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TERET ADUNK
A VÁLTOZTATÓKNAK

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

mvm.hu

MENETREND #

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

FRADI.HU
!

A válogatottakkal és az egyéni sportágakkal kapcsolatos
programváltozásokat is érdemes követni a Fradi.hu-n
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2020.

EBBEN A
HÓNAPBAN

ÁPRILIS
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32 Üldözőből üldözött
16 Vincze Károly
története

6 Hírek házon belül

A következő
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2020.
április 30-án
jelenik meg!

www.fradi.hu
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18 Visszatért, és itt is marad

8 Exkluzív hírek
testközelből

22 Matétea: varázsital

a Fradiban

12 Kőbe vésett
példaképek

24 Komoly előnnyel az élen

14 Én Fradim

28 A görbe tükrök csapdája
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34 Mint a jó bor
36 Szeressék a sportot
38 Még jó, hogy van
miről mesélni
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A labdarúgást érintő rendkívüli intézkedések nem érintik
a Fradi Shopot, az továbbra is várja a drukkereket
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48

LEVÉL #

EGÉSZSÉG A NEGYEDIK E

A világjárványnak nyilvánított koronavírus komoly összefogást és felelős magatartást igényel
mindenkitől Magyarországon, s ebben a Ferencvárosi Torna Club alapfilozófiájából adódóan a
kezdetektől abszolút partner. A klub két héttel
ezelőtt például szigorú intézkedéseket vezetett
be, az FTC-MVM Sportközpont egyetlen telephelyére sem léphetett be sem szülő, sem nagyszülő, sem egyéb hozzátartozó, sem megbízott kísérő, sem vendég. Akinek a gyermeke nem tudott
egyedül öltözni, nem látogathatta az edzéseket,
amelyeket kizárólag a különböző szakosztályok
szoros felügyelete és szabályozása mellett tarthattak meg. Nem mellékesen az FTC munkatársai
is csak a testhőmérséklet ellenőrzését követően
juthattak be a sporttelepre. Emiatt senki sem
hisztizett, mindenki megértette, hogy ezzel juthatunk túl minél előbb ezen a nehéz időszakon.
Másként fogalmazva, mindenki precízen magáévá tette a szlogent: fradistának lenni felelősség!
Ráadásul a világban a karantén alá vont vagy
már meg is fertőzöttek közt felettébb sok a
sportoló. Ez üzenet is egyben, hogy senki sincs
biztonságban, viszont összefogással, egymásra
figyeléssel, az előírások betartásával továbbra is
nyugodt, biztonságos környezetet teremthetünk
szeretteink számára. Ezért fontos vigyáznunk
egymásra, a higiéniai, s az évtizedes szokásrendtől eltérő kérések – puszi, ölelés, kézfogás
– nyegle, felületes és buta elutasítására tudatlanság és információhiány esetében sincs mentség.
Elvégre az önzés, a kivagyiság nem győzhet
egyetlen közösséggel szemben sem, nincs az a
siker, az a fényes győzelem, ami az egészségnél
fontosabb lehet. Ezt a sportolók tudják, mint
ahogy a Fradi-családban is mindenki megértette,
hogy a bajnokságok szünetelnek, a fontossági
sorrend megváltozott, a címerünkben található
három klasszikus E betű újabbal egészült ki, az
egészséggel. Ahogyan együtt sikerült megélni a
győzelmeket, bajnoki címeket, a tavalyi arany
évet, úgy most is csak együtt tudjuk leküzdeni
a nehézségeket. S le is fogjuk küzdeni, mert a
fradista a legnehezebb helyzetben sem adja fel,
összeborul, összefog, irányt és példát mutat.
Ezúttal sincs másképpen.
Éppen ezért figyeljünk, vigyázzunk egymásra,
hiszen ennek a csodálatos klubnak, a Ferencvárosnak mindenkire szüksége van szűkebb pátriájában, s remélhetően hamarosan a lelátókon is.
Legközelebb ott találkozunk mindahányan…

32

48 Idő előtti címvédés

66 A levendulák földjén

50 Fradi-kvíz

70 Árnyék (közép)csatár

52 Kató néni, az ősfradista

72 Tudatosság tálalva

58 Vendégtoll:
Szentesi Zöldi László

74 13+1 kérdés
Vécsei Bálinthoz

60 A hónap fotója
62 Színre színt

!

Márciusban véradást szerveztek a népligeti sporttelepen
az FTC dolgozói, a levett vérmennyiség 138 emberen segíthet
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GYORS
10 ARANY 2 BAJNOKTÓL
Rövidpályás gyorskor
csolyázóink a budapesti
Gyakorló Jégcsarnokban
megrendezett utánpótlás
országos bajnokságon jól
szerepeltek. A fiúk junior
B és C kategóriájában is
ferencvárosi versenyző
nyakába került az arany
érem. Előbbiben a nem
rég a dordrechti felnőtt
világkupán induló Nógrádi
Bence 500, 1000 és 1500
méteren, illetve a szuper
döntőben is első lett, így
megnyerte az összesített
pontversenyt. Utóbbi kor
osztályban Csizmadia Márk
333, 500 és 777 méteren
is diadalmaskodott, így a
pontverseny élén végzett.
A lányoknál Albert Viktória
remek ezüstéremmel zárt
az összesített pontverseny
ben. Tehetséges korisunk
500-on harmadik, 1500on pedig második lett, a
szuperdöntőben viszont
aranyat nyert. A váltóver
senyek során fiúcsapatunk
a C–D kategóriában és
mix váltónk is ezüstérmet
szerzett.

ÚJDONSÁG:
FRADI SULIGA

Klubunk életében fon
tos szerepet tölt be a
társadalmi felelősség
vállalás, ennek újabb
kezdeményezéseként
2019-ben elindítottuk a
Fradi SuLigát, amely a
ferencvárosi iskolák és
amatőr sportegyesüle
tek közötti vetélkedés.
A Fradi SuLiga nem
egy hagyományos
focibajnokság, hiszen
nemcsak a pályán
nyújtott teljesítmény
dönti el, hogy melyik
9. kerületi iskola vagy
csapat lesz a bajnok.
Télen sem szünetelt a
program, csak éppen
ekkor nem a labdát
rúgták a gyerekek,
hanem klubunk work
shopokat tartott nekik.
A foglalkozásokra
minden alkalommal
egy-egy sportolónk is
ellátogatott.

VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK
SZÉKELY ÉVÁTÓL

Március 11-én a budapesti Farkasréti
temetőben helyezték végső nyugalom
ra a Ferencvárosi Torna Club egykori
klasszis úszóját, az olimpiai bajnok Szé
kely Évát. A Nemzet Sportolója címmel
is kitüntetett egykori klasszis úszónk
2020. február 29-én, életének 92.
évében hunyt el. A gyászszertartáson
a magyar olimpiai mozgalom nevében
dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok
birkózó, az úszótársadalom nevében
dr. Hargitay András, míg a családtagok
képviseletében lánya, dr. Gyarmati
Andrea búcsúzott az elhunyttól. Szé
kely Évát Isten nyugosztalja, emlékét
örökké megőrizzük!

VERRASZTÓ-BRONZ
BERLINBŐL
Berlinben rendezték meg
a Berlin Swim Open
nemzetközi úszóversenyt,
amelyen a Ferencváros
versenyzője, Verrasztó
Evelyn is elindult. Magyar
bajnokunk legjobb ered
ményét 100 méter gyorson
érte el, ahol 56,53 másod
perces idejével bronzérmet
szerzett.
www.fradi.hu

FIN_006-007_ZF_2004_hirek_4.indd 6

6

!

Albert Viktória viselte a debreceni Európa-bajnokságon
a Fradi-sas jelmezét és nyerte meg a kabalafutamot az FTC-nek
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HEISTER:
HOSSZABBÍTÁS!

A jövőben is magyar
bajnoki címvédő és listave
zető labdarúgócsapatunkat
erősíti Marcel Heister, aki
március elején aláírta új
szerződését klubunkkal.
A német–horvát kettős
állampolgárságú hátvéd
2018 nyarán csatlakozott
a Fradihoz. Azóta előbb
élvonalbeli ezüst-, majd
aranyérmet nyert zöld-fe
hérben, s több európai ku
pamérkőzésen is szerepelt.
A Ferencvárosban eddig
57 mérkőzésen lépett
pályára, egy gólt szerzett.

!

Marcel Heister mezszámát (26) régen Dragóner Attila viselte,
aki részt vett az 1996-os atlantai olimpián is

FIN_006-007_ZF_2004_hirek_4.indd 7

7

www.fradi.hu

2020. 03. 18. 9:06

# ZÖLDÖVEZET

ÚJDONSÁGOK A
FRADIMÉDIÁTÓL

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
TÉVÉADÁSAINK FELIRATOZVA
Szurkolóink már megszokhatták, hogy az M4 Sporton
keddenként futó Fradi TV videós anyagait az adás
másnapjától megtalálják az FTC hivatalos honlapján, a
Fradi.hu-n is. Ez a jövőben sem változik, sőt. Mostantól
minden adásunkat felirattal látjuk el, azaz honlapunkon,
Facebook-, YouTube- és Instagram-csatornánkon is így
nézhetőek meg az egyes anyagok. És hogy ez miért is
jó? Fontos lehet siket- és hallássérült drukkereinknek,
akik így halló társaikhoz hasonlóan nem maradnak le
egyetlen Fradi TV-ről sem. De a fiatalabb generáció
tagjainak is kedvező lehet, akik ma már legtöbbször telefonon követik a Fradival kapcsolatos híreket. Így pedig
– például a tömegközlekedésen vagy az iskolában – nem
mindig van lehetőség arra, hogy teljes hangerőn nézzék
és hallgassák az adásokat.
MINT EGY MÁSIK UNIVERZUM
A FradiMédia folyamatosan próbál minél több újdonsággal előállni, korábban nem látott tartalomtípussal beszámolni a klub hétköznapjairól vagy csak egy-egy érdekes
történésről. Az egyik kedvenc, különleges tartalmunk az
elmúlt időszakban annak a Tokmac-találatnak a bemutatása volt, amelyet videósunk segítségével egy másik
"
univerzumba” tudtunk helyezni. A rajzszerű megjelenítéssel olyan hatást keltett a gól, mintha egy képregényből lépett volna ki a hős – a végeredmény az FTC
Instagram-oldalán (ftcofficial) látható.
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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
PROJEKTMENEDZSER: Nagy-Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,
zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei,
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.
A kiadó a MATESZ tagja!

REBROV A LELÁTÓN
Férfi labdarúgóink vezetőedzője, Sergei Rebrov minden
szempontból átérzi, hogy a Ferencváros Magyarországon tényleg egy igazi család. Vezetőedzőnk azonban
finoman szólva sem magamutogató típus. A szereplésnél
sokkal jobban kedveli a munkát, a médiának való megfelelésnél pedig a családját. Ezért fontos, hogy vízilabdavagy éppen jégkorongmérkőzéseken is nyitott szemekkel járjanak fotósaink, Rebrov ugyanis rendszeresen jár
családjával az FTC más szakosztályainak a találkozóira is.
Kis túlzással inkognitóban. Ukrán mesterünk legutóbb az
FTC–Újpest hoki ob I-es döntőn (egyben Erste Liga-elődöntőn) volt ott, és ki is szurkolta az utolsó harmados
fordítást és a 3-1-es sikert. A koronavírus-fertőzés
megelőzése érdekében a hazai szövetség ezt követően
véget vetett az Erste Liga küzdelmeinek, így utólag kiderült, hogy a második hokiderbin aratott győzelem
azt is jelentette: Rebrov a friss magyar bajnokot és
a friss Erste Liga-győztest láthatta.
www.fradi.hu

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)
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Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk
és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek.
Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói
fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.
A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB KIADVÁNYAI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD,
GYEREKLÉLEK, APA MAGAZIN, FAMIILY.HU, SHOPPIEGO
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE,
BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4,
N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,
MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN,
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS,
4NETPLAYERS, GOLEM
Lengyelország: CKM.PL, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA, SHOPPIEGO
Az itt írt e-mail címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
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Sergei Rebrov fiatalon jégkorongozott is
a labdarúgás mellett
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Ízesítse meg a

húsvétot!

Keresse Deluxe termékeinket
04. 06-tól üzleteinkben!*

A termékek nem képezik részét állandó kínálatunknak és a készlet erejéig kaphatók.

*

# HÍREK

DÖME BÜSZKE
A FRADISTA
KORSZAKAIRA

Az FTC Baráti Kör februári összejövetelén Bálint László
elnök Détári Lajost köszöntötte vendégként.
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

A 61-szeres válogatott, hétszeres
világválogatott és egyszeres Európaválogatott Döme labdarúgó-pályafutásának ismertetését szerényen,
néhány mondatban próbálta elintézni,
azonban a hallgatóság
kérdéseire adott válaszaival karrierjének teljes képe kirajzolódott. Az
Aszfaltútépítőknél korengedményes
hamis igazolással indult
pályája. A Honvédban elért három
bajnoki cím és egy kupagyőzelem,
a Frankfurtban német kupasikert jelentő csodálatos gól, az olasz- és
görögországi szereplés mind-mind
szóba került. Döme elégedett a
2001-ben befejezett pályafutásával,
bár amiatt hiányérzete van, hogy
nem próbálhatta ki magát olyan nagy
csapatban, mint a Barcelona
vagy a Juventus. Pedig közel állt ehhez is, azonban mivel folyamatos
kölcsönszerződéssel szerepelt külföldön, mások döntöttek a sorsa,
egy-egy átigazolása felett. Hálásan
gondol arra, hogy olaszországi
bolyongásai közepette 1993-ban ideiglenes játékengedéllyel három
és fél hónapot a Fradiban is játszhatott.
Edzői tevékenysége már kevésbé
sikeres. Különböző szintű
csapatoknál próbálkozott, amelyekre
általában az volt jellemző, hogy
anyagi problémákkal küszködtek,
nehéz volt eredményt elérni.
A Fradinál szakmai igazgatóként
eltöltött időszakra szeretettel

www.fradi.hu
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emlékezik. A csapat
benntartása az első
osztályban, a keret
megerősítése – elsősorban magyar játékosokkal – volt a feladata.
Ez részben sikerült,
de az igazán jó eredmények elmaradtak, ezért
békés, barátságos
válás következett.
A magyar labdarúgás
mai helyzetével kapcsolatban kritikusan
fogalmazott. A 12
csapatos NB I-et kevésnek, a háromfordulós
rendszert igazságtalannak tartja. Nem érti,
miért nem alkalmaznak
edzőként több, megfelelő papírokkal is rendelkező egykori kiváló
játékost. Közülük a legjobbakat a gyerekeknél
kellene foglalkoztatni,
akikre a srácok mint
példaképekre néznének
fel, s akik a gyakorlatokat képesek is lennének bemutatni. A
labdarúgással való jelenlegi kapcsolata
is ebbe az irányba mutat. Az Újlengyelben létrehozott Détári-focisuliban
dolgozik, 5–13 éves fiatalokkal foglalkozik. Meggyőződése, hogy ebben
a korban kell megfelelő képzéssel
felkészíteni a gyerekeket a nagypályás
szereplésre.
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Reméli, eredményes lesz a munkája.
Döme ugyan mind játékosként, mind
edzőként csak rövid időt töltött
el a klubunknál, eme beszélgetés
során is megtapasztalhatta, mit
jelent a Fradi-család, érezhette
a baráti kör tagjainak szeretetét.

Az Olimpiakosz 18 millió német márkát fizetett Détáriért
1988-ban, amivel akkor ő volt a világ legdrágább játékosa
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FRADI CSOKI
BELGA CSOKOLÁDÉBÓL
KÉSZÜLT DESSZERTEK

# HÍREK

GYORS
ÚJABB ÉREMESŐ
UTÁNPÓTLÁS
ÚSZÓINKTÓL
A Tüske-uszodában
rendezték meg az utánpótlás úszók Budapest
Kupájának első fordulóját, illetve az Utánpótlás Versenyt. Az
FTC mindkét viadalon
népes csapattal indult.
Az Utánpótlás Versenyen két arany-, három
ezüst- és négy bronzérmet nyertek a fradisták,
míg a Budapest Kupán
három második és két
harmadik helyezést szereztek a gyerekek, így
a Ferencváros összesen
14 éremmel zárta a két
versenyt.
AKROBATIKUS
BEMUTATKOZÁS
Az akrobatikus tornászok Portóban megrendezett világkupája több
szempontból is történelmi volt, ugyanis a Balance ATC-FTC vegyes
női csapata először
indult felnőtt versenyen.
A Vincze Zita, Kutasi
Vivien és a fradista Horváth Elizabet alkotta trió
előbb bejutott a döntőbe, majd 26,490 pontot
szerezve az ötödik
helyen végzett, és ezzel
újabb sporttörténelmi
sikert könyvelhetett el.
A viadal a világbajnokságra való felkészülés
egyik állomása volt.

www.fradi.hu
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A FRADIÉ AZ ÉV
PÁLYAFENNTARTÓJA DÍJ

Immáron harmadik alkalommal rendezték
meg a pályafenntartók konferenciáját, a
helyszín ezúttal az új Puskás Aréna volt. Az
eseményen rekordszámú, 160 fős szakmai
közönség vett részt. 2020-ban is kiosztották Az év pályafenntartója díjat, amelyet
az NB I edzőlétesítményei kategóriában is
átadtak. A díjazott a tavalyi évhez hasonlóan Holló Patrick lett, aki az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban végzett színvonalas
szakmai munkájáért kapta az elismerést.
Gratulálunk!

13 BIRKÓZÓÉREM

KŐBE VÉSETT
PÉLDAKÉPEK

Újdonsült Európa-bajnokaink, a rövidpályás gyorskorcsolyázó testvérpár,
Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor,
valamint hét vízilabdázónk neve is
felkerült az Európa-bajnokok márványtáblájára a népligeti FTC-MVM Sportközpontban, s képeik a folyosók falait
is díszítik. Sportolóink nagy örömmel
vették az elismerést, különösen saját
nevelésű pólósaink, Vogel Soma és
Pohl Zoltán, akik fiatalon kifejezetten
a népligeti példaképek közé szerettek
volna bekerülni. Vízilabdázóink ráadásul az uszodai dicsőségfalra is felkerültek, és reményüket fejezték ki, hogy
még idén mellszobrot is kaphatnak
majd a sporttelepen az Olimpiai bajnokok sétányán...
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A Ferencváros birkózó-utánpótlásának versenyzői
kiválóan szerepeltek a
korosztályos viadalokon. A
nagykanizsai serdülő szabadfogású válogatón az 52
kilós Lengyel László aranyérmes lett, rajta kívül még
két-két ezüstöt és bronzot
szereztek a fradisták. A
dorogi diák I-es szabadfogású országos bajnokságon
is remekeltek fiataljaink.
Scheuring Vilmos (50 kg)
első helye mellett szintén
két-két ezüst- és bronzérmet nyertek birkózóink. A
junior korosztályú hölgyek
Somogyjádon megrendezett
válogatóján Szabó Nikolett
győzött az 55 kilogrammosok mezőnyében, Fülep
Zsuzsanna Viktória második
lett 72 kilóban, eredményeik
alapján pedig az FTC bronz
érmesként zárt a csapatpontversenyben. Szakosztályunk a három versenyen
összesen 13 érmet, köztük
három aranyat, hat ezüstöt
és négy bronzot szerzett.

Sajnos a világbajnoki márványtábla nem fog bővülni az idén
a Liu testvérek nevével, ugyanis a vb-t Dél-Koreában lefújták
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SZEMES GERGŐ
EURÓPA-BAJNOK

IRÁNY A VB!

Február 23. és 26. között a horvátországi Porecben rendezték meg
a kadet vívók Európa-bajnokságát,
amelyen a férfiaknál két ferencvárosi tőrözőnek, Horváth Somának és
Szemes Gergőnek szurkolhattunk. Az
egyéni csoportküzdelmekből Szemes
Gergő öt megnyert és egy elveszített asszóval a második helyen jutott
tovább, ahonnan egyenes volt az útja
a negyeddöntőig. A nyolc között a
francia Adrien Spichigerrel nagy és
izgalmas asszót vívott, a végén egy
találat döntött Gergő javára (15-14).
Az elődöntőben az orosz Ivan Buligát
15-10-re verte, így döntőt vívhatott a
szintén orosz Dmitrij Oszipov ellen.
A fináléban Gergő szenzációs volt.
Az első három percben 10 tust adott,
és bár az asszó második részében
Oszipov szépített, az FTC korosztályos világranglista-vezetője higgadt
maradt, újabb öt tussal 15:13-ra nyert,
és Európa-bajnok lett! Horváth Soma a
60. helyen zárt.

Fradista győzelem született a curling vegyes csapat
országos bajnokságának
második hétvégéjén, amely
az alapszakasz utolsó két
fordulójából és a helyosztó mérkőzésekből állt. A
hétfordulós alapszakasz
végén a három ferencvárosi
csapat, az FTC Osuma Mixed,
az FTC Fradi Mix és az FTC
Hammer Time közül utóbbi
bejutott az elődöntőbe, ahol
a Machevistóffal találkozott.
A Szurmai-Palotai Piroska,
Ézsöl Gábor, dr. Halász Csilla,
Fóti Balázs összeállítású FTC
Hammer Time 8-4-re nyert.
A két nyert meccsig tartó
döntőben a Team Kalocsayt
először 7-2-re, majd 7-6győzte le a Fradi csapata,
így aranyérmes lett. Az FTC
Hammer Time sikerével
kivívta a jogot, hogy magyar
válogatottként indulhat az
októberi világbajnokságon.

ELHUNYT CSUKÁS ISTVÁN

Gyászol a Fradi-család, 83 éves korában elhunyt
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-
díjas költő és író, Csukás István. Tizenhét éves
korában döntötte el, hogy költő lesz, miután
verseivel megnyert egy diákoknak meghirdetett
pályázatot. Megfordult a Magyar Televíziónál,
ahol munkáit, valamint később írásait is gyerekeknek szánta. Munkássága alatt olyan maradandó mesefigurákat alkotott, mint például Süsü,
a sárkány, Pom-Pom, vagy éppen Mirr-Murr.
Karakterei főképp rajz- és bábfilmekben bukkantak fel először, de regényeiből tévéfilmeket is
készítettek. Csukás Istvánt a sport is érdekelte,
de zenészként féltették őt a sérülésektől, így már
középiskolás éveiben abbahagyta a futballt. Arról, hogyan lett Fradi-szurkoló, korábban magazinunknak is mesélt.
Emlékét megőrizzük!

GYORS
FRADISTA MÉLTÓSÁG
Szokatlan mifelénk, ahogy a
Ferencváros az ősi rivális Újpest
legendájáról, Göröcs Jánosról
megemlékezett. Az önzés és a
mohóság manapság gyakorta
felülírja a szívbéli barátságot és
méltóságot, ezért is volt megható,
ahogy a DVSC elleni meccs előtt a
Groupama Arénában – miközben
a kivetítőn megjelent a fotója – a
február végén elhunyt Titire emlékeztek csendben a Fradi szurkolói;
ugyanekkor a nagy mesemondótól, Csukás Istvántól és az olimpiai
bajnok úszótól, Székely Évától is
búcsút véve
Sosem felejtem el, 2011 novemberében, Albert Flórián halálakor Göröcs
volt az első, aki az Üllői úti stadionban, a Springer-szobor tövében
fejet hajtott a Császár koporsója
előtt. Barátok voltak, no meg jó
futballisták, eredeti egyéniségek,
akik a nagy rivalizálás közepette
is figyeltek egymásra. Ezért is volt
jó látni, hogy a Ferencváros ismét
utat és példát mutatott, mennyire
fontos egymás és az emberi értékek tisztelete. Ezért is várhatjuk el
mindenkitől idehaza és szerte
a világban, hogy a Ferencvárost
nem muszáj szeretni, tisztelni viszont igen.
A Ferencváros méltósága, tekintélye és identitása az eredményeknél
is fontosabb, az egyéneknél meg
pláne. Ez mindig a Fradi irányadó
filozófiája volt, a gyakorlatban
viszont nem mindig valósult meg.
De törekedni kell rá. Ebből nem
engedhetünk, s nem is fogunk.
Bánki József

!

A 17 éves Szemes Gergő jelenleg indulna junior
vb-n is, amelyet azonban elhalasztottak
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ÉNFRADIM #

#enfradim
#

@vezer001

@Németh_Benedek_Fradi

@gereszilvia

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

@ zoltan.major.54
www.fradi.hu
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A rugdalódzót, kezeslábast, pizsamát és egyéb babaruházatot
keresd a Fradi Shopban vagy a Shop.fradi.hu oldalon
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FRADI
X
PULSAR 30.

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

# ÖRÖKZÖLD

Boldi,
a huncut
óvodás
Ezúttal Szimeth Krisztián, a klub
ügyvezető alelnökének titkárságvezetője kérdezte Vincze Károlyt,
a népligeti sportközpont közkedvelt
71 éves anyaggazdálkodóját:
nyugdíjasként honnan merít
energiát az állandó loholáshoz?
A mi generációnk másként van összerakva, ezért bírjuk a tempót. Meg egyébként
is, nagyon szeretek dolgozni, engem az
unalom megöl…

S

akkor, íme, Vincze Károly története,
amely a népligeti mindennapokba
enged némi betekintést:

– A klub két derűs autóvezetőjével,
Török Ferivel, Balogh Andrissal, no
meg a képszerkesztő, művészeti vezető
Fábián Gergővel vagyunk egy szobában.
Általában utóbbi három gyermeke szokott
pezsgést hozni köreinkbe.
Főként Gergő legkisebb fia, Boldi igényel komolyabb kontrollt, négyéves kora
ellenére ugyanis meglehetősen huncut
legény. Egyszer például megesett az is,
hogy telefonon felhívatta a szüleit az
óvodából, nincs jól, jöjjenek érte. Anya és
apa annak rendje és módja szerint rohant
a gyermekért, majd munkájuk miatt jobb
híján behozták a Ligetbe. Ekkor már itt
volt a szobában a két nagyobb fiú, Bence
és Balázs is, akik aggódva figyelték a kis
öcsit, vajon mi lehet a baja. Boldi, ahogy
megérkezett, leült az asztalhoz velem
szemben, s amikor ránéztem, kapásból
láttam, hogy nem lehet komolyabb gond,
a hogyléte felől érdeklődve pedig hamarosan jött is az őszinte válasz: már semmi
gond, jól vagyok! Közben persze folyamatosan nevetett, ahogyan mi is, igaz, arra
már nem gondolt az ebadta: a jövőben
már többszörösen bebiztosított információkkal rendelkezik mindenki, ha Boldi az
oviból méltóztatik telefonáltatni…
www.fradi.hu
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VINCZE
KÁROLY

A LABDA KÉZRŐL KÉZRE, LÁBRÓL LÁBRA,
A TÖRTÉNET SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR. FERENC
VÁROSI SPORTOLÓK, KOLLÉGÁK MESÉLNEK EL
EGY-EGY ANEKDOTÁT, S MÁRIS PASSZOLNAK
EGYIK TÁRSUKHOZ. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

?

Ferenczi Márkhoz, az FTC-MVM Sportközpont
eseménykoordinátorához:
Milyen visszajelzéseket kap a népligeti rendezvényekkel
kapcsolatban az ideérkező ellenfelektől, vendégektől?
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A sporttelepen járva mindig mond egy-egy kedves szót,
hacsak nem épp heccelni próbálja az embereket
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# CÍMLAPSZTORI

Visszatért,
és itt is
marad!

FELEJTHETETLEN GÓL A LILÁKNAK

Somalia természetesen ma is pontosan emlékszik
a legtöbbet emlegetett góljára a Fradiban, amit
az Újpestnek rúgott 2013-ban.
Az akkori edző, Ricardo Moniz váratlanul
"
jobbhátvédnek jelölt azon a meccsen, és bejött
a húzása. Megindultam a partvonaltól, két
ember mellett is elhúztam a labdát, majd úgy 18
méterről ballal kapura lőttem. Beakadt a jobb
felsőbe. Életem egyik legnagyobb gólja” –
elevenítette fel a jelenetet. A meccset
megnyertük 2-1-re – a végén Csukics bombája
döntött –, Somalia találatát pedig az év
legszebb góljának választották.

www.fradi.hu
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Szélsőként érkezett 2011-ben, játszott hátvédet is,
Thomas Dollnál vált védekező középpályássá
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Somalia újra itt van. És még sincs itt
egészen, még várnunk kell rá. Az egykori brazil közönségkedvenc visszatérését mindenki nagy reményekkel várta, ám az eddig lejátszott nyolc tavaszi
mérkőzés közül csak egyen lépett
pályára. A magyarázat prózai: rögtön
az első meccsén, még február elsején
Kisvárdán kisebb sérülést szenvedett.
Jó hírrel szolgálhatunk, márciusban
már ismét a többiekkel edzett,
nem rajta és nem is Sergei Rebrovon –
hanem a koronavíruson – múlik,
hogy várni kell az újabb visszatérésére.

Öt éve, amikor Franciaországba, a Toulouse-hoz
"
igazoltam, megígértem, hogy visszajövök a Fradiba. Nem a levegőbe beszéltem. Már akkor is így
gondoltam. Nem adtam el a budapesti lakásomat, rendszeresen vissza-visszajöttem Budapestre, a Fradi meccsein is gyakorta megfordultam,
tartottam a kapcsolatot a korábbi csapattársakkal, Dénessel és Rolival, s persze Jeffyvel”
– elevenítette fel a közelmúltat.
Innen nézve érthető, hogy nem kellett rácsodálkoznia a változásokra a klubnál, de azért persze neki is
feltűnt, hogy a népligeti edzőcentrum az elmúlt öt
évben még szebbé és komfortosabbá vált, javult
az edzőpályák minősége, s többen dolgoznak a
stábban, immár fizioterapeutával és pszichológussal
is kiegészülve.

SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS
Somival az egyik hétközi tréning után beszélgettünk. Talán azért, mert fél órát csúszott az edzés,
de lehet, hogy csak azért, mert cseppet sem ad a
külsőségekre, nem kért további fél óra türelmet,
hogy lefürödjön, megebédeljen, ahogy az manapság szokás, hanem lehuppantunk az egyik kispadra,
s egyből belecsaptunk az interjúba. Elöljáróban elárulhatjuk, hogy angolul kezdtünk társalogni, aztán
egy-két elhaladó csapattárs ugratásának hatására
olykor átváltottunk magyarra, majd csatlakozott
hozzánk Jeffy, a honfitárs pályaedző, aki aztán
idővel kizökkent a tolmács szerepéből, s ugyancsak tréfálkozott a télen visszatért játékossal. Maga
Somalia is megerősítette, Jeffy – miként több brazil
játékosét – az ő beilleszkedését is megkönnyítette
Budapesten, a Ferencvárosban.
A jó hangulatú beszélgetést paradox módon a viszszatérés nehézségeivel kezdtük.
Szaúd-Arábiában nem voltak olyan intenzitású
"
edzések, mint itt, a Fradinál. Azt nem mondanám,
hogy leeresztettem, nem is éreztem jelentősnek
a lemaradásomat. Ezt bizonyítja az is, hogy már
február elején pályára léphettem. A testem, az
izomzatom mégis jelzett, meghúzódott a vádlim.
Nem volt más választásom, pihentetnem kellett.
Természetesen szeretnék minél hamarabb játszani, de türelmes vagyok, lépésről lépésre akarok
ismét formába lendülni. Áprilisban talán már újra
futballozhatok. Az a lényeg, hogy ami nekem jó,
az legyen jó a csapatnak és a szurkolóknak is” –
mondta szerényen, reménykedve.
Somalia azért is szeretne minél hamarabb újfent
bizonyítani, mert komoly tervei vannak a Ferencvárosnál.

!

Somalia és Csukics bombagóljai voltak az utolsó
bajnoki találatok az Albert Stadionban
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ÚJ SÉRÓ

Első fradista korszakához képest Somi egyvalamiben változott meg látványosan. Kinőtt a
haja... – Igen, akkoriban rendszeresen kopaszra
borotváltam a fejem. Szaúd-Arábiában aztán
megnövesztettem a hajam, úgy, hogy kétoldalt
felnyírattam. Az edzőnknek nem tetszett, azt
mondta, vágassam rövidebbre. Nem akarta megérteni, hogy azt nem lehet, mert így jó a frizurám.
Az lett a vége, hogy újra leborotváltattam a
hajam, de kicsit hagytam megnőni – röviden ez az
új séró története.
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RÖMI
A futballisták, sőt egykor
a sportolók körében általános volt,
hogy a szabadidejüket kártyázással
töltötték. A kütyük világában a közösségi életnek ez a formája letűnt,
a Fradiban mégis továbbél. Méghozzá a braziloknak köszönhetően!
Rendszeresen összejárunk Jeffy"
vel, Leóval, Isaellel, olykor mások is
csatlakoznak hozzánk, s olyankor
römizünk. Ezt a játékot én is itt
tanultam, s a többiekhez hasonlóan én is megszerettem”
– beszélt az immár brazil módiról...

Szervezettebb, professzionálisabb lett a klub” –
"
foglalta össze tömören a szemmel látható fejlődést.
Majd rátért a jövőre.
Ugyanaz a célom, mint mindenkinek a csapat"
ból: meg akarjuk nyerni a bajnokságot, hogy
ismét a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelhessünk. Persze szeretnék minél többet játszani, s
nemcsak ebben az idényben, hanem a következő
években is. Harmincegy éves vagyok, itt akarom
befejezni a pályafutásomat” – húzta meg egy
erős mondattal pályafutása tervezett ívét.
S ha ez nem lenne elég a szándékai komolyságát
illetően, Somalia azt is elárulta, minél hamarabb
szeretné felvenni a magyar állampolgárságot, sőt itt
telepedne le – a menyasszonyával együtt.
Szaúd-Arábiában ismerkedtünk meg, megérez"
tem, hogy ő az igazi, minél hamarabb szeretnénk
összeházasodni – árulta el, s arról is nyíltan
beszélt, hogy a kulturális különbségek nem számítanak. – A menyasszonyom muzulmán, de nem
fanatikus családból származik, én katolikus vagyok, de ez nem jelenthet gondot. Neki is nagyon
tetszik Budapest, itt fogunk élni.”
Somalia újra itt van. S nagyon úgy néz ki, hogy itt is
marad!

SZERVEZETTEBB,
PROFESSZIONÁLISABB
LETT A KLUB.
TÖMÖREN ÍGY
FOGLALTA ÖSSZE
A SZEMMEL LÁTHATÓ
FEJLŐDÉST A
FERENCVÁROSNÁL

RÓLA MONDTÁK
SERGEI REBROV: Mindenki emlékszik rá,
mindenki tudja, hogy Somalia milyen képességekkel rendelkezik. Ezért igazoltuk le. Ám
Szaúd-Arábiában nem végzett megfelelő
edzésmunkát, ezért is sérült meg. Nagyon
keményen dolgozik, újra meg kell erősödnie, s ha formába lendül, ismét komoly
értéke lehet a Ferencvárosnak.

www.fradi.hu
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DIBUSZ DÉNES: Derűs, jópofa srác, eredeti
egyéniség, akit a közösség és a közönség
is nagyon kedvel. Már korábban is játszottunk együtt a Fradiban, igazi csapatember
volt és az is maradt. A külföldi szereplés óta
még érettebb lett a játéka, és a gyorsasága
sem kopott meg. Sok pontot hozhat még
nekünk a hazatérése.
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LEANDRO: Az első pillanattól kezdve
nagyon jó barátok lettünk, amikor külföldön
játszott, akkor is tartottuk a kapcsolatot.
Akárhányszor beszéltünk, mindig csábítottam haza, örülök, hogy végre újra velünk
van. Nemcsak jó srác, hanem jó futballista is, gyors és veszélyes játékos, biztos
vagyok benne, hogy tud majd segíteni a
csapatnak az újabb bajnoki cím megnyerésében.

Első, 2011–12-es idénybeli csapattársai közül csak Lisztes
Krisztián maradt – edzőként – a Ferencváros kötelékében

2020. 03. 18. 11:15

SOMALIA

CÍMLAPSZTORI #

HIVATALOS NEVE:
Wergiton do Rosário Calmon
SZÜLETETT:
1988. szeptember 28., Rio de Janeiro
POSZTJA:
középpályás
MAGASSÁGA/TESTSÚLYA:
179 cm/73 kg
NB I-ES MÉRKŐZÉSEI/GÓLJAI:
94/14
KLUBJAI:
Bangu AC (brazil, 2007–2011)
Paraná Clube (brazil, kölcsönben, 2010)
Ferencváros (kölcsönben, 2011–2012)
Ferencváros (2012–2015)
Toulouse FC (francia, 2015–2018)
al-Sabab (szaúdi, 2018–2020)
Ferencváros (2020–)
LEGNAGYOBB SIKEREI:
Magyar Kupa-győztes (2015)
magyar Szuperkupa-győztes (2015)
magyar bajnoki 2. (2015)
magyar bajnoki 3. (2014)
az idény legszebb góljának választották
az Újpest elleni találatát (2013)

RIÓ VAGY BUDAPEST?
Somalia rajongása Budapestért
azért is értékelendő,
mert a világ egyik legszebb
városában, Rio de Janeiróban
nevelkedett. Természetesen
"
szeretem Riót, a téli szabadságot rendszeresen otthon töltöm, igaz, inkább a szomszédos Sao Conradóban, mert az
nyugisabb. Rio nagyon szép,
de ott élni azért nem olyan
egyszerű, Budapest sokkal
biztonságosabb” – zárta le
a Budapest vagy Rió polémiát.

!

A Toulouse-ban három év alatt 86 meccset
játszott és egy gólt szerzett
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# FUTBALL

VISSZATÉRT
A VARÁZSITAL
A FRADIBA

A Fradiban még Fernando Gorriaran kezdte, most Gastón Lodico
folytatja a matétea fogyasztásának hagyományát, ami Lionel Messitől
Edinson Cavanin át Cristiano Ronaldóig sokakat meghódított a futball
világában is. Mi az újdonsült fradista receptje, hogyan készíthető el
otthon és miért is tekintik varázsitalnak? Utánajártunk. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
Az argentin élvonalból szerződtetett Gastón
Lodico érkezésével egy varázsital” is visszatért
"
a Ferencváros öltözőjébe. Arról a matéteáról
van szó, amely a dél-amerikaiak koffeinben gazdag,
hagyományos itala. A guaraniktól származik,
Argentínában, Uruguayban és Paraguayban
is nemzeti italnak számít, együttesünk életébe
pedig néhány évvel ezelőtt az uruguayi Fernando
Gorriaran közvetítésével robbant be.
A matéfa (a dél-amerikai magyal) megszárított
leveleiből készülő főzet Európában is fénykorát éli.
A dél-amerikai labdarúgók rendre népszerűsítik a
matéteát az európai klubok öltözőiben. Edinson
Cavaniék a PSG-nél szerettették meg társaikkal, de
Lionel Messi is ezt issza Antoine Griezmann-nal a
Barcelonában, és a jelenleg a Juventusban futballozó
Cristiano Ronaldót is gyakran lehetett látni matéteát
fogyasztani. Ennek elsődleges oka, és a varázsital”
"

elnevezést is megmagyarázza, hogy sokak szerint
a sportolók számára kifejezetten pozitív hatásai
vannak: segíti a koncentrációt, éberebbé tesz, sőt
a mérkőzések utáni regenerációt is felgyorsíthatja.
A matétea tehát nem csak frissítő ital, sokkal több
annál. Jól bizonyítja ezt, hogy amikor a 21 esztendős
Gastón Lodico januárban megérkezett csapatunk
spanyolországi edzőtáborába, akkor még csak
néhány szavas angol szókincse ellenére is azonnal
matéteával kínálta a stábot. Az ital tehát barátságok
szövődését is elősegíti.
Valóban jó kapcsolatteremtő lehetőség a közös
"
kortyolgatás – árulta el Lodico. – Ha ezzel kínálok
meg egy olyan embert, aki még nem próbálta,
azzal egyúttal az ehhez fűződő szokást is megismertetem. Argentínában nagyon népszerű a maté,
sokan fogyasztják, én is nagyon kedvelem. Örülök,
ha a barátaimmal együtt vagyunk, és matézunk, de
családi körben is kellemes időtöltés. Az apukám és
az anyukám kínáltak meg először vele. Akkor még
nem igazán ízlett, de az idő múlásával megkedveltem.”
Bár több olyan videót is fellelni az interneten, ahol
– elsősorban azért, mert rengeteg szupersztár
kezében látható a matétea – már-már szupererőt
tulajdonítanak az italnak, Lodico állítja, ő csupán az
ízéért issza az elsőre sokaknak túlságosan is kesernyés italt.
Eme tea elkészítésére is igaz a mondás: ahány ház,
annyi szokás. A Lodico családban például nem
tartják szentségtörésnek, ha megédesítik a matéteát.

EDINSON CAVANIÉK
A PSG-NÉL SZERETTETTÉK MEG A MATÉTEÁT TÁRSAIKKAL,
DE LIONEL MESSI IS
EZT ISSZA ANTOINE
GRIEZMANN-NAL
A BARCELONÁBAN
www.fradi.hu
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Gorriaran jelenleg a mexikói Santos Laguna csapatát erősíti,
amelynek színei szintén a zöld és a fehér

2020. 03. 18. 9:11

FUTBALL #

A matézásnak saját készlete van, ami egy üvegből
"
(maté) és egy szívócsőből (bombilla) áll. A matéba
kell beletenni a füvet (yerba maté) és a vizet, majd
ezeket összeforralni addig, amíg szükséges. Többféle változata van, az alap mindig a zöldfű, amit
vízzel fel kell forralni. Keserű az íze, ezért például
az édesanyám mindig tesz bele cukrot. Vannak
olyanok, akik kávéval ízesítik, rengeteg változata
van, ízlés szerint variálható.”
Varázsital vagy sem, Gorriaran esetében bevált a sok
matétea-fogyasztás, az uruguayi játékos meghatározó tagja volt együttesünknek. Nekünk, fradistáknak
szinte mindegy is, hogy a matétea miatt vagy sem,
de Lodicótól is várjuk a hasonlóan jó teljesítményt...

bombilla

A MATÉTEA
JÓTÉKONY
HATÁSAI

1.	A matét töltsük meg a yerba maté
leveleivel körülbelül háromnegyed
részéig.
2.	Rázzuk össze a matét, amelyet
állítsunk a jobb oldalára úgy, hogy
a levelek csak a maté egyik oldalán
legyenek.
3.	Tegyük bele a bombillát úgy, hogy
annak vége a tök aljára érjen, a teteje
pedig szemben legyen a maté falával.
4.	A maté üresen maradt helyére
öntsünk hideg vizet, amíg az el nem
lepi a leveleket, majd – miután a
levelek megszívták magukat a hideg
vízzel – ugyanazon oldalra töltsünk a
fennmaradó helyre 70-80 fokos forró
vizet.
5.	A bombillával fogyasszuk el
az elkészített matéteát.

1.	Figyelemélénkítő
2.	Segíti a zsírok lebontását,
ezért diétázóknak is ideális
3.	Megfázás és influenza
esetén is hasznos
4.	Segíti a rehabilitációt

maté

yerba maté

!

Lodico barátnője, Oriana is megkedvelte Budapestet,
már többször ellátogatott hazánkba

FIN_022-023_ZF_2004_Nb1_Lodico_6.indd 23

23

www.fradi.hu

2020. 03. 18. 9:11

PONTVESZTÉSEK
DACÁRA IS
NAGY ELŐNY

# FUTBALL

A Fehérvár elleni győztes rangadót követően
a Ferencváros Mezőkövesden kikapott,
Zalaegerszegen ikszelt, otthon viszont
legyőzte a DVSC-t és a Kaposvárt is,
s továbbra is megnyugtató az előnye
a tabella élén a labdarúgó NB I-ben.
SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS
Nyugodt körülmények között utazhattunk Mezőkövesdre, úgy volt hatpontos előnyünk a Fehérvár előtt, hogy két
mérkőzéssel kevesebbet játszottunk
riválisunknál. Talán ez kényelmesített
el minket, talán a klasszikus csatár
nélküli felállás, mindenesetre ezen a
napon semmi sem jött össze, a szezon
legrosszabb mérkőzésén sima, háromgólos vereséget szenvedtünk.
A Fehérvár kihasználta a botlást, három
ponttal közelebb lépett hozzánk, de
egy héttel később sikerült javítani. Egy
hihetetlennek tűnő öngóllal szereztünk
vezetést, majd a szünet előtt Olekszandr Zubkov szép passzát követően
Franck Boli kíméletlenül lőtt a bal alsóba, eldöntve a Debrecen elleni mérkőzést. A második félidő már kevésbé
volt mozgalmas, de a győzelmünk nem
forgott veszélyben.

OTP BANK LIGA NB I

PONT

1. FERENCVÁROS

53

2. Mol Fehérvár

50

3. Mezőkövesd

45

4. Puskás Akadémia

39

5. DVTK

37

6. Kispest Honvéd

34

www.fradi.hu
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A zárt kapuk elrendeléséig lejátszott 11 hazai bajnokin átlagban
9561 néző szurkolta végig a stadionban a meccseinket
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FUTBALL #

Újabb egy hét elteltével Zalaegerszegre utaztunk, ahol a
két tábor jó kapcsolatának köszönhetően nagy szeretettel
fogadtak minket. Az 1920-ban alapított ZTE a 19. perc 20.
másodpercében látványos koreográfiával ünnepelte a 100.
évfordulóját, és kicsit ünneprontók” voltunk, hiszen éppen
"
ezt követően lőttük a vezető gólt Tokmac Nguen révén, aki
a ZTE elleni harmadik találkozón betalált. Korábbi játékosunk, Radó András azonban egyenlíteni tudott, így újabb
pontvesztés lett a mérkőzés vége.
A koronavírus-járvány miatt a Kaposvárt zárt kapuk mögött
fogadtuk a 24. fordulóban. A sereghajtó az első perctől
kezdve falat húzott a kapuja elé, amit nehéz volt feltörnünk, ám a 38. percben csak sikerült, egy újabb Zubkovgólpassz után látványos Boli-góllal kerültünk előnybe.
A második félidőben kiszakadt a gólzsák, amire már nagyon vártak a Fradi-szurkolók, ám sajnos ezúttal csak
a televízión keresztül örülhettek neki. Zubkov ismét remek
gólpasszt adott, ezúttal Isael Barbosa fejére varázsolta a
labdát, majd brazil támadónk szöglete találta meg Miha
Blazicot, aki megszerezte szezonbeli első gólját. A végére
még beállt Varga Roland, akinek bő tíz perc is elég volt a
duplázáshoz.
A mérkőzésünk után a Fehérvár pontot
vesztett a DVTK ellen, így visszaállt
a hárompontos előnyünk, ráadásul
továbbra is két mérkőzéssel kevesebbet játszottunk
riválisunknál.

NB I, 22. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD–FTC 3-0 (3-0)

MEZŐKÖVESD: Szappanos – Farkas,
Guzmics (Nesterov, 90.), Pillár, Silye –
Besirovic, Karnitski – Nagy D. (Jurina, 72.),
Berecz, Cseri – Zivzivadze (Takács T., 85.).
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Otigba, Heister
– Haratin, Vécsei (Szignyevics, 59.)
– Zubkov (Varga R., 77.), Sigér (Lodico, 81.),
Tokmac – Isael.
GÓL: Karnitski (12.), Besirovic (30.), Cseri (35.)
SÁRGA LAP: Farkas (9.), Berecz (22.),
Isael (24.), Heister (55.), Sigér (64.)

NB I, 23. FORDULÓ

FTC–DVSC 2-0 (2-0)

FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Frimpong,
Civic – Sigér, Haratin – Zubkov, Isael (Varga, 70.),
Tokmac (Vécsei, 88.) – Boli (Szignyevics, 83.)
DVSC: Nagy – Kusnyir, Kinyik, Szatmári,
Ferenczi – Varga, Haris, Csősz (Kundrák, 77.),
Bódi – Garba (Adeniji, 80.), Szécsi
GÓL: Kinyik (6., öngól), Boli (39.)
SÁRGA LAP: Csősz (45.), Bódi (65.)
NB I, 24. FORDULÓ

ZTE–FTC 1-1 (0-1)

ZTE: Demjén – Bolla, Szépe, Lesjak
(Bobál D., a szünetben), Bedi – Mitrovic, Katelaris
– Barczi (Ostrek, 76.), Stieber, Radó – Bobál G.
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Civic, Heister
– Sigér (Leandro, 86.), Haratin – Varga (Szánthó,
88.), Lodico (Skvarka, 64.), Tokmac – Boli
GÓL: Radó (80.), ill. Tokmac (20.)
SÁRGA LAP: Szépe (41.), ill. Civic (59.)
KIÁLLÍTVA: Civic (92.)
NB I, 25. FORDULÓ

FTC–KAPOSVÁR 5-0 (1-0)

FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Otigba, Heister
– Sigér, Haratin – Zubkov (Varga, 81.), Isael
(Vécsei, 84.), Tokmac – Boli (Szignyevics, 81.)
KAPOSVÁR: Slakta – Vachtler, Úr,
Hegedűs (Nagy R., 66.), Fodor – Szabó,
Borbély – Pintér, Szakály (Nagy J., a szünetben),
Nagy K. – Ádám (Balázs, 70.)
GÓL: Boli (38.), Isael (58.), Blazic (73.),
Varga (85., 92.)
SÁRGA LAP: Otigba (48.), ill. Nagy K. (89.)

!

Idegenben is szép számú érdeklődő előtt játszottuk le a zárt kapu
előtti 7 meccsünket, átlagban 7947-en látták élőben a Fradit
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# ZÖLDÖVEZET

ÉLMÉNY A FRADI
ÉS A PROGRAM IS!
Továbbra is nagy siker a
klub és a stadiont üzemeltető
Lagardére Sports Hungary Kft.
(LSH) közös kezdeményezése,
amelynek lényege, hogy a
hazai mérkőzések előtt néhány
szurkoló exkluzív programon
vesz részt. Az ötlet bevált,
a reakciók kivétel nélkül
az örömről szólnak.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

www.fradi.hu
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Tobak Csaba, a Fradi Múzeum igazgatója már több mint tíz éve szolgálja
a klubot, ám ugyanolyan lelkesedéssel vezeti körbe a vendégeket, mint
amikor először lépett be a régi Üllői úti stadion kapuján. Az izgatottság
a szurkolókon is látszik, három órával a Fehérvár elleni bajnoki előtt nagy
átéléssel járják körbe a múzeumot. Az öltözőben és a gyepen a hatás
csak fokozódik, rengeteg fotó készül, az meg csak hab a tortán, hogy
a játékosokkal és a stábtagokkal is sikerült összefutni. Hiába, ez valóban
különleges alkalom.
Erre rímel a gyermekét a Fradi-élményprogramra küldő édesanya,
Szabó Melinda levele, aki másnap többek közt így fogalmazott:
Nagyon szépen köszönök mindent! Elmondhatatlan élményt
"
kapott Zsombor! Mióta hazajött, csak mesél, mesél és mesél!
Köszönjük, minden szuper volt, ha hasonló programot szerveznek,
kérem, gondoljanak ránk is!”
Nemcsak az öltözővel és a pályával, hanem egykori legendás játékosainkkal is találkozhattak a vendégek, így például az olimpiai bajnok
Juhász Istvánnal és a klub történetében több mint ötszáz mérkőzésen
szerepelt Keller Józseffel, aki manapság az utánpótlás menedzsereként
dolgozik. A Wolf András sztárséf által készített exkluzív menüsor
elfogyasztása közben ifjabb és idősebb szurkolóink rengeteg sztorit
hallhattak egykori kedvenceinktől, így aztán eleve mindenki emelkedett
hangulatban készülődhetett a meccsnézésre.
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A zárt kapus meccsek előtt az NB I
hivatalos átlagnézőszáma 3314 volt

2020. 03. 18. 11:15

ZÖLDÖVEZET #

Mindez felettébb igaznak
bizonyult Horváth Csabára,
Vinár község ősfradista
polgármesterére, akit barátja, a szintén méregzöld
Kocsi Tamás lepett meg
ezzel a különleges ajándékkal. Utóbbi egy nappal
később ezzel a rövid levéllel reagált az eseményre:
Nagyon jól éreztük ma"
gunkat, azóta is a hatása
alatt vagyunk ennek a
szép, izgalmas és tökéletes estének.”

!

Ha nézők nélkül fejeződne be a szezon, 2005–2006 óta először lehet
majd két egymást követő évben is 3000 felett az NB I átlaga
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# PSZICHO

A GÖRBE
TÜKRÖK

CSAPDÁJA
Manapság, amikor a csapból is
az folyik, hogy csak a tökéletes az
elfogadható, könnyen elveszíthetjük
hitünket saját tökéletlen értékeinkben.
És ha mindehhez még az élsport
maximalizmusa és ellentmondást
nem tűrő teljesítményelvárásai
is társulnak, pillanatok alatt eljuthatunk
oda, hogy saját testünkben kezdjük
el keresni a – nem létező – hibát.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
Az elhízás a modern társadalmak egyik első
számú problémája, a mozgás maga pedig a legjobb
gyógyírek egyike. De a testképzavar ugyanígy a
jelenkor nem kívánt terméke, amely szintén nem
független a teljesítmény hajszolására épülő sporttól.
Az evészavarokhoz vezető negatív testérzéke”
lés a profi versenyzők körében valós probléma.
Leginkább a művészeti sportágakat, ezzel együtt
pedig alapvetően a nőket érinti, akik a minél jobb
eredmény reményében kíméletlen diétába hajszolják bele magukat, és éheztetik ki szervezetüket. A
férfiaknál ugyanez az izomtömeg növelésének intenzív vágyában jelentkezik, melyet végeláthatatlan edzésmunkával igyekeznek kielégíteni” – segít
azonosítani a testképzavarok sportvilágon belüli
eredőit dr. Kárpáti Róbert sportpszichiáter.
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S.O.S.
A tükörben látott torz kép olyan, mint egy hallucináció: amit mutat, az nincs ott. A téves érzékelés
elszenvedője azonban nincs tisztában azzal, hogy
hamis ábrát lát. Elhiszi, és annak megfelelően reagál
– azaz nekiáll lefaragni magáról a képzelt felesleget,
ráadásul egyre kétségbeesettebben. Itt lép be a
képbe a közvetlen környezet felelőssége, melynek
fel kell ismernie és meg kell értenie e jeleket.
Legyünk gyanakvók, ha az érintett személy nap”
jai, gondolatai, beszédtémái az étkezés és
az edzés témáira szorítkoznak, diétából diétába
esik, és az utolsó falatig számon tartja az elfogyasztott kalóriákat. Ezzel párhuzamosan pedig
az elégetetteket igyekszik utolsó erejével is növelni, ezért a végletekig kitolja a kardióedzések
időtartamát és intenzitását” – összegzi a leggyakoribb tüneteket a szakember. De akár az öltözködési stílus megváltozása is figyelemfelkeltő lehet,
hiszen a negatív testképpel rendelkezők gyakran
rejtegetik alakjukat hosszú ujjú, bő ruhákkal.

!

A Kaposvár elleni meccset követően Zubkov 8,
Isael és Boli 7-7, míg Tokmac és Varga 6-6 gólos az NB I-ben

2020. 03. 18. 11:15

PSZICHO #

A SPORTOLÓI TESTKÉPZAVAR KIALAKULÁSÁBAN
A LEGGYAKORIBB RIZIKÓFAKTOROK
A PERFEKCIONISTA SZEMÉLYISÉGJEGYEK,
AZ ALACSONY ÖNBECSÜLÉS, AZ ELVÁRÁSOKNAK
VALÓ MEGFELELÉS KÉNYSZERE, VALAMINT
– LEGINKÁBB KAMASZKORBAN – A TESTI
VÁLTOZÁSOK ELFOGADÁSÁNAK NEHÉZSÉGE

CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET
Az élsportolók mindennapjaiban az edző kiemelt
szerepet kap, így felelőssége is ezzel arányos.
Ahogy szakértelme rendre támpontot ad a közös
munka során, úgy véleménye is meghatározó a
versenyző számára – úgy az edzőteremben, mint
annak falain túl. Akár már egyetlen rejtett kritika
vagy gúnyos, a sportoló testsúlyára irányuló megjegyzés negatív spirálba taszíthat egy arra érzékeny
személyiséget. A trénernek ismernie kell verseny”
zőit, és figyelnie kell, ki milyen helyzetre hogyan
reagál, mert csak így tudja azonosítani azokat,
akikkel óvatosabban kell bánnia” – fogalmazza
meg a legfontosabb intelmet a szakember. A motiválónak szánt, de rosszmájú célozgatások helyett
inkább a tudatos étrendet és a megfelelő napi
energiabevitelt kell fókuszba helyeznie, és minél
jobban tudatosítani versenyzőiben – és önmagában
is –, hogy az egészség minden eredményt felülír. A
testképzavarok esetében a megelőzésre kell törekednünk.

!

A ZTE elleni meccs után Dibusz, Lovrencsics, Haratin
és Tokmac is bekerült a forduló 11-ébe
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Azok kezelése ugyanis rendkívül bonyolult és
összetett munka, kiutat
találni pedig nagyon nehéz.
A keresésben nem csupán a
pszichológusnak és a sportolónak kell részt vállalnia,
az edzőknek és a családnak
ugyanúgy.
Az érintettek nagy baj”
ban vannak, terápiájuk
ennek megfelelően komoly
belső munkát igényel. A
gyógyulás motiváció, erős
tapasztalatok és szakmai
segítség függvénye, amely
az egyént és annak környezetét egyaránt próbára
teszi.”
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SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere
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# VENDÉGTOLL

NÉPDALLAL A
NÉPLIGETBEN
Igaz mese egy gyermek fradistáról, aki azért akarta
meghódítani a világot, hogy legalább egyszer a
helyszínen szurkolhasson a kedvenceinek.
SZÖVEG: S
 ZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ
Hol volt, hol nem volt, élt Erdélyben egy kisfiú. Körtvélyfáján,
Marosvásárhely és Szászrégen
között élt-éldegélt a szüleivel és
a nővérével. Ahogyan mondani
szokás, a magyar népzene és néptánc szeretetét az anyatejjel szívta
magába, édesapjától, a hajdani
táncostól pedig szülőföldje táncait
tanulta.
Aztán ez a kisfiú, Szász Csanád
gondolt egyet, és elhatározta,
hogy megmutatja magát a világnak. Szülei benevezték a Fölszállott
a páva tehetségkutatóba, és ő szépen, adásról adásra lépegetett a
döntő felé. Székelyföldi népdalokat
énekelt, igen hitelesen, nagy tehetséggel, a zsűrit minden alkalommal
levette a lábáról.
Csanád a népdaloknál csak a focit
szerette jobban. Meg is mondta kereken még az adássorozat elején,
bele a kamerába, azért szeretne
győzni, hogy életében először
eljuthasson egy magyar labdarúgó-mérkőzésre.
Meghallották ezt mások is, és
elhatározták, hogy segítenek neki.
A Magyar Demokrata és az FTC
felajánlotta, hogy egy hétvégére
vendégül látja Csanádot Budapesten. A Fradi négy VIP-belépőjegyet
és ajándékcsomagot ajánlott fel,
a Magyar Demokrata a felmerülő
költségeket fizette. Csanád sem
tétlenkedett, magabiztosan menetelt előre a műsorban, beverekedte
magát a döntőbe.
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Közben a Fradi meghívására Csanád és
családja ellátogatott a népligeti pályára,
a kisfiú pedig találkozhatott a bálványaival, köztük Lovrencsics Gergővel,
aki a példaképek közt is a legnagyobb
példakép számára (bár nekem Csanád
megsúgta, hogy Gróf Dávidot is csípi,
de ezt Dibusz Dini nem tudhatja meg…).
És ha már ott volt, Csanád csak úgy
csípőből elénekelt egy erdélyi népdalt
a pálya szélén, légiósaink nagy meglepetésére, akik sok mindent láttak-hallottak már a népligeti edzőpályán, de
székely népdalt még történetesen nem.
A közös akcióról felvétel is készült,
és a vetélkedő elődöntőjében le is
vetítették ország-világ előtt, mindenki
tanúja lehetett Csanád és a csapat
szárba szökkenő barátságának.
A döntőben Csanád újra szépen énekelt, nagy sikerrel szerepelt, de valósággal elakadt a szava, amikor a versenyt
követő fogadáson klubunk egykori
remek labdarúgója, Szűcs Mihály társaságában átadtam neki a Kubatov Gábor
elnök és Bencsik András főszerkesztő
által aláírt meghívót. (Képünkön Csanád
édesapjával és a két átadóval látható a
döntő után.)
Aztán elközelgett a nagy nap. Előbb
családi ebéd a Vörös Postakocsiban,
ahova hajdani labdarúgónk, Bánki
József is megérkezett, folyt a vidám
szó, a sok történet a Fradiról, a magyar
fociról, erdélyi emlékekről. Aztán irány
a stadion, és persze az ajándékbolt,
itt Csanád és húga saját névvel ellátott
mezt kapott, majd a gyerekek elénekelték az erre az alkalomra megtanult
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Fradi-indulót. Hajrá, Fradi, hajrá,
"
fiúk!” – csordogáltak a gyenge
gyermekhangok a sas tövében,
hogy aztán este, a Fehérvár elleni
sorsdöntő mérkőzésen hangorkánná olvadjanak össze sok-sok ezer
fradista énekével.
Csanádék a VIP-ben kitűnően
érezték magukat. Apukája még erdélyi ismerőssel is találkozott, nem
beszélve a sok illusztris vendégről.
A meccs végére szelfik sokasága
bizonyította, hogy érdemes volt
ilyen hosszú útra vállalkozni. Ráadásul győztes meccsre érkeztek
az erdélyi vendégek: csapatunk
nagyon fontos győzelmet aratott
a legnagyobb riválisa felett.
Azóta Erdélyben eggyel (néggyel?)
gyarapodott a fradisták tábora.
Egy kis legény, ott, Körtvélyfáján
alighanem örökre a szívébe zárta
a zöld-fehéreket. Valami megkezdődött… Ugye, ismerős az érzés?

Varga Roland idén 3. alkalommal duplázott
a Kaposvár elleni mérkőzésen

2020. 03. 18. 15:16

VENDÉGTOLL #

Fotó: Vermes Tibor

CSANÁD A NÉPDALOKNÁL
CSAK A FOCIT SZERETI
JOBBAN. MEG IS MONDTA
KEREKEN MÉG AZ ADÁSSOROZAT ELEJÉN,
BELE A KAMERÁBA,
AZÉRT SZERETNE GYŐZNI,
HOGY ÉLETÉBEN ELŐSZÖR
ELJUTHASSON EGY
MAGYAR LABDARÚGÓMÉRKŐZÉSRE
Fotó: Haáz Vince

!

Április 9-én van a 10. évfordulója, hogy elhunyt
Varga Zoltán olimpiai bajnok labdarúgónk
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# VÍZILABDA

ÜLDÖZŐBŐL

ÜLDÖZÖTT

Üldözőből üldözötté vált az FTC férfi
vízilabdacsapata, hiszen legutóbb
2017 végén fordult elő, hogy elveszítsen
egy döntőt. Varga Zsolt együttese azóta
mindent megnyert, amit csak lehetett,
így az ellenfelek fő célpontjává vált.
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL
ERRE AZ IDÉNYRE EGYÉRTELMŰEN AZ OSC
LÉPETT ELŐ ELSŐ SZÁMÚ HAZAI RIVÁLISSÁ.
MIT GONDOLSZ ERRŐL?

A sportban szükség van jól kiélezett, fordulatos rivalizálásokra. Vízilabdában nincsenek évtizedekre visszamenő
párharcok, mint amilyen a futballban az el Clásico, inkább
hegemóniák vannak, amikor adott csapatok megerősödnek és pár éven keresztül uralják a mezőnyt. Itthon az
elmúlt két-három évtizedet tekintve az Újpest, utána a
BVSC, a Vasas, a Honvéd, az Eger, a Szolnok töltötte be
ezt a szerepet. Aztán jöttünk mi, s most felnőni látszik
mellénk az OSC. Nagy múltú klub, amely korábban ért
már el nagy eredményeket. Szerintem a magyar vízilabdának az tenne jót, ha lenne egy Fradi–Újpest-döntő,
mert nekem az az igazi el Clásico. Nem megbántva az
összes többi csapatot, de mégiscsak a derbiken mozdul
meg ténylegesen nagyon sok ember.
JELENLEG AZ FTC AZ A CSAPAT,
AMELYET MINDENKI LE AKAR GYŐZNI...
Picit másként tekintek azokra a kihívásokra, amelyek
előttünk állnak. Amit tavaly megnyertünk, azt már nem
veheti el tőlünk senki, az már bekerül egy vitrinbe, a klub
történetébe. Egy új szezonban csak a lehetőségét veheti
el tőlünk valaki, hogy ebben a felállásban újra bajnokok
legyünk. A trónkövetelőnek mindig megvan az az előnye,
hogy ha mégis alulmarad, akkor arra hivatkozhat, mégiscsak többszörös bajnok, BL-győztes az ellenfél.
Az aktuális bajnoknak egyfajta segítség, hogy már volt
ilyen szituációban, tudja, hogy a döntőknek milyen pszichés, mentális terhei vannak, ezeket hogyan kell kezelni.
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Varga Zsolt két gyermeke – Arwen és Kean – is
a Fradiban pólóznak a korosztályos bajnokságokban

2020. 03. 18. 9:13

A MAGYAR KUPA-DÖNTŐBEN
AZ OSC KÖZEL JÁRT AHHOZ,
HOGY ELKAPJA A FRADIT.
HOGYAN ÉLTED MEG
A FINÁLÉT?
Nagyon speciális meccs volt.
Az idény elejétől éreztem az
OSC-n, hogy feni ránk a fogát.
De mi sem tétlenkedtünk, mentálisan, fizikálisan és taktikailag
is készültünk ellenük. Az első
három negyedben az OSC a mi
hibáinkból élt, mi talán feszültebbek, görcsösebbek voltunk
a szokásosnál. Ezt kellett mentálisan megfordítanunk, ami hál’
Istennek sikerült. Ha nem is ment
a játék, bevetettük a fizikális
fegyverünket, el tudtuk fárasztani őket, és a végére már az
ő játékuk esett vissza, a miénk
viszont feljavult.

ÖSSZESEN AKÁR NYOLCSZOR
IS TALÁLKOZHATUNK AZ OSCVEL EBBEN AZ IDÉNYBEN.
EDDIG HÁROM MECCSÜNK
VOLT, EBBŐL A MAGYAR
KUPA-DÖNTŐT MI NYERTÜK,
AZTÁN A BL-BEN ELŐBB DÖNTETLENT JÁTSZOTTUNK, MAJD
KIKAPTUNK TŐLÜK. TÖRVÉNYSZERŰ VOLT A VERESÉG?
Egy jó csapat ellen kizárt, hogy
nyolcból nyolcszor nyerjünk, már
csak a nagy számok törvénye
alapján is. Persze, nincs lehetetlen, de az OSC a BL-szereplésével igazolja, hogy nagyon jó
csapat. Az évközi meccseknek is
van jelentőségük, hiszen az alapján dől el, hol kezdjük a bajnoki
finálét és hányadik helyen jutunk
be a Bajnokok Ligája nyolcas
döntőjébe, de mégiscsak az
utolsó három hétben dől el
a bajnokság és a BL sorsa is.

VAD LAJOS:
ÖSSZEÉRTÜNK

!

Vad Lajos 1983-tól 1996-ig, egy év comói kitérővel
a Ferencváros csapatát erősítette játékosként
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AZ AKTUÁLIS
BAJNOKNAK
EGYFAJTA SEGÍTSÉG,
HOGY MÁR VOLT
ILYEN SZITUÁCIÓBAN, TUDJA, HOGY
A DÖNTŐKNEK
MILYEN PSZICHÉS,
MENTÁLIS TERHEI
VANNAK,
EZEKET HOGYAN
KELL KEZELNI

A Ferencváros vízilabdacsapata
az 1968 és 2018 közötti fél évszázad során három bajnoki címet
nyert. Vad Lajos, az egyetlen,
aki mindháromnak részese volt
– 1988-ban és 1990-ben játékosként, 2000-ben vezetőedzőként
–, most újabb sikerekre készül.
Csakhogy remélhetőleg hiába,
mert ezúttal az FTC ellenfeleként,
a fő vetélytárs OSC mestereként beszélt minderről a Zöld &
Fehérnek:
– Lelki kötődésem a Ferencváros
iránt soha nem változik, de nem
állhatok neki érzelgősködni. Az
OSC a munkaadóm, e klub sikeréért kell megtennem mindent. Ez a
profizmus. Az pedig realitás, hogy
az elmúlt másfél év alatt kihívók
lettünk. A sportban nem lehet ugrálni, csak lépegetni, de ennyi idő
alatt eljutottunk idáig. Türelem és
nyugalom kellett ahhoz, hogy a
csapat összeálljon, mert a nevek
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önmagukban nem alkotnak egységet. A legnehezebb összerakni
és a hétköznapokban üzemeltetni
egy ilyen keretet, de nagyképűség nélkül mondhatom, úgy néz
ki, sikerült. Amikor a Recco itthon
négy góllal elvert minket, akkor
éreztem először, hogy csapat vagyunk, összeértünk, és ezt azóta
az eredmények is visszaigazolják.
Tavaly még bravúrnak számított,
hogy döntőbe jutottunk, idén
reális esély nyílt arra, hogy a
győzelemről beszélhessünk. Amikor legutóbb a Ferencvárossal
játszottunk, egy Fradi-szurkoló
odakiabált nekem, hogy menj,
ugorj be, akkor többen lesztek.
Kedvem lett volna visszaszólni,
hogy te, én már elértem valamit
a medencében, és meglepődnél
rajta, hogy milyen színekben, de
csak csendben elmosolyodtam.
Ez az élet rendje.
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# ATLÉTIKA

MINT A JÓ BOR…
Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az FTC atlétikai szakosztálya tarolt a fedett
pályás országos bajnokságon a budapesti BOK Csarnokban. Öt fontos szám
mentén tekintünk vissza a ferencvárosi szempontból történelmi sikerű eseményre.
SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER
Gyere rám, mellény!” – fohászkodott operatőr
”
kollégám, miután atlétáink még a verseny előtt jelezték,
hogy menjünk be nyugodtan az ugrógödör mellé, csak
vegyük fel a megkülönböztető felsőt, mert arra szükségünk lesz. A gyors öltözködés után már az atléták
bemelegítő zónájában pacsiztunk a fradistákkal, sok
szerencsét kívántunk nekik, a kamerákkal pedig jeleztük, hogy miattuk vagyunk itt. Nem is csalódtunk.
5, 20, 34, 200, 400. Csak jelezzük, hogy ez az öt szám
telitalálatnak számított néhány hete. No nem a lottósorsoláskor, hanem a fedett pályás ob-n, ahol az FTC
szakosztálya parádézott.
5. Ennyi aranyérmet nyertek versenyzőink az országos
bajnokságon.
Soha nem szereztünk egy ob-n ennyi bajnoki címet
"
korábban. Több számról elmondhatom, hogy szinte
már kötelező a győzelem. Nagyon büszke vagyok a
versenyzőinkre” – összegezte röviden szakosztályunk
vezetője, Vágóné Solti Mária az ob-t.
20. Hármasugró klasszisunk, Galambos Tibor 15 méter
42 centiméteres ugrásával a szám aranyérmese lett,
ezzel pedig új mérföldkőhöz érkezett a karrierjében:
a fedett pályás és a szabadtéri versenyeket is figyelembe véve ez volt a 20. magyar bajnoki címe. Mindezt hét
év alatt érte el.
Jól éreztem magam, örülök a 20. magyar bajnoki
"
címemnek, és persze a távolugrásban szerzett bronzérmemnek is, Szabó Laci mögött öröm harmadiknak
lenni. A szombati hármasugrás után vasárnap már
nyugodtan állhattam a deszkához. Nagyon boldog
vagyok, szép hétvége volt” – értékelt Galambos Tibor.
34. Ennyi évesen szerezte meg újabb bajnoki címét
többszörös olimpikon középtávfutónk, Kazi Tamás.
A több mint harminc országos bajnoki aranyéremmel
rendelkező Kazi amellett, hogy rövid időn belül másodszor futott új egyéni csúcsot 800 méteren, a Fradi
4x400 méteres váltójával megnyerte az ob utolsó,
egyik legizgalmasabb versenyszámát.
Soha rosszabbat! Olyan vagyok, mint a jó bor, későn
"
érő típus. Bíztam magamban, a felkészülésemben,
még akkor is, ha kissé rögös volt az út, kiindulva a
tavalyi kulcscsonttörésemből, de hittem abban, hogy
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jó, amit csinálok. Nagyon jót tett a lelkemnek, hogy
néhány hete megdöntöttem az egyéni csúcsomat, a
mostani futásomról pedig csak annyit tudok mondani,
hogy nagyon boldog vagyok. Arról nem is beszélve,
hogy májusban leszek 35 éves, 2020-at írunk, és itt
van még mindig az aranyérem a nyakamban, és a dobogó legfelső fokán állhattam” – lelkendezett klasszis
atlétánk.
200. Ebben a számban a Fradi lett az egyeduralkodó. A hölgyeknél Csóti Jusztina, míg az uraknál Máté
Tamás lett aranyérmes óriási egyéni csúccsal. Versenyzőinkben közös, hogy nemrég igazoltak át a Honvédtól
a Ferencvároshoz, és egyből az első versenyükön
magyar bajnokok lettek.
Nagyon jól sikerült az új igazolásaink első versenye,
"
elégedett vagyok a teljesítményükkel. Úgy látom,
gyorsan beilleszkedtek, nagy segítségünkre lesznek
a csapatbajnokságon is” – mondta Jusztináról és Tamásról Vágóné Solti Mária.
400. Címvédés, nem akármilyen futás után! Röviden
így lehetne leírni férfi 4x400 méteres váltónk versenyét. A Szabó László, Tarlukács Ádám, Varga Lőrinc
Mihály, Kazi Tamás összeállítású FTC hihetetlen izgalmak után, az Újpesttel és a Vasassal nagyot küzdve lett
aranyérmes. Bánhatja, aki nem a helyszínen élte át ezt
a versenyt. Szabó László úgy futott kezdőként, hogy
alig 20 perccel korábban megnyerte a távolugrást.
Tarlukács Ádám akkorát futott, hogy a célba érkezés
és a fél órával későbbi eredményhirdetés között a
földön fekve pihent, majd a pódiumra hárman támogatták fel. Csodálatos látvány volt a négy zöld mezes
fiatalember a dobogó legfelső fokán. Váltónk megvédte a címét, immár nem csupán fedett pályán, hanem
szabadtéren is a Ferencvárosé Magyarország legerősebb férfi váltója.
Hat ugrás után kicsit fáradt voltam, de mindig jön a
"
Fradi-tűz, illetve az érzés, hogy ott van még három
ember, akik elvárják, hogy időben adjam oda a botot
és nyerjünk. Nagyon nagyot futottak a csapattársaim,
szerintem nyáron is meglesz majd a címvédés, sőt,
akár a Fradi-csúcsot is megdönthetjük majd” – mondta Szabó László.
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Utánpótláskorú atlétáink is eredményesek, ezért
egyre több gyermek csatlakozik szakosztályunkhoz
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ATLÉTIKA #

A TÖBB MINT HARMINC
ORSZÁGOS BAJNOKI
ARANYÉREMMEL
RENDELKEZŐ KAZI TAMÁS
RÖVID IDŐN BELÜL
MÁSODSZOR FUTOTT
ÚJ EGYÉNI CSÚCSOT 800
MÉTEREN, S A FRADI 4X400
MÉTERES VÁLTÓJÁVAL
MEGNYERTE AZ OB UTOLSÓ,
EGYIK LEGIZGALMASABB
VERSENYSZÁMÁT

!

Szabó László augusztusban a párizsi Eb-n is
képviseli klubunkat és hazánkat
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# FUTBALL

SZERESSÉK
A SPORTOT
A legkisebbeknek az
edzéseken a labda a
legfontosabb, az edzőknek pedig az, hogy
már négy-, öt-, hatéves
korban kialakuljon
a sporthoz, a labdarúgáshoz való kötődés.
Az U6-osoknál tett
látogatásunkkor ezt
személyesen is
tapasztalhattuk.

U6

SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

www.fradi.hu
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Hangosak, aranyosak, és a térdük alig
ér a focilabda fölé – a Ferencváros
legfiatalabb labdarúgóira is találó az
iménti jellemzés. Elbűvölő látvány
a hivatalosan U6-os korosztálynak
mondott öt-hat éves gyerkőcök edzése, a gondtalan gyerekkor érzését
hozza vissza a külső szemlélőnek. A
kicsik arcáról szinte letörölhetetlen
vigyor arra enged következtetni, a
futballedzés az egyik legélvezetesebb
dolog a világon, amit ebben a korban
talán helyesebb még labdás foglalkozásként jellemezni.
Ebben a korban a hangulaton van
"
a legnagyobb hangsúly, emellett
különböző játékokkal próbálunk
belecsempészni egy kis képzést is
a foglalkozásokba – kezdte Bartha
Levente, az U6-os labdarúgócsapatunk vezetőedzője. – Már a beme-

36

!

legítő feladatoknál igyekszünk
megteremteni az oldott hangulatot, hiszen ha jól érzik magukat, akkor szívesen jönnek,
akkor kialakul a kötődés bennük a sport, a futball iránt,
és ez a legfőbb célunk.”
Persze, a kicsik közben észrevétlenül fejlesztik a technikai
tudásukat és a mozgáskoordinációjukat is, ahogyan a bóják
között tologatják a labdát, ami
egyébként a legfontosabb nekik,
ha a pályán vannak.
Hetente kétszer tartunk fog"
lalkozást szervezett keretek
között, de az már itt is kiütközik, ki az, aki a szabadidejében
is a labdát rúgja. Sokan más
sportágakat is kipróbálnak,
vagy a futballal párhuzamosan
űznek, s mi is erre biztatjuk a
szülőket és a gyerekeket, hiszen
öt-hat évesen még senki sem
tudhatja biztosan, mihez van
leginkább kedve és tehetsége.
Elméletileg 2014-es korosztály
vagyunk, de a gyerekek zöme
2015-ös születésű, nagyon picik
még, végképp nem lehet erőltet-

Bartha Levente az edzői munkája mellett mentálhigiénés
szakembernek tanul a Károli Gáspár Református Egyetemen
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ni náluk semmit. Eltérő, hogy kinek mennyire köti le a figyelmét
a foci, sokan inkább a társak, a
közösség miatt jönnek.”
A létszám is igen változatos,
olykor tizenöten is vannak, de
megesik, hogy csak nyolcan, átlagosan pedig tíz fő lesi az edzők
szavát. A 2014-es korosztálynak
Bozsik-tornákat szerveznek, de
mivel a Fradinál az egy évvel fiatalabbakból van több a keretben,
inkább a partnercsapatokkal,
meghívásos alapon rendezett
tornákon biztosítanak játéklehetőséget a kis focistáknak.
Minden gyereknek saját fejlő"
dési dinamikája van, és ez sokszor igen eltérő. Van, aki már
az U7-es csapathoz is fel-fellép,
és van, akinek az átlagosnál
nehezebben megy még egy-egy
gyakorlat.”

A március elején megtartott kiválasztó tapasztalataiból kiindulva
megkockáztathatjuk, hogy emelkedik a csapat létszáma, hiszen
jó néhány olyan ügyes gyerkőc
mutatta meg magát, akiknek a
trénerek jelezték, szívesen látják
őket a jövőben is.
Számomra a leghangsúlyo"
sabb, hogy a gyerekekben
a sport és a labdarúgás iránti
szeretetet olyan magasra
emeljük, hogy az később a
nehezebb időkön is átsegítse
őket. Ennyire fiatal korban csak
a belső motiváció dolgozik bennük, külső még nincs, később
majd a társak, a közösség hatása is megjelenik. A belső motiváció a fő mozgatóerő náluk,
ehhez kell alkalmazkodni, ezt
igyekszünk mindenkinél a saját
fejlődési íve mentén fokozni.”

37

EBBEN A KORBAN
A HANGULATON
VAN A LEGNAGYOBB HANGSÚLY, EMELLETT
KÜLÖNBÖZŐ
JÁTÉKOKKAL
PRÓBÁLUNK
BELECSEMPÉSZNI
EGY KIS KÉPZÉST
IS A FOGLALKOZÁSOKBA
!

A legtöbb edzésen két-három tréner
foglalkozik a gyerekekkel
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FUTBALL #

INKÁBB
A PORTUGÁL
VONAL,
MINT A SKÓT
Bartha Levente, a Fradi U6
vezetőedzője még csak 26
esztendős, de már több
különböző futballkultúrát
is volt lehetősége tanulmányozni. A Testnevelési
Főiskolán végzett, előtte fél
évet Portugáliában töltött,
a diploma után pedig három
hónapon át a jelenleg a skót
másodosztályban szereplő
Dundee Unitednél vett részt
szakmai gyakorlaton.
Nagyon érdekelt a latin
"
futball, ezért hat hónapot
egy portugál sportegyetemen, Rio Maiorban töltöttem
– mondta a tréner. – Abszolút meghatározza ez az
időszak a futballról alkotott
véleményemet, nagyon sokat
tanultam ott. A diploma után
Skóciába mentem három
hónapra szakmai gyakorlatra, és itt minden korosztály munkájába betekintést
nyerhettem. A kettő közül
egyértelműen a portugál
iskola áll hozzám közelebb,
a skótoktól leginkább az maradt meg, hogy a közösség
milyen erőt tud képviselni,
hogy a csapatmunka menynyire fontos a sportban.”

www.fradi.hu
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# FUTBALL

MÉG JÓ, HOGY VAN
MIRŐL MESÉLNI
U8-as labdarúgócsapatunk legtöbb játékosa
még csak elsős az iskolában, de így is hetente
négyszer jár fociedzésre.
A fejlődés épp ezért látványos, de ebben a korban még elsősorban az
a fontos, hogy élményt
jelentsen a kicsiknek a
sportolás.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
SÖTÉTZÖLD, SÜNI, IGAZ?”
"
Érkezett amolyan emlékeztetőként
a játékosan megfogalmazott taktikai tanács a jelzőtrikósoknak Gyuri
bácsitól, a gyerekek meg ennek
hatására rögtön módosítottak a
felállásukon. Szűkebben, egymáshoz közelebb helyezkedtek, ahogyan védekezésben szükséges,
ezt jelenti a sündisznó hívószó.
Persze, a fókusz így is megrögzötten a labdán maradt, s ez U8-as
csapatról lévén szó, természetes:
ahogy a kapus kipasszolta a lasztit,
a támadók vércseként indultak
meg felé. A labdakihozatalokkal
jellemzően meggyűlt a baja mindegyik csapatnak, hiszen tudatosan
vagy sem, de magasan kezdték a

srácok a letámadást, ami sokszor
eredményes is volt, a labdaszerzések után pedig könyörtelenül
kihasználták a helyzeteket. Ennek
biztosan örültek az edzők, hiszen
sokat beszélgetnek erről a gyerekekkel, az edzés végén is ezt a
témát ismételték:
A labda felé sprintben megyek,
"
ha közel értem, akkor meg stoptábla!”
E párbeszéd előtt viszont történt
még néhány érdekesség! A Népliget sátras műfüvesén a terület jó
kétharmadán játék folyt, a maradék részen pedig egy az egy
elleni párharcokat gyakoroltak a
gyerekek. Nyílt edzés volt, vagyis a
szülők is végignézhették a foglalkozást, a gyerekek meg minden
jó mozdulat után anya vagy apa
tekintetét keresték.
Egyszer csak az Ádi, gyorsan
"
hozz döntést!” mondatot lehetett
kivenni a labdák és a palánk

puffogása közepette, de ahhoz túlságosan vékony hangon, hogy valamelyik
edzőtől származzon. A korát meghazudtolóan érett javaslat Sicutól, becsületes nevén Földi Noeltől, a kapustól
érkezett, és az is kiderült, hogy a fiú
nem csak amolyan véletlenszerűen szól
a társakhoz. Ha kicsit jobban figyeltünk
rá, akkor szinte minden támadásban
hallhattuk, ahogy a védők helyezkedését igazgatta.
Sicu kapusnak készül, és nagyon
"
ügyesen kommunikál, ami nagy erény
– mondta a vezetőedző, Fenyvesi
György. – Szeretjük, sőt kérjük, hogy a
gyerekek beszéljenek egymáshoz, de
nála ez ösztönösen jön, az első perctől
kezdve jellemzi őt. Öröm, hogy átlátja
a pályát, a kapusoknál ez különösen
fontos, bátran megszólal, és jó dolgokat mond.”
Mátét már az edzője dicsérte a következő párban, igaz, a harmadik csele után
jó ütemű becsúszó láb érkezett.

U8
www.fradi.hu
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U8-as labdarúgócsapatunk február 8-án, Miskolcon,
rangos tornán szerzett ezüstérmet
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FUTBALL #

A FÓKUSZ ÍGY
IS MEGRÖGZÖTTEN
A LABDÁN
MARADT, S EZ
U8-AS CSAPATRÓL
LÉVÉN SZÓ, TERMÉSZETES: AHOGY
A KAPUS KIPAS�SZOLTA A LASZTIT,
A TÁMADÓK
VÉRCSEKÉNT
INDULTAK MEG
FELÉ
!

Fenyvesi György együttese a Dunamenti gyermekligában
tizenegy forduló után a második helyen állt
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Szabályos szerelés volt, amelyet
látva még az élvonalbeli pályákon
is felhördült volna a közönség,
de Máté azért alaposan beütötte a térdét. A fiúcska két-három
másodpercig talán szipogott is, de
felkelt és összeszorított fogakkal
ment tovább. Nem telt el egy perc
sem, amikor Máté az előbbihez
kísértetiesen hasonlító szituációban találta magát, kissé tétovázott
is, úgyhogy jól jött a vezetőedző
biztatása: Bátran, vidd csak rá!”
"
Összességében elégedettek
"
vagyunk, nagyon pici gyerekekről
van szó, akik közül a legtöbben
most mentek első osztályba, de
így is itt vannak hetente négyszer az edzéseken. Fejlődnek,
gyakorolnak, haladnak az úton,
mi pedig próbáljuk őket a tudásunk legjavát nyújtva segíteni.
Van, amikor könnyebb velük,
fogékonyabbak, és van, amikor
kicsit nehezebb, de ez természetes. Sokan vagyunk, huszonhat

39

gyerek tartozik most a kerethez,
ezért fontos, hogy a legtöbbször
hárman tudunk foglalkozni velük.
Jó hangulatúak az edzéseink, jól
érzik magukat a gyerekek, ahogy
mi is.”
U8-as labdarúgócsapatunk edzői
stábja a keret létszáma miatt
igyekszik a lehető legtöbb tornát
lekötni, hogy mindenkinek jusson
élmény. A partnercsapatokkal
közösen, forgó rendszerben zajló
minibajnokság és a Duna-menti
gyermekliga állandó programnak
mondható. Egy-egy rendezvényre
nyolc–tíz gyerek utazik általában, a
meccseken egyszerre öt fő tartózkodik a pályán.
A nyílt edzés végül rövid összegzéssel és egy-egy játékelem megbeszélésével zárult, utána pedig
jöhetett az élménybeszámoló. Mármint a gyerekektől a szülőknek...
Tegyük hozzá: amíg van
mit mesélni, amíg élményt jelent
a futball, addig örülhetünk.

www.fradi.hu
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PASSZOL HOZZÁD?

# DIVAT

Mindenkinek megvan a saját illata, de vajon nyitottak vagyunk-e más
típusú illatcsaládra? Amennyiben nem ragaszkodsz csak a kedvencedhez,
szánj egy kis időt a parfümkeresésre, és teszteld le a bőrödön.
Az illatcsík nem mérvadó: a kiszemelt terméket többször, különböző
körülmények között próbáld ki, hogy ne az első benyomás döntsön!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

www.fradi.hu
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Április 27-én ünnepli 70. születésnapját korábbi Európa-bajnok
vízilabdázónk és szakosztályvezetőnk, Wiesner Tamás
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DIVAT #

DOLCE & GABBANA The One for Men EDP Intense 50 ml
25 900 Ft
(férfi) orientális fás

CHLOÉ Nomade Absolu EDP 50 ml
33 290 Ft
(női) fás ciprusos
TOM FORD Beau De Jour 50 ml
34 600 Ft
(férfi) aromás

CAROLINA HERRERA 212 VIP BLACK RED EDP 100 ml
30 000 Ft
(férfi) fűszeres

JEAN PAUL GAULTIER Le Male Aviator EDT 125 ml
32 800 Ft
(férfi) friss fás

!

Boli és Tokmac szerint focicsapatunk legjobb táncosa
és legszórakoztatóbb alakja Abraham Frimpong
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NARCISO RODRIGUEZ Bleu Noir EDT Extréme 50 ml
20 500 Ft
(férfi) fűszeres

41

www.fradi.hu
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# DIVAT

BOSS Alive EDP 30 ml
20 690 Ft
(női) gyümölcsös fás
ROBERTO CAVALLI Florence Blossom EDP 30 ml
17 990 Ft
(női) virágos gyümölcsös

ESCADA Flor Del Sol Limited Edition 100 ml
25 790 Ft
(női) virágos gyümölcsös

ILLATKISOKOS
ORIENTÁLIS

GOURMAND

fahéj, bors, szerecsendió,
szegfűszeg

szegfűszegolaj,
benzoégyanta, vanília,
egzotikus, fák, fűszerek,
dohány, ámbra

kakaóbab, karamell,
tonkabab és hasonló
ehető illatok

AROMÁS

FÁS

VIRÁGOS FRISS

zsálya, rozmaring,
levendula

szantálfától a cédrusig,
dohány, fahéj

könnyed, illatos virágok
keverve ciprusos vagy
gyümölcsös elemekkel

CITRUSOS

FOUGERE

olasz bergamott, citrom,
narancs, mandarin,
grépfrút

francia eredetű illatcsalád,
leginkább a levendula
és a tölgymoha
aromáit egyesíti

FŰSZERES

www.fradi.hu

FIN_040-043_ZF_2004_divat_4.indd 42

42

CIPRUSOS
tölgymoha, labdanum
(ami nem más, mint
egy aromás gumi)

!

Magyar Zoltánnak első torna-Eb-aranya után a reptéren elkeverték
a bőröndjét, szerencsére csak a parfüm tűnt el, az érem nem
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DIVAT #

GIORGIO ARMANI Acqua Di Giò Profondo EDP 125 ml
43 900 Ft
(férfi) vizes

HUGO BOSS Hugo Now EDT 75 ml
20 290 Ft
(férfi) aromás vizes

YVES SAINT LAURENT L’Homme Le Parfum 30 ml
21 300 Ft
(férfi) friss, gyümölcsös, fás

ABERCROMBIE Authentic Men EDT 50 ml
18 350 Ft
(férfi) aromás üde citrustónusokkal

CALVIN KLEIN CK EveryOne EDT spray 200 ml
24 290 Ft
(uniszex) citrusos

GUCCI Guilty Love Limited Edition EDT 50 ml
23 590 Ft
(férfi) aromás, fougere, fűszeres zöld, citrusos

!

Klujber Katrint a Team Esbjerg elleni kiváló teljesítménye
alapján a BL-forduló legjobb játékosának választotta az EHF
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# KÉZILABDA

Ha a jelen pillanatnyilag nem tartogat lélegzetelállító izgalmakat, kihívásokat, a múltba révedhetünk vagy fürkészhetjük a jövőt. Utóbbi persze magasabb adrenalinszintet
jelent, és az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatának, valamint híveinek minden okuk megvan rá, hogy ezt válasszák. Hiszen egycsapatnyi, hét érkező játékossal
már most véglegessé vált a következő idény kerete, és a mennyiség minőséggel is
párosul. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

EGYCSAPATNYI
ERŐSÍTÉS
A csapat a Rosztovban elszenvedett 29-26-os vereséggel március 7-én befejezte a Bajnokok Ligája
2019/2020-as kiírását, a második csoportkörben öt
pontjával hatodikként zárt, így nem folytathatja a
negyeddöntőben. Az NB I-ben pedig a Siófok február
18-i, 26-24-es népligeti sikere valószínűleg visszavonhatatlanul a harmadik helyre pozicionálta a Fradit. Ha
mindenképpen pozitívumot keresünk a megszokott
második hely és a BL-részvétel elvesztésében, azt
abban találhatjuk meg, hogy jövőre ismét nemzetközi
trófeát nyerhet az FTC, mint az EHF-kupa favoritja.
Annál is inkább, mert emberemlékezet óta a mostani a leglátványosabb erősítés. Érdről a válogatott
kapus, Janurik Kinga és a beálló Kisfaludy Anett,
Békéscsabáról a jobbszélső Kovács Anett jön, de az
igazi szenzáció a négy légiós. A már ismert német
trióhoz – a balátlövő Emily Bölk és a jobbátlövő
Alicie Stolle a Thüringer HC-tól, a beálló Julia Behnke
Rosztovból érkezik – csatlakozik a Bietigheim holland
jobbszélsője, a 27 éves Angela Malestein is. Ő a
vb-dobogó mindhárom fokára fellépett már, és friss,
három hónapos világbajnokként is illő tisztelettel
beszélt új klubjáról:
A magyar bajnokság erősebb, mint a német. Itt
"
többet fejlődhetek. Emlékszem, hogy 2018-ban
játszottunk egymás ellen a Bajnokok Ligájában,
kikaptunk, szomorú voltam, de a szurkolók komoly
nyomot hagytak bennem. Minden csapatnak olyan
drukkerek kellenének, mint a Fradinak! Alig várom,
hogy zöld-fehérben kézilabdázhassak.”
Már csak nyárig kell várnia. Miként a németeknek is,
akik a decemberi, kumamotói vb-n ugyancsak kitettek magukért: a válogatott eredményességi listáján
Behnke és Bölk 37-37 góllal holtversenyben az első,
Stolle 26-tal az ötödik helyen végzett.
(Összehasonlításul, a legjobb magyar góllövő, Lukács
Viktória Japánban 27-szer talált be.)
www.fradi.hu
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HA VALAKI SOKALLJA EGYSZERRE
A NÉGY ÚJ KÜLFÖLDIT, NÉHÁNY SZEMPONTOT
ÉRDEMES MÉRLEGELNIE.

1. Jelenleg is három légióst alkalmaz az egyesület,
ám Djurdjina Malovics kölcsönben az MTK-ban,
Emilie Christensen pedig kispadon töltötte a
szezon nagy részét.
2. Ismét elérhető közelségbe kerül a Győri Audi
ETO és a többi BL-nagyágyú, és remélhetőleg
nem csak egy-egy mérkőzés, fellángolás erejéig.
3. Így is 13:4 lesz az arány a magyarok,
a hazaiak javára, ami a nemzetközi élmezőnyben
ritka és üdítő jelenség. A Rosztov-Don
és a Buducsnoszt Podgorica dicsekedhet
hasonlóval, csakhogy előbbi egy 150 milliós
nemzet első számú, utóbbi országa egyetlen
jelentős klubjaként.

MINDENKÉPPEN A
BAJNOKOK LIGÁJÁBAN
VALÓ INDULÁS
JOGÁT KÍVÁNJUK
EZZEL A CSAPATTAL
MEGSZEREZNI, ÉS NEM
LESZEK SZOMORÚ, HA EZ
AZ ELSŐ HELYET JELENTI
MAJD A BAJNOKSÁGBAN
44
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Danick Snelder Esbjerg elleni ejtése az öt legszebb
gól közé került a BL-középdöntő 5. fordulójában
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KÉZILABDA #

Mindezekből adódóan Jeney Zsolt
Ákos, a szakosztály elnöke sem kertelt
esélylatolgatásában: Mindenképpen
"
a Bajnokok Ligájában való indulás
jogát kívánjuk ezzel a csapattal megszerezni, és nem leszek szomorú, ha
ez az első helyet jelenti majd a bajnokságban. Úgy kívántuk megerősíteni a csapatot, hogy az eddigi játékfelfogásunk – hogy alacsonyabb
játékosokkal gyors játékot játszunk
– mellett egy magasabb védekezőfal
ellen, egy magasabb támadósorral
eredményesek legyünk.”
A számos érkező természetesen
számos távozót is feltételez. Győrbe
igazol Lukács Viktória, míg az ugyancsak jobbszélső Bánfai Kíra kölcsönbe
Debrecenbe megy. Hornyák Dóra is

oda tart, Danick Sneldert a Siófok
viszi, és másutt folytatja Klivinyi Kinga,
Djurdjina Malovics, Emilie Christensen,
Háfra Luca, Mészáros Rea és Szemerey Zsófi is. Bognár László ügyvezető
igazgató nekik is gesztussal szolgált,
amikor kijelentette: Szerettük volna
"
számottevően megerősíteni a keretet, és úgy vélem, hogy ez sikerült
is. Nehéz döntéseket kellett meghoznunk, hiszen az elmúlt években a
csapatunkat meghatározó játékosok
távoznak nyáron. Valamennyiüknek
köszönöm mindazt, amit a klubért
tettek, és a pályafutásukhoz további
sok sikert kívánok.”
Mi is. De még annál is többet a
maradóknak, az érkezőknek, azaz
a Ferencvárosnak!

Angela Malestein

!

Malestein 2015 óta minden évben dobogón végzett Hollandiával
az Eb-ken és a vb-ken, és csupán az Eb-arany hiányzik neki
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# KÉZILABDA

Nem csak a koronavírus-járvány miatt megjósolhatatlan a férfi kézilabda-bajnokság
végeredménye. Komoly részsiker, hogy a nemzetközi kupaindulásért folyó versenyfutásban március közepén is előkelő helyen állt az FTC-HungaroControl csapata.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

A CÉL

TELJESÍTVE!
Egyet hátrébb lépve, elsősorban fiatal tehetségekre
alapozva, a biztonságot, vagyis az első osztályban
való bentmaradást tűzte ki célul tavaly nyáron a
Ferencváros férfi kézilabdacsapata. Aztán az őszi
remeklést hasonlóan jó tavaszi folytatás követte,
így március elején már feltehettük a kezünket:
megvagyunk, az alapcélt teljesítettük.

www.fradi.hu
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Nagyon hamar csapattá váltunk, ez pedig a nehéz
"
helyzeteken is átsegített minket – magyarázta a siker
egyik titkát Horváth Attila vezetőedző. – Nincsenek a
csapatban akkora egyéniségek, mint tavaly, de a keret összes tagja hozzá tud tenni valamit az egészhez.
Igen, kijelenthetjük, hogy elértük a kitűzött célt, s bár
a csapat nem fektetett le maga elé újabbat, mindenkin azt látom, megfeszül azért, hogy élni tudjunk
azzal a lehetőséggel, amit kiharcoltunk magunknak.
Előre nagyon nagy merészség lett volna azt kimondani, hogy a nemzetközi kupaindulást jelentő helyek
egyikét szeretnénk elérni, de most itt állunk a küszöbén, és mindent megteszünk érte.”
Az említett küszöb ugyanakkor rettentően vékony,
és az utolsó nyolc forduló még erre is, arra is billentheti
a mérleg nyelvét. A harmadik és a hetedik közötti
helyek bármelyiken végezhet a csapatunk, attól
függően, hogy a közvetlen riválisok elleni rangadókon
milyen eredménnyel zár. Nemzetközi kupaindulást az
első öt hely jelentene, s a szakosztály vezetősége ki
is jelentette, ha a gárda a pályán kiharcolja a lehetőséget, akkor megteremti az indulás feltételeit.
Nem számoltam, hogy hány meccset kell még meg"
nyernünk, nem tartunk ott, hogy számolgassunk,
de az fáj, hogy pontokat hullajtottunk el a Budakalász és az Orosháza ellen, mert talán épp ez lesz
döntő majd. Nemcsak rajtunk múlik szerintem, mi
lesz a végén, de titkon bízom benne, hogy a közvetlen riválisainknak is lesz egy-egy olyan rosszabb
meccsük, mint amilyen nekünk volt az imént említett
kettő. Nagyon szeretnénk megméretni magunkat a
nemzetközi porondon, ez lehetne a következő
állomása az építkezésünknek, és remélem, hogy
az idei szereplésünk nemcsak egynyári siker lesz,
hanem ezen a szinten folytatjuk a következő
évben is.”

46
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Férfi kézilabdacsapatunk az előző idényt a hetedik helyen zárta, 11 ponttal
lemaradva az ötödik, még éppen nemzetközi kupainduló Csurgótól.
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HEMELA ZSOLT
1962–2020

FELFÜGGESZTVE
A BAJNOKSÁG!
A Magyar Kézilabda-szövetség elnöksége 2020. március 14-i hatállyal
a COVID-19 koronavírus megjelenésének és terjedésének megelőzése
érdekében további intézkedésig az MKSZ és a megyei kézilabda-szövetségek által kiírt bajnokság és kupasorozat valamennyi mérkőzését
felfüggesztette. Hogy lesz-e folytatás, s ha igen, mikor, egyelőre
megtippelni sem lehet. Férfi kézilabdacsapatunk a felfüggesztés
pillanatában az ötödik, női együttesünk pedig a harmadik helyen állt.

Életének ötvennyolcadik évében,
hosszan tartó, súlyos betegség után,
március 14-én elhunyt Hemela Zsolt,
az FTC kézilabda-szakosztályának
korábbi ügyvezetője.
Aki még aktív sportoló, kapus
korából emlékszik rá, tudja, hogy
átlagos termete ellenére kimagaslott minden mezőnyből. Azaz kitűnt.
Belülről fakadó őserő volt, született
vezér. És ehhez sehogy sem kellett
viselkednie, csupán önmagát adnia.
Aki már csak a sportvezetőt,
e barátságos, kissé réveteg tekintetű, halk szavú – kizárólag egy-egy
téves játékvezetői ítéletnél lényegült
vissza – negyvenes, ötvenes énjét
ismerte, az az egykori elsőt nem
is hitte el. Pedig nem az erő távozott
belőle, inkább megszállta valamiféle
harmónia, nyugalom. Ami bajában
sem hagyta el. A méltósággal viselt
betegség nála nem szólam, hanem
minden nap, minden perc valósága volt. A pálya szélén fogyott el,
anélkül, hogy egyetlen szóval is
panaszkodott, kapaszkodott volna.
Rettenetesen féltettük, de faggatni,
tanácsot, bátorítást adni még jobban
féltünk; ilyenkor a régi Zsoci szeme
villant, haragosan.
Őt ne sajnálják, üzente. Ő győzni
fog, mint ahogyan összes csapata,
de mindenekelőtt és mindenekfelett
a Ferencváros kapujában is
ezt sugározta a lénye.
Ezért is írom le hitetlenkedve, hogy
elment, elhunyt. Maradjunk annyiban, dimenziót váltott. Az erő most
sem belőle, hanem vele távozott.
Ballai Attila

!

A Tatabánya idegenbeli legyőzésére a Szeged
és a Veszprém mellett csak a Fradi volt képes
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# JÉGKORONG

A Fehérvári Titánok elleni negyeddöntő hosszabbra nyúlt, mint ahogy a nagy többség
tervezte, remélte, aztán szinte pillanatok alatt megnyerte – címeit megvédve – a magyar
bajnokságot és (a Csíkszeredával megosztva) az Erste-ligát is az FTC-Telekom jégkorongcsapata. Senki sem örül annak, hogy a koronavírus-járvány miatt idő előtt berekesztették
a honi hokiidényt is, de legkevésbé a Fradinak van oka szomorkodnia emiatt. Évek múltán
majd csak az szerepel az évkönyvekben, hogy az FTC 2020-ban 27-edszerre lett magyar
bajnoki és másodszor Erste-liga aranyérmes. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

CSONKA IDÉNY,
TELJES ÖRÖM

keretünket is. Négy sorral játszunk, méghozzá minden
mérkőzésen. Ez Magyarországon szokatlan, sőt nyugodtan nevezhetem egyedinek is. Ebben lényegében
benne van a válaszom, a mérkőzések hajráját értelemszerűen jobban bírjuk a riválisainknál. Ez kamatozik, leegyszerűsítve ez történt az Újpest elleni meccseken is.
Belegondoltál, mi lett volna, ha netán két mérkőzés
után egy-egy az állás?
Nem tudom, hogyan szólt volna a versenyszabályzat,
abban viszont biztos vagyok, hogy százhúsz perc alapján is megérdemeltük az aranyérmet. Többet lőttünk
kapura, több gólt szereztünk, minden mutató alapján
jobbak voltunk.
S miért volt a vártnál szorosabb a Fehérvári Titánok
elleni párharc?
Előre tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, ugyanis az
alapszakaszban kettő-kettőre végeztünk a fehérváriakkal. Mégis őket választottuk, mert derbivel mégsem
akartunk kezdeni, a székelyföldi utazást pedig meg
akartuk spórolni. Kemény csata volt, amiből szerencsére győztesen jöttünk ki, és a siker által még jobb
csapattá lettünk.

Fodor Szabolcs vezetőedzővel – aki februárban
2023-ig meghosszabbította a szerződését – így
már március közepén értékelhettük az eseményekben
így is bővelkedő évet.

Kicsit is keserű a szád íze amiatt, hogy idő előtt
lefújták a bajnokságot?
Kicsit igen, hiszen szerettük volna végigjátszani a
rájátszást, s a végén a jégen megünnepelni az újabb
aranyérmet. Nem rajtunk múlt. Azt gondolom, a csonka
idényben is bebizonyítottuk, jó csapat vagyunk, jó
helyre került az arany, amit nem csupán két szerencsés győzelemnek, hanem az egész éves munkánknak
köszönhetünk.

Az Újpest elleni elődöntő mindkét meccse
szorosan alakult, mindkétszer csak a hajrában
sikerült megroppantani a lilákat. Ennyivel jobb
a mieink erőnléte, mint az újpestieké?
Eleve jó a játékosaink állóképessége, Kiss Áron erőnléti edző nagyon jó munkát végez. Emellett van egy
speciális magyarázat is. A mi taktikánk a gyors tempójú
játék. Erre építünk, ez alapján alakítottuk ki a játékos-

www.fradi.hu

FIN_048-049_ZF_2004_jegkorong_4.indd 48

48

!

Az alapszakaszt 2. helyen fejezte be a Fradi, 9 ponttal a Csíkszereda
mögött, míg a középszakaszt 12 pontot rájuk verve az elsőn
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Elmarad a világbajnokság is április
végén, tehát már március kilencedikén véget ért a szezon. Hogyan
tovább, hogy tölti ki a csapat
a majd két hónappal megnyúlt
holtidényt?
Elfogadom a rendelkezéseket,
most mindennél fontosabb, hogy
minél hamarabb jussunk túl a
járványon. Ha ennek az az ára,
hogy mindenki maradjon otthon
két hétre, akkor úgy. A szövetség
határozatot hozott, hogy közös
edzések se legyenek ezekben a
hetekben. Egyénileg persze mindenki tréningezhet, profi sportolóknak ezt hiba lenne megtiltani. A
játékosok mögött sokéves, olykor
évtizedes tapasztalat áll, tudják,
milyen munkára van szükségük
ilyenkor, de ha valakinek az a kérése, akkor természetesen készítünk
személyre szabott edzéstervet
is. Az a lényeg, hogy a következő
idénykezdetre mindenki megfelelő
állapotban legyen.

Címvédés a bajnokságban és
az Erste-ligában, Magyar Kupa
-győzelem a külföldön szereplő
klubok előtt, bravúrok sorozata
a Kontinentális Kupában.
Melyik eredményre vagy
a legbüszkébb?
Mindegyikre… Hiszen minden
eredmény visszajelzés, hogy jó
úton haladunk. A Magyar Kupa
megnyerése tényleg nagy dolog,
arra sokan felkapták a fejüket, de
igazából az említett eredmények
együtt dicsérik az egész éves
munkánkat.
Milyen változásokat tervezel
a következő idényre?
Volt a fejemben forgatókönyv, de
most minden a feje tetejére áll.
A járványnak nemcsak sportszakmai, hanem gazdasági hatásai
is vannak, lesznek. Meg kell várni,
milyen lesz a helyzet utána, addig
szinte értelmetlen a jövőt tervezni.

Mi tágabban a klub elképzelése
a magyar hokiról? A Fehérvárt,
a DVTK-t és a MAC-ot követve a
Fradi is valamelyik külföldi bajnokságba törekszik, vagy inkább
új regionális összefogást sürget?
A koronavírus miatt ezt is át kell
gondolni. A regionális ligák erősen
megsínylik a jelenlegi helyzetet,
hiszen országonként más és más
a reakció. Nem biztos, hogy ezt
az irányt kell erőltetni. Érdekes
hónapok elé nézünk, az egész
európai jégkorongra, sőt a sportra
hatással lehet az új helyzet.

A CSONKA IDÉNYBEN
IS BEBIZONYÍTOTTUK,
JÓ CSAPAT VAGYUNK,
JÓ HELYRE KERÜLT
AZ ARANY, AMIT NEM
CSUPÁN KÉT SZERENCSÉS
GYŐZELEMNEK, HANEM AZ
EGÉSZ ÉVES MUNKÁNKNAK
KÖSZÖNHETÜNK

!

A szezon utolsó gólját szerző csapatkapitányunk, Nagy Gergő
volt a rájátszásban a legponterősebb, 8 meccsen 16 ponttal
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# KVÍZ

FRADI-KVÍZ,
ZÖLD AJÁNDÉKOK

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

Továbbra is örömmel
és szeretettel invitáljuk
Önöket játékra, amelynek
során hetente három
kérdést teszünk fel, s aki
mindháromra jól válaszolt,
esélyes lesz az ősfradista
Plicher Zoltán által felajánlott klasszikusan zöld
ajándékokra, amelyek

A Fradi hajdani klaszszis vízilabdázói közül
melyikük háromszoros
olimpiai bajnok?
a: Ambrus Miklós
b: Kárpáti György
c: Kósz Zoltán

Lentebb található
futballistáink közül
ki lőtte a győztes
gólt Brüsszelben,
az Anderlecht
ellen, 1995-ben,
a Bajnokok Ligája
selejtezőjében?

a: Dejan Milovanovics

újrahasznosított, ter-

Mostani együttesünkben az alábbi labdarúgóink közül ki kétgyermekes családapa?
a: Dibusz Dénes
b: Botka Endre
c: Leandro de Almeida

b: Zoran Kuntics

mészetes anyagokból
készültek – természe-

c: Goran Kopunovics

tesen a Fradi-címerrel
ellátva. A lényeg persze,
hogy a kvízjáték során
újra megidézzük hagyományainkat, emlékezzünk
nagyszerű sportolóinkra,

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

szép sikereinkre.

Beküldési határidő: 2020. április 15.

Az agyunk közben kö-

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések

zösen a Fradi körül jár,

mellett nevüket és telefonszámukat

együtt játszunk és együtt
örvendünk a csodának,
amit úgy hívnak:

is tüntessék fel.
A helyes megfejtés beküldői között
3 db duplafalú Fradi-kulacsot sorsolunk ki.

Ferencvárosi Torna Club!

Jó szórakozást, kellemes
időtöltést! Hajrá, Fradi!
www.fradi.hu
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A részletes játékszabályzat a www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.

!

Az előző számunkban megjelent kvíz megfejtései: B,C,C
A nyertesek: K. Krisztián, K. Miklós, P. István
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ELŐFIZETÉS / Z&F

ILYEN
AJÁNLAT
MELLETT MÁS
LABDÁBA SEM
RÚGHAT!

30

%

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

12 LAP » 9 ÁRÁÉRT!

4740 FT
3555 FT
HELYETT
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# ZÖLDÖVEZET

KATÓ NÉNI,
AZ ŐSFRADISTA
Sok olyan történetet ismerünk,
amikor családi tradícióként apáról fiúra
öröklődik a fradizmus, a ferencvárosi
kötődés, de a fővárosi zöld-fehér klub
vonzása olyan erős, hogy fordított
irányban is működik a dolog. Erre példa Ihos József humorista története,
aki apró gyerekként szeretett a Fradiba, majd évtizedek múlva már nyugdíjas korú édesapjának is átadta a szenvedélyt, aki szintén vérmes drukker
lett. SZÖVEG: KIS FERENC

A nagy kedvenc Albert Flórián is jelentős szerepet
játszott abban, hogy Fradi-szurkoló lett Ihos József.
Persze a többi sztár játékát is csodálta, Fenyvesi Máté,
Novák Dezső vagy a legendás kapus, Géczi István
parádés megmozdulásai szintén lenyűgözték.
Később édesapámra is átragasztottam a Fradi
"
imádatát, nyugdíjas éveiben már zöld-fehérben látta
a világot, igazi szurkoló vált belőle” – lelkendezett a
humorista.
Ihos József a 90-es években szintén csodálatos időszakot élt át már befutott előadóként, olyan nagyszerű
emberekkel léphetett fel rendszeresen, mint Koós
János vagy Aradszky László, akik szintén ősfradisták.
Ebben a társaságban nem volt mese, egy rossz szót
"
sem lehetett szólni a Fradiról, hatalmas szurkolásokat
rendeztünk, amikor csak tudtuk, megnéztük kedvenc
csapatunk mérkőzését – emlékezett vissza a minden
szempontból sikeres időszakra. – Egyik legszebb
élményem a Ferencváros centenáriumi ünnepsége,
amelyre engem kértek fel, hogy színpadi játékokat
írjak. Ez komoly kutatómunkát igényelt, hiszen sporttörténeti hitelességgel kellett elkészíteni a rövid epizódokat, és ekkor szembesültem azzal, hogy mennyire szerteágazó és színes egy ilyen nagy klub élete.”
A mai modern futballt tekintve némi hiányérzete van,
mert szerinte is szükség lenne saját nevelésű magyar
játékosokra.
Sajnos manapság már nem létezik klubhűség sehol
"
a világon, és a külföldi légiósok közül az igazi nagy
sztárokat nem lehet Magyarországra csábítani.
De éppen a tavaly őszi Európa Liga-menetelésünk bizonyítja, hogy így is lehet eredményes csapatot építeni, akik örömet okoznak a szurkolóknak” – elmélkedett a futball új vonásain. Hozzátette: akkor is szurkol
a csapatnak, ha vereséget szenved, ha rosszabbul
játszik, mert a Fradi örök szerelem.
Egyedülállónak nevezte a Fradit mindig körülvevő családias hangulatot, aminek egyik megható példája volt
Albert Flórián hetvenedik születésnapja 2011 szeptemberében. A Gellért Szállóban rendeztek méltó ünnepséget, ahol régi csapattársai és nagy ellenfelei
is jelen voltak.

Egy kis somogyi faluban, Belegen nevelkedtem,
"
akkoriban a gyerekek között természetes volt, hogy
mindenki szurkol valamelyik nagy klubnak, vérre menő
kérdésnek bizonyult, hogy ki melyik csapattal szimpatizál. Néha még tejfogak is repültek, ha rossz választ
adott valaki. A legtöbben persze akkor is a Fradinak
drukkoltak” – idézte fel tréfásan a régmúltat Ihos József,
majd így folytatta:
Az 1960-as években a Ferencváros az egyik arany"
korát élte, fantasztikus labdarúgók kápráztatták el a
közönséget hétről hétre, nem csoda, hogy ők lettek
a kedvenceim. A futball szinte teljesen kitöltötte a
gyerekek szabadidejét, ha nem a réten vagy a grundon
játszottunk, akkor gombfociztunk. Apám vagy
nagyapám kabátjáról vagdostam le a nagyobb
gombokat, amikre az újságokból kivágott, labdarúgókról készült fotókat ragasztottam rá, így jött össze
a tizenegy játékos.”
A később Kató néni megszemélyesítőjeként országos
népszerűséget szerzett humorista a gyermekkorára
azért is szívesen emlékszik vissza, mert a falu csapatában
rendszeresen játszott – ez azokban az időkben szinte
kötelessége volt egy valamirevaló ifjú legénynek –, és az
egyik ilyen meccsen éppen Fradi-mezt húzott, és abban
lőtt két szép gólt.
Rendkívül jól ment a játék, és magamban elkönyvel"
tem, hogy ilyen gólokat csak az FTC mezében tudok
lőni, ez is erősítette a kötődésemet a klubhoz” – anekdotázott a művész.
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A Kisváros című sorozatnak Ihos József
volt az egyik fő írója

2020. 03. 18. 9:17

ZÖLDÖVEZET #

EGYIK LEGSZEBB
ÉLMÉNYEM A FERENCVÁROS CENTENÁRIUMI
ÜNNEPSÉGE, AMELYRE ENGEM KÉRTEK
FEL, HOGY SZÍNPADI
JÁTÉKOKAT ÍRJAK.
EZ KOMOLY KUTATÓMUNKÁT IGÉNYELT,
HISZEN SPORTTÖRTÉNETI HITELESSÉGGEL
KELLETT ELKÉSZÍTENI
A RÖVID EPIZÓDOKAT

Személyesen ismertem, óriási labdarúgó és kiváló em"
ber volt, megtiszteltetés, hogy ott lehettem” – idézte
fel az eseményt elérzékenyülve Ihos József.
A Fradi-meccsekre manapság kevesebb ideje van, új,
boldog párkapcsolata és a munka leköti az energiáit, de
a régi barátok is hiányoznak már, akikkel rendszeresen
járt a mérkőzésekre.
Fűre lépni Ihos címmel fut egy vidám zenés műsora a
Muzsika Televízióban és rendszeresen hívják vidéki fellépésekre is. Nem unatkozik tehát, de nagyon várja a 31.
bajnoki címet, amit mindenképpen a stadionban szeretne
megünnepelni.

!

Sajnos a centenáriumi ünnepség nem sikerült jól, csapatunk
2-1-es vereséget szenvedett a Dinamo Zágrábtól
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# SPORT&EGÉSZSÉG

MEREDEK
SZENVEDÉLY
Noha a laikusok szemében még mindig inkább extrém sportnak számít,
a falmászás – szakszerű körülmények között – semmivel sem veszélyesebb, mint a legtöbb mozgásforma. Ráadásul az utóbbi évtizedekben
egy saját testsúlyos alternatív fitneszággá nőtte ki magát, amellyel
a testet és az elmét egyszerre tudjuk edzeni. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
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Tavaly októberben női vízilabdázóink csapatépítő
programnak a falmászást választották

2020. 03. 18. 15:29

SPORT&EGÉSZSÉG #

A sziklamászás ősi és ösztönös mozgásforma,
ám csak az utóbbi évtizedekben vált világszerte
népszerű tevékenységgé. Ebben pedig nagy
szerepe volt annak, hogy a természet formálta
meredek hegyoldalak alternatíváiként megjelentek a műfalak, amelyeken kontrollált körülmények
között imitálhatjuk a sziklák meghódítását. A
falmászás egyedülálló és komplex testmozgás,
egyszerre igényel izomerőt, állóképességet,
ügyességet és koncentrációt, valamint kellő bátorságot. Csak az tudja, aki már legalább egyszer
próbálta, másnap pedig minden porcikájában
érezte is, mennyire hatékonyan formálja az olyan
kritikus testzónákat, mint a comb, a fenék és a
vádli. Ráadásul a falra rögzített fogások méretének, alakjának és sűrűségének változtatásával
még tovább nehezíthető a falon történő fel-, le-,
illetve oldalra jutás. Idővel pedig feljebb kapcsolhatunk a boulder üzemmódba, ami biztonságos
magasságban, de kötél nélkül történő mászást
jelent. A rövidebb távon, de nagyobb erőkifejtéssel teljesített pályán sokkal inkább a technikán
és a dinamizmuson van a hangsúly.
MINDEN PORCIKÁNK JÓL JÁR
Változatossága és kihívásokkal teli volta mellett a
falmászás hatékonysága teszi igazán versenyképessé napjainkban ezt a mozgásformát. Hibátlanul teljesíti ugyanis a manapság általánosnak
számító követelményeket. Ennek legfontosabb
eleme, hogy a fogásról fogásra történő haladásba valamennyi izomcsoportunkat bevonja, miközben javítja a koordinációt, és erősen igénybe
veszi az egyensúlyérzékünket. A testet arányosan formálja, éppen ezért a legtöbb súlycsökkentő diétának tartalmas kiegészítője lehet. De
nem pusztán edzésforma, terápia is egyben. A
hanyag tartás és a gyermekkori gerincbántalmak
alternatív gyógymódja. Mindeközben egyre több
helyen alkalmazzák neurológiai és pszichiátriai
rehabilitáció elemeként, ellenőrzött keretek között értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek
mozgásfejlesztésére, arra építve, hogy javítja a
testtudatot, a testtartást és a mozgáskultúrát.

A FALMÁSZÁS A
SZIKLAMÁSZÁS TEREMRE
SZABOTT VÁLTOZATA,
AMI NÖVELI AZ ÖNBIZALMAT, SEGÍT LEGYŐZNI
KORLÁTAINKAT,
ÖSZTÖNÖZ A GYORS
HELYZETFELISMERÉSRE,
ÉS FOKOZZA A PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉGET
Márpedig minél több időt töltünk a falon, annál
jobban fejlődik rövid és hosszú távú memóriánk,
sőt, még matematikai érzékünk is. Az agyféltekék összehangolásának kényszere a tanulási
és viselkedési zavarral küzdők állapotában hoz
érdemi javulást. Mindeközben pedig a mászás
jót tesz a szociális érzéknek is, hiszen felfelé
haladva meg kell tanulnunk bízni abban, aki a
talajon állva a biztosítókötelünket a kezében
tartja. A fal meghódítása hatékonyan fejleszti a
kreatív gondolkodásmódot is, aminek hála azok
is könnyen sikert érhetnek el benne, akik testalkatuk miatt más sportágakban kevésbé tudnak
érvényesülni. A mászás ugyanis valójában egy
megoldandó rejtvény: folyamatosan keresni kell
a következő lehetőséget, amit néha úgy találunk
meg, ha egyet (vagy többet) visszafele lépünk.

HA KIPRÓBÁLNÁNK
A FALMÁSZÁST, EGY
ALAPVETŐ EDZETTSÉGI
SZINTTEL ÉS MENTÁLISAN FELKÉSZÜLTEN
CSATOLJUK MAGUNKAT
A KÖTÉLRE, HOGY
A BIZTONSÁG ÉS
A SIKERÉLMÉNY
IS ADOTT LEGYEN

FEJBEN DŐL EL
Míg egy falat mászó embert látva el tudjuk képzelni, teste milyen megfeszített munkát végez,
azt kívülről már jóval nehezebb érzékelni, hogy
ez a mozgásforma mennyire igénybe veszi a
pszichét is.

!

A kezdő szintű falakhoz a koncentráción kívül
szinte csak lábmunka szükséges
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# RECEPT

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
+ 2-3 evőkanál olívaolaj
+ 1 nagy vöröshagyma
+ őrölt pirospaprika
+ 2-3 gerezd fokhagyma
+ 1 közepes zellergumó
+ 2 sárgarépa
+ 1 petrezselyemgyökér
+ 1-2 kápiapaprika
+ 2-3 rozmaringág
+ 50 dkg paradicsom
+ só
+ frissen őrölt bors
+ provence-i fűszerkeverék
A tálaláshoz:
+ aprított zellerzöld

ELKÉSZÍTÉS

➊ A zöldségeket megtisztítjuk,
megpucoljuk. A vöröshagymát
apróbb, a zellert és a paprikát
kicsit nagyobb kockákra, a
gyökérzöldségeket karikákra vágjuk. A paradicsomot
nagyobb darabokra szeleteljük,
passzírozón átnyomjuk, félretesszük.
➋ A felhevített olajon megdinszteljük a vöröshagymát.
A tűzről lehúzva meghintjük
kevés pirospaprikával, elkeverjük, és felöntjük kevés vízzel.
Visszatesszük a tűzre, főzni
kezdjük. Közben hozzáadjuk a
zúzott fokhagymát, a zellert,
a paprikát, a sárgarépát, a
petrezselyemgyökeret és a
rozmaringot. Ízesítjük sóval,
borssal, fűszerkeverékkel, és
annyi vizet öntünk rá, hogy
ellepje. Felforraljuk, majd kis
lángon a zöldségek puhulásáig főzzük. A tűzről levéve pár
percig pihentetjük, eltávolítjuk
a rozmaringot, és a levesalapot
botmixerrel pürésítjük. A tűzre
visszatéve hozzáöntjük a paradicsompürét, újra felforraljuk.
Pár percig még rotyogtatjuk,
közben utánízesítjük, és ha
szükséges, vízzel hígítjuk. Zellerzölddel meghintve tálaljuk.

ROZMARINGOS
PARADICSOMLEVES
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1,5 óra
NEHÉZSÉG: könnyű
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A Jégkorongozók Érdekvédelmi Szervezetének szavazásán
a játékosok Nagy Gergőt is beválasztották az idei All-Star csapatba
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ba

RECEPT #

HOZZÁVALÓK
(6–8 SZEMÉLYRE):
+ 50 dkg füstölt lazac
+ 15 dkg farkassügérfilé
+	3-4 evőkanál
Philadelphia krémsajt
+	10 g zselatin
+	2 dl halalaplé
+	1 kis csokor kapor
+	1 kis csokor petrezselyemzöld
+	4-5 bazsalikomlevél
+	1 kisebb citrom
reszelt héja
+	só
+	frissen őrölt bors

ZÖLDFŰSZERES

LAZACTERRIN
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 40 perc + hűtés
NEHÉZSÉG: könnyű

ELKÉSZÍTÉS

A farkassügérfilét vékony
csíkokra vágjuk, az alaplében néhány perc alatt
megpároljuk, majd a lében
hagyjuk kihűlni.
A füstölt lazacot késes
aprítóban a krémsajttal
összedolgozzuk, enyhén
sózzuk, borsozzuk, a
citromhéjjal ízesítjük.
A kihűlt halat kiemeljük
az alapléből, a levet leszűrjük. Az utóbbiból 1 dl-t
kimérünk, belekeverjük
a zselatint, és addig melegítjük, amíg a zselatin
fel nem oldódik. Langyosra
hűtjük, és a lazackrémhez
dolgozzuk. Hosszúkás
téglalap alakban fóliára
kenjük, a közepére helyezzük a halfilécsíkokat, majd
hengerré alakítjuk. Szorosan becsomagoljuk
és hűtőben dermesztjük.
Tálalás előtt finomra
aprítjuk a petrezselymet,
a kaprot és a bazsalikomot.
Beleforgatjuk a halterrint,
hogy mindenhol sűrűn,
egyenletesen fedje.
Szeletekre vágva,
előételként kínáljuk.

!

27-szeres bajnok hokisainkhoz immár 32. éve nem tudott
közelebb zárkózni 13-szoros bajnok nagy riválisunk, az UTE
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ÚJ SEPRŰ
JÓL SEPER

# FUTSAL

A játékosként a valaha volt egyik legjobb
magyar futsalos, Madarász János vette
át a Ferencváros irányítását, amely immár
az ő vezérletével az első hat meccséből
négyet megnyert és bejutott a felsőházba.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
Komoly vérfrissítésen esett át az elmúlt nyáron az NB
I-ben szereplő futsalcsapatunk, a szezonkezdet pedig a
megfogalmazott céloknak, a felsőházba jutáshoz megfelelő volt. Két megnyert meccs után azonban négy vereség, két győzelem, majd újra négy vereség következett,
mígnem az utolsó kudarcot követően a vezetőség az
edzőváltás mellett döntött. Roni Ribeiro helyét a hatszoros magyar és egyszeres román bajnok, a százhuszonnyolc válogatott meccsén száz gólt szerzett, edzőként
pedig a Veszprémmel bajnoki bronz- és Magyar Kupa-
ezüstéremig jutott Madarász János vette át.
Bevallom, tartottam tőle, hogy a rossz formában
"
és helyzetben lévő csapatot sikerül-e ilyen gyorsan
kirángatni a gödörből, illetve attól is, hogy egyáltalán
meglesz-e a kémia a csapat és köztem – ecsetelte
Madarász János a munkába állás előtti érzéseit. –
Sokan féltettek is, mert elég erős egyéniségek alkotják
a csapatot, de én meg az a fajta ember vagyok, aki
csak azért is bebizonyítja az ellenkezőjét.”
Így is lett, az alapszakaszból hátralévő hat bajnokiból
négyet megnyert a Fradi, csak a címvédő Berettyóújfalutól kapott ki, és bejutott a felsőházba, ahol lapzártánkig
két fordulón, egy újabb Berettyó elleni vereségen
és egy Aramis-verésen jutott túl.
Mindenekelőtt a fegyelmezettségen kellett változ"
tatnom, egyébként nagyon jó képességű játékosok
alkotják a keretet. Megértettem velük, hogy ha rend és
fegyelem van, illetve betartják, amit elvárok,
akkor annak meglesz az eredménye. Működött is
a dolog, persze ahhoz idő kell, hogy minden úgy történjen a pályán, ahogyan én szeretném.”
A célkitűzés tehát teljesült, vagyis a középszakaszban
különösebb nyomás nélkül léphet pályára az együttes,
igaz, kézzelfogható közelségbe került az éremszerzés
lehetősége is.
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Vegyesek az érzéseim, mert jó képességű játékosaink
"
vannak, akikkel elérhetjük a dobogót, de közben kicsit
szűk is a keret, ha két-három ember kiesik, az már gondot okoz. A csapatomnak éppen ezért azt mondtam, ne
helyezésben gondolkodjunk, hanem abban, hogy tiszta
legyen a lelkiismeretünk a szezon végén. Sajtoljunk ki
mindent ebből az évből, s majd eldől, hogy az hányadik
helyre elegendő.”
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Csapatunk legeredményesebb játékosa Bognár Bence,
aki 16 meccsen elért 14 góljával 5. a góllövőlistán
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ZÖLD SZALON #

BARCA VAGY BILBAO?
BALLAI ATTILA

Félreértés ne essék, a Ferencváros kapcsán természetesen szó sem lehet Messiről vagy BL-döntőről. De
a magyar bajnoki aranyat a Videotonnal szemben ki
kellett harcolni és meg kellene védeni, és az őszi Európa-liga-szereplés után ismét jogos igény a csoportkör
is. Minderre tizenegy, tíz, kilenc derék magyar fiúval a
kezdőben esély sem lenne. Jó, bevallom, fellélegeztem, amikor híre jött Danilo Ihnatenko távozásának,
mert alibistát, kerékkötőt valóban nem érdemes importálni. De a Zöld & Fehér aktuális címlapsztorijához
csatlakozva, Somália- vagy Isael-szintű spílereket nem
termel ki a mai magyar futball.
Mint ahogyan női kézilabda-válogatottunk
sem jutna be a Bajnokok Ligája négyes
döntőjébe. Nem vidám realitás,
de hasznos tisztában lenni vele.
És ennek fényében értékelni,
hogy nyáron négy nemzetközi szintű klasszis, köztük
egy világbajnok érkezik
Elek Gábor keretébe.
Velük nem eszelős bravúr,
hanem kemény, de nem
alaptalan célkitűzés végre
egyszer már a budapesti
Final Four elérése.
Sőt, citálhatjuk a legszebb
napjaikat élő pólósokat
is, soraikban a magyar
válogatott színe-javával, de
mellettük, velük az ausztrál
Youngerrel vagy a szerb Jaksiccsal.
Épeszű vezető, edző és szurkoló az
azonos képességű és vételárú, anyagi
igényű magyar és külföldi versenyében
előbbire voksol. Ha viszont utóbbi nyilvánvalóan jobb vagy olcsóbb, nem életszerű hazafias
alapon határozni. Egy klub hovatartozását, szellemiségét hosszú távon és általánosan úgyis a lelátó és a
szurkolói kör összetétele, identitása határozza meg.
Ott pedig örökös százszázalékos többségben voltunk,
vagyunk, leszünk.

Az Athletic Bilbao híveinek körében néhány éve szavazást rendeztek arról, mi a fontosabb: hogy a csapat
megőrizze identitását, és továbbra is csak baszk származású, baszk felmenőkkel rendelkező labdarúgókat
alkalmazzon, vagy az, hogy bent maradjon a spanyol
bajnokság első osztályában? A szurkolók elsöprő
többséggel voksoltak a hagyomány mellett, és ez
azóta is hivatkozási alap szinte minden náció és klub
konzervatív lelkületű drukkerei számára. Különösen
úgy, hogy a Real Madrid és a Barcelona mellett ez a
harmadik egylet, amely alapításától fogva az első ligában játszik. Az Athleticnél még a színes bőrű csatár, Williams keresztneve is Inaki, és az is
árulkodó adat, hogy a Baskonia együttesétől érkezett Bilbaóba. Lám, az
Athletic egyszerre sikeres és
önazonos, hallani nem egyszer
ferencvárosi körökben is,
elsősorban természetesen
akkor, ha a légiósokról esik
szó. Csakhogy ilyenkor
nem árt feltenni a kérdést:
mit tekintünk sikernek?
A folyamatos és biztos
bentmaradást? Mert az
Bilbaóban ugyan annak
számíthat, de Budapest
IX. kerületében semmiképpen sem. Az Athletic múltja
kétségtelenül dicső, ezt 8
bajnoki és nem kevesebb,
mint 23 kupaelsőség igazolja.
Csakhogy mindkét trófeát 1984ben nyerte el legutóbb a gárda;
ám a nemzetközivé vált sportéletben,
a multikulti futballban – és kézilabdában
– képtelenség tiszta, hazai forrásból merítve
csúcsra jutni és ott maradni.
Ezért fradistaként, Liverpool- vagy Barca-rajongóként
felesleges önmarcangolás a baszk módi után sóvárogni. Hiszen a Barcelona is építkezhetne kizárólag katalán kövekből – ráadásul valamivel népesebb közösség
a baszknál és egy ideje elszakadni készül Spanyolországtól –, de akkor nem is álmodozhatna a közelmúltban is meghódított magasságokról, és mondjuk Messi
is éppen a Real Madridot erősítené.

!

A Barcelonát három legendás ferencvárosi labdarúgó is
erősítette: Kubala László, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán
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# A HÓNAP FOTÓJA

Fotó: Orlóci Zsuzsanna / Fotósarok
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Varga Dénes minden lehetséges címet
megnyert klubszinten a Ferencvárossal
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A HÓNAP FOTÓJA #

!

20 Bajnokok Ligája-góljával Dumi a legeredményesebb
játékosunk 9 mérkőzést követően a BL-ben
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# DIVAT

SZÍNRE
SZÍNT
Időzz el velük pár percre,
mert nem egyszerűen
csak jól néznek ki,
hanem egyenesen neked
lettek kitalálva!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

GÖRDÜLŐ KÉNYELEM
AMERICAN TOURISTER JETGLAM
BŐVÍTHETŐ SPINNER 67 CM
37 990 FT
Utazás során a fél életedet kell magaddal cipelned, kényelmesen
és biztonságosan. Ajánlatos jó minőségű bőröndöt választani, hiszen
a kiválasztott modellnek több éven keresztül is hasznát vehetjük.
Legyen tehát alap a 4 kerék és a kemény falú verzió.
rollingluggage.hu
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Április 18-án ünnepli 30. születésnapját az észt
Inna Zlidnis, aki 2014 óta erősíti női focicsapatunkat
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DIVAT #

ÜTŐS HANGZÁS

A SÖTÉT OLDAL
KIRÁLYA

AZ ASZFALT KIRÁLYA

KALANDRA FEL!

HOKA ONE ONE ARAHI4 FUTÓCIPŐ
46 990 FT

FJÄLLRÄVEN ABISKO DOME 3 SÁTOR
999,95 EUR

A gyógycipőknél már megszokhattuk a vastagabb talpat, de ez nem az!
A túlméretezett talp koncepciója nem véletlen ezeknél a lábbeliknél.
Speciálisan kialakított a talpforma, ami a természetes földet érést
és a könnyű továbbgördülést biztosítja. Ezt azzal érik el, hogy a sarok
mindössze 2-6 mm-rel van magasabban a lábujjaknál (ez egy átlagos
futócipő esetén 11 mm), amivel naturális – nem túlzottan sarokra
történő – leérkezésre ösztönzi a viselőjét.
futobolt.hu

A legtöbbünknek eljön az életében legalább egyszer, hogy
természetközeli kalandra vágyunk. Lehet, hogy ez csak egy múló hóbort
lesz, és talán évekig nem szedjük elő újra a garázs mélyén lapuló
csomagot, mégis tudjuk, hogy ott van és bármikor bevethetjük.
Átmeneti szállásunk legyen könnyű, kényelmes, lehetőleg négy
évszakos, és az összeszerelése ne tartson tovább öt percnél.
fjallraven.com

!

Április 16-án van az 5. évfordulója Ambrus Tamás halálának,
aki letette az alapjait világverő vízilabdacsapatunknak
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JUMPMANNEL
KARÖLTVE

ACÉLKEMÉNY

FISKARS X5 KEMPINGFEJSZE
11 990 FT

NIKE JORDAN 23 ENGINEERED KAPUCNIS PULÓVER
20 900 FT

Ugye vágod, hogy jól jön a háznál egy kézre álló, erős és tartós,
mégis könnyű fejsze? Ez a kisméretű darab jól megtervezett kialakítással
rendelkezik. A fej teflonbevonattal van ellátva, mely véd a korrózió
ellen és tapadásmentes felületet képez. A nyél vége kampós formára
alakított, így nem csúszik ki a kézből.
obi.hu

1985 óta töretlen a Nike és Michael Jordan együttműködése,
pedig a Chicago Bulls világhírű játékosa már csak üzletemberként vesz
részt a kosárlabdatermékek fejlesztésében és forgalmazásában. A vagány,
laza, divatos utcai cuccok ugyanolyan kimagasló minőségben kerülnek
a boltok polcaira, mint akár a profi kosarascipők vagy -mezek.
nike.com

AMERIKÁBÓL JÖTTEM

SZEMREVALÓ

GANT W70545 KARÓRA
69 900 FT

EMPORIO ARMANI EA 4114 NAPSZEMÜVEG
45 000 FT

A márkától megszokhattuk már, hogy elegáns és kifinomult darabokat gyárt. Még ez a színes, feltűnőbb modell is komoly megjelenést
kölcsönöz viselőjének. A fehér cérnával varrt bőrszíj és az ízléses
számlap teszi szerethetővé ezt a férfiékszert. Nyárra kötelező darab!
itstimeshop.hu

Biztosan te is észrevetted már, hogy sötét lencsés napszemüveget
szürkületkor nem szerencsés viselni, mert konkrétan nem látunk vele.
Ezzel szemben a sárga/narancssárga színű lencse élesíti a kontrasztokat,
növeli a látásélességet és fokozza a látási mélységet. Egy próbát megér.
Optic World
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Ha maradnál a Fradihoz illő színeknél, a Fradi Shopban továbbra
is kaphatóak a limitált kiadású bajnokcsapat karórák
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DIVAT #

CSODAMASZK
OCEAN REEF ARIA SNORKELING MASZK
34 390 FT
Még várat magára az évek óta betervezett búvártanfolyam,
pedig minden álmod, hogy felfedezd a víz alatti világot. A snorkeling –
más nevén szabadtüdős merülés – során gyakorlatilag
a víz felszínén, néha alább merülve egy maszk+pipa+uszony
segítségével gyönyörködhetünk a tenger élővilágában.
Ehhez pedig nem kell más, mint egy nagy látóterű maszk,
amiben szabadon lélegezhetsz.
emag.hu

!

Szemrevalókból is megtalálhatod a
neked valót a Fradi Shopban
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1934 februárjában a Fradi–Újpest vegyescsapat 2-1-re
kikapott a délkelet-francia (provence-i) válogatottól
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Provence
A LEVENDULÁK
FÖLDJÉN

UTAZÁS #

AZÚRKÉK HULLÁMOK ÉS RAJTUK RINGATÓZÓ HALÁSZBÁRKÁK.
A HEGYEK LANKÁIT SÁRGÁRA FESTŐ NAPRAFORGÓMEZŐK
ÉS NAPSÜTÉSBEN ÚSZÓ CITRUSLIGETEK. A HEGYOLDALAKON
KAPASZKODÓ KIS FALVAK ÉS A TENGERPARTOK ROMANTIKUS,
HELYENKÉNT LUXUSTÓL CSILLOGÓ VÁROSAI. EZEK A
HANGULATOK VÁLTOGATJÁK EGYMÁST PROVENCE GAZDAG
TÁJAIN, ILLATOKAT, SZÍNEKET ÉS ELLENÁLLHATATLAN
KONTRASZTOT RAJZOLVA DÉL-FRANCIAORSZÁG
PARADICSOMA KÖRÉ. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA
CSUPÁN” MEG KELL ÉLNI
”
A manapság oly divatos slow travel” tökéletes
"
célpontja Dél-Franciaország, és annak hatalmas régiója, a Rhone folyó és Olaszország által
körülölelt Provence. Mert ha valahol, itt érdemes
lelassulni, és megélni minden pillanatot. A térség
ugyan elsősorban luxustól csillogó városairól
ismert, de régi, római kori romjai és sok száz éves
emlékművei is legalább akkora vonzerőt jelentenek, főleg úgy, hogy azokat a Földközi-tenger
és a Luberon-hegység lenyűgöző tájai foglalják
páratlan keretbe. A közel 32 ezer négyzetkilométernyi területen négymillió ember osztozik,
akik a keleti szegletben többnyire a turizmusból,
nyugaton pedig inkább az iparból élnek. De
sokaknak adnak munkát a tartomány jelképévé
vált levendulaföldek is, melyek júniustól július
közepéig öltöztetik lilába a tájat és töltik meg
sajátos illattal a levegőt. A régió felfedezéséhez
a legjobb eszköz az autó, hiszen így juthatunk
el a térség velejét adó legkisebb falvakba is.
Így érezhetjük meg leginkább, hogy a szürke
hétköznapoktól távol, Franciaország talán legszebb vidékén olyan, mintha megállt volna az idő.
A hatalmas, érintetlen területek békét, csendet
és nyugalmat árasztanak magukból, melyhez
többnyire az időjárás is asszisztál. Provence
ugyanis a tiszta égboltjáról (is) híres, amit
elsősorban az állandóan fújó, ellentmondást
nem ismerő misztrál szélnek köszönhet.

!

1933 szilveszterén Marseille-ben játszott a Fradi az
FC Donau Wiennel, de csúfos, 6-1-es vereséget szenvedtek labdarúgóink
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PROVENCE ÉLMÉNYE
A LEVENDULAMEZŐK
MEGUNHATATLAN
LÁTVÁNYÁBÓL,
A BÁJOS KICSI FALVAK
HANGULATÁBÓL, A SZÍNES
ÉS GAZDAG KÍNÁLATÚ
PIACOK FORGATAGÁBÓL,
A SZARVASGOMBA,
AZ ÁNIZSLIKŐR ÉS
A HALÁSZLÉ ILLATÁBÓL,
ÉS A VÉGET NEM ÉRŐ
PÉTANQUE-JÁTSZMÁKBÓL
ÁLL ÖSSZE KEREK EGÉSSZÉ
67
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HOL IS KEZDJÜK?
Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ebből a gazdag tájból
nehéz bármit kiemelni, annyi csoda található benne. Induljunk
útnak például Nizzából, amely az egész Cote d’Azur kulcsfontosságú pontjaként Párizs után a második leglátogatottabb
város az egész országban. Macskaköves óvárosból táplálkozó
régies hangulata pillanatok alatt magával ragad, miközben egy
szabadtéri kávézóban ücsörögve figyeljük a francia Riviéra
gondtalannak tűnő mindennapjait. De hasonló élmény vár ránk
a leginkább a filmfesztiválok és hírességek otthonaként számon
tartott Cannes-ban, amely azonban a rivaldafény dacára
is meg tudta őrizni gyökereit, tradícióit és autentikus tengerparti
hangulatát. A nagy hármas” utolsó tagja Saint-Tropez, a luxus
"
provence-i fővárosa – legalábbis felületesen szemlélve. Igazából
viszont egy néhány ezer lelket számláló kis falu, a maga vallásos lelkével, értékes hagyományaival, és szikrázóan kék tengerpartjával. Az építészet rajongóinak ideális célpontja viszont
leginkább Marseille, amely a mediterrán energiák és lüktetés
városa, ahol a régi és az új szépen kiegészíti egymást. Éppúgy,
mint Aix-en-Provence-ban a művészek és a diákok, akik békésen osztoznak az ezer szökőkút városán”. Dél-franciaországi
"
túránk azonban nem lehet teljes, amíg nem láttuk a világörökség
részét képező Avignont, és abban is a valaha épült legnagyobb
gótikus rezidenciát, a Pápák Palotáját.
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A PROVENCE-I KULTÚRA
SZERVES RÉSZE A HELYI
KONYHA, AMELY A KÖZELI
VIZEKBŐL KIFOGOTT
HALAKRA, A HEGYVIDÉKI
FALVAKBAN TERMESZTETT
ZÖLDSÉGEKRE, VALAMINT
A NAPSÜTÖTTE
HEGYOLDALAKON
TERMETT SZŐLŐBŐL
KÉSZÜLT BOROKRA ÉPÜL

!

Provence-ban 1932 karácsonyán járt először a Fradi, amikor
az Olympique Marseille-t győzte le hazai pályán 4-2-re
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A VIDÉK ROMANTIKÁJA
A gallok történelmi régiójának legnagyobb
csodája talán abban áll, hogy vidéki tájai legalább olyan izgalmasak és színesek, mint urbánus
részei. Ott van rögtön a hegytetőre épült Les
Baux-de-Provence települése, melynek falakkal
körbevett meredek utcái és romos vára egyenesen elragadó. Vagy a hasonló hangulatú,
de kevésbé felkapott, ezzel együtt csendesebb
Ménerbes, mellyel nehéz első látásra nem szerelembe esni. Ha itt járunk, feltétlenül sétáljunk fel
a hegy tetején magasodó Maison de la Truffe et
du Vin épületéhez, majd onnan a várfal mentén
vissza a toronyig, és szívjuk mélyen magunkba
a környező táj káprázatos látképét. Ha viszont
színekre vágyunk, vegyük célba a Luberon nemzeti parkot, amely apró falvak, végtelen szőlőültetvények és elárvult apátságok vidéke, középpontjában a kőbányájából élő Roussillonnal.
A város legnagyobb kuriózuma, hogy a házak
falait az egységesség jegyében csak a központilag meghatározott árnyalatok egyikére lehet
festeni. De kedves falvak nemcsak a hegyoldalakat szegélyezik Provence-ban, hanem
a folyópartot is csipkézik. Egyik ezek közül
Fontaine-de-Vaucluse, melynek fő látványossága
egy sziklás terület, ahol egy barlangból misztikusan ered a Sorgue folyó. És ha már vízpart:
a régió másik csücskében, Moustiers-Sainte-Maria és Castellane városok között tekereg a néhol
700 méter mélységet is elérő Verdon-kanyon.
Smaragd, türkiz és azúrkék színei, vizének vad
sodrása és gigantikus méretei páratlan látványt
garantálnak – tökéletesen illeszkedve ezzel az
itt gyűjtött élmények végeláthatatlan sorába.
Provence minden arca olyan, akár egy műalkotás. Nem véletlenül választották a legnagyobb
művészek – így Matisse, Van Gogh vagy épp
Renoir – múzsául épp ezt a vidéket.

!

A Marseille-ben rendezett meccseink gólszerzői kronológiai
sorrendben: Takács II (2), Kovács J. (2), Sárosi, Polgár
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Első mozdulatait látva igazolta le a Fradi tizenhat évesen. Gólkirály volt az ifiben
Kocsis Sándor előtt, ám bajnoki mérkőzésen soha nem játszhatott. Benne tisztelhetjük a Ferencváros legidősebb egykori játékosát, akit a szerencse valamiért
elkerült. Szigeti Ferencet köszöntjük.
SZÖVEG: N. PÁL JÓZSEF

ÁRNYÉK
(KÖZÉP)CSATÁR
Bizakodással teli cikket olvashattak a szurkolók a
Képes Sportlap 1947. július 22-i számának tizenharmadik oldalán. MIÉNK A JÖVŐ! volt a címe, a
Ferencváros bajnokságot nyert ifjúsági csapatáról
szólt az írás. Deák Ferenc edző (a gólvágó Bamba
névrokona!) s néhány játékos mondta el gondolatait,
köztük Schmidt Ferenc középcsatár, aki a 102 találatig jutott gárda gólkirálya lett éppen; nem más, mint
a már a nagyoknál is bemutatkozott Kocsis Sándor –
igen, a Kocka! – előtt. A párbeszéd így szólt:
– Azt mondták, kedves Feri, hogy maga lesz egykét év múlva az NB I gólkirálya! – mondjuk a játékosnak. – Igaz ez?
– Hát… lehetséges… sőt, én is erősen hiszem, elvégre
az elmúlt idényben ifi gólkirály voltam. Az NB I-ben is
fog majd menni a góllövés… két-három év múlva…
– Maga is született fradista?
– Nem itt kezdtem, hanem Türjén, a füves mezőkön…
Csak másfél éve vagyok FTC-ista.
– A góllövésen kívül mi a vágya?
– Pár év múlva állandó tagja lenni a nagy Fradinak…
no és persze sikeresen szeretnék az idei tanévben
leérettségizni a Szent László kereskedelmiben.
A szerző ehhez még a következőket tette hozzá: –
Hát kedves Feri, az első vágya szerintünk okvetlenül
teljesülni fog, csak a másodikra kell vigyáznia…
Érettségizett-e Szigeti (akkor még Schmidt) Ferenc,
nem tudom, de azt igen, hogy a nála nyolc évvel
idősebb, a csapathoz épp ekkor került Deák Bamba
utódjává nem válhatott, nem kedvezett a sors neki.
Pedig igen jó esélyekkel indult.
Magas, jó alakú ifjút látok a képeken, aki az akkori idő sikermintájának is mutatkozhatott. Szegény
földműves család fiaként indult szerencsét próbálni
Budapestre 46 elején, zalai faluja, Türje csapatának
gólkirályaként, s az első gyakorlás után leigazolták,
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tizenhat évesen. Pamuki, Csoknyai, Ombódi, Dékány,
no meg Kocsis játszótársaként szórta a gólokat,
jobbal, ballal s fejjel, az ifjúsági válogatottban is
pályára lépett, amiről fotó tanúskodik. Sőt, 48 októberében a nagy Fradiban is bemutatkozott 18 és
fél évesen, nemzetközi találkozókon rendszeresen
szerepelt, de az áttörés elmaradt.
Nem volt csere bajnoki mérkőzésen akkor még,
s bizony a Budai–Kocsis–Deák–Mészáros–Czibor
ötösbe bekerülni reménytelennek tűnhetett, ám
egy-két alkalmat megérdemelt volna tán.

!

Dél-Ausztrália válogatottja, a Sokol Pöstyén
és a Linzer ASK ellen is négy gólt szerzett
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Meglehet, az 50 nyarán szétszedett gárdában
már akadt volna hely neki, de 49 szeptemberétől
Újpesten rúgta a bőrt. Nem tehetett mást, ha élni
s játszani akart.
Lehet, az 1948–49-ben magabiztos csapatnak nem
volt oly fontos, hogy segítse a klub valamennyire őt,
tény, hogy a jövő első számú gólvágójának beharangozott ifjú lehetetlen helyzetbe került. Albérletből albérletbe vándorolt, a költséget Türjén élő szülei nem
bírták állni már, hazatérni készült, amikor az újpesti
mentőöv érkezett. – Felöltöztettek (ezt szó szerint
kell érteni!), fedelet adtak a fejem fölé – mondta később, így döntését a minimális történelmi és szituációérzékenységgel megáldott Fradi-szurkolónak is el
kell fogadnia. Ám – ezt is ő mondta el – nem érezte
jól magát (ahogy az erőszakkal átigazolt Henni Géza
s Deák sem), játszott is, nem is. Szusza Ferenccel
se nagyon konkurálhatott, ráadásul eltört a lába,
kétszer egymás után! Az 51-es év szenvedéssel telt,
játszani nem tudott, majd a korban visszautasíthatatlan ajánlatot kapott.
Mintavárost építettek a hatalmasok, amit Sztálinról
neveztek el (61 óta Dunaújváros), s aminek első osztályú futballcsapat is dukált természetesen. Tettek
követték a tervet, a tüneményes tehetségű Kotász
Antalt vezényelték a helyszínre többek között, s
Szigeti is ezzel az áramlattal került a Duna jobb partjára 52 elején. Nem lett hálátlan, 34 mérkőzésen 45
gólt szerezve rúgta az NB I-be a csapatot, s a gárda
élvonalban tartásában is segített két esztendeig. 54
végén mégis kiestek, Nagy Imre miniszterelnökségének ideje nem a vas és acél országa módira járt, így
a Sztálinvárosi Vasas sorsa sem lett mindenekfölött
való.
109 meccsen 88 gólig ért az egyletben összesen, ebből tízet az NB I-ben szerzett, akkor, midőn csapata
az utolsó helyeken szerénykedett. Visszatérése a
Fradiba 56 nyarán felmerült, ami a forradalom leverése utáni kavargó időben – nevét is visszaszerezte a
gárda közben – valósággá lett. Már az új esztendő
első találkozóján – edzőmeccsen a MÁVAG ellen,
január 13-án – pályára lépett, gólt is szerzett, zöld-fehérben immár. Huszonhét volt, úgy tűnt, révbe érhet
a pályán is végre-valahára.
Joggal reménykedett, hisz a híres ausztráliai túra
tüneményesen sikerült. Húsz gólig jutott tizenhét
mérkőzésen (tizenhét félidőben, mondja ő), ám az
igazi föllépésre hiába várt. Csanádi Árpád s Tátrai
Sándor is Friedmanszky Zoltánt játszatta inkább, s
mivel a nála négy évvel fiatalabb csatár az 1957/58as bajnokság gólkirálya lett, nem mondhatjuk, hogy
méltatlanul történt, ami történt.
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Mesterhármast ért el a Fradiban az Ausztrália, NyugatAusztrália és Hamburg válogatottja elleni meccseken
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JOGGAL REMÉNYKEDETT,
HISZ A HÍRES AUSZTRÁLIAI
TÚRA TÜNEMÉNYESEN
SIKERÜLT. HÚSZ GÓLIG
JUTOTT TIZENHÉT
MÉRKŐZÉSEN (TIZENHÉT
FÉLIDŐBEN, MONDJA Ő),
ÁM AZ IGAZI FÖLLÉPÉSRE
HIÁBA VÁRT.
Szigetinek a nemzetközi mérkőzések maradtak
megint, mígnem egy túrán, 58 májusában a lábát
törte újra – harmadszor is! Álmai elúsztak, 59 elején
pályára lépett még, aztán a Bp. Spartacusba ment.
Albert beérkezése nemcsak neki, Friedmanszkynak
is betett, ám amit e lélek maga után hagyott, így
is az FTC históriájának egyedi pillanata alighanem.
Gólátlaga (32 találkozón 42-t szerzett) a meccsenkénti egyet meghaladta úgy, hogy bajnokin – ritka
balszerencsés középcsatárként – sosem játszhatott.
Edző lett számos helyen, ám legjobban a Fradiban
érezte magát. Dalnoki Jenő segítője volt 73 és 78
között, a csikócsapat sikereinek tevékeny részese,
a 75-ös KEK-döntő, a 76-os bajnoki cím, a három
MNK-diadal egyik oszlopa. Szerették a játékosok,
a Türje papa becenevet tőlük kapta. A 74–75-ös
KEK-menetelés idején őt küldték a soros ellenfelet
föltérképezni általában, s útjairól derűs anekdoták
maradtak reánk. (Liverpoolból visszatérve mondta:
a londoni repülőtéren csak exit van meg exit, de
sehol egy kijárat). Remélte, a csapat edzője lehet, ám
Friedmanszky megint beelőzte. Szívesen foglalkozott
a gyermekekkel, néha dohogott egy sort ugyan (nem
szeretnek ezek már igazán játszani…), de szívében
békével élt, s boldog házasságban feleségével.
– Az újpesti éveknek Évát köszönhetem leginkább –
mondta 2015-ben. Ma is együtt vannak, közel hetven
esztendeje. Maradjon így!
Drága Feri bácsi, kedves földim, Isten éltesse
kilencvenedik születésnapján!
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# GASZTRÓ

TUDATOSSÁG

TÁLALVA
Napról napra egyre nagyobb figyelmet
kap a fenntarthatóság kérdésköre annak
minden aspektusával együtt. Mert a
nagy egész szempontjából nem csak
az számít, mivel közlekedünk vagy épp
mennyit vásárolunk, az is sokat nyom a
latban, rendre mi kerül a tányérunkra.
Válogatás közben ugyanis nemcsak saját
testünk, de környezetünk igényeit is szem
előtt kell tartanunk, amikor összeállítjuk
étrendünket.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
Elég, ha abból indulunk ki, hogy az élelmiszerek
előállítása – a talaj- és vízhasználattal, a csomagolás
és a szállítás természetet terhelő költségeivel – komoly
környezeti hatásokkal jár. Ennek mértéke persze nagyban függ tőlünk és szokásainktól. Minél speciálisabbak az igények, annál nagyobb az ökológiai nyom is,
amelyet maguk mögött hagynak. Ebben a tekintetben
pedig sokat számít, hogy szervezetünk szükségleteit
milyen forrásokból fedezzük. A sportolók példáján
"
keresztül vizsgálva ezt, a fehérjebevitel lehet az
egyik meghatározó pont. Annak forrása ugyanis
lehet állati és lehet növényi eredetű – táplálkozástudományi szempontból mindkettő elfogadott.
Ha azonban hozzávesszük a tudatosság követelményeit is, a kisebb környezeti terheléssel járó
növénytermesztés és az abból származó környezetbarátabb élelmiszerek arányának növelése lenne az
üdvözlendő” – helyezi egészen új nézőpontba a sporttáplálkozást dr. habil. Fritz Péter egészségtudományi
szakértőnk. Közös érdek és közös felelősség, hogy a
fenntarthatóság mielőbb a sportolói étrend
és életmód szerves elemévé váljon.

www.fradi.hu
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ÚJRAGONDOLT ALAPOK
Egészségügyi szempontból egy sportoló életmódja sokkal fenntarthatóbb, mint egy átlagemberé.
Edzésben és kontroll alatt tartott szervezetének és
erős immunrendszerének hála ugyanis ritkábban lesz
beteg. Szervezetének átlag feletti igényei ugyanakkor
a környezet számára jelentenek nagyobb terhelést.
Ez azonban érdemben mérsékelhető. Nem radiká"
lis változtatásokban kell gondolkodni. Ha például
a fehérjeszükséglet harmadát növényi forrásból
(bab, szója, gabonafélék, diófélék, magvak) fedezi a versenyző, nem pusztán ökológiai lábnyomát
csökkentheti, de még jobb minőségű tápanyagbevitelt is elérhet ezzel. Vagy a húst használja köretként,
kiegészítve teljes kiőrlésű tésztával, burgonyával
vagy proteinben gazdag gabonafélékkel, esetleg
hüvelyesekkel, diófélékkel, magvakkal, ez szintén
egy rendkívül kreatív módja a sporttáplálkozás
újrateremtésének.”
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Április 19-én ünnepli 50. születésnapját korábbi
kiváló kézilabdázónk, Pádár Ildikó
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GASZTRÓ #

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
JEGYÉBEN
NAPJAINKBAN
ELENGEDHETETLEN
A SPORTOLÓK EGÉSZSÉGMŰVELTSÉGÉNEK
NÖVELÉSE, AMELY
MAGÁBAN FOGLALJA
A TÁPLÁLKOZÁSI TUDÁST, AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉST ÉS
A FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉST

TANULJUK MEG EGYÜTT
A fenntartható sportolói étrend
azonban csak egy kicsi szelete a
tudatos magatartásnak. Ahogy a
környezetvédelem egésze, a táplálkozás is komplett szemléletváltást igényel, amelynek nélkülözhetetlen feltétele a célzott edukáció.
A sportolókat és sportszakembereket rá kell vezetni a napi élelmiszer-választás, az egészség és a
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fenntarthatóság közötti kapcsolatra. Ez ráadásul nem csupán az egyén, hanem a csapat és
az intézmény szintjén is fontos tényező.
Itt lépnek be a képbe a sportesemények,
"
amelyekkel példát is mutathatunk. Egy
olimpiai falu a palackozott vizeken és az
előre csomagolt ételeken keresztül lehet terepe a mértéktelen pazarlásnak. De ugyanígy a környezettudatos magatartás erősítésének is, amennyiben a fogadó ország
élelmezési kultúrájára épít, és a verseny
heteiben olyan szokások alapjait fekteti le,
amelyeket aztán a sportolók hazavihetnek
magukkal.”

Kéziseink egyik szponzora, a Lidl promóciós filmsorozatában
Szucsánszki Zita Széll Tamás Michelin-csillagos séffel főzött együtt
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SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő

www.fradi.hu

2020. 03. 18. 9:22

VÉCSEI

# 13+1

BÁLINT
1. Hogyan lettél futballista?

7. Milyen autóval közlekedsz?

A családban a foci mindig terítéken
volt, mi is ezt tekintettük a fő
sportágnak, s Kazincbarcikán, ahol
felnőttem, már az oviban elkezdtem
rúgni a labdát.

Mercedesszel.

8. Kedvenc ételed, italod?

Marhasteak és szusi, italban kizárólag
víz.

2. Gyerekként ki volt a kedvenc
játékosod?

9. Kedvenc könyved, filmed, színészed,
színésznőd?

3. Kit tartasz a legjobb futballistának a
világon és Magyarországon?

10. A szabadidődet mivel töltöd
legszívesebben?

4. Milyen volt a fogadtatásod a Népligetben?

11. A csapatból kik a legjobb barátaid?

Nagy Arsenal-szurkolóként
Thierry Henry, igaz, manapság
a Bayern München játéka már
jóval inkább lázba hoz.

Könyvben Harry Potter, filmben a
Marvel-sorozatok, színészben Will
Smith, színésznőben Jennifer Aniston
a kedvencem.

Nálam Toni Kroos a középpálya királya, a magyarok közül Szalai Ádámot
említeném, aki évek óta megállja a
helyét a Bundesligában.

A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek.
Ezúttal labdarúgócsapatunk télen
igazolt játékosát,
Vécsei Bálintot
faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

A feleségemmel és kétéves Nara lányommal Svájcban sokat kirándultunk.
Tavasszal ezt tervezzük itthon, a főváros környékén is, egyébként pedig
kedvelem a számítógépes játékokat is.

Abszolút zökkenőmentes és baráti
volt a beilleszkedésem. Masszőrünk,
Lipcsei Gabi földiként üdvözölt, és a
szintén Kazincbarcikáról indult Lipcsei
Petivel is találkoztam már a Ligetben.

Mindenkivel remekül kijövök, a magyar
játékostársaimmal azért valamivel
több időt töltünk együtt, Botka Endrét
pedig még kispesti időszakomból
ismerem. Az a lényeg, hogy jól érzem
magam a csapatban és a klubban
egyaránt.

5. A Fradinál tapasztalt körülményekkel
mennyire vagy elégedett?

Teljes mértékben. Európai szinten is
nagyon jó és kivételes körülmények
közt készülhetünk, Luganóban sem
játszhattam ilyen modern stadionban,
a szurkolók támogatásáról és a hangulatról nem is beszélve.

12. A szüleid járnak a meccseidre?

Örömömre igen, hiszen azért Luganóhoz képest a Groupama Aréna nem
távolság Barcikáról, s már több mecscsemen is a helyszínen szurkoltak.
13. Melyek a közeli és távoli céljaid?

Vécsei Bálint
Született: Miskolc,
1993. július 13.
Magasság, testsúly: 185 cm, 85 kg
Poszt: középpályás
Korábbi klubjai:
Kazincbarcikai Vegyész,

Minél többet játszani, bekerülni a
csapatba és megnyerni a bajnokságot,
távolabbra nézve pedig bejutni a Fradival a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

6. Mit tartasz a csapat legnagyobb
erényének?

Egységesek vagyunk, nincsenek
klikkek, a pályán is látszik a szervezettség, továbbá az egyéni képességek
terén is jól állunk.

+1. Életmottód röviden?

A munka mindig kifizetődik!

Budapest Honvéd,
Lecce (olasz),
Lugano (svájci)
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A Lugano játékosaként a FIFA 17, 18, 19 és 20 játékban is
szerepelt, ahol képességeit 67, 64, 64 és 65 pontra értékelték
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