóra.

Bár nem az augusztus az utolsó hónap a vízpartozásra, ha a hűs hullámokat és
a szikrázó napsütést egyszerre szeretnénk élvezni, ne késlekedjünk! Stílusos
darabokkal és darabokban minden sokkal izgalmasabb! ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

GARMIN INSTINCT SOLAR SURF
EDITION OKOSÓRA
149 900 FT
garmin.hu

E havi kedvencünk a hátsó hálós,
jól szellőző kamionossapka, mely
a tavaszi–nyári kiegészítők egyik
leghasznosabb alapdarabja.
FRADI TRUCKER SAPKA
4990 FT

Jópofa törölközőt tervezett az ausztrál
szörfös márka a rajongóinak. A kapucnis
bebújós és praktikus kiegészítő
100%-ban pamutból készült,
és gyorsan felmelegít.

SHOP.FRADI.HU

BILLABONG
KAPUCNIS TÖRÖLKÖZŐ
17 490 FT
store13.hu

Limitált kiadású aromás gyümölcsillat,
amely a nyaralás üdítő hangulatát
árasztja.
MEXX SUMMER HOLIDAY
8999 FT
dm.hu

Akár jól definiált a karod izomzata, akár
csak szellőznél a sima T-shirt helyett, ez
a Fradi-felső éppen neked lett kitalálva.
Nem feszül, de követi a tested vonalát,
vagány mintája kiemel a tömegből!

A megunhatatlan átvetős övtáskában
minden fontos dolog elfér, amire
bulizáskor vagy sétához szükséged
lehet. Extraként 3 év garanciával
kecsegtet az ausztrál márka.

FRADI STREETWEAR
MINTÁS TRIKÓ
4990 FT

SHOP.FRADI.HU

BELLROY SLING MINI ÖVTÁSKA
28 900 FT
mayfairselection.hu

www.fradi.hu
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20 éve, augusztus harmadikán hunyt el Sós Károly
Magyar (Népköztársasági) Kupa-győztes labdarúgóedzőnk

!

Augusztus 9-én tölti be 65. életévét Major Ferenc labdarúgó, aki
1977 és 1981 között 101 meccsen 5 gólt szerzett az FTC-ben
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# DIVAT

DIVAT #

Végre egy olyan sport, amit örömmel
űzünk a szabadban, kortól, nemtől
függetlenül. A jó minőségű, acélszáras
szettet bármikor, bárhová magaddal
viheted.

Az idei év egyik Pantone-színe a
napsárga, mely jókedvet csempész a
mindennapokba. A karakteres forma
pedig továbbra is kedvelt az olasz
divatház kollekcióiban.

WILSON TOLLASSZETT
10 500 FT

DOLCE & GABBANA 0DG6141
NAPSZEMÜVEG
71 500 FT

vital-force.hu

Optic World Exclusive

Még a zsúfolt vízparton is könnyű
dolgod lesz, ha ezzel a színes
törölközővel stoppolod a helyedet.
Semmi sem megy jobban a napsütéshez,
mint egy nyári, vidám, ráadásul kerek
formájú, 100%-ban újrahasznosított
papírból készült, műbőr vállpántos táska.

RIP CURL ICONS TÖRÖLKÖZŐ
13 990 FT
store13.hu

JOULES EVA ROUND NATURAL TÁSKA
10 500 FT
mayfairselection.hu

Papírból napellenző? Sokkal tartósabb,
mint gondolnád és remekül párosítható
nőies darabokkal.

Elkötelezett fradista a kedvesed?
Mindegy, hogy a te hatásodra dobog a
szíve a Ferencvárosért, vagy hagyomány
nála a szurkolás, biztosan örülne egy
trendi, remek anyagú és grafikájú
felsőnek. Lepd meg vele!

C&A NAPELLENZŐ
2995 FT
C&A-üzletek

FRADI STREETWEAR
FERENCVÁROS NŐI PÓLÓ
4990 FT

SHOP.FRADI.HU
www.fradi.hu
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Dukon Béla, aki 1984 és 1991 között 170 mérkőzésen 22 gólt
rúgott a Fradiban, augusztus 28-án ünnepli 55. születésnapját

!

10 éve, augusztus 26-án hunyt el Tőkéné Szakmári Mária, KEK-győztes
kézilabdázónk, aki 1967 és 1978 között 405 meccset játszott nálunk
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MENNY ÉS
POKOL KÖZÖTT

# PSZICHÉ

PSZICHÉ #

Félelem és döbbenet keserűen kijózanító
elegye kerítette hatalmába a sportszerető
társadalmat a közelmúltban, miközben lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy az orvosi stáb a
pályán összeesett Christian Eriksen életéért
küzd a Dánia–Finnország-mérkőzésen a nemrég
zárult labdarúgó-Eb csoportkörében. A szurkolók
traumájánál is nagyobb volt azonban a közvetlen
sporttársakat ért sokk, akik élő falat alkotva
testközelből látták, hallották ennek a harcnak
minden megrendítő pillanatát. Egy ilyen
”
helyzetre nem lehet felkészülni és nem lehet
felkészíteni sem. Viszont olyan traumatikus
élmény ez a közvetlen környezetnek, amelynek
feldolgozása kulcsfontosságú” – emeli ki a
történések sportpszichológiai aspektusát állandó
szakértőnk, dr. Kárpáti Róbert sportpszichiáter.

Rendíthetetlenek és sebezhetetlenek – a profi sportolók nimbusza már-már isteni
magasságokba emeli a legnagyobbakat. Látjuk és tapasztaljuk, hogy bármire
képesek, ami alapján könnyen elhisszük, hogy emberfeletti teljesítményükhöz páratlan
képességek dukálnak. Az élet azonban utóbbira rácáfol néha.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

KÖZÖS FELADAT
A dán futballválogatott esete tökéletesen
alátámasztja ezt. A finnek elleni mérkőzést
végül elveszítette a csapat, ami a papírforma
és a későbbi eredmények tükrében minden
bizonnyal ennek a szomorú esetnek a számlájára
írható. Az a fél óra ugyanis, amit a válogatott
az egészségügyi stáb hősies küzdelme után az
öltözőben töltött, éppen arra volt elég, hogy
teljesen szétessen. Az elbukott három pont
azonban ebben a kontextusban a legkevésbé
sem számít. A dánoknak folytatniuk kellett a
”
küzdelmet. De nem azért, hogy kiszolgálják a
szurkolók, a tévétársaságok vagy a szponzorok
igényeit: kizárólag saját maguk miatt. A
poszttraumás stressz szindróma kezelésének
egyik alappillére ugyanis, hogy az egyént vagy
a csapatot mielőbb újra csatába kell küldeni,
különben beleragad(nak) a veszteségbe. A
túlélés és a pszichés rehabilitáció azt kívánta
meg, hogy ne változtassanak a menetrendjükön
– se aznap, se az Eb további részében.”
Emellett egy ilyen helyzetben elengedhetetlen,
hogy szakember segítségével mielőbb elkezdjék
feldolgozni a történteket. Mivel a trauma
”
csapatként érte őket, a közösségnek együtt
kell foglalkoznia vele. Ebbe pedig a kapustól
a szertárosig mindenki beletartozik. Sokszor
ez kezdetben csak annyit jelent, hogy leülnek
és beszélgetnek, sírnak vagy imádkoznak
együtt” – mondja a szakember, hozzátéve:
természetesen ha valakinek egyéni szintű
terápiára is szüksége van, annak is teret kell adni.
Egy a lényeg: menni kell tovább, még akkor is,
ha a traumaélmény hosszú ideig útitárs lesz.

www.fradi.hu

44

!

Az Eb-n az 5 pályára lépő játékosunk (Botka, Mak, Lovrencsics,
Sigér, Zubkov) összesen 625 percet játszott

!

Noha Botkának Cristiano Ronaldót, Mbappét és Sanét is fognia kellett,
párharcainak 56 százalékát megnyerte az Eb-n

EGY ILYEN TRAUMA
UTÁN FONTOS,
HOGY A SPORTOLÓ
FELÁLLJON ÉS MENJEN
TOVÁBB, KÜLÖNBEN
BELERAGAD
A VESZTESÉGBE
MINDENKI EGYÉRT
Ahogy a veszprémi kézilabdázók Marian Cozma
meggyilkolása vagy a Fiorentina futballcsapata
Davide Astori elvesztése után, úgy a dánok is a
maguk tragédiájából megerősödve tértek vissza
a pályára, és ez az erő egészen az elődöntőig
repítette őket. Ezek magyarázata a motiváció
természetében keresendő. A motiváció
”
eredendően egy nehezen megfogható fogalom,
mely azonban ilyen esetekben konkretizálódni
tud. Eriksen csapattársai a finnek elleni
mérkőzés után minden meccsen klasszisukért
léptek pályára, érte és helyette is küzdöttek,
ami hatalmas erőt adott mind egyénileg, mind a
csapat szintjén.” Ahogy a csapatkapitány, Simon
Kjær személye is, aki elképesztő lélekjelenlétről
tett tanúbizonyságot. Azon túl, hogy
elvitathatatlan szerepe volt abban, hogy sikerült
megmenteni Eriksen életét, falkavezérként a
csapattársai számára igazodási pontként szolgált.
A többiek be tudtak állni mögé, és a szorongás
egy részét ezzel átvette tőlük. Az ő nyugalma és
higgadtsága csökkentette társai traumáját.
Az eset kapcsán az elmúlás szele megérintette
”
az egész sportvilágot. Mindenkiben felvetődött
a kérdés: ennyi lenne az egész? De észre kell
vennünk a történetben a pozitívumokat is:
a dán szakmai stáb profizmusát és a játékosok
mentális erejét. Ha pedig van egy olyan hős
a közelben, mint Kjær, szerencséd is van.
Sokunknak ő az Eb legértékesebb embere.”

SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere
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# VENDÉGTOLL

VENDÉGTOLL #

MIÉRT IGAZOLT ÁT
DEÁK BAMBA
ÚJPESTRE?
SZÖVEG: SZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ

Így került tehát Deák Feri Újpestre. Ez átigazolásának hiteles
története, amely természetesen sok-sok éven keresztül
tabutéma volt, s neki saját érdekében hallgatnia kellett
a történtekről… – Járt ez egyéb anyagi előnyökkel is? –
kérdeztem tőle. – Kifizették a tartozásaimat, meg a kárt a
Fogas étteremnek, és azt hiszem, úgy húszezer forintot még
kaptam külön is egyéb költségeimre...”

A zöld-fehér vérű középcsatár, posztján a maga idejében
a világ egyik legjobb játékosa, Deák Bamba (Deák Ferenc)
1950-ben a rivális Újpesthez, akkori nevén a Bp. Dózsához
igazolt. Ekkorra már szétszedték az 1948–1949-es idényben
140 gólig jutó, bajnok Fradit, és aligha véletlenül a fő figyelem
az 59 gólt lövő középcsatárra irányult. Sokan nem értették,
mit keres Deák a lila-fehéreknél, és miután a kiépülő Rákosirendszerben csak suttogásokra és sikolyokra futotta, a Fraditáborban nem mindenki tudta az igazságot.

Miután Deák nem beszélhetett klubváltása valódi
okairól, hosszú időn át kénytelen volt eltűrni a szurkolók
gyalázkodását, árulózását. És bár Újpesten is termelte
a gólokat, a Fradi-évek ellenállhatatlan formáját, három
idényben rúgott 121 gólját már megközelíteni sem tudta.

1950 nyarán egy siófoki vendéglőben, némi célzóvíz
elfogyasztása után Bamba elhúzatta a cigányokkal a Fradiindulót, ami nem nyerte el a tetszését két ott fülelő ÁVH-s
tisztnek. Ekkor klubunkat éppen ÉDOSZ-nak hívták, a
kommunista államhatalom ugyanis elvette nevünket, később
klubszíneinket is. Szó szót követett, a középcsatár
két kisfröccsel lelocsolta a karhatalmistákat, majd két
parasztlengővel végleg lezárta a kibontakozó vitát. Cseppet
sem meglepő módon Deákot azonnal letartóztatták, és miután
1950-ben ennél kevesebbért is kényszermunkára ítéltek, sőt,
agyonvertek embereket, nem tekinthetett derűsen a jövőbe.
Ekkor lépett színre Csáki Sándor, aki belügyminisztériumi
sajtófőnökként – egyébként a Bp. Dózsa vezetőségi tagjaként,
labdarúgó-szakosztályának egyik vezetőjeként –, később
az Újpesti Dózsa alelnökeként tudta, hogy itt az idő egy kis
tehetséghalászásra. Bement a hírhedt Mosonyi utcai
kapitányság fogdájába, és feltette a kérdést: börtön
vagy futball?
Alkut kínált Deáknak: azonnal megszüntetik ellene az eljárást,
ha átigazol a lila-fehérekhez. Deák – mit tehetett mást –
elfogadta az ajánlatot.

Ugyanebben az évben, 1950-ben Kocsist, Budait és Czibort is
elvezényelték a Fradiból, hogy aztán a Budapesti Honvédban
kössenek ki (igaz, Czibor egy kis csepeli kitérővel), Henni Géza
kapust pedig megzsarolták, hogy bebörtönzött testvérét csak
akkor engedik ki, ha a Bp. Dózsához igazol. A háború utáni
évek nagy Ferencvárosának egy csapásra vége lett.
Deák számára különösen fájdalmas lehetett, hogy Sebes
többé nem hívta be a válogatottba, Hidegkuti Nándorral
pótolta a kiváló csatárt. Mindössze huszonhét évesen,
a legjobb korban Deák Bamba számára befejeződött a
válogatott karrier. Sebes többször sűrű italozási szokását
hozta fel ürügyül, de alighanem a politikai megbízhatatlanság
játszott nagyobb szerepet mellőzésében.
Deákot aztán némileg beszippantotta a lila-fehér közeg,
kormányőr, rendőr őrnagy lett. Ebben a beosztásában magas
rangú állami funkcionáriusokra vigyázott, többek között Kádár
Jánosra is. Deák Bamba, a Ferencváros legendája 1998-ban
hunyt el Budapesten.

A továbbiakat Pongrácz György beszéli el
A Bamba című könyvben: Másnap már mehetett
”
mindenható sportminiszteréhez, Hegyi Gyulához aláírni az
átigazolólapját a Bp. Dózsához!...

www.fradi.hu
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1946-ban (66 gól), 1947-ben (48) és 1949-ben (59) is gólkirály volt,
1948-ban (41) pedig 2. lett az 50 gólos Puskás mögött

!

A válogatottban 20 meccsen 29 gól a mutatója, az NB I-ben
a SZAC-ban 65/114, a Fradiban 83/121, míg a Bp. Dózsában ”csak” 77/53
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# VÍZILABDA

VÍZILABDA #

A CÉL: NÉGY-ÖT ÉVEN
BELÜL MEGÉRKEZNI
A LEGMAGASABB SZINTRE
Az elmúlt években felnőtt szinten az FTC férfi vízilabdacsapata uralta a mezőnyt,
ám klubunknál a nagy sikerek idején sem felejtkeztek el a jövőépítésről – a színfalak
mögött a szakosztály vezetősége és a szakemberek közös erővel azon is dolgoztak,
hogy egy erős, a felnőttek eredményeihez méltó utánpótlásbázis jöjjön létre a
Népligetben. E törekvés részeként az új szezon előtt átalakult utánpótlásunk vezetése.
A klubhoz ezer szállal kötődő Nyéki Balázs irányításával, valamint több magasan kvalifikált
szakember, Szűcs Levente, Plézer János és Katonás Gergő szerepvállalásával folytatódik
a munka, amelynek célja a legnagyobbak közé repíteni a Fradit. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
www.fradi.hu
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Az elmúlt három évben öt U15-ös vízilabda-
Európa-bajnoka volt a Fradinak

A jövőre nézve egyértelműen az a célunk,
hogy felzárkózzunk az említett egyesületek
mellé és mi legyünk a legjobb utánpótlásnevelő egyesület” – jelentette ki az újdonsült
utánpótlás szakmai igazgató. Látva az ambíciókat
és a határozott szakmai jövőképet, minden jel abba
az irányba mutat, hogy nem kell újabb 23 esztendőt
várni arra, hogy valamelyik utánpótláscsapatunk
megismételje a Nyéki Balázs-féle együttes idei sikerét,
azaz aranyérmet nyerjen a maga bajnokságában.
Mára eljutottunk oda, hogy egy jól felépített rendszer
működik az utánpótlásunkban, amely képes lehet arra,
hogy stabil, élvonalbeli szintet képviselő pólósokat
termeljen ki” a jövő számára, azaz hogy valódi
”
értékeket adjon a magyar vízilabdasportnak és
a Ferencvárosnak.

2021 őszétől új fejezet kezdődik a Ferencváros
pólószakosztályának életében. A 2021–2022-es
idénytől a teljes utánpótlásképzés irányítása egy
kézbe kerül azáltal, hogy a korábbi Fradi-pólós, az
aktív játékosként magyar bajnok és kupagyőztes,
KEK-győztes, magyar Szuperkupa-győztes és
gólkirály, Euro Kupa-győztes Nyéki Balázs a kispadról
felállva utánpótlás szakmai igazgatóként folytatja
a munkát. Fontos megjegyezni, hogy a szakember
nem teljesen fordít hátat az edzői szakmának, hiszen
továbbra is marad Varga Zsolt vezetőedző segítője az
OB I-es csapatnál.
Az ifjúsági fiúcsapattal 2021 tavaszán 23 év után
bajnoki címet nyerő Nyéki Balázs pozícióját az
ificsapat élén a BVSC-től érkező Szűcs Levente veszi
át. A korábban játékosként és edzőként is kizárólag a
zuglói klub kötelékében tevékenykedő edző személye
és szakmai tapasztalata a garancia arra, hogy az
ifjúsági csapatnál tovább folytatódik majd a magas
színvonalú munka. Rajta kívül szintén az FTC-ben
folytatja munkáját Plézer János is, aki a Vasas ifjúsági
csapatától igazolt át utánpótlásunkba, az országos
gyerek és a 2008-as korosztály együtteseit irányítja
majd a jövőben. Országos csapatot vezethet majd
Katonás Gergő is, aki szintén tagja volt a 2017-es
Euro Kupát megnyert FTC-nek.
Korábban már felvetődött annak a lehetősége,
”
hogy az utánpótlás szakmai vezetője legyek,
majd az előző idény végéhez közeledve
a szakosztály elnöke, Madaras Norbert
megkérdezte, hogy vállalnám-e ezt a szerepkört.
Örömmel mondtam igent – kezdte Nyéki Balázs,
avagy ahogy pólós berkekben mindenki ismeri: Süni. –
Az edzői szakmától nem búcsúztam el
végleg, de egy ideig biztosan nem fogok leülni a
kispadra, legfeljebb a Komjádi Kupa idején,
ami csupán pár mérkőzést jelent évente. Nagy
várakozással tekintek az új feladatok elé és
várom, hogy együtt dolgozhassam az új edzői
stábbal. Hiszem, hogy együtt szép sikereket
tudunk majd elérni.”
Nyéki Balázs szerint az új stáb munkájának
beéréséhez időre lesz szükség, tehát még nem
feltétlenül jövőre kell majd várni az átalakulás
eredményeit. Hozzátette: az új idényben is lesznek
olyan csapataink, amelyek bajnoki címért küzdhetnek
majd.
Úgy gondolom, hogy a Ferencváros négy-öt
”
éven belül eljuthat arra a szintre, ahol
a riválisok, a KSI és az UVSE tartanak már
évtizedek óta.

!

Négy olyan játékos játszott idén a felnőtt csapatunkban az NB I-ben,
akik 2019-ben U17-es Eb-bronzot szereztek ferencvárosiként

EREDMÉNYES SZEZON VOLT
A már említett ifjúsági aranyérem mellett
további érmeket nyertek az FTC ificsapatai
a 2020–2021-es szezonban. Nyéki Balázs
csapata a Budapest Bajnokságot is megnyerte,
a Budapesti Rusorán Péter-bajnokságban
a 2007-es születésűek bronzérmet szereztek,
országos gyermek (2006-os születésű) és
a 2008-as csapatunk pedig ezüstérmes lett.
A Komjádi Kupában U23-as csapatunk végzett
a második helyen. A lányok között az ificsapat
országos bajnokságban szerzett ezüstje volt
a legjobb eredmény, emellett azonban azt is
érdemes átgondolni, hogy honnan hova jutott
a Fradi: ahhoz képest, hogy hat évvel ezelőtt
minimális létszámmal indult el a munka
a női szakágnál, ma már több mint 70 lánnyal
dolgozik a szakmai stáb, a 2020–2021-es
szezonban például hat különböző bajnokságba
nevezett csapatot a Ferencváros.
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# KVÍZ

FRADI-KVÍZ,
FRADI-AJÁNDÉKOKKAL

ILYEN AJÁNLAT
MELLETT
MÁS LABDÁBA
SEM RÚGHAT!

FRADI-FELADVÁNYOK A kérdéseknél a három megadott lehetőségből kell
kiválasztani a helyes megfejtést. A mindhárom kérdésre helyes választ adók
között sorsoljuk ki havonta a felajánlott nyereményeket.

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

a Fradi Shopban lehet

1. Hol nyugszik a Ferencváros világbajnoki címet
is szerzett legendás
kézilabdakapusa, Elekné
Rothermel Anna?
a: Rákoskeresztúr
b: Páty
c: Győr

2. Az 1995-ös labdarúgó
Bajnokok Ligája csoportkörében ki volt az FTC
első számú kapusa?
a: Hajdu Attila

3. Férfi vízilabdacsapatunk alábbiakban felsorolt három
fiatal játékosa közül
melyikük klubunk és
a válogatott kapusa?

b: Szeiler József

a: Vigvári Vendel

c: Balogh Tamás

b: Vogel Soma
c: Jansik Szilárd

majd átvenni. A lényeg
persze, hogy a kvízjáték
során újra megidézzük
hagyományainkat,
emlékezünk nagyszerű
sportolóinkra, szép

A megfejtéseket a fradikviz@fradi.hu

sikereinkre, az agyunk

e-mail-címre várjuk.

pedig közben közösen

Beküldési határidő: 2021. augusztus 15.

a Fradi körül jár. Azaz,
játsszunk továbbra is

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

együtt és örvendjünk
közösen a csodának,

A helyes megfejtést beküldők között 3 darab

amit úgy hívnak:

Fradi-strandszettet sorsolunk ki.

ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

Ferencvárosi Torna Club!

Jó szórakozást, kellemes
időtöltést, hajrá, Fradi!

www.fradi.hu

06-20-666-7744
A nyereményeket biztosítja:

A részletes játékszabályzat a

www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.
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A júliusi számban megjelent kvíz helyes megfejtése: a, b, c.
Nyerteseink: B. Viktor, T. Mihály, S. Krisztián

Megrendelés előtt tájékozódjon az elő fizetés feltételeiről is a weboldalunkon!
www. elofizetesem. hu/ zoldesfeher

5940 FT
4455 FT

# FRADIZMUS

FRADIZMUS #

A ZENE ÉS A SPORT
BŰVÖLETÉBEN

NAGYON SZERETEM A FRADIT”
”
Nagy Tamás, a NOX tagja, Péter Szabó
Szilvia zenésztársa évekig volt a Fradi
kézilabda-, majd futballmeccseinek
szpíkere. Erre így emlékezett vissza, s
persze a jelenről is volt véleménye:

A NOX együttes énekesnőjeként több arany- és dupla platinalemezt tudhat
magáénak Péter Szabó Szilvia, aki 2005-ben hazánkat képviselte az Eurovíziós
Dalfesztiválon. Idehaza nagyon sok telt házas koncertet adtak. 2009-ben egy
magánéleti válság miatt Ausztráliába, majd Angliába költözött. 3 évvel később
tért haza, hét évvel ezelőtt ismerkedett meg Völgyesi Györggyel, 2016 őszén
pedig megszületett kislányuk, Emma Viktória. A sikeres és népszerű énekesnő
örömmel fogadta magazinunk megkeresését, s természetesen
beszélgetésünkből a Fradi sem maradhatott ki. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Gyerekkorát mennyiben határozta
meg a sport?
Szegeden, a tarjánvárosi részen nőttem
fel, tizenkét éves koromban költöztünk el
Forráskútra, a sport azonban mindenhova
elkísért. A mozgás számomra lételemmé vált, a
csapatsportágak közül főleg a kézilabdát
szerettem, ami szegediként talán érthető, s
imádtam a néptáncot és a versenytáncot is. Minél
többet szerettem volna a barátaimmal lenni,
ehhez a sport remek apropót teremtett.
Mikor vált meghatározóvá az életében a zene?
Szerintem a születésem óta. Anyukám mindig
mondja, hogy hamarabb énekeltem, mint
beszéltem. Mindig ezzel akartam foglalkozni, és
az általános iskola ötödik-hatodik osztályában
vált biztossá, hogy a zenével foglalkozom majd.
Milyen párhuzamot lát a zene és
a sport között?
A sportoló és a zenész is komoly
megterhelésnek van kitéve, egy koncert nagyon
sokat kivesz az emberből fizikálisan. Ehhez
testben és lélekben is rendben kell lenni. A
járvány alatt végtelenül hosszúnak tűnt a
bezártság, amely egy lelki hullámvasútnak
bizonyult. Nálam is akadt mélypont, de sokat
segített, hogy otthon a négy és fél éves
Emmával tornásztam, megtanítottuk biciklizni
és rengeteget sétáltunk, azaz a mozgás sokat
segített ekkor is.
A zenében és a sportban kik a kedvencei?
Whitney Houston hangja varázslatos, a sportban
pedig a többszörös tíztánc- és amatőr latin
bajnok Andrej Skufca, Katarina Venturini páros a
kedvencem, no meg a Szeged kézilabdacsapata.

www.fradi.hu

Életem legboldogabb évei voltak.
”
Remélem, egyszer még visszajutok a
klubhoz. Hatalmas örömmel szolgáltam
a Ferencvárost a kézilabda- és a
futballmeccseken is, máig boldogan
emlékezek azokra az időkre. A borzalmas
járvány közepette a Fradi idén csodálatos
szezont zárt, futballban a férfiak és a
nők is bajnokok lettek, akárcsak óriási
bravúrral a női kézilabdacsapatunk is,
s még a hokisok is magyar bajnoknak
vallhatják magukat. Ilyen sikeres évre nem
emlékszem, s természetesen folyamatosan
figyelem a klub eredményeit, hiszen
sohasem titkoltam, nagyon szeretem a
Fradit.”

S a legnépszerűbb magyar klubról,
a Fradiról mikor hallott először?
Van olyan ebben az országban,
aki ne tudna a Fradiról? Én is
már gyerekként hallottam, hogy
a legnépszerűbb csapat Magyarországon,
a Nox-beli zenésztársam, Nagy Tomi
pedig sokáig szpíker volt az Üllői úti
meccseken még a régi stadionban.
Odahaza szoktak sportot nézni?
Férjem, Gyuri az Eb- és a vb-meccseket
megnézi, de nála elsősorban a Forma–1 a
sláger. Olykor kézilabdameccseket is
nézünk, főleg, ha a Szeged játszik.
Lemezei közül melyiket tartja
a legfontosabbnak?
Mindegyiket kedvelem, de talán a
Ragyogás az egyik legkiemelkedőbb
az eddigi albumok közül, nem
véletlenül lett először dupla
platinalemez. Természetesen feledhetetlen emlék az Eurovíziós Dalfesztivál
is, akárcsak az a sok koncert, amelyet telt
házzal adtunk elő. S immáron megjelent
legújabb, Boldog szívem című dalom,
amely egy igazán vidám, nagyon bulizós,
tőlem szokatlan és meghökkentő dal lett.
Remélem, a meccsek előtt sokan fognak
majd tombolni rá.
Ha meghívjuk Önöket egy Fradimeccsre, elfogadják az invitálást?
Persze, örömmel, biztosan nagy élmény
lenne mindannyiunk számára, hiszen a Fradi
meccsein legendásan remek a hangulat,
akárcsak egy jó koncerten.
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2007 szeptemberében a NOX tagjaként végezhette el
a kezdődobást az FTC–DVSC női kézilabda-mérkőzésen

MEGJELENT LEGÚJABB,
BOLDOG SZÍVEM
CÍMŰ DALOM, AMELY
EGY IGAZÁN VIDÁM,
NAGYON BULIZÓS,
TŐLEM SZOKATLAN
ÉS MEGHÖKKENTŐ
DAL LETT. REMÉLEM,
A MECCSEK ELŐTT
SOKAN FOGNAK MAJD
TOMBOLNI RÁ
!

Nagy Tamás a labdarúgómeccsek szpíkereként
az NB II idején kezdett dolgozni
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TÁNCOLÓ
HARCOSOK

# SPORT&EGÉSZSÉG

SPORT&EGÉSZSÉG #

Repkedés vagy szívdobogás – sokféleképpen
magyarázzák a légies mozdulatokkal
operáló harcművészetet. Noha alapelemei
– a mozdulatok, a zenei hangzásvilág
és a rituálék – Afrikába vezetnek vissza,
megszületése szorosan összefonódik Brazília
történelmével. Mivel a tengerentúlon tiltott
volt az önvédelem gyakorlása, a rabszolgák
a zenei kíséret segítségével törzsi táncnak
álcázva készültek a küzdelmekre. Így született
meg a tánc és a harc egyedi és páratlan
keveréke, melyben a támadás és a védekezés
mozdulatai váltakozva követik egymást. A
jogo, azaz a játék egy kör alakú területen
zajlik, ahol az ellenfelek felváltva reagálnak a
másik mozdulataira, felmérve annak erejét,
kitartását és rátermettségét. Ehhez pedig
elengedhetetlen a zene, mely meghatározza a
ritmust és a stílust, köszönhetően a különböző
hangszereknek, az éneknek és a lassútól az
egészen gyorsig terjedő ütemnek.

Míg néhány évszázaddal ezelőtt még tilos volt a gyakorlása, mára az egyik
legnépszerűbb mozgásformává nőtte ki magát. A capoeira nem más,
mint táncnak álcázott harc – megszelídítve.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

NEM AZ, AMINEK LÁTSZIK
Laikus szemmel nézve a capoeira olyan,
mintha a felek csak imitálnák a küzdelmet,
pedig igenis van benne harc, ráadásul
meglehetősen gazdag a támadórepertoár:
számos földreviteli technika van, mellette
lábsöprések, lábollók és csípőmozdulattal
történő kibillentések. A fokozatok
természetesen itt is megvannak, kezdő
harcosok csak olyan gyakorlatot hajtanak
végre, amit kellően begyakoroltak, így
megfelelően tudják indítani és fogadni
azokat – elkerülve ezzel a sérüléseket.
Ráadásul nincsenek komoly elvárások sem az
ismerkedési szakaszt illetően: egészen fiatal
kortól bele lehet kóstolni, és próbálgatni, hogy
testünk mire képes. Az aerobic koreográfia
ráadásul a harcművészetnél könnyebb
verzió, egyszerűbb, gyorsabban elsajátítható
gyakorlatsorokkal, de hangulatában hű
marad a gyökerekhez: megtalálhatók benne
az ütésekkel és rúgásokkal tarkított táncos
mozdulatok, az alaplépések, s a brazil gitár
kongadob aláfestő zene is. Ahogy pedig egyre
bővül az elsajátított elemek száma, úgy tudunk
egyre hosszabb flow-kat, egyfajta capoeira
elemekből álló, egymásba kapcsolódó,
folyamatos gyakorlatsorokat végrehajtani –
ezzel együtt a mozgásforma jótékony hatásai
is egyre jobban érvényre jutnak.
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Labdarúgóink közül százegyen húzhatták magukra
legalább 200 mérkőzésen a Fradi mezét

!

Jelenlegi keretünkben Dibusz Dénes (327)
és Somália (211) lépett már túl a kétszázas határon
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A CAPOEIRA
MOZGÁSVILÁGÁNAK
NAGY SZEREPE
VOLT A BRAZIL
FUTBALL
SPONTANEITÁSÁNAK
KIALAKULÁSÁBAN
AMIKOR A TEST BESZÉL
A capoeira aerobik főként a comb,
a hát, a far és a has izmait erősíti, és
olyan izomcsoportokat mozgat meg a
gerinc mentén, melyeket más módon
nehéz munkára bírni. Akár lassabb, akár
dinamikusabb mozdulatsort követünk,
a test egésze állandó terhelés alatt van,
ami eloszlik a különböző testrészek
között. Egy adott szint felett ez nagy
hajlékonyságot eredményez, egyben
csökkenti a húzódások és sérülések
kockázatát. A capoeira azonban
nem csak a testet formálja: javítja az
anyagcserét, serkenti a vérkeringést,
mindeközben pedig az egyensúlyérzéket
és a koordinációt is kiválóan fejleszti –
emellett a lelket és elmét is felüdíti, hiszen
a zenére végzett gyakorlatok endorfint
szabadítanak fel. Megfelelő gyakorlással
a rituális mozdulatsorok az önkifejezés
eszközeivé is fejlődhetnek – úgy testi,
mint érzelmi szinten. Ahogy egyre
biztosabban műveli valaki a harc ezen
művészeti ágát, úgy nő benne a képesség
arra, hogy megmutassa önmagát.
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# RECEPT

RECEPT #

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):

HOZZÁVALÓK
(3 SZEMÉLYRE):

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ 3 konyhakész
aranydurbincs
+ 9 gerezd fokhagyma
+ 6 kisebb rozmaringág
+ 1,5 dl olívaolaj
+ 1-2 citrom
+ őrölt bors
+ só

1 kg burgonya
1 liter olaj
15 dkg liszt
5 dkg kukoricakeményítő
1/2 csomag sütőpor (6 g)
só
1 tojás
kb. 2,5 dl sör
kb. 80 dkg friss tőkehalfilé

ELKÉSZÍTÉS

A halakat mindkét oldalukon
3-3 helyen beirdaljuk. Sózzuk,
borsozzuk, a vágásokba
fokhagymaszeleteket,
rozmaringot teszünk. A
belsejüket ugyancsak sózzuk,
fokhagymával és rozmaringgal
ízesítjük, citromkarikákkal
béleljük.
Speciális halsütőbe fektetjük,
olajjal meglocsoljuk, 2-2 szelet
citromot teszünk rájuk. Parázs
fölött addig sütjük, amíg szép
színük, puha húsuk nem lesz,
közben, ha szükséges, olajjal
locsolgatjuk.
Salátával vagy magában, friss,
puha kenyérrel kínáljuk.

ELKÉSZÍTÉS

www.fradi.hu

A krumplit meghámozzuk,
cikkekre vágjuk, váltott vízben
többször átmossuk. Alaposan
lecsepegtetjük, papírtörlővel
felitatjuk róla a nedvességet.
A forró olajban több részletben
addig sütjük, amíg színt nem
kezd kapni. Kiszedjük és
félretesszük.
A halat kisebb darabokra
vágjuk, enyhén sózzuk.
A lisztet összeforgatjuk
a keményítővel, a sütőporral
és a sóval. A tojás és a sör
hozzáadásával egynemű
tésztává keverjük.
A halszeletekről felitatjuk
a nedvességet, majd a forró
olajban 4-5 perc alatt készre
sütjük, kiszedjük.
A krumplit újra az olajba
dobjuk, ropogósra sütjük.
A halat tálaláskor
megcsöpögtethetjük pár
csepp ecettel. A sült
burgonyával, ketchuppal,
majonézzel fogyasztjuk.
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A legközelebb a 200-as jubileumhoz Blazic jár,
aki 179 mérkőzésen szerepelt az FTC-ben

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1 óra
NEHÉZSÉG: közepesen nehéz

+ saláta
+ friss kenyér

+ ecet (elhagyható)
+ ketchup
+ majonéz

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1 óra
NEHÉZSÉG: könnyű

ARANYDURBINCS

A TÁLALÁSHOZ:

A TÁLALÁSHOZ:

FISH&
CHIPS

GRILLEZETT

!

Lovrencsics Gergő 217, Varga Roland 225 mérkőzés
után távozott idén az FTC-től
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FRADI ÁLL
A HARGITÁN

# FUTBALL

MOSOLYGÓS HATVANAS

A nyolcvanas évek Fradijának motorja, csupaszív középpályása, Kincses Sándor augusztus 14-én
ünnepli hatvanadik születésnapját. Bizony, repül az idő, ám az örökifjú futballistán nem fog a kor,
még mindig aktívan játszik a Ferencváros bajnoki ezüstérmes veterán csapatában.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Emlékszem, 1985-ben mosolyogva lépett be az Üllői úti stadion
öltözőjébe, s amikor mostanság is találkozunk a Groupama
Arénában vagy a Népligetben, ugyanolyan derűs és nevetős
az arca. Pedig akadtak nehézségei, meg is kellett műteni, a
vállalkozása sem úgy sikerült, ahogy elképzelte, ám a családja
mindig mellette állt, manapság pedig a régi lendülettel futja be
a pályát, igaz, keresztbe, mert a veteránoknál már ez a módi.
Kincses Sanyi Hajdúsámsonban nevelkedett, a DVSC-ben
kezdett el futballozni, majd Csepelre igazolt, innen
érkezett a Ferencvároshoz, amelynek mezében öt
évig a közönség egyik nagy kedvenceként játszotta
be a pálya bal oldalát. Rengeteget futott, jól
szerelt, pontosan adott be, emellett technikás
megoldásokkal segítette a társakat,
nem véletlenül választották meg
csapatkapitánynak is. A Fradiból
1990-ben a svájci másodosztályban
szereplő La Chaux-de-Fonds
együtteséhez szerződött, itt két
szezont töltött el, majd hazatérésekor,
1992 őszén a III. Kerületi TVE játékosa
lett, ott fejezte be karrierjét.
Feleségével, Ildikóval még Debrecenben ismerkedtek meg,
immáron több mint negyven éve házasok, Kitti lánya által
pedig már – ahogy ő mondja, fiatalos – nagypapának is
vallhatja magát. Soma és Huba a szeme fénye a papának,
akárcsak 17 éves Márk fia, aki legutóbb a Loki U19-es
csapatában játszott. Persze, az örök szerelem hajdúsági
gyerekként is a Fradi maradt Kincses Sanyinak. Kijár
a Groupama Arénába, a hazai mérkőzésekre, a műtétje
után újra rendszeresen futballozik a veterán együttesben,
s olykor az öregfiúk országjáró turnéján is részt vesz. Habitusa,
fradizmusa semmit sem változott, ugyanúgy nevetésre áll
a szája, mint amikor bekopogott a régi Üllői úti stadionba.
Nagyon szeretik a régi társak, a nosztalgiának, a nagy
meccsek felidézésének hetente részese a baráti társaságban,
amelynek zöme egykori Fradi-játékosokból áll. Nem is olyan
régen Etyeken ünnepelte ötvenedik születésnapját, amelyen
repült a boldogságtól, most meg napokon belül mosolygós
hatvanas lesz. A mostani kerek évfordulón hasonló repülés
várható, aztán jöhetnek a találkozások a Fradi meccsein
Kincses Sanyival, akit Isten tartson meg sokáig köreinkben…
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1985 és 1990 között 169 mérkőzésen
28 gólt szerzett a Ferencvárosban

A pekingi olimpia negyeddöntője ezt fényesen
igazolta. Az utolsó két csoportmeccsén agyonvert
együttesünk tagjai lehajtott fejjel támolyogtak le
a pályáról, amikor a lelátóról felharsant az egészen
váratlan és ok nélkülinek tűnő rigmus:
Szeretünk benneteket!” Tomoriék – a tokiói
”
keretben az egyetlen pekingi hírmondó”
”
– átlényegült, átszellemült arccal mondogatták
egymásnak: értük kell győznünk! És győztek is,
korszakos bravúrral, méghozzá az aranyesélyes
románok ellen.
Az idei olimpiára készülők most öt napon át
érezhették, hogy szeretik, a rajongásig szeretik
őket. Olyan szurkolóik, honfitársaik, akikről
korábban esetleg azt sem sejtették,
hogy a világon vannak. Úgyhogy
képtelenség eldönteni, e túra
a házigazdáknak vagy a
vendégeknek adott többet,
de ez így van jól.
Ahogy a magyar
válogatott, úgy a
Ferencváros is a nemzet
csapata. E küldetésének
igyekeznie kell megfelelni.
Ezért is felemelő, hogy
a minap a labdarúgók
is a Dunaszerdahellyel
vívtak felkészülési
mérkőzést, mert az ilyen
találkozások jellemzője,
hogy a felek erőiket nemcsak
összemérik, hanem össze
is adják. E végletekig feszített
versenynaptárban persze illúzió, de
annak legalább őrizzük meg, micsoda
hatása lenne, ha a futballcsapat mondjuk
egy hét leforgása alatt befuthatná a Kolozsvár,
Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy utat, szakmailag is
kifejezetten rangos meccsekkel.
Ha pedig csupán egy fél szabadnap adódna, a fiúk
a kézilabdás lányokhoz hasonlóan felzarándokolnának
Erdély szent bércére, ahol tiszteletükre még a dalt
is átírnák: Honvéd helyett Fradi állna a Hargitán.

Magyarország női kézilabda-válogatottja június végén,
július elején először edzőtáborozott Erdélyben. Mivel a
sportág és az első világháborút lezáró Párizs környéki
békerendszer nagyjából egyidős, mondhatjuk, egy
évszázad alatt először. Éppen most, amikor Elek Gábor
a szövetségi kapitány. Nem véletlenül; a Ferencváros
trénere Székelyföld megszállottja, és nem csak
szavakban az. Már 2016 augusztusában is készült egy
hetet Sepsiszentgyörgyön a Fradival, ezzel folytatva
a hagyományt. A lányok ugyanis 2002-ben és 2006ban is jártak ott, ahol zúg az a négy folyó. Előbbi
alkalommal az anyaországi klubok közül úttörők voltak
Németh András vezetésével, székelyudvarhelyi
barátaim akkoriban el sem akarták hinni,
hogy ez igaz lehet. Hogy Wass Albert
regénycímével szóljak: Jönnek! No,
nem a második bécsi döntés
eredményeként Észak-Erdélyt
visszacsatoló magyar
katonák, de az arrafelé
népszerűségükben csak
hozzájuk mérhető, klasszis
magyar sportolók.
Akárhányszor és
akármikor mentek,
kismagyar” ésszel
”
és lélekkel szinte
feldolgozhatatlan
mennyiségű és minőségű
szeretet zúdult rájuk, és
becsületükre szóljon, ők ezt
mindannyiszor igyekeztek
viszonozni. Az erdélyi első
”
bálozók” különösen, hiszen
megismerkedtek egy világgal,
amelynek addig a létezéséről sem
igen tudtak, legfeljebb könyvekből, mások
úti beszámolóiból. Azt hihették, mese az egész,
lám, a beceneve is Tündérkert. Aztán a helyszínen
megtapasztalhatták, hogy ez bizony a valóság, ha nem
is annak hétköznapi fajtája. A 2002-es túra után a nem
különösebben érzelgős Németh András kijelentette,
aki először jár Erdélyben, az úgy tér haza onnan,
hogy más ember lett; ez pedig egy sportoló, egy
csapat esetében igenis gólokban mérhető változást
eredményezhet.

!

Hokisaink erdélyi Erste Liga-meccsei is rendre ünnepélyesek,
ám a vetélkedés okán kapnak bőven hideget is, nem csak meleget

ZÖLD SZALON #
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A HÓNAP FOTÓJA #
Fotó: Micheller Szilvia / Fotósarok

# A HÓNAP FOTÓJA
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A Zalgiris elleni győztes meccsen debütált
a norvég Kristoffer Zachariassen

!

Myrto Uzuni négy góljával másfél kör után
vezeti a Bajnokok Ligája góllövőlistáját
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# TECHNIKA

TECH-MIX

TECHNIKA #

SZELEK SZÁRNYÁN

A Fradi-szimpatizáns olvasó aktív életet él, ehhez pedig elengedhetetlenek
a megfelelő eszközök. Legyen szó sportról vagy akár a csúcsminőségű
technikai kütyükről – ezek a hobbik boldoggá tesznek bennünket!

A gyors most még gyorsabb lett, hogy te is lendületesebben
szeld a kilométereket. Ez a gyönyörű, karcsú e-bike azoknak
a bringásoknak készül, akik teljesítményorientáltak
és az országúti kerékpárélmények megszállottjai.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

CANNONDALE
SUPERSIX NEO 3 (2021)
1 678 990 FT
BICAJOZZ.HU

A TÜRELEM ÚJABB
ALMÁT TEREM
12 hosszú éven keresztül vártunk az Apple iMac asztali számítógép
felfrissülésére, mely most egy teljesen megújult iMac luxus 4,5K
kijelzővel érkezik. Alapja a rendkívül erős, 5 nm-es Apple M1 csipkészlet.
Villámgyors, nyolcmagos processzoraival bármilyen feladat kezelésére
képes. Emellett rendelkezik egy hétmagos grafikus csippel is, amelynek
teljesítménye elegendő még a legnagyobb igényű alkalmazásokhoz és
játékokhoz is.

LETISZTULT,
IDŐTLEN ÉS MÉGIS
TITOKZATOS

APPLE IMAC 24 MJV93MG/A
539 900 FT
ISTYLE.HU

Ez a Ray-Ban Wayfarer, ahogy az 1950-es évek óta ismerjük. Ez a
klasszikus szemüvegmodell több mint 60 éve nyűgöz le és inspirál
bennünket, újból és újból. Klasszikus feketében, barna foltosban,
használt hatásúban vagy bőrbevonatosban – stílusos leszel!

RAY-BAN
WAYFARER CLASSIC RB2140
66 000 FT
SUNGLASSES SPOT OPTIKA – WESTEND

TISZTÁN, SZABADON

KONTROLL ALATT

Az ATH-M50xBT-t felvértezték az ATH-M50x stúdióminőségű
hangzásával, hogy most már vezeték nélkül is élvezhessük a kivételesen
tiszta és részletgazdag hangot, a precíz basszusokat. Kihasználva a
Bluetooth technológia lehetőségeit, a 45 mm-es meghajtói ritkaföldfém
mágnesekkel és rézbevonatú alumíniumhuzal-tekercsekkel, az utcai
dizájnos ATH-M50xBT elhozza a hőn áhított M50x vezeték nélküli
élményét.

Motiváció, inspiráció, személyre szabás – minden, amire
szükség lehet mozgás közben, már a csuklón feketéllik.
Az okosóra beépített GPS-szel, aktív percmérővel több
mint 20 sportot követ valós időben.

AUDIO-TECHNIKA
ATH-M50XBT
62 900 FT

FITBIT
VERSA 3 (FB511)
71 900 FT

NETDEPO.HU

www.fradi.hu
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Nemzetközi tétmeccsből légiós focistáink közül a legtöbbet
Blazic (28), Leandro (26), Somália (20) és Vukmir (19) játszotta

!

A Fradiban legtöbb mérkőzést játszó légiós labdarúgónk
a magyarrá vált Leandro volt 327 mérkőzéssel
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# TECHNIKA

MESE A FÜLEKNEK

TECHNIKA #

Olyan fülhallgatót keresel, amely nem fog akadályozni az aktív
életstílusban? Nem fognak kipottyanni a fülből és nem fognak
zavarni a felesleges kábelek? Ezek a babszemek tökéletes hangot
kínálnak, nagyszerűen ülnek a fülben és nagyon jó élettartamú
akkumulátorral rendelkeznek.

FEJBEN TART
Ha már az adrenalint extrém sportokkal csalogatjuk elő,
tegyük biztonságosan. Kerüljön tehát a fejre egy jó minőségű
kobakvédő, mely maximálisan strapabíró és mellette igazán
kényelmes is.

JABRA ELITE 65T ACTIVE
29 190 FT
ALZA.HU

ORAI KITESURF SISAK
14 990 FT
DECATHLON.HU

TISZTA LEVEGŐ
ÉJJEL-NAPPAL

ÁLL, FEKSZIK, SZÓL!

A légtisztítók otthoni csúcsmodelljének innovatív kialakítása
megfelel a legmagasabb elvárásoknak is. Stílusosan illeszkedik az
otthonodba, és teljes áttekintést és irányítást biztosít a levegőről.
Azonnal ellenőrizni tudja a páratartalmat, a hőmérsékletet és a
légszennyezettséget. Az integrált érzékelők valós idejű információt
adnak a szennyező anyagokról, majd a készülék továbbítja az
adatokat a Dyson Link alkalmazásba, mely egyaránt elérhető
Android és IOS rendszerű telefonról.

Nem csak a vadonatúj környezetifény-megoldás és a különféle
világítási mintázat az, amitől könnyen elcsábulunk, mert az
X-Balanced Speaker Unit és az elülső és hátsó nagy hatékonyságú
magassugárzó kombinációja valóban erőteljes hangprofilt biztosít a
hangfalnak. Használjuk bárhol, imádni fogjuk!

SONY SRS-XP 700 B
149 890 FT

DYSON PURE HOT+COOL HP04
225 990 FT

220VOLT.HU

ALZA.HU

RETRÓSAN ÚJ

TISZTA ERŐ

A Fujifilm APS-C szenzoros, fix objektíves csúcskompakt sorozatának
ötödik, kompakt méretű darabja időjárásálló bevonatot s hangsúlyosabb
markolatot kapott, hogy a streetfotósok továbbra is maguknál
tarthassák a gépüket a legextrémebb helyzetekben is. A kreativitás már
csak azon múlik, hogy kinek a kezében landol a masina.

A megtévesztően minimál külső professzionális tudást takar. A vezeték
nélküli wifirendszer nagy összteljesítménnyel és lefedettséggel (akár
464 m2) rendelkezik. A szatelit és a router külön-külön 8 beépített
antennával van ellátva.

FUJIFILM X100V
513 900 FT

NETGEAR ORBI WI-FI 6 ROUTER
314 930 FT

MUZIKER.HU

BEVACHIP.HU
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A legtöbbet foglalkoztatott, nem honosított Fradi-labdarúgó
Vladan Csukics, aki 183 mérkőzésen 12 gólt szerzett az FTC-ben

!

Csukicsot a legtöbb meccset játszó légiósok rangsorában
Somália (211), Dragan Vukmir (150) és Emir Dilaver (138) követi
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# UTAZÁS

ARUBA

TÉRKÉPEZZÜK
FEL!

A flamingók birodalma

Bemutatjuk azokat az úti célokat, amelyek ugyan
a magyar közönség körében is egyre népszerűbbek,
de sokak számára még mindig misztikus köd fedi őket.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

MIÉRT ÉRDEKES?

MIKOR MENJÜNK?

Egyre gyakrabban találkozunk a
Karib-térség kis szigetének nevével
– Aruba a Kis-Antillák részét képező
korallsziget, amely Hollandiához
tartozik, így hazánkból vízum nélkül
látogathatjuk
meg.
Egyáltalán
nem mondható nagynak, hiszen
mindössze 36 km hosszú és 11 km
széles, de túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy a világ legszebb tengerpartjai
veszik körbe. Ráadásul kívül esik a
hurrikánzónán, így tulajdonképpen
egész
évben
kiegyensúlyozott
hőmérséklet vár itt minket, alig esik
az eső, továbbá rendkívül tiszta,
rendezett hely.

Karib-tengeri klíma uralkodik a
szigeten, ami annyit tesz, hogy
gyakorlatilag bármikor nyugodt
szívvel utazhatsz. Októbertől
februárig ugyan kicsit több a
csapadék, de kimondottan esős
évszak nincs, a záporok ilyenkor
jellegzetesen intenzívek, ám
elég rövidek. Napközben a
hőmérséklet nagyjából egész
évben 25 fok körül van: az
elviselhetetlen hőség egyáltalán
nem jellemző errefelé, annál
inkább a szikrázó napsütés és a
folyamatosan fújdogáló szél.

MIT NÉZZÜNK MEG?
Bár a főváros, Oranjestad – amely
egyébként a sziget legnagyobb
városa – megér egy kiadós sétát,
a maradék időt jobban tesszük, ha
a természetre fordítjuk, mert az az
igazság, hogy túl sok történelmi
vagy kulturális látnivaló nincs ezen
a szigeten. Az Arikok Nemzeti Park
például gyönyörű, és mivel Aruba
a Karib-térség többi szigetéhez
képest elég száraz, dzsipszafari
jellegű túrákra is indulhatunk, ahol
megnézhetjük a természetes aloé
vera ligeteket. A gyógyító hatású
növény még Aruba címerében is
helyet érdemelt. Ezenkívül fedezzünk
fel annyi strandot, amennyit csak
tudunk, mert szebbnél szebbek. Ha
búvárkodnánk vagy sznorkeleznénk,
akkor is imádni fogjuk a part menti,
kristálytiszta türkiz vizeket. Az állandó
szél miatt pedig az ilyen szakaszok
kedvelt célpontok a szörfösök,
vitorlázók körében – az sem baj, ha
még nem próbáltuk ezeket a vízi
sportokat, itt bőven lesz rá alkalmunk
valamelyik parti iskola tanfolyamán.
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A szomszéd szigetről származik Quenten Martinus 8-szoros
curaçaói válogatott focista, aki 2013-ban Ligakupát nyert a Fradival

UTAZÁS #

!

A labdarúgó-Eb-n Hollandia színeiben 2 gólt szerző
Denzel Dumfries 2014 óta kétszeres arubai válogatott is egyben
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HASZNOS TIPP
A Flamingo Beachre napközben
csak
felnőtteket
engednek
be, szerencsére persze a
gyerekeket sem fosztják meg
teljesen a nem mindennapi
látványtól. A reggeli órákban
ők
is
fotózkodhatnak
a
rózsaszín madarakkal, de a
nap további részében egy
családok számára fenntartott,
ugyanolyan izgalmas, viszont
flamingók nélküli partszakaszon
strandolhatnak – az akár félméteres növényevő gyíkok, a
leguánok társaságában.
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# UTAZÁS

UTAZÁS #

MAROKKÓ
Keleti kényelem

Az utóbbi években, bár alapvetően
nem
túl
pozitív
események
miatt,
megnőtt
a
számunkra
ismeretlenebb arab kultúra iránti
érdeklődés. Ha mi is így vagyunk
ezzel, tudásvágyunkat Marokkóban
nyugodtan
kielégíthetjük.
Az
egyik legstabilabb arab országnak
számít, a megtisztelő címet pedig
tudatosan őrzik. Nem beszélve arról,
hogy Afrikában helyezkedik el, így
egyszerre két egzotikus világba is
belekóstolhatunk, és mivel már két
várost is megcélozhatunk közvetlen,
olcsó járatokkal, az odajutás sem
probléma többé. Kell ennél több?
MIT NÉZZÜNK MEG?
Ha csak pár napra érkeznénk,
maradjunk Marrákes környékén. A
pálmafák fölé magasodó Kutubiamecsetre, a nyüzsgő bazárokra,
és a napnyugta után feléledő
Dzsemá el-Fna téren elköltött
ízletes vacsorákra mindig emlékezni
fogunk. Innen viszonylag gyorsan
elérjük az Atlasz hegység vonulatait
vagy a Szahara szélét, de inkább
szervezett kirándulásokra nevezzünk
be, így nem kell majd a részletekkel
bajlódnunk. Ha több időnk van,
akkor Rabatot, a fővárost se hagyjuk
ki, mert nagyon érdekes elegye a
régi és új kultúrának, az erőd pedig
az UNESCO világörökségei közé
tartozik. A fezi medinát is érdemes
meglesni, ugyanis a mai napig nem jár
ott autó, és szamarakkal szállítanak.
A
természetkedvelőknek
pedig
kötelező Erg Chebbi homokdűnéi a
Szaharában, a Magas-Atlasz keleti
oldalán található Todra-szurdok,
valamint az Anti-Atlaszban elérhető
gyalogtúrák.
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MIKOR MENJÜNK?
A legtöbben tavasztól őszig
látogatnak
Marokkóba,
de
nyáron iszonyú forróság tud
lenni az ország bizonyos
területein, így ha nem csak
napozni mennénk, gyakorlatilag
az év bármely szakával jól
járunk. A déli területeken simán
előfordulhat, hogy késő ősszel
és kora nyáron a pálmák alatt
strandolva
álmélkodunk
az
Atlasz hegység még havas
vonulatain.
HASZNOS TIPP
A
lakosság
többsége
muzulmán, ezért az öltözködés
során érdemes ezt figyelembe
vennünk, bár a nőknek a helyi
társadalomban
megbecsült
szerepük
van,
így
nem
kell
atrocitástól
tartanunk.
Készüljünk fel viszont néhány
francia szóval, mert leginkább
arabul és ezen a nyelven
beszélnek, az angollal kevésbé
boldogulunk. Ezt azért is
célszerű megtennünk, mert
a
piacokon,
bazárokban
bizony minden tőlük telhetőt
elkövetnek az árusok, hogy
vásároljunk a portékájukból. Az
akcióhoz azonban kőkemény
alkudozáson keresztül vezet
az út, amelyet könnyebben
kordában
tarthatunk,
ha
legalább néhány számot és
alapszót ismerünk.
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Az 1932. decemberi vendégjáték során Fezben a Fradi
22:0-ra verte Észak-Marokkó labdarúgó-válogatottját

!

1932 és 1934 között és 1974-ben összesen tízszer játszott marokkói ellenféllel
labdarúgócsapatunk, ezeken 94 gólt lőtt, s csupán hármat kapott
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VIETNÁM

# UTAZÁS

Ázsiai kalandok
MIÉRT IZGALMAS?

MIKOR MENJÜNK?

A délkelet-ázsiai utazók többsége
először Thaiföldet, Kambodzsát vagy
Balit veszi célba. Bár az infrastruktúra
jobb ezekben az országokban, a
turistatömeg helyenként nagyon
zavaró – nem úgy Vietnámban! A
csodás természeti értékek, a fontos
történelmi látnivalók és a fantasztikus
gasztronómia miatt bizony jobban
tesszük, ha legközelebb ide utazunk.

Vietnám
esetében
nem
egyszerű állást foglalni az
utazás optimális időpontjával
kapcsolatban, hiszen az ország
észak–déli irányban hosszan
elnyúlik, így többféle éghajlattal
kell számolni. Ezért minden
tájegységet az év más-más
időszakában lenne érdemes
meglátogatni. Vietnámban a
hőmérséklet egységesen 20
és 35 fok között mozog egész
évben, tehát fagyokra semmikor
nem kell számítani, mégis az
ideális látogatási idő körülbelül
októbertől áprilisig tart. Utána
a déli területeken már eléggé
elviselhetetlen
a
trópusi
forróság. Mivel a part mentén
mindig gyakoriak az esőzések,
csapadék
szempontjából
nincsen
kifejezetten
javallt,
illetve ellenjavallt időszak.

MIT NÉZZÜNK MEG?
A legfontosabb, hogy két-három
hétnél rövidebb időre nem célszerű
ide utazni, mert nagy hiányérzettel
fogunk hazatérni, ha nem tudjuk
kellőképpen bejárni az országot.
A látnivalók száma ugyanis szinte
végtelen. A fővárosban, Hanoiban
az élettől nyüzsgő kis utcácskák,
Saigonban a vietnámi háború
emlékhelyei, a Mekong-deltán egy
csónakázás, az északi Sa Pa város
környékén a híres rizsföldek, a mesés
szigetecskék a HaLong-öbölben és
Phu Quoc, az ország legnagyobb
szigete (amelyet a világ öt legszebb
strandja közt tartanak számon)
mind
kihagyhatatlanok.
Vegyük
szemügyre a híres úszó piacokat is,
amelyek többségét a Mekong folyó
mentén találjuk. Nagy előnyük, hogy
egy esetleges áradás esetén sem
maradunk le az élményről, mivel
csónakon könnyen megközelíthetők.
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A vietnámi rekordbajnok (6) és jelenlegi címvédő Viettel edzője
volt 2006-ban háromszoros bajnok védőnk, Viczkó Tamás

!

2012-ben a Đà Nang játékosaként Vietnám bajnoka lett korábbi védőnk,
Tímár Krisztián, aki 36 bajnokin 6 gólt szerzett
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HASZNOS TIPP
A Vietnámba való beutazáshoz
magyar állampolgároknak vízum
szükséges, amelyet már online
is egyszerűen igényelhetünk.
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SZÜLETÉSNAPI
KÖSZÖNTŐ EGY RÉG
NEM LÁTOTT BARÁTNAK

# ÖRÖKZÖLD

SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

Nincs annál bizsergetőbb (és itt használhatnék még
száz másik, hasonló érzést kifejező jelzőt) érzés,
mint amikor a porlepte régmúltból valami egészen
fatális véletlen okon felsejlik egy arc, egy mozdulat,
egy jellemző mondat, vagy éppen egy fénykép,
rajta egy olyannal, aki anno szerves része volt az
ember életének, csak aztán valahogy az utak olyan
elágazáshoz értek, amelyek más és más irányban
vezettek tovább, és azóta sem fonódtak újra egybe.
Ha a Zöld & Fehér (immáron Gyulai István-díjas,
amelyhez ezúton is szívből gratulálok) főszerkesztője
nem mondja néhány nappal ezelőtt, hogy írni
kéne valami szépet Füsi Janiról, mert a napokban
múlt 75 éves, becsülettel bevallom: eszembe sem
jutott volna róla cikket írni, és ez (kivételesen) nem
a feledékenységem vagy az egykori barát hűtlen
elfelejtésének kategóriájába sorolandó történés.
Talán valahol, ott nagyon magasan fenn, ahol
mindannyiunk sorsát írják, a dramaturgok úgy
döntöttek, hogy Füsi Jánosnak, attól a perctől kezdve,
hogy elhagyta a Ferencvárost (ez 1973-ban történt),
nem írnak több jelenetet a klub történetét feldolgozó
szappanoperában. Hiszen a mindenki által kedvelt,
és játékosként sok szép emléket maga mögött
hagyó csatár (legalábbis számomra) úgy tűnt el a
mindennapok forgatagában, mintha soha nem lett
volna Fradi-játékos.
Pedig nagyon is az volt, méghozzá abban az időben
is, amikor fénylő csillagok sora ragyogott a csapat
keretében, ami soha nem könnyíti meg egy másik
csapatból az FTC-hez szerződött futballista helyzetét.
Ritka szerencsés egybeesés (legalábbis jelen írás
szempontjából), hogy apám mint vezetőedző és
Füsi János – mint az FTC-t meghódítani akaró nagy
reményű csatár – szinte egy napon, 1967. január 2-án
érkeztek az Üllői útra.
Apám is, János is egy olyan öltözőbe került, ahol ha
elrúgtál egy labdát, akkor azt garantáltan egy minimum
magyar klasszis futballista kezelte le, de ha szerencséd
volt, akkor egy világ- vagy egy Európa-klasszisnak
passzoltál, vagy edzőként próbáltál meg tanácsot adni.
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ÉLETE ELSŐ MECCSÉN,
AMIKOR A FRADIBAN
KEZDŐ VOLT, AZ
50. PERCBEN OLYAN
GÓLT LŐTT, AMELY A
MÁSNAPI NÉPSPORTBAN
CÍMLAPKÉPET ÉRDEMELT
Hogy a néhány nappal korábban még a Postás
színeiben villogó csatárt milyen helyzet fogadta a
zöld-fehéreknél, annak példázatául talán álljon itt egy
feljegyzés az FTC 1967. január 18-án, Soroksáron, az
Egyetértés ellen lejátszott edzőmeccséről, amelyet
a zöldek csak nagy kínlódások közepette nyertek
meg 4:2-re, s ahol (ez volt apám első kezdőcsapata
vezetőedzőként a Ferencvárosban) a gárda így állt fel:
Takács B. – Novák, Mátrai, Havasi – Juhász, Szűcs –
Karába, Mezei, Branikovits, Rákosi, Fenyvesi.
Elgondolkoztató, hogy annak a csapatnak a márciusi
rajttól állandónak mondható kezdő tizenegyéből az új
edző első meccsén hiányzott Géczi, Páncsics, Szőke,
Varga, Albert (ő igazoltan van távol, hiszen azokban a
napokban tanította éppen futballra a brazil Flamengo
játékosait) és a későbbi állandó balszélső, az akkor már
olimpiai bajnoki arannyal rendelkező, a Bp. Honvédtól
igazolt Katona Sándor is.
Ő viszont (mármint Katona Gatya” Sándor) nem
”
akármilyen cseresorral lépett pályára Soroksáron,
hiszen a meccs során a kapuban Takács Bélát Szikinger
Péter váltotta, s bemutatkozási lehetőséget kapott a
két Horváth (Árpád és László, azaz Api), Bálint László,
Perecsi Tibor, Vajda Sándor, Turai László és… Füsi
János!
Vegyük úgy, hogy Füsi Jancsi egy későn érő típus”
”
volt, mert a soroksári bemutatkozás után az első
díjmérkőzésére 1968 októberéig kellett várnia (addig
a fakót, azaz a tartalékcsapatot erősítette, de gyakran
jött le közénk, ifisták közé is játszani egy-egy hétközi
tréningmeccsre), mígnem a francia túrán, a Bastia ellen,
csereként bár, de végre pályára léphetett.

72

!

Összesen 111 mérkőzést játszott a Fradi
színeiben, ezeken 11 gólt szerzett

ÖRÖKZÖLD #

még kezdő volt, de aztán megint eltűnt a neve az
összeállításokból, egészen 1970 elejéig, amikor már
Kalocsay Géza dr. volt a zöldek trénere, aki szinte
alapemberként számított rá az egyébként is alapjaiban
átalakított és felforgatott Ferencvárosban.
Füsinek Kalocsay Géza bácsi, aztán pedig Csanádi Feri
bácsi volt az igazi nyerő edzője, az ő munkálkodásuk
alatt játszotta mérkőzéseinek (72/9) zömét a zöld-fehér
színekben, lett háromszoros ezüstérmes és egyszeres
MNK-győztes csapat tagja.
1973 nyarán búcsúzott a Fraditól és tette át a
székhelyét néhány villamosmegállónyival odább, a BKV
Előre Knopp Imre utcai pályájára.
Ott még játszott néhány évet, majd visszavonult.
Én magam részéről azóta nem találkoztam vele, nem
hallottam róla.
Így aztán csak szívből remélhetem, hogy jó
egészségben köszönthetem az én Füsi János
barátomat a 75. születésnapján.

Addig sok minden gátolta az igazi kibontakozásban,
részint az, hogy a Fradinak nemhogy az első, de a
második csapatának a csatársora is remek játékosokból
állt: akik éppen a II-ben játszottak, azok adott esetben
minden további nélkül pályára léphettek volna Alberték
között is, no, meg ott volt ugye a katonaság, amelynek
rövidített (három hónapos) formáját csak azok a
játékosok vehették igénybe, akik egy meghatározott
számú NB I-es mérkőzést már maguk mögött tudtak.
Füsi János nagy napja 1969. október 5-én jött el,
amikor a Fradi Győrbe utazott bajnoki mérkőzést
játszani.
Ez a Fradi már nyomaiban sem hasonlított ahhoz a
csapathoz, amely ’67-ben végigsöpört a mezőnyön
és nyolcpontos előnnyel nyerte a bajnokságot, vagy
amely 1968-ban újra aranyérmet szerzett, miközben
játszott egy VVK-döntőt, és a magyar futballnak adott
három világválogatott játékost, akik közül az egyik
aranylabdás is lett.
Ez már egy felbomlóban lévő FTC volt, Varga 1968
októberében a szabad világot választotta, ám az ő
helyét egy olyan klasszis foglalta el, mint Branikovits,
így aztán a csatárt játszó Füsinek továbbra sem
lehettek nagy reményei az első csapatba és azon belül
is a kezdő 11-be való kerülést illetően.
Pedig (ezt személyes tapasztalatból mondom, mert
gyakran játszottunk hol együtt, hol egymás ellen a
hátsó földesen…) olyan erényekkel bírt, mint kevesek:
gyors volt, erőszakos, remekül fejelt, és a kapu előtt
sem gyámoltalankodott.
János éppen a győri meccs előtt valamivel szerelt le a
katonaságtól, és miután a csapat tele volt sérültekkel,
mi több, közvetlenül a kezdés előtt Branikovits is
belázasodott, apám úgy döntött, hogy újoncot avat, és
Füsit állította a csatársor közepére.
Olyan gárdában kellett bizonyítania, ahol Géczi védett,
Bálint, Páncsics, Horváth Árpád és Megyesi alkotta a
hátvédnégyest, Juhász és Rákosi volt a két fedezet,
a négy csatár pedig: Szőke, Németh Miklós, Füsi és
Katona.
És láss csodát, az újonc élete első meccsén, amikor
a Fradiban kezdő volt, az 50. percben olyan gólt lőtt,
amely a másnapi Népsportban címlapképet érdemelt,
ezzel az aláírással: Az újonc Füsi profi gólt lőtt,
”
és ezen túlmenően is sok gondot okozott a győri
védelemnek.”
A gólra úgy emlékszem, mintha tegnap lőtte volna:
egy előrevágott labda a győriek térfelének közepe
táján pattant le, Füsi Jancsi jobb külsővel maga mögé
nyúlva” saját és a győri védők feje felett a hazaiak
”
kapuja irányába emelte a labdát, Jancsi (ez volt az
esetben a profi”) utána futott, majd olyan nemes
”
egyszerűséggel lőtt Tóth doktor hálójába, mintha a
200. élvonalbeli mérkőzését ünnepelné éppen.
A következő meccsen, a Népstadionban az MTK ellen

!

Az 1970-es félidényes bajnokságban
5 góllal házi gólkirályunk lett

Isten éltessen, János!
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FENYVESI
EVELIN

# 13+1

A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek. Ezúttal
bajnok és kupagyőztes
női labdarúgócsapatunk meghatározó
játékosát, Fenyvesi
Evelint faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

FENYVESI EVELIN
Született:
Kiskunhalas, 1996. november 7.
Magasság, testsúly:
156 cm, 60 kg
Posztja:
támadó középpályás
Korábbi klubjai:

1. Mivel a legendás ferencvárosi
balszélső, Fenyvesi Máté is távoli
rokonod, eleve adott volt, hogy
a futballnál kötsz ki?
Kétesélyes volt a történet, hiszen
apukám és a testvérem focizott,
anyu pedig kézilabdázott, ám
végül maradtam a futballnál, amit
egy percig sem bántam meg.
2. Gyerekként kik voltak
a kedvenc sportolóid?
Ők is a sportágból kerültek ki,
Andrés Iniesta és Gera Zoli.
3. S jelenleg kit tekintesz a világon
és Magyarországon a legjobb
futballistának?
A földkerekségen nem láttam jobbat
Lionel Messinél. A magyarok közül
Szoboszlai Dominik nevét említeném,
a női futballistáknál pedig Marozsán
Dzsenifert.
4. Mi a Fradi legnagyobb erénye,
elsősorban mivel nyertetek
bajnokságot és kupát?
Az egységünk döntött. A pályán
és azon kívül is remekül kijövünk
egymással, a meccseken az utolsó
pillanatig küzdünk egymásért, a
szurkolóinkért és a klubért. Az idei
szezon bajnoki címével és a hatodik
kupasikerünkkel különösen elégedett
vagyok.
5. Immáron több mint tíz éve vagy
a klub játékosa, így adódik a kérdés:
hogyan éled meg mindennap
a fradizmusodat?
Büszkén és boldogan. Ugyanolyan
örömmel veszem fel a Fradi mezét,
mint tizenegy éve, amikor a klubhoz
kerültem, s nagy hatással van rám,
hogy meghatározó játékossá váltam,
továbbá talán lehet rám építeni a
csapatot is.
6. Ha választhatnál, kivel találkoznál
legszívesebben a nagyvilágból?
Pep Guardiolával és Andrés
Iniestával.

7. Milyen autóval közlekedsz?
Nincs autóm, ha a szükség úgy
hozza, a páromét vagy a család
gépkocsiját használom.
8. Kedvelt ételed, italod?
Lasagne, italban limonádé, citromos
tea.
9. Kedvenc könyved, filmed,
színészed, színésznőd?
Könyvben Matthew McConaugheytől a Zöldlámpa, filmben a
Szerelmünk lapjai, színészben Adam
Sandler, színésznőben Jennifer
Lopez.
10. Kitől kaptad a legjobb
tanácsokat?
A bátyámtól és a szüleimtől.
11. Hogyan értékeled a válogatott
Eb-szereplését, továbbá női
futballban hova helyeznéd
el a nemzeti csapatunkat?
Nagyon szép eredményt ért el Marco
Rossi együttese, a vb-selejtezők
előtt ez óriási lendületet adhat a
válogatottnak. Női futballban a
svédek, a németek és a franciák
nagyon jók, ám az utóbbi öt évben
sokat fejlődtünk, s klubszinten
rengeteget számított a Ferencváros
komoly támogatása is. Egy biztos:
én büszkén vállalom, hogy magyar
vagyok és fradista.
12. Mit tekintesz az életben és
a sportban a legfontosabb emberi
tulajdonságnak?
A kitartást és hogy minden
körülmények közt embernek kell
maradni.
13. Közeli és távoli céljaid?
A Bajnokok Ligájában főtáblára
kerülni a Fradival, tavasszal pedig
kijutni a válogatottal az Eb-re.
+1. Életmottód?
Benedek Tibort idézném:
Mindig én akartam jobban!

Jánoshalma
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Két fronton is a Fradiért dolgozik: a labdarúgás mellett
a nemzetközi projektekkel foglalkozó iroda munkatársa is

