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Augusztus

MENETREND #

BIRKÓZÁS

Aug. 12–18.: junior
Világbajnokság, Tallinn
(Észtország) – Váncza
István, Bak Gergely,
Szabados Noémi

FÉRFI LABDARÚGÁS

NB I
Aug. 3-4.: FTC–DVSC
Aug. 10.: Zalaegerszegi TE–FTC
Aug. 17.: FTC–Kaposvári Rákóczi
Aug. 24.: PFLA–FTC
Aug. 31.: DVTK–FTC
BAJNOKOK LIGÁJA/EURÓPA LIGA
Aug. 6-7.: BL-selejtező, 3. forduló
Aug. 7-8.: EL-selejtező, 3. forduló
Aug. 13.: BL-selejtező, 3. forduló
Aug. 14.: EL-selejtező, 3. forduló
Aug. 20-21.: BL-selejtező, rájátszás
Aug. 21-22.: EL-selejtező, rájátszás
Aug. 27-28.: BL-selejtező, rájátszás
Aug. 28-29.: EL-selejtező, rájátszás

NŐI LABDARÚGÁS

BL-SELEJTEZŐ (POZSONY)
Aug. 7.: Slovan–FTC-Telekom
Aug. 10.: Agarista-SS–FTC-Telekom
Aug. 13.: Spartak Szabadka–FTC-Telekom

FÉRFI JÉGKORONG

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Aug. 16.: DVTK Jegesmedvék–FTC-Telekom
Aug. 27.: FTC-Telekom–Érsekújvár
VISEGRÁD KUPA
Aug. 23.: Nyitra–FTC-Telekom
SZUPERKUPA
Aug. 31.: FTC-Telekom–Fehérvár AV19,
Tüskecsarnok

FÉRFI KÉZILABDA

NŐI KÉZILABDA

Július 29. – aug. 2.: Edzőtábor, Balatonboglár
Aug. 2.: DVSC–FTC edzőmérkőzés,
Balatonboglár
Aug. 6.: FTC-Rail Cargo Hungaria–Zug
Aug. 9.: FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka
Aug. 13.: FTC-Rail Cargo Hungaria–Vác
Aug. 16.: FTC-Rail Cargo Hungaria–Valcea,
Nagyszentmiklós
Aug. 20.: Vác–FTC-Rail Cargo Hungaria
Aug. 23.: Érd–FTC-Rail Cargo Hungaria

!

Aug. 3-4.: Összetett országos bajnokság,
Budapest (Ikarus Sporttelep)
Aug. 9–11.: Csapat Európa-bajnokság, 1.
liga, Sandnes (Norvégia) – Szabó László,
Galambos Tibor, Huszák János
Aug. 31. – szeptember 1.: Szuperliga,
Budapest (Lantos Mihály Sporttelep)

Aug. 30. – szeptember 1.:
Országos bajnokság

TRIATLON

Aug. 15.: Paralimpiai
tesztverseny, Világkupa, Tokió
(Japán) – Lévay Petra
Aug. 29.: Triatlonvilágbajnokság, Lausanne
(Svájc) – Lévay Petra

ÚSZÁS
ÖKÖLVÍVÁS

Aug. 17-18.: Fesztivál Kupa, Szeged

A Rapid Wien, a Craiova, a Dinamo Kijev, a Slavia Praha és a Crvena
zvezda után a Fradi a hatodik legnézettebb focicsapat térségünkben
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FÉRFI TORNA

ATLÉTIKA

KERÉKPÁR

Július 31. – aug. 2.: Pályakerékpár országos
bajnokság, Budapest
Aug. 4.: Bringa Fieszta, Kincsesbánya
Aug. 11.: Brigetio országúti mezőnyverseny,
Komárom
Aug. 20.: Zengő Grand Prix országúti
mezőnyverseny, Pécs

IV. KONKOLY KÁROLY
TORNA, ELEK GYULA ARÉNA
Aug. 8.: FTC–Nagybánya
Aug. 9.: FTC–Balatonfüred
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Aug. 16.: FTC–Komló
Aug. 23.: Mezőkövesd–FTC
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Aug. 20–25.: Junior világ
bajnokság, Budapest (Duna
Aréna) – Török Dominik,
Mihályvári-Farkas Viktória

www.fradi.hu
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# TARTALOM

2019.

EBBEN A
HÓNAPBAN

AUGUSZTUS

48

62

6 Hírek házon belül
8 A munka csúcsa!
10 Gratuláció

www.fradi.hu
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a show-t

30 Személyi változások
az utánpótlásban

20 Győztesek

32 A Fradi külön kategória!

klubja

Magyar Zoltántól

A következő
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2019.
augusztus 30-án
jelenik meg!

18 Isael ellopta

33 Órák, butikok, gólok

23 Köszönet

14 Én Fradim

a szurkolóknak

15 Erősebb hokikeret

24 Ma nem!

16 Kökény Beatrix

26 Egy kapura

története

két kapus

4

!

34 Fradi-induló és
gyerekkacaj
38 A Krónikás
39 Újra Fradi-agytorna
A 2019–20-as idényben megújult jegyvásárló felületen
juthatnak szurkolóink jegyhez a labdarúgó-mérkőzésekre
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LEVÉL #

34

58
44 Erős csoportban
és ágon

46 Lehetőség a jövő

58 Új csapásirány
60 A hónap fotója

válogatottjainak

66 Európa Kaliforniája

48 Még erősebbek
lehetnek pólósaink

70 Branikovits László,
beugróból főszereplő

50 Ebedlitől Bödéig

72 Kedves emésztésünkre

52 A Família Kft.-ből
a Fradi-családba

74 13+1 kérdés
Pásztor Noémihez

!

A BL-selejtező július 10-i, első mérkőzésén a korábbiaknál
még tartalmasabb meccsfüzetet kaptak szurkolóink

FIN_004-005_ZF_1908_Tartalom_3.indd 5

A STADION LELKE
Közel negyven évig a szívem csücske volt a régi,
Üllői úti – később Albert Flórián nevét viselő – stadion. A fél életemet ott töltöttem el, belém égett
a négy évtized varázslatos hangulata, kint voltam
az avató- és a búcsúmeccsen is, ám higgyék el, rajongva szeretem a Groupama Arénát is. Már a 2014.
augusztusi, Chelsea elleni megnyitón pontosan
tudtam, idő kell, hogy úgymond lelke legyen a stadionnak, ráadásul évekig a B-közép sem látogatta a
meccseket. Mostanában kezdem úgy érezni, hogy
visszatérőben a régi atmoszféra.
A Ludogorec ellen például a látványos koreográfia,
a himnusz megindító eléneklése után olyan frenetikus biztatást kapott a csapat, amilyet ritkán
tapasztal idehaza futballista. Pontosabban csak a
Fradinál lehet ilyenben része. Persze, ehhez kellett
az is, hogy a tábor és az oldallelátó népe egyaránt
átérezze a felelősségét, a régi vagányoktól a fiatal
ultrákig mindenki a klub és a csapat sikerét tartotta
szem előtt. S ez a lényeg, hiszen a kezdőcsapatban mindössze három magyar futballista, Dibusz,
Lovrencsics és Priskin kapott szerepet, a szurkolók
azonban értékelték az odaadást egy nagyon erős
rivális ellen. A publikum a nehéz helyzetekben is a
csapat mögött állt, a legszebb időket idézte a hangulat a lelátón és a stadion környékén is.
Már órákkal a kezdés előtt hömpölygött a tömeg az
aréna felé, zöld-fehér mezes családok szálltak le a
villamosról vagy sétáltak fel az aluljáróból, csoportokba verődve éltették az emberek a Ferencvárost,
az egykori 2-es szektor őszülő hajú csibészei – a
papírformának megfelelően – kihörpintették a
kávézó aznapi készletét, alig akadt olyan gyerek
vagy felnőtt, akin ne lett volna sál vagy Fradi-mez.
Jó érzés volt ennyi fradista társaságában elvegyülni, esetleg megállni néhány nosztalgikus szóra.
Mert bizony, mi mindenkor egymás társaságában
tudtunk igazán feloldódni, boldogan létezni. Oly
korban nőttünk fel, amikor a sok különböző életszemléletű és intellektusú egyéniség a Fradi iránti
szeretetben és hűségben eggyé tudott válni.
Egyre inkább ezt érzem mostanság is. S ha jönnek
a sikerek, a nagy győzelmek, a közösen megélt boldogság után egyre inkább lelke lesz az arénának.
Ahogyan megéltük azt a régi stadionban…

Bánki József
5
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# HÍREK

GYORS
EZÜST TÓTH-CSABAIVAL
A magyar női vízilabdaválogatott a ferencvárosi Tóth-Csabai Dórával a soraiban ezüstérmes lett a budapesti
Diapolo Kupán, amely
a kvangdzsui világbajnokság előtti utolsó felkészülési torna volt. Az
FTC-Telekom játékosa
a magyar Universiadeválogatottnak két, míg
az olaszoknak és a
hollandoknak egy-egy
gólt lőtt.

MOHAMED AIDA
ÁLLÍTOTTA MEG
A női tőrözők előválogató
egyéni versenyén Zsoldosi Karolina egész napos
kiváló vívással bronzérmet szerzett. Karolina
négy győzelemmel és
egy vereséggel a második
helyen végzett csoportjában, majd a legjobb 16
között és a negyeddöntőben is nagy csatában
nyert, az elődöntőben viszont kikapott a későbbi
győztes, Európa-bajnok
és több olimpián is résztvevő Mohamed Aidától.
A harmadik hely fiatal
vívónk pályafutása legjobb eredménye, ráadásul
még junior korúként több
felnőtt válogatott vívót is
megelőzött a versenyen.

www.fradi.hu
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ÉREMESŐ ATLÉTIKÁBAN

A budapesti junior és utánpótlás atlétikai országos bajnokságon az FTC szakosztá
lya összesen hét érmet, köztük két aranyat, két ezüstöt és három bronzot szerzett.
Varga Dániel megnyerte a 400 méteres gátfutást, majd Kovács Dániellel, Abdul Kevin
Kristóffal és Fekete Gáborral közösen első helyen végeztek a 4x400 méteres váltó
ban. Haufe Rajmund 100 méteren, Enyingi Patrik Simon 200 méteren szerzett ezüst
érmet, utóbbi 400 méteren egy bronzot is bezsebelt. Magasugrásban Abdul Kevin
Kristóf, 100 méter gáton Ley Fanni lett harmadik. A Honvéd-kupa nemzetközi atlétikai
versenyen többszörös magyar bajnok hármasugrónk, Galambos Tibor idei legjobb
eredményével, 15.66 méterrel aranyérmes lett, míg az utánpótlás fiúk távolugró szá
mát Smelka Dániel nyerte. Távolugró és sprinter klasszisunk, Szabó László 100 méte
ren új egyéni csúccsal, 10.59-cel második lett, míg Fekete Gábor 400 méteren, Bihari
Emese pedig magasugrásban állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Az FTC atlétái
taroltak a 46. Paulinyi Jenő Emlékverseny különleges hárompróba számában. A 100
méteres síkfutásból, távolugrásból és gerelyhajításból álló viadalon Szabó László
arany-, Galambos Tibor ezüst-, míg Berek András bronzérmet szerzett.

ÚJABB SIKER
MIHÁLYVÁRI-FARKASTÓL

Az FTC tehetséges úszója, Mihályvári-Farkas
Viktória újabb sikerrel adott hírt magáról. Az
FTC sportolója a kazanyi junior úszó Európa-
bajnokságon 400 méteres vegyesúszásban
második lett – az élen zárt spanyol ellenfele
Európa-bajnoki rekorddal tudta csak megelőz
ni. Mihályvári-Farkas másfél órával a 400 mé
teres viadal után a 800 méteres gyorsúszás
ban is elindult, és ott a negyedik helyen zárt.
Eredményeivel a ferencvárosi úszótehetség
ismét bebizonyította, hogy nemzetközi szinten
is korosztálya legjobbjai közé tartozik.

6
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Hadfi Gréta ezüstérmet szerzett a strandkézilabda
Európa-bajnokságon
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HÍREK #

GYORS
MEGSZÜLETETT BENDEGÚZ...

Május végén örömhír érkezett női kézilabdacsapatunk háza tájáról:
megszületett átlövőnk, Hornyák Dóra és korábbi játékosunk, Pál
Gergely kisfia, Bendegúz. A baba 3580 grammal és 56 centivel jött a
világra. Anya és kisfia köszönik, nagyon jól vannak.

...ÉS LEVENTE

Június végén újabb babával bővült a Fradi-család, ugyanis 3400
grammal és 55 centivel világra jött kézilabdázónk, Szucsánszki Zita
és vezetőedzőnk, Elek Gábor első közös kisfia, Levente. Az új idényre
tehát már hármasban készülnek, az anyuka és a pici jól van, akárcsak
az ősfradista apuka, Elek Gábor, aki a tőle megszokott derűvel és ere
deti fogalmazással kommentálta pici fia érkezését: Levente originális
ferencvárosi gyermek, hiszen a nevében az elvárt három helyett öt E
betű szerepel, vagyis ő már a születésénél megugrotta a franzstadti
minimumot...

MATUZ REMEKELT
AZ ORSZÁGÚTON
Június első hétvégéjén
rendezték az országúti
kerékpáros országos bajnokságot. Debrecenben,
az időfutam versenyen
a ferencvárosi sportolók
két érmet szereztek: Hajnal Adrienn ezüst-, míg
Matuz Etelka bronzérmet
szerzett. A mezőnyversenyben a mieink ös�szesen három medált
gyűjtöttek. Az amatőröknél Imre Zsolt bronzérmes lett, az U17-eseknél
Pálfi Botond hatodikként
zárt, míg Matuz Etelka az
abszolút versenyben másodikként, de a hölgyek
elit mezőnyében az első
helyen futott be.

KLIVINYI KINGA ÉS
DEBRECZENI DÁVID
ESKÜVŐJE

Hamisítatlan kézilabdás esküvőt
tartottak júniusban Balatonvi
lágoson, ahol női együttesünk
átlövője, Klivinyi Kinga és a
férficsapatot erősítő Debrecze
ni Dávid házasodott össze. A
jegyespár a nagy napra több
csapattársát is meghívta, rá
adásul kapusunk, Bíró Blanka
koszorúslányként állt Kinga
mellett. Dávid és Kinga számá
ra az időjárás is kegyes volt,
ugyanis verőfényes napsütés
ben mondhatták ki a boldogító
igent. A Fradi-család nevében
sok boldogságot kívánunk az
ifjú párnak!

!

Megszépültek
Itt
szerepel valamilyen
szobraink:
általános
az olimpiai
adatbajnokainkét
a Fradiról, az utánpótlás
visszatekintés,
tisztította
meg,történelem,
az Albert-szoborra
statisztika
pedig új címer került
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JAKSICS: IRÁNY TOKIÓ!
A szerb férfi vízilabda-
válogatott nyerte meg
a Világliga küzdelmeit,
amivel az is eldőlt, hogy
déli szomszédunk máris
kvalifikálta magát a 2020as olimpiai játékokra. Az
FTC-Telekom játékosa,
Nikola Jaksics karrierje második olimpiájára
készülhet, hiszen 2016ban tagja volt a Rióban
aranyérmet szerzett
szerb csapatnak. A még
mindig csak 22 esztendős
játékos 2017 nyara óta
erősíti a Ferencvárost.
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# ZÖLDÖVEZET

NEM HOLTIDÉNY:

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

A MUNKA CSÚCSA
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
A holtidény, a két bajnokság közötti másfél hónap hovatovább ma már az év egyik legizgalmasabb időszaka. A
FradiMédiának is különleges lehetőséget kínálnak ezek a
hetek. Egy-egy külföldi táborozás során ugyanis nemcsak
a játékosok ismerhetik meg egymást jobban – főként az
újonnan szerződtetett futballisták esetében könnyebb
ekkor a beilleszkedés –, de a médiastábnak is ebben az
időszakban nyílik alkalma közelebb kerülni a csapathoz.
A fizioterapeuták, masszőrök, orvosok mellett ilyenkor az
újságírók, a videósok és a fotósok is éjjel-nappal a játékosokkal, az edzőkkel mozognak. Egy-egy forgatás közben
igazán gyorsan kiderül, kik azok, akik könnyen barátkoznak a csapat körül dolgozókkal is, és segítik a háttérstáb
munkáját. Szerencsére elmondható: nincsenek különcök,
nincsenek kivételezettek, ebben is mindenki profin teszi a
dolgát.
De nem csak nekünk fontos az edzőtáborok időszaka.
Szurkolóink is óriási lelkesedéssel követik az együttest
érintő híreket. A felkészülési mérkőzések összefoglalóinak
rendre 20 ezres megtekintése van YouTube-csatornánkon, a Fradi.hu-n pedig ennél is magasabb ilyenkor a látogatók száma, de az Instagramon is többször előfordult,
hogy 10 ezer megtekintést értek el az edzőtáborból feltöltött videóink. Nem meglepő ez: kiszakadva az otthoni
mókuskerékből, a játékosok könnyebben megnyílnak, így
mi is be tudunk tekinteni a kulisszák mögé, s reméljük, ez
a cikkeken, videókon, fotókon is érződik.
Hasonlóan népszerűek szoktak lenni azok az anyagaink,
amelyekben új játékosaink szerződtetését jelentjük be.
Szurkolóinkhoz hasonlóan minket is mindig külön izgatottság tölt el ilyenkor. Ma már könnyű folyamatosan nyomon
követni, hogy mikor hány olvasónk jár éppen a honlapunkon. Egy-egy igazolásnál pedig mindig örömteli figyelni,
ahogyan felrobban az internet”, az adott pillanatban a
”
honlapot böngészők száma csak nő és nő, hiszen akció”
”
van, igazol a Fradi.
A Bajnokok Ligájával kapcsolatos sorsolások, az átigazolások, az edzőtáborok történéseinek és szurkolóink töretlen
érdeklődésének köszönhetően a Fradi.hu történetének
legerősebb, leglátogatottabb heteit éltük. Megállás, ahogyan a csapatnak, úgy nekünk sincs, mindig van mit tenni,
van miben előrelépni a nemzetközi szint felé – főként,
amikor egy olyan óriási közösséget kell kiszolgálnunk,
mint amilyen a Fradi-család.
www.fradi.hu
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KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Záhony u. 7., 1300 Budapest, Pf. 278.
Telefon: 50-50-800. Fax: 50-50-805. www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu
OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
PORTFÓLIÓIGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
GRAFIKAI TERVEZÉS: Gróf Róbert
PROJEKTMENEDZSER: Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Németh Mihály, Szántó Péter
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
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alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
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Mihályvári-Farkas Vikinek és Török Domának augusztus 20–25.
között a junior vb-n is szurkolhatunk a Duna Arénában
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# HÍREK

GYORS
SZLOVÁK ERŐSÍTÉS
Férfi kézilabdacsapatunk
szlovák válogatott balátlövővel erősített. A közel két
méter magas, 102 kg-os
Jakub Mikita korábban, még
az FTC-PLER néven futó csapatban, játszott már zöld-fehérben, majd megfordult
Csurgón és Franciaországban
is. Az ő érkezésével betelt a
csapat négyes légiós kvótája,
így több külföldi játékost már
biztosan nem szerződtet
Horváth Attila vezetőedző.

GRATULÁCIÓ
MAGYAR ZOLTÁNTÓL

Balázs Krisztián hazai közönség előtt, Győrben a junior torna
világbajnokságon is megmutatta tehetségét, s nem csak
értékes bronzérmet szerzett, ráadásként elnyerte a magyar
szurkolók szeretetét. SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER
SOKSZOR MONDJÁK, hogy talán a magyar szurkolók
a legfanatikusabbak a világon. Ezt a saját bőrén tapasztalhatta meg az FTC-Telekom fiatal tornásztehetsége,
Balázs Krisztián, aki a tavalyi, glasgow-i korosztályos
Európa-bajnokságon és a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián
aratott sikerei után idén június végén hazai közönség előtt
mutathatta meg tudását világeseményen.
Kiki a selejtezők során nagyon kitett magáért. Nyújtón és
korláton fantasztikusan szerepelt, a nap végén mindkét
szeren bejutott a döntőbe. A kvalifikáció után látszott
rajta, megnyugodott, boldog volt attól, hogy jól sikerült ez
a két gyakorlat.
Erre a két szerre készültem, és nagyon örülök, hogy jól
”
ment. Nyújtón a negyedik, korláton pedig végül az ötödik
helyen jutottam a döntőbe” – mondta Balázs Krisztián, aki
rendkívül hálás volt a közönségnek, hiszen minden alkalommal, amikor a szerhez szólították vagy befejezte a gyakorlatát, a magyar szurkolók óriási üdvrivalgásban törtek ki.
Fantasztikus érzés volt látni a családomat a lelátón,
”
ahogy szurkolnak nekem, s persze mindenfelé a magyar
színeket. Nagyon jólesett, hogy sok fradista a helyszínen
drukkolt nekem” – tette hozzá az FTC tehetsége.
Amint véget ért a selejtező, Kiki kiszaladt a családjához.
Óriási puszit adott az édesanyjának és a tesóinak, majd
odasúgta: Most írtak, megjött a jogsim!”
”
Erre mondják: tökéletes nap... S a java még hátravolt,
hiszen vasárnap már szinte telt ház fogadta a döntőbe jutott versenyzőket. Krisztián nyújtón bevállalta az erősebb
gyakorlatot, hibátlanul végre is hajtotta, s amikor leugrott
a szerről, már lehetett sejteni, hogy ebből szép dolog
sülhet ki. Így is történt, világbajnoki bronzérmes lett!
Ebben a bronzéremben nagyon sok munka van, de
”
nagyon örülök a korláton elért ötödik helyemnek is. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki támogatott és szurkolt
nekem” – mesélte Kiki, aki ezzel a csodás éremmel köszöntötte a döntő napján születésnapját ünneplő edzőjét,
Nagy Zoltánt, s fogadhatta a Ferencváros kétszeres olimpiai bajnokának, Magyar Zoltánnak, egyben a szövetség
elnökének a gratulációját is.

SZAKA DUPLÁZOTT
Magyar bajnok ökölvívónk,
Szaka István az 56 kilogrammosok között aranyérmes lett
a X. Jurisics Kupán Kőszegen.
A kétnapos versenyen bokszolónk a Négy Nemzet Tornán
is indult és ott a tavaly ifjúsági
Európa-bajnoki címet nyerő
Bernáth Attilával bokszolt,
és nagy csatában nyert. A
mérkőzés után ökölvívónk különdíjban is részesült, ugyanis
ő kapta a torna legharcosabb
bokszolójának járó trófeát is.
BÁCSI FONTOS FELADATAI
A Magyar Birkózószövetség
tisztújító közgyűlésén az FTC
kétszeres világ- és Európa-
bajnok birkózóját, Bácsi Pétert választották meg a szakmai bizottság vezetőjének. A
kiváló sportember emellett az
új szövetség legfőbb döntéshozó szervében, az intézőbizottság hétfős tagságában is
helyet kap majd.

www.fradi.hu
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Bácsi Péter új pozíciójával a szövetségben korábbi
edzőjének, Sike Andrásnak is a felettese lett
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HÍREK #

78 ÉVESEN IS AZ ELSŐ

Marosvásárhelyen rendezték meg a multisport masters Európa-bajnokságot, amelyen duatlonban az FTC 78 éves sportolója,
Jánosi György aranyérmet szerzett a 75–79
évesek mezőnyében. A 45–49 évesek
között Krausz Zoltán második, míg a 60–64
esztendősek között Gajdos Tamás harmadik lett. Hasonlóan sikeres volt triatlonszakosztályunk Baján a XIV. Mogyi Triatlon
kupán, ahol a gyermek korosztályban induló
Mándli Fanni bronzérmes lett, míg a szenior
2-eseknél Maróti Erika, a veterán 2-eseknél
pedig Bathó Márta ezüstérmet szerzett.

ELHUNYT AZ EGYKORI
ELNÖKHELYETTES
A 30. BAJNOKI CÍMET MÉG
A GROUPAMA ARÉNÁBAN ÜNNEPELTE, MAJD
A NYÁR ELEJÉN, 71 ÉVES
KORÁBAN VÁRATLANUL
ELHUNYT BOGNÁR GYULA,
AZ FTC EGYKORI ELNÖKHELYETTESE, AZ FTC BARÁTI
KÖR TAGJA. A SPORTVEZETŐ 2001-TŐL ÖT ÉVEN
KERESZTÜL FURULYÁS
JÁNOS ELNÖKHELYETTESEKÉNT DOLGOZOTT,
2004 ÁPRILISÁTÓL PEDIG
A LABDARÚGÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK VOLT A TAGJA, S
EGY IDEIG AZ UTÁNPÓTLÁS
VEZETŐJEKÉNT IS SEGÍTETTE A FRADIT. BOGNÁR
GYULA HALÁLÁIG KIJÁRT
A FERENCVÁROS MÉRKŐZÉSEIRE, TEMETÉSÉT A
SOROKSÁRI NAGYBOLDOG
ASSZONY-TEMPLOMBAN
TARTOTTÁK, AMELYEN SOK
FRADISTA VETT RÉSZT,
KÖZTÜK TÖBB EGYKORI JÁTÉKOS IS. EMLÉKÉT ÖRÖKKÉ MEGŐRIZZÜK!

BABOS: MINDEN
SZEREN...

Babos Ádám nagyon közel
járt a döntőhöz a minszki II.
Európa Játékokon. Többszörös magyar bajnok tornászunk
hat szeren indult, és bár
egyiken sem jutott a fináléba,
az egyéni összetettben sokáig
úgy tűnt, hogy összejöhet a
bravúr. Az utolsó csoportokban azonban többen is megelőzték, így 75.832 pontjával a
25. helyen végzett.

!

Szabados
Itt
szerepelNoémi
valamilyen
zsinórban
általános
a harmadik
adat a Eb-érmét
Fradiról, szerezte:
visszatekintés,
idén
U23-as bronzot
történelem, statisztika
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GYORS
SZABADOS SIKERE
Az FTC birkózótehetsége,
Szabados Noémi bronzérmes
lett a spanyolországi junior
Európa-bajnokságon. A 65
kilogrammban versenyző
Szabados a bronzmeccsen
az olasz Elena Esposito ellen
izgalmas összecsapáson, az
utolsó pillanatban befejezett
akcióval nyert 3-2-re.
IFJÚSÁGI ARANYÉRMEK
MISKOLCRÓL
Remekeltek ifjúsági atlétáink a
miskolci korosztályos magyar
bajnokságon. A fiúknál Smelka
Dávid távolugrásban (6,70 m)
aranyérmes, míg magasugrásban (194 cm) bronzérmes
lett. A lányoknál Bihari Emese
magasugró 171 centiméterrel,
egyéni legjobbjával aranyérmet nyert. Biharihoz hasonlóan Goschi Anna ugyancsak
élete legjobbját hozta a miskolci viadalon: hármasugrásban 11,44 méteres eredmén�nyel bronzérmet szerzett.
VILÁGBAJNOKI
RÉSZTVEVŐK
Négy ferencvárosi úszó is
részt vett július végén (lapzártánk után) a dél-koreai Kvangdzsu városában megrendezett úszó-világbajnokságon.
Verrasztó Dávid 400 méter
vegyesen, Szilágyi Liliána 100
és 200 méter pillangón,
Verrasztó Evelyn 100 méter
gyorson, hosszútávúszónk,
Székelyi Dániel pedig 5 és 10
kilométeren szerepelt.

www.fradi.hu
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FRADI X RAYMOND WEIL 30.

Modell: Freelancer chronograph
Működése: automata
Vízállóság: 100 m
Tok anyaga: ezüst tónusú rozsdamentes acél tok
Sorszámozott 1-től 30-ig
ELÉRHETŐ A FRADI SHOPBAN!

FRADI X PULSAR 30.

Szerkezet: Chronograph szerkezet cal. VK68
Tok átmérő: 44 mm
Szíj: bőr
Vízállóság: 100 m
Sorszámozott 1-től 300-ig
ELŐRENDELHETŐ A FRADI SHOPBAN!
VÁRHATÓ ÉRKEZÉS: 2019. OKTÓBER VÉGE

# ÉNFRADIM

#enfradim

@szabolcs.rozman

@toth.bence01

@csapo.krisztian_bodnar.attila

@zsofi_99

@agnessarlos

#
enfradim
Vegyél részt
te is
a Zöld & Fehér
magazin
szerkesztésében,
fotózz, és töltsd
fel képeid
Instagramra
@enfradim
jelöléssel!
@nonka_23

@bzotya70
www.fradi.hu
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Labdarúgóink nyári felkészülése során Isael 5 gólban is
kulcsszereplő volt
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JÉGKORONG #

BŐVÜLŐ
FELADATOKHOZ
ERŐSEBB KERET KELL
Alakul magyar bajnok jégkorongcsapatunk kerete a
2019/2020-as idényre. Újabb két rutinos róka, a védő
Hegyi Ádám és a támadó Roczanov Dezső hosszabbított,
s öt új játékost is igazoltunk már, akik közül a korábbi
U20-as világbajnok gólvágó, a finn Rasmus Kulmala
emelhető ki. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

RÁFÉR AZ ERŐSÍTÉS A FRADIRA,
hiszen a bajnoki és Magyar Kupa-mec�csek mellett augusztusban már Visegrád Kupa- és Szuperkupa-mérkőzések
is várnak a csapatra, sőt 19 év után az
FTC-Telekom újra szerepel az európai porondon is, indul a Kontinentális
Kupában.
Fodor Szabolcs vezetőedzőnek az volt
a szándéka, hogy a tavaly történelmi sikereket arató együttes gerince
együtt maradjon. Ez alapvetően sikerül
is, hiszen több hokisnak eleve élő szerződése van, s immár eldőlt, hogy Hegyi
Ádám és Roczanov Dezső is a Ferencváros kötelékében marad. Mindketten
rutinos, Fradi-kötődésű játékosok, a
32 esztendős Hegyi Ádám egy időben
a válogatottnak is alapembere volt,
a védő 72-szer szerepelt a nemzeti
csapatban. A 30 éves Roczanov Dezső
először 2012-ben igazolt az FTC-hez,
majd megjárta a Miskolcot, a MAC-ot
és az Újpestet, mígnem 2017-ben vis�szatalált a Ferencvároshoz.

!

Negyedik alkalommal vett részt a Fradi Múzeum a Múzeumok éjszakáján,
olimpiai bajnok gyorskorcsolyázónk, Liu Shaolin Sándor volt az esemény arca
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EURÓPAI
KALAND
A Kontinentális Kupa
második fordulójában az
FTC a házigazda olasz
(azaz dél-tiroli) Rittennel, a
szlovén Olimpija Ljubljanával, valamint az első kör B
csoportjának győztesével
küzd majd a D csoportban,
október 18–20 között.
– Érdekes, hogy szinte
ugyanazokat az ellenfeleket kaptuk, mint a tavalyi
magyar induló, a MAC. Ha
abból indulunk ki, hogy
akkor a szlovák extraligás
magyar csapat sem tudott
a továbbjutás közelébe
kerülni, sejthető, hogy nem
lesz könnyű dolgunk. Sőt,
teher nélkül kell kimennünk,
és tényleg élvezni kell majd
minden percét annak az
októberi hétvégének, de
természetesen méltóképpen akarjuk képviselni a
Ferencvárost – beszélt az
együttes előtt álló kalandról
Fodor Szabolcs.

JELENLEG ÍGY ÁLL
AZ FTC-TELEKOM
KERETE.

MARADT: Arany Gergely, Myles
Fitzgerald, Hegyi Ádám, Jászai
Dávid, Lauri Kärmeniemi, Nagy
Gergő, Pavuk Attila, Marcus
Perrier, Anssi Rantanen, Roczanov Dezső, Brett Switzer, Tóth
Adrián
ÉRKEZETT: Hajós Roland (DVTK
Jegesmedvék), Rasmus Kulmala
(DVTK Jegesmedvék), Nagy
Kristóf (MAC Újbuda U20),
Németh Attila (DEAC), Tóth Gergely (Dunaújvárosi Acélbikák)
TÁVOZOTT: Dósa Krisztián,
Pleszkán József, Rafaj Attila
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# ÖRÖKZÖLD

Bea,

a bölcs anya

K

ézilabdában nem
fenyeget a veszély, hiszen
a kispestiek nincsenek velünk
egy szinten. De fociban
sincs vita. Gézu, bár tiszteli
a klubját, a Honvédot, régi
Fradi-szurkoló... – felelte
Köke, majd megosztotta
velünk egyik kedves
történetét, amely szintén
családi ihletésű, hiszen a
lánya, Szofi és a fia, Bence is a
Ferencvárosban kézilabdázik.
– A gyerekek már pici koruk
óta sportolnak, éppenséggel
Szofi még ovis volt, amikor jött
a telefon, hogy korcsolyázás
közben elesett és nagyon
sajog a válla. Siettem hozzá,
első utunk a boltba vezetett,
hátha a csoki enyhít a
fájdalmán, majd sérülésekben
rutinos, egyben gondos
anyaként megtekertem,
megmozgattam a vállát, s
kérdeztem, fáj-e, mire az a
válasz jött, hogy nem. Másnap
picit érzékenynek érezte
a vállát, így a biztonság
kedvéért elmentünk röntgenre,
amely kimutatta, hogy eltört
a kulcscsontja. Szerencsére
gyorsan meggyógyult,
nem lett belőle komolyabb
probléma. Én azonban az
eset óta Bence és Szofi
legkisebb sérülésénél sem
mozgatom meg az érzékeny
testrészt, rábízom az ügyet az
orvosokra. Akkor is ezt kellett
volna tennem, viszont idővel
a rutinosból és gondosból így
lettem bölcsebb anya…

www.fradi.hu
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A LABDA KÉZRŐL KÉZRE,
LÁBRÓL LÁBRA, A TÖRTÉNET SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR.
FERENCVÁROSI LEGENDÁK
MESÉLNEK EL EGY-EGY ANEKDOTÁT, S MÁRIS PASSZOLNAK
EGYIK TÁRSUKHOZ.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

KÖKÉNY
BEATRIX

PASSZ

EZÚTTAL OROSZ ANDREA,
ÚSZÓSZAKOSZTÁLYUNK VEZETŐJE
KÉRDEZTE KÖKÉNY BEATRIXOT,
LEGENDÁS KÉZILABDÁZÓNKAT, A
KLUB ELNÖKSÉGI TAGJÁT: NÁLUK
A LÁNYA (CSIPES TAMARA – A
SZERK.), KÖKÉNEK PEDIG A FÉRJE
(IMRE GÉZA – A SZERK.) SPORTOL A
HONVÉDBAN, EGY FRADI–HONVÉDMECCSEN KINEK SZURKOLNAK?

?

Ludmán Csabához, a Liget étterem egyik vezetőjéhez, aki
gyerekkorától a Ferencváros hűséges szurkolója:
Mi volt az étterem megnyitása óta a legfurább kérés a vendégektől?
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Kökééké immár három generációs Fradi-család: az édesapja
VVK-győztes labdarúgónk volt, a fia pedig NB I-es kézilabdázónk
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# FUTBALL

ISAEL ELLOPTA

A SHOW-T
Labdarúgócsapatunk túl van a második edzőtáboron, sőt a hazai mérkőzésen is a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában. Komoly jelentősége
természetesen a Ludogorec elleni párharcnak volt,
de a felkészülés, az új játékosok beilleszkedése az
egész idényt meghatározza.
SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS
A BUDAPESTTŐL 650 KM-RE fekvő, 2600 fős Bad Häring, közelebbről a
gyönyörű Panorama Royal Hotel volt csapatunk szálláshelye. Az eredeti
terv szerint a csapat vasárnap hajnalban repülővel utazott volna Münchenbe, és onnan busszal tovább Bad Häringbe, ám a június 23-i indulás
előtt, az éjszaka folyamán törölték a járatot, ezért B-terv után kellett nézni: a Keleti pályaudvarról Salzburgba vonatozott a keret, ahonnan már
az egy nappal korábban megérkező csapatbusszal jutott el a Tirolban, a
kufsteini járásban található úti célhoz.
Az első edzőtáborhoz képest volt némi változás az utazó keretben, a
fiatalok közül többen ezúttal már nem tartottak a csapattal, de voltak
új nevek is a 30 fős listán. Az első ausztriai út során még próbajátékon
lévő Szécsi Gergő immár Fradi-játékosként tartott a csapattal, csakúgy,
mint Michal Skvarka és Danylo Ihnatenko, míg Eldar Civic a 13 napos túra
csaknem felénél csatlakozott új társaihoz, szinte rögtön az aláírást követően. Nem csak új játékosainknak, válogatott labdarúgóinknak is ez volt
az első nyári edzőtáborozás:
Nagyon hiányoztak már a srácok! Rossz volt már nélkülük, hiányzott,
”
hogy tudjunk viccelődni egymással, ahogy már azt is nagyon vártam,
hogy munkába álljak, és én is edzhessek – mondta szlovén válogatott
játékosunk, Miha Blazic, aki szintén az aláírást követően utazott el Ausztriába, ugyanis meghosszabbította a szerződését. – Örülök neki, hogy
erre még az edzőtábor és a Bajnokok Ligája-selejtezők előtt került sor,
mert így már csak a felkészülésre és a játékra kell koncentrálnom. Nem
gondolkoztam váltáson, csak arra fókuszálok, hogy eredményes legyek
a Fradival. A családom is nagyon örült a döntésemnek, tudják, milyen jól
érzem itt magam, mennyire szeretem ezt a klubot.”
Csodálatos, minden igényt kielégítő körülmények fogadták játékosainkat.
A Panorama Royal a 6000 m2-es wellnessrészlegen, a négy medencén
felül az Inn-völgyre és a hegyekre nyíló kilátással fogadta labdarúgóinkat. Akiket Sergei Rebrov ezúttal sem kímélt, több intenzív edzés mellett
öt edzőmeccsen is pályára léptek Lovrencsics Gergőék.
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A PANORAMA
ROYAL A NÉGY
MEDENCÉN FELÜL
AZ INN-VÖLGYRE
ÉS A HEGYEKRE
NYÍLÓ KILÁTÁSSAL
FOGADTA LABDARÚGÓINKAT

!

Az edzőtáborba egy német drukker, Simon Kastenmüller is
elutazott a 100 km-re fekvő Münchenből játékosaink aláírásáért

15/07/19 15:09

FUTBALL #

A tréningekhez ezúttal kis utazásra volt szükség, a szomszédos
Wörglben volt az edzőközpont, de a hegyekben nem mindig könnyű
közlekedni egy ekkora busszal, amely többször kisebb dugókba keveredett. A húszperces menetidő azonban nem borította fel a tervet,
s a menetidő mindennapos mérése csak emelte a jó hangulatot.
Utazásra nemcsak az edzések, az edzőmeccsek napjain is sor került,
ekkor már kicsit hosszabb, egy-két órás túrák is előfordultak, így
megesett, hogy egy-egy játékos elszundikált az utak során. Ezt
viszont a társak nem hagyhatták annyiban, és készült néhány lesifotó
is. Az egyik esetben Sigér Dávid kapta le” az alvó Isaelt. Miután
”
brazil társa felkelt, megmutatta neki a felvételt, 31 éves támadónk
pedig viccesen számonkérte Sigit: Nem tiszteled az idősebb játé”
kosokat?”, mire középpályásunk csak ennyit mondott mosolyogva:
Dehogynem tisztelem, ezért nem mutattam meg másnak!”
”
Isael – ha akarta, ha nem – valahogy mindig a figyelem középpontjába került. Hajkoronája amúgy is lenyűgözi a szurkolókat és a társait,
ráadásul a frizuráját még a víz is csak átmenetileg tudja összeborzolni, az pillanatok alatt visszaáll a régi állapotába. Az is egyedi, ahogy
fülsiketítő Íí...” kiáltás kíséretében kéri a labdát (bár korábbi balhát”
védünk, Marquinhos Pedroso is hasonló hangokat adott ki, úgyhogy
inkább valami brazil módira tippelnénk…).
Ezzel azonban még nem értek véget az Isael-sztorik! Amikor az Universitatea Craiovát (amellyel a télen még kétszer döntetlent játszottunk) 4-0-ra elintéztük, edzőtábori szokásunkhoz híven összeállítottuk
egy képre a négy gólszerzőt, és megkértük, hogy mutassák a kezükkel, hanyadik gólt lőtték, de Isael kettes helyett hármast mutatott… Aztán másnap meg is kapta a többiektől a magáét, és a laza, átmozgató
edzés közben mindenki különböző számokat mutatott fotósunknak.
A jó hangulat tehát már megvan a csapatnál – a második edzőtábor végére kijelenthettük: készen állunk a következő idény
feladataira és kihívásaira!

!

A keret tagjai összesen 190-szer képviselték hazájukat
felnőtt válogatott mérkőzésen
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# FUTBALL

GYŐZTESEK

KLUBJA

Kiégett sztárok, kényelmes labdazsonglőrök helyett kemény harcosok és igazi győztesek érkeztek labdarúgócsapatunkhoz ezen a nyáron. Igazoltunk kétszeres ukrán, aztán kétszeres szlovák
bajnok játékost, bosnyák válogatott alapembert
és válogatott kerettag kapust is. Olyan labdarúgókat tehát, akiknek nem kell magyarázni, mi a
különbség az arany- és az ezüstérem, a selejtezők
és a csoportkör között.
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

HIDEGVÉRŰ PROFIK
Olekszandr Zubkov az ukrán Sahtar Donecktől érkezett kölcsönbe
csapatunkhoz. Az edzőtáborban őt figyelve már néhány nap alatt
feltűnt, sokkal inkább a Rebrov-féle ukrán vonalat képviseli, mintsem játékostársáét, Ihor Haratinét, aki a Fradi Fiesztán megmutatta:
az ukránok ünnepelni is tudnak, ha éppen annak van ideje.
Zubkov azonban inkább mesterére hasonlít jellemében. Nem ő
lesz a társaság középpontja, nem fogja a kamerát keresni, hogy ő
legyen a Fradi első számú primadonnája. Csendben, hidegvérrel
teszi majd a dolgát. Amikor a nemrégiben történt lánykérése került
szóba, elárulta: izgult kicsit, miután feltette a nagy kérdést szíve
választottjának a párizsi Eiffel-torony előtt. Gyorsan hozzá is tette
azonban, hogy a pályán nem az az ideges típus, ott pontosan tudja,
mikor mit kell tenni. Ez már első edzésein is látszott, lövéseit úgy
jellemezhetjük, mintha ágyút sütnének el… Az egyik lökete után a
felső lécről a földre, majd még onnan is hatalmas erővel a léc fölé
zúdult a labda.
Egyértelmű, hogy Zubkov személyében hidegvérű profival erősödött a csapatunk. A 22 éves játékos eddigi sikerlistáját elnézve pedig az is biztos, ez a profizmus a győztesek mentalitásával párosul.
Hasonló mondható el a Zubkov után érkezett, szintén ukrán és szintén a Sahtartól kölcsönvett Danylo Ihnatenkóról is. Hozzátéve, hogy
a posztja miatt ő a pályán is inkább a csendes gyilkos” szerepét
”
veheti fel. Látványos cselek helyett rendre jól időzített szerelés, a
középpályán elengedhetetlen keménység, jó értelemben vett agresszivitás várható tőle.
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GYORSAN BEILLESZKEDETT
Kapusaink közül a Gróf Dávid mellett
szintén frissen érkezett Szécsi Gergő
neve talán kevésbé ismerős. A DVSC
korábbi játékosa, a Balmazújvárossal az
NB I-et is megjárt kapus persze nem véletlenül került hozzánk. Az első ausztriai
edzőtáborozás során igazi profi benyomását keltette: az első perctől hangosan
irányított, bátran kommunikált, kereste a
társaságot, azonnal be akart illeszkedni
a csapatba. Nem véletlen, hogy a szakmai stábot meggyőzte, amely javasolta
is a szerződtetését.

!

14 olyan játékosunk van, aki kapott már meghívót hazája
felnőtt válogatottjába
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ELDAR CIVIC

Születési idő, hely:
1996. május 28.,
Tuzla (Bosznia és
Hercegovina)
Nemzetiség: bosnyák
Profi klubjai: Slovácko
(2015–17), Sparta
Praha (2017–19),
Nagyszombat (2018 –
kölcsönben)
Sikerei: szlovák
bajnok (2018), cseh
bronzérmes (2019)

ALÁZAT ÉS TECHNIKA
A második ausztriai edzőtáborozás során Eldar Civic és Michal
Skvarka is megmutathatta magát.
Előbbiről már szerződtetése után
azonnal látszott, hogy nem az a
kényelmes típus. Kedden este
érkezett Budapestre, szerda
délelőtt aláírta szerződését
egyesületünkkel, majd azonnal
útnak indult az ausztriai edzőtábor helyszínére. Ott pedig edzés
helyett csütörtökön egyből mély
vízbe került, a CSZKA Szófia elleni edzőmeccsen ismerkedhetett
meg a társaival. Civic két perc
után egy veszélyes lövéssel hívta
fel magára a figyelmet, a csapat
pedig vele együtt verte 1-0-ra a
Ludogorec mögött egy ponttal
lemaradt bolgár ezüstérmest.
Másik friss igazolásunk, a szlovák
gólpasszkirály” Michal Skvar”
ka igazi jolly jokernek tűnik. A
Zsolnával kétszer is szlovák
bajnoki címet szerzett 26 éves
futballistának 75 gólpassza van
profi tétmeccseken, így a kapu
előtt ő lehet a kulcsfigura. Nem
meglepő, hogy az edzéseken és
felkészülési találkozókon rendkívül technikásan mozgott, és
nemcsak a csatárok mögött, de
a középpályán, amolyan mélységi irányítóként is kifejezetten jól
játszott.

!

Az edzőtáborban Priskin Tamás és Mikalaj Szignyevics volt
a legeredményesebb 4-4 góllal
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OLEKSZANDR ZUBKOV

Születési idő, hely: 1996. augusztus 3., Makiivka (Ukrajna)
Profi klubjai: Sahtar Doneck (2015–2019), Mariupol (2018–19)
Sikerei: 2-szeres ukrán bajnok (2017, 2018), 3-szoros
Ukrán Kupa-győztes (2016, 2017, 2018), 2-szeres Ukrán
Szuperkupa-győztes (2016, 2018), ifjúsági BL-döntős (2015)
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MICHAL SKVARKA

Születési hely, idő: 1992.
augusztus 12., Martin
(Turócszentmárton, akkor
Csehszlovákia)
Nemzetiség: szlovák
Profi klubjai: Zilina (2009–2011),
Zemplín Michalovce (2011–2012,
kölcsönben), Zlate Moravce
(2012. július–december,
kölcsönben), Zilina (2012–2019)
Sikerei: kétszeres szlovák
bajnok (2010, 2017), szlovák
kupagyőztes (2012)

SZÉCSI GERGŐ

Születési hely, idő: 1989. február 7., Eger
Profi klubjai: Debrecen II (2006–2015),
Létavértes (kölcsönben, 2007–2008),
Békéscsaba (kölcsönben, 2011),
Balmazújváros (kölcsönben, 2011–2012),
Létavértes (kölcsönben, 2013–2014),
Kisvárda (kölcsönben, 2014–2015),
Balmazújváros (2015–2019)

DANYLO
IHNATENKO

Születési idő, hely: 1997.
március 13., Zaporizhia
(Ukrajna)
Nemzetiség: ukrán
Profi klubjai: Metalurh
Zaporizhia (2014–15), Sahtar
Doneck (2016–), Mariupol
(2018/19 – kölcsönben)
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8 felkészülési mérkőzést játszott a csapat az
edzőtáborokban, 7 győzelem és 1 vereség a mérleg
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KÖSZÖNET
A SZURKOLÓKNAK

A Ferencváros egygólos előnyről várta a
visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjében, az első fordulóban, miután itthon 2-1re legyőzte a bolgár Ludogorecet. A kinti
meccset lapzártánk után játszották, így
nem tudhattuk, a sovány előny mire elég,
azt azonban leszűrhettük, hogy a Ludogorec messze nem verhetetlen ellenfél.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS
MÁR A KEZDŐ SÍPSZÓ ELŐTT ELDŐLT néhány fontos kérdés: Dibusz maradt a kapuban, s a kezdőben az újak közül helyett kapott Ihnatenko, Skvarka
és Zubkov, valamint kölcsönből visszatérve Priskin. Így állt tehát fel a Fradi:
Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Dvali, Heister – Ihnatenko, Haratin – Tokmac, Skvarka, Zubkov – Priskin (csereként aztán beállt Lanzafame, Sigér és
Varga).
Lovrencsics remek beadása után Tokmac már a 6. percben vezetést szerzett, ám egy védelmi megingást követően – Blazic hozta nehéz helyzetbe
Ihnatenkót, aki sajnos hibázott is – még az első félidőben egyenlített a Ludogorec. A második félidőben Zubkov rúgta a 2-1-es győzelmet jelentő gólt.
Az eredmény nem rossz, de jobb is lehetett volna. A Ludogorec keretének
piaci értéke két és félszerese a Fradiénak, de ez a különbség nem látszódott,
a bolgárok messze nem voltak félelmetesek, ahogy azt Sigér Dávid is megjegyezte a találkozó után: Többet vártunk a Ludogorectől, de ebben benne
”
lehet az is, hogy idegenben játszott. Nem tudom, hogy mi engedtünk ennyit
nekik vagy ők játszottak óvatosabban.”
Korai lenne a Fradiról pontos véleményt mondani, de talán megkockáztathatjuk, hogy az újak közül Zubkov máris bizonyított, Ihnatenkóról ugyanez
nem mondható el, Priskin harcos volt, de hát a center mindig kicsit kiszolgáltatott, Skvarka játékát pedig az befolyásolta, ami kicsit az egész csapatét:
az összeszokottság hiánya.
Jó idénynyitó mérkőzés volt, de még csak az első felvonás. Nagy köszönet
”
a szurkolóknak, mind a két csapat nagyot küzdött. Most már több információnk van az ellenfélről. Örülök az eredménynek, sajnos kaptunk egy gólt
itthon, de a játékosaim a meccs végére abszolút kimerültek voltak, ami azt
mutatja, mindent megtettek. A második meccs előtt okosabbak leszünk.
Természetesen követtünk el hibákat, ezeket elemezni fogjuk, tanulni fogunk
belőlük” – összegzett vezetőedzőnk, Sergei Rebrov.

!

Varga Ádám és Takács Zsombor az edzőtáborban
a pihenőidő alatt tanult: az érettségire készültek
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MA NEM!
Egy jól célzott
mondat – ennyi
is elég lehet. A
szavak ereje ugyanis
megsokszorozódik,
amint tét is társul
hozzájuk. Mert a
pályán nem csak
izomból lehet
lenyomni a másikat.
Egy oda nem illő
kérdés, egy ked
ves(nek tűnő)
mosoly, de akár
csak egy beszédes
mozdulat is két vállra
fektethet valakit.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
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KESKENY MEZSGYE

nem illő mondat is képes lehet annyira
kizökkenteni valakit a koncentrációból,
hogy rámenjen az egész meccse vagy
futama. ”Ezért is szoktam azt javasolni
a sportolóknak, hogy ilyenkor tegyenek fel egy fülhallgatót. Ez egy indirekt
jelzés arra, hogy nem fogadóképes az
ilyen típusú támadásokra.”

Kizökkenteni, elbizonytalanítani, megzavarni. Erről szól a lélektani hadviselés,
ami ma már megkerülhetetlen elem a
profi sportban. Azokban a küzdelmekben ugyanis, ahol nüanszok döntenek
nagy győzelmekről és fájó bukásokról,
a másik fölött kiharcolt mentális fölény
jelentheti a különbséget. ”Persze tudnunk kell különbséget tenni pszichikai
nyomás és arrogancia között, hogy a
sportszerűség a legkisebb mértékben
se sérüljön” – szögezi le rögtön a legfontosabb szabályt dr. Kárpáti Róbert,
az FTC sportpszichiátere. Majd hozzáteszi: az sem mindegy, hogy verseny előtt
vagy már a küzdőtéren indul-e be a
mentális játszma. A pályán ugyanis sokkal több minden belefér ebbe, köszönhetően annak, hogy a harc hevében
magasabb a sportolók ingerküszöbe. A
ráhangolódásnál viszont sokkal érzékenyebb mindenki. Bemelegítés közben
vagy bemutatásra várva egyetlen oda

24

FELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ...

Ettől függetlenül készülni persze kell rá
– mindkét oldalról. Mert míg egy stabil
személyiséget kevésbé tud kizökkenteni az ellene indított lélektani hadviselés,
addig másokat teljesen padlóra küldhet.
Ahogy tudatos tervezést igényel a saját
stratégia is: meg kell találni azokat az
eszközöket, melyek az adott sportoló
személyéhez jól passzolnak. ”Nagyon
igaz, hogy a mosoly valódi fegyver,
ráadásul ezzel a legtöbb versenyző tud
is azonosulni. Egy kedves gesztus az
ellenfélre közvetlenül a rajt előtt akár
már elég is lehet. A másik szemszö-

!

Négy kölcsönből visszatérő labdarúgó is szerzett gólt az
edzőtáborban: Priskin, Rui Pedro, Csernik és Kundrák
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A CSAPATON BELÜLI
MENTÁLIS BEAVATÁS IS
EGYFAJTA FELKÉSZÍTŐ
TRÉNING. MÁR MAGÁBAN
AZ, HOGY AZ IDŐSEBB
SPORTOLÓK ELVÁRJÁK A
FIATALABBAKTÓL, HOGY
KISZOLGÁLJÁK ŐKET –
AZAZ CIPELJÉK A LABDÁKAT
VAGY A VIZESPALACKOKAT
–, ÉRTELMEZHETŐ
MENTÁLIS JÁTSZMAKÉNT.
AKI EZT A PRÓBÁT KIÁLLJA,
MEGERŐSÖDVE LÉPHET
TOVÁBB – A PÁLYÁN ÉS
LELKILEG EGYARÁNT
géből ez lehet egy annyira oda nem
illő reakció, hogy annak értelmezése
közben teljesen elveszítheti a fókuszt” –
ad egy példát a fair play szempontjából
is teljesen elfogadható módszerre a
szakember. De ehhez persze kell a kivitelező is, megfelelő habitussal és valós
teljesítménnyel a háta mögött.

KELL HOZZÁ TARTALOM

Míg ugyanis a pszichikai hadviselés
egy profi sportolónak jól áll, addig
valódi tartalom nélkül leginkább
komolytalannak hat. Nagy Viktor, a

!

vízilabda-válogatott
világbajnok kapusának mozdulatsora,
mellyel a 2013-as
barcelonai vb-n egyegy védése után az
ellenfélre nézve a
mutatóujjával jelezte:
”Ma nem!”, tökéletes példa erre. ”Az
egésznek az alapja a tehetség, a
szorgalom és az elhivatottság. Ezek
birtokában engedheti meg magának
egy sportoló, hogy magyarázzon a
másiknak. Nélkülük pedig leginkább
üres mellveregetésnek hat a dolog.”
Éppen ezért kell az életkor tekintetében is jól eltalálni azt a pillanatot,
amikor el lehet kezdeni felkészíteni
a fiatal sportolót a lelki hadviselésre.
Már csak a szellemi érettség miatt is,
a sportszerű és sportszerűtlen közötti
vékony határvonalat ugyanis kész kell
lenni felismerni.

Hokisaink az 1973-as BEK-meneteléskor elhitették a Füssennel, hogy
alig van nézőnk, akiket ezután 11 000 fradista sokkolt a Kisstadionban
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SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI
RÓBERT
az FTC
sportpszichiátere
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# CÍMLAPSZTORI

DIBUSZ NEM
LEPŐDÖTT MEG

SZÜLINAPI
SMS

” Megértem a klub döntését,
hiszen lejárt szerződésű válogatott labdarúgót szerezhetett meg lényegében ingyen
– nyilatkozott rendkívül korrekten az új helyzetről Dibusz
Dénes. – Nem ért váratlanul
a hír, már január óta lehetett
arról hallani, hogy Dávid a
Fradiban folytatja.”

” A válogatottból már
ismerjük egymást: azt
nem mondom, hogy
barátok vagyunk, de
elismerjük, tiszteljük
egymást. Telefonszámot
is cseréltünk, Dénes
sms-ben fel is köszöntött
a születésnapomon, ami
igazán jólesett” – árult el
egy érdekességet Gróf
Dávid.

Dibusz Dénes vetélytársat kapott: 2019 nyarától
Gróf Dávid, a Honvéd eddigi játékosa a Ferencvárosban folytatja. Két válogatott szintű kapus
egy csapatban. Különleges helyzet, izgalmas
rivalizálás. Az idény első tétmeccsén, a Ludogorec ellen Dibusz kapott lehetőséget, de hosszú
az év, idővel Gróf is biztosan sorra kerül.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

EGY KAPURA
KÉT KAPUS
www.fradi.hu
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Dibusz legsikeresebb NB I-es szezonja a 2015–16-os volt:
31 meccsen csak 21 gólt kapott

15/07/19 10:32

A

CÍMLAPSZTORI #

A MÁJUS 27-ÉN BEJELENTETT tranzakció elsősorban a Honvéd drukkereiből
váltott ki heves érzelmeket. Ne szépítsük:
indulatokat. Gróf fejére olvasták két évvel
ezelőtti nyilatkozatát, miszerint esze ágában sincs elhagyni a Honvédot. Kispes”
ten felépítettem valamit, nem mennék át
például a Fradiba azért, hogy többet keressek, de közben leromboljak mindent,
amit nehéz munkával felépítettem” – így
fogalmazott 2017 nyarán a kapus.
– Nem is mentem át a Fradiba akkor –
mondta immár nekünk, amikor erről kérdeztük. – Kicsit különben
is kiforgatták a nyilatkozatomat. Az elmúlt
három évet becsületesen
végigcsináltam Kispesten,
nem árultam magam,
a bajnoki cím után sem
követeltem magasabb fizetést. Ám ezen a nyáron
új helyzet állt elő. Lejárt a
szerződésem, s döntenem
kellett. Volt anyagilag
jobb ajánlatom a Fradiénál, a szakmai szempontok döntöttek. Én is úgy
gondolom, a Ferencvárossal komoly esélyünk
van arra, hogy bejussunk
a Bajnokok Ligája, de
legalább az Európa-liga főtáblájára.
Gróf Dávid amúgy már másodszor
igazolt a Ferencvároshoz. 2003-ban,
tizennégy évesen a Vasasból jött át a
Népligetbe, majd két év múlva visszatért
Angyalföldre.
– Édesapám révén (Gróf Attila – a szerk.)
lényegében beleszülettem a futballba.
Apu több csapatban is megfordult,
nekem mégis az a hét év, gyerekkorom
jelentős része volt meghatározó, amikor
a Vasas kapusa volt, ezért hát én is a
piros-kékekkel szimpatizáltam – elevenítette fel a gyerekkorát. – De amikor a
Fradiba kerültem, már nem ez döntött.
Jó szívvel emlékszem vissza arra a két
évre. Ifjabb Albert Flórián volt az utánpótlás-igazgató, Józsa Miklós a kapusedző, s emlékszem Kemenes Szabolcsra

is, aki nálam három évvel idősebb,
de edzéseken gyakran dolgoztunk
együtt. Két év után aztán a több
játéklehetőség reményében mentem
vissza a Vasashoz. Akkoriban ugyanis még messze nem voltam százkilencven centi, s a kapusoknál akkor is
fontos szempont volt a magasság.
Az igazi vándorlás csak eztán kezdődött. Tizenkilenc évesen Gróf Dávid
Skóciába, a Hibernianhoz szerződött, majd négy kisebb angol és két
német csapatban védett, mígnem

ZSIGA
JOBB VOLT

VOLT ANYAGILAG JOBB
AJÁNLATOM A FRADIÉNÁL,
A SZAKMAI SZEMPONTOK
DÖNTÖTTEK. ÉN IS ÚGY GONDOLOM, A FERENCVÁROSSAL KOMOLY ESÉLYÜNK VAN
ARRA, HOGY BEJUSSUNK A
BAJNOKOK LIGÁJA, DE LEGALÁBB AZ EURÓPA-LIGA
FŐTÁBLÁJÁRA

!

2015-ben hazatért, s Bognár
Györgytől Csákváron kapott lehetőséget. A folytatás már ismert, következett a Honvéd, rögtön az első
idényben bajnoki címmel, növekvő
ázsióval, sőt Marco Rossi tavaly már
a válogatottba is meghívta.
S most még feljebb lépett, a Ferencváros labdarúgója lett. Egyben
Dibusz Dénes vetélytársa. Annak a
Dibusznak, aki a jelenlegi keretben
ősfradistának számít, 2014 januárja
óta, tehát már öt és fél éve az FTC
játékosa, Böde Dániel távozása óta a
keretből a legrégebben. Ráadásul a
Pécsről érkezett kapus egyenletesen
jó teljesítményt nyújt, bravúrokkal
fűszerezve, a mögöttünk hagyott
idényben is csupán egyetlen hibát

Gróf 2017 óta 5 meccsen volt a válogatott keret tagja,
míg Dibusz 42 meccsre kapott meghívót

FIN_026-029_ZF_1908_GROF-DIBUSZ_3.indd 27

27

Volt már hasonló helyzet a
Fradinál, még a nyolcvanas
években, amikor szintén
két válogatott szintű kapus,
Zsiborás Gábor és Kakas
László vetélkedett egymással, aminek az lett a
vége, hogy utóbbi – elismerve, hogy Zsiga” jobb
”
nála – átigazolt a Vasasba.
Ugyanazokban az években
a Videotonnál Disztl Péter
és Koszta János alkotott
erős párost, igaz, Disztl
primátusa kétségbevonhatatlan volt. A közelmúltból
a Real Madridot hozhatjuk
fel példaként, Keylor Navas
előbb Iker Casillast szorította ki, Thibaut Courtois aztán előbbit kényszerítette a
kispadra. Nem ez jellemző,
ám ezen esetekből azt is
kiolvashatjuk, az edzőnek
választani kell: olyan nincs,
hogy az egyik héten az
egyik, a következőn aztán
a másik kapus véd; ha erős
a kihívó, akkor legfeljebb
annyi jár neki, hogy a kupában ő kap lehetőséget.

róhatunk fel neki, amikor a Vidi elleni
Magyar Kupa-negyeddöntő visszavágóján letarolta Scsepovicsot, s a
meccs elején kiállították (a Puskás
Akadémiától a félpályáról kapott gól
sokkal inkább Hegedűs Jánost dicséri). Senki sem gondolhatta úgy, hogy
a Fradinak kapusgondjai lennének.
Dibusz Dénesnek mégis meg kell küzdenie Gróf Dáviddal. Két kimondottan
intelligens játékos férfias küzdelme
lesz a javából.

www.fradi.hu
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# CÍMLAPSZTORI

SZEMTŐL
DIBUSZ DÉNES

28 éves
188 cm
NB I 2018–19: 32 meccs/26 kapott gól
Teljes NB I-es statisztika: 235/247
Teljes klubstatisztika (valamennyi klub,
valamennyi sorozat): 302/297
Korábbi klubjai:
Pécs, Barcs (kölcsönben)
Válogatott: 7/5
Piaci érték (Transfermarkt): 800 ezer euró

A RIVÁLISRÓL: Eddig valamenynyi kapustársammal jó kapcsolatot
alakítottam ki, biztos vagyok benne,
hogy nem lesz ez másként Dáviddal
sem. Mindketten tisztában vagyunk
azzal, hogy meg kell küzdenünk a
csapattagságért. Kemény csata lesz,
állok elébe.

ÖNMAGÁRÓL: Külön, személyre szabottan nem szeretném
értékelni a teljesítményemet az elmúlt idényben, hiszen csak
a csapat eredménye számít. Ezt tekintve pedig nem lehet
panaszunk. Jó játékkal, nagy fölénnyel, a legtöbb gólt rúgva
és a legkevesebbet kapva lettünk bajnokok.

VERSENYHELYZET – Gróf Dávid érkezésével a kapusposzton is
elértük, ami minden poszton a célunk: komoly versenyhelyzetet alakítottunk ki a csapatba kerülésért – mondta ki a neki
legfontosabb szempontot a kapuspárbajról
Sergei Rebrov vezetőedző. – Dávid képességeiről mindent elmond, hogy rendszeresen meghívót kap a magyar
válogatottba. Megbízható, jó ösztönökkel megáldott
kapus, aki az elmúlt években nemzetközi tapasztalatot is
gyűjtött a Honvéd játékosaként. Nem első és nem is második számú kapusként érkezett: a nálunk nyújtott teljesítmény
fog dönteni arról, hogy ki áll majd a kapuban a meccseken. Természetesen Dénest sem kell félteni, hiszen hosszú évek óta egyértelmű kezdőkapusa volt a Ferencvárosnak, és ő is Magyarország
legjobb hálóőrei közé tartozik. Rendre megbízható teljesítményt
nyújtott, és a védéseivel sok győzelmünkben komoly szerepet
játszott. Bízom benne, hogy a közös munka során egymásból is a
legjobbat hozzák ki, és mindketten még tovább fejlődnek.

www.fradi.hu
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Dibusz legmagasabb piaci értéke a Transfermarkt szerint
1,2 millió euró volt 2015 novembere és 2016 szeptembere között
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CÍMLAPSZTORI #

SZEMBEN
GRÓF DÁVID

30 éves
191 cm
NB I 2018–19: 33 meccs/38 kapott gól
Teljes NB I-es statisztika: 91/113
Teljes klubstatisztika (valamennyi klub,
valamennyi sorozat): 195/282
Korábbi klubjai: Hibernian (skót), Notts County (angol), Tamworth
(angol), Mansfield (angol), Walsall (angol), Goslarer SC (német),
Berliner AK (német), Csákvár, Budapest Honvéd
Válogatott: –
Piaci érték (Transfermarkt): 550 ezer euró

ÖNMAGÁRÓL: Úgy érzem, jó idényt
zártam a csapattal és egyénileg
is. Próbáltam fejlődni, remélem, ez
sikerült is. Tudom, hogy az eddigieknél is keményebb munkára lesz
szükségem a Ferencvárosban, s ez
hozzásegít ahhoz, hogy még jobb
kapus legyek.

A RIVÁLISRÓL: Dénes kiváló kapus, úgy
érzem, én más stílusban védek, mint ő.
Hogy ez mit jelent, az maradjon szakmai
titok. A Bajnokok Ligája-szereplés mindkettőnknek hatalmas lehetőség, egyikünk
sem szeretne lemaradni róla. Küzdelem
lesz közöttünk, de sportszerű küzdelem.

NEM AZ EGYÉN, A FRADI A FONTOS – Két különböző személyiségről van szó – vágott bele a két rivális jellemzésébe Balogh
Tamás kapusedző. – Dénes megfontolt, kevésbé teátrális típus,
kisugárzása alapján is jól látszik, koncentrál minden mozdulatára. Ő az elmúlt negyven év legeredményesebb
ferencvárosi kapusa. Dávid mediterrán alkat, vehemensebb típus, így is véd, nagy érzelmekkel. Mindkettőjük
számára fontos, s ezt el is mondtam nekik, hogy ne
egymással versenyezzenek, hanem a Fradiért. A csapat eredményessége minden egyéni ambíciót felülír.
Fontos megjegyezni, hogy Dávid nem Dénes helyére érkezett, hanem a szakmai filozófia szerint minden posztra
két, azonos képességű játékosra van szükségünk, s ezalól a
kapusaink sem kivételek. Ennek jegyében dolgozunk az edzéseken is.

!

Gróf összesen 27 meccset hozott le kapott gól nélkül
az NB I-ben, ami a mérkőzéseinek 30 százaléka
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# FUTBALL

VÁLTOZÁSOK
TÖBB FRONTON IS
Nem akart feltétlenül edzőket váltani Prukner László, de a távozók miatt mégis kerültek új emberek az edzői stábba. Labdarúgó-utánpótlásunk szakmai igazgatója abban
bízik, hogy az FTC idén közelebb kerül a kiemelt akadémiákhoz. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
VALAMELYEST ÁTALAKULÓ EDZŐI stábbal
nyugodt idény reményében vágott bele július
közepén a felkészülésbe a Ferencváros labdarúgó-utánpótlása. Az első összevont edzői
értekezletet július 10-én tartotta Prukner
László szakmai igazgató, július 15-től pedig
valamennyi középső és felső szekcióhoz
tartozó együttes edzésbe állt. Lapzártánkig
a Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos tájékoztatást még nem közölt, de információnk
szerint 2020 őszétől megváltozik az utánpótlásban az elmúlt években megszokott, folyamatos kritikákkal illetett versenyrendszer. Az
új kiírás persze már az előttünk álló idényre is
hatással lenne: az átmeneti évben a várható
létszámemelés miatt az első osztályból nem
esne ki egy csapat sem.
Az előző években a versenyrendszer szorított
”
minket, a versenyeztetés felülírt egyes képzési
alapelveket is, ez pedig nem ideális az utánpótlásban – mondta Prukner László. – Az átalakításnak köszönhetően lényegesen nagyobb
hangsúlyt lehet fektetni a játékosok speciális
képzésére, ettől pedig komoly előrelépést várok.”
A szakmai igazgató aztán szót ejtett az edzői
karról is, amelyben nem feltétlenül szeretett
volna változásokat, de öt tréner távozott, így
muszáj volt új szakembereket szerződtetni.
Felnőtt csapatnál, kedvezőbb feltételek
”
mellett, vagy éppen az eddigiekhez képest
vezetőedzőként folytatják a munkát, akik
távoznak tőlünk. Őket pótolnunk kellett, de
egyéb átalakításokat is végrehajtottunk,
hogy hatékonyabbak legyünk. A tanulópénzt az előző évben megfizettük, ezt
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HORVÁTH ROLAND,
AZ U15
VEZETŐEDZŐJE

A NÁLUNK
DOLGOZÓ
VALAMENNYI
EDZŐNEK
KÖTELEZŐ
KÉPEZNIE
MAGÁT,
TOVÁBBÁ
BELSŐ
KÉPZÉSEKET
IS TARTUNK
30
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U17-es csapatunk osztályozón vívta ki a bennmaradást
a Mol Fehérvár FC-vel szemben

15/07/19 09:05

FUTBALL #

mondtam a kollégáknak is, mostantól
jobban kell strukturálni a munkánkat.
Az új edzők kiválasztásánál fontos
szempont volt, hogy az idősebb korcsoportokhoz olyan edzőket hozzunk,
akiknek van tapasztalatuk a felnőtt
futballban. Nagyjából jól is állunk
ezzel, de továbbra is kitartok amellett,
hogy a nálunk dolgozó valamennyi
edzőnek kötelező képeznie magát. Saját, belső továbbképzéseket is tartunk,
továbbá biztosítjuk a lehetőséget a
nemzetközi konferenciákon való részvételre. Bízom benne, hogy jelentős

lépéssel közelebb tudunk kerülni a
legjobb akadémiákhoz.”
A korosztályok végleges játékoskerete még nem alakult ki július közepére,
hiszen a szabályozás értelmében július
31-ig bárki szabadon válthat klubot az
utánpótlásban. Prukner László elismerte, bár sajnos továbbra sem vagyunk
piacképesek” a legnagyobb klubok”
kal, a fluktuáció jóval kisebb lesz, mint
amekkora az elmúlt években volt.
AZ U16 VEZETŐEDZŐJE,
LISZTES KRISZTIÁN ÉS SEGÍTŐI, JORDÁKI NORBERT
ÉS FISCHER PÁL ÜDVÖZLI
A KAPUS TÓTH ZALÁNT

AZ UTÁNPÓTLÁSBAN
DOLGOZÓ
EDZŐK
U19: Székely Tibor, Máté
Roland, Ebedli Zoltán, Házi
László kapusedző (szekcióvezető is egyben), Bognár
Márton erőnléti edző
U17: Borbély Balázs, Lászka
Balázs, Kovács Attila kapusedző, Zima Dániel koordinációs edző
U16: Lisztes Krisztián,
Jordáki Norbert, Fischer Pál,
Kovács Attila, Zima Dániel
koordinációs edző
U15: Horváth Roland,
Tóth János
U14: Munkácsi Dávid,
Kincses Péter
U13: Korolovszky Gábor,
Jovánczai Zoltán
U12: Gyémesi Árpád,
Balázs Péter
U11: Molnár Tamás, Túróczi
György
U10: Szemerédy Koppány,
Lengyel Béla
U9: Firkala Viktor,
Sokalopulos Andonis
U8: Fenyvesi György,
Szerdahelyi Tamás
U7: Bartha Levente
A legkisebb szekció munkáját segíti továbbá Deli Anikó,
Horváth László, Maticza
Katica, Bajor László, valamint
kapusedzőként Kővári László
és Horváth Csaba.

!

Szűcs Mihály továbbra is a Fradiból kikerülő tehetségek más
klubokban való elhelyezésén dolgozik
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# ÖRÖKZÖLD

A FRADI KÜLÖN
KATEGÓRIA!
A legtöbb fradistának az Újpest elleni bombagólja ugrik be róla, igaz, egyébként
is látványos találatokat szerzett Jagodics Zoltán, aki magazinunk megjelenésekor
ünnepli 50. születésnapját. A hétszeres válogatott játékosnak a Haladás és a
Ferencváros pályafutása két meghatározó klubja. Az Üllői úton három sikeres évet
töltött el, 1996-ban a bajnokcsapat tagja volt, 70 mérkőzésen 8 gólig jutott, s máig
azt vallja: a Fradi külön kategória! SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

JAGODICS ZOLTÁN JELENLEG vállalkozó, lakások, házak, gépkocsik ózonos légtisztításával foglalkozik, de a labdarúgástól már
csak azért sem szakadt el, mert mindkét fia futballozik. Nemrég
ünnepelték 25 éves Bence fia esküvőjét, míg a Haladásban
futballozó, 27 éves Márk még agglegény. Mindkét fiú védő, akárcsak az édesapjuk – persze a fater a középpályán érezte magát
igazán jól, átlagon felüli rúgótechnikája a kapu előtt is érvényesült. Mindez feledhetetlen gólokban is jelentkezett, születésnapi
megkeresésünkre Jagó” is kapásból ezzel kezdte a Fradiban
”
töltött időszak felelevenítését:
Rögtön az első meccsemen beleborzongtam a hangulatba,
”
a rengeteg néző eleve feldobott, amikor aztán az utolsó előtti
percben lőtt gólommal nyertünk a Debrecen ellen, nem volt
nálam boldogabb ember a földön. Az Újpest elleni rangadón a
lilák a félidőben vezettek, ám megfordítottuk a meccset: ekkor is
sikerült egy látványos gólt szereznem, a fradisták ezt mindig
emlegetik, amikor találkozunk. S persze felejthetetlen a
Newcastle elleni hazai győzelmünk Varga Zoli idejéből.
Az angolok remek csapattal jöttek, Shearer, Les Ferdinand, Ginola és a többiek klasszis képességekkel
rendelkeztek, mégis nyertünk, igaz, a visszavágót
követően a britek jutottak tovább. Karrieremben
két klub jelentett sokat, a Haladás és a Ferencváros, mindkettőt máig szeretem, ugyanakkor sok
emberrel vitatkozom is erről, hiszen a Fradi külön
kategóriát képvisel, aki nem volt a klub játékosa,
nem tudja, miről beszélek. Az összetartozás érzése,
egymás megbecsülése máig jelen van a klubnál, amit
a Fradi-öregfiúkkal való gyakori fellépések során örömmel
tapasztalok. Mostanában ugyan fáj a térdem, de visszatérek,
hiszen a Ferencvárosban játszani deresedő hajjal is kiváltság.”
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Jagodics az Újpest elleni bombagólját későbbi
csapattársának, Szűcs Lajosnak rúgta

15/07/19 12:05

ÖRÖKZÖLD #

Volt butikja a Kanári-szigeteken,
a Váci utcában, vezetett menő
éttermet a Gellért-hegyen, ebből
a körből származó ügyfelei
közül azonban kevesen tudják,
hogy Kvaszta Lajos hét évet
(1981–1988 között) a Fradiban
futballozott, és egyszer a
válogatottban is pályára lépett.
A hajdani jobbszélső jelenleg
is sikeres üzletember, nemrég
ünnepelte 60. születésnapját
– ennek apropóján kerestük
meg a Rózsakertben található
divatáruüzletében.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

ÓRÁK,
BUTIKOK,
GÓLOK
HA VALAKI A NYOLCVANAS ÉVEKBEN azt mondja Kecskéről
– ez volt a beceneve Kvaszta Lajosnak –, hogy világpolgár és sikeres üzletember lesz, mindenki kiröhögte volna az illetőt. Semmi
jele nem volt ugyanis a kereskedelmi érzékének, szerény, visszahúzódó, egyben derűs alkatként mindenkor bírta a játékostársak
szimpátiáját. No meg az edzőkét is, hiszen a hét esztendő alatt
123 mérkőzést játszott a Ferencvárosban, ezeken 13 gólt jegyzett,
majd egyszeres válogatottként szerződött a svájci Bázelbe.
A tokiói olimpiai bajnok Szepesi Gusztáv a nagybátyám, édes”
anyám testvérének a férje, ő szintén Sajószentpéteren született,
miatta lettem futballista – mesélt a kezdetekről. – Tatabányán,
ahol tíz évet játszott, rengeteget foglalkozott velem. Mindig

!

Kvaszta Lajos az 1985–86-os idényben Palkovics Istvánnal
megosztva, 6-6 góllal a Fradi házi gólkirálya volt
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szeretettel gondolok rá, mint
ahogy a Fradiban töltött évekre
is. Az első élmények égtek belém
leginkább. Ahogy Novák Dezső és
Szűcs Lajos bevezetett az öltözőbe és
bemutatott a játékosoknak, Nyilasi Tibiék
reakciója, ahogy a kézfogásnál a kisujjam
beakadt az ő kisujjukba, ahogyan megnézték a pálya szélén szerényen meghúzódó feleségemet.
Emlékezetes meccsek sorát játszottam, akár az eindhovenit
is említhetném, ahol ugyan Ebedli Zoli és az én gólommal
kikaptunk 4-2-re, mégis hittünk benne, ez az eredmény
továbbjutást érhet. Nem így lett sajnos, de egy életre megtanultuk, a Fradinak mindenütt a győzelem reményében
kell pályára lépnie.”
Kvaszta Lajos két gyermeke közül a 36 éves Ádám Berlinben él, a 16 esztendős Jázmin pedig az Eötvös Gimnázium
9. osztályos tanulója. Ő manapság a Rózsakertben található
butikját vezeti, Kárpáti Róbert, a Fradi pszichológusa rendszeresen felkeresi, s persze a hajdani társakkal is tartja a
kapcsolatot. Meglepett, s eleinte arra gondoltam, ugratás,
”
hogy a Fradi felköszönt a hatvanadik születésnapomon,
ám kiderült, tényleg nem felejtettek el a klubnál, ami nagyon jólesett. Ez is jelzi, a Ferencváros más dimenzió, máig
büszke vagyok arra, hogy Sajószentpéterről eljutottam az
Üllői útra…” – jegyezte meg meghatódottan.
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# ZÖLDÖVEZET

FRADI-INDULÓ ÉS
GYEREKKACAJ

Évek óta nagy népszerűségnek örvend a népligeti nyári tábor, amelyen idén is több
száz gyermek vett részt. Miként a korábbi években, ezen a nyáron is több szakosztály
fogadta és foglalkoztatta több korosztály képviselőit, akik sportoltak, játszottak, örök
élményekkel gazdagodhattak, remekül érezték magukat. S már az első közös étkezésnél megtapasztalhatták a népligeti hangulatot: kicsi és nagy, futballista és kézilabdás, vagy akár úszó és atléta ismerkedhet egymással. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
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Nem csak a Népligetben táboroztatunk gyerekeket, Balatonlellén
idén már 14. alkalommal szervezték meg az Albert-tábort

15/07/19 09:06

ZÖLDÖVEZET #

A FRADI-INDULÓ
AZ ALAP, TÍZÉVES KORÁRA
EZT MINDEN FRADISTÁNAK FÚJNI
KELL, S PERSZE
SOKAT JÁTSZUNK, ELVÉGRE
A LABDA AZ EMBERISÉG ÖRÖME

A SZÜLŐKNEK IS NYUGALMAT AD, hogy jó helyen,
biztonságban tudhatják gyermekeiket. A Fradinak
meg azért jó lehetőség a nyári tábor, mert ezáltal
személyes élményeken keresztül szeretik meg a
gyerekek a klubot, s válnak egy életre fradistákká.
Ha valaki ilyenkor betoppan a népligeti bázisra, olyan
érzése támad, mintha valamelyik sportos üdülőhelyre
érkezne. Csupa derűs, jó kedélyű emberrel találkozhat. Zajlanak a foglalkozások, de a függőágyon
mindig csüng valaki, s persze az étterem melletti
kispályán is folyamatosan rúgják a labdát. A fagyipult
népszerűségével csak az étterem kitűnő limonádéja
vetekedhet, ami egyben garancia arra, hogy elegendő legyen a folyadékbevitel.
A focitáborban a felügyeletet és az oktatást az FTC
képzett utánpótlásedzői biztosították. A szálak, ahogyan az elmúlt években, ezúttal is Körmendi Zsuzsa
kezében futottak össze.
A négy hét alatt hattól tizenöt éves korig bezárólag
”
több mint háromszáz gyerek választott bennünket –
kezdte a határozott fellépéséről is közismert Zsuzsa
néni, majd így folytatta: – Változatos programokat
kínáltunk. A reggeli után általában edzést vezényeltek
a trénereink, ezután jöhetett a hűsítő uszoda, majd az
ebédet és a csendes pihenőt követően újabb gyakorláson vettek részt a gyerekek, akik közt sok igazolt
játékosunk is akadt, a srácok kétharmada viszont
kívülről érkezett. A szabadidőben freestyle-, footgolf-,
teqball-bemutató színesítette a programot, és minden
héten ellátogattunk a Groupama Arénába is, ami különleges élményt jelentett mindenkinek. Hat esztendeje folyamatos a tábor népszerűsége, már januárban,
februárban sokan jelentkeznek, érkeznek vidékről és
külföldről is gyerekek, az meg külön öröm, amikor
sms-ben, e-mailben köszönik meg a szülők, milyen jól
érezték magukat nálunk a csemetéik.”
A képzett és rutinos utánpótlásedzők azért arra is
figyeltek, hogy megismertessék az FTC tradícióját,
filozófiáját, a footgolf világbajnok Lengyel Bélánál
speciel hosszú ideje a Fradi-indulót énekelve sétálnak
a gyerekek a Népligetben, s nem volt ez másként az
idei nyári táborban sem.
A Fradi-induló az alap, tízéves korára ezt minden fradis”
tának fújni kell, s persze sokat játszunk, elvégre a labda
az emberiség öröme. Nagyon sokan jönnek vidékről,
akadnak visszatérők is, ami értékes visszajelzés számunkra. S ami a legfontosabb, ha rövid idő áll is rendelkezésre,
jó embereket, jó fradistákat nevelünk a gyerekekből, ami
természetesen nemcsak a nyári táborra érvényes, hanem
a klub utánpótlás-nevelésének is alapeleme” – beszélt
pedagógiai elveiről a remek fradista.

!

Úszóink és szinkronúszóink is rendszeresen tartanak
nyári tábort a Népligetben, illetve a Ludovika Arénában
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Lengyel Béla mellett Horváth Roland, Horváth Péter, Fehér Ádám, a Fradit évek óta hűséggel szolgáló Deli Anikó
és Maticza Katica foglalkoztak a gyerekekkel. A többi
szakosztálynál is felkészült szakemberek irányították a
munkát, a vízilabdázóknál például olyan kiváló egykori
játékosok, mint Csizmadia Zsolt, Katonás Gergő, Bánhidy András és Regős Áron. A pólósok körében is nagyon
népszerű a tábor – nyáron ki ne szeretné vízben eltölteni
az időt…
A focihoz képest nálunk kevesebb a külsős, ám aki
”
beleszagol az itteni légkörbe, gyakran visszatér közénk.
Kellemes, vidám és magával ragadó a nyári tábor atmoszférája, itt tényleg mindenki jól érzi magát” – jegyezte meg Csizmadia Zsolt, az FTC 1990-es bajnokcsapatának tagja, jelenlegi utánpótlástréner.
Magam is láttam, tapasztaltam, különös bája van, amikor
a népszerű és közismert futballisták megállnak néhány
szóra, esetleg fotózkodnak a gyerekekkel az étteremnél,
s ugyanez érvényes a tornászokra, amikor Babos Ádám
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Az étteremben a fiatalok a focisták mellett számos sportág
példaképeivel és élő sportlegendáival is gyakran találkoznak
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ZÖLDÖVEZET #

vagy a junior vb-n legutóbb bronzérmet szerzett Balázs
Krisztián feltűnik az enyhén szólva is patinás tornacsarnokban. A női szakosztály vezetője, a klubot több mint
negyven éve szolgáló Bathó Márta így jellemezte a nyári
foglalkozásokat:
Népszerű a táborunk, sok a visszatérőnk is, lényeges,
”
hogy utóbbiak az igazolt versenyzőinktől igen sokat
tanulhatnak. S van is mit, hiszen ők délelőtt két és fél,

délután két órát gyakorolnak – aki ezután is vis�szatér hozzánk, abban van kitartás, és reményeink
szerint a Fradit is megszerette.”
S ha már kitartás, Bathó Márta nemcsak tornában,
hanem triatlonban is helytáll a veterán korosztályban,
utóbbi sportág pedig ugyancsak évek óta sikeres táborokat szervez Pécsi Annamária és Mesterházy Roland vezetésével. Kőkemény a mi sportágunk, ezért
”
sok játékkal igyekszünk azt
színesíteni – kezdte Mesterházy Roland, majd hozzátette: – Hetente negyven
gyereket fogadtunk, ebből
általában tízen érkeztek
kívülről, s akadt, aki csak
az edzésekre érkezett a
Népligetbe. A hangsúlyt a
közösség építésére helyeztük, remek barátságok
alakultak a csoportokon
belül, s erősen bízunk
abban, hogy a triatlonnak
és a Fradinak is szereztünk
híveket a táborban.”
S ha azt vesszük, hogy a Fradi mindig is közösségként,
csapatként volt nagyon erős,
akkor a népligeti nyári táborok nem csupán praktikus,
hanem nemes célt is szolgáltak. Persze, a Fradi-induló és
a gyerekkacaj nekünk mindig
zene a fülünknek, hiszen a
klubunkra és számunkra is
igaz, a gyermekek által élünk
örökké…

HA VALAKI ILYENKOR BETOPPAN A NÉPLIGETI
BÁZISRA, OLYAN ÉRZÉSE TÁMAD, MINTHA
VALAMELYIK SPORTOS ÜDÜLŐHELYRE ÉRKEZNE. CSUPA DERŰS, JÓ KEDÉLYŰ EMBERREL
TALÁLKOZHAT. ZAJLANAK A FOGLALKOZÁSOK,
DE A FÜGGŐÁGYON MINDIG CSÜNG VALAKI,
S PERSZE AZ ÉTTEREM MELLETTI KISPÁLYÁN IS
FOLYAMATOSAN RÚGJÁK A LABDÁT
!

Bathó Márta 1974 óta szolgálja szüntelenül
a Ferencvárost
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A KRÓNIKÁS

Nehéz volt megelőzni. Nagy
Béla szinte mindennap elsőként érkezett a régi Üllői úti
székházba, s kihagyhatatlan
napirendi pontja volt, hogy
amint csak lehet, felkeresse
a vezetőként is rendre pontosan érkező Császárt, azaz
Albert Flóriánt. Persze nemcsak aranylabdásunk, hanem
szinte mindenki kedvelte a
Fradi örökös krónikását, aki
kifogyhatatlan volt az ötletekből, amit rengeteg kiadványa
is bizonyít. Nagy Bélára emlékezünk…
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

SZINTE SORSSZERŰ, hogy a klub születésnapjához közeli az
ő világra jötte is (1944. május 6.), s már gyermekkorában elrendeltetett a fradizmusa. Kitartott a klub mellett, amikor a hatalom
ÉDOSZ-ra, majd Kinizsire változtatta a nevét, piros-fehérre a színeit, hiszen az ő lelkébe a klasszikus címer, a három E betű szellemisége és a zöld-fehér színkombináció égett bele. Vidám, derűs ember volt, ám ha a Ferencvárosról volt szó, nem ismert tréfát. Már
fiatalon gyűjtötte az FTC-ről szóló írásokat, fotókat és tárgyakat,
amelyek a későbbiekben nagy hasznára váltak a munkásságában.
Szerette az életet, gyakran poharazgatott a hajdani játékosokkal,
szurkolókkal a régi Üllői úti étteremben – a kávéházi stílus iránti
vágya ugyancsak érthető, elvégre civil foglalkozását tekintve felszolgálóként dolgozott. Például a Mátyás Pincében is. Az egyik
látogatás alkalmával itt figyeltek fel lexikális tudására a Fradi
vezetői, s nem sokkal később adminisztrációs feladatokkal bízták
meg. Nagy Béla öröme leírhatatlan volt, családja mellett a munkájában is megtalálta a boldogságot. Negyven éven át megbecsült és nélkülözhetetlen alakja volt a Ferencvárosnak. A klubház
valamelyik irodájában anekdotázva, az írógép mellett elmélyülten írva, vagy az étteremben a klasszisokkal és a drukkerekkel
koccintva mindig meg lehetett találni – amit ő Fradi-ügyben nem
tudott, az nem is létezett.
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Nagy Béla kartonokba rendszerezett archívuma, könyvei, adatai ma is nagy segítséget
jelentenek a Fradi Múzeumnak, amelynek
igazgatóját, Tobak Csabát elkötelezettsége,
szorgalma, klubhűsége a Krónikás méltó
örökösévé teszi. – Boldog és büszke vagyok,
ha egyáltalán vele egy lapon emlegetnek
– mondta Tobak Csaba, majd hozzátette: –
Gyerekkorom óta az volt a vágyam, hogy a
Fradit szolgáljam, Nagy Béla emléke pedig
tovább él velünk a klubházban.
A Krónikás 2006. március 26-án hagyott
itt bennünket, több évtizedes munkássága
során 106 könyvnek volt szerzője, szerkesztője, esetleg társszerzője – a klub iránti rajongására jellemző, hogy még a halálos ágyán
is a Fradiról szóló következő kiadványról
gondolkodott. Jelzésértékű, hogy a jubileumi
kiállítás több helyszínén, a klubházban és a
népligeti étteremben is megtalálható a fotója,
mint ahogy a klub tagjai és az FTC Baráti Kör
is rendszeresen látogatja a sírját, az ő emléke
ugyanis örök.
A harmadik csillagra pedig már fentről integetnek és koccintanak a Császárral…

!

Nagy Béla 1985. december 3-án, a labdarúgó-szakosztály
alapításának 85. évfordulóján nyitotta meg a Fradi Múzeumot
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MALATINSZKY TIBOR

ÚJRA FRADIAGYTORNA
Hála. Öröm. Köszönet. E három szóval fejezte ki az
érzéseit Malatinszky Tibor a Ferencváros labdarúgóinak harmincadik bajnoki címe után, amelyek
közül immár tizenkilencet is megélt szurkolóként.
A Zöld & Fehér magazin olvasóinak nem kell
bemutatni a jeles szerzőt, a 89 éves, hűséges
fradistát, aki éveken át szórakoztatta őket az FTC
történetéből eredő feladványaival. A harmadik
csillag megszerzése után örömmel elevenítjük fel a
korábbi hagyományt, és kívánunk kellemes időtöltést olvasóinknak Malatinszky Tibor fejtörőihez. (A
megfejtések a lap alján találhatók.)

➊ Mikor nyerte csapatunk az első, a tizedik, a huszadik és a huszonötödik bajnoki címet?

➋ Soroljunk fel az említett jubileumi csapatokból

legalább három-három, kiemelkedő képességű
futballistát…
➌ Kik voltak a fent említett bajnokcsapatok edzői?
➍ Kik voltak a legtöbbször, illetve legalább ötször
bajnokok a Fradival?
➎ Ki az a futballista, aki döntő érdemeket szerzett
1995-ben a BL-csoportkörbe kerülésben, ám az
aktuális bajnokcsapatnak még nem volt tagja?
➏ Mondjon legalább öt Fradi-játékost, aki edzőként
is bajnokságot nyert a klubbal.

VÁLASZOK:

➊ 1903, 1927, 1967, 1995.
➋ 1903: Borbás Gáspár, Novotny Géza, Deutsch Béla / 1927: Lyka II.
Antal, Blum Zoltán, Amsel Ignác, Obitz Géza / 1967: Albert Flórián,
Géczi István, Rákosi Gyula, Orosz Pál / 1995: Keller József, Lipcsei
Péter, Lisztes Krisztián
➌ 1903: hivatalos edzőt még nem alkalmaztak / 1927: Tóth Potya
István / 1967: Lakat Károly / 1995: Novák Dezső
➍ Bródy Sándor, Fritz Alajos, Manglitz Ferenc, Weisz Ferenc (8szor), Rumbold Gyula, Schlosser Imre, Kóródi Károly, Weinber II
János (7-szer), Gorszki Tivadar, Halász Géza, Lázár Gyula, Sárosi
György, Pataki Mihály, Szeitler Károly, Géczi István (5-ször)
➎ Zoran Kuntics Anderlechtnek lőtt brüsszeli gólja döntő jelentőségű volt a BL-csoportkört illetően, az előző szezonban azonban
még nem volt a csapat tagja, a Videotonban szerepelt, onnan
igazoltuk le.
➏ Tóth Potya István, Blum Zoltán, Mészáros József, Lakat Károly,
Novák Dezső, Nyilasi Tibor, Pintér Attila

!

Edzőként is bajnok játékosaink közül Novák Dezső nyerte a
legtöbb bajnoki címet a Fradival: pályán 4-et, kispadon 3-at
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1

2

1. O’NEILL PM HYPERFREAK HYDRO 39 990 Ft / dockyard.hu Ezen a sorton ne keresd a fűzőket, mert a No Tie Fly
záródással (átlapoló tépőzárral) állíthatod szorosra a nadrágot. Varrásai nincsenek, az illesztések hegesztettek, így
semmi nem piszkálja majd a bőröd. 2. RALPH LAUREN POLO 22 990 Ft / Van Graaf. Ez a slim-fit boxerre hasonlító
fazon a szörfös nadrágok szűkebb és rövidítettebb változata. Száradás után szinte rövidnadrágként funkcionál.

3

4

3. H&M 3995 Ft / hm.com A Balaton Sound nappali alapdarabja a vicces mintás fürdőnadrág. 4. WOMEN’SECRET
– MEN’SECRET 7995 Ft / womensecret.com Egzotikus szigetre vágysz, de még nem sikerült szabira menned?
A ruhatáradba könnyen becsempészhetsz tengerparti hangulatot, ha a pálmafás minta mellett döntesz!

5

6

5. SPRINGFIELD 9995 Ft / myspringfield.com Az idei nyár különlegessége az átváltozó szövetekből készített fürdőnadrág. A víz hatására megváltoznak a minták, majd a száradást követően ismét az eredeti dizájn lesz látható.
6. NIKE SWIM LOGO SPLICE RACER 40 € / nike.com A megszokott minőség jellemzi a márka egyszerű, fekete
darabját. A rövidebb szár és a gyorsan száradó anyag a kényelemről gondoskodik.
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A Fradi Shopban fecskét, illetve többféle hosszban
bokszer úszónadrágot is találsz
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EGYBŐL
A MÉLY VÍZBE!

ÉVEKIG MOSTOHAKÉNT KEZELTÉK A KLASSZIKUS FECSKÉT,
PEDIG ÚSZÁSHOZ A LEGPRAKTIKUSABB VISELET: KEVESEBBET
KELL IGAZGATNI, MIVEL KÖVETI A TEST VONALÁT. A FESZES
FÉRFIÚSZÓ VÍZI SPORTOKHOZ IS JÓL JÖN, DE AZOKNAK SEM
OKOZNÁNK CSALÓDÁST, AKIK A LEZSEREBB SZABÁST KEDVELIK,
ÉS A BERMUDÁZÁST A SZÁRAZFÖLD UTÁN A STRANDON IS
FOLYTATNÁK. NAGY LEVEGŐŐŐŐ!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

!

10 éve, 2009. augusztus 1-jén volt a 4-1-es FTC–ZTE NB I-es labdarúgómérkőzés, amellyel véget ért igazságtalan NB II-es száműzetésünk
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# DIVAT

FECSKE
A VÍZBEN!

A SZÁRAS
FÜRDŐNADRÁGOK
SOKKAL TÖBB VIZET
SZÍVNAK MAGUKBA,
S LÉNYEGESEN
HOSSZABB IDŐN ÁT
ERESZTIK KI AZT.
A BŐRRE TAPADÓ
ANYAG LEGALÁBB
ANNYIRA ZAVARÓ,
MINT A TÚL SZŰK
FECSKE. USZODAI
ÚSZÁSHOZ CÉLSZERŰ
TESTHEZÁLLÓ
DARABOT VISELNI!
MI A FECSKÉRE
ESKÜSZÜNK!

www.fradi.hu
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A Fradi Shopban 2016 óta kaphatóak a különböző kellékek
a fürdőzéshez
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DIVAT #

1

2

1. NABAIJI 100 ITALY 2990 Ft / decathlon.hu
2. ARÉNA M SPIDER BRIEF 10 399 Ft / arena.hu

3

4

3. INTIMISSIMI 8490 Ft / intimissimi.com
4. ABRAXAS 10 990 Ft / allsize.hu

5

6

5. ARENA M MARVEL BRIEF 11 999 Ft / arena.hu
6. SPEEDO 7820 Ft / sport-store.hu

!

Augusztus 16-án lesz Sárosi Béla születésének 100. évfordulója,
aki fedezetként 3-3 bajnoki és kupagyőzelmet szerzett a Fradival
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# KÉZILABDA

ERŐS

CSOPORTBAN
ÉS ÁGON
Az egyik legsűrűbb csoportba és
egyértelműen a nehezebb ágra
került az FTC-Rail Cargo Hungaria női
kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában.
Ebből persze akár az is következhetne,
hogy így továbbjutás esetén könnyebb
negyeddöntőre számíthat; de ez azért
nem ennyire egyszerű.
SZÖVEG: BALLAI ATTILA
AZ EURÓPAI SZÖVETSÉG, az EHF
döntéshozói a júniusi kánikulában is
megőrizték ép elméjüket: a női BL-ben a
tizenkét vezető nemzet bajnoka mellett
a Ferencvárosnak, a CSM Bucurestinek
és a francia Brestnek adtak egy-egy
szabadkártyát, a főtábla tizenhatodik
helyére pedig négyes selejtezőt írtak ki.
Egyrészt tehát a magyarok – a három
kiemelt náció egyikeként – megkapták
a második kvótát, másrészt az arra itthonról bejelentkezett Siófokot és Érdet
érdemei elismerése mellett besorolták
az EHF-kupába.

www.fradi.hu
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A Metz ellen 2017-ben és 2018-ban is játszottunk
a középdöntőben, a mérleg 3 győzelem és 1 vereség

15/07/19 12:05

KÉZILABDA #

Ugyanakkor a Fradi az első csoportkör
sorsolását a négyből a negyedik kalapból várta, ami jelentősen megnövelte
a szerencse szerepét. A bombaerős
CSM Bucuresti is ebben a magasságban
landolt, mert elkövette azt a ”bravúrt”,
hogy a Ramnicu Valceával szemben elveszítette a román bajnokságot, az idén
májusi Final Four résztvevői közül pedig
egyetlen együttest, a norvég Viperst
minősítették vissza a második kasztba.
Mindebből adódóan előzetesen két
vágyat fogalmazhattunk meg: a Fradi a
második kvartettből ne a Viperst fogja
ki, a negyedikből pedig a CSM Bucuresti
kerüljön át a másik ágra.
Rövidre fogva: egyik remény sem valósult meg. (A BL-főtáblát és a lebonyolítás rendjét keretes írásunkban közöljük.)
Bár a bukarestiekkel és a kristiansandiakkal a tavalyi négyes sem volt lazább,
de ezt inkább utólag értékeltük így, a
Vipers erejét talán némi meglepetéssel

PICIT INDOKOLATLANUL ELŐRE
TEKINTVE, AZ ABÁGON ÚGY LEHET
MEGKAPARINTANI
A NEGYEDDÖNTŐT
ÉRŐ ELSŐ NÉGY
HELY VALAMELYIKÉT, HOGY
AHHOZ MINIMUM
EGY RIVÁLIST
MEG KELL ELŐZNI
A METZ, VIPERS,
ROSZTOV, CSM
BUCURESTI
KVARTETTBŐL
!

A Bukarest és a Rosztov ellen egyaránt elvesztettük
a legutóbbi 4 meccsünket az elmúlt három évben
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megtapasztalva. 2018 októberében
a norvégok ellen, hazai pályán úgy
sikerült kicsikarni a 27-26-os győzelmet,
hogy Kovacsics Anikó az utolsó percben, döntetlennél labdát szerzett, és a
dudaszó pillanatában vágta be a döntő
gólt; így vagy úgy, de két pontot idén is
el kellene csípni e párharcban, és ezúttal
a Metz sem nyerhet oda-vissza, mint
egy éve a CSM. Annyit azért ismerjünk
el, hogy az első kalapból a franciák
fogyaszthatóbbnak tűnnek, mint a Győr
vagy a Rosztov.
Elek Gábor vezetőedző mindezeket mérlegelve így értékelte a sorsolást: ”Szép
feladat előtt állunk. A Metz elveszítette
két kulcsemberét, de bődületesen jó ott
az utánpótlás. A Vipers őszét meghatározhatja Lunde sérülése, viszont nélküle
is nagyon erős a csapat. Itthon a francia
és a norvég együttest is megverhetjük, az pedig szinte kötelező, hogy a
Podravka előtt végezzünk a csoportban
és továbbmenjünk a középdöntőbe. Az
águnkon lévő másik csoportból várhatóan a bivalyerős Bukarest, a Rosztov-Don és az Esbjerg jut majd tovább.
Az egyértelmű, hogy a nehezebb ágra
kerültünk, de ez még lehet kedvező is.”
A nyilatkozatban említett játékosokról
annyit, hogy a negyvenedik életévét
jövő márciusban betöltő Katrine Lunde
a budapesti négyes döntőben szenvedett roppant súlyos térdsérülést, a Metz
pedig más okból gyengült: világbajnok
beállósa, Béatrice Edwige Győrben
folytatja, az ugyancsak vb-aranyérmes
Gnonsiane Niombla Siófokon. A Ferencváros ellen tehát már az őszi szezonban
üdvözölhetjük őket – igaz, az egyre
erősödő hazai NB I-ben.
Visszatérve a BL-hez, és picit indokolatlanul előre tekintve, az AB-ágon úgy
lehet megkaparintani a negyeddöntőt
érő első négy hely valamelyikét, hogy
ahhoz minimum egy riválist meg kell
előzni a Metz, Vipers, Rosztov, CSM Bucuresti kvartettből. Előbbi három együttes a legutóbbi Final Fourban feszített,
a bukarestieket pedig a fradistáknak
igazán felesleges bemutatni.
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BL-FŐTÁBLA,
CSOPORTKÖR
A-CSOPORT:
Metz (francia),
Vipers Kristiansand (norvég),
Podravka Vegeta (horvát),
FTC-Rail Cargo Hungaria
B-CSOPORT:
Rosztov-Don (orosz),
Esjberg (dán),
MKS Lublin (lengyel),
CSM Bucuresti (román)
C-CSOPORT:
Valcea (román),
Buducsnoszt Podgorica
(montenegrói),
BBM Bietigheim (német),
Brest Bretagne (francia)
D-CSOPORT:
Győri ETO,
Krim Mercator (szlovén),
IK Sävehof (svéd),
a selejtezőtorna győztese

Minden csoportból három
csapat jut tovább, és ezek az
egymás elleni eredményeiket
magukkal viszik. Az AB
és a CD ágon, a második
csoportkörben így hathat együttes vesz részt,
mindenhonnan négyen lépnek
tovább a kieséses rendszerű
negyeddöntőbe, ahol az
elsők a másik hatosból érkező
negyedikekkel, a másodikok
pedig a harmadikokkal
találkoznak.

www.fradi.hu
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# KÉZILABDA

LEHETŐSÉG

A JÖVŐ VÁLOGATOTTJAINAK
Kiválóan használta ki az
előző szezon során férfi
kézilabdacsapatunk az
utánpótlásában rejlő
erőt, és a szakág a saját
tehetségeire, illetve a
feltörekvő fiatalokra
támaszkodna leginkább
a jövőben is.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

HAT ÚJ
IGAZOLÁS
ÉRKEZETT: Bohács Sándor

(balszélső, Budakalász),
Schäffer Zsolt (jobbátlövő, Tatabánya), Nagy Bence (balátlövő,
Tatabánya), Nikola Ivanovics
(jobbátlövő, RK Partizan), Győri
Kristóf (kapus, Tatabánya,
kölcsönbe), Jakub Mikita
(balátlövő, Cegléd)
TÁVOZOTT: Ancsin Gábor (jobb-

átlövő), Oláh Tamás (jobbátlövő), Rade Mijatovics (kapus),
Teimuraz Orjonikidze (balátlövő), Pálos Gábor (balszélső),
Bali Richárd (balátlövő), Tóth
József (beálló)

www.fradi.hu
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Három legeredményesebb fiatalunk Prainer Viktor (37 gól/15
meccs), Holdosi Bence (37/23) és Imre Bence (19/10)
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KÉZILABDA #

VÁLTOZATLAN SZAKMAI STÁBBAL,
de igencsak átalakuló játékoskerettel
és némileg módosuló filozófiával vágott
neki július közepén a felkészülésnek
férfi kézilabdacsapatunk. A mögöttünk
hagyott szezonban együttesünk temérdek problémával szembesült, így nem
érte el a célját, hetedik lett az NB I-ben,
a hatodik helytől kilenc ponttal lemaradva. Ugyanakkor dicsérhető és feltétlenül
bizakodásra okot adó tény, hogy időközben – félig-meddig kényszerből – számos
fiatalt dobott mély vízbe Horváth Attila
vezetőedző. A tehetségeink aztán a mély
vízben nemhogy a felszínen maradtak,
még ki is emelkedtek onnan, ezzel pedig
valamelyest új irányt mutattak. A korábbi
tervekhez képest éppen ezért egyet most
lehet, hogy visszalép a Ferencváros, hogy
utána még nagyobbat dobbanthasson. A
szakvezetés néhány rutinos, meghatározó
kézilabdázó mellett a saját gyerekeinkkel”
”
és utánpótlás-válogatott játékosokkal tölti
fel a keretet. Ilyen összetételben jövőre az
elképzelések szerint a középmezőnyben
kellene végeznie a csapatnak, néhány
éven belül viszont, ha sikerül együtt tartani
a magot, ennél jóval merészebb céljaink is
lehetnek.
Az elmúlt idényben a felnőtt NB I-ben
”
kilenc tizenéves játékosunk mutatkozott
be, ez egyedülálló a magyar kézilabdában
– mondta Király Sándor, a férfi szakág és
utánpótlás vezetője. – Ez a nyolc mezőnyjátékos és egy kapus összesen kilencvenkét NB I-es meccset játszott, ezeken
összesen százhuszonnégy gólt szerzett.
Ebből is látszik, hogy nem epizódszerepeket kaptak, nem tét nélküli mérkőzéseken
jutottak szóhoz, hanem komoly bajnokikon
léptek pályára és fontos gólokat szereztek.
Tehát a páratlan sérüléshullám ellenére,
a nehézségeink közepette meg tudtuk
ragadni a ferencvárosi kézilabdában rejlő
lehetőségeket. A következő szezonban is
ez lesz az irányvonal: a magyar kézilabda
és a Ferencváros érdekében nem is lehet
más, szeretnénk maximálisan kihasználni
az utánpótlásunkban rejlő hatalmas lehetőségeinket. Jelenleg négy serdülő és négy
ifjúsági válogatott játékosunk van, melléjük

!

4 felnőtt kerettagunk, Lukács Péter, Ónodi-Jánoskúti Máté,
Imre Bence és Karai Miklós is játszott a júliusi U17-es Eb-n
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AZ ELMÚLT
IDÉNYBEN A FELNŐTT NB I-BEN
KILENC TIZENÉVES JÁTÉKOSUNK MUTATKOZOTT BE, EZ
EGYEDÜLÁLLÓ
A MAGYAR KÉZILABDÁBAN.
RÁADÁSUL NEM
EPIZÓDSZEREPEKET KAPTAK,
NEM TÉT NÉLKÜLI MÉRKŐZÉSEKEN JUTOTTAK
SZÓHOZ, HANEM
KOMOLY BAJNOKIKON LÉPTEK PÁLYÁRA ÉS
FONTOS GÓLOKAT SZEREZTEK
igazoltuk le Győri Kristófot és Schäffer
Zsoltot, ők a junior válogatottal vettek
részt a világbajnokságon. Az átigazolási
stratégiánk fő mozgatórugója az volt,
hogy olyan játékosok alkossák a Ferencváros keretét, akik jelenleg is korosztályos
válogatottak, és a jövőben felnőtt válogatottak akarnak lenni. Ezért szerződtettük a
23 éves Nagy Bencét és a 24 éves Bohács
Sándort is, előbbi felnőtt B válogatott,
utóbbi a felnőtt A válogatott bővebb keretébe is meghívót kapott már.”
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MARADT
AZ EDZŐ
Horváth Attilát 2017
decemberében nevezték
ki a Ferencváros vezetőedzőjének, a szakember
akkor a szezon végéig
kötött szerződést, majd a
bennmaradás kiharcolása
után a felek újabb egy
évre megállapodtak. Noha
férfi kézilabdacsapatunk
a hivatalosan kitűzött célt
nem érte el a 2018/2019es idényben, a vezetőség
elégedett a tréner munkájával, így újabb egyéves szerződést kötött
vele. Stábja is változatlan
marad: másodedzőként és
kapusedzőként Horváth
Zsolt segíti, a csapat erőnléti edzője Pozsonyi Zsolt,
videóelemzője pedig
Márkus Béla lesz.

Király Sándor elárulta, hogy a
2019/2020-as idényben stabilan
a középmezőnyben szeretné látni a Ferencvárost, de a legfőbb
cél az építkezés folytatása.
Eddig évről évre lépegettünk
”
előre, feljutottunk, bent maradtunk, most pedig öt helyet
javítottunk tavalyhoz képest. A
legfőbb célunk, hogy minél több
lehetőséget adjunk azoknak a fiatal magyar játékosoknak, akik
a jövő válogatottjának a gerincét alkothatják. A célkitűzésünket elsősorban nem helyezésben
mérjük, hanem sokkal inkább
abban, hogy mennyit tudunk
tenni a magyar kézilabdáért, a
magyar kézilabda jövőjéért” –
jegyezte meg a szakágvezető.

www.fradi.hu
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MÉG ERŐSEBBEK LEHETNEK

PÓLÓSAINK

ÚJABB HÁROM JÁTÉKOSSAL ERŐSÍTETTE MEG KERETÉT A MAGYAR BAJNOK
ÉS BAJNOKOK LIGÁJA-GYŐZTES FTC-TELEKOM WATERPOLO FÉRFI VÍZILABDACSAPATA. A KÖVETKEZŐ SZEZONBAN A MAGYAR VÁLOGATOTT ZALÁNKI
GERGŐ, A KANADAI NICOLAS CONSTANTIN-BICARI ÉS A GÖRÖG VÁLOGATOTT
CSAPATKAPITÁNYA, GIANNISZ FONTULISZ IS A FRADIBAN FOLYTATJA PÁLYAFUTÁSÁT. SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER
FIATAL ERŐ
A balkezes Zalánki korábban játszott az Egerben, az
OSC-ben és a Szolnokban is. Rendszeresen tagja a
magyar válogatottnak, amellyel világbajnoki ezüstöt
szerzett 2017-ben.
"Magyarországon biztosan, de lehet, hogy a világon
is a Fradi a legprofibb csapat. Minden lehetőséget
megkapnak az edzők, a játékosok, és az egész itteni

www.fradi.hu
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környezet is egyedi. Ezt a nagy támogatást pedig
meg kell ragadni! Remélem, a kemény kiképzés után
én is olyan erő- és mentális állapotba kerülök majd,
mint a többiek” – jegyezte meg Zalánki Gergő.
"Vámos Márton mellett Zalánki Gergő az egyik
legdinamikusabban fejlődő balkezes játékos, nekünk
pedig fontos, hogy egy fiatal erő is megjelenjen a
Fradiban. Nagyon sok lehetőséget és fantáziát látok

!

Kállay Márk 33 évesen debütált a válogatottban, amivel
minden idők legidősebb újonca lett a nemzeti csapatban
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VÍZILABDA #

benne. Azért esett rá a választás,
mert a válogatottban is meghatározó
játékos tud lenni” – mondta új játékosunkról vezetőedzőnk, Varga Zsolt.
KANADAI CENTER
Nicolas Constantin-Bicari hazájában,
Kanadában kezdett vízilabdázni, legnagyobb sikereit azonban a francia Marseille-jel érte el. Három francia bajnoki
címe mellett tavaly ausztrál bajnok is
volt a sydney-i Wests Magpiesszel, a
2014/15-ös szezonban pedig egy évig a
horvát Jug Dubrovniknál játszott, amel�lyel a BL-ben is szerepelt.
"A Ferencváros lenyűgöző és profi klub,
a világ egyik legjobbja. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, amikor megkerestek, és persze azonnal igent mondtam.
Nagyon várom a következő szezont.
Követtem a Bajnokok Ligáját és a magyar bajnokságot is, utóbbi szerintem
a világ legjobb ligája. Mindkettőben
most a Fradi a legjobb, ez pedig sokat
elmond róla. A közeg is remek, szóval,
nagyon jó itt lenni” – mondta a kanadai
válogatott csapatkapitánya.
"Constantin-Bicari center, akinek fontos volt a szerződtetése, hiszen erről a
posztról Nikics távozott. Nagy fantáziát látok benne. Olyan típusú játékos,
aki nagyon beleillik a játékstílusunkba. Amikor sokmozgásos, nagyobb
lendületű játékot alkalmazunk, akkor
őt nagyon jól tudjuk majd használni” –
magyarázta Varga Zsolt.
MODERN PÓLÓS
A Groupama Arénában megrendezett
sajtótájékoztatón az Olympiakosz
Pireusztól 10 év után távozó Giannisz
Fontulisz nem tudott személyesen
megjelenni. Júliusban viszont már
itthon is láthatták őt a szurkolók a
margitszigeti BENU-kupán, ahol hazája
válogatottját irányította csapatkapitányként. A torna első meccse előtt
új játékosunk a lelátón, egy drapérián
néhány Fradi-szurkoló direkt neki
szánt üzenetét pillanthatta meg, amelyen nagyon meghatódott.

!

Legutóbb 1973-ban Kásás Zoltán és Balla Balázs volt
fradistaként világbajnok csapat tagja
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"Mindig nagy öröm ilyen remek hangulatban vízilabdázni, köszönet a
Fradi-szurkolóknak. Az előző szezonban még az Olympiakosz játékosaként néztem farkasszemet a Fradival,
és két döntőt is elvesztettünk ellene...
Nagy potenciál van a Fradiban, a

MINDEN LEHETŐSÉGET MEGKAPNAK AZ EDZŐK,
A JÁTÉKOSOK, ÉS
AZ EGÉSZ ITTENI
KÖRNYEZET IS
EGYEDI

A TÁVOZÓK
A három érkező mellett három távozónk
is volt a nyáron. Két
szerb játékosunk közül Sztefan Mitrovics
az Olympiakosz Pireusznál folytatja, míg
Szlobodan Nikics a
Vasashoz igazolt. Világbajnok centerünk,
dr. Gór-Nagy Miklós
a Világliga belgrádi
Szuperdöntője után
bejelentette visszavonulását, ugyanakkor
nem szakad el a medencétől, a jövőben
az FTC utánpótlásában dolgozik majd.

A 2019/
2020-AS
KERET
legjobb csapatok egyike. Az előző
szezonban lenyűgöző teljesítményt
nyújtott, mindent megnyert, amit csak
lehetett, ezért is nagy dicsőség számomra, hogy itt játszhatok” – lelkendezett a görög bombázó.
"Fontulisz évek óta a görög válogatott
meghatározó és gólerős játékosa.
A legmodernebb vízilabdát játssza,
ezért nagyon bízom benne, hogy itt is
összeillesztjük majd a mi fogaskerekeinkkel, és nagyon hasznos tagja lesz a
csapatunknak” – zárta új játékosaink
jellemzését vezetőedzőnk.
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Kapusok: Gárdonyi
András, Vogel Soma
Mezőnyjátékosok:
Sedlmayer Tamás,
Kállay Márk, Pohl Zoltán, Vámos Márton,
Mezei Tamás, Német
Toni, Nikola Jaksics,
Aaron Younger, Varga
Dénes, Jansik Szilárd,
Zalánki Gergő, Nicolas
Constantin-Bicari,
Giannisz Fontulisz
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EBEDLITŐL BÖDÉIG
BALLAI ATTILA

1985. AUGUSZTUS 10. addigi életem egyik legkeservesebb napja volt. NDK-s nyaralásból tértünk haza
a barátaimmal, a szüleimtől kölcsönkapott Ladával,
amelyet éppen túl a huszadik évemen rommá törtem.
Dicstelen megérkezésünknek pár óra alatt az egész
lakótelepen körbefutott a híre, ki se mertem mozdulni otthonról, pedig ott sem éppen engem ünnepeltek.
Estére aztán megvigasztalódtam. Megkezdődött
ugyanis az NB I-es labdarúgó-bajnokság, mindjárt
ETO–Fradi rangadóval, és a Ferencváros a még Verebes-féle Győr felett parádés, 5-4-es
diadalt aratott. Ráadásul ekkor tért
vissza egyéves újpesti száműzetéséből
Ebedli Zoli, és mindjárt a 6. percben
ő szerezte meg a vezetést. Mintha
visszazökkent volna a világ a normális
kerékvágásába.
Mert 1984 nyarán nyilvánvalóan kizökkent onnan, amikor Ebédlő” kényszer”
ből távozott, és a legmegveszekedettebb riválishoz szerződött. Felidézve
akkori érzéseimet, nem hittem el, hogy
ez megtörténhet. Különösen nem azt,
ami 1984. október 27-én megesett a
Népstadionban: Zoli gólt lőtt a Fradi–
Dózsán, csakhogy lila-fehérben! Már a
15. percben betalált, és amikor valamivel később a zöld tábor előtt éppen
kicsúszott előtte egy labda az oldalvonalon túlra, a
szórványos gúnykacajra rá jellemző módon válaszolt:
széles karmozdulattal felmutatott az eredményjelző
táblára. Nem is tudtam, sírjak vagy nevessek. (Az
Újpest 2-0-ra nyert, a második gólt Kerekes György,
Guriga” jegyezte, aki egy évvel azelőtt még ugyan”
csak az FTC-ben játszott, de ez senkit nem viselt
meg.)
Három és fél évtizeden át egyetlen játékos klubváltása sem érintett meg közel sem ennyire, és szentül
hittem, hogy már nem is fog, soha. A 2019 őszi bajnoki menetrend nyilvánosságra hozatalakor azonban
magamat is meglepve, felajzottan kezdtem kutakodni
az egyik meccs után. Nem a Videoton érdekelt, még
csak nem is az Újpest, és végképp nem az MTK,
hiszen alászállt a másodosztályba. Hanem a Paks.

Amellyel a 6. fordulóban, szeptember 14-én idegenben, majd a 17.-ben, jövő január 25-én a Groupama
Arénában találkozik a Ferencváros.
Mondani sem kell, mindez kizárólag Böde Dani miatt
érdekes. De miatta nagyon az. Nekem nem is a góljai
fognak elsősorban hiányozni; Rebrov nem nyeretlen
kétéves edző, alanyi joga eldönteni, kire számít, kire
nem. Hanem az egyénisége, a lénye, amely kiveszett a harmadik évezred labdarúgásából. Nem csak
nálunk, jószerivel mindenütt. Neki, ennek a közülünk

MÉG ŐT IS EGYKORI,
DALIÁS BAJNOKAINK
LEGHATÉKONYABB
ÖSZTÖNZŐJE HAJTJA:
ÖRÖMET AKAR SZEREZNI
A SZURKOLÓKNAK
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vétetett, hús-vér sportembernek a régiek között lett
volna a helye. És csak részben azért, mert Ebedli
negyven méterről is a fejére vagy a lábára varázsolta
volna a lasztit. Sokkal inkább azért, mert lélekben,
habitusban közéjük tartozik. Még őt is egykori, daliás
bajnokaink leghatékonyabb ösztönzője hajtja: örömet akar szerezni a szurkolóknak.
Zoli harminckét évesen tért vissza a Fradiba, Böde
Dani most ennyi, de illúziói senkinek nincsenek. Az ő
ferencvárosi pályafutása lezárt múlt. Úgyhogy szeptember közepén kénytelen leszek 3-2-es FTC-győzelemért szorítani – két Böde-góllal.
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Schlosser Imre okozta az első komoly törést a Fradi-szurkolóknak,
amikor 1916-ban 8 év és 6 bajnoki cím után átigazolt az MTK-ba
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ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER
06-1-50-50-848
Megrendelés előtt tájékozódjon
az előfizetés feltételeiről is a weboldalunkon!
www. elofizetesem. hu/ zoldesfeher
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Megújult külső, felfrissült belső.
És továbbra is 100 százalék Fradi!
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A 90-es évek sikersorozata, a Família Kft. Ádámja – bár éveken át a Vasas vízilabdacsapatának oszlopos tagja volt – már gyerekként a Fradinak ajándékozta
a szívét. Kárász Zénó ma is elgyengül, ha valamelyik régi legendával találkozik a
Népligetben, ahol 10 éves fia, Buda a családi tradíciót követve pólós utánpótlásunkat erősíti. SZÖVEG: KIS FERENC

A FAMÍLIA KFT.-BŐL
A FRADI-CSALÁDBA
SZÍNÉSZKÉNT ÉS MAGÁNEMBERKÉNT is meghatározó
a család Kárász Zénó életében, hiszen a rendszerváltás
utáni egyik televíziós sikersorozat, a Família Kft. egyik
főszereplőjeként, Szép Ádám alakjában ismerte meg az
ország az egykori vízilabdást, akinek tízéves fia a szeme
fénye. Beszélgetésünk nem is kezdődhetett másként, mint
Kárász Buda bemutatkozásával. A korához képest rendkívül céltudatos srác három éve sportol a Fradiban, úszással kezdte, majd átpártolt a vízilabdához – ebben nem
csekély szerepe volt édesapjának, az egykori pólósnak.
Élvezem a játékot, szeretek vízilabdázni, gólt lőni” –
”
mondta találkozásunkkor határozottan Buda, aki jelenleg
a két évvel idősebb korosztállyal edz és igyekszik elsajátítani a póló fortélyait.
Az apai minta az ő esetében is rendkívül fontos, Zénó
ugyanis szintén tízévesen kezdett ismerkedni a medencék

világával szülővárosában, a vidéki póló egyik fellegvárában, Szentesen. Előbb ő is úszott, aztán
elcsábult a pólóval, 16 évesen már a felnőttekkel
edzett a szentesi csapatban.
A Fradira többszörös hendikeppel indulva talált
rá, hiszen édesapja Vasas-drukker volt. A 70-es
”
években kiváló játékosok alkották az angyalföldi gárdát, ahogy a többi NB I-es csapatot is, de
nekem már akkor is a Fradi tetszett, imádtam
Nyilasi, Ebedli és Szokolai játékát – mesélte
Zénó. – Az a családias hangulat, összetartás,
ami a Fradit körülvette és jellemezte, már akkor
megfogta a szívemet-lelkemet.”
Gyerekként még nem járt focimeccsekre, mert
Szentesről egyedül nem engedték el a szülei,
édesapjával pedig legfeljebb Vasas-mérkőzésre
mehetett volna. De a 90-es
évek elejétől, miután a fővárosba költözött, rendszeres
látogatója lett a régi szentélynek; az Üllői úti lelátón
szinte minden hazai mec�csen ott szurkolt kedvenceinek, hacsak a foci nem
ütközött a vízilabdával.
Bizsergető érzés volt,
”
ahogy készültünk a nagy
napra, a hétvégi bajnokikra,
gyakran az öcsémmel mentünk a stadionba” – elevenítette fel a régi emlékeket.
Kérdésünkre, hogy milyen

A SZÍNÉSZI PÁLYAFUTÁSÁT ERŐSEN
BEFOLYÁSOLTA A SPORTKARRIER,
A FAMÍLIA KFT. RENDEZŐJE, SZURDI
MIKLÓS UGYANIS SPORTRAJONGÓ
VOLT, EZÉRT SZÉP ÁDÁM VÍZILABDÁS
FIGURÁJA MÁR EREDETILEG IS RÉSZE
VOLT A FORGATÓKÖNYVNEK
www.fradi.hu
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Magyar Kupa-győztes, valamint egy ezüst- és
egy bronzérmet szerzett az ob I-ben
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habitusú szurkoló, így felel: Óvatos duhaj va”
gyok, de egyes helyzeteknél én is üvöltök, és a
szép megmozdulásoknál, helyzeteknél, góloknál
el tudok olvadni a gyönyörűségtől.”
Sok élménye közül a Newcastle United elleni
1996-os UEFA-kupa-párharc hazai összecsapását emelte ki, amelyen már 2-0-ra is vezettünk,
majd az angolok Alan Shearer vezérletével
egyenlítettek, de végül Lisztes Krisztián bevágta
a győztes gólunkat.
A színészi pályafutását erősen befolyásolta a
sportkarrier, a Família Kft. rendezője, Szurdi Miklós ugyanis sportrajongó volt, ezért Szép Ádám
vízilabdás figurája már eredetileg is része volt a
forgatókönyvnek. Megosztott velünk kulisszatitkokat is, miszerint a sorozatban beépítettek
valós szereplőket, például a válogatott pólós
Tóth Lászlót, illetve megtörtént sztorikkal is
színesítették a cselekményt.

!

Az Olympiakosz 5-3-as legyőzésével jutottunk az UEFA-kupa
2. fordulójába, ahol 15 000 néző előtt vertük meg a Newcastle-t
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Három és fél éven át pólózott a Vasasban, ahová 1990-ben
szerződött, majd be kellett fejeznie a profi sportot, mert a
színészi pálya egész embert kívánt. Akkor indult a Família
Kft., és más szerepek is lekötötték Zénó idejét és energiáját.
Később visszatértem a medencébe, a másodosztályú
”
szentesi klub, a Bertók SC kötelékébe, itt három évet
játszottam, de a Ferencvárosban edzettem, tiszteletbeli
fradistaként. Akkoriban a Fradi egyik erőssége volt Bíró
Attila, a női válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, akivel máig nagy barátok vagyunk” – idézte fel a múltat.
A már említett Tóth László és Bíró Attila mellett a 90-es
évek nagy pólósai között volt Csizmadia Zsolt – jelenleg
a Fradi utánpótlásedzője –, akivel szintén jó kapcsolatban
áll Zénó.
Egyik nap a népligeti központban edzés után éppen be”
szélgettünk Csizivel az öltözőben, amikor benyitott Ebedli
Zoltán. Éreztem, ahogy a lábamból kimegy az erő. Bemutatkoztam neki, majd közös fotót is készítettünk, azóta is
őrzöm a telefonomban. Zoli bácsi legenda, nekem ma is
óriási élmény egy ilyen találkozás” – lelkendezett Zénó.
Szerinte a Fradinál példaértékű az is, ahogy a felnőtt játékosok viszonyulnak a gyerekekhez, az utánpótláshoz.
Akár az öltözők környékén, akár az étteremben szívesen
”
beszélgetnek, fotózkodnak a srácokkal a sztárok is, nem
érzik tehernek mindezt, ami a mai profi világban különösen ritkaság” – osztotta meg tapasztalatait a színész.
S mi mással is fejezhettük be a beszélgetést, mint azzal,
hogy a harmincadik bajnoki cím után idén remélhetőleg
végre a nemzetközi porondon is lesz alkalmunk ünnepelni.

53

www.fradi.hu

15/07/19 09:07

# SPORT&EGÉSZSÉG

UGORJ
BELE
BÁTRAN!
A víz igazi társ, ha mozgásról van szó. Ha
kell, küzdőtér, ha kell, a móka színtere. De
nem csak együttműködéséért, ellenállásáért
is szeretjük. Utóbbi teszi ugyanis lehetővé,
hogy könnyebbnek érezzük, így jobban elvégezzük a kemény izommunkát is.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

!!!
Miközben egy aqua
fitneszóra ritmusa
testben-lélekben felpör
get, a víz észrevétlenül
fejti ki a maga nyugtató
hatását. Míg az ember
keményen dolgozik, az
izmaiban felgyülemlett
feszültség távozni tud a
szervezetéből. Ráadás
ként a hullámok finoman
masszírozzák a bőrt és
nyugtatják a szellemet.
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A vízi torna sok ponton hasonlóságot mutat a szinkron
úszással, amely sportág 2015 óta az FTC-ben is űzhető
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A VÍZ MINT KÖZEG,
MÁR ÖNMAGÁBAN
KÜLÖNLEGES
ATMOSZFÉRÁT
TEREMT A MOZGÁS
HOZ, MELYET A
MEGFELELŐEN
MEGVÁLASZTOTT
ZENE CSAK TOVÁBB
FOKOZHAT. EGY
JÓL ELTALÁLT ALÁ
FESTÉSSEL ÉS A
HOZZÁ PASSZOLÓ
KOREOGRÁFIÁVAL
A MUNKA ÉSZRE
VÉTLENÜL SZÓRA
KOZÁSBA
CSAPHAT ÁT

NINCS (KOR)HATÁR

A vizes torna az idősek sportja – szól az egyik legszilárdabb
sztereotípia, mely megalapozza a kellemes ritmusokkal
kísért aquafitnesz megítélését. Aki azonban legalább egyszer próbált már gyakorlatokat végrehajtani a medencében,
pontosan tudja, hogy – mint a legtöbb általánosítás – nem
állja meg a helyét. Merthogy a vízben végzett torna ugyanúgy lehet kihívásokkal teli a huszonéves korosztály számára,
mint az idősebbeknek. Alapvetően tehát nem a kor, sokkal inkább a kezelendő probléma a perdöntő abban, hogy
horizontra kerül-e valakinél a torna ezen rendkívül jótékony
formája. Jellemzően ízületi panaszok, gerincsérv vagy egyéb
mozgásszervi betegség esetén veszik célba az emberek a
medencét. Pedig nem csak akkor lehet a hasznunkra, ha baj
van. Sérülésből felépülőben lévő sportolóknak vagy állapotos
hölgyeknek is kifejezetten ajánlott mozgásforma és közeg,
mert a víz adta súlytalanság valódi megkönnyebbülést jelent
a testüknek.

A LÁTSZAT CSAL

Ha abszolút laikusként figyelünk egy aquafitneszórát,
könnyen gondolhatjuk azt, hogy a mozdulatok kevésbé
megerőltetők. Ám a víz kemény közeg, az abban végzett,
aerobikból és gimnasztikából kölcsönzött feladatok pedig
sokszor többet érnek, mint száraz társaik. Nem véletlen az
sem, hogy több nőt vonz a medence. Az urak ugyanis hajlamosabbak legyinteni a vízben végzett torna hatékonyságára. Pedig – az elterjedtebb mozgásformákkal ellentétben
– itt egy sok összetevős változatról van szó, köszönhetően
annak, hogy nem pusztán a használt súlyok méretét kombinálhatjuk. A gyakorlatok nehézségi szintje emelhető úgy is,
ha aszimmetrikusan végezzük azokat, ahogy a sekély és a
mély vízben végzett edzés intenzitása között is lehet érdemi
különbség. De már önmagában az is szintlépés, ha valaki a
komoly támaszt jelentő speciális öv nélkül csinálja végig a
60 percet, amihez azért néhány órás gyakorlásra szükség
van.

NEM ELŐÍRÁS A TÚLSÚLY

A vizes tornát a ducikra szabták – újabb tévhit. Noha tény,
hogy a víz felhajtóereje a komoly felesleggel rendelkezők
mozgását nagyban megkönnyíti, ez csak egy a számos pozitív hatás közül. Az aquafitnesz ugyanis alaposan átmozgatja
az egész testet. Olyan izmokat erősíthetünk meg vele, melyek
létezéséről addig nem is feltétlenül tudtunk. Emellett fokozza
a nyirokkeringést és javítja a tüdőkapacitást is. A súlycsökkentés helyett tehát sokkal inkább a vizes közeg testformáló
erejére kell helyeznünk a hangsúlyt. Ennek a mozgásformának hála szemmel láthatóan tónusosabbá és erősebbé válik
az izomzat, javul a kondíció, miközben élénkül és felfrissül
tőle a szervezet.
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Ha a hagyományos vízi mozgásformát kedveled, a Fradiban a triatlonés az úszószakosztály tagjaként is úszhatsz amatőrként
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MÁLNÁS

MANDULATORTA
(GLUTÉNMENTES)
ELŐKÉSZÍTÉS: 15 perc
SÜTÉSI IDŐ: 35–40 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

HOZZÁVALÓK (8 SZEMÉLYRE):
+ 10 dkg kukoricaliszt
+ 8 dkg mandulaliszt
+ 7 dkg kókuszvirágcukor
+ 1 csomag gluténmentes sütőpor
+ 2 tojás
+ 2,5 dl joghurt
+ vaj vagy kókuszzsír a forma kikenéséhez
A TÁLALÁSHOZ:
+ 2 deci görög joghurt
+ 15–20 deka málna
+ édesítőszer ízlés szerint
(például méz, nádcukor, kókuszvirágcukor)
+ pirított mandulaszeletek
+ chiamag
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ELKÉSZÍTÉS
➊ Melegítsd elő a sütőt 180 fokra, kenj ki
egy 20 centis kapcsos tortaformát a vajjal
vagy kókuszzsírral, az alját béleld ki sütőpapírral.
➋ Egy nagyobb tálban keverd össze a száraz hozzávalókat.
➌ Kavard a joghurthoz a tojást, majd öntsd
a száraz hozzávalókhoz és keverd simára a
tésztát.
➍ Öntsd a tésztát a tortaformába, told be
a sütőbe és süsd 35–40 percig. Tűpróbával ellenőrizd, hogy megsült-e. Vedd ki a
sütőből, 10–15 perc múlva vedd le róla a
tortakarikát és rácson hagyd kihűlni.
➎ Tálalás előtt készítsd elő a málnát. Néhány szemet tegyél félre a díszítéshez, a
többit ízlés szerinti mennyiségű édesítőszerrel botmixerrel turmixold simára.
➏ A torta tetejére kenj a görög joghurtból,
arra tegyél a turmixolt málnából és szórd
rá az egész málnaszemeket is. Végül hintsd
meg a pirított mandulával és chiamaggal.

!

Egy jó sportoló főzni is tud, ami rendszeres
témája a Fradi TV-nek
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JOGHURTOS-KAPROS

KARALÁBÉFŐZELÉK
ELŐKÉSZÍTÉS: 15 perc
FŐZÉSI IDŐ: 20 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
+ 4 fej zsenge karalábé
2-3 centis kockákra vágva
+ só, bors
+ 2 dl görög joghurt
+ 1 citrom
+ 1 csokor kapor
ELKÉSZÍTÉS
➊ A felkockázott karalábét főzd puhára anynyi sós vízben, amennyi ellepi.
➋ Ha megfőtt, 2 merőkanálnyit turmixolj öszsze a görög joghurttal. Öntsd vissza a lábosba és sűrítsd be vele a főzeléket. Ízlés szerint
sózd, borsozd.
➌ Tálaláskor szórd meg kaporral és csepegtess rá citromlevet.
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A FradiMédia kamerái előtt legutóbb jégkorongozónk,
Hegyi Ádám készített kiváló menüt
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# KAJAK-KENU

ÚJ CSAPÁSIRÁNY
# FEKETE DORINA

Miként éltető eleme, a víz, a Ferencváros kajak-kenu szakosztálya is folyamatos körforgásban van. Kifutófélben vannak egy roppant
sikeres korosztály versenyzői, akiknek helyébe
újabb és újabb fiatalok lépnek. Természetesen
a Fradinál is cél az eredményesség, de tudják,
ennél is fontosabb, hogy minél több gyerek
nevelkedjen a mozgás, a sportolás, a természet szeretetének szellemében. A kajak-kenunál ideálisabb közeg nem nagyon akad ennek
szolgálatában. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

SZÉPÜL
A VÍZITELEP
A Magyar Kajak-kenu
Szövetség támogatásával megszépül az FTC
vízitelepe. Szeptemberre elkészül az új öltöző és konditerem, és
még egy irodahelyiség
is kerül a szakosztály
vezetőségének.

www.fradi.hu
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A VÁCI SZÜLETÉSŰ PETRÓ TESTVÉREK nagyszerű eredményeket értek el az FTC színeiben, amelyekről magazinunk is
többször beszámolt. Mindketten versenyeztek a maratoni távon
és síkvízen is. Ádám inkább előbbiben ért el sikereket, de annál
többet. Ifjúságiként és U23-asként is világ- és Európa-bajnok,
sőt a felnőttek között is letette a névjegyét, amikor a tavalyi
hazai válogatón világbajnok kajakosokat (Boros Adrián, Solti
László) megelőzve győzött. Erik síkvízen is világbajnok,
2016-ban Varga Ádámmal győzött K-2 1000 méteren az ifi
vb-n. Idén aztán nehéz dilemma elé kerültek.
– Ádám kiöregedett az U23-as korosztályból, Erik
pedig megkezdte tanulmányait az Óbudai Egyetemen
– mondta érdeklődésünkre Szellák Dávid, az FTC szakosztályvezetője. – Nagyon nehéz egy ilyen döntést
meghozni, mindketten megpróbáltak két fronton is
helytállni, végül Ádám inkább a civil életet, Erik pedig a tanulást helyezte előtérbe. Büszkék vagyunk
rájuk, és sok sikert kívánunk nekik a jövőben is!
Hasonló helyzetben van az ugyancsak maratonispecialista Fekete Dorina, aki idén érettségizett, s
szeptembertől megkezdi tanulmányait a Testnevelési Egyetemen.
– Dorina idén érthetően inkább a tanulásra összpontosított, ezért nem készült fel a válogatóra, de edzésben
van, s reméljük, jövőre ismét szép sikereket ér el – beszélt
róla Szellák Dávid.
Három remek versenyző eredményeire idén tehát nem számíthat a szakosztály, de klasszisokból és feltörekvő fiatalokból így
sincs hiány. Elsőként Keresztes Kristófot kell megemlíteni,
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Az FTC-ben 110 éve szelik a vizet: 1909-ben kezdődött az
evezéssel, amit 1954-ben a kajak és 1958-tól a kenu követett

15/07/19 12:05

KAJAK-KENU #

# PETRÓ ÁDÁM

HÁROM REMEK
VERSENYZŐ
EREDMÉNYEIRE
IDÉN NEM SZÁMÍTHAT A SZAKOSZTÁLY, DE
KLASSZISOKBÓL
ÉS FELTÖREKVŐ
FIATALOKBÓL ÍGY
SINCS HIÁNY

aki két évvel ezelőtt 200 méteren megnyerte az
ifjúsági olimpiát Győrben, tavaly pedig az olimpiai
reménységek versenyén (ORV) szintén győzött
kétszázon, ezer méteren a negyedik helyezésével
pedig azt is bizonyította, hogy a hosszabb távot is
jól bírja.
– Kristóf idén kisebb hullámvölgybe került – beszélt
a tanítványáról Szellák Dávid. – Igaz, nehezebb
helyzetben van, hiszen első éves ifi, tehát a vetélytársak többségénél fiatalabb, s itt még keményebb
a mezőny. Ennek ellenére kétszáz méteren meg
kellett volna nyernie a válogatót. Az elő- és a középfutamban a legjobb időt lapátolta, a döntőben
azonban már az Európa-bajnokság járt a fejében,
s így csak ötödik lett. Remélem, tanult ebből
a hibából. A fizikai adottságai arra jogosítják fel,
hogy majdan a felnőtt válogatott keretbe is bekerülhet, de sokkal tudatosabban kell készülnie és
versenyeznie a jövőben.
Szellák Dávid örömmel számolt be arról, hogy
Glózer Gergely edző munkájának köszönhetően
egyre több gyerek csatlakozik a Fradi kajakosaihoz,
akik a gyermek, kölyök és serdülő korosztályokban
szép eredményeket érnek el, tömegével szállítják az
érmeket az országos versenyekről. Ebben a korban
hiba lenne bárkit is kiemelni, de a szakosztályvezető
szerint Fölsz Eszter már most olyan eredményeket
ér el, amelyek alapján biztos, hogy a jövőben is
hallunk majd róla.

!

Kajakosaink és kenusaink egészen a szakosztály 1995-ös,
átmeneti megszűnéséig minden olimpiáról hoztak érmet
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BÚCSÚKÉNT
KÉT EZÜST
Ebben az évben két sokat
megélt nagy harcos, a riói
olimpián négyesben szerepelt Kugler Attila és az
ugyanebben a számban
Londonban ezüstérmes
Pauman Dániel is az FTC
színeiben versenyzett.
Pauman 1000 és 5000
méteren is második lett
egyesben a válogatón,
ami kiváló eredmény, ám
a 2019-re klasszissá érett,
az Európai Játékokon is
győztes Kopasz Bálinttal
nem bírt, így nem jutott ki
a világbajnokságra.
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# A HÓNAP FOTÓJA

Objektív: 24-70 / 28mm
F-érték: F4
Záridő: 1/1000 sec
ISO: 1600
Fotó: Molnár Ádám
Fotósarok

www.fradi.hu
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Az elmúlt két teljes NB I-es idényt vereség nélkül
hozták le a Groupama Arénában férfi labdarúgóink
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A HÓNAP FOTÓJA #

!

A Magyar Kupát és a nemzetközi porondot is ideértve focicsapatunk
az elmúlt két évben hazai pályán csupán 2-szer kapott ki
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# TECHNIKA

JÁTSSZ TE IS!

FANTASZTIKUS AZ IDEI NYÁR! DE ITT AZ IDEJE, HOGY MAGADRA IS GONDOLJ ÉS BERUHÁZZ EGY
JÓ KIS OUTDOOR JÁTÉKBA. HOGY SEMMIKÉPP NE ÉRJEN MEGLEPETÉS, ÖSSZEGYŰJTÖTTÜNK
NÉHÁNY BELTÉRI FELNŐTT JÁTÉKOT IS.

Fotó: Aditya Siva / Unsplash

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KALMÁR VIRÁG
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2018-ban a Fradi is piacra dobta saját társasjátékát,
a Fradi Monopolyt
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TECHNIKA #

1
[ 1 ] Drón
DJI Mavic 2 ZOOM
Légifelvételeket készíteni
a focipályáról legalább
akkora élmény, mint kedvenc csapatunkat nyerni
látni.
379 990 Ft

[ 2 ] SUP
Először bérelj, vegyél
részt egy oktatáson, és
ha bejön, vegyél saját
SUP-ot. Csajmágnesnek
is tökéletes.
(Ár kérésre)
surfcore.hu

edigital.hu

2

!

A konzol adta sportélménynek az FTC is támogatója: 2018 márciusa óta
e-sport szakosztálya is van az FTC-nek
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# TECHNIKA

3

4

[ 3 ] Vízi lacrosse
Pörgős, gyors játék – ha
szereted a hagyományos
lacrosse játékot, ezt is imádni fogod.
9990 Ft

[ 4 ] InflaBull
Ki marad rajta legtovább?
A többiek mozgatják, te
leszel a legjobb(Bika)?
16 900 Ft
bolthely.hu/pokershop

reflexshop.hu

[ 5 ] Ritmuslétra
Olyan kis egyszerűnek tűnik, amikor a focisták ezzel
melegítenek be, ugye? Hát
akkor szökellj rajta 20 percet! Mozgáskoordinációt is
fejlesztő kardió edzéshez
kihagyhatatlan.
3990 Ft

[ 6 ] Silverman Green
Board Backgammon Set
Vajon miért ezt a gyönyörű kidolgozású, zöld-fehér
backgammon szettet néztük ki nektek?
86,05 dollár
amazon.com

decathlon.hu

9

8
www.fradi.hu
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A drón a FradiMédia operatőreinek is az egyik
kedvenc játékszere
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TECHNIKA #

[ 7 ] Bowling
A gagyi műanyag gyerekjátéknál alig drágábban kapni
igazi, esztergált faszettet is,
amivel a nagyfiúk is örömmel játszanak majd.
12 970 Ft
emag.hu

[ 8 ] Kezdő túrakajak
Ha a SUP túl fárasztó, maradj a klasszikus kajaknál.
Ez a modell egyedül vagy
kettesben is használható.
Nagyobb sporttáska méretűre csukható, pár órás
evezésekhez ideális.
89 900 Ft

7

6

5

[ 9 ] Xbox Elite Wireless
Controller Series 2
Végre beépített aksival
és hozzá töltővel jön ki
a luxy controller, amit az
igazi Xboxos funok fognak
értékelni.
(Ára várhatóan 49 900 Ft)

[ 10 ] eFootball PES 2020
FIFA vs. PES? Ha az
utóbbi, akkor a hamarosan
megjelenő szoftverre már
csak picit kell várni.
(Ára besorolás alatt,
előrendelhető)
konzolvilag.hu

alza.hu

decathlon.hu

[ 11 ] Quad
CFMOTO 6. CFORCE 850 V2 EFI 4X4 XL DLX EPS
Az erdőt, tavat kerüljük! De a ház körül jól mutat.
3 360 000 Ft
mexil.hu

10

11

!

A Groupama Aréna VIP Gold részlegén, a gyereksaroknál népes fiatal
társaság szokta szemlélni a konzolon játszott meccseket is
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# UTAZÁS

EURÓPA
KALIFORNIÁJA

Nincs olyan érzékszervünk, melyet ne kényeztetne el a vén kontinens déli csücske.
A tartomány, ahol a spanyol és a mór kultúra egybeolvadása olyan építészeti remekműveknek és hagyományoknak teremtett alapot, melyek a mai napig meghatározzák
annak hangulatát. Mindezt aztán a tüzes flamenco ritmusai töltik meg élettel.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZITA MÓNIKA

www.fradi.hu
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Andalúziában kétszer, 2013 telén Marbellán, 2017 telén
pedig Cádizban edzőtáborozott focicsapatunk
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UTAZÁS #

Andalúzia ellentmondást nem tűrő hegyeivel, napfényes tengerpartjaival, citromligetei balzsamos illatával, mindig jókedvű,
barátságos, vendégszerető, de turistafülnek
elsőre hangos lakosaival magában foglalja
Spanyolország színe-javát. A Sierra Nevadától egészen a Costa del Sol tengerpartjáig
húzódó hatalmas terület Európa legdélebbi
része, mely természetére nézve páratlanul
sokarcú. A fehér homokos partok adják a
táj legbájosabb jellemvonását, nyugalmat és
tisztaságot kölcsönözve neki. Körülöttük a
magasba nyúló hegyvonulatok és a mélybe
vezető völgyek védelmében ott zsong a
nemzeti parkok gazdag élővilága. Minde-

EURÓPA ERKÉLYE – ÍGY IS NEVEZIK
NERJA TELEPÜLÉSÉT, MELY A MAGAS HEGYEK LÁBÁNÁL BÚJIK MEG.
PARTI SÉTÁNYA A TENGER FÖLÉ
KINYÚLÓ MAGASLATON VEZET ÁT.
AZ INNEN NYÍLÓ KILÁTÁST ÖRÖKRE
AZ EMLÉKEZETÜNKBE VÉSSÜK
mellett Hispánia legnépesebb tartománya a
félsziget legmagasabb csúcsát is magáénak
tudhatja. A Mulhacén 3478 méter magasságig ér fel a Sierra Nevada láncai között.
Hófödte hegyormai páratlan összhangban
állnak a helyi kuriózumnak számító fehér falvakkal, viszont izgalmas kontrasztot alkotnak
a forróság miatt a térségre jellemző pálmák,
lapos tetős tanyák és a napszítta növényzet
mediterrán hangulatvilágával.
KÉPTELENSÉG VÁLASZTANI
A tartomány egyik szélét a másikkal ös�szekötve, képzeletbeli vonalunk ismertebb
városok és eldugott települések tucatjait

!

Andalúziában a Dinamo Kijevet kétszer is legyőztük: 1975-ben
Sevillában 2-1-re, 2013-ban Marbellán 3-2-re
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# UTAZÁS

5 ÉRDEKESSÉG ANDALÚZIÁRÓL

1
2

A világ olívatermelésének több mint felét Spanyolország, azon belül is
Andalúzia adja.

Az andalúz eredetű,
gyökereiben főleg
cigány elemeket hordozó flamencót az UNESCO
2011-ben az eszmei kulturális
világörökség részévé választotta.

3
4

A sevillai katedrális
eredetileg minaretnek
készült, ez magyarázza
különleges harangtornyát.

1933 óta minden május
elején virágba borul
Córdoba, és megkezdődik a patiók (azaz a belső
udvarok) közötti kiélezett
szépségverseny.

5

A lenyűgöző látványt
nyújtó fehér falvak házait egyszerű okból

www.fradi.hu
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nem színezték be anno: nyáron a hőmérséklet sokszor
megközelíti az 50 fokot,
a kívülről fehéren hagyott
falak azonban ilyenkor is
segítenek hűvösen tartani
az otthonokat.

68

érinti, melyek mindegyike számtalan csodát
rejt magában. És noha a közös nevező
ugyanaz, valamennyinek megvan a maga
jól megkülönböztethető karaktere. Nem
kell ahhoz szakavatott műértőnek lennünk,
hogy a hatszáz éves arab megszállás
épületeken és városképeken fellelhető
lenyomatai elkápráztassanak bennünket –
elég csak a színes csempékre, a zegzugos
utcákra, a díszes patiókra, a mindenfele
csörgedező szökőkutakra és a zöldellő
kertekre gondolni. A sevillai Giralda és a
Tore del Oro, a granadai Alhambra és a
córdobai Mezquita talán a leghíresebbek
az andalúz bakancslista végtelen hoszszú felsorolásából, de Malaga Gibralfaro
várkastélyának varázslatos látványa is
szorosan a nyomukban jár. A nagy városok
bármelyikéből könnyen lejuthatunk Rondába – a következő kötelező megállóba –,
melyet a települést kettéhasító kanyonon
átívelő viadukt, a Puente Nuevo le Cádiz, a
fehérre meszelt és halványsárgával árnyalt
házak, s a fantasztikus kovácsoltvas rácsok
és kerítések tesznek a csodákra érzékeny
ember kortalan kedvencévé.
De érdemes néha lekanyarodnunk a fő
turistaútvonalakról, és betérni egy-egy
kisebb, csendesebb, de semmivel sem
színtelenebb andalúz kisvárosba vagy vendégszerető faluba. Ilyen például a mesebeli
szépségű Antequera, melyet rengeteg
temploma miatt Andalúzia Firenzéjének
is neveznek. Ám nem csak szentélyeket
találunk itt: Antequera felett zord Alcazaba, azaz mór erőd őrködik, melynek
falairól csodás kilátás nyílik a városra és a
közelben található Szerelmesek sziklájára.
Ugyanitt húzódik az El Torcal hegyvonulata, mely Európa talán leglátványosabb
felszíni karsztformáit rejti. De a Sierra de
Cazorla hegyei között megbúvó kis város,
az apró erőddel büszkélkedő, hegyoldalba
épült Cazorla is egyike az andalúz vidék
eldugott nyaralóhelyeinek.

!

A helyi csapatok közül a Real Betisszel és a Sevillával 3-3
alkalommal, a Malagával kétszer mérkőztek meg labdarúgóink
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UTAZÁS #

A HELYI SPECIALITÁS, A TAPAS AMOLYAN SÖRKORCSOLYA, AMIT ÁLTALÁBAN ELŐÉTELKÉNT SZERVÍROZNAK.
BÁTRAN BÍZZUK A VENDÉGLÁTÓRA A
PÁROSÍTÁST, MERT PONTOSAN TUDJÁK, MELYIK ITALHOZ MILYEN ÍZESÍTÉSŰ FALATKA ILLIK

KÓSTOLJUNK BELE!
Aki felkeresi Andalúziát, annak
egyenesen kötelező sorra megízlelni a helyi konyha specialitásait.
Már csak azért is, mert eredeti recept szerint, helyi hozzávalókból,
a helyiek tudása szerint készítve
egészen sajátos ízélményben
lehet részünk. Mindezek alapján
alapfogás a hideg, leginkább
kígyóuborkából, paprikából, vöröshagymából és paradicsomból
készült zöldségleves, a gazpacho, és a térség legjellegzetesebb itala,
a sherry likőr is. Utóbbi tökéletes kísérője
a flamencodallamoktól bizsergő, fülledt
spanyol éjszakáknak. Bátran térjünk be egy
barátságos kocsmába, hogy testközelből
figyelhessük meg a gitárost körbetáncoló,
flamencózó párokat. Amivel pedig érdemes
még számolnunk: bár Dél-Spanyolországban az időzóna ugyanaz, mint nálunk, közel
egy órával később megy le a nap. Ezzel
együtt Andalúziában mindent később csinálnak. Később kelnek, később esznek és
később is térnek nyugovóra.

!

1975, 1979, 1982, 1983 és 1984 nyarán is Andalúziában játszott a focicsapat,
a mérleg 3 győzelem, 1 döntetlen, 8 vereség
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# ÖRÖKZÖLD

Befejeződött Budapest síbajnoksága,
a jégkorongrangadón pedig a Ferencváros a Megyeri úton nyert 5:2-re az
Újpest ellen. Rendben, de vajon mi köze
mindennek főhősünkhöz, Branikovits
Lászlóhoz, aki egyike az FTC valaha volt
legkedvesebb, legszeretetreméltóbb,
legtisztességesebb és – hogy erről se
feledkezzünk meg – az egyik legnagyobb
talentummal bíró játékosainak?
SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

BEUGRÓBÓL
FŐSZEREPLŐ

A FUTBALL
SZÍNPADÁN
A FENTEBB IDÉZETT FUTBALLIDEGEN” címek a
”
Népsport 1967. február 2-i számának címlapjáról valók, ahol
ott áll az a hír is, miszerint a Ferencváros labdarúgócsapata
”
három mérkőzésből álló portyára az Egyesült Arab Köztársaságba utazik. 15 játékos kel útra, a névsor: Takács, Novák,
Mátrai, Havasi, Páncsics, Szűcs, Juhász, Karába, Albert, Rákosi, Fenyvesi, Horváth L., Mezei, Katona és Brannikovics.”
Igen, így: két n”-nel és cs”-vel a végén…
”
”
Több ez, mint kordokumentum, hiszen a Népsport már
akkoriban messze a legpontosabb, a legszakmaibb sportlap
volt, ott nem lehetett (komoly büntetés nélkül, ezt személyes tapasztalatból mondom…) rosszul leírni még az ifi III-ban
szereplő játékosok nevét sem.
Ez a hiba mégis becsúszott, ami sokkal inkább Brani”
”
akkori jószerivel teljes ismeretlenségének, mint az újságíró
felkészületlenségének az oka, de ez ma már édes mindegy.
A lényeg: az akkoriban a 17. életévet is csak néhány héttel
korábban betöltő tinédzser olyan társaságba csöppent,
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akik közül többeket már személyes ismerősként” emlege”
tett a világsajtó… (Ne feledjük: alig fél évvel vagyunk túl az
1966-os, számunkra többek között brazilverést hozó angliai
világbajnokságon…)
Apám 1967 januárjában szerződött a Fradihoz vezetőedzőnek, ezen a túrán debütált, és élete első, Fradi-edzőként
összeállított kezdőcsapatában ott szerepel az egyben”
”
élete első mérkőzését játszó Brannikovics” László neve...
”
Kikaptak ugyan az EAK válogatottjától 2:1-re, de amellett
ne menjünk el szó nélkül, hogy ezen a túrán nem vett részt
az a Varga Zoltán, akit akkor már zseniként emlegettek, és
akinek posztján, ráadásul az általa mágikussá tett 8-as mezben, Brannikovics” Lászlónak kellett helytállnia.
”
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Az előző stadion első ferencvárosi gólját is ő lőtte 1974-ben,
az MTK elleni örökrangadón
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# ÖRÖKZÖLD

Semmi sincs talán, ami jobban jellemzi Branikovits sorsát,
mint az a tény, hogy hazatérve a bajnoki rajton a Diósgyőr
ellen is ott van a kezdőben (ekkor a sportlapban már helyesen szerepel a neve…), hiszen míg Egyiptomban Varga, úgy
az első bajnokin Albert hiányzik a csapatból, így Braninak”
”
hol az egyik, hol a másik futballzseni helyére állva kellett
bizonyítania.
Hegedülj Paganini, énekelj Pavarotti, táncolj Barisnyikov,
fess Chagall, készíts szobrot Michelangelo helyett…
Ugye, hogy a puszta gondolatba is beleremeg még az is,
akinek nem ezt kell tenni, csak azt olvassa, hogy volt egy
17 éves srác, aki hol Albertet, hol Vargát volt kénytelen”
”
helyettesíteni Európa akkoriban egyik legjobbnak számító
csapatában.
És hogy nem omlott össze az irdatlan teher alatt, azt semmi
sem bizonyítja jobban, mint hogy egy idő múltán a drukkerek úgy megszerették ezt az ördögien cselező, abszolút
kiszámíthatatlan megoldásokra képes Albert-hasonmást”
”
(tudni kell: Brani mind testalkatában, mind mozdulataiban,
mind játékstílusát tekintve kísértetiesen hasonlított a Császárhoz), hogy a KisFlóri” becenevet adták neki. Ami per”
sze egyszerre volt pokolian nehéz hátizsák és a legnagyobb
megtiszteltetések egyike…
Ezt az irgalmatlanul nehéz, a szupersztárok beugrója”
”
szerepet egészen 1968 októberéig kényszerült eljátszani,
hiszen Varga Zoli akkor felejtett el” hazajönni a mexikói
”
olimpiáról, ami egyben azt is jelentette, hogy Brani számára megnyílt a teljes kibontakozás útja. Ezt követően nem
igazán volt kérdéses (egészen Dalnoki Jenő vezetőedzővé
avanzsálásáig…), hogy ki játsszon a mindenkori center mellett a jobbösszekötő posztján.
Azért írom, hogy a mindenkori, mert míg 1967 és 1968
októbere között a Varga, Albert dupla hegycsúcs meredezett előtte, addig 1969 júniusának közepén egy Engedahl
nevű dán kapus tett arról, hogy Albert is kiszálljon az aktív
játékból, így Braninak kettő helyett már egyetlen igazi vetélytárssal sem kell megküzdenie.
Dicséretére legyen mondva, amikor még csak az örök beugró statisztaszerepe jutott neki, akkor sem berzenkedett,
nyűglődött soha, igaz, furcsa is lett volna, hiszen az nem az
edző igazságtalansága (apám nagyon szerette, egészen
biztos, hogy a húsz legkedvesebb játékosa között tartotta
nyilván), hanem a sors borzalmas ítélete volt, hogy éppen két
világsztárt sodort útjába a futball forgószele.Viszont amikor
lehetőséghez jutott, szinte mindig fényesen bizonyított.
Élete legnagyobb alakítását is beugróként nyújtotta, 1968
januárjában, Liverpoolban.
Az 1967 decemberében hétpontos előnnyel és azóta sem
igen látott szenzációs játékkal megnyert bajnoki cím után
a zöld-fehér játékosoknak nem sok pihenőjük maradt,
mert a VVK-ban (ekkor már túl voltak az Arges Pitesti és a
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A liverpooli és a bolognai VVK-mérkőzések után is
címlapra került a Népsportban
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A BAJNOKI RAJTON
A DIÓSGYŐR ELLEN
IS KEZD, HISZEN
MÍG EGYIPTOMBAN
VARGA, MOST ALBERT
HIÁNYZIK, ÍGY BRANINAK HOL AZ EGYIK, HOL
A MÁSIK FUTBALLZSENI
HELYÉRE ÁLLVA KELLETT
BIZONYÍTANIA
Zaragoza kiverésén) egy igazán parádés falat, a Liverpool
került a tányérjukra.
Flóri már az első, a hazai meccset is kihagyta, és nem utazott
el a csapattal a január 9-én (!) lejátszandó visszavágóra sem…
Mindkétszer Branikovits helyettesítette a visszavágó idején
már aranylabdás Császárt, és bár az első mérkőzésnek (még
november végén a Népstadionban) a gólszerző Katona Sanyi
volt a hőse, Brani nagy napja az Anfielden jött el.
A szó szerint bokáig érő hóban (ma fel sem merülne annak
lehetősége, hogy egy mérkőzést hasonló körülmények
között lejátsszanak, aki nem hiszi, nézze meg az összefoglalót, isteni szerencsére van róla vagy 20 perc a legnagyobb
videómegosztón…) küszködő csapatok gigászi csatáját egy
tipikus Branikovits-góllal (Varga remek kiugratását csippentette át a tehetetlen kapus felett) a Fradi nyerte, és jutott
tovább. S bár a mezőny két legjobbja Novák Dezső és a
fantasztikusan futballozó Varga Zoltán volt, a másnapi angol lapok címoldalán, mint aki legyőzte a liverpooli futballhősöket, Branikovics (még mindig cs-vel…) László neve és
”
képe szerepelt.
Ha korosztályom tagjai közül bárkinek csak egy emléket
lenne szabad visszaidéznie a mindenki által fantasztikus
közszeretetnek örvendő Brani játékosmúltjából, akkor az
biztosan ez a liverpooli csodagól lenne.
Pedig még több száz NB I-es mérkőzést játszott a Fradiban,
hatszor válogatott is volt (elkeserítő, a tudása alapján egyenesen megalázóan kevés e szám…), és ezüstérmes csapat
tagjaként térhetett haza a müncheni olimpiáról.
Aztán egyszer csak úgy látták a Fradiban, hogy nincs már
rá szükség.
Megalázva, összetörve, kisemmizve távozott.
Ma mégis azt mondja: nem az(ok) jelenti(k) a Fradit, aki(k)
őt onnan kitaszítottá(k). A klub szeretete azóta is kitéphetetlenül benne él.
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# GASZTRO

KEDVES

EMÉSZTÉSÜNKRE
Azt régóta tudjuk,
hogy hasunk és
szívünk között van
egyfajta romantikus kapcsolat.
De előbbi messze
nem csak testünk
motorja felett bír
ekkora befolyással. Nincs ugyanis tartós (sport)
siker egészséges,
egyensúlyban lévő
és megfelelően
támogatott emésztés nélkül.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
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HASBAN DŐL EL

Egy sportoló energiaigénye – a fizikai
terheléssel arányosan – jóval magasabb,
mint az átlagemberé, ennek megfelelően többet eszik és több kalóriát is éget
el. Ebben a pluszban pedig a rostoknak
kiemelt szerepük van az emésztés egyensúlyának megőrzése szempontjából. Nem
mindegy azonban, hogy melyik típusa
milyen arányban kap helyet az étrendben.
Nem növelhetjük például büntetlenül a
teljes kiőrlésű gabonafélék mennyiségét a
tányéron. Az ugyan pozitívum, hogy ezek a
vízben nem oldódó rostok gyorsan átjutnak
a vastagbélrendszeren, de ezzel együtt
csökkentik az ásványi anyagok – különösen
a kalcium – felszívódását is. De a másik
”
véglet sem kívánatosabb. Ha a rost szinte
teljes egészében hiányzik az étkezésből, a
bélflóra jó baktériumai nem kapnak elég
muníciót, hogy ellássák a feladatukat –
melyek közül a legfontosabb, hogy fenntartsák a balanszot, és pl. B2-, valamint
B3-vitamint termeljenek. Ezzel pedig egyre
nagyobb teret nyernek a toxikus mikrobák,
amit anyagcsere- és emésztési problémák,
puffadás, székrekedés vagy hasmenés
formájában ad hírül a szervezet” – világítja
meg a sporttáplálkozás komplexitását az
emésztés szempontjából dr. habil. Fritz Péter, a zöld-fehér család egészségtudományi
szakértője. Ezzel együtt pedig az arany középutat is kijelöli: ”Ahogy a táplálkozásunk
más szegmenseiben, itt a vegyes kell hogy
legyen a kulcsszó. Azaz vízben oldódó és
vízben nem oldódó rostokat egyaránt be
kell építenünk a mindennapjainkba, hogy
emésztésünk észrevétlen – azaz egészséges és stabil – maradjon.”
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Az új szezonban a Groupama Aréna kínálatába új sör került,
immáron Dreherrel a kézben szurkolhatunk a csapatnak
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GASZTRO #

”AHOGY MONDANI
SZOKTUK: A STRESSZ
MINDENKINÉL
GYOMORRA MEGY.
EZÉRT IS ESIK EGYRE
NAGYOBB FÓKUSZ A
BÉLFLÓRÁRA, ÉS ARRA,
HOGY MIND TÖBBET
TUDJUNK MEG RÓLA.
AZ MÁR MOST LÁTSZIK,
HOGY AZ EGÉSZSÉGES
TÁPLÁLKOZÁS IS EZEN A
SZINTEN DŐL EL.”

NAGY A NYOMÁS

Mindez persze egy sportoló esetében
hatványozottan nehéz feladat, hiszen az
élsport maga egy komfortzónán kívüli helyzet – elég csak a versenyekre és
az azokkal járó utazások és időeltolódás
okozta stresszre gondolnunk. A szervezet
a külső-belső sokkokra más-más módon
reagál, de a pszichoszomatikus tünetek
nagy eséllyel a gyomrot is elérik. ”Az ilyen
hatások kezelésére van szükségünk pre- és
probiotikumokra, melyeket a sportolóknak
intenzívebben ajánlott szedniük. Előbbiek
– például fél kilogramm zamatos sárgabarack formájában – a prevenció jegyében
arra szolgálnak, hogy jól tartsuk a mikrobiomban élő jó szándékú bacilusokat,
míg utóbbiak a meggyengült védőpajzs
feltöltésével a rehabilitációt támogatják” –
ad állásfoglalást a szakértő. Mindezt pedig
muszáj kellő mértékű odafigyeléssel megspékelni – éppen a vándoréletmód miatt.
A profi versenyzők kontinensről kontinensre járnak, így sok új és számukra idegen
gasztrokultúrával találkoznak. Míg az
idehaza használt vegyszerekhez, talajhoz
és főzési szokásokhoz hozzászoktattuk bélrendszerünket, addig egy távoli ország – és
főleg egy másik földrész – konyhája sok
veszélyt rejt magában. A sportolók már jól
”
tudják, hogy az egyik aranyszabály, hogy
külföldi tartózkodásuk alkalmával utcán
enni és a csapból inni vagy a csapvizet
bármilyen formában étkezési célra használni tilos. Emellett igyekezniük kell biztos
forrásból táplálkozni, és ismert ízvilágokat
keresni, minimalizálva ezzel annak esélyét,
hogy bármi idegen vagy szennyezett étellel
sokkolják a gyomrukat.”

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő
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Júliusban alattyáni, veszprémi, egri, szolnoki, győri és
zalaegerszegi országjáráson volt a labdarúgóbajnoki trófea

FIN_072-073_ZF_1908_FRITZ_3.indd 73

73

www.fradi.hu

15/07/19 10:20

# 13+1

PÁSZTOR

NOÉMI

1. Miként lettél kézilabdázó? Ez nem

lett. Ha mégis akad néhány óra, akkor
találkozgatok ismerősökkel, régi csapattársakkal, beszélgetünk, és iszunk
egy limonádét...

egy nagy sztori… Duci voltam kicsiként,
ezért kezdtem el sportolni. A suliban a
foci és a kosár sem volt szimpatikus, de
szerencsére, miután elhatároztam magam a sportolásra, pár nappal később
kiderült, hogy indul kézilabdaedzés.

8. Egyelőre csak kívülről nézhetted a
Bajnokok Ligája-meccseket, hogyan
viselted? Azt hittem, hogy nem lesz

ilyen nehéz, de aztán elég rossz volt.
Edzéseken ilyenkor ellenfelet játszottam mindig, ez volt a legnehezebb, és
nem is élhettem át a pályán a nagy
pillanatokat.

2. Hogy boldogulsz a budapesti közlekedéssel? Ha sietnem kell, akkor autóval

megyek, de suliba legtöbbször tömegközlekedéssel járok vagy rollerezem.
A budapesti közlekedésbe szerencsére hamar belejöttem: kértem néhány
applikációt, amely segít a menetrendekben, és utána már gyorsan megtanultam, mi honnan megy.
3. Mi a kedvenc ételed, italod? Az áfonyát bárhol, bármekkora mennyiségben megeszem, ez a piros gyümölcsök
nagy részére igaz. Legszívesebben
smoothie-kat iszom.

A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek.
Ezúttal női kézilabdacsapatunk beállóját,
Pásztor Noémit
faggattuk.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

9. Milyen tanulmányokat folytatsz a
sport mellett? A Semmelweis Egyetem

Egészségtudományi Karán dietetikát
tanulok. Most jön a harmadévem, öszszesen négyéves a képzés.

10. Szülővárosod, Szombathely csapata
feljutott az első osztályba, miként érint
ez téged? Nagyon örülök neki, hogy a

városban egyre népszerűbb lett a kézilabda. Igaz, én nem ebben az egyesületben játszottam: miután eljöttem,
korábbi csapatom átkerült az SZKKA-hoz. Nagyon kevés régi csapattársam maradt a klubnál, de jó érzés,
hogy majd mehetek haza játszani.

4. Mi a kedvenc filmed, sorozatod?

Az Életrevalók a kedvenc filmem, a
sorozatok közül pedig a Jóbarátokat
szeretem a legjobban.

5. Mitől tartottál legjobban, amikor a
Fradihoz szerződtél? Nem tartottam,

nem féltem igazán semmitől, inkább úgy
fogalmaznék, hogy kíváncsi voltam, hogy
meg tudom-e ugrani ezt a szintet, mert
Budaörsön az utolsó időszak rosszul
sikerült. Ugyanakkor bíztam benne: ha
eleget dolgozom, akkor képes leszek rá.

11. Mit tartasz az erősségednek, és miben
szeretnél mindenképpen előrelépni?

Amit elhatározok, azt mindig véghez
viszem, azt hiszem, eléggé kitartó
vagyok. A védekezésben szeretnék
leginkább fejlődni.
12. Szeretsz fesztiválra járni? Nem igazán. Nyáron eddig mindig az utánpótlás válogatottakkal voltam, most meg
pihenősebbre fogtam ezt a nyarat.
13. Jutott idő nyaralásra? Meglehetősen
sok vizsgám volt idén, de szerencsére
hosszú évek után nyaralni is eljutottam.
Horvátországban, Pag szigetén és Novaljában voltunk négyen barátokkal.
+1. Az életmottód röviden? Egy napot
se mosoly nélkül!

6. Mi a legnagyobb célod a pályafutásod
során? Azt hiszem, másoknak is ezek a
Született: Szombathely,
1999. április 2.
Magasság, testsúly:
180 cm, 77 kg
Poszt: beálló
Korábbi klubjai:
Szombathely (–2013), NEKA (2013–
2017), Budaörs (2017–2019)
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céljaik: szeretnék a válogatott meghatározó tagja lenni, világversenyen,
esetleg olimpián érmet szerezni, a
klubommal pedig Bajnokok Ligájadobogóra állni.

7. Mivel töltöd legszívesebben a szabadidődet? Mondhatnám viccesen, hogy

iskolába járok… De lényegében nincs
sok szabadidőm a suli és a kézi mel-
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11 bajnokin és 3 Magyar Kupa-mérkőzésen összesen
28 gólt szerzett a Fradiban
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