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EZ A KÉT SZÍN
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TÖBBET ÉR
WWW.FRADI.HU

18.
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34.

A PROFESSZOR
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A FRADIHOZ

38.

MOST
KEZDŐDIK
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74.
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EGY A TÁBOR,
EGY A SZÍV!
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10. SZÁM
ÁRA: 495 Ft

UEL #

G csoport
1. forduló
2021.09.16. - 18:45
leverkusen
bayarena
2. forduló
2021.09.30. - 21:00
budapest
ferencváros stadion
3. forduló
2021.10.19. - 16:30
glasgow
celtic park

AKÁR A NAGYOK

4. forduló
2021.11.04. - 21:00
budapest
ferencváros stadion

Szeretnél te is hasonló eredményeket elérni,
mint Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz és Zipernowsky Károly?
Tedd meg az első lépést, hogy belőled is nagy feltaláló váljon:
jelentkezz ötleteddel az MVM Edison Junior pályázatra,
és nagyot nyerhetsz!

5. forduló
2021.11.25. - 21:00
sevilla
benito villamarín Stadion

Bláthy Ottó Titusz,
Zipernowsky Károly, Déri Miksa
Transzformátor (1885)
/ Áramerősség-átalakító /

mvmedison.hu/junior
Jelentkezési határidő: 2021. október 20.

6. forduló
2021.12.09. - 21:00
budapest
ferencváros stadion

!

Ahogy az előző két csoportkör alkalmával,
az idén is idegenben kezdtünk
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# TARTALOM

30

2021.

OKTÓBER

Amikor én gyermek voltam a hatvanas években, kérdeztem
édesapámat, hogy mit jelent fradistának lenni, mire a fater annyit
felelt: állásfoglalást és identitást. Azt csak később értettem meg,
hogy állásfoglalást az akkori hatalom ellenében, az összetartozást,
az összefogást, az összezárást, vagy ahogyan azt Esterházy Péter
az örökkévalóságnak megfogalmazta: ” Én úgy tanultam, hogy a
világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar
ember az Fradi-drukker. Vagy még egyszerűbb dolog ez: az
ember fradista, ahogy a nap süt, vagy a fű nő!”
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Férfi labdarúgóink az új évezredben negyedszerre
jutottak el a csoportkörig

58 Újra együtt, baráti

!

mindörökké Ferencváros!

66 Újra indul az utazás!
72 Csicsika bácsi
74 13+1 kérdés

Imre Bencéhez

Dr. Sárosi György az 1934-es
világbajnokságon egy gólt szerzett

S mindez még inkább igaz a határon túli magyarok körében, ahol
a Ferencváros a nemzeti identitástudat része. Több barátom
akad Székelyföldön, akik anno a Madarasi-Hargita tetején tudták
csak fogni a magyar adókat és ott hallgatták a körkapcsolást, a
Fradi aktuális mérkőzéseit. A ragaszkodás és a szeretet azóta
sem múlik. Mindezt a közelmúltban ismét megtapasztaltuk
öregfiúk csapatunkkal, amellyel immáron tizenöt éve járjuk az
országot, s gyakran eljutunk az igaztalanul és vigasztalanul
elszakított területekre is. Legutóbb a partiumi Kaplonyban léptünk
fel, s már a bemelegítésnél tömött lelátó, no meg vastaps és
fúvószenekar fogadta játékosainkat, amit negyven–ötven év
felett még inkább megbecsül a korosodó futballista. No, meg
azzal is pontosan tisztában vagyunk, hogy ezt a Ferencvárosnak,
a klub tradíciójának, szellemiségének köszönhetjük. Mert a Fradi
összefogja és összetartja a külhoni magyarságot is, ahogyan azt
Kaplonyban is megéltük. Vagy, ahogyan azt a nemrég elhunyt
feledhetetlen basszusgitáros, a honi blues emblematikus alakja,
Póka Egon lapunkban is megfogalmazta: a haza és a Ferencváros
szeretete az alap, amit ő is igyekszik továbbadni a gyerekeinek,
unokáinak. Pontosan így kaptuk mi is az útravalót odahaza, az
meg szinte sorsszerű, hogy a Fradiért haláláig rajongó Póka Egon
pontosan Albert Flórián születésnapján hunyt el és költözött fel
az égi fradisták nagy táborába. Persze, a fradisták többmilliós
táborában is akad, akit nem érint meg mélyen a haza és a klub
együttes szeretete, ellenben dr. Lakat Károlytól Dalnoki Jenőig sok
legendát áthatott az összetartozás. A Ferencváros történetének
klasszikusánál, a korszak világklasszisánál, dr. Sárosi Györgynél
világosabban és hitelesebben pedig kevesen beszéltek erről:
”Egész ifjúságomat betöltötte varázsával és a sportot eszménnyé
nemesítette a lelkemben. A Ferencváros nem csak klub, sokkal
több ennél. Egy nagy család, amelynek millió gyermeke van és ez
a millió gyermek egyformán érez és gondolkozik. A magyar sport
élő lelkiismerete a Ferencváros, amely eggyé forrt a magyar
élettel és az egész nemzettel. A Ferencvárost épp úgy nem lehet
elpusztítani, mint magát a magyarságot.”
Több mint hetven év után is megindító gondolatok a szurkolók
által rajongott Gyurkától, aki ugyan Genovában nyugszik, ám
a lelke örökre itt maradt, köztünk. Vagy, ahogy ő mondta utolsó
mérkőzését követően a gyepre borulva: Isten áldja Önöket!
Isten áldja a Ferencvárost!
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# HÍREK

VETERÁN ATLÉTÁK
HALÁLA
Három egykori
ferencvárosi atlétával
lettünk szegényebbek
a közelmúltban. Fekete
Pál 93, Pászt Vilmos
84, Knapp Mária 83
éves korában hunyt
el. Mindhárman életük
végéig hűségesek
maradtak a klubhoz.
Pászt Vilmost például
hazahúzta a szíve,
régóta készült
meglátogatni a népligeti
sportcentrumot,
hirtelen halála azonban
megakadályozta ebben,
s immáron odafent
találkozhat a hajdani
klubtársakkal. Az
egykori atléták emlékét
örökké megőrizzük.

HÍREK #

TORNAGYŐZELEM
A FELKÉSZÜLÉS JEGYÉBEN

A NÉPLIGETBEN ÚSZOTT
A SZTÁRFOCISTA

Az FTC magyar bajnok férfi curlingcsapata már javában készül a novemberi
Európa-bajnokságra, a felkészülés jegyében pedig szeptember első
hétvégéjén részt vett a hagyományosan Kitzbühelben megrendezett Austria
Openen. Az FTC Dream Team – amely ezúttal HUN National Men Team Ézsöl
néven indult – öt mérkőzésből négyet megnyert, így összesítésben elsőként
zárt a 16 csapatos tornán. A döntőben a többszörös világ- és Európa-bajnok
német válogatott Andrea Schpöpp csapata, az SC Riessersee ellen nyertünk.

Az angol labdarúgó-válogatott szeptember 2-án Budapesten lépett
pályára Magyarország ellen a 2022-es, katari rendezésű világbajnokság
selejtezősorozatában. Noha a vendégcsapattal tartott, sérülése miatt nem
játszhatott az angolok 21 éves német bajnok és Eb-ezüstérmes szélsője,
Jadon Sancho, aki a mérkőzés napján az FTC-MVM Népligeti Sporttelep
uszodájában edzett. Jansik Szilárd, Fekete Gergő és az FTC-Telekom
Waterpolo másodedzője, Nyéki Balázs kért is tőle egy közös képet.

GYORS

VÁLTÁS A NŐI
LABDARÚGÓCSAPAT ÉLÉN

Balázs Krisztián

BALÁZS KRISZTIÁN
BIZONYÍTANA
Az FTC-Telekom 19 éves ifjúsági olimpiai bajnok tornásza, Balázs Krisztián
szeptember 10. és 12. között a törökországi Mersinben rendezett Challenge
Világkupán szerepelt. Pénteken és szombaton mindhárom számában,
korláton, gyűrűn és nyújtón is kivívta a döntős szereplés jogát, végül a
vasárnapi döntőkben nyújtón és gyűrűn a nyolcadik, korláton pedig a hetedik
helyen végzett.
A korlát döntőjében egy újfajta gyakorlatot mutattam be, aminek a
”
végére elfáradtam. Sajnos a leugrásra elfogyott az erőm, és leraktam a
kezemet. A gyűrűmmel elégedett voltam, úgy érzem, ott remek gyakorlatot
sikerült produkálnom. A nyújtón szintén új gyakorlattal készültem, ám,
sajnos, leestem az egyik elememből. Összességében az elmúlt időszakhoz
képest sikerült előrelépnünk, úgy érzem, javult a formám, jó úton haladunk.
Természetesen még sok munka vár ránk, szeretném bizonyítani, hogy
helyem van az élmezőnyben” – nyilatkozta Balázs Krisztián.
www.fradi.hu
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Balázs Krisztián ifjúsági olimpiai bajnoki
és junior Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet

Jadon Sancho

!

Vágó Fanny kétszer hódította el a Magyar Kupát,
és emellett bajnoki címet is szerzett a Ferencváros színeiben
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Az FTC-Telekom női
labdarúgócsapatának
korábbi vezetőedzőjét,
a szeptember 10-én
közös megegyezéssel
távozott Dörnyei
Balázst Vágó Fanny
váltotta posztján. A
magyar válogatott
támadó egyelőre futballistaként is erősíti az
együttest. Vágó Fanny
2019 nyarán igazolt a
Ferencvárosba, több
mint százszoros magyar
válogatott, hétszeres
magyar bajnok, ötszörös Magyar Kupa-
győztes, többször volt
osztrák és magyar
gólkirály, valamint az
év női labdarúgója.
Edzői pályafutását idén
fiókcsapatunknál, a Soroksárnál kezdte meg.
Vágó Fanny munkáját
idősebb Csernik Kornél
segíti majd.
www.fradi.hu

# FRADIMÉDIA

A FRADI-BRAND
DIADALA

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

SZÖVEG: SZŰCS TAMÁS

Minden idők egyik legsikeresebb átigazolási időszakát
produkálta bajnoki címvédő férfi labdarúgócsapatunk.
A Fradi hét olyan játékost is megszerzett, akik a régió
több topklubjának is erősítést jelentenének.
Volt is kérőjük bőven, ám ők a Ferencvárost választották,
és megvolt rá az okuk.
Ryan Mmaee, Kristoffer Zachariassen, Stjepan Lončar,
Marijan Čabraja, Zseljko Gavrics, Muhamed Bešić
és Marko Marin – ők heten érkeztek a Fradihoz azóta,
hogy csapatunk harminckettedszer is megnyerte
a hazai pontvadászatot. Van köztük fiatal tehetség,
visszatérő közönségkedvenc és van sokat látott,
rutinos topjátékos. Merthogy Marko Marin bizony igazi
csúcskategóriát képvisel az európai futballpalettán.
A német válogatott játékos a Nationalelf tagjaként
ifjúsági Európa-bajnok, a felnőtt kerettel pedig
világbajnoki bronzérmes. Klubszinten (a Chelsea-vel és
a Sevillával) kétszer is elhódította az UEFA Európa-ligát,
ami nem sok labdarúgónak adatik meg pályafutása
során, és még mindig csak 32 éves.
Korábban ilyen kaliberű labdarúgót maximum
a népszerű FIFA-játékban tudtak leigazolni a futball hazai
virtuális mesterei”, ám mára a Fradinál a képzeletből
”
valóság lett, így fordulhatott elő, hogy Marko Marin
nem Törökországba vagy Európa más, talán nívósabb
bajnokságába, hanem az FTC-hez szerződött
(méghozzá ingyen!), mert ide akart jönni.
A Ferencváros mára elérte, hogy a fiatal tehetségek
mellett az önmaguknak és a világnak újra bizonyítani
vágyó topjátékosok itt akarjanak játszani. Mégpedig
azért, mert a Fradi mára komoly tényezője lett a
kontinens futballelitjének. A zsinórban harmadszor
kiharcolt európai főtáblás indulás mellett a profi
körülmények, az impozáns infrastrukturális környezet,
fővárosunk vonzereje, valamint a fantasztikus
szurkolótábor is komoly meggyőző erővel bír, amikor
vezetőink leülnek tárgyalni egy-egy labdarúgóval.
Kedves Fradi-szurkolók! Bár hamarosan saját
kedvenceinkkel is fifázhatunk” (lévén, hogy a világ
”
legnépszerűbb sportos videójátékának gyártója
megállapodott klubunkkal arról, hogy az FTC is benne
lesz az új kiadásban), ennél sokkal fontosabb tény: most
már nemcsak mi akarjuk a nagy neveket, hanem a nagy
nevek is akarnak minket! Mert a Fradi egy – nemzetközi
mércével mérve is – komoly brand lett!
Becsüljük ezt meg! Hajrá, Fradi!
www.fradi.hu
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FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely
OLVASÓSZERKESZTŐ: Dénes Tamás
MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila,
Czégány Pál, Diószeghy Betti, Hatos Szabolcs, Keresztes Péter,
Kékesi Péter, Kis Ferenc, Kovács Bence,
Lakat T. Károly, Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám,
Szabó Dávid, Szántay Balázs, Szűcs Tamás
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Tumbász Hédi,
Németh Andrea, Orlóci Zsuzsanna, Molnár Ádám, Papp György
(Fotósarok), Koczogh Anikó, Tobak Csaba, Vincze József
(FTC Múzeum)
KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Ángel Sanz Briz út 13., 1300 Budapest, Pf. 278.
Telefon: +36-20-666-7733. www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu
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: Kertesi Antal
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Vágó Attila
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: +36-20-666-7733. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-20666-7744, zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei,
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.
A kiadó a MATESZ tagja!
Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk
és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek.
Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói
fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.
A MARQUARD GROUP EGYÉB TERMÉKEI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD,
SHOPAHOLIC, SHOPPIEGO, VEGYÉLHAZAIT
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE,
BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4,
N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,
MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN,
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS,
4NETPLAYERS, GOLEM
Az itt írt e-mail címekre történő e-mail-küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail-címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail-címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkén
tes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
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Marko Marin a német labdarúgó-válogatottal
2010-ben Dél-Afrikában vb-bronzérmet szerzett

# ALBERT80

FLÓRI, FLÓRI, HALLELUJA!

Szeptember 15-én lett volna 80 éves Albert Flórián, a magyar labdarúgás máig
egyetlen aranylabdása, a Ferencváros legendája. Hűsége a hazához, a családhoz
és a Fradihoz példát és irányt mutat a mai fiataloknak, az idősebbek pedig párás
szemmel idézik fel mozdulatait, góljait. A Groupama Arénában szeptember 24-én
interaktív kiállítás nyílt a Császár életét és pályafutását bemutatva, amely egy
hónapig látogatható. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Ha élne, a szokásoknak megfelelően a Gellért Szállóban
ünnepelnénk a kerek évfordulót, ám október végén
lesz tíz éve, hogy már nincs közöttünk. A Császár
egyénisége, stílusa és emléke azonban örök. A futball
arisztokratája volt, a szurkolók meg gyakran énekelték
a lelátón és az utcán is, hogy Flóri, Flóri, halleluja!
Szelíd és visszahúzódó emberként nem szerette a
harsányságot, csendben elvolt a barátai és a családja
körében. Azért bizony sokszor eszembe jut, hogy mit
szólna, ha látná, ahogy az 1-es villamos a nevét viselő
megállónál lefékez, majd a szurkolók az Albert Flórián
útról közelítik meg a stadiont. Annak idején ugyanis
Óbudáról általában ő is az 1-es villamossal érkezett
az Üllői úti szentélyhez, s gyakran jó barátjával, a
legendás kézilabdaedzővel, Elek Gyulával léptek be
az imádott épületbe.
Az Üllői úti arénában aztán rendre ő kérte el a kulcsot
és ő nyitotta a szobájukat, körbejárta az irodákat,
szeretettel üdvözölt mindenkit, megölelte
a feledhetetlen krónikást, Nagy Bélát, majd
leheveredett a fotelbe és várta két hűséges barátját,
Szűcs Lajost és Rákosi Gyulát. Ma már csak utóbbi
nyitja az időközben a népligeti centrumban kialakított
szobájukat. Nemrég egy jellemző sztorit mesélt el
nekem Gyula bácsi. Természetesen az edzőtáborban
egy szobában voltak, Rákosi Gyula meg szokásához
híven a pihenőidőben is fekvőtámaszokat és erősítő
gyakorlatokat végzett, majd odafordult barátjához:
gyere, Flóri, csináld te is, mire a Császár lakonikusan
csak ennyit felelt: hagyd, Kicsi, én megoldom ésszel!
Azt hiszem, párás lenne a szeme és finoman hárítaná
azt a sok szeretetet, ami áradna felé, ha látná
a szobrát a stadion előtt, a róla elnevezett utat,
amelynek tőszomszédságában edzett, a villamosmegállót, ami szintén a nevét viseli – hasonlót
az FC Barcelona stadionjánál láttam, ahol Kubala László
szobra üdvözli a látogatókat.
Nálunk az alapító elnök, Springer Ferenc és a legendás
jobbösszekötő, Kocsis Sándor szobra mellett a
Császáré fogadja a szurkolókat és a vendégeket, mert
a Fradinál fontos a hagyományok ápolása, az egykori
játékosok, versenyzők megbecsülése. A Ferencváros
ebben is utat mutat, ahogyan Albert Flórián is
ezt tette hűségével a klubjához, Magyarországhoz
és a családjához.
www.fradi.hu
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Albert Flórián az egyetlen focista, aki a magyar
élvonalban mesternégyest fejelt

# HÍREK

MEGHALT PÓKA EGON
Hatvankilenc éves
korában elhunyt Póka
Egon, a magyar blues
legendás alakja, a
Ferencváros nagy
szurkolója, aki tavaly
hosszabb interjút
adott magazinunknak.
A Máté Péter-díjas
basszusgitáros,
zeneszerző 1978-tól
1993-ig a Hobo Blues
Band tagja volt,
1997-től 2009-ig
a P. Mobilban játszott.
Utolsó zenekara a Póka
Egon Experience volt,
továbbá a budapesti
Kőbányai Zenei Stúdió
művészeti szakképző
iskolát alapítóként,
igazgatóként vezette
haláláig. A zenésztárs
és barát elvesztéséről
a szintén szenvedélyes
Fradi-drukker Deák
Bill Gyula ezt mondta:
Szinte hihetetlen,
”
alig térek magamhoz.
Zseniális művész, remek
ember volt. Csodálatos
dalokat írt, a blues
műfajában a világ
egyik legjobb
basszusgitárosa volt,
no meg összekötött
bennünket a blues és
a Fradi iránti rajongás is.
Nagyon fog hiányozni.”
Mint ahogy nemcsak
a zenei világban, hanem
a Ferencvárosnál is
örökké emlékeznek
majd Póka Egonra,
a hűséges szurkolóra
és barátra.
Isten vigyázzon rá!
www.fradi.hu

HÍREK #

ÁTVETTE DIPLOMÁJÁT
VÁMOS MÁRTON

GYORS

Szeptemberben az FTC-Telekom és a magyar válogatott vízilabdázója,
a világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes, magyar bajnok és
BL-győztes pólós, Vámos Márton is részt vett az Edutus Egyetem ünnepélyes
eseményén, melyet az intézmény azoknak a sportolóknak szervezett,
akik edutusosként vettek részt a tokiói olimpián. A meghívott olimpikonok
között ott volt – az egyaránt tokiói arany- és ezüstérmes Csipes Tamara
kajakos és Milák Kristóf úszó, a férfi kajak 200 méteren elsőként célba ért
Tótka Sándor, valamint a döntőjében hatodikként zárt Lucz Dóra mellett –
a bronzérmes férfi vízilabda-válogatott fradista tagjai közül Vámos Márton
és Jansik Szilárd is. Az egyetem közgazdász gazdálkodási és menedzsment
alapképzésén végzős Vámos Márton – Némethné dr. Gál Andrea rektor,
dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, dr. Gál András
Levente, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség alelnöke, valamint
Csépe Panni, az egyetem sportprogramjának vezetőjének beszéde után
– átvette diplomáját.

FRADISTÁK IS
NÉPSZERŰSÍTIK
A KÁRPÁT-MEDENCEI
EGYETEMEK KUPÁJÁT

Kazi Tamás, Varga Dániel, Enyingi Patrik Simon és Máté Tamás

TÖRTÉNELMI GYŐZELEMMEL
BÚCSÚZOTT KAZI TAMÁS
Többszörösen is különleges esemény volt a szeptember 11-12-én, Székesfehérváron
zajló magyar atlétikai csapatbajnokság az FTC számára. A viadal első napja után
még ötödikek voltunk, a második, vasárnapi versenynapon azonban remekeltek
a sportolóink, így a klub történelmében először sikerült megnyerni a pontversenyt.
Csak hogy a legnagyobb sikereket kiemeljük: a férfi diszkoszvetők mezőnyében
Fradi-győzelem született Huszák János révén, versenyzőnk ráadásul a 65.54
méteres új egyéni csúcsával megdobta a 2022-es müncheni Európa-bajnokság
kvalifikációs szintjét is. Férfi hármasugrásban kisajátítottuk a dobogót, Galambos
Tibor nyert, mellé pedig Bánóczi Kristóf és Prekli Zoltán állhatott fel. Férfi 200
méteren Máté Tamás győzelmének örülhettünk. A kétnapos verseny utolsó döntője
a férfiak 5000 méteres váltófutása volt, ahol a Varga Dániel, Enyingi Patrik Simon,
Máté Tamás, Kazi Tamás összetételű FTC-váltó mindenkit maga mögé utasítva
győzött, ezzel bebiztosítva a végső győzelmet a Ferencváros számára. A staféta
utolsó tagjaként a Fradival öt magyar bajnoki címet nyert középtávfutó, Kazi Tamás
ért célba, ezzel lezárva aktív sportolói pályafutását. Szintén a székesfehérvári
verseny volt az utolsó a 13-szoros magyar bajnok távolugró, Szabó László számára
is – mindkét visszavonult versenyző marad az FTC kötelékében, a jövőben a klubnál
fognak dolgozni.

Vámos Márton
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Vámos Márton 17 évesen debütált a magyar
férfi vízilabda-válogatottban

!

Szabó László és Kazi Tamás összesen 18 magyar bajnoki
címet szerzett a Ferencváros színeiben
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Október 14. és 16.
között 12. alkalommal
rendezi meg a BEAC és
a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem a Kárpátmedencei Egyetemek
Kupáját (KEK). Az
eseményen hat
sportágban közel 1500
egyetemista sportol
együtt Budapesten.
A KEK lehetőséget ad
arra, hogy a Kárpátmedencében tanuló
felsőoktatási hallgatók
a sporton keresztül
élő kapcsolatot
építhessenek ki
egymással. A tornán
anyaországi és
határon túli egyetemek
sportolói mérik össze
erejüket futsalban,
kosárlabdában,
röplabdában,
asztaliteniszben
és nagypályás
labdarúgásban, s idén
először a multisport
esemény kiegészül
egy futóversennyel.
A Ferencvárosi Torna
Club a KEK kiemelt
szakmai támogatója, így
az FTC két sportolója
is népszerűsíti az
októberi eseményt: a
104-szeres válogatott
kézilabdázónk,
Kovacsics Anikó, illetve
a 32-szeres magyar
bajnok középtávfutónk,
Kazi Tamás.

www.fradi.hu

# HÍREK

Harmatos Zoltán és Zalán

Lili, a hős!

HÁROMRÉSZES
FRADI-ÁGYNEMŰK

Czókoly Viktória

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

www.fradi.hu
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Szokolai Zétény
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Használja a #wearefradi és a #tempofradi
hashtaget is a közösségi médiában!

SHOP.FRADI.HU

FRADI SHOP

# PASSZ

ÜDÍTŐ
JELENSÉG
Ezúttal Balázs Krisztián, junior Európabajnok tornászunk kérdezte női kézilabda
bajnokcsapatunk válogatott szélsőjét, Márton
Grétát, milyen érzéssel töltötte el, hogy ilyen sok
fradista szurkolt neki az olimpián?
Kivételes, különleges pillanatokat éltünk meg,
többünknek is páratlan élményt jelentett a
fradisták szeretetét és támogatását érezni,
hiszen szerencsére sokan képviseltük a
Ferencvárost a válogatottban, Tokióban.

S

akkor, íme, a saját nevelésű Márton Gréti
története, amely még a Fradiban töltött
utánpótlás-időszakra nyúlik vissza:
Nagyon fontos mérkőzésre készültünk a
Dunaújváros ellen, amelyben már akkor kitűnt
Klujber Katrin, akit Ketinek becéztek a társai.
Ültünk az elemzőszobában, hallgattuk az
eligazítást, amit derűs, egyben szigorú edzőnk,
Kovács Attila tartott. Arra lettem figyelmes,
hogy jelezte, nagyon figyeljünk Cappyre.
Nem tudtam eldönteni, hogy véletlenül, vagy
tudatosan tévesztett-e, mindenesetre úgy
elkezdtem kacagni, hogy egyszerűen nem
tudtam abbahagyni. A többiek végül már rajtam
nevettek teli szájjal, hogy képtelen vagyok
abbahagyni. Persze, a taktikai értekezlet ezzel
abba is maradt, majd Kovács Attila megértően,
egyben határozottan annyit jegyzett meg,
őt is rúgták már ki azért, mert képtelen volt
abbahagyni a kacagást az öltözőben. Máig nem
tudom, hogy véletlen volt vagy sem az elszólás.
Később Keti fülébe is eljutott a történet, mondta
is, hogy sokan nem pontosan ejtik ki a nevét,
így azonban még sohasem szólították. Attila
ma már természetesen nem így hívja fradista
csapattársamat, de a lényeg, hogy Keti játéka
máig üdítő jelenség a csapatban.
www.fradi.hu

MÁRTON

GRÉTA

A LABDA KÉZRŐL KÉZRE, LÁBRÓL LÁBRA,
A TÖRTÉNET SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR.
FERENCVÁROSI SPORTOLÓK, KOLLÉGÁK,
NÉPSZERŰ MŰVÉSZEK MESÉLNEK EL EGYEGY TÖRTÉNETET, S MÁRIS PASSZOLNAK
EGYIK TÁRSUKHOZ. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Görög Zsolthoz, az FTC kézilabda-szakosztályának ügyvezető igazgatójához: Amikor tavasszal,
az első nap megérkezett és belépett a Fradihoz,
gondolta volna, hogy végül bajnokok leszünk?
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Márton Gréta élete első olimpiáján
vett részt Tokióban

# FUTBALL

ZÖLD-FEHÉR
RANGADÓK CSOPORTJA
Betis, Celtic, Leverkusen – ebben a sorrendben érkeznek hozzánk a csapatok az UEFA
Európa-liga G-csoportjában. Elsőként mindjárt a Zöld & Fehér októberi számának
megjelenési napján, szeptember 30-án a spanyol együttes látogat a Groupama
Arénába. Tudta, hogy milyen magyar szál kapcsolódik a Betishez? És azt, hogy kik
a Celtic és a Bayer Leverkusen legjobbjai? Írásunkból megkaphatja a válaszokat!
SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
www.fradi.hu

FUTBALL #

A NÉMET TÁMADÓ
KÖZÉPPÁLYÁS, A
MINDÖSSZE 18 ÉVES,
MÉGIS 45 MILLIÓRA
BECSÜLT FLORIAN WIRTZ
ÖNMAGÁBAN ÉRTÉKESEBB,
MINT A FRADI KOMPLETT
KERETE

NEM SZABAD LEÍRNI A BETIST
A La Liga legutóbbi hatodik helyezettje, a hozzánk
hasonlóan zöld-fehér klubszínekben tündöklő Real
Betis nem versenyezhet a spanyol óriásokkal, ezért
vele kapcsolatban sokan hajlamosak legyinteni –
azonban biztosak lehetünk abban, hogy ez hibás
hozzáállás.
Az 1907-ben alapított sevillai egyesület csapata
automatikus résztvevője a csoportkörnek, a spanyol
liga legutóbbi kiírásában pedig olyan figyelemre
méltó eredményeket ért el, mint az El-címvédő
Villarreal legyőzése, valamint pontszerzés a két
madridi topklub, az Atlético és a Real ellen. A Betis
keretének összértéke a mértékadó hivatkozási
alapnak tekintett Transfermarkt szerint 223,4 millió
euró, a sevillaiak ráadásul a soraikban tudhatnak egy
világbajnok francia labdarúgót, a 28 éves támadó
középpályást, Nabil Fekirt is.
A vezetőedző, a csapatot tavaly augusztus óta
irányító chilei Manuel Pellegrini korábban dolgozott
már a Manchester Cityvel, a Real Madriddal,
a Villarreallal és a West Ham Uniteddel is. A
manchesteriekkel megnyerte az angol bajnokságot.
A Betis az eddigi egyetlen bajnoki címét 1935-ben
nyerte, legutóbbi serlegét pedig 1977-ben vehette
át, miután történetében másodszor elhódította a
Spanyol Kupát. Érdekesség, a Real Betis edzője a
sorozat első két mérkőzésén Szusza Ferenc, egyik
csatára a bajnoki idényben Ladinszky Attila volt.
1982-ben Dunai II Antal is irányította a Betist.
A spanyolok mind ez idáig egyszer, 2005ben kvalifikálták magukat a Bajnokok Ligája
csoportkörébe, az Európa-ligában 2013 és 2018 ősze
után próbálnak újra szerencsét. Az első alkalommal a
legjobb 16 között a városi rivális Sevilla, a másodiknál
pedig a 32 között a francia Stade Rennais jelentette
a végállomást.
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Az Európa-liga G-csoportjában csak
az FTC szerepel bajnokként

döntetlen után a hosszabbításban alulmaradt a dán
Midtjyllanddal szemben. Az El-ben a cseh Jablonecet
7-2-es, a rájátszásban a holland AZ Alkmaart 3-2-es
összesítéssel ejtette ki.
A Celtic keretének összértéke 65,75 millió euró a
Transfermarktnál, ez jelentősen csökkent, amikor a
francia Odsonne Édouard távozott a Crystal Palacehoz. Az együttes ásza, egyben csapatkapitánya
a saját nevelésű, 37-szeres skót válogatott
középpályás, a 28 éves Callum McGregor.
A KAKUKKTOJÁS: BAYER LEVERKUSEN
A csoport első számú esélyese az egyetlen nem
zöld-fehér együttes, a fekete-vörös klubszínnel
rendelkező, 1904-ben alapított Bayer Leverkusen.
Mindezt nem is elsősorban az a tény mondatja
velünk, hogy a Bayer a sorsolást megelőzően az első
kalap, egyszersmind a komplett főtáblás mezőny
harmadik legnagyobb UEFA-együtthatójával bírt,
sokkal inkább a klub európai kupa(közel)múltja az,
amely tiszteletet parancsoló.
A német bajnokságban eddig legfeljebb ezüstéremig
jutó, az előző idényben hatodikként záró Leverkusen
legnagyobb nemzetközi kupasikere az 1987–1988-as
UEFA-kupa tizenegyesekkel megnyert döntője az
Espanyol ellen, de a klubnál méltán lehetnek büszkék
a 2002-es – Bajnokok Ligája-döntővel végződő –
menetelésre is.
Az automatikusan főtáblás Leverkusen 2010 óta
hetedszer méretheti meg magát az Európa-ligában
(mindemellett hatszor a BL-csoportkörben is
játszott, ott pedig négyszer az egyenes kieséses
szakaszba is eljutott), de olyan még nem fordult vele
elő, hogy beragadt volna az El-csoportkörben. A
Transfermarkt szerint 352,75 milliós kerete magasan
a legtöbb a G-csoportban.
A Leverkusen legdrágább játékosa a német támadó
középpályás, a mindössze 18 éves, mégis 45 millióra
becsült Florian Wirtz, aki önmagában értékesebb,
mint a Fradi komplett kerete. Hírnév tekintetében
felveszi vele a versenyt a cseh Patrik Schick, aki
Cristiano Ronaldóval holtversenyben a nyári Európabajnokság társgólkirálya volt öt találattal.

AKIKET FŰTHET A REVANSVÁGY
A sorozatban nyert kilenc skót bajnoki címet
követően az idén csak” második, az Európa-ligában
”
az első kalapos besorolásról éppen csak lemaradó
Celticnél alighanem még mindig élénken emlékeznek
2020. augusztus 26-ra, arra az estére, amikor a
Bajnokok Ligája selejtezőjében a Ferencváros 2-1-re
nyert Glasgow-ban. A két zöld-fehér csapat közös
története az első egymás elleni mérkőzést követően
2021 őszén két csoportmeccsel folytatódik.
Az 1888-ban alapított Celtic a G-csoport körelnöke”,
”
51-szeres skót bajnok, az 1966–1967-es BEK-győztes.
A csapat a BL-ben legutóbb a 2017–2018-as
kiírásban mutathatta meg magát, az elmúlt években
csak” az Európa-ligába jutott be, 2020-ban például
”
egy-egy győzelem és döntetlen mellett négy
vereséggel búcsúzott a csoportszakasz végén.
A Celtic a mostani nemzetközi szezont még
a BL-ben kezdte, ám a 2. selejtezőkörben két

!

Henry Wingo a Young Boys elleni visszavágón
szerezte első gólját az FTC színeiben
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www.fradi.hu

# CÍMLAPSZTORI

CÍMLAPSZTORI #

LEVERKUSENBEN
SEM VALLOTTUNK
SZÉGYENT

Pont nélkül maradt az UEFA Európa-liga G-csoportjának esélyese, a Bayer
Leverkusen ellen a Ferencváros a csoportkör első fordulójában, mégsem lehet
csalódott az idegenben elért eredmény miatt. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban
látott teljesítményre ugyanis lehet alapozni. A németországi El-nyitány másnapján
bejelentettük Muhamed Bešić visszatérését, így tehát egy újabb korábbi
közönségkedvenc tért haza a Fradihoz. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
www.fradi.hu
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Szeptember 22-én, a Fehérvár elleni bajnokin
Ryan Mmaee góljával győztünk 1-0-ra

magyar mag hangja volt hallható, a kezdőrúgásnál
például a Fradi-indulóval küldte harcba övéit
a vendégsikerre váró nézősereg. Ők örülhettek
a 8. percben is, miután Tokmac Nguen szélről érkező
beadását követően Ryan Mmaee bepasszolta
a labdát a Leverkusen kapujába. Micsoda pillanatok
voltak! A Ferencváros ezzel a góllal végleg
megérkezett az Európa-liga idei csoportkörébe.
Hátrányban persze rákapcsolt a G-csoport
favoritjának tartott Bayer. Dibusz Dénes
bravúrjainak köszönhetően sokáig őriztük
az előnyt, ám a vendéglátók még az első
játékrészben kiegyenlítettek. Erre válaszul
Vécsei Bálint hamarosan betalált, de sajnos a
második gólunkat a videóbíró érvénytelenítette…
A második félidőben átvette az irányítást
a Leverkusen, amely a 18 éves Florian Wirtz
69. percben szerzett góljával végül megnyerte
a meccset. Az első 45 percben mutatott játék
alapján büszkén, a vereség ismeretében viszont
csalódottan indult haza az FTC, amelynek
küldöttsége a stadionból egyenesen a kölni
repülőtérre, onnan pedig Budapestre utazott.

Leverkusenben kezdődött meg a Fradi idei Elkalandja. Egészen pontosan Kölnben, hiszen a
G-csoport nyitányán szeptember 16-án, csütörtökön,
a Bayer Leverkusen otthonában lejátszott mérkőzést
megelőzően ott szállt meg az FTC delegációja.
Borongós, esős idő fogadta a szerdai landolást
követően a küldöttséget, valamint több lelkes
aláírásgyűjtő, akik közül néhányan nagy
lelkesedéssel köszöntötték Peter Stögert. Hiába,
vezetőedzőnk 2013 és 2017 között a helyi együttes,
az 1. FC Köln trénereként már letette névjegyét a
Rajna-parti városban.
– Különleges érzés itt lenni, hiszen amikor az 1. FC
Köln edzője voltam, közel öt évet éltem a városban,
akkoriban ráadásul pont abban a hotelben kezdődött
a munkám, ahol most lakunk a Ferencvárossal.
Szép emlékeket őrzök innen, de ezúttal nem a
nosztalgiáé volt a főszerep – mondta vezetőedzőnk,
amikor a mérkőzés napján a helyszínnel kapcsolatos
érzéseiről érdeklődtünk.
Peter Stögernek persze volt fontosabb dolga a
múlton való merengésnél, meghatározó játékosai
közül ugyanis többen is hiányoztak a csoportkör
nyitányán. Botka Endre és Somália el sem utazott a
csapattal, de trénerünk nem számíthatott az eltiltott
Aïssa Laïdounira és a kispadon ugyan helyet foglaló,
ám kisebb sérüléssel bajlódó Adnan Kovačevićre
sem. És akkor még a korábban megsérült, így az
El-keretbe be sem nevezett Sigér Dávidról és Lasa
Dvaliról, valamint a fegyelmi okokból mellőzött
Franck Boliról még nem is szóltunk…
A nehezítő körülmények ellenére persze mindenki
bízott egy olyan meglepetésben, amilyenre az előző
két szezon nemzetközi kupamenetelése során azért
volt példa. Erőviszonyok ide, foghíjas keret oda, a
Ferencvárosnak mindig, mindenhol a győzelem a
célja – ez pedig így is van rendjén. Természetesen
pontszerzésben reménykedtek a szurkolók is, akik
nemcsak Magyarországról vagy éppen Kárpátaljáról
utaztak el Leverkusenbe, hogy a Fradinak
szurkoljanak, hanem a környező német városokból,
így Kölnből, Düsseldorf környékéről és Dortmundból
is. A csapat sosincs egyedül – amikor a Ferencváros
Köln felől érkező csapatbusza két órával a kezdés
előtt begördült a BayArenához, nemcsak a magyar
újságírók, hanem bizony Fradi-mezt viselő drukkerek
egy csoportja is várta.
Az impozáns, békeidőkben” 30 ezer ember
”
befogadására alkalmas BayArena lelátóin persze
még úgy is a hazai szurkolók voltak többségben,
hogy a járványhelyzet miatt korlátozták a
nézőszámot. A mintegy 11 ezer német drukker
hangjával szemben többször mégis a maroknyi

!

Muhamed Besic a fehérvári bajnokin
2014. május 18-a után lépett újra pályára a Fradiban

A mérkőzés másnapján a német lapok
a Bayer Leverkusen nehéz győzelméről írtak,
a magyar internetes portálokon viszont délelőtt
már nem a németországi mérkőzés volt a fő
téma, miután a fradi.hu-n bejelentették: a
korábban, 2012 és 2014 között már a Fradi
kötelékébe tartozó bosnyák védő, Muhamed
Bešić visszatért a Ferencvárosba!
Bešić a távozása óta szerepelt a 2014-es
világbajnokságon is, emellett hét évig az angol
labdarúgás vérkeringésében élte mindennapjait.
Miután júliusban lejárt a szerződése az Evertonnál,
szabadon igazolható játékosként – korábbi
csapattársa, Somália példáját követve – visszatért
a Fradihoz. Pontosabban ahogy maga
az érintett fogalmazott: hazatért.
Újabb 24 óra elteltével a Fradi még egy korábbi
vb-szereplőt, egy világbajnoki bronzérmes igazolt
le. A hajdani Jugoszláviában született Marko Marin
eredménysora az egyik leggazdagabb a valaha
a magyar élvonalba szerződött külföldieké között:
2010-ben vb-bronzérmes volt a német válogatottal,
2013-ban a londoni Chelsea-vel, 2014-ben a Sevillával
nyert Európa-ligát, az Olympiakosszal görög,
a Crvena zvezdával szerb bajnoki aranyat
gyűjtött, játszott még a Mönchengladbachban,
a Werder Bremenben, a Fiorentinában, az
Anderlechtben, s két szaúdi klubban, az al-Ahliban
és az al-Raidban is.
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VÉCSEI BÁLINT
ESÉLYE

A Ferencvároshoz 2020 januárjában csatlakozott 28 éves középpályás, Vécsei Bálint
első másfél éve nem teljesen úgy alakult a klubnál, ahogyan azt a Svájcból hazatért
játékos eltervezte. 2020 nyarán, a felkészülési időszakban sérülés hátráltatta, így
nem lépett pályára a Bajnokok Ligája selejtezőjében és később a csoportkörben
sem, az OTP Bank Ligában pedig a teljes 2020–2021-es idényben, Szerhij Rebrovnál
egyetlen alkalommal sem játszhatta végig a kilencven percet. Az új szezonban –
Peter Stöger érkezésével – máris változott a helyzet, így pedig Vécsei Bálint is jobban
érzi magát. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
Az elmúlt másfél évben most érzem először
”
igazán, hogy számítanak rám, ez a bizalom a
meccseken és a hétköznapokban is óriási pluszt
jelent. Végre ismét jól érzem magam a bőrömben.
Igyekszem megőrizni ezt a formát” – nyilatkozta a
korábbi kétszeres magyar válogatott Vécsei Bálint a
Budapest Honvéd 1-0-s legyőzését követően.
Vécsei kezdőjátékosként végigjátszotta a
nevelőcsapata elleni mérkőzést. A Honvéd-meccsig
bezárólag a 2021–2022-es kiírásban immáron
másodszor fordult ez elő vele, hiszen korábban a
Kisvárda elleni élvonalbeli idénynyitón is 90 percet
kapott Peter Stöger vezetőedzőtől. Teljesítménye
megmutatta, hogy nem a mikrofonok és kamerák
előtti kötelező optimizmus beszélt belőle akkor,
amikor a bizalom pozitív hatásairól beszélt. Már
a szeptember eleji, topolyai pályaavatón is jó
teljesítményt nyújtott, próbálkozott, kapufát lőtt,
büntetőből pedig gólt is szerzett. Ezt követően
tétmérkőzésen is megállta a helyét, kifejezetten
jól futballozott korábbi együttese, a Honvéd ellen.
Játéka főleg Botka Endre korai kiállítása után,
emberhátrányban jelentett sokat a csapatnak.
Én is úgy éreztem, hogy jól ment a játék
”
a Honvéd ellen. Már a mérkőzést megelőző
napon megtudtam, hogy a kezdőcsapat tagja
leszek, feldobott a tudat, hogy a Kisvárda
elleni mérkőzéshez hasonlóan ismét kezdhetek.
Mentálisan is készen álltam erre, ami annak is
köszönhető volt, hogy éreztem a bizalmat.”
Szerhij Rebrov idejében a fontosabb
tétmérkőzéseken többnyire Aïssa Laïdouni,
Ihor Haratyin, Sigér Dávid és Somália kapott
lehetőséget a védők előtt a középpályán, ezért
Vécseinek csak kiegészítő szerep jutott. A Stögeréra kezdetén tovább növekedtek a szakmai stáb
www.fradi.hu

variációs lehetőségei ezen a területen, érkezett
ugyanis Kristoffer Zachariassen vagy éppen Stjepan
Lončar. Csakhogy a Žalgiris Vilnius elleni, júliusi BLselejtezőt követően Sigér Dávid sérülés miatt hosszú
hónapokra kidőlt, Ihor Haratyin pedig szeptember
1-jén eligazolt, így a két meghatározó ember kiválása
után az FTC osztrák vezetőedzőjének is át kellett
gondolnia, hogy kit mikor használ”.
”
Bálinttól nagyon jó játékot láthattunk a Honvéd
”
elleni meccsen, de ez nem véletlen, hiszen úgy
látom, hogy ő az edzéseken is mindig nagyon
komoly munkát tesz le. Kiérdemelte a lehetőséget,
hogy egy ilyen mérkőzésen kezdő legyen” –
jelentette ki Peter Stöger.
Remek labdarúgót és embert veszítettünk Ihor
”
Haratyin eligazolásával, de az kétségtelen, hogy az
ő távozásával megnőttek az esélyeim arra, hogy
gyakrabban a pályán legyek. Persze, tisztában
vagyok vele, hogy minden csak rajtam múlik” –
mondta Vécsei Bálint.
Bárhogy is alakul Vécsei Bálint ősze, Peter Stöger
bátran számolhat vele, luganói időszakában ugyanis
két különböző kiírásban is pályára lépett már az
UEFA Európa-liga csoportkörében. A Lugano
labdarúgójaként a 2017/2018-as évadban a Viktoria
Plzeň ellen 28, a Hapoel Beer-Seva és a bukaresti
FCSB ellen pedig 90-90 perc jutott neki, Romániában
ráadásul góllal járult hozzá akkori csapata 2-1-es
sikeréhez. Két évvel később, 2019 őszén négyszer
kapott játéklehetőséget, az FC Köbenhavn ellen 82,
a Dinamo Kijev ellen idegenben 35, a Dinamo és a
Malmö elleni hazai meccseken pedig ismét 90 percet
kapott edzőjétől.
A nemzetközi rutin már megvan – az ígéretes bajnoki
kezdet után vajon meglesznek az első európai
kupamérkőzések a Ferencváros színeiben is?
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Vécsei Bálint 2014-ben Albánia és Kazahsztán
ellen volt válogatott

!

Vécsei Bálint 2020-ban és 2021-ben is
bajnoki címet szerzett a Ferencvárossal
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FÉRFI LABDARÚGÁS, NB I, 5. FORDULÓ
Ferencváros–DVSC 4-2 (1-1)
Budapest, Groupama Aréna
Játékvezető: Bogár Gergő
FTC: Dibusz 6 – Botka 6, S. Mmaee 6, Kovačević 6,
Ćivić 7 (Csontos, 89.) – Zachariassen 5 (Laïdouni,
68.), Haratyin 6 – Mak 8 (Vécsei, 78.), Tokmac 5
(Gavrics, 68.), Uzuni 5 (Szánthó 6, 46.) – R. Mmaee
7. Vezetőedző: Peter Stöger
DVSC: Košický – Kusnyír, Baráth P., Korhut, Ferenczi
J. – Varga J. (Bényei Á., 51.), Dzsudzsák – Bévárdi,
Soltész D. (Tischler, 71.), Sós B. (Pintér Á., 86.) –
Ugrai. Vezetőedző: Huszti Szabolcs
Gólszerzők: Mak (39., 68.), R. Mmaee (56. – 11-esből),
Laïdouni (73.), illetve Ugrai (18., 90.)
Sárga lap: Zachariassen (14.), Szánthó (49.), Botka
(62.), illetve Varga J. (30.), Korhut (52.), Sós B. (80.)

ERŐSEBB A CSAPATUNK, MINT TAVALY
A huszonnégyszeres magyar válogatott,
a Fradival négyszeres bajnok és négyszeres
kupagyőztes, saját nevelésű labdarúgónk,
Telek András állandó rovattal jelentkezik
magazinunkban, amelyben elmondja
észrevételeit az adott naptári hónapban
a csapatról. A népszerű Manci a legutóbbi hónap
mérkőzéseit követően ezeket a gondolatokat
osztotta meg szurkolóinkkal, olvasóinkkal.
– A klubhoz méltó módon kezdtük meg
a nemzetközi kupaszereplést, majdnem sikerült
teljesíteni a lehetetlen küldetést. Elismerés illeti
a csapatot, hiszen a prágai Slavia
a költségvetést és a keretet illetően is erősebb
nálunk, mégis sikerült továbbjutni, a svájci
Young Boys viszont egy kategóriával még
magasabb szintet képviselt. Mindig nem
győzhet az előzetesen esélytelenebbnek
tartott csapat, így senki sem lehet elégedetlen
a svájci bajnok ellen látottakkal, hiányérzet
csupán az idegenbeli fellépés kapcsán lehet
bennünk, amikor is tíz ember ellen bátrabban
futballozhattunk volna. A bajnokságban
összességében jól kezdtünk, igaz, nem mindig
játszottunk jól, ám ez valahol várható is volt.
Ugyanis ilyenkor a legsűrűbb a program,
a bajnokság és a nemzetközi kupa mellett
a válogatott fellépések is kockázatot jelentenek,
ám Peter Stöger rendelkezésére gazdag keret
áll a Fradinál, vagyis a mester, ha szükséges,
tud rotálni. Ráadásul én úgy érzem, jelenleg
erősebb a csapatunk, mint tavaly.
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A Puskás Akadémia elleni halasztott bajnokit
2022. január 26-án rendezik meg

DVSC

Aissa
LAIDOUNI

Róbert
MAK

BUDAPEST
HONVÉD

DVSC
Róbert
MAK

FÉRFI LABDARÚGÁS, NB I, 6. FORDULÓ
Budapest Honvéd–Ferencváros 0-1 (0-1)
Budapest, Bozsik Aréna
Játékvezető: Karakó Ferenc
Honvéd: Szappanos – Lovrics, Batik, Klemenz, Tamás
K. (Balogh N., 72. ) – Pantelics (Nono, 46.) – Bőle
(Machach, 72.), Hidi (Eppel, 61.), Zsótér (Talys, 84.),
Nagy D. – Lukics. Vezetőedző: Horváth Ferenc
Ferencváros: Dibusz 6 – Botka 1, Blažič 6,
S. Mmaee 7, Ćivić 6 – Laïdouni 7, Vécsei 7 –
Zachariassen 5 (Uzuni, 65.), Tokmac 6 (Somália,
65.), Zubkov (Wingo 6, 25.) – R. Mmaee 6.
Vezetőedző: Peter Stöger
Gólszerző: Tokmac (16.)
Sárga lap: Pantelic (25.), Horváth Ferenc (33.), Zsótér
(48.), Klemenz (58.) illetve R. Mmaee (31.), S. Mmaee
(87.)
Piros lap: Botka (23.)
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Októberben két hazai bajnokit játszanak
férfi labdarúgóink

Tokmac
NGUEN

DVSC

DVSC

UGRAI
Roland

UGRAI
Roland
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# CÍMLAPSZTORI

A 2006-os németországi labdarúgó-világbajnokság
idején volt szerencsém két hetet eltölteni Brazíliában,
részben Rióban. A Copacabanán néztük meg
a Németország–Costa Rica-nyitómeccset, és a
helyiek olyan eszeveszett módon szurkoltak latin
testvéreiknek”, ahogy saját csapatunknak is csak
”
kiemelkedően fontos mérkőzésen szokás. Aztán
kisétáltak a parti homokra, lekapták a pólójukat és a
cipőjüket, és utánozhatatlan tempójú, mozgásvilágú
játékba kezdtek. Másnap reggel visszatértek,
nagyrészt ugyanabban a pólóban és gatyában. Így
ment ez addig, amíg ott voltunk.
Hogy miből éltek, arra nem jöttünk rá. Hogy miért,
az nyilvánvaló volt: a futballért. Kizárólag azért.
Mondogattuk is egymás között, hogy lám, itt a
bizonyíték rá, érdemes és lehet csak a fociért élni.
Némi utánagondolással azonban rájöttem, nincs
ebben eget verő újdonság, találkoztam én már ilyen
emberrel, nem is eggyel. Méghozzá itthon, és innentől
mondani sem kell, hogy a Ferencváros táborában.
Az első homo ludens”, akit megismertem, Szattyán
”
volt. Kevéssé közismert figura, még a Fradi-családon
belül sem, de saját mikrokörnyezetében tagadhatatlan
– és némileg kétes értékű – népszerűségnek
örvendett. Valószínűtlenül viseltes ruhája és cserzett
arcbőre alapján gond nélkül elhittem volna, hogy a
Rejtő-hős, Piszkos Fred nagyapja, de ő nem a kikötői
kocsmákat, hanem a pályákat járta.  Amíg el nem tűnt,
én nem voltam olyan hazai vagy idegenbeli, nagy”
”
vagy tartalék Fradi-meccsen, hogy ő ott ne lett
volna. Egyedül járt. Nem beszélgetett senkivel, csak
beszélt, azt is ritkán. Azaz inkább igét hirdetett. Mégis
figyeltünk rá, számon tartottuk – szerintem sehol
másutt nem élvezett ehhez fogható figyelmet. Sőt,
bármilyen figyelmet, egyáltalán.
Ugyanez igaz volt Plutóra is. Súlyosan sántított,
az állóhelyre fellépcsőzni vagy a huszonhármas
villamosra felkapaszkodni is komoly erőfeszítést
igényelt tőle. Botot azonban nem vett a kezébe,
segítséget soha nem kért – amikor egyszer kérés
nélkül próbáltam feltuszkolni, megbántódott. Vele
már élénk beszélő viszonyban voltam, de a Fradin
kívül soha, semmilyen témában nem lehetett
érdemben társalogni vele. Büszkén hirdette, hogy a
délben megjelent Esti Hírlap olvasójaként ő ismeri a
legfrissebb összeállítást, és memoriterként rendre
fel is mondta. Amikor később az Estihez kerültem
dolgozni és megsúgtam neki, hogy mi is a reggeli
Népsportból másoljuk ki a valószínű kezdő tizenegyet,
egy világ omlott össze benne.
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A Fradi szurkolóinak első hivatalos”
tömörülését Radványi Pál”alapította meg

!

1931-ben buzdították először
Hajrá, Fradival a csapatot

CÍMLAPSZTORI #

Tűzoltót egyikükhöz sem lehetett mérni. Soha
nem láttam reménytelenül berúgva, ugyanakkor
szín józan, tiszta állapotban sem. Valószínűleg
folyamatosan tartott egy szintet – nem napokon,
hanem éveken át. Szattyánnal és Plutóval ellentétben
ő széles körben ismert figura volt,
a tábor egyik vezéralakjának tekintettük.
Hogy milyen képességek, erények birtokában
tett szert erre, megfejthetetlen rejtély.
Egy ízben, Dunaújváros felé vonatozva, abban az
elképesztő szerencsében részesültünk Dióval, a
Zöld & Fehér első és örökös”, 2014-ben elhunyt
”
olvasószerkesztőjével, hogy egy kupéban
utazhattunk. Amikor Tűzoltó egy meghatározhatatlan
állagú zacskóféleségből sárgászöld sajtot majszolva
minket is megkínált, komoly döntéshelyzetbe
kerültünk, de vállaltuk a kockázatot. Nem volt
teremtett lélek e földön, akit ne utasítottunk volna
vissza határozottan e helyzetben, de Tűzoltónak
nem lehetett nemet mondani.
Szájmonnak lehetett. Ő súlyos értelmi fogyatékos
volt, elképesztően beszűkült világban mozgott.
Kétség sem férhet hozzá, hogy nem tudta, melyik
Magyarország második legnagyobb városa, folyója,
valószínűleg azt sem, mennyiért – és hol – adnak
egy kiló kenyeret, liter tejet, de hogy a kézilabda
leány ifi csapat mikor játszik Békéscsabán, azt köpte,
és még oda is talált. A sportolók is kedvelték,
a futballisták egyszer egy álló héten át azzal
etették, hogy szombaton játszhat a csapatban,
Nyilasi és Ebedli mellett ő lesz a harmadik
középpályás. Amikor végül mégis Mucha futott
ki helyette, átmenetileg elpártolt a BVSC-hez
– de a szíve természetesen gyorsan visszahúzta.
Ezek az emberek enyhén szólva nem tűntek
sikeresnek a magánéletükben. Ami miatt
érdemesnek tarthatták, hogy egyáltalán létezzenek,
az a Ferencváros volt. Az igazi, némelyiküknek
az egyetlen családjuk. A Fradi adott tartalmat,
értelmet az életüknek, annak köszönhették,
hogy az több puszta vegetációnál.
Csendben elismerem, olykor nekem is. A Fazekas
Gimnázium versenyistállójában, a katonaságnál,
egy-egy húzósabb egyetemi vizsgaidőszakban
bizony már szerdától aktuálissá vált az akkor
még ismeretlen Fradi-nóta:
Éreztétek-e már? Ezt a gyönyörű érzést.
”
Csak a szombatra vársz.”
Azt hiszem, Szattyán, Plutó, Tűzoltó és Szájmon
egész élete a szombatra várás jegyében telt.
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ÓÓÓÓÓÓÓ,
SOK NAPLOPÓ…

A Fradi-tábor hagyományosan győzelembe hajszolja a csapatot.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Régóta köztudott, hogy a Ferencváros
szurkolótábora a legszenvedélyesebb és
leghangosabb szerte az országban, sőt, az
egész Kárpát-medencében, amit a legutóbbi
nemzetközi mérkőzések is bizonyítottak.
Annak idején, a kilencvenes évek elején, hiába
érkezett előnnyel a Werder Bremen, a sokat
megélt Bundesliga-sztárokat is nyugtatgatni
kellett Otto Rehhagel edzőnek, mert sápadtan
ültek az öltözőben a pokoli hangulat hatására.
A prágai Slavia elleni kupameccsen ugyanez
történt. Az előzetesen esélyesebbnek ítélt cseh
bajnok mestere, Jindřich Tripišovský már az 53.
percben négyet cserélt, olyannyira szétesett
és megzavarodott együttese a páratlan
szurkolás hatására. Erről a rutinos cseh edző a
mérkőzés után ennyit mondott: A hangulat, az
”
atmoszféra egészen hihetetlen volt, soha ilyet
nem tapasztaltam az európai kupaporondon.
Öt-hat méterre sem lehetett hallani, megesett,
hogy a második félidőben az egész kispad
kiabált a védőknek, ők azonban semmit sem
hallottak. Pedig az elveszített labdáknál
nagyon fontos a kommunikáció, de itt ez
nagyon nehéz volt a hangzavar miatt.”
A Young Boys elleni visszavágón hasonló
hangulat fogadta a svájciakat, s hiába a rutin
és az évek, olykor arra rúgták a labdát, amerre
álltak, végül azonban a sebességi fölény és
a nemzetközi tapasztalat a berni klub javára
döntött. Ám ezt az estét feltehetően ők sem
felejtik el egyhamar. Mint ahogy egyetlen
szurkoló sem képes függetleníteni magát ettől
az atmoszférától. Miközben szerencsére egyre
több a gyermek és a hölgy is a Groupama Aréna
lelátóin, ami nemcsak trend, hanem
a jövő is egyben, hiszen a gyerekek viszik
tovább a hagyományt a Ferencvárosnál is.
Éppenséggel szurkolásban is. Nem kétséges:
látványban, egységben, stílusban és
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hangerőben a Fradi-tábor a legjobb idehaza és talán Közép-Európában is.
Jómagam a hetvenes években szurkoltam
gyerekként a táborban, amikor Tűzoltó
volt a kápó, máig emlékszem az akkori
dalokra, rigmusokra, szlogenekre, s valószínűleg a mostani fiatalokba is egy életre beleégnek a mostani énekek és szövegek.
Magam is éneklem, dúdolom a mostanában
felhangzó Fradi-dalokat, egyetlen elemmel
nem tudok megbékélni évek óta:
az obszcenitással.
Aki ismer, tudja: nem vagyok prűd és
álszent, magam is mondok olykor cifrákat,
ám az obszcén jelző egyszerűen nem illik a
stílusunkhoz, arról nem is beszélve, hogy egyre
több gyerek jár a meccseinkre. Nem véletlen
az sem, hogy az egyik régi Fradi-ultra, izmos
karjaiban tartva pici gyermekét, az obszcén
kifejezést naplopóra változtatva tanította
kisfiának a rigmust a stadion előtt. Elvégre
a régi fradista is tudja, a gyermekeink viszik
tovább a zászlót és a szellemiséget, ennek
megfelelően kell megnyilvánulni, persze, nem
vagyok naiv, tudom jól, nehéz ezen változtatni,
ám törekedni kell rá. Ugyanakkor a hűséget és
a kitartást is jelezte a Tábor, amikor a Young
Boys elleni meccsen az elúszott továbbjutáskor
néhányan elindultak haza, s a Hova mentek?”
”
skandálással maradásra bírták az elkeseredett
drukkereket, mondván, az utolsó pillanatig, a
nehéz pillanatokban is kötelességünk
a csapat mellett maradni. A Fradi-publikum
ugyanis a múltban és a jelenben is gyakran
hajszolta győzelembe a csapatot, ilyen kulisszák
és hangulat mellett idehaza csak az Üllői úti
szentélyben lehet futballozni.
Éppen ezért örök érvényű a legendás edző,
Dalnoki Jenő mondása is: A Fradiban rosszul
”
lehet játszani, de lélektelenül soha!”
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A 2018/2019-es szezonban
volt 90 éves a B-közép
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Az FTC vezető ultracsoportja,
a Green Monsters 1995-ben alakult
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AZ OLIMPIA
UTÓREZGÉSEI

# KÉZILABDA

Amekkora büszkeség, hogy az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata adta
a tokiói olimpián hetedikként zárt magyar válogatott derékhadát, akkora tehertétel
ez az őszi klubszezonra. A Bajnokok Ligája rajtján ez érződött is, hiszen a Fradi
meglepetésre csak 25-25-ös döntetlenre ment Dortmundban. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

Az olimpiáról hazatért egyéni sportolók nagy
megkönnyebbülésükben egymásra licitálhattak rá,
amikor nyilatkozataikban elmondták, hogy mostantól
hány hónapig nem mennek medence, birkózószőnyeg,
pást közelébe. A kézilabdás lányoknak azonban pár
napnyi szusszanás után, még a hétórás időeltolódással
az agyukban, az izmaikban, fel kellett venniük a munkát,
mert máris újraindult az élet, még ha csak klubszinten is.
Mivel a németek lemaradtak az ötkarikás játékokról, az
FTC három légiósa e tekintetben jelentős előnyt élvezett
– miként a BL-nyitányon a Dortmund együttese is.
Egyelőre azonban ne szaladjunk ennyire előre, előbb
rögzítsük, hogy Tokióban komoly veszteség érte a
Ferencvárost: első két irányítója, Kovacsics Anikó és
Szucsánszki Zita egyaránt súlyos vállsérülést szenvedett.
Előbbi valószínűleg a teljes idényre, utóbbi hónapokra
dőlt ki, így pótlásukról azonnal gondoskodni kellett.
Igen ám, de hogyan? Hiszen akit augusztusban meg
lehet szerezni, mert szabad, vagy mert nem tart rá
igényt a csapata, az olyan is. Az egész földkerekségen
valószínűleg egyetlen kivétel akadt, és az FTC
szerencsére rátalált: a Buducsnoszt montenegrói
válogatott irányítója, a huszonöt éves Itana Grbics éppen
elkívánkozott Podgoricából. A BL-ben a mögöttünk
hagyott kiírásban lőtte az eddigi legtöbb gólját,
ötvenegyet, és kiváló formáját az olimpián is megőrizte.
Mint elárulta, nemcsak ellenfélként, hanem turistaként
is járt már Budapesten, gyönyörűnek találja a várost, a
Fradiról pedig a következőket mondta: Vendégként is
”
mindig éreztem a Ferencváros különleges energiáit,
megtiszteltetés, hogy engem választottak, hogy
mostantól én is a Fradi-család tagja lehetek. Az FTC
szerintem Európa öt legjobb csapata között van.”
Véleménye egybecseng a kontinentális szövetség,
az EHF rangsorával, amelynek apropóját a BL-rajt
adta, és élcsoportja így fest: 1. Győri Audi ETO,
2. Rosztov-Don (orosz), 3. Metz (francia), 4. Valcea
(román), 5. FTC-RAIL CARGO HUNGARIA, 6. Brest
(francia), 7. Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), 8.
CSM Bucureşti (román), 9. Esbjerg (dán), 10. CSZKA
Moszkva (orosz).
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A Mosonmagyaróvár pedig a harmadik helyen
zárt, persze nem a BL-listán, hanem a legutóbbi
hazai bajnokságban. Ezért is kellett odafigyelni
rá a szeptember 8-i első fordulóban, és a 37-26os végeredményre igazán nem lehetett panasz.
Legalábbis a lőtt gólok számára nem, a védekezésre,
különösen a beálló ellenire már inkább. Az örömteli
esemény azért így is sokkal több volt. Először is,
Emily Bölk megkapta a szurkolók szavazatai alapján
a neki odaítélt díjat, a bemutatás előtt a 2020–2021es bajnokság legjobbjaként köszöntötték, és mivel
előzetesen erről az egészről láthatólag fogalma sem
volt, spontán reakcióival mindenkit elbájolt. Másodszor,
Szöllősi-Zácsik Szandra, aki másfél évtizede,
2006 nyarán, tizenhat éves kislányként érkezett
meg a Népligetbe, ismét hazatért, most már érett
klasszisként, talán véglegesen. Harmadszor, Angela
Malestein tizenegy góllal villantotta meg döbbenetes
képességeit, ez parádés kezdő tizenegy” volt.
”
Negyedszer, Itana Grbics is brillírozott szünet után,
hét gólig és számos gólpasszig jutott, csak egyvalakit
üldözött hiába, s nem érte utol: a meccs után az Elek–
Szucsánszki házaspár kisfiát, Leventét. Nem vitás,
szerelem ez, első látásra.

KÉZILABDA #

A Móvár” legyőzése ráhangolásnak mindenképpen
”
megfelelt a dortmundi BL-nyitányra, ahol egyértelműen
a két pont volt a cél. Ám elmaradt, több okból is. A
szövetségi kapitányi posztról szerződése lejártával
önként és mondhatni, dalolva távozó szövetségi
kapitány, Elek Gábor a 25-25-ös döntetlen után
tételesen összefoglalta, miért: A Dortmund nagyon
”
okosan és taktikusan kézilabdázott, mi viszont csak
az első negyedórában tudtunk a
saját sebességünkön játszani. Úgy
éreztem, túl stresszesek voltunk, de
nem értem, hogy miért. A hajrában
a támadásbefejezéseknél nagyon
sokat hibáztunk ahhoz, hogy győztesen
hagyhassuk el a pályát. Nagyon sok munka vár
még ránk, hogy készek legyünk.”
legyünk.” A dán játékvezető
hölgyek sem mindig mértek egyenlő mércével, ezt a
kiállítások és a hetesek aránya is mutatta: az előbbi
10/4 perc ide, az utóbbi 7:3 oda.
Leginkább az utolsó akciónál elmaradt büntetőt
hiányoltuk. A hét helyett így kilenc méterről tüzelő
Emily Bölk jobb alsó sarkos bombáját pazar
mozdulattal spárgázta ki Yara Ten Holte. Kísértetiesen
ugyanazzal a mozdulattal, mint az 1994-es KEK-döntő
brémai visszavágóján, tehát szintén Németországban
Christine Lindemann. Akkor ugyancsak egyetlen gól
kellett volna a diadalhoz, ám Kökény Beatrix löketét
ugyanonnan, a jobb alsóból, ugyanúgy kispiccelte
a kapus. Ám az a jó hírünk, hogy akkor az a vég volt.
Ez most még csak a kezdet.

A DORTMUND NAGYON
OKOSAN ÉS TAKTIKUSAN
KÉZILABDÁZOTT,
MI VISZONT CSAK AZ
ELSŐ NEGYEDÓRÁBAN
TUDTUNK A SAJÁT
SEBESSÉGÜNKÖN
JÁTSZANI. ÚGY ÉREZTEM,
TÚL STRESSZESEK
VOLTUNK, DE NEM
ÉRTEM, HOGY MIÉRT
30
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Az FTC női kézilabdacsapata legutóbb 1997-ben
lett címvédőként bajnok
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Az FTC és az ETO az új idényben először
Győrben találkozik egymással
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JÓ EZ A CSAPAT

Győzelemmel kezdte a bajnoki idényt férfi kézilabdacsapatunk, amely talán
még egységesebb, mint az előző években. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
Jelentősen átalakult stábbal és néhány helyen
megváltozott kerettel vágott bele a nyári felkészülésbe,
majd szeptember elején már a bajnoki idénybe is férfi
kézilabdacsapatunk. Maradt Horváth Attila vezetőedző,
de mellette gyakorlatilag csupa új arccal találkozhattak
a játékosok a stábban, és úgy tűnik, gyorsan, illetve
kiválóan sikerült a hangolás”. Az új erőnléti edző,
”
Nagy Ábel Norvégiában, Tord Ellingsen mellett tanulta
a szakma alapjait, a Fradi előtt pedig a Larvik női
együttesénél dolgozott.
Próbálom átültetni a norvég mentalitást és
”
szisztémát, és úgy látom, jól reagálnak rá a srácok
– mondta Nagy Ábel. – Tesztekkel, a vázizmok
felmérésével kezdtük a munkát, és szerencsére
jó eredmények jöttek, vagyis jó munkát végeztek
idáig is, nem kellett a nulláról indítani. Ezután jött
a komolyabb felkészülés, hetente egyszer, jó két
és fél órát edzettünk súlyokkal, emellett csináltuk a
gyorsítómunkát, és ezt egészítettük ki a sérüléseket
megelőző mobilizációs gyakorlatokkal. Nagyon
komoly hathetes ciklus volt, szerettük volna
csúcsformába hozni a játékosokat a rajtra.”
A csúcsforma még nem lett meg a szeptember
tizedikei rajtra, vélhetően ennél jobban is teljesít majd
együttesünk, de a két pontot így is a neve mellé
vésték a 31-24-es kecskeméti győzelem után. S mivel
a felkészülési meccseken is rendre jól teljesítettek a
játékosok, igazán pozitív összkép alakult ki.
Remekül sikerült a felkészülés, négy edzőmeccsünk
”
volt, és mind a négyen jól játszottunk, ezért bíztam
benne, hogy a bajnoki rajtra is átmentjük a formát –
mondta Horváth Attila vezetőedző. – Persze, egészen
más a kettő, hiszen a tétmeccseken mentálisan is
rendben kell lenni a sikerhez, mégis bizakodó voltam.
A meccs aztán olyan lett, amilyet vártam. Az újonc
otthonában mindig nehéz az idénykezdet, kissé még
fekete ló az ellenfél, nem tudhattuk pontosan, mit
képvisel, és ennek megfelelően nehéz hatvan perc
volt. Lassan melegedtünk be, sok hibával játszottunk,
úgy érzem, magunknak tettük nehézzé a meccset.
A győzelemnek nagyon örülök, ugyanakkor
gratulálok a Kecskemétnek is, hiszen sokáig
meccsben volt.”
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REMEKÜL SIKERÜLT
A FELKÉSZÜLÉS, NÉGY
EDZŐMECCSÜNK VOLT,
ÉS MIND A NÉGYEN JÓL
JÁTSZOTTUNK, EZÉRT
BÍZTAM BENNE, HOGY
A BAJNOKI RAJTRA IS
ÁTMENTJÜK A FORMÁT
Az első két pont megszerzése azért is volt kifejezetten
fontos, mert a következő fordulók lényegesen
nehezebbnek tűntek, de a jó rajt tudatában nyugodtan
készülhetett a társaság a Veszprém, a Gyöngyös és
a Szeged elleni bajnokikra.

A CSAPAT VÁLASZTOTTA A KAPITÁNYÁT
Az előző idény végén visszavonuló korábbi klasszis
védőjátékos, Schuch Timuzsin kiszállásával megürült
férfi kézilabdázóinknál a csapatkapitányi poszt.
Az új kapitányt nem a vezetőedző jelölte ki, hanem
a csapattagok szavaztak róla, s végül Pordán Bálintot
választották meg.
Nagyobb a felelősség, s talán ezért nehezebbek
”
a mindennapok, de köszönöm a csapattársaimnak
a bizalmat, örülök, hogy csapatkapitány lehetek.
Remélem, hogy méltó utódja tudok leni Timunak” –
mondta Pordán Bálint.
A csapategység már a korábbi években is
meglehetősen jó volt a fiúknál, de az első néhány
hét után úgy tűnik, talán most még nagyobb az
összhang – úgy a stábon és a csapaton belül, mint
e két egység között is. Az idény, persze, nagyon
hosszú, és biztosan jelentkezik még számos
nehézség, de talán nem kiabáljuk el, ha azt írjuk:
bízhatunk az előző két idényben látotthoz hasonló,
sikeres szereplésben.
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Az előző bajnoki idényt hatodikként
zárta az FTC férfi kézilabdacsapata
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Pordán Bálint korábban Tatabányán
és Csurgón kézilabdázott
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MOST KEZDŐDIK

OB I: SZOKATLANUL
HOSSZÚRA NYÚLIK AZ IDÉNY

A TÁNC

A világ legerősebb
bajnokságának tartott magyar
vízilabdaliga küzdelmei ezúttal
rendkívül hosszan elnyúlnak
majd, hiszen az oda-vissza vágós
rendszerű alapszakasz jövő
április közepén fejeződik be,
a rájátszás viszont csak júniusban
kezdődik el, mivel május 13. és
29. között világbajnokságot
rendeznek Japánban.
Az alapszakaszt követően
a legjobb négy a döntőért
játszhat majd, a páros
mérkőzések a hetedik pont
megszerzéséig tartanak.
A csapatok az alapszakaszban
egymás ellen elért
eredményeiket magukkal viszik.

Kupagyőzelem, Bajnokok Ligája-ezüst- és bajnoki bronzérem – ez volt az FTCTelekom Waterpolo férficsapatának mérlege a legutóbbi idényben. Ez azonban
már a múlt, szeptemberben ugyanis a BL-csoportkör sorsolásával és az OB I
mérkőzéseivel megkezdődött a vízilabdázók 2021–2022-es szezonja. A tempó
október végén fokozódik majd, akkor ugyanis Varga Zsolt vezetőedző csapata
megkezdi szereplését a BL-ben is. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

Noha a 2021–2022-es szezonban csak szeptember
8-án, a Kaposvár ellen megnyert bajnokival kezdte
meg szereplését férfi vízilabdacsapatunk, mégis
már szeptember 3. is fontos dátum volt, az Európai
Úszószövetség, a LEN ugyanis akkor készítette el
a Bajnokok Ligája új idényének csoportbeosztását.
A 2019-ben arany-, az idén pedig ezüstérmes, tehát a
legutóbbi két kiírásban egyaránt döntős Ferencváros
a 2018-ban első görög Olimpiakosszal, a 2021-ben
elődöntős spanyol Zodiac Atlètic-Barcelonetával,
a georgiai Dinamo Tbiliszivel, valamint két szerb
együttessel, a Novi Beograddal és a Radnicski
Kragujevaccal került össze az A csoportban.
E gárdákhoz a csoportszakasz október végi rajtja
előtt még kettő csatlakozik majd a selejtezőből.
Tavaly azt mondtuk, hogy a könnyebbik
”
csoportba kerültünk, az idén viszont úgy érzem,
hogy jóval nehezebb sorsolást kaptunk. A Pro Reccón
kívül az összes nehéz ellenfél az A-csoportban
szerepel. Említhetném a Novi Beogradot, amelyről
köztudott, hogy nagyon erős csapat, a Barcelonetát
vagy éppen az Olimpiakoszt, amely Filip Filipovics
és Jánisz Funtulisz érkezésével tovább erősödött.
Azt gondolom, hogy ezúttal ez a nehezebb csoport –
értékelte az ellenfeleket az FTC vezetőedzője,
Varga Zsolt. – Arra számítok, hogy minden mérkőzés
kiélezett és sorsdöntő jelentőségű, rangadó lesz.
Az új egy teljesen más idény lesz, mint az előző,
máshogy is kell felkészülni rá.”
A BL-csoportkör október utolsó hetében kezdődik,
a kiírás értelmében a csoportok első négy helyezettje
jut a nyolcas döntőbe, melyet 2022-ben is
Belgrádban rendeznek. Ennyire azonban még
ne szaladjunk előre, inkább vegyük át, miként
alakult csapatunk felkészülése!
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Az olimpiát megjárt pólósaink szeptember 1-jén
csatlakoztak a csapattársakhoz, velük viszont még
mindig nem vált teljessé a keret, mivel ez idő tájt
fiataljaink közül többen (Nyíri Balázs, Vigvári Vendel,
valamint két új igazolás, Gábor Lőrinc és Molnár Erik)
a junior-világbajnokságon szerepeltek.
Akik az olimpia utáni pihenőből tértek vissza,
”
értelemszerűen még nem voltak csúcsformában,
szeptember első hetében kezdték meg a
ráhangolódást. Ráadásul négy játékosunk
kint volt a junior-vb-n. Egyszerre kellett megtörténnie több mindennek a taktikai felkészülésben
és a csapatépítésben, de fokozatosan haladtunk
előre, hétről hétre, napról napra építettük, építjük
újjá a csapatot. Az első BL-fordulóra kell úgy
összeállnunk, hogy jó játékképünk legyen” –
magyarázta Varga Zsolt.
A szezonrajtra készülve három új légiós látott
munkához az FTC-Telekom Waterpolónál: az orosz
válogatott Danyiil Merkulov, a kétszeres Euro Kupagyőztes, olasz Luca Damonte, valamint a szerb
Nemanja Ubovics, aki korábban az OSC színeiben
játszott az OB I-ben, tehát jól ismeri a magyar közeget.
Vezetőedzőnk e trióról is elmondta véleményét.
Mindhárman remek játékosok, maximálisan jó
”
hozzáállással. Kellett dolgozni velük, mivel úgy
láttam, hogy talán egy kicsit kevesebb izomtömeggel
érkeztek meg hozzánk, mint amit én optimálisnak
tartok, ennek ellenére abszolút pozitív hozzáállással
vetették bele magukat a közös munkába.”
Hosszú évad, küzdelmes időszak vár csapatunkra,
ám mivel a Ferencvárosról van szó, a cél nem is lehet
más, mint felülmúlni az előző kiírás eredményeit.
A munka már megkezdődött, az egy hónap múlva
esedékes BL-rajttal pedig hamarosan megkezdődik
a nagyüzem is.
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Belgrád három évre, 2021-re, 2022-re és 2023-ra nyerte el a férfi
vízilabda Bajnokok Ligája nyolcas döntőjének rendezési jogát
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Az FTC-Telekom Waterpolo vezetőedzője,
Varga Zsolt 2022. március 9-én lesz 50 éves
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A SZUPERKUPA-GYŐZELEM
MEGHOZTA A HOKISOK ÉTVÁGYÁT
A magyar bajnoki címvédő FTC-Telekom férfi jégkorongcsapata a DEAC ellen begyűjtötte a vitrinjéből eddig még hiányzó trófeáját, s továbbiakra feni a fogát.
Megszerzésükben segítségre lehet a visszatérő szurkolótábor, valamint az egyre
erősebbé váló csapategység. SZÖVEG: SZABÓ DÁVID

Kupával nyitotta a szezont az FTC-Telekom, amelynek
nyári felkészülése nem volt zökkenőmentes. A Fradi
két hétig sem vezetőedzőjére, Fodor Szabolcsra, sem
csapatkapitányára, Nagy Gergőre és kapusára, Arany
Gergelyre nem számíthatott: ők a válogatottal a rigai
olimpiai selejtezőn vettek részt, ahonnan végül nem
sikerült kijutni Pekingbe.
A nemzeti csapattól visszatérő fradisták azonban
gyorsan belerázódtak a klubmunkába. A kihagyásnak
a DEAC elleni Andersen Szuperkupa-mérkőzésen,
a Tüskecsarnokban már semmi jele nem volt. Az FTC
6-2-re nyert az előző idény Magyar Kupa-győztese ellen,
akkor az egyetemisták az elődöntőben épp a Fradit
ejtették ki. A Ferencváros hokiszakosztálya immáron
a 28 bajnoki címe és 15 Magyar Kupa-diadala mellett
egy Szuperkupával is rendelkezik.
Ez volt az egyetlen olyan trófea, ami hiányzott még
”
a gyűjteményünkből. Örülünk, hogy bebizonyítottuk
újra, a Ferencvárost nem lehet leírni, s a fiúk a klubhoz
méltó játékkal rukkoltak elő – mondta Fodor Szabolcs
vezetőedző, aki hálás kollégáinak, hogy egy ideig
helyettesítették a nyáron. – Sosem szerencsés, ha az
egész stáb nincs jelen a felkészülés során, hisz ez a
szezon legfontosabb időszaka, de a pandémia miatt
minden borult, s ezt el kellett fogadnunk. Kollégáimmal
mindent megtettünk, hogy zökkenőmentesen menjen
a munka, napi kapcsolatban voltunk, s kiválóan
levezényelték a tréningeket.”
A szakember szerint az előző idényben akadozó
csapategység javítására jó szellemiségű játékosok,
idegenlégiósok érkeztek.
Az előző szezonban voltak súrlódások, de a mostani
”
kerettel kapcsolatban az első benyomásaim nagyon
jók az öltözői hangulatot és a csapategységet
illetően is – tette hozzá Fodor, aki a stábban történt
változásokról is beszélt. – Euan King személyében
az A-csoportos brit válogatott kapusedzőjét sikerült
megszereznünk, vagyis magas polcról igazoltunk.
Ő a finn Samuli Nordman helyére érkezett, akit
a szlovákiai Nagymihály csapata szerződtetett.
Nem gördítettünk akadályt a távozása elé, büszkék
vagyunk rá, hogy egy ilyen erős bajnokságba vitték
el tőlünk, mint az Extraliga.”
www.fradi.hu

Finnek maradtak így is bőven az FTC-ben, mint például
Rasmus Kulmala, aki három gólt szerzett, egyet pedig
előkészített a DEAC elleni mérkőzésen.
Csodálatos érzés, hogy megnyertük a Szuperkupát,
”
mert így még magabiztosabban vághatunk neki
a bajnoki szezonnak. Már a meccs előtt is éreztem,
hogy minden stimmel, jó a hangulatom. Van olyan,
hogy szinte minden bemegy, de olykor szerencsére
is szükség van, hogy a pakk a vasról befelé pattanjon
– jelentette ki az északi támadó. – Jó érzéseim vannak
a csapattal kapcsolatban, képesek leszünk
a korábban megkezdett utunkat folytatni, de ehhez
keményen kell dolgoznunk továbbra is, ugyanakkor
élvezni is kell a hokit. Tavaly sok hibát vétettünk
a Csíkszereda elleni bajnoki elődöntőben, de idén,
remélem, visszavágunk nekik. Elmondhatatlanul jó
érzés volt ismét szurkolók előtt jégre korcsolyázni.
Nagyon vártuk már ezt a srácokkal. Óriási különbség
úgy játszani, hogy ott vannak a lelátón. Hálásak
vagyunk nekik.”
Nemcsak a jégen, a kispadon is más úgy meccselni,
ha hangulata van a találkozónak a lelátón.
A Fradi szurkolói fantasztikusak, nagy lökést adnak,
”
nekik is köszönhető, hogy a tavalyi év csorbáját
kiköszörültük. Reméljük, nem lesznek újra zárt kapus
meccsek. Jöjjenek minél többen, s legyenek ilyen
hangosak, mint most. Sokat tudnak hozzáadni egyegy meccshez” – tette hozzá a vezetőedző.
A csapatkapitány Nagy Gergő is bizakodó a csapatot
és a saját teljesítményét illetően is.
Az idegenlégiósokkal emberileg is sokkal előrébb
”
léptünk, hamar beilleszkedtek, szeretnénk együtt
sikeresek lenni. Szükségünk is van erre, s talán
már a Szuperkupa-szereplés is azt mutatja, hogy
jó úton járunk – árulta el Nagy, aki a szezon előtti
fotózáson és videózáson több gólörömből is betárazott.
– Már nem fogalmazok meg konkrét számokat gólok
vagy pontok terén, mint régebben, annak viszont
örülnék, ha a tavalyi statisztikámon javítanék.”
Nagy a 2020–2021-es idényben 24 találatot és
27 gólpasszt jegyzett az Erste Liga alapszakaszában
és rájátszásában, ennek túlszárnyalásával bizonyára
elégedett lesz a szakvezetés.

36

!

Férfi jégkorongcsapatunk négyszer találkozik
az Újpesttel a bajnoki alapszakaszban

AZ FTC-TELEKOM
FÉRFI JÉGKORONGCSAPATÁNAK
2021–2022-ES KERETE (MEZSZÁMOK):
Kapusok: Arany Gergely (59), Nagy Kristóf (30),
Földes László (1)
Védők: Bán Károly (26), Lukas Bohunicky (szlovák,
5), Boros Dániel (75), Hegyi Ádám (4), Lauri
Kärmeniemi (finn, 23), Josh McFadden (kanadai, 43),
Sarcia Antonino (71), Seregély Máté (27)
Támadók: Farkas Lőrinc Simon (13), Cody Fowlie
(kanadai, 19), Galántai Richárd (42), Hajós Roland
(7), Kóger Dániel (21), Rasmus Kulmala (finn, 87),
Nagy Gergő (16), Pavuk Attila (12), Roczanov Dezső
(18), Somogyi Balázs (91), Juhani Tamminen (finn,
88), Tóth Adrián (22), Tóth Gergő (66), Komáromy
Botond (17)
Szakmai stáb: Fodor Szabolcs (vezetőedző), Yul
Hennelly (kanadai, másodedző), Euan King (brit,
kapusedző), Kiss Áron (erőnléti edző), Sarkadi
Tibor (felszerelésmenedzser), Valkay Balázs
(masszőr), Vásárhelyi-Nagy Ildikó (gyógytornászfizioterapeuta)

!

Az Erste Liga alapszakasza a tervek szerint
február 19-ig tart majd
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Vizi E. Szilvesztert, az MTA volt elnökét mindenki a tudományos élet, az orvostudomány jeles képviselőjeként,
mint Széchenyi-nagydíjas és Széchenyi-díjas orvost,
kutatóprofesszort ismeri. Legutóbb, augusztus 20-án, a
legrangosabb állami kitüntetést, a Szent István Rendet is
megkapta. Mit jelentenek önnek az elismerések?
– Ezek a kitüntetések számomra azt üzenik, hogy a kormányzat tiszteli a tudományt, és elismeri az elért eredményeket, amelyek Magyarországnak is nagyon fontosak. Az
elismerések ugyanakkor a külvilág számára is megjelenítik
a magyar szellemi tőke kitűnőségét.

– Kik voltak a kedvenc sportolói?
– A legnagyobb kedvencem a hihetetlen fejjátékáról is ismert Kocka, azaz Kocsis Sándor volt. Ma is látom magam
előtt, ahogy Kocsis és Budai játszottak, sajátos stílusukban. Mondhatnám persze Albert Flórit is és minden idők
legtehetségesebb játékosát, Varga Zolit, csak ő elment
a Ferencvárosból. Más sportágak jeles képviselői közül ki
kell emelnem az egyedülálló Szilágyi Áront, az ötszörös
olimpiai bajnok Egerszegi Krisztinát és Keleti Ágnest,
utóbbi hozzám hasonlóan tornász volt.
– Előfordul, hogy a helyszínen is megtekint egy-egy
sporteseményt, vagy csak a televízióban, sajtóban
követi a kedvencek eredményeit?
– Régen, még gyermekkoromban az édesapámmal és
a nagyapámmal jártunk Fradi-meccsekre. Emlékszem
még arra a csapatra, amelyikben Budai, Kocsis és Czibor
játszott, a kedvenceknek a falelátóról, egy páholyból
szurkoltunk. A Ferencváros szeretete azonban később
sem hagyott alább bennem, egész életemben a Fradinak drukkoltam. Manapság kevesebb időm jut arra,
hogy kimenjek a meccsekre, de azért előfordul, hogy
egyszer-egyszer ki tudok látogatni a Groupama Arénába. Kint voltam a családommal az Eb-mérkőzéseken, és
most szeptemberben is a helyszínen szurkoltam Anglia
és Andorra ellen. A televízióban és a sajtóban azonban
mindig követem az eseményeket.

– A tudományos munkássága mindenki előtt ismert, azt
viszont kevesen tudják, hogy a sportot is kedveli, és a
hírek szerint sokat jelent önnek a zöld és fehér színek
kombinációja. Hogyan lett a Ferencváros szurkolója?
– A Fradi tornaszakosztályának alapító tagja vagyok,
velünk kezdődött minden a IX. kerületi Fáy András Gimnáziumban, bár akkor a klubot még ÉDOSZ-nak, majd Kinizsinek hívták. A mi szakosztályunk működésének az eredménye, hogy később Magyar Zoltán, akinek Vígh László volt
az edzője, kétszeres olimpiai bajnok lett. Ám addig is soksok bajnoki címet szereztünk, és Budapest-bajnokságot
nyertünk, például csapatban. A versenyek mellett az Üllői
úti futballpályán, a mérkőzések szünetében, bemutatókat
is tartottunk. Egyszer egy vidéki bemutatómérkőzésen
még az is megtörtént, hogy a tornaprodukció mellett egy
félidőt játszottam a labdarúgócsapatban, és még gólt is
rúgtam. A Ferencvárosban azonban nemcsak tornásztam,
hanem sakkoztam is, ráadásul az élvonalban, kitűnő csapatunk volt. Liptay László, a világ akkori 150. játékosa az
osztálytársam volt, vele és mások mellett Sándor Bélával,
Katzenbeck Károllyal és Varnusz Egonnal szerepeltem
együtt. A torna és a sakk mellett teniszeztem is, ezt a
sportot még ma is űzöm. Büszke vagyok arra, hogy én
csak az ÉDOSZ-ban, a Kinizsiben és a Ferencvárosban
sportoltam.

ÉLETHOSSZIG TARTÓ HŰSÉG

A FERENCVÁROSHOZ

A sport és a tanulás jól megfér egymás mellett, ezt az augusztus 20-án Szent István
Renddel kitüntetett Vizi E. Szilveszter példája bizonyítja a legjobban. A tudományos
életben világhírnevet szerzett orvos nemcsak a tudását alapozta meg és mélyítette
el fiatalon, hanem számos sportsikert is elért. Ráadásul több sportágban, de csak
a szeretett klubjában. SZÖVEG: BORSODI ATTILA
www.fradi.hu

38

!

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen kezdte meg tanulmányait,
ahol nagy hatással volt rá Cholnoky László gyógyszerész munkássága

– A 19., de még a 20. század első felében is az orvostudománynak szinte csak annyi köze volt a sporthoz,
hogy aki megsérült, azt ellátták. Mára viszont már lehetetlen komoly sikert elérni az orvostudomány hatékony
bevonása nélkül. Hol lehet a határ?
– Ezt nagyon nehéz megmondani, de az ember fizikai
teljesítőképességének határához már nagyon közel
lehetünk. Láthattuk a svájci Young Boys csapatát is,
amelyben artisták, egyenesen gladiátorok szerepeltek.
Közülük öten-hatan egészen rendkívüli módon képzettek fizikailag. Ma a siker csak akkor jön, ha a sportolók
egészségesen élnek, rendben van a szakmai és az orvosi
háttér körülöttük, ugyanakkor egy játékosnak intelligensnek is kell lennie. S persze nem feledkezhetünk meg arról
sem, hogy a profi sporthoz manapság már sok pénz is
kell. Nekünk annak idején, amikor tornában, csapatban
Budapest-bajnokságot nyertünk, egy malacpörkölt volt
a jutalmunk, teniszezőként pedig azokkal a húrokkal játszottam, amiket a felnőttek levettek az ütőjükről. Óriásit
változott a világ.

NEKÜNK ANNAK IDEJÉN,
AMIKOR TORNÁBAN,
CSAPATBAN BUDAPESTBAJNOKSÁGOT
NYERTÜNK, EGY
MALACPÖRKÖLT
VOLT A JUTALMUNK,
TENISZEZŐKÉNT PEDIG
AZOKKAL A HÚROKKAL
JÁTSZOTTAM, AMIKET A
FELNŐTTEK LEVETTEK
AZ ÜTŐJÜKRŐL
!

Oxfordban dolgozta ki az agyműködés új modelljét, elmondása
szerint ez pályafutása egyik legkiemelkedőbb teljesítménye

– Orvosprofesszorként mit üzen a mai fiataloknak,
miért fontos és érdemes sportolniuk?
– Azzal tudok érvelni a sport mellett, hogy aki rendszeresen mozog és egészségesen táplálkozik, az élete során
lényegesen nagyobb eséllyel kerülheti el a keringési és
idegrendszeri megbetegedéseket. Ez a tanácsom
a fiataloknak, és higgyék el, ez nem kis dolog.
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RETRO JEANS X FTC
Egy szív és egy hazai márka
különleges összeolvadása

Eddig sem fukarkodott a Ferencváros a saját brandingelt ruhák és kiegészítők
területén, most viszont egy különleges kollekció apropóján az idén 20 éves
Retro Jeans-szel karoltak egybe. Olyan smart casual és hétköznapibb darabokkal
kiegészített kapszulakollekciót álmodtak meg, amely egyrészt kedvenc
tornaklubunkról szól, másrészt a modern, urbánus, önbizalommal teli férfi ruhatárát
mutatja be. Az egyszerűbb, de kiváló anyagból készülő
T-shirttől a klasszikus farmerkabáton keresztül a gondosan szabott,
címeres sportzakóig, amit inggel, mellénnyel is viselhetünk.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

www.fradi.hu
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Somália Brazíliában csak alacsonyabb
osztályban játszott
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Sigér Dávid eddig 130 mérkőzést
játszott a Fradiban

41

www.fradi.hu

# DIVAT

DIVAT #

Ismét divatossá váltak
a farmeringek, ha
bepatentolva, ha kibontva
hordjuk, alatta vagy akár
ráhúzva egy sportosabb,
kerek nyakú pólóval.
Utóbbi esetben akár nagy
logósat is választhatunk,
hiszen a farmering felirata
visszafogottabb.
FRADI X RETRO JEANS
FARMERING
19 990 FT

A Fradi saját streetwear
kollekciójában már
megszokhattuk a nagyobb,
hangsúlyos felirattal operáló
felsőket, rövidnadrágokat.
Ennél a kerek nyakú
modellnél mind a márka,
mind a Fradi előtérbe kerül,
masszív guminyomása évekig
biztosítja, hogy kedvenc
darab maradhasson.
FRADI X RETRO JEANS
PÓLÓ ZÖLD RJ
7990 FT
www.fradi.hu
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Az FTC utánpótlás-játékosaira folyamatosan
számítanak a válogatottaknál

!

Bogdán Ádám a Fradi színeiben játszotta
első NB I-es meccsét
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A mezek kialakítására
reagál ez a póló, ami elöl
csak a tornaklubra és
címerére fókuszál, míg
a hátán a 64-es szám és
a Retro brand dominál.
Igazi modern divatpóló,
amivel a kényelem és
a lazaság mellett azért
nem feledkezel meg
a Fradi-szívről sem.
FRADI X RETRO JEANS
PÓLÓ 64
7990 FT

A Retro Jeans X Fradi
kollaboráció egyik
legkomplexebb darabja
a tökéletes szabású
sportzakó. Szinte már
kedvenc játékosaid
formálisabb megjelenéseire
is képzelheted magad
a viselésével, olyannyira
eltalálták ezt a smart
casual zakót.
FRADI X RETRO JEANS
ZAKÓ
44 990 FT
www.fradi.hu
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Új női labdarúgó vezetőedzőnk, Vágó Fanny
munkáját idősebb Csernik Kornél segíti

!

Sigér Dávid eddig 15 gólt
szerzett a Fradiban
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Lehetsz simán pólós vagy
akár inges és piquet pólós
típus, a Retro Jeans X FTC
kollekció neked is ideális!
Hagyományos Fradi-színekkel,
kedvenc címereddel lesz teljes
ez a rendhagyó kollaboráció,
amely összesen 29
termékre támaszkodik.
FRADI X RETRO JEANS
PÓLÓK
7990 FT

www.fradi.hu
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Utánpótlásunk stábját erősíti a korábbi
közönségkedvenc, Szűcs Mihály is

!

Az FTC neveltje, Dragóner Áron kölcsönben
az Empolihoz szerződött
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A KÉZILABDA A SZERELEM
Korábbi klasszisunk, Pádár Ildikó keze között nagyon tehetséges csapat edződik,
s bár kemények az edzések, a gyerekek élvezik a munkát. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
www.fradi.hu
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Pádár Ildikó az FTC felnőttcsapatában
636 mérkőzésen szerepelt

Közös a cél, és meg kell érteniük, hogy ha valaki
ebből kibillen, vagy nem úgy veszi az akadályokat,
az nem biztos, hogy jövőre is itt marad. Közben azt
is látom, hogy riválisként tekintenek egymásra,
és ebből a szempontból jó volt a vérfrissítés. Ebben
a korban is félti már mindenki a posztját, de edzőként kezeljük, ha esetleg konfliktus alakulna ki.”
Tizennégy évesen nem könnyű még eldönteni, hogy
az élsport vagy a tanulás élvezzen-e elsőbbséget,
miközben a legtehetségesebbek néhány éven belül
akár az élvonalban is találhatják magukat.
Most még azt látom, hogy a kézilabda a nagy
”
szerelem nekik. Tapasztaltam korábban,
hogy van, aki már ilyenkor is tudja, hogy melyik
irányba szeretne menni, edző, gyógytornász,
esetleg élsportoló szeretne lenni vagy a tanulást
részesíti előnyben.”
Az itteni elszántságot látva mindenkire rásüthetnénk,
hogy ő bizony a kézilabdapályán képzeli el a jövőjét,
de bármennyire is tehetséges a korosztály – mert
egyébként valóban az –, csak a legrátermettebbeknek
lehet esélyük az élvonal topcsapataiban villogni.
Ezért is tartjuk keményen az edzéseket. Szeretem,
”
ha jó a hangulat, de a munka a legfontosabb,
és ezért olykor meg kell fogni őket. Figyelnek ránk,
megpróbálják teljesíteni, amit kérünk tőlük,
jó velük dolgozni, és remélem, így is marad.”

Akadémiai rendszerben és profi, minden igényt
kielégítő szakmai stáb kezei között fejlődhetnek
a Ferencváros kézilabdázói – ráadásul közülük sokan
korábbi klasszis játékosoktól, ikonoktól tanulhatják
kedvenc sportágukat. Például a Pádár Ildikó edzette
U15-ös leány csapat tagjai, akik általában csillogó
szemmel érkeznek meg az edzésre. Nem csoda,
hiszen szeretik, amit és ahogy csinálhatnak.
Korábbi klasszis beállónk keze között húsz gyerek
fejlődhet, közülük hatan nyáron csatlakoztak
a kerethez, vagyis jelentős volt a vérfrissítés.
Kiválasztót tartottunk, ennek alapján igazoltuk
”
le azokat a gyerekeket, akikről azt gondoltuk,
megállják majd a helyüket a Ferencvárosban is,
hogy lehet itt jövőjük – mondta Pádár Ildikó. –
Mindig szívfájdalom, amikor elköszönünk valakitől,
pláne, ha éveken át nevelkedett itt, de ha kisebb
egyesületben több játékidő jut neki, akkor jobban
tud fejlődni, és csak azt tartjuk itt, akiben látjuk,
hogy képes lehet erre a szintre felnőttként is.”
Minden nap van edzésük a lányoknak, hetente
egyszer konditeremben van a foglalkozás, de a
prevenció, az egyéni képzés, a kapusedzés, az
erőfejlesztés is része a programnak. A lehetőség
adott, hogy számos szempont alapján mérjék,
figyeljék a gyerekek fejlődését, s ezáltal a
szakemberek személyre szabhatják a képzést.
Szerintem később lesz igazán jelentős hatása
”
annak, hogy most ilyen figyelmet és ennyi
segítséget kapnak a lányok, de a mi munkánkat is
megkönnyíti, hogy kapusedzőnk, erőnléti edzőnk,
gyógytornászunk is van. Nagyon hasznos, hogy
kisebb csoportokra tudjuk így bontani őket, és jóval
több figyelem jut mindenkire.”
Szembetűnő, hogy megvan az összhang a fiatalok
között, jó csapatot alkotnak, örülnek egymás
sikerének, az edzésen is biztatják a másikat,
de közben mégis rivalizálnak – ezzel ösztönzik
magukat és a társakat is jobb teljesítményre,
keményebb munkára.
Az előző szezon végén, júniusban tartottunk egy
”
edzést, amelyen az új játékosok is részt vettek már,
hogy ezzel is segítsük az összekovácsolódást. Azt
láttam az újakon, hogy élvezik, hogy itt lehetnek,
mégiscsak a Fradihoz jöhettek. Könnyebb volt így
kezdeni júliusban, hiszen megvolt az ismeretség.
Érdekes volt megfigyelni, hogy akik Budapestre
kerültek, azok az első hetekben kicsit kivirultak attól,
hogy hirtelen elkerültek a szülőktől, hogy számos
újdonság vette őket körbe. A munkájukkal akkor se
volt gond, de a figyelem megoszlott. Szépen beépült
mindenki, elfogadták a régiek az újakat és fordítva,
és ez így is van jól.

!

Pádár Ildikó a magyar válogatottban
286-szor volt eredményes
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# KVÍZ

FRADI-KVÍZ,
FRADI-AJÁNDÉKOKKAL

ILYEN AJÁNLAT
MELLETT
MÁS LABDÁBA
SEM RÚGHAT!

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

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

1. Hol született Albert
Flórián, a magyar labdarúgás máig egyetlen
aranylabdás játékosa?

2. Albert Flórián 1941
szeptemberében melyik
napon jött a világra?

3. A Császár melyik
évben lett aranylabdás?

a: Baja

a: 5.

a: 1966

b: Szeged

b: 15.

b: 1967

c: Hercegszántó

c: 25.

c: 1968

nyereményeket a

Fradi Shop-ban lehet
majd átvenni. A lényeg
persze, hogy a kvízjáték
során újra megidézzük
hagyományainkat,
emlékezünk nagyszerű

A megfejtéseket a fradikviz@fradi.hu

sportolóinkra, szép

e-mail-címre várjuk.

sikereinkre, az agyunk

Beküldési határidő: 2021. október 15.

pedig közben közösen
a Fradi körül jár. Azaz,

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

játsszunk továbbra is
együtt és örvendjünk

A helyes megfejtők között 3 darab

közösen a csodának,

Fradi-címeres termoszt sorsolunk ki.

ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

amit úgy hívnak:

06-20-666-7744

Ferencvárosi Torna Club!

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

A nyereményeket biztosítja:

A részletes játékszabályzat a

www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.
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A szeptemberi lapszámban megjelent kvíz helyes megfejtése: a, a, a.
Nyerteseink: K. Tibor, A. János, G. Tamás

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

5940 FT
4455 FT

# VENDÉGTOLL

VENDÉGTOLL #

VARGA ZOLI
GÓLLAL BÚCSÚZIK
SZÖVEG: SZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ

Vannak gólok, amelyeket már csak elmesélni lehet.
Eltűntek, felszívódtak az időben, csak a szemtanúk őrzik
a rúgás pillanatának áhítatos csendjét, ők emlékeznek a
századmásodpercnyi várakozásra, amely után robban a
felismerés, hogy eldőlt minden, és a felhőtlen gólörömben
barátok és ismeretlenek ölelkeznek össze a lelátón.

Részlet: Szabadrúgáshoz jut a Fradi, a Honvéd kapujától úgy
”
20–22 méternyire, a balösszekötő helyéről. Minden ott lévő
számára teljesen egyértelmű a helyzet: ez az utolsó lehetőség.
A Honvéd kapujából Bicskei Berci is ennek megfelelően állítja
fel a sorfalat, visszahív mindenkit, a csatárokat is, a végén
már annyian állnak a falban, hogy Maklárról könnyebb
lenne egy ágyúgolyóval szétbombázni Eger várát, mint
ebből a helyzetből gólt lőni.

1968. szeptember 7-én ilyen gól esett. Varga Zoltán rúgta a
Honvédnak. Akkor még senki nem sejtette a gólszerzőn kívül,
hogy Magyarországon ez volt Varga Zoltán utolsó bajnoki
gólja. Merthogy néhány héttel később a legendás játékos
nem tért vissza a mexikói olimpiáról, megkezdte hosszú
nyugat-európai vándoréletét, amelynek végén aztán
hazatért, és immáron magyar földben nyugszik.

Az addig eksztázisban tomboló szurkolók dermedt csendben
figyelik a történéseket. És akkor ’Avargazoli’ nekifut.
Pontosabban nekiáll, mert szinte helyből teszi azt, amit majd
tesz. Jobb felső rüszttel rúgja el a labdát, amely a fizika
minden létező és addig ismert szabályát felrúgva olyan
parabolisztikus ívet ír le, amelyet ma komputerbe táplálva se
nagyon lehet utánozni. A labda nem a sorfalban álló játékos
feje felett tart kapura, hanem először tesz egy jelentős kitérőt,
ekkor néhány századmásodpercig úgy fest, Zoli kirúgta
a stadionból a labdát, de aztán elcsavarodik a sorfal legszélén
álló védő mellett, a szó szoros értelmében irányt vált, majd
a sajátságos U betűre emlékeztető utat leírva, elemi erővel
vágódik a Keleti pályaudvar felé eső kapu jobb felső sarkába.
A sorfal hátrafordulva nézi, hogy mi történt, s nem hiszi el,
hogy ilyen megtörténhet. Bicskei Berci, szegény, maga
a megtestesült tehetetlenség, a fradisták egy emberként
Varga nyakában, a stadion meg felrobban, a Honvédszurkolók ugyanúgy tombolnak, mint a fradisták.”

A gólt személyes élmény alapján nem mesélhetem el, másfél
évvel a születésem előtt esett. Azonban fellapoztam a
krónikákat, a régi híradásokat, beszélgettem szemtanúkkal.
Pajor-Gyulai László kollégám például gyerekként volt jelen,
úgy emlékszik, nem volt különösebben jó meccs, Zoli irdatlan
nagy gólja persze megmaradt benne. A Népsport meccs utáni
számából kiderülnek a részletek: a Fradi és a Honvéd
a Népstadionban ütközött meg, 45 ezer néző előtt. Nem sima
bajnoki meccs volt, hanem a három nap múlva esedékes,
Leeds elleni VVK-kupadöntőnk főpróbája. Csapatunkból
Varga kapta a legmagasabb, nyolcas osztályzatot,
nyilvánvalóan szoros összefüggésben azzal a ténnyel,
hogy a 89. percben eldöntötte a mérkőzést.

1997-ben Bicskeit és Vargát is megkérdezték a legendás
szabadrúgásról. A Honvéd hajdani kapusa pontosan felidézte
a történteket, de a gólszerző már csak a gólra emlékezett,
arra nem, hogy ez döntött a mérkőzésen. Hiába – tette hozzá
–, akkoriban annyi nagy mérkőzést játszottak, hogy
a részletek lassan elvesztek az idő örvényében.

És most lássuk végre, hogyan esett a történelmi gól!
A Népsport tudósítása szűkszavú: Már-már úgy tűnt, hogy
”
gól nélkül végződik a találkozó, amikor a 89. percben mintegy
22 méterről szabadrúgáshoz jutott a Ferencváros. Novák
és Varga készülődött, a sípszó után Varga úgyszólván
nekifutás nélkül, jobbal a sorfal felett a jobb felső sarokba
ragasztotta a labdát. 1:0 a Ferencváros javára.”

Ha a tévések kint is voltak a meccsen, az akkori szokások
szerint a felvételeket egy idő után törölték, így – tudtommal
– Varga bombagóljáról nincs mozgóképes felvétel, talán
fotó sem. Csak az emlékezetben él a nagy nyolcas utolsó
magyarországi gólja.

Szerencsére akad részletesebb leírásunk is, Lakat T. Károly
a Requiem a nagy nyolcasért című könyvében egy oldalon
ecsetelte Varga Zoli a magyar bajnokságban játékosként
töltött utolsó pillanatait.
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Hát, mi most felidéztük, hogy ne menjen feledésbe.

52

!

Varga Zoltán az FTC saját
nevelésű játékosa volt

!

Varga Zoltán 1968-ban játszotta
utolsó tétmeccsét a Fradiban
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# SPORT&EGÉSZSÉG

SPORT&EGÉSZSÉG #

GURÍTSUNK EGYET
AZ EGÉSZSÉGÜNKRE

Minden az alapoknál kezdődik. Márpedig
az alap akkor jó, ha kellően stabil. Ezért
elsősorban az izmok, az inak és az ínszalagok
a felelősek, melyek segítenek egyenesen
tartani a testünket, és kontroll alatt tartani
a mozdulatainkat. A képlet egyszerű: minél
edzettebbek törzsünk tartópillérei, annál
magabiztosabban mozoghatunk a sportpályán
– és természetesen azon kívül is.
Az általános fizikai kondíció szempontjából
elengedhetetlen a megfelelő egyensúly, hiszen
a rutinfeladatoktól a többszörösen összetett
gyakorlatokig a legtöbb mozdulatunk erre
épül. Mivel azonban az egyensúlyérzék
az évek múlásával fokozatosan romlik,
tudatos karbantartást igényel. Ehhez viszont
nincs szükség különösebb felszerelésre,
gyerekkorunk nélkülözhetetlen eleme,
a gumilabda bőven elég hozzá – csupán
pöttyök nélkül és a megszokottnál nagyobb
méretben. A körfogattal együtt pedig a név
is változott: gerincünk trénere a fitball névre
hallgat, és egyre több edzőterem sarkában
pihen belőle néhány színes példány.
A gimnasztikai labdát eredetileg rehabilitációs
céllal fejlesztették ki, hogy elősegítse
a gerincsérülések gyógyítását.
Virágkorát azonban csak az utóbbi években
éli, köszönhetően annak, hogy a sportvilág
is felfedezte magának.

Sok olyan dolog van az életünkben, amit természetesnek
veszünk, és igazából csak akkor tűnik fel, milyen nélkülözhetetlen, amikor valami nincs rendben vele. Épp ilyen az
egyensúlyérzék is, amit bizony érdemes edzésben tartani.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

A FITBALL ALÁTÁMASZTÁST
AD A TESTNEK,
AMINEK HÁLA
IZMAINK ÚGY
DOLGOZNAK,
HOGY KÖZBEN
A PULZUSSZÁM NORMÁLIS
ÜTEMBEN EMELKEDIK

www.fradi.hu
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A Celtic elleni idegenbeli Európa-liga-mérkőzésünket az ENSZ
éghajlatváltozási konferenciája miatt két nappal előbbre hozták

!

A Ferencváros augusztus utolsó napján szerződtette a szlovák bajnoki
ezüstérmes Dunaszerdahelyi AC 18 éves labdarúgóját, Stefan Vargát
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STABILITÁS INSTABILITÁSSAL
Ezzel a pofonegyszerű kellékkel
meglepő mértékben javíthatjuk az
edzésgyakorlatok hatékonyságát.
Köszönhető mindez a labda
instabilitásának, ami az egész testet
állandó munkában tartja. A fitball
alátámasztást ad, aminek hála izmaink úgy
dolgoznak, hogy közben a pulzusszám
normális ütemben emelkedik – ennek
a fajta egyenletes terhelésnek hála
pedig elkerülhető a túlzott tejsavasodás,
amely akadályozhatná a zsírfelhasználást
vagy éppen izomlázat okozhatna.
Ráadásul a labdával kétszer akkora
mozgástartományban végezhetünk
gyakorlatokat, mint a földön fekve.
Nyújtásra és a testtartás vagy éppen
a mozgáskoordináció javítására egyaránt
alkalmas ez a segítőeszköz, sőt,
a klasszikus kardiómozgások tökéletes
helyettesítője is. Súlyzókkal a kézben
egy pattogó labdán egyensúlyozni csak
elsőre hangzik jó mókának – a gyakorlat
kellős közepén már ritkán őszinte
a mosolyunk. Cserébe viszont az
ízületeink gondtalanok helyettünk is,
hiszen a labda rugalmassága tompítja
a gyakorlatokkal járó ütődéseket, aminek
hála kevesebb súly nehezedik rájuk.
AZ EDZŐTERMEN TÚL
Rugalmas fitballal egyre többször
találkozunk elsőre idegennek tűnő
környezetben, az irodában is. A
kényelmetlen székek helyére lépve –
adottságainak hála – egy túlméretes
labda képes ellensúlyozni az ülőmunka
minden nemkívánatos velejáróját.
Instabilitása arra kényszerít, hogy
egyenes háttal üljünk – mivel csak így
érhető el a kívánt egyensúly. Ráadásul
folyamatos mozgásban is vagyunk vele,
így a lábaink nem nehezednek el s a
nyakunk sem merevedik meg a tartós egy
helyben üléstől. Ehhez társul még a fitball
edzés minden egyéb járulékos haszna:
a javuló vérkeringés, a mérséklődő
hátfájás és általában véve a nagyobb
rugalmasság. Arról nem is beszélve, hogy
a labda játékossága akarva-akaratlanul
átragad a rajta ülő emberre.
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# RECEPT

RECEPT #

KÓKUSZTEJES
GOMBALEVES
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

+
+
+
+
+
+
+
+
+

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

25 dkg fehér shimeji gomba
25 dkg barna shimeji gomba
1 nagyobb sárgarépa
1 evőkanál olívaolaj
1 vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 teáskanál morzsolt oregánó
1 teáskanál morzsolt bazsalikom
2 evőkanál gluténmentes
szójaszósz
+ 1 konzerv kókusztej (400 ml)
+ só
+ frissen őrölt fekete bors

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1 óra
NEHÉZSÉG: könnyű

A TÁLALÁSHOZ:
+ 3-4 szál friss kakukkfű letépkedett
levelei

1 kg vaddisznólapocka
1 nagyobb sárgarépa
1 kisebb petrezselyemgyökér
1 nagy lila hagyma
10 dkg bambuszrügy
2 evőkanál zsír
só
1 teáskanál morzsolt kakukkfű
1 kávéskanál őrölt tarka bors
1/2 kávéskanál fokhagymás só
4-5 szem borókabogyó
2 babérlevél
1 kisebb narancs
1/2 liter must
petrezselyemzöld

ELKÉSZÍTÉS

A húst lehártyázzuk, felkockázzuk.
Megtisztítjuk és karikákra vágjuk a
sárgarépát, petrezselyemgyökeret
és hagymát. A felforrósított zsíron
megpirítjuk, majd hozzáadjuk a húst, és
a zsírjára sütjük. Sózzuk, kakukkfűvel,
borssal, fokhagymás sóval,
szétnyomkodott borókabogyóval,
babérlevéllel és a narancs héjával
fűszerezzük. Felöntjük a must
felével, belefacsarjuk a narancs levét,
beletesszük a bambuszrügyet. Fedő
alatt, időnként kevergetve-rázogatva
puhára pároljuk a ragut. Ha szükséges,
apránként öntünk még bele a mustból.
Petrezselyemzölddel meghintve,
tetszőleges körettel tálaljuk.

ELKÉSZÍTÉS

A zöldségeket megtisztítjuk.
A felhevített olajon megdinszteljük
a finomra aprított vöröshagymát, majd
a zúzott fokhagymával még 1-2 percig
kevergetjük. Hozzáadjuk a felkockázott
sárgarépát, sózzuk, borsozzuk,
oregánóval és bazsalikommal ízesítjük.
Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje,
és fedő alatt félpuhára főzzük.
Beletesszük a gombát és a szójaszószt,
majd további 10 percig pároljuk.
A kókusztejet is belekeverjük, és
még 10 percig rotyogtatjuk a levest.
Kakukkfűvel meghintve, forrón tálaljuk.

MUSTOS
VADDISZNÓRAGU
ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 2 óra
NEHÉZSÉG: közepesen nehéz

www.fradi.hu
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Somália Rio de Janeiróban,
Brazíliában született

!

Az FTC legendás gólvágója, Schlosser Imre
1889. október 11-én született
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ÚJRA EGYÜTT,
BARÁTI KÖRBEN

# BARÁTI KÖR

ZÖLD SZALON #

CSEL SE

SZÁNTAY BALÁZS

Másfél éves kényszerszünet után, augusztus
31-én, újra személyesen találkozhattak az
FTC Baráti Kör tagjai. A kapcsolat, persze,
a pandémia alatt sem szakadt meg, csak
telefonos, írásos formát öltött, illetve néhány
kisebb létszámú eseményre korlátozódott, az
óvintézkedések szigorú betartása mellett.
Bálint László, az FTC BK elnökének köszöntőjét –
amelyben megemlítette, hogy többeknek elmaradása
van a tagdíjbefizetéseket illetően – követően a kerek
születésnaposok köszöntésére került sor. Ez – sajnos
– gyászszünettel kezdődött, megemlékeztünk a 85
éves korában elhunyt Ordina (Ormai) Ferencről, aki az
1962–1963-as idényben bajnok labdarúgócsapatunk
játékosa volt.
A megjelent ünnepelteket Nyíri Zoltán, az FTC
ügyvezető elnöke köszöntötte, majd átnyújtotta nekik
az FTC ajándékát. A Baráti Kör emléktárgyait Bálint
László adta át. A rangidős köszöntött Vígh László,
az FTC – többek között Magyar Zoltán kétszeres
olimpiai bajnok – tornaedzője volt. A Baráti Kör
tisztségviselői közül a 75 éves Kassai Györgyöt
és Kaszás Pált, a 65 éves Lóránt Sándort, egykori
labdarúgóink közül a 65 éves Kerekes Györgyöt
és Major Ferencet, valamint a 60 éves Józsa Miklóst
és Kincses Sándort ünnepeltük.
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Az összejövetel vendége egykori labdarúgónk,
a Soroksár SC vezetőedzője, Lipcsei Péter volt.
Beszámolt az FTC fiókcsapatának – aktuális csapatának
– helyzetéről, nehézségeiről. Örömmel említette a
Merkantil Bank Liga színvonalához méltó infrastrukturális
fejlesztéseket, de beszélt arról is, hogy az FTC pénzügyi
támogatása, a fiatal játékosok átengedése ellenére
sem tudják felvenni a versenyt a második osztály
vezető egyesületeivel az erősítések tekintetében.
Jóllehet az anyaegyesület részéről nem elvárás
a bajnoki cím megszerzése, neki is, mint minden
edzőnek, természetesen a minél jobb eredmény
a vágya. Hangsúlyozta: a Fradi utánpótlásának
biztosítása érdekében fontosnak tartja, hogy
a tehetséges magyar fiatalok minél több
játéklehetőséghez jussanak mind a Soroksárban,
mind az FTC NB III-as csapatában – de kizárólag
a teljesítményük alapján.
A következő találkozó tervezett időpontja: október 26.
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1959-ben állították ki Kassai György
ferencvárosi tagsági igazolványát

rettegett Törőcsik Andrást, akit az újpesti
tábor a Táncolj, Törő!” rigmussal buzdított.
”
A ferencvárosi szemnek és szívnek sokkal kedvezőbb
szereposztás volt, amikor a jobb szélen Szőke Pista
bolondította a Dózsa balbekkjét, Juhász Pétert, de
a zöld-fehér legendárium legismertebb gyöngyszeme kétségtelenül a kengurucsel.
Elkövetője Máté János, a Liverpool elleni,
idegenbeli KEK-mérkőzés 92. percében, 0-1-nél,
1974 októberében. Egy lövőmozdulat balra, egy
jobbra, egy fekvő védő lent, egy üresen tátongó
kapu elöl. És egyenlítés, majd ennek köszönhetően,
a hazai 0-0-t követően továbbjutás.
A kengurucsel” kifejezést azt
”
megelőzően nem ismerte a
szakirodalom, azóta is csak azért,
mert a másnapi reggelinél az
avatatlan újságíró kérdésére
Takács László, a kis Taki”
”
kapásból benyögte,
hogy ezt bizony
emberemlékezet óta
így hívják.
Tekintse ezt
a tisztelt olvasó
súlyos, ódivatú
taktikai fegyelmezetlenségnek, de nekem
napjaink labdarúgásából
igenis hiányzik a csel.
Az esernyő, a kötény, annak
minősített változata,
a haránt, azaz mazsolás kötény,
még a Fekete Laci-féle – már
megint egy dózsást idézek meg –
biciklicsel is. A Young Boys elleni,
hazai BL-pótselejtező legörömtelibb
pillanatait is akkor éltem át, amikor sikerült
egy-egy svájci robot lábai között valakinek
átfűzni a labdát. Elfogadom, hogy az edzőt
és a csapatot elsősorban az eredmények
minősítik, a szurkoló memóriája ellenben
nem csupán számadatokat, hanem élményeket
is őriz. Ha pedig ezeket mérkőzésről mérkőzésre
megkapja, csak akkor válhat valósággá az örökbecsű
Fradi-strófa: mi akkor is győzünk, hogyha kikapunk.

A címben egy csapatnév olvasható. A legfrappánsabb,
amellyel számos kispályás bajnokságban megfordulva
valaha is találkoztam. Meg is kérdeztem a kiötlőit,
hogyan kell érteni az agyszüleményüket, mire azt
felelték: játékuk a jól cselező támadóikra épül, ezért
esetükben az SE a sportegyesület rövidítése, másrészt
a hátsó alakzat kevésbé virtuóz tagjai felé intelemnek
tekintendő, azaz nekik a csel eszükbe se jusson.
Tökéletes válasz, tökéletes taktika. Bár egyre
kevesebben gondolják így. Napjaink futballjából
kiveszni látszik a trükk, a dribli, a technikai virtuozitás, a
balbunkó” megetetése. Így kívánja meg a fegyelem,
”
a kockázat – szerintem látszólag – minimumra
mérséklése. Csakhogy én éppenséggel
az első bekezdésben felvázolt
kettősségben hiszek: a csel hátul
tilos, elöl bizonyos szituációkban
egyenesen kötelező. Nem
csak azért, mert a néző, a
szurkoló szemét, lelkét
gyönyörködteti, sokkal
inkább azért, mert a saját
kapuja elé betömörülő
védelem leginkább így
bontható meg, ezzel lehet
pozíciót, területet nyerni.
Vallom én. De nyilván
nyomós oka van annak,
hogy a labdarúgás elméleti
részében nálam sokkal
jobban elmélyült edzők
a furfangot az utánpótlásnevelésben elvétve tanítják és
kérik számon, a felnőttben pedig
még kevésbé építenek rá. Napjaink
labdarúgóinak jelentős részéből
ezért a szándék és a képesség is hiányzik
egy vagány cselhez. Cselsorozatról meg ne is
beszéljünk!
Nem volt ez mindig így, sőt. A magyar és a
nemzetközi futballhistória emblematikus csele, amint
1953 novemberében, a Wembley-ben, a harmadik
gól előtt Puskás Öcsi visszahúzza a labdát, szegény
Billy Wright pedig mintha a rokonok elé szaladna ki a
pályáról. A hozzánk közelebbi múltból említhetjük a
fradisták által is egyszerre tisztelt, kedvelt és

!

Albert Flórián, az NSZK elleni 1959. novemberi 4-3-as meccsen
a Népstadionban négy védőt kicselezve talált a kapuba
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A HÓNAP FOTÓJA #

Fotó: Papp György / Fotósarok

# A HÓNAP FOTÓJA
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Kazi Tamás öt magyar bajnoki címet szerzett
a Ferencváros kötelékében

!

Kazi Tamás harminchat éves
korában vonult vissza
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LÁTÁSTÓL
VAKULÁSIG,
MINDÖRÖKKÉ
FERENCVÁROS!

# FRADIZMUS

FRADIZMUS #

A hagyományoknak megfelelően augusztus utolsó vasárnapján, immáron
tizedik alkalommal került sor a Fradi Családi Napra az Albert Alapítvány
rendezésében. A gyerekek mosolya és a klub szeretete az egész napot
áthatotta. Nagyon sokan látogattak ki a Népligetbe, az önfeledt játék
és az együvé tartozás igazi Fradi-ünnepet varázsolt a közkedvelt
zöldövezeti sportcentrumba. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

A legtöbben természetesen Fradi-mezben,
no meg védettségi igazolvánnyal érkeztek
a Ligetbe, mert ez a nap a klub szeretetéről,
egymás megbecsüléséről, a zöld-fehér hűségről
és büszkeségről szólt. A gyermekek már
reggel kilenctől birtokba vehették a játékokat,
a szervezők paintballal, ugrálóvárral, csónakokkal,
rudas csocsóval, kézilabda és jégkorong
ügyességi játékokkal várták a családokat,
sőt, igazi Játékváros is a kicsik rendelkezésére
állt.
A zenéről, a hangulatról és a klub egykori és
jelenlegi sportolóinak megszólaltatásáról –
szintén tradicionálisan – idén is Várkonyi Attila,
azaz DJ Dominique gondoskodott, aki nem
mellesleg nyár óta a Ferencváros igazolt öregfiúk
futballistája is egyben. Zúgott a taps, amikor
többek közt az olimpiai bajnok Kozák Danutát,
a magyar bajnoki címet nyert kézilabdás
klasszisainkat, Szucsánszki Zitát és Kovacsics
Anikót, a futballisták közül Henry Wingót,
Damir Redzicset, Csontos Dominiket, Szánthó
Regőt, vagy a junior Európa-bajnok tornászt,
Balázs Krisztiánt szólaltatta meg, s hasonló
ováció fogadta a birkózók és a kis tornászok
bemutatóját is. Emlékezetes pillanat volt, amikor
a legendás balösszekötő, Rákosi Gyula és Albert
Magdolna, a Császár lánya, az Albert Alapítvány
ügyvezetője került egy képre, azaz, ahogyan
a régi barátság kötelez, összeállt az Albert–
Rákosi duó ezen a verőfényes napon is…
Közben persze folyamatosan készítettek közös
fotókat a szurkolók a kedvencekkel, s megható
pillanatoknak is részesei lehettünk.

www.fradi.hu

Egy születése óta világtalan Fradi-drukker
ugyanis annak ellenére, hogy nem láthatta
a felvételeket, mindenkivel fotót készített, aki
a pódiumra állt, s amikor a versenyzők és
a játékosok hangos Hajrá, Fradi!-val köszöntek
el tőle, ő egyetértően csak annyit szólt: látástól
vakulásig, mindörökké Ferencváros! Érthető,
ha többeknek könnybe lábadt a szeme
a világtalan szurkolótárs megfogalmazásától.
Csodálatos érzés volt ennyi fradistát, ennyi
gyermeket, ennyi családot együtt látni, ráadásul
idén talán a korábbi éveknél is többen látogattak
ki a Népligetbe. Mert azt se feledjük, hogy a
mostani anyagias világban, amelyben az értékek
helyett az érdekek kerülnek előtérbe, a Ligetbe
mindenki önzetlenül, a Ferencváros iránti szeretet
jegyében indult el. Jóllehet az előrejelzések
vihart jósoltak, szerencsére az időjárás kegyes
lett a nagy sikerű rendezvényhez. Mindenki
boldogan tért haza, ami annyiban megszokott
jelenség, hogy a fradisták egymás társaságában
mindig feltöltődnek, derűssé és magabiztossá
válnak. Nem véletlenül mondta nekem néhány
nappal később a Rába ETO egykori válogatott
labdarúgója, hogy idehaza nincs még egy ilyen
klub, ahol ennyire összetartanak, figyelnek
egymásra, s pozitív a gondolkodásuk,
mint a Fradinál. Zene volt a fülemnek ez a
megállapítás, miként örömmel lehetett látni azt
is a Népligetben, hogy a rengeteg gyermek által
gyarapszik és virágzik a klub, elvégre általuk él
örökké Magyarország, no meg a Ferencváros is.
S ezért is több, mint egy klub!
Életforma, életérzés!
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Idén 16 szakosztály is képviseltette magát
a tizedik Fradi Családi Napon

CSODÁLATOS ÉRZÉS
VOLT ENNYI FRADISTÁT,
ENNYI GYERMEKET,
ENNYI CSALÁDOT
EGYÜTT LÁTNI,
RÁADÁSUL IDÉN TALÁN
A KORÁBBI ÉVEKNÉL IS
TÖBBEN LÁTOGATTAK KI
A NÉPLIGETBE
!

Az Albert Alapítványnak 2011 októberéig maga a névadó,
Albert Flórián volt az elnöke

63

www.fradi.hu

# PSZICHÉ

PSZICHÉ #

Ha az edzők személyiségtípusait egy
egyenesen rendezzük el, a két végpontot két
jól körülhatárolható karakter adja. Az egyik
a maga nemében nagyon leegyszerűsíti a
sportoló dolgát, hiszen a legapróbb részletekig
leszabályoz, meghatároz és előír minden
mozdulatot és válaszreakciót. A másik ezzel
szemben hisz a játékos döntési képességében:
nem korlátozza a személyiségét, hanem bizonyos
fokú szabadságot biztosít neki éles helyzetekben.
Noha laikusként a maga vérmérséklete szerint
mindenki le tudja tenni szimpátiavoksát egyik
vagy másik irány mellett, a sportban egyetlen
mérce létezik: a sikeresség. Márpedig a maga
”
nemében mindkét véglet működőképes lehet,
akár hosszú távon is – szögezi le állandó
szakértőnk, dr. Kárpáti Róbert. – És érdekes
módon az edző személyiségének hatékonysága
nagyban függ a keze alatt dolgozó sportoló(k)
típusától.”
HOZOTT MINTÁK
A nagyobb fokú szabadságban ugyanis
csak akkor érzi jól magát egy versenyző,
ha eredendően is ilyen keretrendszerben
szocializálódott. Azaz ha olyan közegből érkezik,
ahol az önrendelkezés, az önálló döntéshozatal
és az azzal együtt járó felelősség felvállalása
általános érvényű. Vannak azonban olyan
”
sportolók, akik számára ezek a dolgok nem
maguktól értetődők, így a pályán sem tudnak
rögtön azonosulni velük. Számukra az olyan
edző, aki csak hozzávetőleges útmutatást
ad a taktikáról, nem feltétlenül ad kellő
biztonságérzetet.” Ezzel együtt nem is biztos,
hogy azonnal jól tudnak bánni a nagyobb
szabadságfokkal, amit egy demokratikusabb
edző személye jelent a számukra. Persze itt
gyorsan hozzá kell tenni: profi szinten alapvető
elvárás a gyors alkalmazkodóképesség.
Ezt azonban nagyban megnehezítheti az előző
”
rendszer lenyomata egy erősen szabályozottól
egy nagyobb szabadságfokkal operáló edzői
rendszer felé való elmozdulás esetén. Előbbi
ugyanis – bár képes az élmezőnyben tartani
csapatát – személyiségbeli károsodásokat
is okozhat. Ha valaki tartósan egy kvázi
diktatórikus rendszerben él és dolgozik, nem
feltétlenül tud abból kiszakadva is működni.”

ELTÉRŐ VEZÉRELVEK

A TRÉNER ÉS A CSAPAT
KÖZÖTTI JÓ VISZONY
ELENGEDHETETLEN,
DE BARÁTSÁGRÓL
NEM SZÜKSÉGSZERŰEN KELL
BESZÉLNÜNK
RESPEKT ODA-VISSZA
A sikerekre éhes szurkoló szereti idealizálni
kedvenceit, és hinni, hogy edző és sportolója
között a harmónia töretlen. Ezt azonban
érdemes a helyén kezelni. A tréner és a csapat
”
közötti jó viszony valóban elengedhetetlen,
de barátságról nem szükségszerűen kell
beszélnünk. Ez pedig teljesen független attól,
hogy előbbi a diktatórikus-demokratikus
tengely melyik pontján helyezkedik el” –
pontosít a szakember. Még csak az sem kell,
hogy civilként szimpatizáljanak egymással.
Nincs ideális távolság, van azonban egy
”
nélkülözhetetlen elem: a kölcsönös szakmai
tisztelet, amely nélkül nem működhet egy ilyen
reláció. Márpedig ha ez hiányzik, az hamar
meglátszik a csapat teljesítményén, aminek
eredménye egy diszfunkcionálisan működő
rendszer lesz.”
Ezt azonban meg lehet előzni: megfelelő
szakmai támogatással segíteni kell ennek
a kölcsönös tiszteletnek a kiépülését.
Itt jön képbe a sportpszichológus, aki
”
indirekt módon segít elfogadtatni a felekkel,
hogy mindenki a közös sikerekért harcol,
és ahogy a sportoló, úgy az edző is végzi
a maga dolgát. A másik nélkül pedig
nem érhető el a kívánt cél.”

SZAKÉRTŐNK:

Noha ahány edző, annyi személyiség, a cél minden esetben ugyanaz: a legjobbat kihozni
a sportolóból. Annak mikéntje azonban már nagyon eltérő. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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Dr. Kárpáti Róbert számos élsportoló
mellett dolgozik mentális felkészítőként

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere

!

A fradi.hu-n 13 részre bontva
elérhető a klub teljes történelme
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ÚJRA INDUL
AZ UTAZÁS!

CÉLKERESZTBEN
LEVERKUSEN
A Rajna mentén, a folyó Düsseldorf és Köln
közötti szakaszán fekszik Leverkusen,
amely 161 000 lakosával Németország
egyik legkisebb városa. Nevéhez a
legtöbb futballszurkoló és sportbarát
gondolatban egyből hozzákapcsolja a
Bayer előtagot”, ami a helyiek életét
”
nagyban meghatározó, multinacionális
vegyi és gyógyszeripari márka is egyben.
A cég nem pusztán fizikailag áll a város
középpontjában, de számos látványosság
is kapcsolódik hozzá valamilyen szálon.
Ott van rögtön az 1933-ban emelt Bayer
Cross, ami 51 méteres átmérőjével és 1710
energiatakarékos izzójával a világ egyik
legnagyobb megvilágított hirdetése. De
a gyár egykori vezérigazgatója álmodta
meg, majd alakította ki az országos
szinten is gigantikusnak számító japán
kertet, benne szobrokkal, lámpákkal,
egzotikus növényfajtákkal, teknősökkel
és koi pontyokkal. A kultúra szerelmeseit
várja a kortárs művészeti Morsbroich
Múzeum, valamint a Freudenthaler
Sensenhammer ipari múzeum. De a Rajna
közelségének hála a természet is bőven
tartogat itt látnivalót. A Leverkusen-Bürrig
víztorony egy kis híján 73 méter magas
víztározó, amelynek teljes kapacitása
4000 köbméter. Beltéri megfigyelő
pontjáról tiszta időben csodás látkép tárul
a Neuland Parkra, amelynek területét
a Bayer egykor hulladéklerakóként
használta, de később lezárták, és 1000
fával, 100 000 évelővel, 85 000 virággal
és 22 000 cserjével ültették tele.

Európa újra ránk vár! Labdarúgócsapatunk idén is
a kontinens nemzetközi küzdelmeinek elit mezőnyében
száll harcba, ami egyúttal azt is jelenti, hogy újabb három
(pontosabban legalább három) különleges város lát minket
vendégül egy-egy estére. Ezeket a desztinációkat vesszük
most egy kicsit közelebbről szemügyre. Ellenfélmustra
turistaszemmel. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA
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A Bayer Leverkusen még sosem
nyert német bajnokságot
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A Leverkusen legdrágább
játékosa Florian Wirtz
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GLASGOW
– ÉSZAK STÍLUSA
Aki már járt Skócia legnagyobb
városában, hamar megérezte: tökéletes
elegye ez a hely mindannak, ami egy
rövidre tervezett, de velős és hangulatos
kiránduláshoz kell. A történelmi emlékek
és a gazdag kulturális bázis mellett
van itt nyüzsgő diákélet, látnivaló szép
számmal, gasztronómiai sokszínűség
és a skótokra jellemző hangulatos pub
is bőven. Ez a mozaik jelleg pedig már
rögtön az óvárosban visszaköszön, amely
sokféle kor stílusvilágát vonultatja fel
egyszerre. Van itt nyoma viktoriánus és
art deco építészetnek, György-korabeli
és Edward király időszakára emlékeztető
jegyeknek egyaránt. A felfedezést a
legtöbben a St. Mungo katedrálisnál
kezdik, majd innen sétálnak tovább a
Városházához. Érdemes észben tartani,
hogy utóbbi, a Glasgow City Chambers
Nagy-Britannia egyik legcsodálatosabb
hivatali épülete. A kultúra rajongóinak jó
hír, hogy a legtöbb glasgow-i múzeumba
ingyenes a belépés – ezek közül talán a
legérdekesebb a Museum of Religion, a
Burrell Collection és a Gallery of Modern
Art. És mivel a helyiek ars poeticája, hogy
a művészet az emberekért van, útonútfélen belebotlunk: a városban több
mint 20 egyedi tárlatot, galériát és utcai
kiállítást találhatunk.
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A Celtic FC keretének összértéke 65,7 millió euró
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A Celtic FC otthona
a glasgow-i Celtic Park
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SEVILLA, A MÓROK
ÖRÖKSÉGE
Noha Spanyolország egészét nézve
csak” a negyedik legnagyobb,
”
a párját ritkító Andalúzia tartomány
határain belül már egyértelműen az
első számú város Sevilla, amely gazdag
építészeti hagyományaival, valamint
gasztronómiai és kulturális értékeivel
akár egyetlen nap alatt is mély nyomot
hagy az emberben. És hogy mi
férhet bele egyetlen napba? Alcázar
csodálatos palotája mindenképp, amely
oszlopcsarnokaival, aprólékos díszeivel
és lenyűgöző kertjével azonnal a mór
királyok korába repít minket. Vagy
ott a gótikus stílusú katedrális, ami
a világ harmadik legnagyobb temploma,
harangtornya, a 105 m magas Giralda
pedig Sevilla szimbóluma. Innen egy
rövid sétára található Barrio, a város
középkori zsidó negyede, amelynek
hangulatos,
szűk,
labirintusszerű
utcáin, a jázminvirágok és a narancsfák
illatának ölelésében könnyű – és jó
érzés – eltévedni. A város legnagyobb
és talán egész Európa egyik legszebb
parkja, a Maria Luisa Park a Guadalquivir
folyó mentén fekszik. Bájos épületek,
szobrok, tavak, színes növények és
egyedi szökőkutak teszik teljessé. De a
sevillai élmény akkor lesz igazán teljes,
ha betérünk legalább egy autentikus
tapas bárba is.
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A Real Betis a Madrid FC-t megelőzve
lett bajnok 1935-ben
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A Betis eddig kétszer nyerte
meg a Spanyol Kupát
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# ÖRÖKZÖLD

CSICSIKA BÁCSI
SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

Ő szervezte meg, hogy elkészüljön az igazolásunk, ő
hajtotta be a tagdíjat, ő készítette el az órára lebontott
edzésrendet, és ő volt az, aki a Népstadionban
lejátszott mérkőzések mindegyikére kijelölte
azokat a srácokat, akik a legnagyobb kegyben, a
labdaszedőségben részesülhettek.
A hófehér hajú Laci bácsi a csapatképek állandó
főszereplője volt, ipari méretekben gyártatott
minden korosztályról csapatképeket, hogy aztán
(megengedem, nem sok pénzért) az edzésen behajtsa
a pénzt azoktól, akik szerették magukat egy ilyen
fényképen látni.
Később, amikor már magasabb kölyök-, illetve ifista
korba léptem, egymás után jöttek az igazi, tipikus
bácsik”, a Bese Pali bácsi a maga aranyszívével, a
”
Balogh Ákos bácsi a maga végtelen pedantériájával és
tekintélyével – mind-mind egy-egy olyan ember, akik
szerves részévé tették magukat minden egyes játékos
életének, és akik nélkül el sem tudtuk volna egy idő
múltán képzelni a mindennapjainkat.
És ők még csak az alintézők” voltak, hiszen a csúcson
”
ott állt az a Monostori Karcsi bácsi, akit nyugodtan
nevezhetek az intézők intézőjének, mert az a harminc
év, amit a zöld-fehérek szolgálatában maga mögött
hagyott, erre igazán és méltán alkalmassá teszi.
Monostori Karcsi bácsinak – akinek természetesen
nem a taknyos kis kölykök pesztrálása volt a feladata –
olyan tekintélye volt a stadionon belül, mint bármelyik
klubelnöknek.
Nem véletlenül.
Őt nem a szél fújta a Fradi-pályára, még csak nem is
valamelyik akkori támogató háttérbázis (mondjuk az
Élelmiszeripari Minisztérium) kijelölt képviselője volt,
hanem (azt hiszem, egyedüliként az akkori világban)
válogatott futballistaként lett intézővé.

A Ferencváros intézőjének lenni sohasem állást
jelentett annak, aki éppen betöltötte!
Az intézői poszt ugyanolyan hivatás, mint az edzőé,
az orvosé vagy éppen a futballistáké, amit csak teljes
alázattal, a futball iránti mérhetetlen szeretettel és az
élet egyéb dolgairól való (szinte) teljes lemondással
lehet vagy érdemes csinálni.
A Ferencváros intézőkben legalább olyan múltat tudhat
maga mögött, mint bajnokcsapatainak tekintetében,
csak éppen a mindenkori intézőknek sohasem járt
ki az a népszerűség, az az elismertség, az a pompa,
amely egyes időszakokban azoknak a játékosoknak
megadatott, akiknek ügyes-bajos dolgait éppen ezek a
bizonyos pótolhatatlan háttéremberek intézték.
Intéző…
Ízlelgessük egy kicsit a szót, s ha megtesszük, nem kell
sok idő ahhoz, hogy még a futball ellen beoltottak is
rájöjjenek az illető tevékenységének lényegére.
Intézni kellett (és mind a mai napig intézni kell) a csapat
körüli dolgokat, legyen az adminisztrációs vagy konkrét
gyakorlati feladat.
Sohasem ártott például, ha egy intéző a középcsatár
szerelmi élete bizonyos részeinek ugyanolyan tudója
és szervezője volt, mint ahogy pontosan ismerte, hol,
mikor kell először felkeresni azt a futballistát, akit a klub
majd magához akar édesgetni.
Apámék idejében (én is csak hallomásból tudom) egy
Molnár Béla nevű úr töltötte be az intézői tisztet, akit
mindenki csak becenevén szólított.
Dumásnak hívták, és ebben benne volt minden, amit a
jóemberről tudni illett.
Őt még az akkori (az 1948–1949-es, 140 góllal
aranyérmet nyerő) bajnokcsapat legnagyobb dumása,
Rudas Feri sem tudta megdumálni” semmiről,
”
szervezésben, intézésben, bonyolításban, mint mesélik,
nála nem volt jobb az akkori honi futballvilágban.
Amikor én a klubhoz kerültem (és ezzel rajtam kívül így
volt mindenki, aki életében először lépett be az Üllői út
129.-es számot viselő épületbe, ebben a tekintetben
nem volt különbség Schlosser Imre, Toldi Géza, Albert
Flórián, vagy a toborzóra érkező srácok bármelyike
között), elsőnek az intézővel volt dolgom”, akit Logodi
”
Laci bácsinak hívtak és amolyan mindenese volt
valamennyi gyerekcsapatnak.
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ŐT NEM A SZÉL FÚJTA
A FRADI-PÁLYÁRA, MÉG
CSAK NEM IS VALAMELYIK
AKKORI TÁMOGATÓ
HÁTTÉRBÁZIS KIJELÖLT
KÉPVISELŐJE VOLT,
HANEM VÁLOGATOTT
FUTBALLISTAKÉNT
LETT INTÉZŐVÉ
72

!

Monostori Károly 1974-ben érdemelte ki
az FTC örökös bajnoka címet
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Nem volt a klubban olyan ember, aki ne szerette volna,
és aki ne a becenevén (Csicsika bácsi) szólította volna,
egészen 1986. január 8-ig…
Ez a drámai nap úgy kezdődött, mint Karcsi bácsi
életében az összes intézőként eltöltött nap mindegyike.
Kiérkezett a pályára, bement az irodába, átnézte
a levelezését, lebonyolított néhány nagyon fontos
telefont, de közben kicsit rosszul érezte magát, gondolta
a levegőn talán jobb lesz, mint a szűk, poros irodában.
Kiment az épületből, a Springer-szobor mögötti állandó
helyére, egy kispadra, amelyről a bajnoki mérkőzéseket
is mindig nézte.
Ült, nézett maga elé néhány percig, aztán az oldalára
dőlt és… meghalt.
A legnagyobb Fradi-intéző úgy távozott, hogy azt csak
néhány negyedóra múlva vették észre.
Úgy halt meg, ahogyan az intézők meghalni szoktak.

1933-ban, egyetlenegyszer ugyan, de magára ölthette
a nemzeti tizenegy mezét, sajnos egy rossz emlékű
meccsen, hiszen az Üllői úti pályán megrendezett
Magyarország–Olaszország-mérkőzést a Háda –
Korányi, Bíró – Szalay, Sárosi, Palotás – Mikes, Takács,
Polgár, Toldi, Kemény összeállítású csapat 1:0-ra
elveszítette az olaszok ellen, így Karcsi bácsi nagy napja
voltaképpen egy kudarcos emlékkel kézenfogva kísérte
őt végig az életén.
Ha valaki alaposan átböngészi a névsort, elsőre biztosan
azt gondolja, hogy tévedek, hiszen a felsoroltak között
nem szerepel a Monostori név, pedig hogy Karcsi bácsi
igenis játszott azon a meccsen, azt futballtörténész
barátom, Dénes Tamás jóvoltából oszthatom meg a
Zöld & Fehér tisztelt olvasóival.
Eredeti családneve Mick volt, ám pályafutásának
csúcsán már Mikesnek nevezték. A Nemzeti Sport
1935-ben írta meg a név hiteles történetét: Mikes
”
most hivatalosan is megmagyarosította a nevét. Ahogy
kell, három nevet adott be a belügyminisztériumba,
és a három közül a Monostorit adta neki az akkori
belügyminiszter. Így aztán Mick Karcsit most már
hivatalosan is Monostorinak hívják. Mégis Mikes néven
játszik tovább, amely semmivel sem magyarabb ugyan a
Monostorinál, de azt viszont a lelátók népe már ismeri…”
Amikor válogatott lett, Az Est című lap így mutatta
be: A válogatott csapat újonca, Mikes-Mick Károly
”
tulajdonképpen nem ismeretlen ember Budapesten.
Különösen az újoncok ismerik jól, mármint a rekruták.
(A szó jelentése: újonc katona. – A szerk.) A válogatott
futballista édesapja ugyanis nem más, mint Mick bácsi,
egyes honvédek legnépszerűbb háborús őrmestere.”
Még mielőtt az intézők intézője és a Fradi játékosa lett,
játszott a BSE-ben, a Kispesti AC-ben, illetve a profi
korszakban a Kispest FC-ben.
1935-ben még Magyar Kupát is nyert a Ferencvárossal,
de a Fradi akkoriban annyira erős volt, hogy nem tudta
megvetni a lábát a kezdőcsapatban, így továbbállt,
előbb a Budafok, aztán a Budai 11, s végül újra a Kispest
FC játékosa lett.
Ott fejezte be futballista-pályafutását, ahol elkezdte,
majd 1959-ben visszahúzta a szíve a Fradihoz, ahol a
lépcsőfokokat bejárva eljutott az intézők intézője címig,
pontosabban magasságig.
Halk, végtelenül becsületes, kedves, jószívű, jóindulatú
ember volt, aki úgy vigyázott a játékosok igazolására,
mint a szeme fényére. Fejből tudta vagy ötven futballista
sportorvosi igazolásának lejárati dátumát (ez nagyon
fontos, mert ha a meccs napján derült ki, hogy a pecsét
már érvénytelen, a játékos nem léphet pályára, és
ez a létező legdurvább intézői hiba), de gardírozta
a mérkőzésekre érkező játékvezetőket, járta az MLSZüléseket és az úgynevezett liganapokon sorra kötötte
le az akkoriban még minden szerdai programnak
számító edzőmeccseket.
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Az egykori csatár 25 mérkőzésen lépett pályára
a Ferencváros profi csapatában

Szinte észrevétlenül…

Monostori Károly, Toldi Géza és Logodi László
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IMRE
BENCE

# 13+1

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

IMRE BENCE
Született:
Budapest, 2002. október 15.
Magasság, testsúly:
185 cm, 72 kg
Posztja:
jobbszélső
Korábbi klubja:
Elektromos
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1. Két világklasszis sportoló,
a kézilabdázó Kökény Beatrix
és a párbajtőröző Imre Géza
gyermekeként végül mi döntött
a vívás helyett a kézi mellett?
A 2013-as vb-n nagyon megtetszett
a vívás, ki is próbáltam, meg is
szerettem, de mivel már évek óta
kézilabdáztam és az emberiség
örömének tartom a labdát, maradtam
a kézinél, amit végül a szüleim is
támogattak. Egyébként a húgom,
Szofi is a Fradi utánpótlásában
kézilabdázik, méghozzá kapusként.
2. Gyerekként kik voltak a kedvenc
sportolóid?
Kézilabdában a francia Luc Abalo,
idehaza pedig Fazekas Nándi és
Carlos Perez, csapatban kizárólag a
Fradi, ami nálunk családi hagyomány,
míg a külföldiek közül a Manchester
City, amelyet akkor kedveltem meg
igazán, amikor Agüero utolsó perces
góljával megnyerték a bajnokságot a
QPR elleni meccsen.
3. Kit tekintesz a világon
és Magyarországon a legjobb
kézilabdázónak?
Az izlandi Aron Pálmarssont és Máthé
Dominiket.
4. Mi a Fradi kézilabdacsapatának
legnagyobb erénye?
A gyorsaság és a fiatalság, a keretet
nagyrészt honi játékosok alkotják,
ami a pályán és azon kívül is fontos a
kommunikációban, ráadásul több saját
nevelésű kézilabdázónk van.
5. Született fradistaként szerinted
miben különbözünk más klubokhoz
képest?
Ezt szavakkal nehéz kifejezni, át kell
élni. Ahogy belépsz a Ligetbe, áthat
a klub ereje, az összes sportolónk
egy helyen él, együtt étkezik, együtt
örül a sikereknek, járunk egymás
meccseire, no meg az is fontos, hogy
a szakosztályokban több hajdani
legenda szolgálja a Fradit.
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jeles alkalmakra

6. Ha választhatnál, kivel találkoznál
legszívesebben a nagyvilágból?
A svájci teniszezővel, Roger
Federerrel.
7. Milyen autóval közlekedsz?
Semmilyennel, nincs még jogsim,
de szerencsére közel lakunk a Fradi
népligeti sportcentrumához, ahová
csak át kell sétálnom.
8. Kedvelt ételed, italod?
Csirkepaprikás és narancslé.
9. Kedvenc könyved, filmed,
színészed, színésznőd?
Könyvben Lewis Hamilton és
Sebastian Vettel önéletrajza, filmben
a Nagyfiúk 2, színészben Adam
Sandler és Jason Statham, míg
színésznőben Melissa McCarthy
a kedvencem.
10. Kitől kaptad pályafutásod során
a legjobb tanácsokat?
A szüleimtől, akik olykor még
a külföldi meccseimre is elkísérnek,
az edzőim közül a juniorválogatottnál
dolgozó Pásztor Istvántól és a Fradi
jelenlegi mesterétől, Horváth Attilától.
11. Mivel töltöd a szabadidődet, van
valamilyen hobbid?
Szeretek a barátaimmal teniszezni,
gokartozni, fontos számomra ilyenkor
is az aktív sportolás, a versenyszellem.
12. Mit tekintesz az életben és
a sportban a legfontosabb emberi
tulajdonságnak?
Pozitív gondolkodás, segítőkészség,
jóindulat.
13. Közeli és távoli céljaid?
A Fradival kiharcolni az európai
kupaindulás jogát a bajnokságban,
a juniorválogatottal a vb-n és az Eb-n
is jól szerepelni, távolabbra nézve
pedig nagy álmom a válogatottság,
sőt az olimpia.
+1. Életmottód, röviden?
Mindig és soha!
Küzdeni mindig, feladni soha!
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Imre Bence édesanyja Kökény Beatrix,
édesapja a volt párbajtőrvívó Imre Géza

fogyassza felelősséggel!

