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MENETREND - 2021.01.

MENETREND #

FÉRFI LABDARÚGÁS
NB I
Január 27.: Budafok–FTC

MAGYAR KUPA
Január 27.: Dorog–FTC

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Január
Január
Január
Január
Január
Január
Január
Január
Január
Január

3.: FTC–MAC
5.: Dunaújváros–FTC
7.: FTC–Gyergyó
10.: FTC–Dunaújváros
16.: FTC–Brassó
19.: FTC–Csíkszereda
20.: FTC–Vasas
24.: Debrecen–FTC
29.: Fehérvári Titánok–FTC
31.: UTE–FTC

NŐI KÉZILABDA
NB I
Január
Január
Január
Január
Január
Január

2.: FTC–Kisvárda
6.: FTC–Érd
13.: FTC–Szombathely
20.: FTC–Dunaújváros
27.: Siófok–FTC
30.: FTC–Boglári Akadémia

BAJNOKOK LIGÁJA
Január 9–10.: FTC–CSM Bucureşti
Január 16–17.: FTC–Esbjerg
Január 23–24.: Metz–FTC

!

Legutóbb 1926–1928 között szerzett sorozatban
három labdarúgóbajnoki címet az FTC
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# TARTALOM

2021.
JANUÁR

32
62

24

6 Fradi-hírek

18 Fagyos meccsek, forró

34 Sebek és gyógyulások

48 Tíz hónap kihagyás

8 Sűrű évzárás, pörgős
évkezdet

24 Baturina beindult

36 Hullámvasúton férfi
kéziseink

50 Fradi-kvíz

10 Balázs Krisztián

26 Tovább száguld Sigivel

38 Csikorgó rajt után,

52 A mosolygós fradista

szívvel

Európa-bajnok!

A következő
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2021.
január 29-én
jelenik meg!

www.fradi.hu

a sikerexpressz

végre egyenesben

13 Fradi-hírek

28 Fagypont alatt

40 Miért jó a steppelés?

14 Én Fradim

30 Fradisták vezérletével

44 Amikor a fej nem bírja

16 Mucha József

32 Nagy visszatérők

története
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tovább

46 Legyen identitás!

Az FTC labdarúgóinak leghosszabb bajnoki uralma 1908 és 1913
közé esett, amikor zsinórban 5 bajnoki címet gyűjtöttek

után újra verseny!

54 Rugalmas kötőerő
56 Receptek

59 Életérzés magazin
60 A hónap fotója
62 Viszlát, 2020!
66 Maradj talpon!
72 Mindig a jók
mennek el...

58 Negyedik nekifutásra 74 13+1 kérdés Bujdosó
sem sikerült
Bendegúzhoz

!

Magyarország a 2016-os Eb-n már bekerült Európa 16 legjobb
csapata közé, ezt most a Nemzetek Ligájában ismételte meg

LEVÉL #

A KÖNNY
ÉVE VOLT…

A született Ferencváros-szurkoló, a nemrég elhunyt,
felejthetetlen Balázs Fecó közismert slágerét némileg átírva
valóban ilyen volt 2020. Nekünk, fradistáknak is. Sírtunk
örömünkben és bánatunkban. Nagyon mélyről jött mindkét
érzelem. A járvány során sorra veszítettünk el kitűnő
embereket, kifogástalan fradistákat, olimpiai bajnokokat,
népszerű sportembereket, többek közt Kárpáti Györgyöt,
Székely Évát, Szűcs Lajost, Branikovits Lászlót, a fiatalon
elhunyt Hemela Zsoltot, Halgas Tibort. Sorolhatnánk még
a veszteségeinket, és továbbra is folyamatosan szorítunk,
imádkozunk a klub sok hívéért.
Ugyanakkor az esztendőben megkönnyeztünk szép
sikereket, nagy győzelmeket is. Futballcsapatunk
megszerezte a 31. bajnoki címét, negyed évszázad után
bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, a vízilabdások
történelmet írtak a tíz megnyert trófeával, a jégkorongozók
címvédése szintén nagy tett. A női és immáron a férfi
kézilabdázók is markáns, egyben sikeres szereplői a
mezőnynek, továbbá a tornászok, az atléták, a birkózók
és a többi szakosztály képviselői is sok dicsőséget hoztak
eredményeikkel.
Továbbra is virágzik a klub.
Ebben komoly szerepe van annak is, hogy figyelünk
egymásra, no meg a szigorú előírások betartása, a belső
fegyelem is lényeges eleme a sikereknek. Gondoljunk
csak arra, milyen fontos sportesemények – például
olimpia, labdarúgó-Eb – maradtak el a koronavírus miatt, a
Ferencváros azonban ilyen veszedelmes viszonyok között
is sok örömet szerzett szurkolóinak. Ellentmondásos,
szomorú és boldog pillanatokkal megélt éven vagyunk
tehát túl, megesett, hogy temetésről mentünk Fradimeccsre, s bizony ezen a kíméletlen időszakon is kizárólag
az FTC híveire oly jellemző összefogással, önuralommal
juthatunk túl minél gyorsabban. Ezért is erősen remélem,
hogy jövőre minél többen örvendhetünk majd továbbra is
együtt a Fradi sikereinek.
Ennek és a jubileumi, 100. lapszámunk jegyében kívánok
Önöknek egészséget, áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és igaz értékekben gazdag, sikeres új esztendőt!
Vigyázzanak magukra, egymásra és a Ferencvárosra,
legyen 2021 az örömkönnyek éve minden jó szándékú
embernek!
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# HÍREK

HÍREK #

SZERETIK
A MAGAZINT
Jubileumi számunk
megjelenésének örömére
néhány törzsolvasónk,
régi szurkolónk, rutinos
munkatársunk és a címlapon
legtöbbször szerepelt
sportolónk is megszólalt,
hogy mit szeret és olvas
leginkább a magazinban.
Cziráki József, aki
ősfradistaként a
kezdetektől olvassa
a Zöld & Fehért:
A visszaemlékezéseket,
”
a régi történeteket
nagyon szeretem, s
tetszett Koós Levente
sorozata is, amelyben
az állambiztonság
Fradit bomlasztó
ármánykodásairól írt.
No meg örvendek, hogy
képzett, jó újságírók
készítik a cikkeket.”
Steigerwald Ferenc,
aki szintén az első
számtól törzsolvasónk:
Minden érdekel a lapban,
”
ami a Fradiról szól,
különösen a megtörtént,
megélt események
érdekelnek, talán ezért
olvasom mindig nagy
örömmel Lakat T. Károly
írásait. Persze a focin kívül
mindig megnézem, mi a
helyzet a kézis lányoknál,
s a korábbi sportolóink
sorsa is élénken
foglalkoztat.”
www.fradi.hu

Sípos Mihály, aki
ugyancsak nyolc éve
rendszeresen átlapozza
a magazint:
Sok nagyszerű számot
”
olvastam, a legtöbb örömet
szerzett nekem, a Bajnokok
Ligájára átalakított
meccsfüzet aztán mindent
vitt, az nagyon tetszett.
A mostani és a régi
csapatról egyaránt
örömmel olvasok, hiszen
a múlt nélkül nincs jövő,
a jelen meg
a sorsunkat alakítja.”

KIOSZTOTTÁK A FRADI FAIR PLAY DÍJAKAT

A korábbi évektől eltérően, a vírushelyzet miatt ezúttal nem egy nagyszabású gála keretében, de így is ugyanolyan büszkén jelentettük be, hogy kik
lettek a 2017-ben alapított Fradi Fair Play Díj idei nyertesei.
Az Igazi Zöld-fehér Hős kategóriában mindig olyan ferencvárosi sportolót
díjaznak, aki az adott évben különleges sportemberi nagyságáról tett tanúbizonyságot. Ebben az esztendőben labdarúgócsapatunk idén visszavonult
ikonja, Leandro de Almeida győzött, aki a 2020-ban szerzett magyar bajnoki
érmét kapusunknak, Szécsi Gergőnek adta.
A Fradi Szív kategóriában az FTC törekvéseit a klub számára fontos társadalmi ügyben támogató magánszemély, cég vagy szervezet lehet a győztes. Ebben az esztendőben a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér szakmai
programvezetője, Bázsa-Mosó László kapta a megtisztelő kitüntetést a Fradi
SuLiga programban nyújtott aktív és fontos szerepvállalásáért.

VÉGET ÉRT AZ ISL

Verrasztó Dávid rajthoz állt 400 vegyesen
a Duna Arénában megrendezett International
Swimming League nevű versenysorozat 9.
fordulójában. A Hosszú Katinka vezette Iron csapat
színeiben versenyző úszónk a korábbi fordulókban
háromból háromszor nyert kedvenc számában,
ezúttal viszont háromszoros Európa-bajnok
klasszisunk elveszítette veretlenségét. Bár 4:03.55-ös
ideje jobb volt, mint amivel korábban győzni tudott,
ezúttal ez a szép úszás is csak a második helyre
volt elegendő a győztes Hagino Koszuke
(Tokyo Frog Kings) mögött.
Verrasztó az ISL elődöntőjében is rajthoz állt
legerősebb versenyszámában, azonban elmaradt
korábbi időeredményeitől, 4:06.40-es eredménye
a harmadik helyre volt elegendő. Sajnos a
csapattársai sem tudtak elég pontot gyűjteni,
az Iron tehát az 5. helyen végzett összesítésben.
Az ISL budapesti döntőjét a Cali Condors
nyerte a Jakabos Zsuzsannát is a soraiban
tudó Energy Standard, valamint a London Roar
és az LA Current előtt.

6

!

Pár héttel az esemény előtt törölték a márciusról
decemberre halasztott 2020-as, szöuli gyorskorcsolya vb-t

Mihályvári-Farkas Viktória

OB-ÉRMEK A KLASSZISOKTÓL ÉS A JÖVŐ ÚSZÓITÓL

December 9–12. között Kaposvárott rendezték a felnőtt úszóbajnokságot.
Az FTC első érmét a junior világbajnok Mihályvári-Farkas Viktória hozta, aki
2. lett 800 méter gyorson, majd Európa-bajnok klasszisunk, Verrasztó Dávid
úszott be harmadikként 200 pillangón, közvetlenül két klubtársát, Török
Dominiket és Biczó Bencét megelőzve. Másnap 50 m pillangón Verrasztó
Evelyn szerzett újabb bronzérmet az FTC-nek, aki mögött a 4. helyen,
alig lemaradva Szokol Szonja végzett. A harmadik nap 400 m vegyesen
Verrasztó Dávid magyar bajnok lett, míg Török Dominik a 6. helyen végzett.
Két ezüst is született, egyiket Verrasztó Evelyn szerezte csupán 19 század
lemaradással 100 gyorson, míg a másikat 400 vegyesen Mihályvári-Farkas
Viktória. A zárónapon ismételtek a hölgyek: Mihályvári-Farkas 1500 gyorson
szerzett újabb ezüstöt, ahol Balogh Vivien 4., Sömenek Onon Kata 7. lett,
míg Verrasztó Evelyn 100 pillangón lett ismét ezüstérmes, aki mellé a fiatal
Szokol Szonja állhatott a dobogó alsó fokára. Az ob zárásaként 200 gyorson
Mészáros Dániel 6. lett, Hímer Krisztofer az 50 méter hát, Székelyi Dániel
pedig a 800 gyors döntőjében lett egyaránt 8.

!

Szilágyi Liliána 2021 őszéig felfüggesztette úszó
pályafutását, hogy mentálisan és fizikailag is feltöltődjön
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A szintén nyugdíjas
Tolner László, aki született
fradistaként minden
lapszámot eltett magának:
Alig várom a hónap utolsó
”
péntekjét, hogy
a kezembe vegyem
az újságot. Ha meglátom
a Fradi-címert, elolvadok,
s elolvasok mindent
a lapban. Nagyon
szerettem Böde Danit és
a róla szóló cikkeket, mivel
őszinte ember, no meg sok
örömet szerzett a góljaival
is nekünk, fradistáknak.
Büszkék lehetünk,
hogy ilyen klubmagazinunk van.”

www.fradi.hu

SŰRŰ
ÉVZÁRÁS,
PÖRGŐS
ÉVKEZDET

# FRADIMÉDIA

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

A legtöbbször egyetlen kiemelt témáról írunk a
FradiMédiával kapcsolatban magazinunkban, ezúttal
azonban több kihagyhatatlan esemény is történt,
ezeket foglaljuk össze az alábbiakban.

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Angel Sanz Briz út 13., 1300 Budapest, Pf. 278.
Tel.: +36-20-6667733, www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu
OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
KERESKEDELMI IGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
PROJEKTMENEDZSER: Nagy-Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu

SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
ÉVÉRTÉKELŐ MÁSKÉPP
Szurkolóink megszokhatták, hogy az FTC elnöke,
Kubatov Gábor korábbi bajnokaink, legendáink
társaságában mindig évértékelő beszéddel és
koccintással zárja az óévet, amelynek immár évek óta
a Groupama Aréna a helyszíne. Bár az ünnepi esemény
idén a koronavírus-járvány miatt elmarad, a beszéd
természetesen nem. Kubatov Gábor ezúttal a FradiMédia
YouTube-csatornáján, interjúban értékeli a mögöttünk
hagyott hónapokat.
FESZTIVÁLON A SZENVEDÉLYEK CSAPATA
Külföldön is felfigyeltek a FradiMédia dokumentumfilmjére,
az 1995-ös Bajnokok Ligája-menetelésről szóló, a
Szenvedélyek csapata című alkotásra. Az online fesztivál
első lépése, hogy egy új platformon, a Vimeón is látható
lesz a film, amely így külföldön is újabb rétegekhez
juthat el. A Szenvedélyek csapatára szavazni is lehet,
és amennyiben kellő számú voksot kap, még egy lépést
tehet azon az úton, amely egy nemzetközi filmbemutatóra
vezet. A szavazásról részleteket talál a Fradi.hu-n.
MEGJELENT A KIREKESZTÉSELLENES LEGÚJABB VIDEÓ
Az évértékelőhöz hasonlóan szintén hagyomány, hogy
a Fradi kisfilmekben, videókban hívja fel a figyelmet a
kirekesztés elleni harcra. Ezúttal labdarúgócsapatunk
klasszis játékosa, Tokmac Nguen a főszereplő. A videót
és a hozzátartozó werkfilmet is megnézhetik a FradiMédia
YouTube-csatornáján.
SIGÉR 30
Nagyinterjút készítettünk labdarúgócsapatunk csupa szív,
mindig mosolygós labdarúgójával, Sigér Dáviddal.
Az interjú vágott verzióját már láthatták is drukkereink
a Fradi TV-ben, a beszélgetést azonban vágatlanul, teljes
egészében is közzétesszük. A közel 30 perces interjút
szintén a FradiMédia Youtube-csatornáján keressék
az év utolsó napjaiban.
www.fradi.hu

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Peter Krummholz
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: +36-20-6667733. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: +36-206667733, 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
LENGYELORSZÁG: CKM.PL, KOZACZEK, PAPILOT,
ZEBERKA, SHOPPIEGO
HTTPS://WWW.MARQUARDGROUP.COM
Az itt írt e-mail címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
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Január 29-én ünnepli 55. szülinapját Fischer Pál labdarúgó,
aki 1984 és 1991 között 180 mérkőzésen szerepelt az FTC-ben

shop.fradi.hu

fradi shop

# HÍREK

BARÁTI
KÖR
SZÁNTAY BALÁZS

BALÁZS KRISZTIÁN

EURÓPA-BAJNOK
Pazar teljesítménnyel junior Európa-bajnok lett Balázs Krisztián, aki a
törökországi Mersinben rendezett kontinensviadalon nyújtón szerzett
aranyérmet. Az FTC-Telekom klasszisa az összetett egyéni bronzérem után
a szerenkénti fináléban nehéz és kiváló gyakorlattal végzett az élen, amiről
az alábbiakban magazinunknak is beszélt. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

SZÜLETÉSNAPI
KÖSZÖNTÉSEK
Az FTC Baráti Kör novemberben három sokat
látott fradistát köszöntött fel születésnapja
alkalmából.
Szigeti Ferenc, az FTC
legidősebb egykori
labdarúgója és edzője
április 6-án ünnepelte 90. születésnapját.
A világjárvány miatt
elmaradt a személyes
köszöntése, csak telefonon és a honlapunkon
keresztül gratuláltunk
neki. Hét hónap késéssel
Tobak Csaba, az FTC BK
főtitkára kereste fel
a népszerű Türje papát”
”
és adta át neki
a születésnapi ajándékot.
Pethő Zoltán,
az FTC BK rangidős
tagja, korábbi alelnöke
november 16-án volt
94 éves. Megromlott
egészségi állapota miatt
csak telefonon tudtuk
köszönteni. Zoli bácsi,
Isten éltesse,
vigyázzon magára!
Dálnoki Józsefnek,
egykori labdarúgónknak
november 21-én volt
a 85. születésnapja.
Telefonon gratuláltunk
neki. Korához képest
jó egészségi állapotnak
örvend, vigyáz magára,
mert nagyon fél
a vírustól.
www.fradi.hu

Kicsit félve engedtük el az Eb-re
Balázs Krisztiánt, hiszen több sérülés is
hátráltatta a felkészülését, ám klasszisát bizonyítja, hogy így is felért a csúcsra. A Fradi fiatal tornászát még Törökországban értük utol, s kérdésünkre,
hogy mennyire bízott az aranyéremben és mennyire érezte a támogatást
itthonról, így felelt: Reménykedtem,
”
hiszen hosszú és nehéz edzéseken,
sok sérülésen vagyok túl, ám a kiutazás előtt már éreztem, hogy jól sikerült
a felkészülésünk – kezdte a hangjából
is kiszűrődő boldogsággal Kiki, majd így
folytatta: – Amikor leugrottam a nyújtóról, jó érzés lett úrrá rajtam, ráadásul
a mezőnyben a legerősebb gyakorlatot mutattam be, de amíg nem történt
meg az eredményhirdetés, nem mertem
örülni. Utána viszont annál inkább, s ezúton is szeretném megköszönni a Fradi
támogatását is, a klubom nélkül nem
tudtam volna ezt a szép sikert elérni.
Köszönöm az edzőimnek, a vezetőknek
és a szurkolóknak is a segítséget,
a közösségi oldalaim szinte felrobbantak a győzelmet követően,
mindenkinek hálás vagyok
a szeretetért és a biztatásért.”
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Altorjai Sándor, a magyar csapat vezetője, egyben a tornaszövetség főtitkára, még ugyancsak Mersinben ezt
mondta: Hatalmas boldogság
”
Kiki sikere, ami egyben a befektetett
munka diadala is. Aranyérme
jó üzenet a fiatalok felé, hogy céltudatos munkával a dobogó tetejére
lehet állni. Ifjú Európa-bajnokunk
szorgalmas, tehetséges versenyző,
aki sokra viheti a felnőttek között is,
ez a diadala pedig újfent bizonyította,
hogy alázat nélkül nincs eredmény.”
Puskás Jenő utánpótlás szövetségi
kapitány, aki Nagy Zoltánnal együtt a
Fradiban edzője is Balázs Krisztiánnak,
röviden így fogalmazott:
Nagyon boldog vagyok, ugyanis
”
minden versenyszámban éremmel
zártuk az Eb-t. Büszke vagyok
az egész csapatra, Kiki klasszisát
pedig híven tükrözi, hogy amikor
nagyon kell, ilyen bravúros
teljesítményt tud bemutatni.”

Szigeti Ferenc a 70-es években Dalnoki Jenő
pályaedzőjeként dolgozott az FTC-ben

# HÍREK
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BAJNOK ÚSZÓIFJÚSÁG
Böde Dani, egykori
gólkirályunk is megszólalt
a jubileum kapcsán:
Nekem mindig
”
a 13+1 kérdés rovat volt
a kedvencem, amelyből
a sportolói képességek
mellett sok minden kiderült
az emberről is. Kedvenc
fotóm pedig Madocsán
készült a magazinba,
amikor a két fiam
az ölemben ült.”
Böde Dani mellett
Szucsánszki Zita
szerepelt legtöbbet
címlapon, klasszis
kézisünk ezt mondta
a lapról:
Rendszeresen olvasom
”
a magazint, s igencsak
tetszik, hogy múlt,
jelen és jövő egyaránt
megtalálható benne. Mint
ahogy pozitív üzenete,
progresszív kisugárzása
van a lapnak, árad belőle
a Fradi iránti szeretet.”
Czikkely Boldizsár:
Nemcsak olvasója,
”
hanem gyűjtője is
vagyok a magazinnak.
Az elejétől a végéig
kiolvasom és megőrzöm
az összes példányt. A házi
múzeumomban jól elférnek
a 294 darabra növekedett
zászlógyűjteményem
mellett.”

www.fradi.hu

A Budapesti Tüskeuszodában rendezték meg az úszók serdülő és ifjúsági országos bajnokságát. A serdülő korosztályban Mészáros Dániel a 3. helyen ért
célba 50 méter gyorson, majd a legrövidebb után a leghosszabb távon, 1500
gyorson is szerzett egy ezüstöt, méghozzá klubtársa, Gálicz László mögött.
Az ifjúsági korosztályban Mihályvári-Farkas Viktória győzött 800 gyorson,
míg Török Dominik Márk 200 pillangón a második, Tabi Zoltán 1500 gyorson
pedig a harmadik helyen végzett.
A második napon 400 gyorson a serdülőknél Mészáros Dániel aratott győzelmet, míg az ifiknél Mihályvári-Farkas Viktória ezúttal ezen a távon nyert,
200 vegyesen pedig bronzérmet szerzett. Utóbbi távon Török Dominik Márk
gyűjtött még be egy ezüstöt.
A harmadik versenynapon Mészáros Dániel szerzett aranyérmet az olimpiai
reménységek 4x200-as gyorsváltójának tagjaként. Mihályvári-Farkas Viktória
ezúttal 200 mellen és 400 vegyesen nyert, míg Török Dominik Márk szintén
400 vegyesen, a fiúknál második lett.
A záró versenynapon összesen három fradista bajnokot avattak. A serdülőknél Mészáros Dániel 200, Gálicz László 800 gyorson lett aranyérmes. Az ifiknél Mihályvári-Farkas Viktória megnyerte az 1500 gyorsot is, behúzva ezzel
ötödik magyar bajnoki címét. Az FTC küldöttsége így összesen 10 arany-,
5 ezüst- és 3 bronzéremmel zárta a négynapos versenyt.

Együttműködési megállapodást kötött a Miniszterelnökség
Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps
Program Megvalósításáért Felelős Államtitkársága a Ferencvárosi
Torna Clubbal (FTC), amelynek keretében Magyarország
legjelentősebb múltra visszatekintő sportegyesülete is szerepet
vállal a Hungary Helps Program humanitárius tevékenységében.
E küldetés elsődleges célja, hogy lehetővé tegye a fegyveres
konfliktusok ártatlan elszenvedőinek a szülőföldön való maradását,
vagy a mielőbbi visszatérését, de természeti és ember okozta
katasztrófák esetén is támogatást ad a bajbajutottaknak. A
program vallástól és etnikai hovatartozástól függetlenül nyújt
támogatást, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít az üldözött
keresztényekre szerte a világon, különös tekintettel a Közel-Keletre,
ahol a legnehezebb sorsú közösséget alkotják, még a háború
sújtotta területeken kívül is gyakori atrocitásoknak vannak kitéve.
A megállapodás értelmében – amelyet Azbej Tristan államtitkár,
valamint az FTC alelnöke, Nyíri Zoltán írt alá – a legnépszerűbb
magyar klub vállalja, hogy szervezett keretek között sportolási
lehetőséget nyújt az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak
alprogram keretében hazánkban tartózkodó hallgatóknak
– emellett a Ferencváros kinyilvánította szándékát, hogy
sporteszközökkel segítsen azokban a régiókban, ahol a keresztény
emberek üldöztetésnek vannak kitéve.

ARANYOS
AKROBATÁK

ÚJABB TŐRSIKEREK
A MAGYAR KUPÁBAN

Összesen hat érmet szereztek az FTC
versenyzői a vívó Magyar Kupa 3.
fordulójában. Férfi egyéniben fiatal
tőrözőnk, Szemes Gergő bronzérmet
nyert. Csapatban (Szemes Gergő,
Horváth Soma, Madura Máté, Skorka
Csongor) is a harmadik helyen zárt a
Fradi. A hölgyeknél a legjobb eredményt egyéniben Tölgyesi Zsófia érte
el, aki kilencedik lett, míg csapatunk az
ötödik helyen zárt. Vívóink a korosztályos versenyeken is remekeltek:
Szemes Gergő (a képen) a junioroknál
október után novemberben is aranyérmes lett, Skorka Csongor a kadet
és junior korosztályban is bronzérmet
szerzett, a junior Madura Máté hatodik
lett. A hölgyeknél Zsoldosi Karolina
a junioroknál állhatott fel a dobogó
legalsó fokára.
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A Verrasztó Evelynt is foglalkoztató Aqua Centurions
az ISL alapszakaszában az utolsó, 10. helyen végzett

HÍREK #

A FRADI AZ ÜLDÖZÖTTEK MELLETT

VÉGRE VERSENYBEN
A SZINKRONÚSZÓK

Szinkronúszó-szakosztályunk fiataljai legutóbb egy éve versenyeztek,
ezért kiemelten fontos volt az Érden
megrendezett Aquatic CEWE Kupa.
Az U15-ös korosztályban az egyéni
versenyben Kovács Klaudia bronzérmet nyert, míg Csanád Zita negyedik
lett. Párosban is bronzot ünnepelt az
FTC, a Fáczán Zsófia–Danóczy Réka
duó lett harmadik. A gyerekmezőny
kombinációs kűrjében bemutatott
csapatgyakorlat pedig a harmadik
bronzérmet jelentette az FTC-nek.

!

Nemrég Patlók Olivér, fair play díjas vloggerünk járt
szinkronúszóedzésen, hogy tesztelje a sportág nehézségét

A Fradi Kupa – Albert Flórián
Emlékversenyt immáron
16. alkalommal írták ki
akrobatikus tornászainknak.
A youth” korcsoportban a
”
Radvánszki Réka–Schneider
Lara Bianka
duó harmadik, míg az újonc
párosok versenyében a
Dán Zsófia–Fóti Zsófia
kettősünk második lett.
Az első helyen végzett a
13–19 évesek között induló
Király Jázmin–Ozsvár
Klára Róza–Trömböczky
Flanna összeállítású
egységünk, akárcsak a
manó 2-es korosztály egyéni
mezőnyében Kiskartalyi
Mila, aki mellé Bölcskei Anna
állhatott bronzérmesként a
dobogóra.
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Egy másik korábbi klasszis
kézilabdázónk, Pádár
Ildikó úgyszintén állandó
olvasója lapunknak:
Azt szeretem a Zöld &
”
Fehérben, hogy kompletten,
az összes szakosztályról
szóló hírek, események,
eredmények benne vannak.
Megismerhetünk addig
ismeretlen tehetségeket,
képet kapunk egykori
sportolóink jelenlegi
életéről, hogy mivel
foglalkoznak, mi tölti ki
a mindennapjaikat.”
Emblematikus
munkatársunk, Lakat T.
Károly állandó szerzőként
így fogalmazott a kerek
lapszám okán:
A Zöld & Fehér
”
magazinba írni olyan,
mint amikor Tom Jones
az otthon édes zöld
füvéről énekelt.
Számomra megtisztelő,
egyben varázslatos
időutazás ez, hiszen
visszahozza életem
legcsodásabb éveit,
egy olyan csapat emlékét,
amely a hatvanas
években hetente teletömte
szurkolókkal a Népstadiont.
Nem túlzok, ebben
a magazinban állandó
szerzőnek lenni az a fajta
kiváltság, mint amikor
az embert folyamatosan
a kezdőcsapatba
jelöli az edzője...”

www.fradi.hu

# HÍREK

Balogh Lenka

Vécsei Dani
és nagypapája

Őri Lili

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

www.fradi.hu
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Már az interneten is megtekinthető a Fradi Múzeum
teljes tárlata. Részletek a fradi.hu-n

fradi shop
shop.fradi.hu

# ÖRÖKZÖLD

egyszerûen az én teherautóm.
egyszerûen a legjobb.

DUPLA
RUHA

Ezúttal Elek Gábor, női kézilabdacsapatunk
vezetőedzője kérdezte Mucha Józsefet, egykori
remek válogatott labdarúgónkat, hogy miként
élte meg, amikor anno Zöllei János, azaz Kalap,
a közismert fradista fruttiárus így köszöntötte
az ellenfél híveit: Itt a Mucha, lesz ma ruha?

Ma már jókat nevetek, amikor felidézik
Kalap mondását, játékosként viszont
nem igazán örültem neki, mert nem
szerettem reflektorfényben lenni…

S

akkor, íme, Mucha József története, amely
éppen Kalaphoz és az idézett mondáshoz
kapcsolódik:

– Édesapám Mázáról, ahol születtem és
nevelkedtem, a közeli Komlóra és Pécsre
rendszeresen elutazott, hogy élőben láthasson,
amikor a Fradival ott játszottunk. Egyik
alkalommal éppen Komlón léptünk pályára,
amikor arra lettem figyelmes, hogy legendás
fruttiárusunk, Kalap a lelátón a tömeg közepén
állva sztentori hangon ezt kiabálja: ”Mucha
bácsi, de jó, hogy látom, végre itt van.
Bányász barátaim, itt a Mucha, lesz ma ruha,
s mivel két Mucha is itt van, ma dupla ruha
lesz nektek.” A derék bányászok hahotázva
fogadták Kalap zrikáját, mert pontosan tudták,
hogy a fruttiárus mennyire szereti az egyszerű,
kétkezi munkásokat, ezért is járt olyan gyakran
a Komló meccseire, s nem csak a Fradi ellenire.
A lelátón kacagó bányászokkal ellentétben
édesapám nem tudta, hová bújjon a harsány
mondatokat követően, nem szeretett a
középpontban lenni, nem bírta a rivaldafényt,
nem is tudta kezelni a helyzetet a lelátón. Tőle
örököltem a visszafogottságot, akkoriban én
is nehezen éltem meg ezeket a kedves, ám túl
zajos történeteket. A Fradiban idővel azonban
hozzá kellett szokni, mert a klub és valamennyi
játékosa folyamatosan a középpontban van.
Nekem sikerült, de szegény fater évekig
emlegette a komlói esetet…
www.fradi.hu

MUCHA
JÓZSEF

A LABDA KÉZRŐL KÉZRE, LÁBRÓL LÁBRA,
A TÖRTÉNET SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR.
FERENCVÁROSI SPORTOLÓK, KOLLÉGÁK
MESÉLNEK EL EGY-EGY TÖRTÉNETET,
S MÁRIS PASSZOLNAK EGYIK TÁRSUKHOZ.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Bathó Mártához, a női tornászok vezetőjéhez,
aki közel ötven éve szolgálja a Fradit:
Manapság is van annyi tehetség és ugyanolyan
nyüzsgő az élet a tornászoknál, mint régen?

16

!

Az idei BL-szereplést megelőző két nagy nemzetközi kupasikernek
is részese volt játékosként (1975, KEK), illetve edzőként (1995, BL)

A tökéletes, teljes körű MAN-csomag: az MAN teherautók új generációja minden téren meggyőző a minden idők legjobb MAN járművezetői munkahelyével, kiváló hatékonyságával és költséghatékonyságával, a járművek optimális rendelkezésre állásával és az
ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások terén ápolt erős partnerkapcsolatokkal. Ezek együttesen azt eredményezik, hogy az új MAN TGX
típus a 2021-es Év Tehergépjárműve!
Mi az MAN-nél pedig büszkék vagyunk az elért eredményeinkre! #SimplyMyTruck
HeuscHmidt AttilA | Pest megye és kommunális értékesítés • Mobil: +36 30 984 5703 • attila.heuschmidt@man.eu
V rgA Bence | Budapest, Pest megye, Fejér megye • Mobil: +36 20 320 0746 • bence.varga@man.eu
VA
VArgA
dá id norBert | Budapest, Pest megye • Mobil: +36 30 976 9985 • norbert.david@man.eu
dáV
dáVid
HorVátH csABA | Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun megye északi fele • Mobil: +36 20 318 6367
• csaba.horvath@man.eu
BlAskoVics Péter | Vas, Zala, Veszprém megye • Mobil: +36 20 265 3739 • peter.blaskovics@man.eu
gYÕri gáBor | Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye • Mobil: +36 20 216 4145 • gabor.gyoeri@man.eu
scHnell ricHárd | Baranya, Somogy, Tolna megye, Bács-Kiskun megye déli fele • Mobil: +36 30 201 9890
• richard.schnell@man.eu
szAlAY zoltán | Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye • Mobil: +36 30 311 8190 • zoltan.szalay@man.eu
szekeres gergő | Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye • Mobil: +36 30 747 4789 • gergo.szekeres@man.eu

# FUTBALL

Fagyos meccsek
forró szívvel

Bár labdarúgócsapatunknak nem sikerült kiharcolnia a tavaszi nemzetközi szereplést,
az embert próbáló 2020-as év a 31. bajnoki cím, a Bajnokok Ligája-selejtezős menetelés
és a 25 év után újra megélt BL-csoportkör miatt is felejthetetlen marad. Helyszíni riportok
a Juventus, a Barcelona és a Dinamo Kijev elleni BL-mérkőzésekről. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
www.fradi.hu

18

!

A Barcelona is elkövette azt a gyakori hibát, hogy egy Facebookbejegyzésében Budapest helyett Bukarest szerepelt hazánk fővárosaként

FUTBALL #

NOVEMBER 24., JUVENTUS–FTC
Olaszország, Torino, 5 fok
55 évvel a nagy torinói diadal, a Vásárvárosok
Kupája döntőjében dr. Fenyvesi Máté góljával elért
1-0-s győzelem után a Ferencváros labdarúgócsapata ismét a Juventus otthonába látogatott. A két
csapaton kívül azóta szinte minden megváltozott.
Az akkori, júniusi meleg helyett most novemberi
hideg fogadta a mieinket, akik még esélytelenebbnek számítottak, mint az évtizedekkel ezelőtti Fradi.
Arról nem is beszélve, hogy a koronavírus-járvány
miatt az idei esztendő egyébként is teljesen más,
mint az eddigiek.
Látogatásunk idején például egész nap kijárási tilalom volt érvényben Torinóban. Más kérdés, hogy a
szenvedélyes olaszoknak nem a fegyelem a legerősebb tulajdonságuk. Bár a turisták hiányoztak az
utcákról, a terek, parkok jelen körülmények között is
igen nyüzsgőnek hatottak...
Megszokott a külföldi mérkőzések napján, hogy
csapatunk délelőtt rövid sétát tesz a játékosokat
elszállásoló hotel körül. Ezúttal sem volt másképp,
mindössze annyi változott, hogy együttesünk vezetőedzője, Sergei Rebrov a biztonság kedvéért megkérdezte az őket kísérő rendőröket, mégis, merre
indulhatnak, hol tehetik meg a szűk negyedórás
átmozgatást.
Így érkezett el az este kilencórás meccskezdés.
21.20-ra pedig már a világraszóló meglepetés is
készülőben volt, amikor a mindössze 25 éves, az
albániai szegénységben a Bajnokok Ligájáról csak
álmokat szövögető Myrto Uzuni remek góljával
vezetést szereztünk a világhírű Juventus otthonában! Örömünket az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo lohasztotta le kicsivel később, de így
is bizakodva ültünk a torinói stadionban: annyira
meccsben vagyunk, annyira egységes a csapat,
hogy meglehet a csoda.
Teltek, múltak, vagy inkább, mi úgy éreztük, vánszorogtak a másodpercek, de sehogy sem akart véget
érni a mérkőzés. A hosszabbítás második percében
a rendkívül szerencsés Álvaro Morata fejese valahogy utat talált Dibusz Dénes kapujába. Annak van
szerencséje, aki megdolgozik érte – tartja a futballközhely, amelyet azonban most egyáltalán nem
éreztünk helytállónak. Ha valaki, akkor Dibusz Dénes
hosszú évek óta tartó alázatos, kemény munkájával igazán rászolgált volna, hogy a labda valahogy
kifelé sodródjon.
Sergei Rebrov nem az a lelkizős típus, de másnap,
mielőtt felszállt volna a repülőre, minden egyes
játékosát bevárta, hogy váltson vele néhány szót az
előző esti történésekről. Fájó vereséggel, de nagy
büszkeséggel ért véget tehát a torinói kaland.

!

A szomszédos országokból három csapat, a Salzburg,
a Dinamo Kijev és a Sahtar Doneck szerepelt a BL-ben

Bajnokok Ligája, G csoport, 4. forduló

JUVENTUS–FTC 2-1 (1-1)
Torino, Juventus Aréna

Juventus: Szczesny – Cuadrado, Danilo, De Ligt,
Alex Sandro – Bentancur (Rabiot, 83.), Arthur (Ramsey, 83.)
– McKennie (Kulusevski, 62.), Bernardeschi (Chiesa, 62.) –
Dybala (Morata, 62.), Cristiano Ronaldo.
Vezetőedző: Andrea Pirlo
FTC: Dibusz – Lovrencsics (Botka, 75.), Blazic, Frimpong,
Dvali, Heister – Sigér (Laidouni, 75.), Somália – Zubkov (Isael,
70.), Uzuni, Tokmac (Boli, 70.).
Vezetőedző: Sergei Rebrov
Gólszerzők: Cristiano Ronaldo (35.), Morata (92.),
illetve Uzuni (19.)
Sárga lapok: Sigér (67.), Danilo (80.), Chiesa (93.)

DECEMBER 2., FTC–BARCELONA
Magyarország, Budapest, -4 fok
Reménykedhettünk benne, hogy a két sztárcsapat
elleni négy mérkőzésből egyszer közel leszünk a
pontszerzéshez. A Juventus ellen tényleg csak másodpercekre voltunk ettől. És sajnos az is várható
volt, hogy lesz olyan találkozónk, amelyen világhírű
ellenfeleink bebizonyítják, miért is ámulnak el százmilliók a játékuktól.
A Puskás Arénában megrendezett összecsapáson erre láthattunk példát. Egy köténypassz a
bal szélen, egy tökéletes beadás, majd sarokkal
a befejezés – ha nem a Fradinak lövik ezt a gólt a
katalánok, még mi is megtapsoltuk volna. Griezmann találatát Braithwaite-é és Dembéléé követte,
a Barca pedig 3-0-val zárta magyarországi látogatását. Nem törölték fel velünk a padlót, a csapat
tartása megmaradt, de be kellett látnunk, ez egyelőre más szint.
Bajnokok Ligája, G csoport, 5. forduló

FTC–BARCELONA 0-3 (0-3)
Budapest, Puskás Aréna

FTC: Dibusz – Botka, Blazic, Frimpong, Dvali, Heister (Lovrencsics, 64.) – Somália (Haratin, 81.), Sigér (Laidouni, 64.) – Isael,
Uzuni (Baturina, 71.), Tokmac (Mak, 71.).
Vezetőedző: Sergei Rebrov
Barcelona: Neto – Dest, Mingueza, Lenglet (Alena, 65.), Jordi
Alba (Firpo, a félidőben) – Pjanic, Sergio Busquets (de Jong,
a félidőben) – Francisco Trincao, Griezmann (Riqui Puig, 65.),
Dembélé – Braithwaite (De La Fuente, 80.).
Vezetőedző: Ronald Koeman
Gólszerzők: Griezmann (14.), Braithwaite (20.),
Dembélé (28. – 11-esből)
Sárga lapok: Frimpong (27.), Busquets (30.),
Griezmann (53.), Trincao (70.)
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DECEMBER 8., DINAMO KIJEV–FTC
Ukrajna, Kijev, -8 fok
Nagy hideg, nagy dugó. Mintha csak a 2019-es,
moszkvai utunk elevenedett volna meg 2020-ban,
Kijevben. A FradiMédia stábja a reptérről egyenesen
a Dinamo Kijev korábbi stadionjába – a legendás
edzőről, a korábban Sergei Rebrovot is jól ismerő
és irányító, azóta sajnos fiatalon elhunyt Valerij
Lobanovszkijról elnevezett létesítménybe
– buszozott. Ide szerveztünk le ugyanis interjút az
ukrán klub alelnökével, Olekszij Szemenenkóval, aki
évtizedek óta szolgálja a Kijevet, ennek köszönhetően majd 30 éve ismeri ukrán mesterünket. Az apropó természetesen az Európa liga-folytatásról döntő
összecsapás volt, mi azonban elsősorban mégsem
erről, hanem a legtöbbször titokzatos, magáról igen
keveset felfedő Sergei Rebrov kevésbé ismert oldaláról faggattuk a sportvezetőt.
Jó napot kívánok!” – köszönt hangos, jól csen”
gő magyarsággal Szemenenko úr, aki nem sokkal
később gyorsan világossá tette, nemcsak egy
rögtönzött udvariaskodás miatt fogadta magyarul
stábunkat.
– A Ferencváros ismerete nem függ össze Rebrovval, hiszen a klubjukat már régóta kedvelem, egészen pontosan 1975 óta. Biztos értik, mire gondolok,
arra a KEK-döntőre, amikor a Dinamo Kijev legyőzte
a Ferencvárost. A vasfüggöny korában a magyar
futball meghatározó szereplője volt a régió labdarúgásának, ezért követtem az önök játékosait és a
Fradit is. Ahogy nekünk volt egy Blohinunk, önök
Albert Flóriánnal büszkélkedhettek, mindketten
kimagaslóan futballoztak. Sergei Rebrov vezetésével pedig új fejezet kezdődött a Ferencváros és a
magyar futball történetében is.
Nem is akármilyen fejezet, hiszen a mester két év
alatt két bajnoki címnél, egy-egy El- és BL-csoportkörnél jár, lapzártánk pillanatában pedig a
háromfrontos terhelés mellett, eggyel kevesebb
mérkőzést játszva is hét ponttal vezeti az NB I tabelláját a csapatával.
– A tudásvágy az, ami a játékos és az edző Rebrovot összeköti – folytatta Szemenenko. – Bár ő maga
is kiválóan futballozott, mindig videófelvételeket
nézett vissza a külföldi labdarúgókról. Ugyanez
jellemző rá edzőként is. Másodedzőként kezdett
el dolgozni, majd mikor Blohin elment, átvette a
Dinamo felnőttcsapatának vezetését. Megszokhattuk, hogy a szezonok közötti időszakban mindenki
pihenni megy a tengerpartra, Rebrov ehelyett előre
leegyeztetett tanulmányutakra utazott a Premier
League, a Bundesliga és a La Liga csapataihoz és
edzőihez. Összetett személyisége van.

www.fradi.hu

Ugyan szerény ember, de nagyon következetes,
és ragaszkodik az elveihez. Ha valamiről kialakult
az álláspontja, azt tűzön-vízen keresztülviszi, képes
szembeszállni bárkivel. Még Lobanovszkijjal is vitába
mert szállni, pedig tudjuk, hogy erre nem sokan
vállalkoztak. És még egy érdekes statisztika, ami a
sportban mindig fontos. Mielőtt Rebrov lett volna a
Dinamo edzője, a Kijev hat évig nem tudott bajnoki
címet nyerni, és amióta elment, immáron négy éve,
azóta ismét nem sikerült az élen végezni. Vissza is
kellene kérnünk őt önöktől, persze csak viccelek...
Bajnokok Ligája, G csoport, 6. forduló

DINAMO KIJEV–FTC 1-0 (0-0)
Kijev, Olimpiai Stadion

Dinamo Kijev: Buscsan – Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mikolenko – Saparenko, Szidorcsuk (Andrijevszkij, 91.), Garmas
(Sepelijev, 70.) – Cigankov (Ljednyev, 85.), Verbic (Gerson
Rodrigues, 85.), De Pena (Supriaha, 70.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics (Botka, 80.), Blazic, Dvali, Heister
– Somália, Laidouni, Haratin (Isael, 74.) – Zubkov (Mak, 80.),
Tokmac (Boli, 86.), Uzuni (Baturina, 74.).
Vezetőedző: Sergei Rebrov.
Gólszerző: Popov (60.)
Sárga lap: De Pena (27.), Garmash (37.), Laidouni (45.),
Haratin (47.), Blazic (58.), Isael (84.)
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Az NB I 7. fordulójának álomtizenegyében Dibusz, Frimpong,
Heister és Skvarka is helyet kapott

!

A derbit követően a 8. forduló legjobb 11-ébe
Dibusz Dénes és Somália került be
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Még viccnek is rossz, csúszna ki a szánkon, de a
kedves fogadtatás miatt persze megértően bólogatunk. Nem csoda, ha a régi barátot vegyes érzések
gyötrik: mindig szorított Rebrovnak, ezúttal mégis
kivételt kell tennie.
Szemenenko úr sztorik tucatját mesélte el, s
mindegyik Rebrov maximalizmusát támasztotta
alá. Például amikor Amerikában Rebrov rádióamatőr-azonosítóját magasba tartva találta meg a
kijevi csapatot egy fiatalember – így derült ki, hogy
az akkor még profi labdarúgó Rebrov a rádiósportban is világhírű. Vagy amikor az angliai légiós évek
során bírságot is kapott, amiért teleaggatta a házát
szatelitantennákkal, a szomszédai számára ezzel
gyakorlatilag lehetetlenné téve, hogy bármilyen
tévécsatornát foghassanak... Nem beszélve arról
az esetről, amikor egyesen Lobanovszkij munkáját
nehezítette meg: a műholdakról nem tudták átmásolni az edző által kért meccsfelvételeket, Rebrov
ugyanis folyamatos rádiózásra használta a Dinamo
Kijev antennáit.
Fájó szívvel köszöntünk el, örömmel hallgattuk volna
még a szórakoztató történeteket, de a Lobanovszkij Stadionból át kellett érnünk a 2012-es Európa-bajnokságra felújított, egyébként már közel 100
esztendős Kijevi Olimpiai Stadionba, ahol csapatunk
hivatalos edzését és sajtótájékoztatóját tartották.
Kis ízelítőt a kijevi télből is kaptunk, a hőmérő egyre
inkább megközelítette a mínusz 10 fokot, így nem
csak a pályán, az oldalvonal mellett is nagy volt a
mozgolódás... A talaj persze fagyos volt, de senki
nem keresett kifogást, mindenki tudta, mi a dolga:
győzni kell, hogy tavasszal az Európa-ligában folytathassuk szereplésünket.
A kijevi érkezésünk előtti hétvégék bezárva teltek
az ukránoknak, a világjárvány megfékezése érdekében több héten keresztül szombaton és vasárnap
nem lehetett kimozdulni, még boltba sem. A szigorú
korlátozást azonban az ünnepek közeledtével időlegesen feloldották, így Ukrajna fővárosa is pezsgett.
Mindez a monumentális épületekkel, a nagy parkokkal, a vibráló fényreklámokkal és a szállingózó hóval
már-már egy karácsonyi amerikai film érzetét adta.
Ilyen hangulatban, több réteg ruhával felfegyverkezve vágtunk neki a helyi idő szerint igazán későn,
este 10 órakor kezdődő összecsapásnak.
A végeredmény ismert. Bár csapatunk több szép
akciót vezetett, nagy helyzeteket is kidolgozott,
mégsem sikerült nyernie, sőt egy oldalszabadrúgás
utáni fejesgóllal el is vesztette a mérkőzést.
– Mindenki mindent megtett, ezért úgy gondolom,
nem ezt érdemeltük. Mivel még most is három-négy
naponta játszunk mérkőzéseket, majd csak az
utolsó idei bajnoki után tudatosulhat mindenkiben,
milyen is volt ez az ősz.
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A 9. fordulóban Dibusz Dénes, Ihor Haratin és Michal Skvarka
képviselte a Fradit a forduló csapatában

!

A Mezőkövesd elleni játékával Tokmac (323 InStat-index-pont)
és Lovrencsics (313) is a 10. forduló 5 legjobbja között volt

MAJD CSAK AZ UTOLSÓ
IDEI BAJNOKI UTÁN
TUDATOSULHAT
MINDENKIBEN, MILYEN
IS VOLT EZ AZ ŐSZ.
AKKOR ÉRTJÜK MAJD
MEG IGAZÁN, MILYEN
ERŐSSÉGŰ CSAPATOK
ELLEN JÁTSZHATTUNK,
ÉS MENNYI ÖRÖMÖT
OKOZTUNK EZZEL
A SZURKOLÓKNAK
Akkor értjük majd meg igazán, milyen erősségű csapatok ellen játszhattunk, és mennyi örömöt okoztunk ezzel a szurkolóknak – összegezte csalódottan
a Ferencváros 2020-as, biztosan sokáig emlékezetes Bajnokok Ligája-szereplését a csapat kapitánya,
Lovrencsics Gergő.
A 2020-as év mindenkinek megterhelő, kimerítő,
igazán embert próbáló volt. Sergei Rebrov csapatának köszönhetően azonban sok-sok év múlva
nemcsak a koronavírus jut majd az ember eszébe,
hanem a Honvéd-meccs utáni népligeti ünneplés,
Sigér Dávid Celtic ellen lőtt bombája, Lovrencsics
Gergő Dinamo Zagreb ellen szerzett találata, a hazai
Molde-meccs utáni, egészen különleges tombolás a
szurkolókkal közösen, a Dinamo Kijev elleni pontszerzés, a Juventus elleni, idegenbeli éles meccs, a
világtörténelem valaha volt két legjobb labdarúgója,
a Lionel Messi és Cristiano Ronaldo elleni csaták.
Ezért pedig igazán hálásak lehetünk az idei évnek
és a Ferencváros csapatának.

A G CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. JUVENTUS
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6

5

–

1

14-4

15

2. BARCELONA 6

5

–

1

16-5

15

3. Dinamo Kijev 6

1

1

4

4-13

4

4. Ferencváros

–

1

5

5-17

1

6
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Címvédő labdarúgócsapatunk a BL-szereplés közepette sem adta alább az NB I-ben:
a Honvéd, az MTK, a DVTK és a ZTE legyőzésével folytatta hadjáratát a harminckettedik aranyérem felé. E négy meccsen háromszor is betalált a nyáron szerződtetett
20 éves horvát támadó, Roko Baturina, aki immár nem csupán kupaspecialista.
SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

ÚGY ÉRZEM, SOKAT
FEJLŐDTEM, HATÁROZOTTABB VAGYOK
A HELYZETEKNÉL,
S JOBBAN MEGTARTOM
A LABDÁT. SOKAT
SEGÍT, HOGY
A FRADINÁL JÓ
LABDARÚGÓKKAL
VAGYOK KÖRÜLVÉVE
www.fradi.hu
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A Honvéd elleni teljesítményével és 318-as InStat-indexével
Marcel Heister a 11. forduló 3. legjobb játékosa lett

FUTBALL #
NB I, 11. forduló:
HONVÉD–FTC 0-1 (0-1)
Budapest, Hidegkuti Nándor Stadion.
Játékvezető: Solymosi Péter
Honvéd: Tujvel – Mezghrani, Lovric, Baráth B. (Craciun,
86.), Bocskay, Kesztyűs – Nagy G. (Aliji, 46.), Hidi, Gazdag – László (Eppel, 59.), Ugrai (Balogh N., 71.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic (Dvali, 88.), Kovacevic,
Heister – Haratin (Vécsei, 63.), Somália – Uzuni, Isael
(Baturina, 88.), Tokmac (Skvarka, 71.) – Boli (Mak, 71.)
Gólszerző: Heister (27.)
Sárga lap: Gazdag (35.), Ugrai (51.)

A Honvéd a kiesőzónában tanyázik, de azért megnehezítette a dolgunkat. Egyetlen gól döntötte el
a mérkőzést – no de milyen gól! A 27. percben egy
kifejelt szöglet után a kaputól 18 méterre álló Marcel
Heister elé pattant a labda, védőnk kapásból nagy
erővel lőtt a léc alá.
A Honvéd legyőzése után az MTK elleni örökrangadó következett. A Groupama Arénában Tokmac
Nguen találatával szereztünk vezetést, majd a
hajrában a becserélését követően 38 másodperccel
Roko Baturina állította be a 2-0-s végeredményt.
Ez a villámgól volt Baturina idénybeli első bajnoki
találata; a Magyar Kupában alacsonyabb osztályú
csapatok ellen két mérkőzésen már ötször is eredményes volt.
Boldog vagyok, hiszen hosszú ideje vártam arra,
”
hogy megszerezzem az első bajnoki gólomat” –
lelkendezett a horvát csatár.
Egy hét múlva Miskolcon újabb mérföldkő következett Baturina fradista pályafutásában, először
szerepelt a kezdőcsapatban. Az erős testfelépítésű
center újra bizonyított: a DVTK ellen hat perc elteltével köszönt be.
A jó teljesítménynek meglett a jutalma, Sergei Rebrov vezetőedző a Barcelona és a Dinamo Kijev elleni
BL-mérkőzéseken is pályára küldte Baturinát. Keretünk egyik legifjabb labdarúgója a katalánok elleni,
budapesti mérkőzésen közel járt a gólszerzéshez.
Nagy és különleges pillanat volt a debütálás a
”
Bajnokok Ligájában, a becserélésem előtt kavarogtak bennem az érzések. Volt egy veszélyes fejesem a Barcelona ellen, a meccs után kicsit rosszul
is éreztem magam, hogy nem ment be – idézte
fel a debütálás perceit. – Jó lenne minden évben a
Bajnokok Ligájában szerepelni. Kicsit furcsa ezt
kimondanom, hiszen mielőtt a Ferencvároshoz
szerződtem, a szüleimnél éltem. Úgy érzem, sokat
fejlődtem, határozottabb vagyok a helyzeteknél,
s jobban megtartom a labdát. Sokat segít, hogy a
Fradinál jó labdarúgókkal vagyok körülvéve.”
Baturina a ZTE ellen a 60. percben, még 0-0-nál állt
be. Kisvártatva megszereztük a vezetést (Laidouni
révén), a 70. minutumban pedig jött az újabb Baturina-gól, rövid időn belül a harmadik, amit az ifjú
játékos Gera Zoltánt idéző szaltóval ünnepelt.
Baturina beindult. Ő lehet tavasszal az egyik
fegyverünk, ez már nem is kérdéses.

!

A 12. forduló két legjobb játékosa az InStat-index szerint
Frimpong (330 pont) és Tokmac (318) volt

NB I, 12. forduló:
FTC–MTK 2-0 (1-0)
Budapest, Groupama Aréna.
Játékvezető: Antal Péter
FTC: Dibusz – Botka, Frimpong, Blazic (Kovacevic, 86.),
Heister – Haratin, Laidouni – Tokmac (Mak, 74.), Isael
(Varga, 81.), Uzuni (Skvarka, 74.) – Boli (Baturina, 74.)
MTK: Mijatovic – Ikenne-King, Varju, Ferreira, Kata – Lencse, Cseke, Biben – Prosser (Drljo, 78.), Dimitrov, Miovski
Gólszerzők: Tokmac (40.), Baturina (75.)
Sárga lap: Heister (30.), Blazic (56.), illetve Varju (19.),
Kata (42.), Miovski (54.)
NB I, 13. forduló:
DVTK–FTC 1-3 (1-2)
Miskolc, DVTK Stadion.
Játékvezető: Andó-Szabó Sándor
DVTK: Antal – Polgár, Hegedűs (Orosz, 91.), Karan –
Shestakov (Vági, 73.), Max, Rui Pedro (Szűcs, 73.), Márkvárt, Memolla – Grozav (Makrai, 81.), Hasani
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Frimpong, Kovacevic, Heister
(Botka, 70.) – Laidouni (Vécsei, 70.), Haratin (Somália,
64.) – Mak, Boli, Zubkov (Uzuni, 64.) – Baturina (Skvarka,
82.)
Gólszerzők: Rui Pedro (15.), illetve Baturina (6.), Zubkov
(19.), Uzuni (67.)
Sárga lap: Haratin (25.), Rui Pedro (30.), Hasani (43.),
Shestakov (46.), Lovrencsics (53.), Grozav (54.), Hegedűs (57.), Frimpong (63.), Uzuni (87.)
NB I, 14. forduló:
FTC-ZTE 2-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna.
Játékvezető: Kárpály Mihály
FTC: Dibusz – Botka, Blazic, Dvali, Heister – Somália
(Haratin, 79.), Laidouni – Mak (Uzuni, 79.), Isael (Zubkov,
60.), Tokmac (Sigér, 70.) – Boli (Baturina, 60.)
ZTE: Demjén – Szépe, Bobál D., Lesjak (Kovács B., 77.)
– Vass P., Favorov (Tajti, 71.), Gergényi (Németh E., 77.),
Sankovic, Bedi – Babati (Zimonyi, 71.), Dragóner (Könyves, 56.)
Gólszerző: Laidouni (68.), Baturina (70.)
Sárga lap: Sankovic (28.), Gergényi (53.), Szépe (67.),
Laidouni (73.), Németh E. (81.)
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Furcsán kezdődött fővárosi karrierje: egyből rehabilitációval, mert megsérült. Már ezalatt kitűnt, men�nyire céltudatos, ő aztán tényleg mindent elkövetett
annak érdekében, hogy minél hamarabb újra pályára
léphessen. Mire teljesen felépült, már Sergei Rebrov
volt az FTC vezetőedzője. Sigit tehát nem az ukrán
mester kívánságára szerződtette a Fradi. Ennek
megfelelően keményen meg kellett harcolnia a helyéért. Sikerült. Rebrov bízott benne, a 7. fordulóban, a
Fehérvár elleni rangadón máris a kezdő tizenegybe
jelölte. Sigér remek idényt zárt, 23 bajnoki meccsen
játszott, s két gólt is szerzett, az első, az MTK elleni
találata az év gólja lett.
Mégsem ülhetett a babérjain. A Fradi 2019 nyarán
kölcsönbe elhozta Ihnatenkót a Sahtartól, aki kezdetben több lehetőséget kapott nála. Sigér nem duzzogott, mi mást tehetett, edzett keményen és kivárta a
sorát. S amikor szóhoz jutott, igyekezett bizonyítani.
Feltűnő volt a különbség, amikor ő volt a pályán, s
nem Ihnatenko. Nem kell ezt a kérdést sokáig ragozni, az ukrán játékost télen hazaküldték... 2019 ősze
másról is emlékezetes marad a pályafutásában: a
Montenegró elleni barátságos meccsen bemutatkozott a válogatottban.
Akik attól is féltették, vajon megállja-e a helyét a
Fradiban, nem győztek csodálkozni, mert ennél is
volt magasabb fokozata. Tavasszal kirobbanthatatlan
volt a csapatból, második idényében is bajnoki címet
ünnepelhetett az FTC-vel, s a 27 bajnokin öt gólt is
szerzett. Sőt, egyszer-egyszer betalált a Magyar
Kupában, a Bajnokok Ligája selejtezőjében és az
Európa-liga csoportkörében is, tehát összesen nyolc
gólig jutott.
Ezután sem volt megállás. A Bajnokok Ligája selejtezőjében immár nemcsak alap-, hanem húzóember
lett a csapatban, a Celticnek lőtt gólját sokáig fogják
emlegetni. A válogatottban is előrébb lépett a rangsorban. Marco Rossi nagyszerűen érzett rá, hogy a
Ferencváros hétről hétre kemény nemzetközi mec�cseken edződő játékosaira a válogatottban is bátran
oszthat nagyobb szerepet, az addig is rendszeresen
kerettag Lovrencsics Gergő mellett Dibusz Dénes,
Botka Endre és Sigér Dávid is egyre több játékidőt
kapott. S mindannyian éltek a lehetőséggel.
A nemzeti csapat nyolc őszi mérkőzéséből Sigér hétszer is játszott, s már nem epizodistaként, mint egy
évvel korábban. A teljesítményére a törökök ellen
szerzett találattal tette fel a koronát.
Sigér Dávid november 30-án ünnepelte a harmincadik születésnapját. Megállhatna ünnepelni, de ahogy
ismerjük, ő robog tovább.

Nem bombagól volt, mint amilyet az MTK (amiért
kiérdemelte az év gólja címet) vagy a Celtic ellen
rúgott; sőt nem is lőtte, inkább rápattant a labda –
de ott kellett lenni, oda kellett érni, hogy helyzetbe
kerülhessen. Ez Sigér Dávid védjegye, a szüntelenül,
fáradhatatlanul robotoló középpályás, aki a pálya
mindegyik pontján feltűnik, s olyankor segíti ki a csapatát, amikor annak a leginkább szüksége van erre.
A törökök elleni találat győzelmet ért (Varga Kevin
gólja az utolsó pillanatokban már csak a ráadás volt),
amivel a magyar válogatott a csoportja élén végzett
a Nemzetek Ligájában, s feljutott az elitbe,
az A osztályba.
– Jókor voltam jó helyen, igyekeztem úgy belecsúszni a labdába, hogy gól legyen. Boldog vagyok, hogy
a sok munka meghozta ezt a találatot – elevenítette
fel a pillanatot Sigi a rá jellemző szerénységgel.
Középpályásunk mindhárom novemberi válogatott
meccsen pályára lépett. Izland ellen még csereként;
idézzük csak föl, Szoboszlai gólja előtt is kulcsszereplő volt. Először ugyan hibázott, aztán egyből javított,
ő blokkolta az izlandi lövést, majd ugyancsak ő indította Szoboszlait. Szerbia és Törökország ellen már
kezdett, mindkétszer megállta a helyét, sőt a törökök
ellen nyerőemberré lépett elő.
Félelmetes, amilyen meredeken ível felfelé a karrierje. A 2016–17-es idényben még a másodosztályban
szerepelt, azzal alapozta meg későbbi sikereit, hogy
akkor feljutott az NB I-be a Balmazújvárossal. Gond
nélkül vette a következő szintet, az első osztályban
is a hajdúsági együttes meghatározó játékosa volt.
Akkor figyelt fel rá a Ferencváros, s 2018 nyarán már
a Fradival készült.

TOVÁBB SZÁGULD SIGIVEL
A SIKEREXPRESSZ

Sigér Dávid újabb és újabb csúcsokat hódít meg. Törökország ellen megszerezte
az első gólját a válogatottban, majd a torinói majdnem bravúr előtt magánemberként
is hatalmas boldogságban volt része, megszületett a kisfia, Áron. November
30-án úgy ünnepelte a harmincadik születésnapját, hogy volt mire vissza-,
s persze van is miért előre nézni. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS
www.fradi.hu
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Bár Sigér Dávidot a Balmazújvárostól igazoltuk,
valójában a Debrecen neveltje

EZ SIGÉR DÁVID
VÉDJEGYE, A
SZÜNTELENÜL,
FÁRADHATATLANUL
ROBOTOLÓ KÖZÉPPÁLYÁS, AKI A PÁLYA
MINDEN PONTJÁN
FELTŰNIK, S OLYANKOR
SEGÍTI KI A CSAPATÁT,
AMIKOR ANNAK
A LEGINKÁBB
SZÜKSÉGE VAN ERRE
!

Törökország ellen kilencedszerre szerepelt
a válogatottban, s az első gólját szerezte

27

www.fradi.hu

AZ ELSŐ NB I-ES GÓLJÁRÓL
Sigi élete első NB I-es gólját éppen a Ferencváros
ellen lőtte. Majd a Balmazújváros kiesését éppen
a Fradi pecsételte meg azzal, hogy a 2017–2018-as
idény utolsó fordulójában 3-3-at játszott a hajdúsági
csapattal, amely így kiesett az NB II-be.
Hatalmas élmény volt az első NB I-es gólom,
”
különösen, hogy a Ferencvárosnak rúgtam, a
Fradi elleni meccs mindig mindenkinek kiemelten
fontos. A Böde Daninak szánt indítást sikerült
lefülelnem, előrepasszoltam, aztán futottam föl
a kapu elé, Arabuli nagyszerűen kanyarította
a labdát a védők mögé, a hosszún éppen
jókor érkeztem. A gólommal 2-0-ra vezettünk,
bízhattunk a győzelemben, ám a Fradi fordított
3-2-re. A Ferencvárostól még a télen kerestek,
aztán viszont nem beszéltem senkivel. Meg is
kértem az ügynökömet, hogy amíg véget nem ér
a bajnokság, ne említsen egyetlen ajánlatot se,
mert a Balmazújváros bennmaradására akartam
összpontosítani. Fájt, persze, hogy fájt a kiesés,
másnap viszont megtudtam, hogy hív a Fradi.”
SERGEI REBROVRÓL
Sigér Dávid ugyan nem Sergei Rebrov kívánságára
került az FTC-hez, ám az ukrán trénerrel kölcsönös
tisztelettel viseltetnek egymás iránt.
Sokszor rácsodálkozom, mennyire hasonlóan
”
látjuk a futballt. Sohasem volt olyan edzőm, aki
taktikailag ennyire felkészült, labdarúgóként pedig
ilyen magas szintre jutott el. Mindenben egyetértek
azzal a stílussal, rendszerrel, amit ő honosított meg
a Ferencvárosnál. Érzem, bízik bennem, így arra
koncentrálhatok, ami a feladatom. Biztos lehetek
benne, hogy ha elvégzem, amit kér tőlem, az a
csapat hasznára lesz. A személye egyértelműen
pluszt hozott a karrierembe.”

AZ ÉV GÓLJA DÍJRÓL
Sigér Dávid rögtön az első ferencvárosi találatával
kiérdemelte Az év gólja címet. 2018. november 3-án
az MTK ellen rúgott távolról szép gólt, az elismeréshez
persze a Fradi-drukkerek támogatása is kellett, hiszen
a díjat a szurkolók szavazatai alapján ítélték oda neki.
Az év gólja díj is a hihetetlen kategóriája.
”
Tökéletesen sikerült eltalálnom a labdát csüddel,
miért is tagadnám, nekem nagyon tetszett a lövés.
Először is arra volt szükség, hogy a sportújságírók
az első tízbe jelöljék. Amikor háromra szűkítették a
listát, a feleségemmel éppen néztük a tévét.
Két hely, Bódi és Nego gólja már elkelt, hittem is,
meg nem is, amikor mondtam a feleségemnek,
most jövök én. Így történt. Nagy megtiszteltetés
volt, hogy ott lehettem a Nemzeti Színházban a
gálán. Akkor már bíztam benne, hogy meglesz a díj,
olyan volt, mint amikor az ember kupadöntőben lép
pályára, ott már nagyon rossz veszíteni. A Fradiszurkolóknak köszönhetően nyertem, ami után
őszintén mondtam köszönetet mindazoknak, akik
hozzásegítettek ehhez az elismeréshez.”
www.fradi.hu

A MENTALITÁSÁRÓL
Nem gondolom magam nagyon nagy tehetségnek,
”
a posztomból eredendően próbálok egyszerűen
játszani, védekező középpályásként nem rólam
szólnak a hírek. Olyan futballista vagyok, aki a
csapatáért dolgozik, de ez kívülről sokszor nem
látványos, csak aki mellettem van, vagy az edző látja,
hogy ez mennyire hasznos szerep. Zongoracipelő
vagyok, sohasem képzeltem többet magamról, mint
ami vagyok. Ilyen típusú futballista is kell a csapatba.
Az az erényem, hogy mindig ott vagyok, ahol
szükség van rám. Ezt próbálom kamatoztatni.
A tréningeken is sokat futok: ha látom, hogy hol
lenne a helyem, oda szaladok. Nem lazsálom el,
mondván, ez csak egy edzés.”
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Az Eb-re kijutó Fradi-játékosok 2016 után, a BLcsoportmeccsek okán, ismét hazai pályáról kvalifikáltak

A MEGKÉSETT KARRIERRŐL
Szokatlan pályaív, hogy valaki 26 évesen mutatkozik be az
NB I-ben, 27 évesen igazol a Ferencvároshoz, 28 évesen
debütál a válogatottban, 29 évesen viszont már a Bajnokok
Ligája főtábláján szerepel és tagja az Európa-bajnokságra
kijutott nemzeti csapatnak.
Lehet erről az oldalról is nézni a történetemet. Ehhez
”
viszont csak annyit fűznék hozzá, szeretném, ha ebből
erőt merítenének azok a játékosok, akik hasonló
korúak, akiket nem fedeztek fel fiatalon. Dolgozzanak
érte, hogyha nem is választják ki őket és nem lesz
szerencséjük, mint nekem, akkor is elmondhassák az
élsport befejezése után, mindent megtettek.”
A VÁLOGATOTTRÓL
Amikor Tömő Attila először hívott azzal,
”
hogy Marco Rossi meghívását tolmácsolja a
válogatottba, csak járkáltam fel-alá a lakásban,
s azon gondolkodtam, hihetetlen, hogy
ezt is elértem. Többször beszéltem a
feleségemmel arról, hogy a válogatottság
a következő nagy vágyam labdarúgóként,
ami idővel cél lett, ezért is vártam nagyon,
hogy hazaérkezzen, s megoszthassam vele
az örömöm. Olyan boldogságot jelentett,
amit a beteljesülés pillanatában is nehezen
fog fel az ember.”
AZ EB-RŐL, A NEMZETEK LIGÁJÁRÓL
Ami most velem történik, egészen
”
elképesztő! Meg kell próbálnom minél
hamarabb rendezni a gondolataimat,
és ezeket a helyén kezelni. Azzal az
egy dologgal kell foglalkoznom, ami
éppen előttem áll, különben gyorsan
összekuszálódhatnak a fejemben a
dolgok, mert annyira érzelemdús, nagy
dolgok történnek velem. Idő kell, hogy
feldolgozzam a történteket, de most
éppen nincs idő tűnődni.”

CÍMLAPSZTORI #

#18
SIGÉR DÁVID

# CÍMLAPSZTORI

A GYEREKE SZÜLETÉSÉRŐL
Nagyon hálás vagyok azért a sorsnak és
”
persze Áronnak, hogy ott lehettem a
születésekor. Nagyon sűrű volt az ősz,
s ezt a pillanatot nehéz tervezni.
Megkönnyebbülést jelentett, hogy a válogatottal
novemberben mindhárom meccsünket itthon
játszottuk. A törökök elleni meccs és a torinói
út között volt néhány nap, Áron éppen akkor,
vasárnap született. A csoda beteljesülése
volt, amikor végre a karjaimban foghattam.
Szerencsére sok örömben volt már részem
az életben, de ehhez foghatót még sohasem
éreztem. S ezt érzem azóta is mindennap,
valahányszor csak ránézek. Áron születésével
sok minden nyert értelmet az életemben.”

!

Negyedik alkalommal jutott ki a magyar válogatott az Eb-re,
mindannyiszor Fradi-játékosokkal a keretében
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# FUTBALL

FUTBALL #

Botka Endre Izland ellen a válogatott egyik legjobb
embere volt, ha az első félidőben, már 0-1-nél nem
ment bravúrral Bjarnason elől, valószínűleg elúszik
a meccs és az álom.
– Elképesztő, hihetetlen ez az év! A Fradival is
szenzációs csoportban szerepelünk a Bajnokok
Ligájában. Az első célunk az volt, hogy bejussunk
a csoportkörbe, most már az hajt bennünket,
hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a Barcelona, a
Juventus és a Dinamo Kijev elleni mérkőzésekből.
A válogatottal ugyanez a helyzet. Eddig az volt a
legfontosabb, hogy kvalifikáljunk az Eb-re, innentől
fogva meg azért teszünk meg mindent, hogy
júniusban bizonyítsunk a kontinenstornán – mondta
az eufória hatása alatt Botka.
Miután Gulácsi Péter Izland ellen kisebb testi és
nagyobb lelki sérülést szenvedett, Szerbia és
Törökország ellen Dibusz Dénes védte a válogatott
kapuját. Méghozzá hibátlanul.
– Hónapokkal ezelőtt talán nem sokan számítottak
volna arra, hogy ezekben a napokban ilyen sikereket
érünk el. Most aztán különösen szurkolhatunk azért,
hogy a nyáron újra nézők előtt játszhassunk. Az Ebre jutás a fontosabb, de a Nemzetek Ligájában talán
még nagyobb bravúrt értünk el. Amikor megtudtuk,
hogy kik lesznek az ellenfeleink, mi sem gondoltuk
volna, hogy sikerülhet a csoportgyőzelem.
Lovrencsics Gergő is kivette a részét az Izland
feletti sikerből, a 61. percben állt be csereként.
Kisebb húzódást szenvedett, ezért Szerbia
és Törökország ellen nem játszhatott, de
szerencsére nem kellett sokat kihagynia,
Torinóban már újra pályára léphetett a Fradival.

Fradisták
vezérletével
30

!

Gera Zoltán 2002-ben Cipruson,
Svájc ellen debütált a válogatottban

A magyar válogatott mellett a szlovének és az
albánok is megnyerték a csoportjukat a Nemzetek
Ligájában. Igaz, a C ligában, ők tehát a B osztályba
lépnek feljebb. A szlovéneknél Miha Blazic,
az albánoknál Myrto Uzuni alapember. Rajtuk
kívül Adnan Kovacevic és Eldar Civic (BoszniaHercegovina), Ihor Haratin és Olekszandr Zubkov
(Ukrajna), Róbert Mak (Szlovákia), valamint Lasha
Dvali (Grúzia) is tagja hazája együttesének.
A magyarokkal együtt tehát a különböző
válogatottakban szereplő fradistákból
egy komplett csapatot ki lehet állítani.

GERA ELŐDEI
1901 óta íródó történelme során a magyar
labdarúgó-válogatottnak nyolc olyan szövetségi
kapitánya volt, aki korábban a Ferencvárosban
futballozott. Íme, a teljes lista.
PATAKI MIHÁLY
BUKOVI MÁRTON
SÓS KÁROLY
LAKAT KÁROLY
VEREBES JÓZSEF
BÁLINT LÁSZLÓ
BICSKEI BERTALAN
PINTÉR ATTILA

Gera Zoltán is fontos szerepet kapott
a válogatottnál, a Szerbia és a Törökország
elleni mérkőzésen ő helyettesítette Marco Rossit.
– Nagyszerű közösség van a válogatottnál.
Általában gondot okoz a szövetségi kapitány
távolléte. Most azonban mindegy, ki ül
a kispadon, mindenki tudja a dolgát. Itt nincsenek
cserejátékosok. Mindenki ugyanúgy dolgozik, sikerre
éhes, győzni akar és a másikért is küzd.
Én ehhez semmit sem tettem hozzá, óriási dolog
kezdő edzőként, hogy tanulhatok, itt lehetek.
Ez a csapat győzelemre volt ítélve ezeken
a meccseken. Azzal megyek vissza az U21-hez,
hogy végtére is mennyire egyszerű ez a játék,
ha le vannak fektetve a szabályok – fogalmazott
Gera, aki közben az U21-es csapatot is
győzelemre (2-0) vezette Oroszország ellen.

Akkor jó a válogatott, ha jó a Fradi is – tartja a régi szállóige, amelynek igazságát újra
aláhúzhatjuk. Az FTC Bajnokok Ligája-szereplésével párhuzamosan a magyar válogatott
is hatalmas sikert, sőt sikereket ért el: kijutott a 2021-re halasztott Európa-bajnokságra,
a Nemzetek Ligájában pedig Oroszország, Szerbia és Törökország előtt megnyerte
a csoportját, s feljebb lépett az A osztályba. Külön öröm, hogy ebből négy ferencvárosi
labdarúgó is alaposan kivette a részét, Botka Endre, Dibusz Dénes, Lovrencsics Gergő
és Sigér Dávid is alapember Marco Rossi csapatában, amelyet ráadásként két mérkőzés
erejéig, beugróként Gera Zoltán irányított. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

www.fradi.hu

KOMPLETT FRADISTA
VÁLOGATOTT
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Háromszor volt az év magyar labdarúgója
(2002, 2004, 2005)

1930
1956–1957
1968–69
1979–80
1987, 1993–94
1988
1989, 1998–2001
2014

Néhány rövid megjegyzés idekívánkozik.
1957. szeptember 15. és 1957. november 10. között
háromtagú, úgynevezett válogató bizottság
felügyelte a nemzeti csapatot, amelynek Baróti
Lajos, a későbbi kapitány mellett Sós Károly
és Lakat Károly volt a tagja. Sósról, aki később
önállóan is volt kapitány, kevésbé ismert, hogy
utánpótláskorúként az FTC-ben játszott.
Lakat Károly jelentős sikereit az olimpiai csapattal
érte el, amelyet 1963–1968-ig irányított,
s megnyerte vele a tokiói és a mexikói olimpiát is.
Verebes József is fradista nevelés, s néhány
mérkőzés erejéig a felnőtt csapatban is szerepelt.
Bicskei Bertalanról ugyancsak kevésbé ismert,
hogy az FTC volt a nevelőegyesülete.
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VARGA
DÉNES

# VÍZILABDA

ZALÁNKI
GERGŐ

NAGY
VISSZATÉRŐK
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Az ob I-ben a Szolnok elleni vereség 619 napos
veretlenségnek vetett véget

Közel nyolc hónap után játszott újra tétmérkőzésen az FTC
és a magyar válogatott két meghatározó vízilabdázója.
Csapatkapitányunk, Varga Dénes június elején sérült meg
a válogatott edzőtáborában, balkezes bombázónk, Zalánki
Gergő az új idény kezdete előtt dőlt ki. Mindketten térdsérülést szenvedtek és a műtétet sem kerülhették el, de
szerencsére mindez már a múlté, hiszen sikeresen tértek
vissza. SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL
Ha visszajönnek a sérültjeink, nem
”
tudom, ki állít meg minket akár a Bajnokok Ligájában, akár a bajnokságban. Velük még erősebbek leszünk”
– mondta még szeptemberben, a
Magyar Kupa-győzelem ünneplésekor
Vámos Márton.
Az idény első trófeáját ugyanis két
válogatott klasszisa, Varga Dénes és
Zalánki Gergő nélkül nyerte meg az
FTC, ami hatalmas teljesítmény, hiszen
a góljaik mellett ez a két pólós alapjaiban határozza meg a zöld-fehérek
játékát.
Csak gondoljunk vissza arra, hogy a
2019-ben a világ legjobb vízilabdázójának megválasztott csapatkapitányunk
milyen elképesztő formát mutatott az
elmúlt két évben, a bajnoki finálékban,
a BL nyolcas döntőjében, illetve a
budapesti Európa-bajnokságon.
Zalánki Gergő tavalyi érkezése óta
folyamatosan vált a Fradi egyik
legfontosabb láncszemévé, majd a
januári Európa-bajnokságon – Varga
Déneshez hasonlóan – balkezes bombázónk is brillírozott az aranyérmes
válogatottban. Ilyen forma után jött a
koronavírus, az eltörölt BL- és bajnoki
szezon, majd a sérülés.
Nagyon erősnek kellett lennem,
”
de szerencsére a legjobb kezekben
voltam – emlékezett vissza az elmúlt
hónapokra Varga Dénes, majd így
folytatta: – Otthon olyan ellátásban
részesültem, mintha egy luxusszanatóriumban vészeltem volna
át ezt a hosszú időt.
A feleségem és az anyósom is
nagyon kitett magáért annak
érdekében, hogy a testem és
a lelkem is hatékonyan
gyógyuljon.”

!

Több mint 110 éve, 1910-ben nyerte
első bajnoki címét vízilabdában a Fradi

Zalánki Gergő esetében az elhalasztott olimpia miatt döntöttek a műtét
mellett az orvosok, így viszont még
hosszabb rehabilitáció várt a 25 éves
játékosra.
Az első három hét elég ijesztő volt,
”
nem kelhettem fel, de nem is nagyon
tudtam mozdítani, emelni a lábamat.
Ez volt a legnehezebb időszak, majd
a gyógytorna is kínszenvedés volt,
mert eleinte behajlítani se tudtam a
térdemet, de a rendszeres foglalkozások miatt napról napra javult a
helyzet” – mondta Zalánki, aki október
végén térhetett vissza a Szentes elleni
bajnokin, amely után úgy fogalmazott,
úgy örült két góljának, mint amikor
Eb-t nyert a válogatottal. Képzelhetik,
milyen lelkiállapotban lehetett a sérülése utáni hetekben.
Varga egy héttel később, a Tatabánya ellen játszott újra, és mindössze 15
másodpercre volt szüksége, hogy gólt
szerezzen...
Azóta ugyan a Szolnok és az OSC is
legyőzte az FTC-t, ezzel véget ért 619
napos veretlenségi sorozatunk a bajnokságban, de az évad java még csak
ezután következik. Kapitányunk szerint, ha visszanyerik régi formájukat,
akkor még nagyobb lökést adhatnak
a csapatnak, amely velük teljesebbé
válhat, jobban el tudja majd kerülni
a hullámvölgyeket és magasabb
szintre kerülhet.
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VIGVÁRI IS
MEGHÍVÓT KAPOTT
Először kapott meghívást
a felnőtt válogatottba
Vigvári Vendel! Az FTC 19
éves tehetsége mellett hét
játékosunk lesz ott a nemzeti
együttes bő keretében az év
végi összetartáson: Jansik
Szilárd, Mezei Tamás, Német
Toni, Pohl Zoltán, Sedlmayer
Tamás, Vámos Márton és
Vogel Soma. A szövetségi
kapitány ezúttal pihenőt
adott Varga Dénesnek
és Zalánki Gergőnek.

NÉGY FRADISTA
A NŐI VÁLOGATOTTBAN
Négy fradistával kezdte
meg a felkészülést a januári
olimpiai selejtezőre a magyar női vízilabda-válogatott.
Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya, Illés Anna, Máté Zsuzsanna, valamint Vályi Vanda
küzd azért, hogy ott legyen
az olaszországi tornára utazó
keretben.
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A hazai pályán – azaz mondani sem kell, Érden –, az
addig pont nélküli Bietigheimtől elszenvedett 35-24es, tényében is váratlan, de arányában egyenesen
meghökkentő vereség után joggal állapítottuk meg,
hogy a koronavírus miatt kényszerpihenőre ítéltek
közül a visszatérők korábbi erejüket, dinamikájukat,
alap-állóképességüket nem hozhatták magukkal, így
törvényszerű volt a mélypont. Ám a Fradira jellemző
módon a felemelkedés is. Kovacsics Anikó már
előre kijelentette, nagyon fűti a visszavágás vágya a
társaságot, és a november 7-én kapott seb éppen
nyolc napon belül gyógyult: 15-én, Ludwigsburgban
már a 20. percben tízet számoltak a Bietigheimre,
hiszen 10-2-re vezettek a zöldek. A hazaiak ugyan
valamelyest magukhoz tértek a kiütésből, de a 29-25ös, pontozásos” ferencvárosi siker egy pillanatig sem
”
lehetett kérdéses.
Elek Gábor vezetőedző így értékelt:
Magunkat és az ellenfelet is le kellett most
”
győznünk. A két csapat ugyanolyan problémákkal
küzd, nálunk is sok játékos fertőződött meg
korábban koronavírussal, így a fizikai állapotuk
értelemszerűen elmarad attól, amilyennek lennie
kellene az idény ezen szakaszában. Ez látszott is
rajtunk, belefáradtunk a második félidőbe,
de nagyon örülünk a győzelemnek, értékes
ez a két pont.”
Amihez egy hétre rá jött még kettő Ljubljanából. A
nyolcaddöntőbe kerülés így szinte ténynek tekinthető.
A rajt ismét parádésra sikeredett – 4-0, 9-5 –, ám
a szlovének innen 10-9-re fordítottak. Szünet után
azonban szinte egyirányú forgalom zajlott a pályán,
ami 32-26-os diadalhoz vezetett, köszönhetően a
parádézó kapusnak, Janurik Kingának, az összeállt
védekezésnek, valamint az egyaránt nyolc gólt
szerzett Angela Malesteinnek és Háfra Noéminek.

SEBEK ÉS
GYÓGYULÁSOK

A Zöld & Fehér legutóbbi száma óta nagy dolgok történtek az FTC-Rail Cargo
Hungariánál. A női kézilabdacsapat nyert két fontos mérkőzést, de veszített két,
nem kevésbé fontos játékost. A Bietigheim és a Krim Ljubljana elleni győzelem értékét
emeli, hogy mindkettő annak ismeretében született meg: jövő nyáron Háfra Noémi
és Schatzl Nadine távozik a Fradiból. Nem is akárhova, Győrbe. SZÖVEG: BALLAI ATTILA
www.fradi.hu
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Bíró Blanka 2016 óta
erősíti a Ferencvárost

HÁFRA NOÉMI KISLÁNYKÉNT, TIZENÖT
ESZTENDŐSEN
KÖTELEZTE EL MAGÁT
A FERENCVÁROSHOZ.
A TÁVOZÁSÁT AZÉRT
NEHÉZ FELDOLGOZNI,
MERT HAJLAMOSAK
VOLTUNK AZT HINNI,
Ő MÉG AMA RÉGI
VILÁGHOZ TARTOZIK
!

Az első bajnoki címet 1966-ban nyerték a lányok a legendás
Elek Gyula vezetésével, aki akkor az első évét töltötte a kispadon

Noni” a második félidőre valósággal újjászületett –
”
tegyük hozzá, volt honnan, roppant nehéz hetet
zárt le ő is, de a Fradi hívei is.
November 16-án, hétfőn ugyanis hivatalossá vált
az interneten és a sportági szóbeszédben addigra
már elterjedt hír: Háfra és Schatzl nyártól a Győri
ETO-ban folytatja pályafutását. Szakmai és lelki
szempontból is traumatikus fejlemény, bár a két
eset más. Nemcsak azért, mert a bal szélen ott
áll bevetésre készen Márton Gréta junior világbajnok,
hanem azért is, mert ne feledjük, Nadine első profi
klubja éppenséggel a Győr volt, onnan szerződött
Érdre, ahol igazán befutott, majd 2015-ben érkezett
a Népligetbe.
Háfra Noémi ellenben kislányként, tizenöt
esztendősen kötelezte el magát a Ferencvároshoz,
a szakemberek és a legmegrögzöttebb szurkolók
korosztályonként kísérték az útját, mindvégig várva
a berobbanást. Ami meg is történt; aranyérem a 2018.
nyári, debreceni junior vb-n, valamint kulcspozíció
és általános megbecsülés, szeretet az FTC felnőtt
csapatában jelezte ezt. A modern, új sportvilágban
mindez eddig, azaz 2021 nyaráig elegendő
– az egészben talán azt a legnehezebb feldolgozni,
hogy hajlamosak voltunk azt hinni, Háfra Noémi
még ama régi világhoz tartozik.
Bognár László, a szakosztály ügyvezető igazgatója
is ebben a szellemben nyilatkozott, kilépve az
ilyenkor megszokott klisékből, érzelmi húrokat is
megpendítve: A klub mindent megtett azért,
”
hogy szerződést hosszabbítson a játékosokkal,
de ők más csapatba szerettek volna igazolni.
Háfra Noémit gyerekkora óta nevelgettük, komoly
szintre ért, és olyan életút állhatott volna előtte,
mint Kökény Beatrixé vagy Szucsánszki Zitáé,
hozzájuk hasonlóan a Fradi ikonjává válhatott
volna, ezért furcsa és fájó számunkra, hogy
nem szeretett volna maradni. Schatzl Nadine is
fontos játékosunk, meghatározó személyiség az
öltözőben és a pályán is, számítottunk volna rá
mindkét színtéren a jövőben is. Köszönjük eddigi
munkájukat, további pályafutásukhoz pedig sok
sikert kívánunk.”
A szurkolók közül nem mindenki volt ezzel így,
a hírtől felrobbant közösségi média is ezt tükrözte.
A két játékos természetesen hangsúlyozta,
hogy a következő hónapokban mindent megtesz
a Ferencváros sikereiért. Ha abból indulunk ki,
hogy az augusztus végi felkészülési mérkőzésen,
a Népligetben a lányok nyolc góllal, 24-16-ra múlták
felül az ETO-t, komplett összeállításban, a koronavírus
minden nyűgét feledve semmi sem lehetetlen.
Az sem, hogy a távozók a bajnokcsapatot
hagyják el az ezüstérmesért.
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A Telekom Veszprémet is megszorongatta és sokáig minden várakozást felülmúlóan
menetelt férfi kézilabdacsapatunk, aztán november végén rémálomszerű megtorpanás
következett. Sajnos épp akkor, amikor egy hét alatt háromszor is pályára kellett lépni…
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

A kézilabda keresi a lehetőséget, hogyan törhetne
be az Egyesült Államokba, sokak véleménye szerint a
sportág dinamikája, sebessége és kiszámíthatatlansága
megfelelő lehet az amerikai fogyasztói követelményeknek, csak éppen a tradíció hiányzik. Nem cikkünk témája ennek bővebb kifejtése, de férfi kézilabdacsapatunk
közelmúltját tekintve keserű párhuzamot találhatunk,
hihetetlen, milyen gyorsan fordult a világ együttesünkkel novemberben.
Az első négy bajnokiját megnyerte Horváth Attila
együttese, a Bajnokok Ligája-győzelemre is esélyes
Telekom Veszprém ellen idegenben csupán négy góllal
kapott ki (29-25), majd a Szegedet idegenben felülmúló
Budakalászt is két vállra fektette (28-26). Ezzel az eredménysorral a csapat messze meghaladta az idény előtt
megfogalmazott elvárásokat, s már-már nemzetközi
kupaindulást érő helyekről álmodozhattunk.
Aztán a Csurgó elleni sikert követően három nappal
váratlanul nagy pofonba szaladt bele a társaság: az
újonc, csupa tehetséges fiatallal felálló Veszprémi KKFT
33-24-re lépte le a látszólag félelemérzet nélkül pályára
lépő FTC-t.
Nagyon alulmúltuk magunkat, fejben nem voltunk
”
itt, talán benne ragadtunk a szerdai nagy sikerben.
Nehezen építettük fel ezt a fantasztikus sorozatot,
de most hatvan perc alatt leromboltuk. Bízom benne,
hogy felállunk, mert jó kis csapatunk van” – vélekedett szomorúan, de már előretekintve a lefújást követően Horváth Attila vezetőedző.

Talán még örülhettünk is neki, hogy ezek után gyorsan
jött a javítási lehetőség, ráadásul annak a Ceglédnek az
otthonában, amelyet a szezonnyitón 31-19-re vertünk.
Csakhogy a veszprémi gyomros” mélyebbre hatolt,
”
mint vártuk, és hiába küzdöttek, harcoltak játékosaink,
a teljesítmény messze elmaradt a korábbiaktól, így 2624-es vereséggel tért haza a csapat.
Bekerültünk egy negatív spirálba, amiből nem
”
tudtunk kijönni. Nem érzem azt a csapategységet,
ami jellemző volt ránk. Azt nem mondhatjuk, hogy
nem akartunk, de nyögés lett belőle. Amibe együtt
belekerültünk, abból együtt is kell kijönnünk”
– értékelt a kudarcot követően a vezetőedző.
Újabb három nap telt el, az Eger érkezett az Elek Gyula
Arénába, és szinte törvényszerű volt, hogy ennyi idő
alatt nem lehet kikecmeregni a két váratlan, kellemetlen vereség okozta szakadékból. Legfeljebb abban
bízhatunk, hogy a zsinórban harmadik, ezúttal 34-33-ra
elveszített bajnokival mélypontra ért a csapat.
Nehéz mit mondani ilyen rossz sorozat után…
”
Küzdünk, azzal nincs gond, de fej nélkül nem lehet
kézilabdázni. Tologatjuk a felelősséget a mellettünk
lévő társra, senki sem mer vállalkozni, ami pedig
az első hat fordulóban tökéletesen működött.
Nem futunk úgy, nem megyünk azon a sebességen,
amilyenen tudunk, a bizonytalanság miatt vagyunk
ebben a helyzetben. Fejben kell rendeznünk
magunkat, mert másfél hét alatt nem felejtettünk el
kézilabdázni. Másfél hete még a csúcson voltunk,
most pedig gödörbe kerültünk.”
Horváth Attila értékelései tisztán megmutatták, hogy
a csapat lélektana miként változott ebben a rémálomszerű egy hétben. A kezdeti sikereknek köszönhetően
azonban a három előre kalkulált győzelem elmaradása ellenére sem veszett el minden, sőt! A riválisok is
hullajtottak pontokat váratlanul, ezért úgy fordulhattunk decemberre, hogy a sorsunk továbbra is a saját
kezünkben volt. Csak éppen így a válogatott időszak és
a világbajnokság előtt a rangadónak titulált meccseket
kellett megnyerni.
Képes lehet rá a Fradi, ezt azért az elmúlt másfél-két
évben erőn felül teljesítő együttes már jó néhányszor
bizonyította.

A VÁLOGATOTT SZÉLSŐK NEM FÉKEZTEK
Noha a csapat három borzasztó mérkőzést
produkált november végén, a válogatott keretben
is számításba vett szélsőink – Bujdosó Bendegúz
és Kovacsics Péter – ezeken a találkozókon is
remekeltek. A Magyar Kézilabda-szövetség
statisztikája szerint előbbi a Csurgó, a Veszprémi
KKFT, a Cegléd és az Eger ellen összesen
tizennyolc lövésből tizenhat, utóbbi pedig
huszonkét kísérletből tizenkilenc gólt szerzett.
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A férfi kézilabda-világbajnokságot a tervek szerint
január 14–31. között rendezik Egyiptomban

FEJBEN KELL RENDEZNÜNK
MAGUNKAT, MERT
MÁSFÉL HÉT ALATT
NEM FELEJTETTÜNK EL
KÉZILABDÁZNI. MÁSFÉL
HETE MÉG A CSÚCSON
VOLTUNK, MOST PEDIG
GÖDÖRBE KERÜLTÜNK

!

Férfi kézilabdacsapatunk célja a szezon
előtt a biztos bennmaradás volt
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CSIKORGÓ RAJT
UTÁN VÉGRE
EGYENESBEN
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Az elmúlt két évhez képest nehézkesen kezdődött az idény a magyar bázisú jégkorongbajnokságban, az Erste Ligában az FTC-Telekom csapatának, aminek persze megvolt az
oka. A koronavírus-járvány alaposan próbára tette a keretet, válogatott kapusunk, Arany
Gergely például kereken ötven napot volt kénytelen kihagyni. Az Újpest elleni meggyőző,
6-2-es diadal után aztán már Fodor Szabolcs vezetőedző is kimondta, végre egyenesbe
került címvédő együttesünk. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS
KÉT ÚJ EMBER: KÓGER ÉS VERSTEEG
Menet közben két új játékossal erősödött a keretünk.
Az FTC-hez igazolt a Fehérvártól a 138-szoros magyar
válogatott Kóger Dániel, valamint a szlovákiai Nyitrától
a kanadai Mitch Versteeg.
Kóger idén februárban, a sikerrel megvívott nottinghami olimpiai selejtezőtorna első mérkőzésén, az észtek
ellen szenvedett súlyos sérülést, azóta nem lépett jégre
tétmérkőzésen.
Miután a Fehérvár egyértelművé tette, hogy nem
”
hosszabbítja meg a szerződésemet, többen is megkerestek. Mindenképpen Magyarországon akartam
maradni, ezért nagy megtiszteltetés, hogy ajánlatot
kaptam a Ferencvárostól. A Fradi az elmúlt két év
alapján az Erste Liga legerősebb csapata, sőt januárban a Magyar Kupa elhódításával a Fehérvárnak
és a DVTK-nak is bizonyított. Nem titok, hogy több
barátom is a Fradiban jégkorongozik, ezért is örülök
a lehetőségnek” – nyilatkozta Kóger, aki várhatóan
január elején játszhat ismét mérkőzésen.
A 32 éves Mitch Versteeg neve ismerősen csenghet
a hokibarátoknak, de inkább az öccse miatt, Kris Versteeg az NHL-ben is klasszisnak számít. Reméljük, Mitch
erősítést jelent az FTC-nek.

Az Erste Liga – már akkor is megkésve – szeptember
12-én kezdődött meg, de a Fradi csak szeptember 25én játszotta az első mérkőzését, s mindjárt ki is kapott
hosszabbítás után 4-3-ra Debrecenben. A mieink
következő három meccse is csak ráadásban dőlt el,
ráadásul becsúszott egy újabb vereség, meglepetésre
hazai pályán, a Tüskecsarnokban a Gyergyótól.
Nehezen kapott lábra a csapat, az első 12 meccséből
8 is döntetlenre végződött a rendes játékidőben, s
csak egy találkozót nyert meg legalább két góllal (a
Fehérvári Titánok vendégeként 5-3-ra.) Éppen ezért
mindenki fellélegzett, amikor november 26-án Fodor
Szabolcs együttese végre magabiztos sikert aratott,
s – visszavágva a hazai vereségért – 4-1-re győzött
Dunaújvárosban. Amit azonban újabb fiaskó követett, a
Debrecen a fővárosban is megverte a mieinket 4-3-ra,
ráadásul a harmadik helyre visszaszorítva őket (a MAC
állt az élen).
Ezen előzmények után következett az Újpest elleni
rangadó, amelyen hengerelt a Fradi, a 6-2-es győzelem
önmagáért beszél.
– Drámainak azért nem mondanám az idénykezdetet, de kétségtelen, voltak gondjaink. A járvány több
játékosunkat megviselte, nehezen lendültünk formába,
az elmúlt években elszoktunk attól, hogy minden egyes
győzelemért meg kell küzdenünk. Az Újpest ellen
ismét nagyon jól játszottunk, ki merem mondani, ezzel
a sikerrel visszazökkentünk a rendes kerékvágásba –
értékelte a derbit és a mögöttünk hagyott hónapokat
Fodor Szabolcs.
Az Újpest után kétszer a Vasassal játszottunk (a papírforma alapján két biztos győzelem), amit tíznapos szünet követ, majd jön a feszített év végi, év eleji program.
Reményeink szerint a tavalyi formában.
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ÖTVEN NAP KÉNYSZERSZÜNET
Válogatott kapusunk, Arany Gergely is elkapta
a koronavírust, október 4-én még védett a Gyergyó
ellen, aztán ledöntötte a lábáról a járvány, kereken
ötven napot, hét mérkőzést kellett kihagynia.
November 21-én Brassóban tért vissza, méghozzá
parádés teljesítménnyel, 30 védéssel, 96,77%-os
mutatóval. Így beszélt a nehéz hetekről:
Sajnos a többieknél nehezebben estem át
”
a betegségen. Több mint egy hétig magas lázam
volt, utána pedig sok időbe telt, amíg egyrészt
helyreállt a közérzetem és visszanyertem az
erőnlétemet, másrészt túljutottam az ilyenkor
szokásos orvosi protokollon. Úgy épültek fel a
feladataim az elmúlt időszakban, mint egy sérülés
utáni rehabilitáció végén egy mini alapozás. Az
edzői stáb szakmailag és emberileg is mindenben
támogatott, a vezetőedzőnk felügyeletével Kiss
Áron erőnléti edző és Samuli Nordman kapusedző
kiváló programot dolgozott ki nekem. Pokoli nehéz
volt kívülről nézni a többieket. A kapuban állva,
mérkőzés közben teljesen ki tudom zárni
a külvilágot, és csak a feladatomra koncentrálok,
kívülről mindig magukkal ragadnak az érzelmek.”

DRÁMAINAK AZÉRT
NEM MONDANÁM AZ
IDÉNYKEZDETET, DE
KÉTSÉGTELEN, VOLTAK
GONDJAINK. AZ ÚJPEST
ELLEN ISMÉT NAGYON JÓL
JÁTSZOTTUNK, KI MEREM
MONDANI, EZZEL A SIKERREL
VISSZAZÖKKENTÜNK A
RENDES KERÉKVÁGÁSBA
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Beválasztották a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokába
Menyhárt Gáspárt, aki a 60-as években az FTC-ben kezdte pályafutását

!

Friss igazolásunk, Kóger Dániel édesapja,
Kóger István 1997-ben bajnok volt az FTC-vel
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# DIVAT

MIÉRT JÓ A STEPPELÉS?

DIVAT #

A keresztül-kasul futó varratok nemcsak az esztétikai élményünket elégítik ki, hanem
az anyagban lévő töltés egyenletes eloszlását is szabályozzák. Így nem tömörül egy
helyre, s a hurka formát is megakadályozza ez a technikai megoldás. Az anyagba
kerülhet négyzet, rombusz mintázat és létezik belőle párhuzamosan futó verzió is.
Bár sokszor észre sem vesszük ezeket a megoldásokat a textúrán, jó, ha tudjuk, hogy
nyomós okkal készülnek így a termékek. Mutatósak és praktikusak egyben.

LUCLEON PÉNZTÁRCA
16 000 FT
trendhim.hu

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

SALOMON HALOES
DOWN HYBRID KAPUCNIS KABÁT
30 000 FT

PEAK PERFORMANCE PEHELYDZSEKI
84 990 FT

store13.hu

answear.hu

THE NORTH FACE
MAMUSZ
20 750 FT
ecipo.hu

H&M SÁL
12 790 FT
hm.com

COS MELLÉNY
69 EURÓ
cosstore.com

www.fradi.hu
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Tatabányán teret neveztek el dr. Lakat Károlyról
a születésének 100. évfordulója alkalmából

!

Újabb emléktáblát avattak dr. Lakat Károly emlékére
szülővárosában, Győrben a Győri Atlétikai Club sporttelepén
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# DIVAT

DIVAT #

A NAGY IS LEHET CSINOS!
Nem kell tartanod attól, hogy
a steppelt pufikabát ront az
összképeden, mert ha megtaláltad
a tökéletes fazont, akkor nincs miért
aggódnod és akár évekig
hű társad lesz a hidegben.
Húzhatsz mellé bokacsizmát,
hótaposót, de magas sarkúval
is kombinálhatod. És ha beleszerettél az érzésbe, akkor
szerezz be még több, anyagában
hasonló kiegészítőt, akár otthonra is.

ANSWEAR KÉZITÁSKA
8990 FT
answear.hu

HELLY HANSEN
URBAN LINER KABÁT
53 990 FT
MARIE LUND KABÁT
59 990 FT

hellyhansen.com

Van Graaf

COLUMBIA MIGHTY LITE
KESZTYŰ
16 990 FT
dockyard.hu

JACK WOLFSKIN
ICEGUARD SZOKNYA
27 990 FT

AIGLE TALWIK
HÓTAPOSÓ
54 990 FT

mountex.hu

dockyard.hu

www.fradi.hu
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FTC Utánpótlás névvel indult egy új csatorna a YouTube-on,
amelyen a szakosztályok utánpótlás-küzdelmeit közvetítjük

!

1,1 milliónál is több tévénéző látta a Juventus elleni,
torinói BL-mérkőzésünket
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# PSZICHÉ

ÜZENET: RENDSZERHIBA
Amikor a megszokott menetrendek felborulnak
és a jelen feszültséggel telivé, a közeljövő
pedig teljesen kiszámíthatatlanná válik, az
fejben is nagyon igénybe veszi az embert.
Az élsportban ráadásul a bizonytalanság
mellé – és azzal ellentétes előjellel – erős
monotonitás is párosul. Ezen a szinten a
mentális fáradtság eddig sem volt ismeretlen
fogalom, az idővel folytatott állandó
versenyfutás és a besűrűsödött versenynaptár
azonban már-már állandó kísérővé tette.
”
Egy profi sportoló normál időszakban is
komoly fizikai leterheltség alatt van, de most,
amikor egymást érik a meccsek, a legtöbben
a teljesítőképességük határán mozognak.
Ehhez jön az a stressz, amit a jelenlegi helyzet
jelentette instabilitás és a megszokott rutinok
felborulása táplál, valamint egy laikusok
számára elképzelhetetlen egyhangúság,
aminek nincs feloldása” – összegzi a mentális
fáradtság jellemző eredőit dr. Kárpáti Róbert,
állandó szakértőnk, hozzátéve: míg civilként
egy-egy nehezebb nap után elvonulhatunk
a világ elől, az élsport reflektorfénye nem
enged ilyen feloldást. Kimerültség ide vagy
oda, egy profinak egy rossz verseny vagy egy
ordas hiba után is azonnal össze kell kapnia
magát, és másnap kezdeni mindent elölről.
KIHAGYJA A KIHAGYHATATLANT
De vélhetően bármilyen keményen esik is
neki a következő felkészülésnek, ha fejben
elfogyott, újabb ordas baki csúszik majd
be. Mert a mentális fáradtság legtipikusabb
tünete a gondolkodás, a helyzetfelismerés
és a reakcióidő romlása, melyek azonnal
megmutatkoznak a fizikai teljesítményben is.
Ennél azonban sokkal több kárt tehet ez az
”
állapot. Az egyik és legfontosabb a fokozott
sérülésveszély, ami szorosan összefügg a
koncentráció gyengülésével. Ráadásul a
mentális fáradtság negatív hatásai messze
túlmutatnak a sportpályán. Gyakran
kíséri alvászavar, fásultság, szorongás,
túlérzékenység, de akár olyan testi panaszok
is, melyeknek nem találjuk az organikus
hátterét. Az életminőség egésze romlik tehát,
ami aztán visszahat a sportteljesítményre is.”

AMIKOR A FEJ
NEM BÍRJA TOVÁBB

EGY MENTÁLISAN
FÁRADT SPORTOLÓ
SZÁMÁRA EGY PLUSZ
PIHENŐNAP SOKKAL
TÖBBET ÉR, MINT
EGY ÚJABB IZZASZTÓ,
JÓL FELÉPÍTETT,
DE MONOTON EDZÉS.

PSZICHÉ #

AMIKOR A KEVESEBB A TÖBB
A tempót a sport diktálja, ebbe nehéz
beleszólni. A sportoló előtt lebegő célokat és a
jelen nagy lehetőségeit pedig nehéz elengedni
– bármennyire is fáradtnak érezze magát
fejben valaki. Azt azonban be kell látni, hogy ez
az állapot nem egy múló rosszullét. Kezelni kell.
A megméretés kellős közepén leginkább apró,
de annál hasznosabb praktikákkal.
Nincs arra hüvelykujjszabály, mennyi lenne
”
a terhelés és a pihentetés ideális aránya. Ezt
elsősorban az edzőnek kell látnia. Ahogy azt
is fel kell ismernie, hogy mikor nem megy már
tovább, ilyenkor pedig megtalálni azokat a
pontokat, melyeken lehet egy kicsit engedni.
És folyamatosan szem előtt tartani, hogy a
kevesebb ilyen esetekben tényleg több.” Azaz
már akár egy ajándék nap is sokat segíthet a
fejben kimerült sportolón, amikor az edzést
pihenésre cserélheti, s a végtelenségig ismételt
rutint felboríthatja. De az időleges kezelésnél
is fontosabb a tudatos mentális regeneráció.
Amikor a versenynaptár a szusszanásnyinál
nagyobb szünetet enged, a sportoló első
számú kötelessége kikapcsolni.
Ennek a receptje viszonylag egyszerű:
”
az egészséges életmód alapvető szabályait
nem sértve hátat kell fordítania a sportágnak,
és 180 fokos fordulatot véve új ingereket
keresni. A legfontosabb, hogy ez alatt az idő
alatt labdát, ütőt, korcsolyát vagy bármit,
ami a szakmájára emlékezteti, még csak a
szeme sarkából se lásson.”

Amikor egy téthelyzetben az izmok már nem bírják tovább, hajlamosak vagyunk
azt gondolni, hogy nem készültünk, edzettünk eleget. Pedig könnyen lehet, hogy
épp az ellenkezője az igaz, és túlhajtottuk magunkat. Ha nem is fizikálisan, mentálisan
mindenképp. Mert ha fáradt a fej, a test sem lehet acélos. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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A szurkolói csoportok és az ulloi129.hu felhívást intéztek, hogy
a BL-jegyek visszatérítendő árát jótékony célra fordítsák a szurkolók

SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere

!

A Tűzoltó utcai Gyermekklinikát, a Heim Pál Gyermekkórházat,
valamint az Albert Alapítványt támogatták ekképpen
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# UTÁNPÓTLÁS

UTÁNPÓTLÁS #

LEGYEN IDENTITÁS!

Palásthy Norbert, az FTC Labdarúgó Akadémia igazgatója elsősorban azt szeretné
elérni, az itt nevelkedő gyerekeknek az legyen a céljuk, hogy bekerüljenek a
Ferencváros első csapatába. A véleménye szerint ehhez az kell, hogy érezzék,
itt a helyük. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

NEKÜNK IS JÓ
VISSZAJELZÉS, HOGY
AKIKET TEHETSÉGESNEK
TARTUNK, AKIKET
MÁR MOST, ELSŐ ÉVES
IFISTAKÉNT KIEMELTÜNK
AZ U19-ES KERETBŐL,
AZOK A FELNŐTTEK
KÖZÖTT IS SZIPORKÁZTAK

Kevesen hitték volna, hogy a Ferencváros nyáron újjáalakuló második csapata ilyen őszi szezont produkál majd. Legfeljebb azért bíztak néhányan dobogós
szereplésben, mert arra számítottak, hogy a kis
”
Fradiban” majd rendszeresen pályára lépnek azok,
akik az NB I-es keretből kiszorultak. Erről azonban
szó sem lehet, hiszen a szabályzat értelmében az
élvonalbeli klubok fakójában” mindössze négy olyan
”
játékos léphet pályára egyszerre, aki 2000. január 1.
előtt született. Klubunk még ezt a négyes kvótát se
nagyon használta ki. Az eredmény mégis kiváló, lapzártánkkor a vesztett pontok tekintetében a második
volt a gárda!
Az elmúlt években a második számú csapatok
”
általában a kiesés ellen küzdöttek, és mi is erre
rendezkedtünk be nagyjából, csak az volt a célunk,
hogy a gyerekek minél előbb bekapcsolódjanak
a felnőtt futballba – mondta őszintén Palásthy
Norbert, az FTC Labdarúgó Akadémia igazgatója. – Nem számítottunk arra, hogy ilyen jól megy
majd a csapatnak. Nekünk is jó visszajelzés, hogy
akiket tehetségesnek tartunk, akiket már most, első
éves ifistaként kiemeltünk az U19-es keretből, azok
a felnőttek között is sziporkáztak. Csontos Dominik,
Gera Zalán, Redzic Damir, Vogyicska Balázs, Hajdú
Roland vagy épp Katona Bálint teljesítményével is
elégedettek lehetünk.”
A tehetségek kibontakozásán túl az NB III-as csapat
elindításának pozitív hozadéka az is, a fiataloknak
pluszmotivációt jelent, hogy felnőtt bajnokságban
szerepelhetnek.
Sokkal motiváltabbak, sokat jelent nekik, hogy
”
tizenhat-tizenhét évesen a felnőttek között játszhatnak. Belépnek egy másik világba, ahol már
sokkal profibb körülmények között fejlődhetnek,
és érzik, hogy innen már csak egy lépcsőfok az NB
I-es keret. Ha úgy adódik, akkor egyesek az első
csapathoz mehetnek edzésre, mások kupamec�csen is szóhoz juthatnak. Hajnal Tamás érkezése
óta sokkal jobb a felnőtt csapat és az utánpótlás
együttműködése, Tomi folyamatosan képben van
a tehetségeinkkel kapcsolatban.”

www.fradi.hu

Az utánpótlásban minden egyes munkatárs azért
dolgozik, hogy az itt felnövő srácok a Ferencváros
első keretéhez kerülhessenek, de a bajnoki címért
és nemzetközi sikerekért küzdő együttesnek kész
játékosokra van szüksége a céljai eléréséhez.
Jó lenne, ha a szülők és a képviselők elhinnék,
”
hogy a gyerekek érdekeit képviseljük, senkit sem
akarunk becsapni, tisztességgel, becsülettel és
elhivatottan dolgozunk, ennek elégnek kell lennie
ahhoz, hogy bízzanak bennünk. Előfordult, hogy
ha valakit érettnek láttunk rá és profi szerződést
kínáltunk neki, nem fogadta el, mert azt hitte, csak
meg akarjuk kötni, s majd nem engedjük külföldre
igazolni. Ez demagóg gondolkodás, amely arról is
árulkodik, az érintetteknek nem is volt az a vágyuk,
hogy a Fradiban eljussanak az NB I-ig.”
Palásthy Norbert hozzátette, a felső korosztályokban
dolgozó utánpótlásedzők mindegyike szerepelt az
élvonalban vagy külföldön, vagyis ők is pozitív példaként állnak a tehetségek előtt.
Szeretnénk, hogy akiket felnevelünk, azok itt
”
legyenek első osztályú futballisták, de ha nem
adódik lehetőség, akkor más élvonalbeli csapathoz
vagy akár külföldre irányítjuk őket. Csak higgyenek
ebben a gyerekek is. Legyen meg a kellő identitás
bennük, érezzék, hogy itt a helyük, és ha kell,
mondják el a képviselőiknek, hogy nekik igenis
fontos a Fradi.”
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Klubunk a 16 éves Mergl Szabolcs Tamással
és a 17 éves Gera Zalánnal is profi szerződést kötött

MEGTISZTELTETÉS
ÉS FELELŐSSÉG
Az FTC Labdarúgó Akadémia korábbi vezetője, Prukner László távozását követően addigi segítői vették át
a szerepét. Kiss Baranyi Sándor szakmai igazgatóként
tevékenykedik, a szervezési, koordinálási feladatokat
akadémiai igazgatóként Palásthy Norbert látja el, Szűcs
Mihály pedig társadalmi kapcsolatokért felelős vezetőként dolgozik.
Óriási megtiszteltetés és komoly felelősség egyben,
”
hogy megkaptam ezt a pozíciót – mondta Palásthy
Norbert, aki az FTC-nél nevelkedett, itt is lett profi
játékos, aztán 2016 márciusában tért vissza vezető
játékosmegfigyelőként és utánpótlás-menedzserként.
– Prukner László jobbkezeként sok mindent intéztem
korábban is, hétvégente viszont rengeteget voltam a
pályákon, sok meccset láttam. A mostani szerepköröm több felelősséggel és idővel jár, többet vagyok az
irodában. Szeretném ezt a feladatot nagyon jól végezni, tisztességgel, becsülettel és alázattal.”

!

Az NB III-as csapatunk a szezon első felében tizenkétszer
győzött négy döntetlen és három vereség mellett
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Palásthy Norbert
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TÍZ HÓNAP
KIHAGYÁS UTÁN
ÚJRA VERSENY!

# UTÁNPÓTLÁS

UTÁNPÓTLÁS #

A KORÁBBI ÉVEKBEN
MINDIG TARTOTTUNK
SZAKOSZTÁLYI
KARÁCSONYT, AMELYEN
A CSALÁDTAGOK IS RÉSZT
VEHETTEK, KÜLÖNBÖZŐ
VETÍTÉSEKKEL,
BEMUTATÓKKAL
SZÍNESÍTETTÜK
A PROGRAMOT,
DE EZ IDÉN SAJNOS
ELMARAD

Csaknem egy éven át vártak arra tornászaink, hogy újra versenyezhessenek, de amióta
megkapták a zöld jelzést, számolatlanul gyűjtik az érmeket. A felnőtt Európa-bajnoksággal zárult az év, amelyen két ferencvárosi sportoló szerepelt. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
A felmérések is véget értek erre az évre, úgyhogy
”
gyakorlatilag már decemberben elkezdtük a felkészülést a következő esztendőre. Ilyenkor jobban
van idő a fizikai képességeket fejleszteni, illetve új
elemekkel foglalkozni. A korábbi években mindig
tartottunk szakosztályi karácsonyt, amelyen a
családtagok is részt vehettek, különböző vetítésekkel, bemutatókkal színesítettük a programot, de ez
idén sajnos elmarad. A két ünnep között fakultatív
edzések lesznek, igaz, a tapasztalatom szerint ezt
szeretik a gyerekek, hiszen ilyenkor nem az edzők
mondják meg, hogy mit kell csinálni… Az új évben
rögtön január másodikán folytatjuk a munkát.”

A visszatérés első próbáján, a nagy hagyományokkal bíró Albert Kupán, ősszel fiú sportolóink négy
korosztályban összesen tíz érmet, köztük öt aranyat,
egy ezüstöt és négy bronzérmet nyertek. S ha már
ilyen lendülettel kezdtek fiataljaink, akkor később
sem sokat lassítottak, november végéig további
tizennyolc arany-, tizenkettő ezüst- és húsz bronz
érmet szereztek a különböző viadalokon!
Mondhatom, hogy a mi szakosztályunknál ez
”
papírforma, sőt, talán még egy kicsit jobbra is számítottunk – értékelt a Ferencváros tornaszakosztályának vezetője, Puskás Jenő. – A haladó serdülő
korosztálynál talán csak azért nem szereztünk
aranyérmet, mert az első fordulóban a betegségek
miatt nem tudtunk csapatot kiállítani, és a második
fordulót ezek után hiába nyertük meg öt ponttal…”
A szakvezető elmondta, a versenyek nélküli időszakban az volt a legnehezebb, hogyan motiválják
folyamatosan a gyerekeket. Hosszú időn keresztül
online edzéseket tartottak, amelyekkel elsősorban a
fizikai képességeket fejlesztették, így ebben nem is
mutatkozott jelentős visszaesés az újrakezdéskor.

CSAK AZ IGAZOLT VERSENYZŐK
EDZHETNEK
A tornaszakosztály minden járványügyi
előírást betart, az öltözőben és a csarnok
előterében is megköveteli a maszk
használatát, a gyerekek edzés közben is
rendszeresen járnak fertőtleníteni.
Ezek már mind megszokottá váltak, a
”
versenyek zárt kapuk mögött zajlanak,
illetve az edzőknek és a bíróknak is
maszkban kell lenniük – jegyezte meg
Puskás Jenő. – Ami viszont anyagilag
érinti a szakosztályt, az az, hogy az
amatőr csoportjaink, ahonnan az
utánpótlásunkat merítjük, illetve az
örömtorna csoportunk, ahova más
sportágakat űző gyerekek járnak,
nem működhet, hiszen csak az igazolt
versenyzők vehetnek részt az edzéseken.
Ez értelemszerűen a tagdíjakra és az
edzők munkájára is hatással van.”

Nagyon fontos a technika a tornában, és ha nem
”
gyakoroljuk, könnyen kiesnek a berögzült mozdulatok is. Ebben volt nehéz dolgunk, meg abban, hogy
a nyár folyamán sokáig nem tudtuk, mire készüljünk, nehéz volt fenntartani a motivációt, különösen a nagyobbaknál. Az például csak szeptember
közepén dőlt el, hogy lesz Európa-bajnokság.”
A ferencvárosi tornászoknak ebben az évben
december 9–12. között a törökországi Európa-bajnokság volt az utolsó versenyük, amelyen az ifjúsági
válogatottba bekerült Balázs Krisztián és Kovács
Márton vett részt, míg a szakosztály többi növendéke december 22-ig folytatta az edzéseket.

www.fradi.hu
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A férfi tornaszakosztály decemberben egyedi naptárt
készített, amelyet a Fradi Shopban is meg lehet vásárolni

BABOS ÁDÁMOT KÖSZÖNTÖTTÉK
Bár már júliusban bejelentette a visszavonulását az
FTC-Telekom magyar bajnok tornásza,
Babos Ádám, méltón búcsúztatni csak októberben
lehetett, hiszen addig nem rendeztek versenyt.
A szakosztály a szép hagyományokkal bíró
Albert Kupán köszöntötte egykori sportolóját,
akiről korábban a Nemzetközi Tornaszövetség
korláton egy elemet is elnevezett.
– Pontozni jöttem ma reggel, és csak a verseny
vége felé mondták, hogy várjam meg az
eredményhirdetést. Amikor a rólam szóló első
élményeket sorolták, akkor már sejtettem, hogy
búcsúztató lesz. Majdnem megkönnyeztem
a méltató szavakat – mondta az eseményt
követően Babos Ádám.

!

Az ifjúsági olimpiai bajnok Balázs Krisztián utolsó
utánpótlásversenye volt a decemberi Európa-bajnokság
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ELŐFIZETÉS / Z&F

# KVÍZ

ILYEN AJÁNLAT
MELLETT
MÁS LABDÁBA
SEM RÚGHAT!

FRADI-KVÍZ,
ZÖLD AJÁNDÉKOK

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

Továbbra is örömmel
és szeretettel invitáljuk
olvasóinkat közös játékra,
amelynek során havonta
három kérdést teszünk
fel. Aki mindháromra jól
válaszol, esélyes lesz az
ősfradista Plicher Zoltán
által felajánlott klasszikusan zöld ajándékokra,
amelyek újrahasznosított,

1. Alábbi legendás
olimpiai bajnok
vízilabdázóink
közül melyiküket
becézték Rókának?

A nyolcvanas évek
kitűnő ferencvárosi
jégkorongcsapatának
ki volt a leggólerősebb
játékosa?

a: Felkai László

a: Hudák Gábor

b: Gyarmati Dezső

b: Szajlai László

c: Kárpáti György

c: Pindák László

természetes anyagok-

Novemberben,
közvetlenül a Juventus
elleni torinói fellépés
előtt, melyik válogatott
labdarúgónknak
született gyermeke?
a: Sigér Dávid
b: Botka Endre
c: Dibusz Dénes

ból készültek – persze a
Fradi-címerrel ellátva. A
lényeg, hogy a kvízjáték
során újra megidézzük hagyományainkat,

A megfejtéseket a fradikviz@fradi.hu
e-mail címre várjuk.

emlékezzünk nagyszerű

Beküldési határidő: 2021. január 15.

sportolóinkra, szép sike-

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések

reinkre, s a gondolataink

mellett tüntessék fel nevüket

közben közösen a Fradi

és telefonszámukat.

körül forognak. Együtt
játszunk és együtt örvendünk a csodának, amit
úgy hívnak: Ferencvárosi

ZOLDESFEHER@FRADI.HU

A helyes megfejtés beküldői között
3 db Fradi-címeres boroszilikát

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

üvegpohárkészletet sorsolunk ki
bambusztálcával és kanállal kiegészítve.

+36-20-6667744

Torna Club!
A részletes játékszabályzat a

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

www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.
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A decemberi számunkban megjelent kvíz helyes megfejtése: c, c, c.
Nyerteseink: K. Kornélia, F. András, B. S. Annamária

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

A MOSOLYGÓS
FRADISTA

# ÖRÖKZÖLD

ÖRÖKZÖLD #

A tapasztalt szurkolók az első pillanattól kezdve megmondták, Telek András
válogatottságig viszi. Igazuk lett. Noha a Fradiban Pintér Attila személyében
válogatott riválisa akadt, szép karriert futott be. Négyszeres bajnok (háromszor
a Fradival, egyszer a ZTE-vel), s huszonnégyszer szerepelt a válogatottban.
Röpül az idő, Telek Manci, ahogy mindenki becézi, immár ötvenéves. A mindig
vidám ősfradistával a kerek évforduló apropóján beszélgettünk. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Máig élénken él bennem, hogy a társak és a szurkolók
is a legnagyobb bizalommal, szeretettel fogadtak az
első csapatnál. Te hogyan emlékszel a bemutatkozásra és a csapat akkori első számú középhátvédjére,
Pintér Attilára?
Boldog voltam már attól is, hogy a juniorból felkerülve
edzőmeccsen lehetőséget kaptam Rákosi Gyulától.
Nagy előny volt, hogy saját nevelésű játékosként a
közönség is támogatott, akárcsak a legendás krónikás,
Nagy Béla, hiszen a Fradi-újságban is gyakran szerepeltem. Nekem nagyon tetszett Pintér Attila játéka,
rúgótechnikája és helyezkedése is átlagon felüli volt. Az
is komoly segítséget jelentett, hogy az első csapat akkori pályaedzője, Szűcs Lajos az utánpótlásban két évig
az edzőm volt, jól ismert, tudta, mire vagyok képes. A
Fradi serdülőben és ifiben Lajos bácsi mellett nagyszerű edzőim voltak. Vépi Péter, Horváth László, Rózsa
Lajos, Serli Sándor, Harangozó László, Viczkó Tamás,
majd a juniorban Mucha József, mindannyiuktól sokat
tanultam. Az első csapatnál aztán a fiatalok kötelező
ugratása, a kapu és a labdák cipelése, a cipőpucolás
mellett nagyon figyeltek rám. Rákosi Gyula például
külön foglalkozott velem, így történhetett meg,
hogy nyüzüge hatvankilenc kilósan mutatkoztam be
az NB I-ben, majd megerősödve, nyolcvankilósan
hagytam abba a játékot.
Édesapád, Telek Mihály nagyszerű kézilabdázóként
nem bánta, hogy a fia a futballt választotta?
Ellenkezőleg. Örült neki, az összes meccsemen ott volt,
vasárnaponként vele és a bátyámmal rengeteget
gyakoroltam külön a Ligetben, amiért máig hálás
vagyok nekik is.
Melyik időszak a legemlékezetesebb számodra
a Ferencvárosban?
Minden perc csodálatos volt a klubban. Még a kudarc
is erősített, igaz, a bajnokságban bronzéremnél roszszabbul sohasem végeztünk. Bajnoki címet nyerhettem
Novák Dezsővel és Nyilasi Tibivel, utóbbinak még labdát szedtem a Népstadionban, ahol a legendás intéző,
www.fradi.hu

Logodi Laci bácsi terelgetett minket, ez a varázslatos
atmoszféra is különleges emlék. Az 1995-ös év különösen felejthetetlen a Bajnokok Ligája-szerepléssel,
a szurkolókkal megélt boldog pillanatokkal.
Szelíd és barátságos ember vagy, ezért is lepett
meg sokakat a Varga Zolival történt afférod, ami
miatt Kassára igazoltál. Hogyan emlékszel erre?
Csúnya összeveszés volt, minden ember követ el
hibákat, nem lett volna szabad forró fejjel megszólalnom. Utána megbeszéltük Zolival az esetet, szomorú
történet, ma már másként cselekednék. Azért minden
rosszban van valami jó, hiszen ezután Kassára kerültem,
ahol a sikerek mellett megélhettem a felvidéki magyarok hatalmas szeretetét, amelynek erejét jelzi, hogy
az ottani emberek kilencven százaléka Fradi-szurkoló.
Hogy tekintesz vissza a karrieredre,
van benned hiányérzet?
Nincs. Kerek a történet, sok sikerrel, örömmel.
Még úgy is, hogy a válogatottal nem sikerült kijutni
nagy világversenyre. Kárpótlásként személyesen megismerhettem a korábbi klasszisokat, Puskás Ferencet,
Czibor Zoltánt, Grosics Gyulát, Buzánszky Jenőt,
Hidegkuti Nándort, a Fradinál meg nap mint nap
találkozhattam a Császárral, azaz Albert Flóriánnal.
Mivel telnek a napjaid, hogyan ünnepelted
az 50. születésnapodat?
Nagy bulit terveztem, amelyen az időközben hatalmas fájdalmamra elhunyt Balázs Fecó is énekelt volna
nekünk néhány dalt, ám a vírus közbeszólt, így családi
körben, a szüleimmel, testvéreimmel, a gyerekeimmel,
Mátéval, Noémivel, Lizával és Barnabással ünnepeltem.
A járvány miatt otthonról dolgozom biztosítási alkuszként, ami nem könnyű, ám valahogy túl kell élnünk
ezt az időszakot. S persze az is keserves, hogy nem
járhatunk Fradi-meccsekre sem. Noha nemrég harmadszor műtöttek visszérrel, alig várom, hogy tavasszal újra
pályára léphessek a Fradi öregfiúkban, mert nagyszerű
közösséget alkotunk, máig mindannyian rajongunk
a klubunkért.
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Mancit a fradista pályafutása során
mindössze kétszer állították ki

MANCI
KEDVENCEI
JÁTÉKOSTÁRSAK
Sokan vannak. Lipcsei Peti,
Détári Döme,
Lisztes Krisztián klasszisa
elvitathatatlan, a légiósok közül
Kuntics, Kopunovics, Kuznyecov
hasonló kaliber, Dzurják Csöpi
meg úgy érezte a kaput,
mint kevesen.
ELLENFELEK
Idehaza Illés Béla, Pisont Pista,
a külföldiek közül David Beckham,
Filippo Inzaghi.
MÉRKŐZÉSE A FRADIBAN
A brüsszeli győzelmünk az
Anderlecht ellen.
MÉRKŐZÉSE A VÁLOGATOTTBAN
Az első fellépésem a nemzeti
csapatban,
amikor Ausztria ellen 2-1-re nyertünk
a Népstadionban.
IDŐTÖLTÉS
Futás, barátokkal való találkozás,
Fradi öregfiúk.
ZENE
Balázs Fecó mindenekelőtt,
s szeretem az LGT-t és
Presser Pici zenéjét is.
ÉTEL, ITAL
Töltött káposzta, száraz fehér fröccs.

!

Tiszteletére Kassán, a lelátón gyakran feltűnt
a magyar zászló, amely akkor még nem ütközött törvénybe
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# GASZTRÓ

GASZTRÓ #

MINDENHOL OTT VAN
Ma már szinte megkerülhetetlen, mégsem ismerjük eléggé. A kollagén napjainkban a szépségápolás egyik ünnepelt sztárja, ezzel együtt pedig
a bőr szépségének első számú őre. Pedig ennél
sokkal összetettebb a szerepe. A legfontosabb
és legnagyobb mértékben előforduló, nagy teherbírással rendelkező rostos fehérje, mely a test
valamennyi szövetében jelen van, összetartja a
sejteket, és gondoskodik azok működéséről. A
bőrön kívül megtalálható a csontokban, a porcokban, az inakban, a szalagokban, a bélrendszerben, az izmokban és az erekben is. Szervezetünk
alapesetben képes maga előállítani, legalábbis
a normál működéshez megfelelő szinten. A kor
előrehaladtával azonban csökken ez a képesség,
mely folyamat elejét az első ráncok megjelenése
jelzi. Ez önmagában természetes folyamat, de –
mint ahogy annyi minden másra – egészségtelen
életmóddal erre is ráerősíthetünk. A helytelen étrend, a dohányzás, az UV-sugárzás elleni védelem
hiánya csupán három a legártalmasabb tényezők
sorából.
MEGANNYI JÓTÉKONY HATÁS
Mivel szervezetünk ennyi pontján jelen van, számos hasznos folyamat fő szervezője és támogatója a kollagén. Legismertebb tulajdonsága, hogy
csökkenti a ráncokat, támogatja a bőr egészségét,
és erősíti a hajat és a körmöket. De a szemmel
látható jótékony hatások mellett kevésbé látványos, viszont annál érezhetőbb hasznokkal segíti
testünk működését. Erősíti a csontokat, és képes
a súlyfeleslegből vagy sportsérülésből fakadó
ízületi fájdalmakat kezelni. Segítséget nyújt az
inak és a szalagok egészségének megőrzésében,
és mivel az izomszövet közel egytizedét adja, az
izmok erős és megfelelő működéséhez is elengedhetetlen. Az emésztőrendszerben kulcsszerepet
játszik a glükóz lebontásában és az izomsejtek
működéséhez szükséges energia előállításában,
ezáltal segítve az új izomszövetek kialakulását.
Emellett támogatja az anyagcsere zavartalan működését, segít oldani a feszültséget, hozzájárul a
normál testsúly megőrzéséhez és az állóképesség
javulásához.

RUGALMAS

KÖTŐERŐ

Testünk megszámlálhatatlan szövetből épül fel, melyek mindegyike csak a többivel
együtt tud megfelelően működni. És bár a szerepek és a feladatok szervről szervre
változnak, egy közös nevező mindig van közöttük. Ez pedig a kollagén.
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A vírus miatt idén elmaradtak a Fradi hagyományos téli eseményei is,
mint a Mikulás-látogatás és az évzárók

PÓTOLNI A PÓTOLHATATLANT
A kor előrehaladtával a szervezet kollagéntermelő
képessége csökken, ezt azonban megfelelően
összeállított étrenddel és táplálékkiegészítők szakszerű beépítésével ellensúlyozni tudjuk. A naponta
bevitt mennyiség ajánlott szintje 1 és 15 mg között
mozog, de ennek pontos mértéke több tényezőtől is függ – közöttük elsősorban az életkortól és a
testalkattól. Ezt meghaladni nem érdemes, hiszen
a szervezet a felesleget nem tudja hasznosítani,
azonban problémát nem okoz a túladagolása.
Amellett, hogy magas kollagéntartalmú ételekkel
– így tojással, csontlevessel és tőkehallal – gazdagítjuk étrendünket, célzott formában is bevihetjük
a szervezetünkbe. A táplálékkiegészítők egyik
legjobb alapja a szarvasmarha, valamint a sertés
csontjából és bőréből kivont kollagén, ami a bőr
rugalmasságának növelésében játszik szerepet.
A csirkéből származó kollagént elsősorban ízületi,
háti és nyaki fájdalmak kezelésére alkalmazzák,
míg a tengeri halakból származó fajtája a leggyakoribb kollagéntípusként mind a bőr, mind az ízületek egészségének megőrzésében hatékonyan
bevethető. Ezekkel párhuzamosan támogathatjuk
is szervezetünk kollagéntermelő képességét például zöld leveles zöldségek, tökmag és citrusfélék
fogyasztásával.

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő

SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu

A KOLLAGÉN SZERVEZETÜNK LEGFONTOSABB
ÉS LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ELŐFORDULÓ,
HATALMAS TEHERBÍRÁSSAL RENDELKEZŐ
ROSTOS FEHÉRJÉJE,
AMI A TEST VALAMENNYI
SZÖVETÉBEN JELEN VAN

!

Az idei évben az edzőközpont bejárata egyedi,
karácsonyi díszkivilágítást kapott

55

www.fradi.hu

# RECEPT

RECEPT #

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
+ 4 pisztráng
+ 2 egész citrom + 4 gerezd
a tálaláshoz
+ 4 gerezd fokhagyma
+ 1 nagyobb csokor
petrezselyemzöld
+ só
+ őrölt bors
+ olívaolaj

ELKÉSZÍTÉS

Az alaposan megtisztított,
kibelezett halat szárazra
töröljük. A belsejüket
enyhén sózzuk, borsozzuk,
a petrezselyem felét szárastól
beledugdossuk. Az olívaolajat
összekeverjük sóval, borssal,
a zúzott fokhagymával,
az egyik citrom kifacsart
levével, és bepácoljuk vele
a halat. Hűtőben, lefedve
néhány órát pihentetjük.
A pisztrángokat speciális
rács közé rakjuk a másik,
vékonyan felkarikázott
citrommal együtt. Faszenes
grillen, parázson megsütjük.
A megmaradt, finomra aprított
petrezselyemmel megszórva,
citromgerezddel kínáljuk.

GRILLEZETT

PISZTRÁNG

+	1 kg vaddisznólapocka
+	2 vöröshagyma
+	1 sárgarépa
+	1 kisebb zellergumó
+	1 evőkanál vadfűszerkeverék
+	1 kávéskanál mustármag
+	3 szem borókabogyó
+	2 babérlevél
+	2 gerezd zúzott fokhagyma
+	2 evőkanál
erdeigyümölcs-lekvár
+	olívaolaj
+	só
+	1 teáskanál rózsabors
+	1,5 dl malbec bor
+	1 kis csokor petrezselyemzöld

PIKÁNS
VADDISZNÓRAGU
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 2,5 óra
NEHÉZSÉG: közepes

ELKÉSZÍTÉS

A vöröshagymát apróra
vágjuk és olajon
megdinszteljük. Hozzáadjuk
a felkockázott húst,
átforgatjuk, majd vadfűszerrel,
mustármaggal, babérlevéllel,
borókabogyóval, zúzott
fokhagymával, sóval, borssal
fűszerezzük. Felöntjük 2 dl
vízzel, és fedő alatt pároljuk.
Amikor a hús már félig puha,
beleöntjük a bort, beletesszük
a darabokra vágott zellert és
a felkarikázott sárgarépát.
Tálalás előtt összeforraljuk a
lekvárral.
Végül aprított petrezselyem
mel meghintjük.

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1 óra + pácolás
NEHÉZSÉG: könnyű

www.fradi.hu
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Labdarúgócsapatunk orvosát, dr. Pánics Gergelyt játékosaink
covidgenerálisnak hívják szigorú óvintézkedései miatt

!

Botka Endre nagyon kedveli a vadhúst, nem véletlenül,
szabadidejében gyakran jár vadászni
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# FUTBALL

NEGYEDIK NEKIFUTÁSRA

SEM SIKERÜLT

Bár a Ferencváros női labdarúgócsapata elvben most állt a
legközelebb ahhoz, hogy felkerüljön a Bajnokok Ligája főtáblájára,
ezúttal sem sikerült beverekednie magát Európa legjobb 32
együttese közé. SZÖVEG: BORSODI ATTILA
A vereség azért is fájó, mert a női és férfi csapat
egyszerre szerepelhetett volna a kontinens elitjében.
Ki tudja, mikor kínálkozik erre legközelebb esély.
Pedig jól indult a lányok szereplése, mert azok után,
hogy az MTK-val szemben kiharcolták a Bajnokok
Ligája selejtezőjében való indulást – bajnoki címet idén
nem osztottak –, az első fordulóban 6:1-re legyőzték
luxemburgi ellenfelüket, így egy lépésre kerültek a
főtáblára jutástól. A második körben a Fradi a szlovén
Pomurje csapatát kapta. Inkább a zöld-fehér lányok
számítottak esélyesebbnek, még akkor is, ha az
egymeccses összecsapást idegenben rendezték meg.
A két gárda – igaz, csak edzőmeccsen – a nyáron is
megmérkőzött egymással, és akkor a Fradi nyert 4-0-ra.
A BL-találkozó azonban nem kezdődött jól, a hazaiak
a 37. percben már 2-0-ra vezettek. Amikor a második
félidő elején Mosdóczi Evelin szépített, még felcsillant a
remény, de a 73. percben második sárga lappal Czellér
Dorottyát kiállították, s ezzel eldőlt az összecsapás
sorsa. A folytatásban az emberelőnyben játszó
Pomurje további két góllal terhelte meg a Fradi kapuját,
s 4-1-re nyert.
– A mérkőzés előtti hónapokban rengeteg
nehézséggel küszködtünk, de így is egyértelmű
célunk volt a továbbjutás. Sok hiányzónk, illetve
félkész” játékosunk volt, főleg a védelemben, de arra
”
nem számított senki, hogy ilyen sok egyéni, döntő hibát
vétünk majd, gólokhoz segítve ellenfelünket. Főleg
a rutinosnak mondható játékosainktól volt ez meglepő.
Két demoralizáló gól után még volt esélyünk visszajönni
a mérkőzésbe, de a kiállítással elszállt ez a lehetőség.
Jövőre megváltozik a Bajnokok Ligája lebonyolítása,
a főtáblára csak tizenhat csapat jut majd fel. Minden
téren tovább kell fejlődnünk, hogy közöttük lehessünk –
mondta el Dörnyei Balázs vezetőedző.
A kiesés után marad a reménykedés, hogy ötödikre
végre szintet tud lépni a csapat. Ehhez először is
újra meg kell nyerni a magyar bajnokságot – ebben
idén is leginkább az MTK akadályozhatja meg a
zöld-fehér lányokat –, majd egyszer végre sikerrel
kellene szerepelni a Bajnokok Ligája selejtezőjében.
Lapzártánkkor a Fradi 9 győzelemmel és 2 döntetlennel
a második helyen állt a hazai pontvadászatban, de csak
azért, mert az éllovas MTK egy meccsel többet játszott.
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Chandra Bednarnak érthetően poszttársa, a Juventus
legendás kapusa, Gianluigi Buffon a kedvence

ZÖLD SZALON #

ÉLETÉRZÉS MAGAZIN
BALLAI ATTILA

A labdarúgók az évszázados mélypontról, az
NB II-ből, majd az első liga már említett 11. helyéről
idénre a Bajnokok Ligájába, a csillagok közé
emelkedtek, a vízipólósok kiesőjelöltből a földkerekség
legeredményesebb egyletévé váltak. E folyamat
önmagában lapot kért”, lapért kiáltott. Hiszen végre
”
újra volt miről, kiről – és kiknek! – írni.
Hajdan, szurkolóként legkedveltebb olvasmányaim
közé tartozott a mindenkori Fradi-újság, éppen
ezért pályafutásom kezdetének talán legbecsesebb
feladatát kaptam Nagy Bélától, a halhatatlan
krónikástól: a húsz év után 1988-ban bajnoki címet
nyert vízilabdacsapat játékosaival kellett
interjúkat készítenem. Mit kellett? Lehetett!
Méghozzá mindegyikükkel. Ezek az
emlékek is társulnak most a Zöld
& Fehér első száz számának
élményeivel. Napjainkban
persze már nem az adott
alkalomra szóló meccslapot”
”
szerkesztünk, hanem – amint
az a fejlécben is olvasható
– életmód és sportkultúra
magazint.
Illetve, hadd tegyem
hozzá, részünkről
életérzés” magazint is.
”
Az elmúlt bő nyolc év
során, a 2012. szeptember
28-i bemutatkozástól fogva
ugyanis a mi csapatunk” is alig
”
változott, mert a klubhűség, vagy
inkább az örökös elkötelezettség
nálunk is alap. Mint Diószeghy Zsolt
kollégánknál, barátunknál, aki nemcsak
a szó átvitt, de sajnos szoros értelmében is
mindhalálig szolgálta közös ügyünket. A valaha
létezett leglelkiismeretesebb és legpontosabb
olvasószerkesztő még utolsó érdemi találkozásunkkor,
a kórházi ágyán is azon kesergett, hogy tervezett
cikksorozatát sajnos valószínűleg nem tudja majd
befejezni.
Engedtessék meg, hogy e hasábokon most őt is
megidézzem, és e kívánságokkal vágjak neki a második
száznak: Isten nyugosztalja Diót, Isten éltesse
a Zöld & Fehér magazint és a Ferencvárost!

Száz szép győzelem – e szalagcím hirdette
magazinunk előző számában, hogy a Ferencváros
a Mezőkövesd elleni 3-0-val tétmérkőzésen 100.
diadalát aratta a 2014-ben átadott Groupama
Arénában! Most pedig azzal folytathatnánk, hogy
Százszorszép Zöld & Fehér, hiszen elérkeztünk lapunk
jubileumi kiadásához. 2012 szeptemberében indultunk,
Szucsánszki Zitával a címlapon; egyrészt, ő már akkor,
huszonöt évesen Fradi-ikonnak számított, másrészt,
bevallhatjuk, labdarúgó szóba sem jöhetett, hiszen az
NB I 2011/2012-es kiírását a 11. helyen zárta a csapat a
16-os mezőnyben, közvetlenül a Siófok és a Kaposvár
mögött. Ma, nyolc esztendő távlatából már szinte
hihetetlen, mintha más világ lett volna.
Más világ is volt…
Így az első lapszám
futballszenzációját Kocsis Sándor
hamvainak hazahozatala
jelentette. Az Aranycsapat és
a Ferencváros felejthetetlen
jobbösszekötője, gólzsákja
Barcelonában élt, majd
hunyt el 1979-ben, és
holtában mégis majdnem
feledésre ítéltetett – amíg
el nem jött a nagy nap, az
újratemetés a Szent Istvánbazilika altemplomában.
A Zöld & Fehér azonban
természetesen csak úgy
érhette meg századik kiadását,
hogy az újratemetést újjászületés
is követte – a Ferencvárosi Torna
Club újjászületése! Enélkül nemhogy
száz, egyetlen újságot sem lett volna
érdemes összeállítani. Így viszont – a csillagok
különleges állásának köszönhetően – a Zöld & Fehér
a százhúsz éves Fradi-história egyik legkiemelkedőbb,
legihletettebb korszakának hírmondója lehetett.
Kezdetben gyakran voltunk kénytelenek a múltba
menekülni, de az Üllői útra és a Népligetbe
fokozatosan visszatért az élet és a jelen.
Az angol gyarmati uralom” leáldozása után az
”
egyesület új, zsigerileg fradista, de józan ésszel
irányító vezetősége elképesztő növekedési pályára
állította az FTC-t.

!

Január 1-jén van Varga Zoltán
születésének 76. évfordulója
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A HÓNAP FOTÓJA #
Fotó: Molnár Ádám / Fotósarok

# A HÓNAP FOTÓJA
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Sigér Dávidnak a Juventus elleni meccs előtt született a gyermeke,
így mind a négy válogatott fradista édesapa immár

!

Dibusz, Lovrencsics, Botka és Sigér együtt
összesen 66 válogatott mérkőzéssel bírnak
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JAPÁN CSODA
Biztosan te is rengeteg fogkrémet kipróbáltál már és van állandó kedvenced.
Ha viszont kísérletező típus vagy és nyitott az egyedi technológiával előállított
újdonságokra, akkor a japán Sangi társaság által kifejlesztett fogzománc-megújító
fogkrém biztosan kíváncsivá tesz. A NASA már a ’60-as évektől kezdődően
foglalkozott azzal, hogy az űrhajósok csontjai és fogai gravitáció nélküli
környezetben veszítenek ásványianyag-tartalmukból. A problémára a szintetizált
hidroxiapatittal találták meg a választ: ez testünk egyik természetes összetevője,
amely hozzájárul az ásványok pótlásához. A pasztába orvosi hidroxiapatit került,
hogy a fogfelület fehérségét, fényét és a fogzománc ásványainak töménységét,
simaságát támogassa. A sokak által nem kedvelt fluoridot nem tartalmazza!

Ezekkel az érdekességekkel és praktikus, vicces kütyükkel zárjuk ezt az évet.
Ha lehagytál valakit a karácsonyi listádról, akkor még mindig van pár napod,
hogy ötletelj és vásárolj. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

PLUSZ 1 GYEREK

APAGARD PREMIO FOGKRÉM
5370 FT

Mind a legóépítés, mind a Star Wars kedvelőinek
lehetőségük van arra, hogy saját nappalijukban tudhassák
kedvenc filmhősüket. A Mandalori sorozat egyik
legnépszerűbb, legkarizmatikusabb figuráját rakhatjuk
össze 1073 elemből. Az állítható fej és száj, valamint a
mozgatható fül segítségével tetszés szerint választhatjuk
ki A Gyermek közkedvelt arckifejezéseit. És ha sajnáljuk
újraépíteni, mehet a polcra a többi kedvenc mellé.

profimed.hu

A GYERMEK SZETT – LEGO STAR WARS
26 990 FT

TRENDKÖVETŐK HAJKÜTYÜJE

lego.com

Számos sikeres együttműködés született az elmúlt
években a Karl Lagerfeld neve alatt jegyzett márkával, és
hihetetlenül eredeti termékek kerültek ki ezekből a közös
projektekből. Az idei év nagy dobása a fekete steampod,
természetesen fehér betűs logóval. És hogy ne fussunk
bele minden barátnőnknél ugyanabba a cuccba, korlátozott
számban készültek a gőz erejét felhasználó hajformázók.

BABSZEMET A FÜLBE
Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. A zenehallgatás
inspiráló lehet sportolás, sétálás közben, de munkába
menet is, hiszen diktálja a tempót és a hangulatunkat
is befolyásolja. A limitált szériás, kiváló hangminőségű
fülesben a muzsika úgy szólal meg, ahogy azt az előadók
is megálmodták. Került bele zajzűrő funkció, hangfelvevő
egység és három mikrofon. Mehet akár a fa alá is, mert a
stílusos meglepetés mellett élményt adsz ajándékba.

L’ORÉAL KARL LAGERFELD STEAMPOD 3.0
122 476 FT
L’Oréal Professionnel Szalonok, salon-expert.hu

SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE FÜLHALLGATÓ
69 990 FT
Samsung Experience Store

KARANTÉNKENYÉR
Az elmúlt pár hónapban sokan kitanulták a kenyérsütés
csínját-bínját, de akad olyan is, aki már az első próbálkozás
után feladta az otthon elkészíthető illatos, ropogós
finomságok elkészítését. Ha az utóbbinál magadra ismersz,
akkor a géppel dagasztás, sütés jó opció lehet. Igazi házi
pékséget működtethetsz otthon, ugyanis akár pizzát,
bagettet, kiflit, fánkot is süthetsz vele úgy, hogy közben
nincs más dolgod, mint a keverőbe helyezni az összetevőket.
Reggel frissen sült kenyér illatára ébredni elég klassz dolog!

BEBIZTOSÍTVA
Simán előfordulhat, hogy otthon marad a kedvenc
papucsunk vagy az elektromos fogkefénk. Ezek nélkül
azonban vidáman elvagyunk. Az autó lemerült aksija
vagy a mobiltöltőd hiánya már nagyobb gond. A nagy
kapacitású, mobil gépjármű-akkumulátor és indítókészlet
viszont életmentő lehet.

FERENCVÁROS MOBIL GÉPJÁRMŰ-AKKUMULÁTOR
29 990 FT

SENCOR SBR 1040WH KENYÉRSÜTŐ GÉP
23 990 FT

shop.fradi.hu
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Január 4-én ünnepli 55. születésnapját férfi
kézilabdacsapatunk vezetőedzője, Horváth Attila

!

Unai Melgosa, labdarúgóink másodedzője
január 11-én ünnepli 45. születésnapját
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ÚJABB SHOCK-HATÁS

PROFI CSÚSZÁS

Az első G-Shock karórát 1983-ban dobták piacra, és olyan megfontolásból,
hogy az építőiparban dolgozók is viselhessenek órát a mindennapi munkájuk
során. Méghozzá olyat, amit nem kell mindentől óvni. Azóta is megmaradtak a
stílusjegyek, azaz a tízszögletű lünetta, amely egy nagyméretű anyacsavarra
hasonlító tokot formáz. Az elmúlt évek sikersztorija az analóg-digitális
szerkezet, ez az új GA-900 modellekben is megtalálható.
Az ikonikus tulajdonságok továbbra is megmaradtak, mint a 200 m vízállóság,
fokozott ütés- és rezgésállóság, világidő, stopper, visszaszámláló riasztás és
az 5 különböző ébresztési idő, szundi funkcióval.
Ledfény került a számlapba, hogy akár éjjeli sötétségben is
könnyen leolvasható legyen az idő. Kell ennél jobb?

Bízzunk abban, hogy az idei tél hóban gazdagabb lesz
és előkerülnek az évszak legkedveltebb sporteszközei.
A freestyle lecsúszások mestere ez a könnyen irányítható,
visszahajló végekkel felszerelt, svéd márkájú skibob.
Jó minőségű acélfékek biztosítják a megállást, kormánya
csúszásgátló anyagból készült, melyet védőhab borít.
Minden adott a mókához, már csak a havat várjuk.

STIGA SNOWRACER SX PRO SKIBOB
48 890 FT

CASIO GA-900-4AER
44 990 FT-TÓL

sportisimo.hu

casio-watch.hu

A BAJNOK ILLATA

DRÁGA HOBBI

Stílusos csomagolásban érkezett az új Invictus friss-fás,
erős és fűszeres illata. Az Invictus jelentése: legyőzhetetlen,
egy hős, akinek senki és semmi nem tud ellenállni.
Ő a férfiideál, a férfiasság nagyszerű példánya,
akire minden férfi hasonlítani szeretne, a nők
pedig vágyódnak utána. Magadra ismersz?

A Leica M10 monokróm kaput nyit a fekete-fehér
fényképezés egy új dimenziójára. A teljesen újratervezett
szenzorral felszerelt kamera hihetetlenül szép
ábrázolásmódot nyújt lélegzetelállítóan részletes felbontás
mellett. Minden fényképészeti eljárást tud és csak arra vár,
hogy jó kezekbe kerüljön.

PACO RABANNE INVICTUS ”PACOPLAYGROUND”
EDT 100 ML + DEO SPRAY 150 ML
34 200 FT

LEICA M10 MONOCHROM FÉNYKÉPEZŐGÉP
2 462 181 FT

Müller parfümériák

leica-budapest.hu

HOME SWEET HOME

OKOSAN FÚJ

Gondolj nagyot és álmodd meg a lakásodat lemondások
nélkül! Magyarországon is elérhetők a de Sede svájci
kézműves manufaktúra luxuskivitelű ülőbútorai, amelyeket
most először tekinthetnek meg az érdeklődők a Bellamo
Premium Comfort bemutatóteremben. Az idén 55 éves
márka az első osztályú kényelemre vágyók igényeit
és elvárásait célozza meg a legmagasabb színvonalú
kivitelezéssel és a szigorúan ellenőrzött minőséggel.

Az okos hajszárító az általa használt hőszabályozási technológia miatt
kapta meg az intelligens jelzőt. Hőérzékelőt és mikroprocesszort
építettek bele, ami segít az optimális levegő-hőmérséklet eltalálásában,
így mindig olyan levegőt fúj, hogy annak hője ne roncsolja
a hajszálakat és ne égesse le a fejbőrt. A méregdrága hajszárítót
4 évbe telt fejleszteni, ami igencsak soknak számít, főleg úgy, hogy
a cég 600 prototípust készített és 103 mérnök dolgozott az eszközön.

DYSON SUPERSONIC HAJSZÁRÍTÓ LIMITÁLT KIADÁS
149 990 FT

DE SEDE ÜLŐBÚTOROK – BELLAMO PREMIUM
COMFORT BEMUTATÓTEREM

dyson.hu
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Január 23-án van Mindszenti Pál labdarúgókapus születésének
100. évfordulója, aki 1948–49-ben bajnok lett a Fradival

ÁR KÉRÉSRE

!

110 éve, január 24-én született Lázár Gyula labdarúgó, aki 1930 és 1943
között 509 mérkőzésen szerepelt a Ferencvárosban
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BARÁTI SEGÍTSÉG
Megvan a nagy elhatározás: szeretnénk
megtanulni síelni. De kitől és hogyan?
Sokaknak baráti társaságuk gyakorlottabb
(vagy magukat annak valló) tagjai próbálnak segíteni, de nem biztos, hogy ez a
legjobb megoldás. Egyrészt így nagyobb a
sérülésveszély, a kudarcélmény valószínűsége és annak a kockázata, hogy a kezdőknek elmegy a kedvük az egésztől. Másrészt sokkal komolyabb az esélye, hogy a
félig-meddig ellesett helytelen mozdulatok
a rutinos, de valójában nem teljesen jól
síelő barát mintájára épülnek be a tanuló
mozgásába. Később ezeket sokkal nehezebb korrigálni ahhoz képest, mintha tiszta
lappal, szakemberrel indultunk volna.

FELKÉSZÜLÉS
A szakemberek egyöntetű véleménye,
hogy a havas síoktatás előtt érdemes venni
néhány órát műanyag pályán, ahol lassabb a sí, rövidebb a pálya, de a szükséges
mozdulatokat szépen be lehet gyakorolni.
Ilyen oktatásra lehetőség van az ország
sok helyén, ahol néhány lankás részt erre
a célra gyártott műanyaggal borítanak. A
szorgalmasak már szeptemberben elkezdik
a tanulást csoportos vagy egyéni formában.
De ha valaki csak néhány órát vesz a havas
síelés előtt, már az is megtérül akkor, amikor
a sípályán nem azzal kell töltenie az időt,
hogy befogadja a legelemibb tudnivalókat
– de az is lényeges, hogy bátrabban fog az
egészhez hozzáállni.

MARADJ TALPON!
Felnőttkorban megtanulni a síelést nem tűnik könnyűnek, de ha legyőzzük
a félelmeinket, akkor már nemcsak a nyarat, de a telet is várni fogjuk,
és soha többé nem gondolunk úgy rá, mint valami pocsék évszakra.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA
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1913–1914-ben a Ferencvárosnak is volt síszakosztálya,
méghozzá a vívók kezdeményezésére

!

1913–1914-ben a későbbi többszörös tátrai síbajnok,
Thern Aladár is síelt a Fradi színeiben egy versenyen
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PÁLYAVÁLASZTÁS
A sítáborokhoz a szervezők mindig a résztvevők tudásának megfelelő pályarendszert választanak. Ha kezdő
síelők vagyunk és magunk szervezzük az utat, nem érdemes hatalmas pályarendszerben gondolkodnunk: kevés
az esély rá, hogy ki tudjuk használni. Ajánlatos olyan helyet nézni, ahol sok a kék pálya, vannak rövidebb kékek,
és működik magyar síoktató.
Ausztriában nagyon népszerű a magyarok körében
Murau, mert közel van, pályái hosszúak és szélesek, és
sok hóágyú biztosítja a folyamatos hóellátást. Itt sok
magyar szállás, étterem is várja a vendégeket. A szlovákiai Donovaly körülbelül 3 órára van Budapesttől, így
egy nap alatt is megjárhatjuk: van több rövid pályája,
tanuló- és gyerekpályája is. Magyarországon Eplénybe,
Mátraszentistvánra, Sátoraljaújhelyre vagy Visegrádra
érdemes kiugrani, ha leesik a hó. Hétvégén azonban e
helyeken nagy várakozási idővel kell számolni. Kezdőként
viszont nem érdemes gleccserre menni, ahol eleve kisebb
a pályaválaszték, gyakori a jegesedés, és nincs hosszú
kék pálya.

SAJÁT OKTATÓ
A sípályán választhatunk helyi szakembert, ma már
nagyon sok síterepen van magyar síoktató. Kezdő
síelőknek a szakemberek azt javasolják, hogy kint
tartózkodásuk minden délelőttjén vegyenek 2-2
órát, délután pedig maguk gyakorolják a tanultakat.
Így esélyük van rá, hogy az alapoktól indulva – a
léc felvételétől, a lábtartástól, az első lépésektől, a
lifthasználattól – eljussanak az első valódi pályán
való lecsúszásig (erős kék vagy akár enyhe piros
pályán is). Lehet választani egyéni oktatást, de a
költségkímélés jegyében 2-3 fős csoportokat is,
feltéve, hogy hasonló szinten vannak a tanulók. A
szintet mindig felmérik a síelés megkezdése előtt. Itt
nem érdemes gyakorlottabbnak mondani magunkat, mert a síoktató számára ez úgyis kiderül. A cél
mindig a biztonságos és élvezetes síelés, nem pedig
az, hogy minél hamarabb a pálya tetején legyünk.

FELSZERELÉS
Bármilyen oktatási formát választunk is, az világos,
hogy ehhez a sporthoz speciális felszerelés kell, és
ez egy külön világ. Érdemes olyan szakboltba menni,
ahol türelemmel és szívesen foglalkoznak az érdeklődőkkel. Általános alapelv, hogy egy kezdőnek nem
kell a legdrágább dolgokat megvásárolnia, börzéken
használtan is megvehetjük a szükséges holmit, de
bérelhetjük is. A bakancs a felszerelésünk kulcspontja: fontos, hogy mindenhol szorosan fogja a lábat, de
ne legyen benne fájdalmas nyomáspont. Ha valahol
nyom, akkor ne nagyobbat keressünk, hanem próbáljunk másik márkát. A kezdőknek carving sílécet
ajánlanak a szakemberek, ez akkor jó, ha körülbelül
az állig ér. A síruha, síkesztyű, sapka legyen vízálló és
könnyű – egy hóesésben töltött síelős nap után érteni fogjuk, miért. A síszemüveg akkor jön jól, ha hull
a hó, és fontos, hogy ne párásodjon be. A bukósisak
gyerekeknek kötelező.
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A históriák szerint az FTC síszakosztálya azért alakult,
hogy rangjával segítse a frissen alapított Magyar Síszövetséget
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Korábbi válogatott tornászunk, Babos Ádám családja
Budapesten és Csömörön is síklubot üzemeltet
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TÉVHITEK A SÍELÉSRŐL

# SZABADIDŐ

NAGYON HIDEG VAN.
Mire felérünk a hegytetőre, becsatoljuk a bakancsot, bemelegítünk, általában inkább dől rólunk a
víz. A hegyekben a napos időben és a testmozgásnak köszönhetően a mínuszokat sem érezzük.
A hüttében forró csokival, forralt borral, snapsszal
harcolhatunk a hideg ellen. A jó felszerelés természetesen nagyon fontos.
A SÍELÉS VESZÉLYES.
A média minden télen felkap egy-egy tragikus
síbalesetet, de valójában százezreknek nem történik baja. A baleseteket gyakran a síelő felelőtlensége okozza: pályán kívüli terepen vagy nem a
tudásszintjének megfelelően síel, esetleg rosszul
van beállítva a síléce. Ezeket elővigyázatossággal
kiküszöbölhetjük.
HA VALAKI GYORSAN SÍEL,
AZ JÓL TUD.
Síoktatók szerint a síelők 80 százaléka gyorsabban
síel annál, mint ahogy tud, ilyenkor pedig ön- és
közveszélyessé válik. Így a sebesség önmagában
nem támpont a tudásszint meghatározásánál. Az
tud jól síelni, aki bármilyen körülmények között,
bármilyen pályán, akármilyen lassan, egyenletesen
le tud jönni az általa választott nyomvonalon.
IDŐSEBB KORBAN MÁR NEM
ÉRDEMES ELKEZDENI.
Sok példa van arra, hogy 60 évesen vagy még
magasabb korban is megtanult valaki úgy síelni,
hogy saját tempóban élvezni tudta ezt a sportot.
Érdemes megpróbálni, mert semmi olyan nincs a
síelésben, amit idős korban ne lehetne elsajátítani.

LASSAN CSÚSSZ, TOVÁBB ÉRSZ!
HOGYAN ELŐZZÜK MEG A SÍBALESETEKET?
A tél egyik legfontosabb kérdése. Nyomában pedig
rögtön ott a másik is: mit tegyünk, ha mégis balesetet szenvednénk? Ezekre keressük most a szakszerű
választ.
A síelés nem veszélyesebb, mint sok más sportág, és
ugyan néhány rémes esetet felkap a média, az emberek többsége ép bőrrel és sok-sok élménnyel hagyja
maga mögött az újabb síszezont. A balesetek többsége
a bemelegítés hiányából, saját tudásunk túlbecsüléséből és felelőtlenségből adódik. Csak felkészülten
érdemes tehát sípályára lépni.
SÍVAKÁCIÓ ELŐTT
Síeléskor olyan izmokat is használunk, amelyeket a mindennapi életben nem. Így már a síléc felcsatolása előtt
néhány héttel ajánlatos hetente 2-3 alkalommal edzést
tartani és különösen a comb- és farizmainkat átmozgatni. Fontos feladat az általános állóképesség fejlesztése
is futással, túrázással, úszással, hiszen ha nem vagyunk
ehhez szokva és ülőmunkát végzünk, nagy változás
lesz a napi 4-5 óra mozgás. De azt is megtehetjük,
hogy profi síszimulátoron gyakorolunk. Itt nemcsak a
testünket készíthetjük fel a sívakációra, hanem a sítudásunkat is fejleszthetjük. A gép teljes egészében a síelés
erőhatásait és élményét adja vissza. Sílécben (vagy
snowboarddal) és bakancsban kell ráállnunk, és képzett
oktató segíti az egyéni tréninget, akárcsak a pályán.

SÍELÉS KÖZBEN
Bár úgy tűnhet, hogy a pályán mindenki összevissza
síel, ennek a sportnak is van egy szabályrendszere.
Kötelesek vagyunk például tekintettel lenni a pályán
mások testi épségére, és úgy síelni, hogy másokat ne veszélyeztessünk. Figyelembe kell venni az
időjárási és hóviszonyokat. Lehet előzni, de mindig
a hátulról jövőnek kell figyelni arra, hogy megfelelő távolságban kerüljön, és ne okozzon balesetet.
Olyan helyen álljunk meg pihenni, ahol nem vagyunk
takarásban az utánunk jövő síelők elől. A legjobb,
ha a pálya szélét használjuk, ahogy az esetleges
gyalogláshoz is. Balesetnél pedig kötelesek vagyunk
segítséget nyújtani.
Bár a fentiek értelmében mi is kaphatunk segítséget baleset esetén, jobb, ha nem egyedül síelünk,
különösen kihalt, kevesek által használt területen. A
pályát elhagyni, nem kijelölt területen síelni nemcsak
tilos, hanem nagyon veszélyes is. Ha úgy érezzük,
hogy elfáradtunk, ne akarjuk mindenáron végigsíelni
a bérletet, inkább álljunk meg, üljünk le, melegedjünk
át, együnk-igyunk, és csak utána folytassuk, vagy
aznapra akár fejezzük is be a síelést.

SÍELÉS ELŐTT
A felvonóról kiszállva sokan máris felcsatolják a lécet, és nekiindulnak a lejtőnek
anélkül, hogy átmozgatnák egy kicsit
a végtagjaikat. Holott az izomhúzódásokat, rándulásokat már
5–8 perces bemelegítéssel
megelőzhetjük. A napi
kezdőrutin része kell
hogy legyen még néhány guggolás, kitörés,
törzskörzés is, egy kis
helyben futás, majd a lábak
emelgetése léccel együtt.

MI A JÓ A SÍELÉSBEN?

• Reggel a frissen ratrakolt (simára döngölt)
pályán elsőként lecsúszni és hallgatni,
ahogy ropog a léc alatt a hó.
• Fenyőerdők között csúszni, mintha
kirándulnánk, csak gyorsabban.
• Lehuppanni a fűtött ülésű libegőbe és
megpihenni egy kicsit.
• Kiülni a hütte elé a nyugágyba egy forró
csokival és süttetni az arcunkat a napon.
• Kiszállni a liftből a hegy tetején és végignézni
a horizonton.
• Csapatban síelni a barátokkal.
• Este sétálni a kisvárosban, majd beülni
a szaunába és vacsora után kártyázni.
• A jó levegőn lenni egész nap egy olyan
évszakban, amikor az időnk nagy részét
zárt helyen töltjük.
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Sárosi György 1952-ben a Juventus edzőjeként is bajnok lett,
méghozzá a Milan első legendás csapatát megelőzve

!

Sárosi György máig az utolsó magyar edző, aki
az olasz bajnokságban bajnoki címet ünnepelhetett
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MINDIG A JÓK
”
MENNEK EL…”

# ÖRÖKZÖLD

Ki tudja, hányszor hangzott már el ez a bölcsesség egy-egy haláleset kapcsán,
holott, mint a sablonná kopott mondások általában, természetesen ez sem több,
mint egyszerű butaság. De eme suta filozófiai gondolatkísérletet elhagyva: egy
olyan emberre emlékezem az alábbiakban, akiről minden túlzás nélkül elmondható: ő volt maga a fradizmus! Zsiborás Gábor az FTC történetének felejthetetlen
alakja. SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY
akit mindenki szeretett, akinek tudása előtt a teljes
közösség meghajolt.
Ha nem jön egy csúnya sérülés, minden bizonnyal az
FTC játékosaként fejezi be a pályafutását, de jött, és a
futball örök szabálya: az egyik játékos balszerencséje
egy másik futballista szerencséjét is jelenti egyben. Gábor sérülése után természetes volt, hogy Józsa Miklós
kerül a helyére, aki olyan remek időszakot produkált,
hogy mire a sérült meggyógyult, hely már csak a kispadon jutott a számára.
Nem vállalta a tartalékszerepet, tudomásul vette,
hogy Józsát nem lehet kihagyni, olyan jól véd,
de őt sem lehetett elítélni azért, mert szintén
védeni akart.
A Fraditól persze nem olyan könnyű szabadulni,
mint azt sokan hiszik… Akit egyszer az Üllői úti öltöző
és pálya szele megcsapott, az egy életre elkötelezte
magát a zöld-fehér színeknek, a szurkolóknak, ha úgy
tetszik, a teljes IX. kerületnek, és ez még akkor is igaz,
ha adott esetben váltani kényszerül és egy házzal
odébb vállal munkát.
A szurkolók a távozónak nagyon ritkán, szinte soha
nem bocsátanak meg, erről talán a klub ikonja, bizonyos Schlosser Imre tudna mesélni, ha még élne, hiszen
miután a Fradiból (ahogy akkoriban mondták) átlépett
az MTK-ba, hosszú éveken át gyötrelem volt az élete,
és nemcsak a Fradi elleni meccseken, hanem a szürke
hétköznapokban is.
Azt nem mondanám, hogy Zsiborás Gábor volt az
egyetlen, akinek a Tábor az átigazolást megbocsátotta
(emlékezzünk csak Ebedli Zoli nagy váltására, amikor
egy évre az Újpesthez távozott…), de feltétlenül benne
van abban az ötben, akinek nem akarták a fejét venni
azért, mert klubot váltott.
Az egyik legemlékezetesebb pillanata volt pályafutásának, hogy az első meccsét az MTK-ban a Fradi-pályán, az FTC ellen játszotta, és a zöld-fehérek nem
voltak kíméletesek, 4:0-val küldték haza a kékeket, de
a vendégek kapusa, bizonyos Zsiborás Gábor minden
megmozdulását vastaps kísérte.

Tudom, hogy a klub 1899 óta íródó történetében meglehetősen sok zöld-fehérben játszó futballistát ruháztak
fel a szurkolók ezzel a megtisztelő címmel, meg aztán
az sem igazán világos, hogy mik a pontos premisszái
a fradizmusnak, de amikor Zsiborás Gábor nevével
összefüggésben használom, bennem sincs szemernyi
kétely a jogossága felől.
Kezdjük a legdrámaibb pillanattal.
1993 szeptemberét írtuk, a magyar válogatott az
oroszok elleni vb-selejtezőre készült, azon az Üllői úti
Fradi-pályán, amely hosszú éveken át Zsiborás Gabi
bejelentett lakcíme” volt, de ahová akkor már évek
”
óta mint az MTK kapusa járt vissza meccseket játszani.
Ennek is hosszú és kacskaringós története van, talán
mondanom sem kell, hogy minden a Fradi-pályán kezdődött, ahová a 10 éves Zsiborás Gabit mint reményteljes csatárt (!) igazolták le a klub mindig sasszemű
tehetséggondozói.
Ám gyorsan a kapuba került, köszönhetően annak,
hogy a többieknél rohamosabb ütemben nőtt,
és a kezeinek, karjainak hosszúsága is inkább a jövő
nagy kapusát, mint a jövő Albert Flóriánját” sejtették a
”
vele foglalkozókkal. Az úttörő- és az ifiéveket végigvédte, viszonylag gyorsan a felnőtt csapatba került, ahol
Hajdú József, Kakas László és Józsa Miklós
voltak a vetélytársai.
Egy kapus számára kell-e nagyobb dráma annál, hogy
amikor életében először állhatott NB I-es mérkőzésen
a zöld-fehérek kapujába, a Bp. Honvéd ellen úgy kapott
gólt és úgy veszített a csapat, hogy egy lövés után a
labda a kapufára, majd onnan (miután vetődött a lövésre) a hátára, a hátáról pedig a hálóba pattant?
Kapus létére góllal debütált az élvonalban. Öngóllal.
Mert a szaklapban Zsiborás nevére írták a gólt, ami ma
már nem lenne így.
De ez csak egy sóhajtásnyi történet azokból a fantasztikus évekből, amelyeket az FTC kapusaként az
élvonalban eltöltött.
Nemcsak remek kapus volt, hanem minden játékostársának az igaz barátja is, ő volt az a ritka kivétel egy
futballcsapaton belül, akinek nem voltak ellenségei,
www.fradi.hu
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Kapus létére kétszer is elhódította az idény legjobb
formában lévő labdarúgójának járó Toldi-vándordíjat

ÖRÖKZÖLD #

1993. szeptember 7-én a Fradi legendája olyan lövést
kapott az élettől, amelyet nem háríthatott.
Nem túlzok, ha azt mondom, egy ország búcsúzott tőle
kellő tisztelettel, mély áhítattal, megbecsülve egy embert, aki feleséget, három kisgyereket és egy fantasztikus futballistamúltat hagyott maga után.
Azt (is) mondják, hogy akiről beszélnek, az sohasem
felejtődik el.
A Fradi-pálya környékén (bár téma van éppen elég)
szinte nem múlik el úgy nap, hogy valamilyen
összefüggésben valaki legalább egyszer ne ejtené
ki Zsiborás Gábor nevét.
És hallatán az embereket csak a szeretet, a hála,
a jó érzés tölti el.
Ennél többet nehéz adni és magunk után hagyni
a minket gyászolóknak.

Szerették őt az emberek, mert végtelenül egyenes,
tisztességes, becsületes ember volt, és mindig a tudása
legjavát adta a győzelemért.
Sajátos unikuma a sorsnak, hogy miközben ezeket a
sorokat írom, figyelmeztet egy sporttörténész barátom
arra, hogy el ne felejtsd, éppen az édesapád volt az,
”
aki Zsiborást először a válogatott kapujába állította”,
s amikor fellapozom a szakirodalmat, már látom is: dr.
Lakat Károly kapitánysága alatt, 1979. október 17én, a finnek elleni Eb-selejtezőn a Zsiborás – Szántó,
Salamon, Kutasi – Tatár, Póczik – Borostyán, Kiss L.,
Weimper, Fekete, Kuti összeállításban (nem tévedés:
Eb-selejtezőt játszottunk öt csatárral!) lépett pályára a
válogatott, és nyert 3-1-re.
Ezt a válogatottbeli szereplését érthetetlen módon
csak további három követte, az egyik azonban nagyon
emlékezetesre sikeredett, hiszen ő állt a kapuban,
amikor a Népstadionban 1-1-et játszottunk az NSZKval, amely akkoriban (is) a kontinens futballjának egyik
uralkodója volt. 1993 szeptemberében klubedzője,
Verebes József (aki szövetségi kapitány is volt egyben)
35 évesen hívta vissza a keretbe.
Nincs ember a földön, aki megmondhatná, hogy otthon
nem történik-e meg vele ugyanaz a dráma, mint ami az
oroszok elleni meccsre készülőben megtörtént, amikor
az egyik tréning végén rosszul lett, az öltözőben összeesett, és a mentők vitték kórházba.
Drámai napok kezdődtek, a magyar futball minden szereplője és természetesen a család (felesége, Gabi és a
hármas ikrek, Gergő, Balázs, Zsófi) életében.
Mindenki, aki tehette, küldte felé az erőt a kórházi
ágyra, ahol kómában feküdt, de az a nyomorult halál
ezúttal nyerni tudott sok százezer ember vágya és
akarata felett.

AZ EGYIK
LEGEMLÉKEZETESEBB
PILLANATA VOLT
PÁLYAFUTÁSÁNAK,
HOGY AZ ELSŐ MECCSÉT
AZ MTK-BAN A FRADI-PÁLYÁN,
AZ FTC ELLEN JÁTSZOTTA,
ÉS A ZÖLD-FEHÉREK
NEM VOLTAK KÍMÉLETESEK,
4-0-LAL KÜLDTÉK HAZA
A KÉKEKET, DE A VENDÉGEK
KAPUSA, BIZONYOS
ZSIBORÁS GÁBOR MINDEN
MEGMOZDULÁSÁT
VASTAPS KÍSÉRTE

!

10 éves korától 32 éves koráig
szolgálta a Fradit
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# 13+1

A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk
fel kedvenceinknek.
Ezúttal férfi
kézilabdacsapatunk
válogatott
jobbszélsőjét, Bujdosó
Bendegúzt faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

BUJDOSÓ BENDEGÚZ
Született:
Székesfehérvár, 1994. december 10.
Magasság, testsúly:
185 cm, 75 kg
Poszt:
jobbszélső
Klubjai:
Veszprém, Dabas, PLER KC
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1. Hogyan lettél kézilabdázó?
Az ikerbátyámmal focizni kezdtünk
Balatonlellén, ám a remek tréner,
Varga Zsolt kiszúrta, hogy
balkezesek vagyunk, s hamarosan
mindketten nála edzettünk a boglári
kézilabdacsapatnál. A gimnáziumot
már Veszprémben kezdtem, Kiss
Szilárd keze alatt pedig sokat
fejlődtem.
2. Gyerekként kik voltak a
sportágban a kedvenceid?
Veszprémiként Gulyás Péter
és Iváncsik Tamás mozdulatait
áhítattal csodáltam, a külföldiek
közül a francia jobbszélső, Luc
Abalo a király nálam.
3. Jelenleg kit tartasz a világon és
idehaza a legjobb kézilabdázónak?
A dán kapus Niklas Landint és a norvég
irányító Sander Sagosent, illetve Mikler
Rolandot és Bánhidi Bencét.
4. Mit tartasz a Fradi legnagyobb
erényének?
A csapategységet. Nálunk nincsenek
sztárok, van viszont évek óta egy mag,
amelynek tagjai tudnak egymásért és a
klubért küzdeni.
5. Hogyan érintett meg a Ferencváros
szellemisége?
Az első pillanattól áthatott. A
nagypapámat juttatja eszembe, aki nagy
Fradi-szurkolóként mindig nézte a csapat
meccseit a tévében. Miatta is hatalmas
érdem, hogy ehhez a maximálisan profi,
egyben családias szemléletű klubhoz
kerülhettem.
6. Milyen autóval közlekedsz?
Semmilyennel... A feleségemnek, az MTKban kézilabdázó Gerháth Fanninak van
autója, ha szükséges, azzal közlekedünk.
A Népliget közvetlen közelében lakunk,
így csak átsétálok az edzésekre.
7. Kedvenc ételed, italod?
Nagyon szeretem a spanyol és az olasz
konyhát, így tészta és pizza mindig
jöhet, italban meg nyilván a családi
pincészetünk borait kóstolgatom:
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nyáron az Irsai Olivért, télen a
cabernet sauvignont kortyolgatom,
persze mértékkel.
8. Kedvenc könyved, filmed,
színészed, színésznőd?
Könyvben mindenekelőtt Agatha
Christie krimijeit szeretem, filmben A
nagy Gatsby és a Barátság extrákkal
van az élen, a színészek közül
Leonardo DiCaprio, a színésznők
közül Mila Kunis a kedvencem.
9. A szabadidődet mivel töltöd
leginkább?
Spanyol nyelvtanulással és
kutyasétáltatással a Ligetben.
10. Mit tekintesz az életben
és a sportban a legfontosabb
tulajdonságnak?
A sorrend mindegy: szorgalom,
alázat, hit!
11. Ha teljesülhetne a vágyad,
kivel találkoznál legszívesebben a
világon?
Lionel Messivel, nálam ő a csúcs.
12. Mennyiben segít, hogy
a feleséged is kézilabdázik,
egyáltalán, mennyit szakmáztok
odahaza?
Nem tudnám elképzelni, hogy civil
párom legyen. Noha a szakmát
általában az ajtón kívül hagyjuk,
azért sokat segít, hogy félszavakból
megértjük egymást a kézilabdát
illetően. Mint ahogy sokat segítenek
a szüleim, nagyszüleim tanácsai
is, mindig támogattak, mindig
hallgattam rájuk.
13. Közeli és távolabbi céljaid?
A Fradival kilépni a nemzetközi
porondra, a válogatottban stabilizálni
a helyem, az olimpia meg egyenesen
hab lenne a tortán.
+1. Életmottód röviden?
Mindig csak előre nézni, élvezni
”
az élet minden pillanatát!”

Bujdosó Bendegúz alig pár száz méterre lakik az Elek Gyula
Arénától, így gyakran látható a Népligetben a kutyájával

FTC ÉVKÖNYV
2020

EGY FRADISTA KÖNYVESPOLCÁRÓL SEM HIÁNYOZHAT!
A FRADI 1 ÉVE 140 OLDALBAN – KLUBÖSSZEFOGLALÓK A SZÉKHÁZBÓL,
BESZÁMOLÓK A SZAKOSZTÁLYOKRÓL!
DECEMBERTŐL KERESD A FRADI SHOPBAN,
A SHOP.FRADI.HU OLDALON ÉS A NAGYOBB KÖNYVÁRUHÁZAKBAN!

shop.fradi.hu

