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mvm.hu

Az MVM megújult, 
de a szívünk továbbra 
is zöld-fehér :)
Hajrá, Fradi!



FÉRFI LABDARÚGÁS
NB I
Február 3.: Újpest–FTC
Február 7.: FTC–Fehérvár 
Február 14.: Mezőkövesd–FTC
Február 20.: FTC–Honvéd
Február 27.: MTK–FTC

NŐI KÉZILABDA
NB I
Február 3.: Győr–FTC
Február 10.: FTC–DVSC 
Február 17.: FTC–Fehérvár  
Február 24.: MTK–FTC

BAJNOKOK LIGÁJA
Február 6.: FTC–Kristiansand
Február 13.: Rosztov-Don–FTC

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Február 3.: FTC–DEAC
Február 6.: MAC–FTC
Február 17.: Csíkszereda–FTC
Február 18.: Brassó–FTC
Február 20.: Gyergyó–FTC

FÉRFI VÍZILABDA
OB I
Február 3.: FTC–Kaposvár
Február 27.: BVSC–FTC

MENETREND 
2021. FEBRUÁR

MENETREND #

3 www.fradi.hu! 100 éve, 1921. február 28-án született Szabó Ferenc labdarúgó, 
aki 1946–1951 között 201 mérkőzésen 51 gólt szerzett az FTC-ben
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6 Fradi-hírek

8 Újdonsággal készülünk

10 Olimpiai bajnokkal 
erősítettünk

12 Fradi-hírek

14 Én Fradim

16 Bathó Márta
története

18 A bajnokság mellé kupát 
is szeretnék nyerni

22 Téli felkészülés a tavaszi-
as hangulatú Marbellán

26 Örömet, reményt adtunk 
az embereknek

32 Tíz fradista lehet
ott Tokióban

34 Emberek és közösségek 
vizsgája

36 Európa a következő 
lépcsőfok

38 Fehérvári múlt,
fradista jövő

40 Szeret? Nem szeret? 
Szeret!

44 Győzelemre kódolva

46 Nagyobb célokért, mint 
az NB III-as dobogó

A következő 
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2021.
február 26-án
jelenik meg!

4www.fradi.hu

# TARTALOM 

! 289 pontos átlaggal Marcel Heister volt a teljes NB I
őszi szezonjának a legjobbja az InStat szerint 

18

62 26
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Nagyon sok Fradiért rajongó emberrel tartom a 
kapcsolatot, ezért pontosan tudom, sokuknál a klub sikerei 
mentették meg a tavalyi, tragédiákkal, bánattal terhes, 
keserves 2020-as esztendőt. Másként: a Ferencváros 
szerezte számukra a legtöbb örömet a járvány idején. 
Rengetegen várják már, hogy újra közösen járhassanak 
meccsre, együtt örülhessenek a győzelmeknek, 
feloldódjanak a legendás összetartozás érzésében. Lassan 
egy éve tapasztalom, hogy a veszedelmes kór közepette 
a fradisták figyelnek egymásra, segítenek a másiknak – mi 
ez, ha nem a klub kiapadhatatlan szeretete, a szolidaritás 
egyértelmű jele? A zöldek híveit illetően – némileg átírva – 
megidézhetjük Szabó Dezső legendás mondását is: minden 
fradista felelős minden fradistáért.  
S mindez mostanában nem csupán a feszültséggel teli, 
kőkemény hétköznapok miatt fontos, hanem mert virágzik 
a klub, s ilyenkor kell a földön maradni, méltósággal 
viselni a fényt, a sikereket. Ehhez persze emelkedettség 
is szükségeltetik, no meg stílus, amelynek része többek 
közt a viselkedésmód, a gesztus, az önzetlenség. Ez 
ügyben talán nem leszek indiszkrét, ha megosztom 
olvasóinkkal azt, amit korábbi és jelenlegi sportolóink, 
játékosaink, versenyzőink már évek óta tapasztalnak, 
hogy a Ferencváros elnöke a születésnapjukat ünneplőket 
személyesen, telefonon, levélben vagy elektronikus 
üzenetben mindig napra pontosan felköszönti. A klub 
első emberétől ez egyértelműen a megbecsülés és az 
elismerés elegáns megnyilvánulása. Annak a kifejezése, 
hogy egy családba tartozunk. A stílus ugyanis mindenkor 
ítéletet mond egyénről, szűkebb és tágabb közösségről, a 
korábbi tűpontos szólás ezért is telitalálat: fradistának lenni 
felelősség.
Örömre, kikapcsolódásra, közös élményekre vágynak 
az emberek, s erősen bízom abban, hogy mindezt a 
Ferencváros sikereiben mindenki megtalálja majd tavasszal 
is. Ne legyen kétségünk, mostanában (is) bőven akad 
irigyünk, igaz, sikerek idején mindig így volt ez, de ami 
ennél fontosabb, folyamatosan gyarapodunk és egyre 
többen szurkolnak a Fradinak, köztük sok hölgy és 
gyermek. S aki csatlakozik hozzánk, az világnézettől, fajtól, 
felekezettől függetlenül közénk tartozik.
Mert ne feledjük: a divat változik, a stílus örök!
No meg a Fradi is!

48 Gladiátorokat kell 
képezni

50 Fradi-kvíz

52 A bátorság diadala

54 A kenguruk után 
szabadon

56 Receptek

58 A legeredménye-
sebb atlétikai szakosztály

59 A mezőny fölött

60 A hónap fotója

62 Az új otthonkép

66 10 városnéző járat

72 Varga Zoltán: 
A lehetetlen ostromlója

74 13+1 kérdés 
Myrto Uzunihoz

A DIVAT 
VÁLTOZIK, 
A STÍLUS ÖRÖK

5 www.fradi.hu

LEVÉL #

! Az őszi top 11-nek tagja még Dibusz (261), Lovrencsics (286), 
Frimpong (282), Laidouni (284), Uzuni (269) és Tokmac (277)

32

34
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SZEMES ISMÉT BIZONYÍTOTT 
A FELNŐTTEK KÖZT
Számos Fradi-sportoló vett részt a felnőtt vívó országos bajnokságon. A 
legszebb eredményt kétségtelenül a rendkívül tehetséges, az alig fél éve 
még kadet korosztályú Eb-t nyert Szemes Gergő érte el, aki ezüstérmet 
szerzett férfi tőrben. Szemes nemrégiben a Magyar Kupában csapatban egy 
ezüstöt és két bronzérmet szerzett, egyéniben pedig győztes és bronzérmes 
is lett. Az ob-n szintén a legjobb tízbe került egy másik fradista, Horváth 
Soma is, aki az ötödik helyen végzett. A hölgyek között tőrben versenyzett 
Jeszenszky Szilvia, ő a hetedik helyet érte el, Zsoldosi Karolina pedig 
kilencedik lett. A csapatversenyeken az FTC három együttessel indult. Női 
négyesünk – Jeszenszky Szilvia, Zsoldosi Emília, Zsoldosi Karolina, Tölgyesi 
Zsófia –, valamint a férfiak között az FTC 1 – Beke Vince, Horváth Soma, 
Skorka Csongor, Szemes Gergő – a negyedik helyen zárt, míg az FTC 2 – Gál 
Botond, Horvát Keán, Madura Máté, Tóth Zsombor – a hatodik helyen fejezte 
be a versenyt.

GYORS

# HÍREK 

6www.fradi.hu ! Szemes Gergőt a két ünnep közt Kubatov Gábor személyesen 
is fogadta, hogy gratulálhasson neki az eredményeiért

KIVÍVTÁK HELYÜKET 
A LEGKISEBBEK IS
Hódmezővásárhelyen 
rendezték a legfiatalabb 
tőrvívóknak a Fülöp 
Mihály Magyar Kupa 1. 
fordulóját. Az FTC szak-
osztálya négy éremmel 
térhetett haza. A lányok 
újonc kategóriájában 
aranyérmes lett Yue 
Ruhan. Márkus Boglárka 
a második, míg Botos 
Árven a harmadik lett 
a gyermek korosztály-
ban, újonc fiú tőrözőnk, 
Bebesi Kolos pedig a 
dobogó harmadik foká-
ra állhatott fel.

KÉT ÉREM AZ ÉV 
UTOLSÓ VERSENYÉN
December 30-án az 
FTC vívótermében ren-
dezték meg a Szilvesz-
ter Kupa – Budapest 
Bajnokságot. Az év 
utolsó felnőtt versenyén 
a legjobb eredményt 
a női tőrözők között 
induló Fekete Hanga 
Barbara és Márkus Bog-
lárka érte el. Mindketten 
bronzérmesek lettek. 
Rajtuk kívül a nőknél 
Botos Árven, míg a 
férfiaknál Gál Botond 
jutott be a nyolcas 
döntőbe.
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BIRKÓZÓEZÜST 
A VILÁGKUPÁRÓL
Világbajnoki bronzérmes szabadfogású birkózónk, Muszukajev Iszmail 
ezüstérmet szerzett a belgrádi világkupán. Magyar bajnokunk végig 
kiváló teljesítményt nyújtott a birkózók 2020-as évének legfőbb 
viadalán. A 65 kilogrammosok mezőnyében előbb a nyolcaddöntőben 
11-0-ra legyőzte a francia Ilman Mukhtarovot, majd a legjobb nyolc 
között pontozásos, 6-3-as sikerrel vágott vissza a fehérorosz Njurgun 
Szkrijabinnak a római Európa-bajnokságon elszenvedett vereségért. 
Muszukajev ezt követően az elődöntőben komoly bravúrt hajtott végre: 
óriási csatában, 7-6-ra legyőzte a háromszoros világbajnok, azeri Hadzsi 
Alijevet, így bejutott a péntek esti döntőbe, ahol az örmények U23-as 
Európa-bajnoka, Vazgen Tevanjan volt az ellenfele. Muszukajev sokáig 
vezetett a döntőben, ám örmény riválisának sikerült fölé kerekednie és 
végül Alijev 9-1-re megnyerte a döntőt, Muszukajev pedig ezüstérmes 
lett az év legnagyobb megméretésén.

Klubunk másik indulója, a 21 éves ifi világ- és Európa-bajnoki bronzérmes 
Váncza István az első körben búcsúzott.

HÁROM FRADISTA 
IS AZ ÉV LEG- 
JOBBJA LETT

A sportági szövetségek döntöttek 2020 legjobb 
sportolóiról és sportolónőiről, az FTC három 

sportágban is győztest ünnepelhetett. Akrobatikus 
tornában a fradista Horváth Elizabetet is a soraiban 

tudó magyar válogatott lett a legjobb, sorozatban 
már harmadik alkalommal. A csapat a márciusi, portói 

Világkupán sporttörténelmi sikerként 
5. helyet szerzett. A rövidpályás gyorskorcsolyázók 

közül Liu Shaoang bizonyult a legjobbnak, aki 
a januári debreceni Európa-bajnokságon 1500 

méteren és összetettben is aranyérmes lett, 500 
és 1000 méteren pedig ezüstérmesként zárt. Ádó 

második alkalommal érdemelte ki az elismerést. 
A csapatsportágak terén is lett győztesünk. 

Hokicsapatunk kapitánya, Nagy Gergő először lett az 
év férfi játékosa. Válogatott támadónk vezérletével 
hokicsapatunk megvédte magyar bajnoki címét és 

Erste Liga-elsőségét, illetve 25 év után elhódította a 
Magyar Kupát. Gergő továbbá tagja volt a magyar 
válogatottnak, amely februárban a Nottinghamben 

megrendezett olimpiai selejtezőtornán kivívta a 
továbbjutást és 2021-ben már az olimpiai indulásért 

lép jégre Lettországban.

! Az Év Sportolója Gálán 4 sportolónk, 2 edzőnk, 
valamint foci- és hokicsapatunk is jelölt volt

Horváth Elizabet

7 www.fradi.hu

HÍREK #
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ÚJDONSÁGOKKAL
KÉSZÜLÜNK

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
OLVASÓSZERKESZTŐ: Novák Miklós
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely

MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila, 
Budai László, Czégány Pál, Diószeghy Betti, Hatos Szabolcs, 

Keresztes Péter, Kékesi Péter, Kis Ferenc, Kovács Bence, 
Lakat T. Károly, Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám, 

Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Tumbász Hédi,

 Németh Andrea, Orlóci Zsuzsanna, Molnár Ádám, Papp György 
(Fotósarok), Koczogh Anikó, Tobak Csaba, Vincze József

(FTC Múzeum)

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park, 
1031 Bp., Angel Sanz Briz út 13., 1300 Budapest, Pf. 278. 

Telefon: +36-20-666-7733. www.marquardmedia.hu 
ÜGYVEZETŐ  IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu

PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu 

OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu 

PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu

KERESKEDELMI IGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu

PROJEKTMENEDZSER: Nagy-Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely

LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu

NYOMDAI ELŐ KÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.

FELELŐS VEZETŐ:  Peter Krummholz

TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.

ELŐ FIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐ FIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu

Tel.: +36-20-666-7733. Levélben: Zöld & Fehér-elő fizetés, 
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: +36-20-
666-7733, zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444, 

kiadoireklamacio@posta.hu

Kiadónk érvényes mindenkori Elő fizetési Általános Szerző dési Feltételei, 
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető 

a www.marquardmedia.hu weboldalon. 

A kiadó a MATESZ tagja! 

Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. A magazinban megjelenő  hirdetések tartalmáért 

felelő sséget 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 EGYÉB TERMÉKEI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, 

RUNNER’S WORLD, 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 cí mek re tör té nő e-mail kül dés sel az adat köz lő elfogadja a 
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hoz zá já rul ah hoz, hogy 

e-mail cí me, il let ve egyéb kö zölt ada tai alap ján a ki adó szá má ra tá jé koz ta tót 
és rek lám anya go kat küld jön, és az e-mail cí met, va la mint a kö zölt ada to kat 

mar ke ting cél ból a hoz zá já ru lás vis  sza vo ná sá ig ke zel je. Az adat köz lés ön kén-
tes. Az adat köz lés hez adott hoz zá já ru lás a ki adó cí mé re írt le vél lel bár mi kor 

vis  sza von ha tó. 

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.

www.fradi.hu

# FRADIMÉDIA

Visszatekintünk 2020-ra, de természetesen
már javában beindult a 2021-es munka,
az évet rögtön egy újdonsággal indítjuk.
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

2020-AS SZÁMVETÉS
A koronavírus-járvány alaposan átalakította az előzetes 
terveket a sportéletben is. Ennek ellenére, ha a tavalyi 
sportsikereket és az azokhoz szorosan kapcsolódó 
médiaérdeklődést vizsgáljuk, akkor nem panaszkodhatunk. 
2020-ban például 25%-kal több fradistát sikerült elérnünk 
honlapunk, a Fradi.hu segítségével. Közel 2 millió ember 
(egyedi látogató) járt honlapunkon, s összesen több 
mint 12 millió oldalbetöltésünk volt. 2020-ban sikerült 
megdönteni a napi rekordunkat is. A BL-be jutás 
másnapján 24 óra alatt több mint 85 ezer Fradi-szurkoló 
volt kíváncsi a FradiMédia tartalmaira.

ÚJRA SPANYOLORSZÁGBÓL
JELENTKEZÜNK
Akárcsak 2020-ban, nekünk idén is lényegében 
Spanyolországban kezdődött az esztendő. Már az első 
teljes januári héten Marbellába utaztunk. Csatornáinkon 
(lassan felsorolni is sok: YouTube, Facebook, Instagram, 
Twitter, TikTok, Fradi TV) igyekeztünk minden apróságot 
megmutatni, legyen szó labdarúgóink szobájáról, az 
edzésen lőtt legnagyobb gólokról vagy a mélyebb 
beszélgetésekről.

ÚJDONSÁGOK
VÁRHATÓAK
2021-ben is igyekszünk sokoldalúan és gyorsan kiszolgálni 
a szurkolóinkat. Ennek érdekében már a tavaszi szezon 
első bajnoki mérkőzésén debütál a FradiMédia egyik 
új arca, kolléganőnk elsősorban a fiatalabbakat szólítja 
majd meg az Instagram-sztorikban. És hogy mi várható? 
Minél több bejelentkezés a mérkőzések helyszínéről, 
szavazások, közös tippelgetések, egy-egy meccsjelenet, 
téma együttes megvitatása. A lényeg, hogy amennyire 
csak lehet, a zárt kapus mérkőzések alatt is közösségi 
élmény legyen minden Fradi-meccs.

! Barcelonai BL-meccsünket 793 345-en látták, ezzel
2020 legnézettebb sportközvetítése volt Magyarországon8
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Szenzációs bejelentéssel kezdő-
dött az új év, az ötszörös olimpiai, 
tizennégyszeres világ- és tizen-
hétszeres Európa-bajnok Kozák 
Danuta az UTE-tól az FTC-hez 
igazolt. 

”Nyolc évet eltöltöttem az 
Újpestnél, de azt éreztem, hogy 
szükségem van valamilyen 
változásra. A hosszú pályafutás 
során kellenek az új impulzusok, 
és ez volt a döntő érv. A cél az 
olimpia, reméljük, idén megren-
dezik. Izgalmas év elé nézünk” 
– indokolta a döntését Kozák 
Danuta.
Kozák Danuta 1987. január 11-én 
született Budapesten. Kilencéve-
sen a KSI-ben kezdett kajakozni 
Jancsó József és Agócs Mihály 
kezei alatt. Tehetségét már 15 
évesen megcsillogtatta, a 2002-
es zágrábi ifjúsági Európa-baj-
nokságon ezüst- és bronzérmet is 
szerzett, egy évvel később pedig 

     OLIMPIAI BAJNOKKAL 
ERŐSÍTETTÜNK

már kétszeres ifi világbajnok 
volt. A felnőttek között 2007-
ben Európa-bajnoki arannyal 
mutatkozott be a válogatottban. 
A következő évben kijutott a 
pekingi olimpiára, ahol a négyes 
tagjaként (Szabó Gabriellával, 
Kovács Katalinnal és Janics Nata-
sával) 500 méteren ezüstérmet 
szerzett. Négy év múlva, 2012-
ben Londonban K-1 és K-4 500 
méteren (utóbbi számban Szabó 
Gabriellával, Kovács Katalinnal 
és Fazekas Krisztinával) olimpiai 
bajnok lett, sőt az akkori magyar 
delegáció legeredményesebb 
sportolójaként tért haza.

”Van egy mondás, amit nagyon 
szeretek: célozd meg a Hol-
dat, és ha nem éred el, akkor 
is eljutsz a csillagok közé. Én 
megcéloztam a Holdat, és el is 
jutottam oda” – mondta londoni 
sikerei után.

S még ennél is magasabbra jutott. 
A 2016-os ötkarikás játékokon ezt 
a teljesítményt is felülmúlta, K-1, 
K-2 (Szabó Gabriellával) és K-4 
500 (Szabó Gabriellával, Csipes 
Tamarával és Fazekas Krisztiná-
val) méteren is győzött Rióban. 
Ötszörös olimpiai bajnokként ő 
lett minden idők legeredménye-
sebb magyar kajakosa.
2017 júniusában megszületett 
a kislánya, Zora. 2018-ban tért 
vissza, s ismét triplázott, a vb-n 
mindhárom számban nyert ötszáz 
méteren. A 2019-es éve nem 
sikerült a legjobban, a szegedi vi-
lágbajnokságon párosban (Kárász 
Annával) a túl könnyű hajójuk 
miatt kizárták őket, egyesben 
pedig harmadik lett. Ennek dacá-
ra a tokiói olimpiára esélyesként 
készül, még ha nem is kedvezett 
neki a játékok elhalasztása. 

# HÍREK 

10www.fradi.hu ! 2019-ben 7. alkalommal lett az év magyar női kajakozója, három 
állami kitüntetése van, továbbá Budapest díszpolgára
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AZ FTC AZ ÉV 
LEGEREDMÉNYESEBB 
HAZAI EGYESÜLETE
A Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) minden évben elkészíti az 
egyesületek eredményességi rangsorát az adott évben rendezett olimpiai és 
paralimpiai játékokon, valamint az Európa-bajnokságokon, Európa Játékokon, 
világbajnokságokon az olimpiai és paralimpiai versenyszámokban szerzett 
pontok alapján.
2020-ban a világbajnokságot minden olimpiai sportágban törölték vagy 
elhalasztották – hasonlóan a tokiói olimpiához. Ebben a rendhagyó évben a 
SOSZ az Európa-bajnokságokon elért eredmények alapján rangsorolt, s az 
FTC lett a győztes.
Klubunk vízilabdázói és korcsolyázói 2020-ban összesen 11 Európa-
bajnoki aranyérmet szereztek, s a győzelemhez hozzájárultak birkózóink 
eredményei is. A Ferencváros a csapatsportágakban is sikeres volt idén: a 
férfi labdarúgók 31. alkalommal nyertek bajnoki címet, majd csoportkörbe 
jutottak a Bajnokok Ligájában, a férfi vízilabdázók Magyar Kupát, a férfi 
jégkorongozók pedig bajnoki címet és Magyar Kupát nyertek.

GYORS

Vámos Márton és Jansik Szilárd

# HÍREK 

12www.fradi.hu ! Focistáink BL-kalandjának 2,7 millióan voltak részesei oly módon, 
hogy legalább egy percre bekapcsolódtak a közvetítésekbe

PARÁDÉZÓ PICIK
Aranyérmet nyert a 
MATSZ-Zsebibaba 
csapatbajnokságban 
a II. korcsoportban a 
Molnár Veszna, Vajda 
Lea, Horváth Veronika, 
Magyar Gréta, Mester 
Dóra, Tőke Alexandra 
összeállítású FTC női 
tornacsapata.

REMEKLŐ 
TORNÁSZLÁNYOK
A női tornászok gyer-
mek csapatbajnokság 2. 
fordulójában a kezdők 
közt a Bagdán Lilien, 
Fekete Adél, Nagy 
Petra, Némethy Petra 
Szonja, Zimoványi Luca 
összetételű Fradi ezüst-
érmet szerzett. Egyéni 
összetettben Nagy 
Petra harmadik lett, 
talajon pedig aranyat 
nyert, akárcsak Fekete 
Adél. Gerendán is Nagy 
Petra győzött, őt követ-
te a dobogón Fekete 
Adél és Bagdán Lilien. A 
haladóknál Sándor Na-
tália egyéni összetett-
ben és gerendán első, 
ugrásban második, míg 
talajon harmadik lett.
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ÚJ VEZETŐEDZŐ 
AZ U15-NÉL
A népligeti bázison a labdarúgó-utánpótlás 
is megkezdte a felkészülést a tavaszi 
idényre. A legtöbb korosztálynál nem 
történt változás a vezetőedzői poszton, 
U15-ös csapatunkat azonban új tréner 
irányítja, Székely Tibort Gulyás Gábor 
váltotta. A szakember korábban Vácott 
is dolgozott, a Fradi kedvéért pedig a 
harmadosztályú FC Hatvan vezetőedzői 
pozíciójától vált meg. Az újonnan érkezett 
40 éves tréner munkáját – akárcsak 
elődjéét – két ősfradista, Jordáki Norbert 
és a hajdani gólkirály, a világhírű Ajax 
Amsterdamban is szerepelt Fischer Pál 
segíti. Az U15-ös együttes január végén 
Bükfürdőn edzőtáborozik, ahol minden 
igényt kielégítő körülmények közt 
készülhetnek a játékosok a bajnokság 
tavaszi folytatására.

ÉLEN A 
BAJNOKSÁGBAN
Továbbra is hullámzó az FTC formája 
a magyar bázisú jégkorongbajnokságban, 
az Erste-ligában. Fodor Szabolcs csapata 
az év végén például egymást követő 
két mérkőzésen kikapott az UTE-tól és 
meglepetésre a Vasastól (igaz, utóbbi 
meccset játékvezetői műhiba miatt 
újrajátsszák), de aztán legyőzte a MAC-ot, 
majd megszületett az idény első kiütéses 
sikere, 8-1 a Dunaújváros ellen. A Fradi 
erejét mutatja, hogy január közepén, 
az alapszakasz utolsó köre előtt 
így is az élen állt.

! Focistáink legeredményesebb ”gólsegédje” 
Róbert Mak volt az ősszel 6 gólpasszal és 2 kulcspasszal 13 www.fradi.hu

HÍREK #
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# HÍREK 

14www.fradi.hu ! Tokmac 7 góljával a második helyen zárta
az őszt az NB I-es góllövőlistán

Faddi Csendes Dóra & Faddi Richárd

Szabó Antal

Koltay Richárd

Fülöp JohannaDobi Magdolna

#
enfradim

Vegyél részt 
te is 

a Zöld & Fehér 
magazin 

szerkesztésé-
ben, fotózz, 
és töltsd fel 

képeid 
Instagramra 
#enfradim 
jelöléssel!
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FAN   ASZTIKUSAN

VÁR TÉGED AZ ÉV ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS 
KERESKEDŐJE, AZ FTC KÉZILABDACSAPAT 

FRISS ÉLELMISZERPARTNERE!

Az Év Zöldség és Gyümölcs Kereskedője Díj 2020 alapja a Store Insider szakmai lap által Magyarországon, élelmiszer és FMCG termékeket forgalmazó kiskereskedelmi egységek, láncok üzemeltetőinek meghirdetett 
Az Év boltja elnevezésű verseny, mely egy több kategóriában indított, nem reprezentatív,  szakmai zsűri által, előre meghatározott szempont rendszer alapján, két fordulóban értékelt elismerés. 

Az elbírálás és az elnyert díj szerint a Lidl Magyarország zöldség-gyümölcs kategóriában egyedülálló kínálattal, minőséggel, illetve ezeket biztosító elvekkel rendelkezik.

FEBRU   R! 
FR  SS

FEBRU   R! 



16www.fradi.hu ! Bathó Mártát Magyar Zoltán edzője, Vígh László
csábította a Fradiba 47 éve 

# ÖRÖKZÖLD 

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

BATHÓ
MÁRTA

Vágóné Solti Máriához, az atlétikai szakosztály 
vezetőjéhez, aki a klubot ugyancsak évtizedek óta 
szolgálja: Melyik szakágát érzi leginkább sikeresnek a 
sportágában, és a következő olimpián szurkolhatunk-e 
fradista atlétának?

Ezúttal Mucha József, egykori remek válogatott 
labdarúgónk kérdezte Bathó Mártát, a Fradi
női tornaszakosztályának legendás edzőjét:
manapság is van annyi tehetség és nyüzsgő
élet a tornacsarnokban, mint annak idején?

MENEKÜLÉSI 
GYAKORLAT 
TORNÁSZOKNAK

Szerencsére ma is vannak a korábbiakhoz 
hasonló tehetségeink a tornában.
A gyerekekért vagyok itt több mint négy 
évtizede, és addig akarok dolgozni, amíg
újabb saját nevelésű női bajnokunk nem lesz.

S akkor, íme, Bathó Márta története, 
amely a legendássá nemesült népligeti 

tornacsarnokhoz fűződik:

– A népligeti edzőközpontban 1978-ban 
felhúzott első csarnokunk voltaképpen egy 
túlnyomásos sátor volt, amelyben ugyanannyi 
gyerek gyakorolt és edzett, mint manapság. 
A különbség annyi, hogy akkoriban szinte 
tűzoltósági, azaz menekülési gyakorlatokat 
is be kellett mutatnunk, méghozzá hibátlanul, 
hiszen a gyakori áramkimaradások miatt a sátor 
szép lassan kezdett összeesni, leereszteni. 
Olyankor úgy tíz percünk maradt, hogy a 
gyerekeket a forgóajtón át kimenekítsük. 
Mindez hetente kétszer-háromszor előfordult, 
s amikor visszajött az áram, a felfújt 
sátorban folytathattuk a munkát. Ennek a 
ki-be rohangálásnak is volt hasznos vonása, 
fegyelemre nevelte a gyerekeket. Azért 
persze alig vártuk, hogy felépüljön a jelenlegi 
csarnokunk, ami 1985-ben meg is történt. A 
régi tornászaimmal úgy éltük meg ennek az 
átadását, mint a tapasztaltabb futballszurkolók, 
akik a fatribünös pályán, az Üllői úti stadionban 
és a Groupama Arénában is láthattak 
meccseket. Jelenleg naponta százötven 
gyerekkel dolgozunk a Ligetben: szeretném 
megérni, hogy felépül az új tornacsarnokunk, 
ahol bajnokokat, nagyszerű sportembereket 
nevelhetünk a Fradinak.
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Fotókredit: Kovács Attila – 
Semmelweis Egyetem.

Autókkal támogatja a koronavírus elleni 
védekezést a Mercarius Flottakezelô

Az átadáson részt vett Herczegh 
Anita, a köztársasági elnök felesége, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
jószolgálati nagykövete, aki 
kiemelte: a koronavírus-járvány 
elleni védekezéshez minden ember, 
minden foglalkozási ág hozzáteheti 
a maga erejét. Az eseményen Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelôs 
államtitkára, a Nemzeti Humanitárius 
Koordinációs Tanács elnöke arról beszélt: 
a diákok önkéntességbôl, a felajánlók 
nagylelkûségbôl, az orvosi, egészségügyi 
személyzet pedig áldozatvállalásból 
mutat példát.
Az autókat három hónapra, teljeskörû 
szerviz-és csereautószolgáltatással 
biztosítják a cégek. Öt autót 
az Országos Mentôszolgálat irányítása 
alatt a tesztelésben résztvevô 
önkéntes egyetemisták használnak 
majd, továbbá egy-egy gépjármûvet 
kap az Ajkai Magyar Imre Kórház, 
a Tolna Megyei Balassa János Kórház, 
a Bethesda Kórház, a Zala Megyei 
Szent Rafael Kórház és a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és 
Oktatókórház. Dr. Merkely Béla, 

a Semmelweis Egyetem rektora 
az adományt a hallgatók nevében 
megköszönve elmondta: a Semmelweis 
Egyetem polgárai, szakorvosai, 
rezidensei, szakdolgozói és több ezer 
hallgatója a pandémia kezdete óta 
nap mint nap tanúbizonyságot tesz 
példaértékû helytállásáról, szakmai 
elhivatottságáról. 
Dalnoki Balázs a Porsche Hungária 
márkaigazgatója az autók felajánlása 
kapcsán hozzátette, hogy a vállalatok 
felelôsége is, hogy a lehetôségeik szerint 
támogassák a járvány elleni védekezést.

„A járvány elleni védekezés során 
továbbra is komoly terhet jelent 
a személyi-és tárgyi erôforrások 
elôteremtése és a szervezési feladatok 
lebonyolítása. Magyar tulajdonú 
vállalatként kiemelten fontosnak tartjuk, 
hogy a védekezésben résztvevôk 
munkáját helyi szinten támogassuk, ezért 
ahogy tavasszal és ôsszel tettük, most 
is azzal segítünk, amiben legjobbak 
vagyunk: a mobilitás teljeskörû 
biztosításával” – tette hozzá Koleszár 
Róbert, a Mercarius Flottakezelô 
ügyvezetô-tulajdonosa.

Tíz személygépkocsit adott át a Mercarius Flottakezelô és a Volkswagen 
a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsnak (NHKT) 2020 decem-
berében, a Semmelweis Egyetem udvarán. Az adománnyal a cégek 
a koronavírus elleni védekezésben résztvevôk munkáját támogatják.

A Mercarius Flottakezelô 2020-ban három alkalommal segítette tárgyi 
adománnyal és fl ottakezelési szolgáltatással a járvány elleni küzdelmet. 
Áprilisban az MVM Csoporttal partnerségben juttatott el tíz darab 
személygépkocsit az Operatív Törzs által létrehozott Önkéntességért és 
Adományokért Felelôs Akciócsoportnak. Novemberben pedig a Nemzeti 
Humanitárius Koordinációs Tanáccsal együttmûködve kilenc személygépkocsit 
adott át a védekezésben résztvevô hazai egészségügyi intézményeknek.
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# CÍMLAPSZTORI

A bajnokság mellé 
kupát is
szeretnék nyerni
Sergei Rebrov győztes pályára állította a Ferencvárost. Az eredményei önmagukért 
beszélnek: kétszer nyert bajnokságot, egyszer-egyszer pedig az Európa-liga és a 
Bajnokok Ligája csoportkörébe is eljutott a Fradival. Jóllakottságról ennek dacára szó 
sem lehet, ha a tréneren múlik, 2021 tavaszán is sikerektől lesz hangos a IX. kerület. 
SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

! Rebrov játékosként 21+10 gólt szerzett a BL-ben
és a selejtezőiben 43, illetve 25 meccsen
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CÍMLAPSZTORI #

! Játékosként 8 BL- és egy UEFA-kupa-idényt ért meg, edzőként 
és másodedzőként pedig összesen 6 Európa-ligát és 4 BL-t

Mozgalmas és kétségkívül emlékezetes esztendőn 
van túl férfi labdarúgócsapatunk, s természetesen 
a vezetőedző, Sergei Rebrov is. Miként játékosa-
ink, úgy az egyre inkább megnyíló ukrán tréner is 
igyekezett kikapcsolódni az utolsó 2020-as bajnoki 
mérkőzés és a januári felkészülés között eltelt szűk 
két hétben, igaz, a munkától még szabadsága ide-
jén sem tudott teljesen elszakadni. Nem is csoda ez, 
hiszen a mindig céltudatos edző 2021-ben is komoly 
célokat tűzött ki maga elé. 

KIKAPCSOLÓDÁS ÉS EGY KIS MUNKA 
A MALDÍV-SZIGETEKEN

” Ezúttal a Maldív-szigeteken töltöttük az ünnepe-
ket a családommal. Nagyon jó volt kicsit kikap-
csolódni. Örülök, hogy végre volt időm a felesé-
gemmel és a gyermekeimmel többet együtt lenni, 
hiszen hosszú és küzdelmes évünk volt, a munkám 
és az azzal járó utazások miatt rengeteg időt vol-
tam távol tőlük. Nagyon sok meccsünk volt, ezért 
az őszi szezon befejezése után én is igyekeztem 
minél többet pihenni – kezdte Rebrov, majd azon-
nal helyesbített. – Azért mindig csinálok valamit, a 
szabadságom alatt is állandó kapcsolatban vol-
tam a stábtagokkal és a klubvezetőkkel. Emellett 
a mérkőzések elemzésére is szakítottam időt.”
Fontos is volt az őszi tapasztalatok kiértékelése, 
hiszen az idén minden korábbinál előbb, már január 
20-án élvonalbeli bajnoki várta a Ferencvárost. 
Ezzel kapcsolatban Rebrov megjegyezte, hogy 
szerinte korai a szezonkezdés, ám e tény a célokon 
nem változtat.

ÉVKEZDÉS MARBELLÁN
A Ferencváros futballistái újév napján találkoztak 
először 2021-ben, ezt követően pedig két nappal 
később, január 3-án is jelenésük volt az FTC-MVM 
Népligeti Sporttelepen. A vezetőedző határo-
zott volt, mint mindig: január 1-jén előbb boldog 
új esztendőt kívánt minden futballistájának, majd 
a csapatmenedzser, Kökény Antal társaságában 
rögvest különvonult, s máris a legfontosabb témák-
ról egyeztetett: edzőtáborba utazó keret, várható 
igazolások, csapatprogram…
Az év első napjaiban még nem volt edzés. Először 
korunk követelményének megfelelően koronavírus-
teszten vettek részt a játékosok és a szakmai stáb 
tagjai is, a negatív PCR-teszt ugyanis elengedhe-
tetlen feltétele volt a január 5-i indulásnak. Edzőtá-
borba készült a csapat, méghozzá a spanyolországi 
Marbellába. A helyszínt Sergei Rebrov jól ismeri 
azokból az évekből, amikor a Dinamo Kijev alkalma-
zásában állt.

” Jó helyismerettel rendelkezem, annak idején 
a Dinamóval játékos koromban előfordult, hogy 
egy hónapot is eltöltöttünk a városban. Később a 
kijevi csapat edzőjeként is visszatértünk Marbellá-
ra” – mondta.
Adta magát a kérdés: Rebrov aktív futballistaként 
vajon szerette az edzőtáborokat? 

” Játékosként megértettem, hogy szükség van az 
edzőtáborokra, hiszen a jó felkészülés a későbbi 
sikerek alapja. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy 
reggeltől estig együtt legyen az egész csapat. 
A legtöbb futballistát család, kisgyermek várja 
otthon, képzeljük csak el, milyen lenne, ha a felké-
szülés idején hazajárnának és az otthoni teendők 
mellett nem tudnák magukat megfelelően kipihen-
ni. Marbellán a januári hőmérséklet is ideálisabb, 
mint Magyarországon, ezért döntöttünk a spa-
nyolországi edzőtábor mellett.”
Vezetőedzőnk ortodox keresztényként január 6-án 
ünnepelte a karácsonyt, ám az idén – éppen a mar-
bellai tartózkodás miatt – erre nem volt módja.

” Marbellán? Hogyan? Nem, nem ünnepeltünk kü-
lön az ukrán játékosokkal, pedig nekünk a január 
6-i karácsony fontosabb, mint a december végi, 
amelyet Európában és világszerte ünnepelnek. 
Ukrajnában ilyenkor a legtöbb család együtt van 
az otthonában és finomabbnál finomabb ételek 
kerülnek az asztalokra – a feleségem is valószínű-
leg karácsonyi süteményt készített ebből az alka-
lomból. Gyerekkoromban mi is így ünnepeltünk, 
mindig éjszakába nyúlóan beszélgettünk.”

A SZABADSÁGOM 
ALATT IS ÁLLANDÓ 
KAPCSOLATBAN 
VOLTAM A 
STÁBTAGOKKAL ÉS 
A KLUBVEZETŐKKEL. 
EMELLETT A 
MÉRKŐZÉSEK 
ELEMZÉSÉRE IS 
SZAKÍTOTTAM IDŐT
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# CÍMLAPSZTORI

SERGEI REBROV FRADISTA
KARRIERJÉNEK FŐBB ADATAI

Az ukrán edző 2018. augusztus 22. óta
a Ferencváros vezetőedzője. Az alig két és fél 
éves időszak eredményeit most néhány főbb 
mutató segítségével próbáljuk szemléltetni.

112
tétmérkőzésen irányította

az FTC férfi labdarúgócsapatát

70
tétmeccset nyert meg

vele a Ferencváros

25
nemzetközi kupamérkőzésen

vezette a Fradit

6
győztes derbije van

(hét meccsből)

2
bajnoki címet nyert csapatunkkal

ÜZENET A SZURKOLÓKNAK

”Jó egészséget, remélem, hamarosan találkozunk!”
Sergei Rebrov karácsony előtt interjút adott
a Fradi.hu-nak, a beszélgetés végén pedig 

megfogalmazta a szurkolóknak szánt
jókívánságait is 2021-re:

”Szeretném, ha a szurkolóink ebben az évben 
visszatérhetnének a stadionba, hiszen a jelenlétük 
nagyon sokat jelent a labdarúgóknak. A 2020-as 
év nagyon nehéz és furcsa volt a drukkerek nélkül, 

de biztos vagyok benne, hogy ennek ellenére is 
emlékezetes marad. Jó egészséget kívánok minden 

fradistának és azt, hogy 2021-ben
újra együtt lehessünk!”

! Az őszi NB I-es fordulókban 11 játékosunk került
az InStat-index alapján a fordulók legjobbjai közé

TOVÁBBRA IS ÉHES A SIKERRE
A 46 éves ukrán edző győztes pályára állította a Ferencvá-
rost. Amellett, hogy 2019-ben az Európa-liga csoportkörébe, 
tavaly pedig a Bajnokok Ligája főtáblájára kormányozta a 
Fradit, immáron kétszeres magyar bajnoknak is vallhatja ma-
gát. Csapata nem mellesleg 2019-ben és 2020-ban is meg-
győző fölénnyel végzett az élen, mindkétszer tizenhárom 
pontos előnnyel utasította maga mögé a második helyezett 
székesfehérvári együttest.
Mindezek után a legtöbb szurkoló az óév végéhez közeled-
ve alighanem feltette magában a kérdést: vajon 2021-ben is 
megismételhetők-e a 2019-es és a 2020-as év felejthetetlen 
sikerei, a bajnoki elsőség és a régen várt nemzetközi csoport-
körös szereplés kivívása? 

”Természetesen! Ezért dolgozunk! – vágta rá Sergei Rebrov, 
majd konkrétabban is megjelölte a tavaszi célokat. – Szeret-
nénk újra megvédeni a bajnoki címünket és megnyerni a 
Magyar Kupát is. Egyik feladat sem ígérkezik könnyűnek, 
ezért komolyan kell venni a céljainkat!”
Ha valami, hát Sergei Rebrov személye mindenképpen 
bizakodásra adhat okot az előttünk álló idénnyel 
kapcsolatban.
A labdarúgók értik és elfogadják a vezetőedző és stábja 
módszereit, az eredmények pedig önmagukért beszélnek. 
Nem sablon: a remekül szervezett csapaton belül mindenki 
jól tudja, hogy mi a feladata, a népligeti edzések hangulata 
pedig kifejezetten családias, Rebrov jelenlétében nyoma sincs 
annak a hűvös, katonás légkörnek, amit sokan elképzelnek, 
ha Sergei Rebrov munkamódszereire terelődik a szó.
A vezetőedző, bár továbbra sem rajong a nyilvános 
médiaszereplésekért (véleménye keretes írásunkban 
olvasható), házon belül egyre gyakrabban mosolyog, 
gyakorta viccelődik is a futballistákkal. Tavaly néhányszor 
előfordult, hogy egyik gyermekét, az ötéves Nyikitát is 
magával hozta a tréningre. Egyre inkább úgy tűnik, hogy 
otthonra lelt Budapesten és a Ferencvárosi Torna Clubnál, 
ami lássuk be, mindkét fél számára előnyös. Rebrov nagy 
nemzetközi hírnevet szerezhet magának a Ferencvárossal 
elért sikerekkel, a Fradi pedig újra olyan csapat lehet, 
amilyenről nemrég még csupán álmodozhattak a szurkolók.
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CÍMLAPSZTORI #ÖT VILLÁMKÉRDÉS, ÖT VÁLASZ

Vezetőedzőnknek kulcsszavakat soroltunk fel, 
majd arra kértük, hogy mondja el az azokkal 

kapcsolatos élményeit, tapasztalatait, gondola-
tait. Lássuk az eredményt!

1. ALBERT FLÓRIÁN
Nagyon híres futballista, Magyarország egyik 
legismertebb labdarúgója, a Ferencváros le-

gendája. Szerintem nincs olyan magyar, aki ne 
ismerné!

2. ARANYCSAPAT
Több könyvet is olvastam, amelyekben leírták, 
hogy a 40-es, 50-es években Magyarország 

volt a legerősebb nemzet labdarúgásban. 
Ez óriási meglepetés volt nekem. Miért nem 

ugyanolyan meghatározó Magyarország a fut-
ballban most is, úgy, mint korábban?

3. BALATON
Tudom, hogy a Balaton nagyon híres tó Ma-

gyarországon, de sajnos még nem jártam ott.

4. CSALÁD
A futball a mi világunk, de a család az életünk. 
Engem is támogat a családom. Azt gondolom, 

hogy a család a legfontosabb dolog az életben!

5. INTERJÚK
Számomra néha unalmasak. Tisztelem és 

elismerem az újságírók munkáját, de edzőként 
nem az interjúk és a sajtótájékoztatók a legked-

veltebb elfoglaltságaim.

Fotó: Lékó Tamás

! Tokmac az ősszel 4-szer került be 
a forduló InStat-álomcsapatába
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22www.fradi.hu ! Somália és Heister egyaránt 3-szor került be 
valamely őszi forduló álomcsapatába

TÉLI FELKÉSZÜLÉS 
A TAVASZIAS 
HANGULATÚ 
MARBELLÁN
Labdarúgócsapatunk rögtön az év elején a fagyos Budapestről Marbellára költözött, 
hogy felkészüljön az NB I tavaszi szezonjára. Az első napok esőzései után kisütött 
a nap, s ideális körülmények közepette sok munka várt a játékosokra a tengerparti 
spanyol városban. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
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23 www.fradi.hu! Dibusz, Lovrencsics, Haratin, Isael, Zubkov és Frimpong 
2-2 alkalommal kerültek az őszi fordulók legjobbjai közé

Az FTC-MVM Népligeti Sporttelep pályái 
pihenőt kaptak az év első napjaiban…
Játékosaink és a stábtagok újév napján és január 
3-án is találkoztak az edzőközpontban, de akkor 
még csupán a kötelező koronavírusteszt miatt 
jöttek össze, Sergei Rebrov ezeken a napokon nem 
vezényelt edzést. Január 5-én aztán útnak indultak 
a fiúk: Spanyolország, közelebbről Marbella volt az 
úti cél.

A FRADI-BUSZ MÁLAGÁBAN 
VÁRTA A CSAPATOT
A budapesti repülőtéren egy közel 200 fős 
különgép várta a Fradi alig 50 fős küldöttségét. 
Természetesen nem szervezési malőr történt, az 
orvosi stáb kérésére repültünk ekkora géppel, 
ugyanis kizárólag így lehetett megvalósítani, hogy 
minden második széksorban csak egy ember üljön. 
A mottó 2021-ben is ugyanaz: első a biztonság!
A déli indulást követő közel három és fél órás út 
az andalúziai kikötőváros, Málaga légikikötőjéig 
zökkenőmentesen telt el. A pilótafülkéhez 
legközelebb eső széken a főnök, Sergei Rebrov 
foglalt helyet – vezetőedzőnk munkával és 
olvasással ütötte agyon az időt. Mögötte 
következtek a stábtagok, majd a labdarúgók. Volt, 
aki könyvekkel, napilapokkal és magazinokkal 
felszerelkezve vágott neki az útnak, más a kedvenc 
zeneszámait bekészítve, fülhallgatóval a fején 
utazott, esetleg aludt. 
A társaság az út végéhez közeledve, már 
Spanyolország légterében kezdett megélénkülni. 
A többség a mobiltelefonjával felülnézetből 
megörökítette a Málagát körülölelő hegyeket, 
amelyek csodás látványként tárultak eléjük. A földet 
érést követően buszra szállt a csapat, a reptéren 
ugyanis várta a küldöttséget a Fradi-busz, amely 
Nagy Tibor ”Kutya” vezetésével a felszerelések egy 
részével már két nappal korábban nekivágott az év 
első túrájának.

ELSŐ SPANYOLORSZÁGI 
TRÉNINGÜNK 
VILLANYFÉNYBEN 
KEZDŐDÖTT ÉS ESŐBEN 
ÉRT VÉGET. MARBELLÁN 
A MEGÉRKEZÉSÜNK 
NAPJÁN BEKÖSZÖNTÖTT 
AZ ESŐS ÉVSZAK
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24www.fradi.hu ! Blazic és Skvarka is helyet kapott egy-egy alkalommal 
az InStat álomcsapatában az őszi fordulók folyamán

KIFOGÁSTALAN PÁLYÁK, 
REMEK KÖRNYEZET
Az egyórás buszos utazást gyors szállásfoglalás, 
majd kései ebéd követte, aztán csapatunk újfent 
buszra szállt és meg sem állt a hoteltől 20 percnyi 
autóútra található edzőközpontig. Pálma- és 
narancsfákat, jellegzetes andalúziai épületeket 
láthattunk mindenfelé, télen is hamisítatlan 
mediterrán hangulatot árasztott a város. A Marbella 
Football Center később is néhány tréning, illetve 
edzőmeccs helyszíneként szolgált. A sporttelepen 
jó néhány kiváló minőségű füves pálya és több 
magyar vonatkozású emlék várt a Fradira: a 
főbejáratnál például több más szobrocska mellett 
Puskás Ferenc portréja is feltűnt, a főépületben 
pedig máig megtalálható az a dedikált Fradi-mez, 
amelyet az elődök 2013 telén, egy korábbi marbellai 
edzőtáborozás alkalmával ajándékoztak 
a szervezőknek.
Első spanyolországi tréningünk villanyfényben 
kezdődött és esőben ért véget. Az előrejelzéseknek 
megfelelően Marbellán a megérkezésünk napján, 
kedden beköszöntött az esős évszak, onnantól 
kezdve a következő hétfőig hol kisebb, hol 
nagyobb intenzitással, de rendszeresen esett. 
Mindez persze nem írta át a terveket, csapatunk 
napi két edzéssel készült.
A következő napokban többnyire háromfelé 
vezetett az utunk a monoton esőzés ellenére 
kellemes, 10–13 fokos Marbellán. A labdarúgók a 
szálláshelytől néhány percnyi sétára található füves 
pályán tréningeztek, ha pedig a ritka esőmentes 
órákban szabadtéri kikapcsolódásra vágytak, az 
alig hárompercnyi sétára lévő tengerpart felé 
vették az irányt. Onnan jobbra a városközpont, 
balra pedig a gyönyörű szálláshelyek, nyaralók, 
pálmafák és hangulatos teraszok által szegélyezett 
partszakasz volt elérhető. Noha a világjárvány 
második hulláma Spanyolországban is tombol, a 
hazai óvintézkedésekkel ellentétben itt januárban 
is fogadhattak vendégeket az éttermek, általában 
meg is teltek a teraszok.
A csapatunknak is otthont adó üdülőövezet 
bizonyára forgalmasabb ”békeidőkben”, főként 
nyáron, de azért január elején is sokan üdültek itt. A 
helyiek jellemzően futni vagy kerékpározni, esetleg 
sétálni jártak ide, a többség maszkban, ahogy 
manapság kell.
Jobbra, a belváros felé indulva megcsodálhattuk 
Marbella csillogó arcát is. A sétány végén található 
a La Victoria, azaz a Győzelmi szobor, amely 
bronzból és rézből készült, egyébként pedig 
egy 26 méter magas gránitoszlop tetején áll.

A város egyik jelképének számító La Concha-
heggyel a háttérben igazán impozáns látvány.
A szobortól továbbhaladva néhány perc múlva 
a térség legexkluzívabb szakaszán találhattuk 
magunkat, Puerto Banus kikötővárosában, ahol a 
fényűző jachtok, nagyobb hajók és a luxusmárkákat 
kínáló butikok mellett nem is volt olyan feltűnő, 
hogy lépten-nyomon Ferrarikat, Rolls-Royce-okat, 
Porschékat és hasonló topkategóriás autócsodákat 
láttunk. Ezen a környéken egyébként néhány 
olyan üzlet is várta a vásárlókat, amilyeneket 
mi, magyarok például Badacsonyban láthatunk 
nyaranta – a város nevével ellátott hűtőmágnes, 
póló, sapka és strandpapucs minden mennyiségben 
elérhető volt, de más egyéb strandcikk is helyet 
kapott a polcokon. A kis utcák között próbáltak 
érvényesülni azok az afrikai árusok is, akik a 
dúsgazdag jachttulajdonosok és a nyaralók 
pénztárcáit szerették volna megnyitni parfümöket, 
órákat és a nagy világmárkák logóival ellátott 
táskákat kínálva.

EGY HÁZBAN AZ ELLENFÉLLEL
A második marbellai héten, január 11-től 
kitavaszodott a Fradi átmeneti bázisán is. 
Aznap reggel, bár a városban 10 fok volt a 
hőmérséklet, a távolban még havasak voltak a 
hegycsúcsok, délutánra viszont már nyoma sem 
volt a télnek, ragyogó idő váltotta fel az addigi 
komorságot. Marbella egészen más arcát mutatta a 
napsütésben, reggelente a tengerparton is többen 
kocogtak vagy éppen fotózkodtak.
A Fradi sem pihent. A január 9-én lejátszott első 
edzőmeccs után, 12-én megmérkőzött az észt 
válogatottal, amely történetesen ugyanabban a 
hotelben volt elszállásolva, mint az FTC. 
A két együttes egymástól elkülönítve élt, 
azonban az étkezésekkor láthatta egymást.
A helyi – egyébként harmadosztályú – Marbella FC 
9 ezer néző befogadására alkalmas, tengerparti 
panorámás stadionjában lejátszott tesztmeccsen 
végül még Ihor Haratin kihagyott tizenegyese is 
belefért, Aissa Laidouni góljával 1-0-ra nyertünk. 
Írhatnánk, hogy a vereség megfeküdte a baltiak 
gyomrát, hiszen az észt delegáció másnap reggel 
haza is indult, az igazság azonban az, hogy nekik a 
mieink elleni mérkőzéssel zárult az edzőtábor. 
A Fradi futballcsapata még maradt néhány napot 
Marbellán, hogy hazatérve újra használatba vegye 
a jól megszokott népligeti edzőpályákat, majd 
megkezdje szereplését az NB I-ben. 
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25 www.fradi.hu! Oblak (Atletico), Ilicic (Atalanta), Handanovic (Inter), Kampl (Leipzig) 
után Blazic az 5. legjobb játékos lett Szlovéniában 2020-ban

MINDEN ADOTT VOLT
A MINŐSÉGI MUNKÁHOZ

Magyar bajnok férfi 
labdarúgócsapatunk válogatott 
hátvédje, Botka Endre szerint remek 
körülmények között készült Marbellán 
a Fradi. A csapat célja mi más lehetne, 
mint a megnyugtató pontelőny 
birtokában mielőbb bebiztosítani
az újabb címvédést.

Milyen volt a marbellai edzőtáborban 
kezdeni az évet? 
Miután megérkeztünk, azonnal 
munkához láttunk, hiszen rövid 
felkészülési időszak állt rendelkezésre, 
igyekeztünk minden egyes percet 
hasznosan eltölteni. Remek helyen 
voltunk, kiváló edzőpályákon 
dolgozhattunk, minden adott volt
a minőségi munkához.

Elég szokatlan, de az idén már 
januárban folytatódik a bajnokság. 
Mit gondolsz erről?
Szerintem ez kicsit korai, főként 
azok után, hogy küzdelmes, hosszú 
őszi szezon van mögöttünk, de 
persze mindig jobban szeretünk 
tétmérkőzéseken pályára lépni, 
mint csupán edzeni. Eleinte heti két 
meccsünk lesz, tehát húzós időszak 
következik, de erre egy futballista 
sosem panaszkodik.

Az újrakezdés előtt kilenc pont és egy 
elhalasztott meccs a Fradi előnye. 
Kedvező helyzet, nemde?
Megnyugtató, viszont nem szabad 
átesni a ló túlsó oldalára, nem 
kényelmesedhetünk el. Minél hamarabb 
szeretnénk bebiztosítani az újabb 
bajnoki címünket. Nem szabad ellazulni, 
csinálni kell, ahogy eddig, és akkor
nem lehet gond.
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# ÉVÉRTÉKELŐ 

! Az összes őszi tétmeccset tekintve 
17 ferencvárosi játékos volt eredményes

ÖRÖMET, 
REMÉNYT 
ADTUNK AZ 
EMBEREKNEK
Kubatov Gábor, az FTC elnöke a hagyományoknak megfelelően 
a 2020-as esztendő történéseit is értékelte. A FradiMédiának adott 
interjú szerkesztett, írásos változatát közöljük.

AZ EB-ARANYAKRÓL, BAJNOKI 
CÍMEKRŐL, KUPAGYŐZELMEKRŐL
2020 rendhagyó, sikeres és küzdelmes év 
is volt egyben. Jól indult, Európa-bajnoki 
aranyakat nyertünk, az Eb-győztes férfi 
pólócsapatban hét fradista szerepelt, 
amihez a Liu testvérek rövid pályás 
gyorskorcsolyában négy aranyat tettek 
hozzá. Az utánpótlásunkban is volt két 
fantasztikus sikerünk, vívásban Szemes 
Gergő, tornában Balázs Krisztián lett 
Európa-bajnok. Szemes Gergővel 
nemrégiben volt lehetőségem találkozni, 
csodálatosan izgalmas karakter, ráadásul 
pont az a srác, akire az ember mindig 
vágyik. Egy Bács-Kiskun megyei kisvárosból 
érkezett Budapestre, nem vívócsaládból, 
a szülők rendkívül szorgalmas, tettre kész 
emberek, példaértékű, hogy az ő fiuk 
ilyen sikereket ér el. Ugyanez igaz Balázs 
Krisztiánra, aki szerintem tornában az 
utóbbi évtized legnagyszerűbb tehetsége. 
Székely srác, a szülei Erdélyből jöttek, 
de ő már Pesten született, és az is nagy 
dolog, hogy egy ilyen gyerek ki tud törni, 
mert benne van a csibészség, az izgalom 
és közben a koncentráltság, hiszen egy 
gyakorlat egy percig tart legfeljebb. 
Mindkét gyerekből, bár más karakterek, 
hihetetlen magabiztosság árad, tisztában 
vannak a tehetségükkel, a szorgalmukkal.

Aztán nyertünk jégkorongban is Magyar 
Kupát és bajnokságot, ami rendkívül jó 
érzés. Vízilabdában megismételtük a 
kupagyőzelmet, egy címet megvédeni 
talán még nehezebb, mint megszerezni. 
Atlétikában gyakorlatilag taroltunk, 
az elmúlt évek, évtizedek legsikeresebb 
éve van mögöttünk. Birkózásban is adtunk 
magyar bajnokot, nemcsak a férfiaknál, 
hanem a nőknél is.

A VÍRUS ELLENI KÜZDELEMRŐL
A sikerek közepette hirtelen az arcunkra 
fagyott a mosoly. Az ilyen küzdelemtől 
már elszokott a jóléti társadalom, 
attól a tudattól, hogy minden család 
veszélyeztetve van. Ez rengeteg energiát 
elvitt a mi klubunktól is. S amikor azt 
hittük, túl vagyunk a nehezén, s az 
élet kezdett visszaállni a megszokott 
kerékvágásba, visszatérhettünk a 
stadionba, jött a második hullám. 
Sportszakmailag is nagy kihívás volt 
összerakni az életünket, hogy a lehető 
legkevesebb veszteséggel jöjjünk ki 
a vírusból. Nagyon büszke vagyok, s 
nemcsak a szurkolókra, hanem a magyar 
emberekre alapvetően. Nem gondoltam 
volna, hogy amikor azt mondtuk, az utcán 
maszkot kell viselni, akkor azt mindenki 
betartja.
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FUTBALL #

27 www.fradi.hu! Kubatov Gábor a korábbi években rendre 
közönség előtt tartotta meg évértékelő beszédét

MEGÓVTUK AZ 
EMBEREKET A 
FRADINÁL. LÁTTUK, 
HOGY EURÓPÁBAN 
ÉS MAGYARORSZÁGON 
IS TÖBB CSAPATON 
VÉGIGSÖPÖRT 
A VÍRUS, EZ IDÁIG MI 
AZONBAN MEGÚSZTUK
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! 26 fős keretünkből 10 játékos jegyzett 
legalább két gólt az őszi idényben

Ez azt jelenti, hogy egymás iránt 
felelősséget éreznek az emberek, mert 
nemcsak magadat véded, hanem a 
másikat is kíméled így. Nagyon sokat 
tettünk azért a stadionban is, hogy 
biztonságban legyenek a szurkolóink. Ez 
mindennél fontosabb volt. Még a B-közép 
is tartotta a távolságot! Talán egy-két 
kivétellel mindenki viselte a maszkot. A 
sportolóktól és a szurkolóktól is hatalmas 
fegyelmet követelt ez a helyzet.

A COVIDGENERÁLIS MUNKÁJÁRÓL
Eleve úgy kellett összerakni az összes 
programot, hogy a lehető legkevesebb 
ember találkozzon egymással. A 
labdarúgóknak kialakítottunk egy szuper 
folyosót. A parkolótól úgy tudtak eljutni az 
öltözőig, hogy mással nem találkoztak. Az 
öltözőt is úgy rendeztük be, hogy a lehető 
legnagyobb legyen a távolságtartás. A 
labdarúgóink a zuhanyzást leszámítva az 
öltözőben is viselték a maszkot. Tudjuk, 
sajnos, hogy néhány légiósunk, amikor 
hazamegy a válogatottjához, ott nem 
voltak ilyen szigorú szabályok. Nagyon 
komoly munkát végeztünk a teszteléssel, 
továbbá légtisztítók vannak kihelyezve 
az egész Fradiváros területén. Mindez 
bonyolult logisztikai manőver volt. Az 
egész protokollt Pánics doktor tervezte 
meg, akit covidgenerálisnak hívott az 
egész csapat. Ezen olykor jól mulattunk, 
máskor viszont már én is kiakadtam, 
hogy ez már túlzás. Most mégis azt 
kell mondanom, megérte a küzdelem, 
személyesen gratuláltam Pánics doktornak, 
hogy ilyen precizitással és eredményesen 
levezényelte a védekezést. Megóvtuk 
az embereket a Fradinál. Láttuk, hogy 
Európában és Magyarországon is több 
csapaton végigsöpört a járvány, ez idáig 
mi azonban megúsztuk, két játékostól 
eltekintve senki nem kapta el a vírust. 

A KIESETT BEVÉTELEKRŐL
A vírus elleni védekezés persze nem volt 
betervezve a költségvetésünkbe, hogy 
is lett volna. Ráadásul sok bevételünk 
kiesett. Mindenekelőtt a jegyeladásból. 
A legkonzervatívabb számítások 
szerint négymilliárd, az én számításom 
szerint körülbelül hatmilliárd forint, 
hiszen ha minden meccsünket a Puskás 
Arénában tudtuk volna lejátszani, akkor 
a szokásosnál is nagyobb bevétellel 
kalkulálhattunk volna. S a veszteséget 
nem csak pénzben lehet kifejezni. Micsoda 
élményektől estünk el! A mérkőzések is 
másképp alakultak volna, ha több tízezer 
szurkoló buzdítja a csapatot, az esetleges 
győzelmeket követő fiesztákról nem is 
beszélve. Innen nézve sokat vesztettünk, 
nagyon sokat. Felemelő dolgok is 
történtek. A Sky Box-bérlők fele nem 
kérte vissza a pénzt, a bérletesek döntő 
hányada is itt hagyta nálunk a pénzét, 
köszönettel tartozunk ezért. Nyilván látják 
az elmúlt évek munkájából, hogy mi ezt 
a pénzt jó dolgokra fogjuk fordítani. A 
BL-ből persze extra bevételünk származik, 
szerencsére. Ebből sok tízmillió forintot 
utaltunk át az Albert Alapítványnak, 
azon keresztül segítve sok nehéz 
sorsú gyereket. Volt olyan időszak, 
amikor az időseket az ő védelmükben 
nem engedtük be a meccsekre, de 
igyekeztünk őket kárpótolni, az idős 
bérleteseinknek csomagot küldtünk, 
amibe a szponzoraink is beszálltak, így 
jelképezve a Ferencvárost mindig is 
jellemző összetartást. 

Gyerekkoromban édesapám 
autóbuszokat vezetett. Amikor 
a Juventus Magyarországon játszott, 
ő furikázta a csapatot. Hozott nekem 
akkor egy pici Juventus-képet, 
ami mindig kint volt a szobámban. 
Ha megkérdezik, hogy kinek szurkolok 
Olaszországban, hát a Juvénak! 
S most ennek a Juventusnak 
vívtuk ki az elismerését.

HA AZT AKARJUK, 
HOGY A 
FERENCVÁROS 
EURÓPA 25 
LEGJOBB CSAPATA 
KÖZÉ KERÜLJÖN 
MINDIG, AKKOR 
SZERINTEM 
A MOSTANI 
KÖLTSÉGVETÉS 
DUPLÁJÁRA 
VAN SZÜKSÉG
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! Az őszi tétmeccseken Tokmac (25 meccs, 11 gól, 4 gólpassz), 
Baturina (14/8/2) és Uzuni (23/7/1) volt a legeredményesebb

Ha azt akarjuk, hogy a Ferencváros Európa 
25 legjobb csapata közé kerüljön mindig, 
akkor szerintem a mostani költségvetés 
duplájára van szükség. Igen, én is 
szeretném, ha több magyar kiválóság 
lenne a Fradiban. A válogatottban van 
három-négy olyan játékos, akit szívesen 
látnék a Ferencvárosban, de nekünk 
most egyikük sem elérhető. Inkább az a 
remény, hogy olyan játékosokat tudunk 
felhozni, mint Sigér Dávid, aki már a 
Bajnokok Ligájában is gólt lőtt. Az ajtónk 
minden olyan magyar játékos előtt nyitva 
áll, aki fel akarja építeni magát. Nem 
tudunk előjogokat adni nekik, de azt 
ígérhetem, ugyanannyi esélyük van a 
csapatba kerülni, mint egy ukránnak, egy 
szerbnek, egy horvátnak, egy németnek, 
csak éljenek vele. Éljenek vele a fiatalok 
és az idősebbek is, mert lám, Sigér Dávid 
megmutatta, ha 28 évesen is be lehet 
kerülni a válogatottba, akkor minden 
lehetséges.

AZ ELHUNYT LEGENDÁKRÓL
Elvesztettük Székely Évát. Szép kort 
élt meg, több mint kilencven évet, 
de hatalmas űrt hagyott maga után. 
Elvesztettük Kárpáti Gyurikát, akinek 
az állandó csibészsége, humora örökre 
felejthetetlen. Elvesztettük Szűcs Lajos 
bátyánkat, akivel együtt néztük a 
meccset, s nem csak a felnőttekét, mert 
ő kint volt minden utánpótlásmeccsen is. 
Rákosi Gyuszi bácsival az ő csipkelődő 
humorukat nagyon szerettem, fájdalmas, 
hogy már nem lehet közöttünk. S 
elvesztettünk egy másik fantasztikus 
labdarúgót, Branikovits Lászlót, aki a 
csendes, békés nyugalmával nagyon sok 
erőt adott nekünk. Az ő távozásukkal 
sajnos gyengültünk.

Sportvezetőként kevés olyan napja van 
az embernek, amikor felhőtlenül boldog 
tud lenni. A bajnoki címünk ünneplése 
ilyen volt. Azt hittem, annál nagyobb 
boldogság nem ér, mint a harmincadik 
arany megszerzésekor. De ez a spontán 
ünneplés azt is felülmúlta. Nagyon sok 
kép készült a lányaimról, ahogy ott 
állnak a bajnoki arannyal és még 
sosem éreztem ennyire fradistának 
őket, mint aznap este.

A LEGKONZERVATÍ-
VABB SZÁMÍTÁSOK 

SZERINT NÉGY- 
MILLIÁRD, AZ ÉN 

SZÁMÍTÁSOM SZERINT 
KÖRÜLBELÜL 

HATMILLIÁRD FORINT 
BEVÉTELTŐL 

ESTÜNK EL

A LABDARÚGÁS SIKEREIRŐL, 
A TOVÁBBI CÉLOKRÓL
Mindig is a BL lebegett a szemünk 
előtt. Mindig azt mondom, ha a Kékest 
nézed, nem tudod megmászni a 
Mont Blanc-t. Kérdezték a barátaim, 
hogy a csoportkörben elszenvedett 
vereségek után mi az érzésem. Nagyon 
sok mindent tanultam. Látjuk, hol kell 
megerősíteni a csapatot ahhoz, hogy 
jövőre a csoportkörben is csodára legyünk 
képesek. Mert azt idén csak a Dinamo 
Kijev elleni második félidőben éltük át. 
Olyan eredményre vágyunk, hogy egész 
Európa rólunk beszéljen. Ahhoz persze a 
költségvetésünket is feljebb kell vinni.
A mostani költségvetésünk egy stabil 
Európa-liga-csoportkörös csapaténak felel 
meg, még akkor is, ha meggyőződésem, 
hogy ennyi pénzből is meg lehet csinálni a 
BL-t.
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! Elnöklete alatt hat szakosztállyal gazdagodott az FTC: 
kajak-kenu, boksz, korcsolya, vívás, szinkronúszás, triatlon

A FRADIVÁROS KÜLDETÉSÉRŐL
2022-ben a Népligettel szomszédos 
ingatlanon kézilabda-Eb-t fognak rendezni, 
a magyar kormány pedig elhatározta, hogy 
Európa egyik legnagyobb sportcsarnokát 
építi meg. Időközben, talán azért is, 
mert a stadionunkat példamutatóan, 
nyereségesen üzemeltetjük, és talán azért 
is, mert hosszú éveken keresztül meg 
tudtuk óvni, az üzemeltetési jogát, de 
még az is lehet, hogy a tulajdonjogát is, 
a Ferencváros megkapja. Nem akartam, 
hogy párhuzamos ingatlanfejlesztés 
történjen, mert ha itt, a szomszédban 
lesz egy huszonkétezres csarnok, akkor 
ehhez kell igazítani a terveinket. Nyolcszáz 
oldalas a teljes tervdokumentáció, nagyon 
komoly előkészítő munka zajlott. Most 
jutottunk el odáig, hogy lelkiismeretesen 
azt tudom mondani, a Fradivárosban azt 
fogjuk felépíteni, amit logikusan meg kell 
oda építeni. Most 3000 gyerek sportol 
az FTC-ben, s ha megépül a Fradiváros, 
akkor ez a szám 5000-re emelkedik. S ők 
nem csak sportolni tudnak majd nálunk. A 
sport az oktatás, helyesebben a nevelés 
fontos eleme. S nekünk lehetőségünk nyílik 
arra, hogy 5000 gyereket csodálatos 
környezetben, tökéletes infrastruktúra 
mellett, kiváló pedagógusok, edzők 
segítségével a sport erejével nevelhessünk. 
Ezt adja majd nekünk a Fradiváros. 

A családdal mindig is együtt 
karácsonyoztunk, és a gyerekek 
nagyon jó fejek, úgy gondolják, hogy 
ezt a hagyományt őrizni kell akkor is, 
ha már megvan a saját családjuk, a 
párkapcsolatuk. Nálunk találkoztunk, 
örültünk egymásnak, leginkább 
annak, hogy végre megölelgethettük, 
megpuszilgathattuk egymást. Ebben 
a furcsa járványhelyzetben ezt persze 
csak negatív gyorsteszttel mertük 
megtenni, hiszen figyelnünk, vigyáznunk 
kell magunkra, egymásra, mindenkire. 
A három gyerek mellett most már az 
első unokámmal is együtt ünnepeltünk. 
Természetesen Fradi-ajándékokat, 
ruhákat kapott, mint ahogyan az is 
magától értetődött, hogy születése 
után azonnal Fradi-bérletet és szurkolói 
kártyát is váltottunk neki.
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! Rendszeres résztvevője a még az Albert Flórián 
által létrehívott vasárnapi baráti fociknak

A nagylányom hívott a BL-selejtező 
egyik sorsolása előtt: szerinted kit 
fogunk kapni, apu? 
Azt feleltem, ne is legyen kétséged, 
a Dinamo Zagrebet. A sorsolás után 
küldött egy sms-t, bárcsak ne lenne 
mindig igazam. De hát ha valaki nagyfiú 
akar lenni, akkor ki kell ütni néhány 
komoly palit a kocsmában. Nem lehet 
besurranni a BL-be a hátsó ajtón. A 
Celticcel is úgy voltam, hogy meg kell 
őket verni. Azért sikerült, mert mi jobban 
akartuk a győzelmet, mint ők. A Molde 
ellen legyalogoltam egy maratont, mert 
az utolsó percek olyan izgalmasak 
voltak. Az utolsó 10 percben nem tudtam 
ülni a helyemen és egy 50 méteres távon 
sétáltam fel-alá, mert attól féltem, hogy 
az utolsó pillanatban… A meccs végén 
érzett öröm leírhatatlan, ám az ünneplés 
után máris az jutott eszembe, mennyi 
mindent kell még csinálni.

A TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL
A kirekesztés elleni küzdelem számomra 
az egyik legfontosabb dolog. Nehéz volt 
hinni benne, de én hittem, mert ismerem 
ezt a közösséget. Már több mint 50 éve 
járok meccsre, ez egy jóravaló közösség. 
Az idei évben Tokmac filmje is nagyon 
jó példa. Egy nehéz sorban nevelkedett 
afrikai srác, aki eljön ide közénk, s itt 
fantasztikus karriert fut be. Ha ma 
megkérdeznénk a stadionban, ki a legjobb, 
a legjóravalóbb, a legtehetségesebb 
játékos, a legtöbben azt mondanák, hogy 
a Tokmac. Egy afrikai srác, nem magyar, 
színes bőrű, de ez kit érdekel? Az a 
lényeg, hogy a pályán mit nyújt.
A járvány miatt nehéz helyzetbe 
kerültünk a Fradi Suli Programmal. Öt 
év alatt 200 iskolában jártunk és 60 
ezer gyerekkel találkoztunk, akiket ide 
ki tudtunk csábítani meccsre. Ők ma 
mindannyian Dibusz Dénesek, Tokmacok, 
Lovrencsics Gergők akarnak lenni. Lettek 
céljaik, hogy valamiben kiemelkedjenek. 
Ahhoz persze emberfeletti erőfeszítés 
is kell, amit ma még nem tudnak, de 
elvetettük bennük a magot. 
Persze nem lesz mindenkiből fantasztikus 
labdarúgó, kézilabdázó, birkózó, 
ökölvívó, de közben megtanulnak 
másokhoz alkalmazkodni, segíteni 
a gyengébbeknek, a csapatért, a 
közösségért küzdeni, az idejüket 
beosztani, hinni a munkában.
A Fair Play Programot sok éve csináljuk, 
és az idén két csodálatos dolog történt. 
Leo, akinek persze könnyű, nyolc 
bajnoki aranyat nyert, a bajnoki érmét 
Szécsi Gergőnek adta, mert neki a 
szabályok miatt nem jutott. Ez nagyon 
nagy emberi cselekedet. A másik 
díjazott, Bázsa-Mosó László fantasztikus 
ember. Nem találkoztam vele 
személyesen, de mindenki a kollégák 
közül le van nyűgözve tőle. Hátrányos 
helyzetű kilencedik kerületi gyerekeken 
segít. Bárcsak minden civil ilyen lenne. 
Vele csináljuk a Fradi SuLiga nevű 
nemzetközi kezdeményezést, amelyben 
többek közt a Chelsea is benne van, 
s ami a futball és csomó más játékos 
verseny segítségével jobb emberré teszi 
a srácokat, lányokat.

ÖSSZEGZÉSKÉPPEN
Nem mondhatom, hogy a Fradi 
győztesként vészelte át ezt a szörnyű 
időszakot, mert itt győztesek nincsenek, 
de azt igen, hogy eddig mi vagyunk a 
legkevésbé vesztesei, hogy a Ferencváros 
jött ki a legkisebb versenyhátránnyal 
a megpróbáltatásokból. Pokolian 
kemény munkával, fegyelemmel a 
labdarúgásban és több sportágban így 
is rendkívüli eredményeket értünk el, mi 
lettünk az év sportegyesülete. Megérte 
ennyit gondolkodni, dolgozni azon, 
hogyan tudjuk az élsportolóinkat és az 
utánpótlásban a gyermekeinket egyszerre 
edzésben és biztonságban tartani. 
Önmagában is óriási dolog a magyar 
labdarúgás számára, hogy a Ferencváros 
a Bajnokok Ligája csoportkörében játszik, 
a válogatott kijut az Eb-re, megnyeri a 
csoportját a Nemzetek Ligájában, és most 
már a vb-selejtezőkön sem esélytelennek, 
hanem inkább esélyesnek tartjuk a 
csapatunkat. Szalai Ádám tökéletesen 
fogalmazta meg az Izland elleni mérkőzés 
előtt, az öltözőben elmondott fantasztikus 
beszédében, hogy játékosaink örömet, 
reményt adhatnak az embereknek, egy-
egy estére megszépíthetik az életüket. 
Büszke vagyok rá, hogy ezt meg is tették.
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www.fradi.hu 32 ! 3 fradistával a keretben harcolt az olimpiai kvótáért 
a női válogatott Triesztben

TÍZ FRADISTA 
IS OTT LEHET 
TOKIÓBAN
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2020 január végén, az Európa-
bajnokság megnyerése után azt
gondolhattuk, hogy Märcz Tamás 
megtalálta a győztes csapatot, és
a magyar válogatott az olimpia egyik 
nagy esélyeseként utazik majd
nyáron Tokióba.
A koronavírus-járvány azonban 
mindent felülírt és egy évvel 
elhalasztották az ötkarikás játékokat. 
Arról egyelőre sejtelmünk sincs, 
mely együtteseknek kedvez majd 
a döntés, hiszen abban biztosak 
lehetünk, hogy sok múlik majd azon, 
ki hogyan tudott alkalmazkodni 
a viszontagságokkal teli elmúlt 
hónapokhoz.

Mindenkinek újra kellett terveznie a 
felkészülést, és egy évvel
az Eb után könnyen lehet, hogy 
szövetségi kapitányunk sem fogja 
követni ”a győztes csapaton ne 
változtass” elvet, amikor kijelöli
az olimpiai keretet.
A Világliga európai selejtezőjére 
ugyanakkor még kényszerből 
változtatott a 13 fős névsoron 
Märcz Tamás, hiszen az Eb-győztes 
válogatottból öten is egészségi 
problémákkal küzdöttek. A debreceni 
tornán így négy FTC-játékos, Pohl 
Zoltán, Varga Dénes, Vámos Márton 
és Zalánki Gergő, illetve az OSC-s 
Hárai Balázs nélkül állt ki nemzeti 
együttesünk.
Kisebb meglepetésre viszont bekerült 
a keretbe az a Vigvári Vendel, aki az 
őszi szezonban a Ferencvárosban 
is bizonyította, hogy nem véletlenül 
tartják a magyar vízilabda egyik 
nagy ígéretének. 19 évesen az 
olaszok ellen mutatkozhatott be 
a felnőtt válogatottban, majd 
másnap a horvátoknak lőtt három 
góljával a meccs emberének is 
megválasztották.
Rajta kívül még öt Fradi-játékos, 
Jansik Szilárd, Mezei Tamás, 
Német Toni, Sedlmayer Tamás és 
Vogel Soma szerepelt a Világliga-
selejtezőben, és mindannyian stabil 
teljesítményt nyújtottak. Az ezúttal 
kimaradó pólósainkkal együtt tehát 
összesen tíz játékosunk is rajta van 
azon a listán, amelyből a szövetségi 
kapitány vélhetően kijelöli az olimpiai 
keretet. Nem lesz könnyű dolga, 
mindenesetre már az Eb előtt is 
kiemelte, hogy bízik a ferencvárosi 
játékosokban, akikben ott van
a győztes mentalitás. 

GÖRÖG SIKER
FUNTULISZ VEZÉRLETÉVEL

Nem kis meglepetésre a 
fradista Jannisz Funtulisz 
vezette görögök lettek az 
aranyérmesek Debrecen-

ben, miután a franciák elleni 
könnyed győzelem után egy 
góllal nyertek az Eb-ezüstér-
mes spanyolok ellen, a dön-

tőben pedig 12-7-re kiütötték 
a bivalyerős Montenegrót. 
Görögország ezzel jelezte, 
hogy velük is számolni kell 
majd Tokióban, amennyi-

ben válogatottjuk kiharcolja 
tavasszal a részvételt.

A VÁLOGATOTT KERET
MINDIG NYITOTT

Jó visszajelzés volt a deb-
receni torna, ahol fontos 

tapasztalatokat gyűjtött a 
magyar válogatott szövetsé-
gi kapitánya. Märcz Tamás 
értékeléseiben kiemelte, 
hogy a csapata jól bírta a 

fizikai terhelést, és a renge-
teg hiányzó ellenére is méltó 
partnere volt az olasz, a hor-
vát és a szerb együttesnek.

”A keret mindig nyitott, azo-
kat pedig kiemelten figyelem 
a bajnokság tavaszi szezon-
jában, akik karácsony előtt 
részt vettek az összetartá-

son” – mondta a szakember 
arra a felvetésre, hogy köny-
nyebb vagy nehezebb lett-e 
a dolga az olimpiai csapat 
kijelölésével kapcsolatban.

Märcz Tamás kitért az 
FTC debütáló tehetségére 
is. ”Vendel teljesítménye 
nagyon tetszett, volt egy 

kiugró meccse is a horvátok 
ellen, a másik kettőn is helyt-
állt. Az ő játéka a meglepe-
tés erejével hatott az ellen-

felekre, legközelebb már 
biztosan jobban figyelnek rá 
is. Vigvári Vendel és Konarik 
Ákos stabilan biztosan csak 
hosszabb távon kerül majd 
be a csapatba, de azért a 

fiatalok fél év alatt is renge-
teget tudnak fejlődni, láttunk 

erre példát korábban is…”
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! 120 éve, 1901. február 19-én született a 2-szeres Eb-győztes vízilabdázó, 
Vértesy József, klubunk egyik első Európa-bajnoka

Az olimpiai felkészülés jegyében a Világliga európai selejtezőjében szerepelt január
első hetében a magyar férfi vízilabda-válogatott, s a hatodik helyen zárt Debrecenben. 
Nemzeti együttesünk csupa kemény ellenféllel találkozott, az olaszoktól és a szerbektől 
a hajrában szenvedett vereséget, a horvátokat pedig legyőzte. Noha Varga Dénes,
Zalánki Gergő és Vámos Márton ezúttal pihenőt kapott, a csapatból természetesen
ezúttal sem hiányozhattak a fradisták. SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL
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A tavalyi után minden idők második legbizonytalanabb tavasza elé néz a magyar sport,
és ezalól nem lehet kivétel az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata sem. Egy
éve persze fogalmunk sem volt róla, mi vár ránk, most legalább, ha nem is tudjuk, de sejtjük.
Így azt is, hogy járvány idején a sportolók, edzők emberként, a csapatok közösségként is 
vizsgáznak, a kézilabda legfontosabb testrésze pedig a fej és a szív lesz. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

EMBEREK ÉS
KÖZÖSSÉGEK
VIZSGÁJA

! A 2015-ös, győztes bajnoki döntő első mérkőzésén 
debütált 16 évesen a Fradiban Háfra Noémi
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A 31-27-ből hét játékos legalább három góllal 
vette ki a részét, Bölk, Háfra és Klujber öttel-öttel. 
E bravúr a lelkek mellett a továbbjutási esélyeket 
is megszilárdította, Elek Gábor vezetőedző az Eb 
óta talán először beszélt kézilabdáról felhőtlenül, 
elégedetten:

”
Egyértelműen az volt a tervünk, hogy minél 

nagyobb iramra és sebességre késztessük a riválist. 
Mindezek ellenére a védekezésünk sokáig nem 
működött megfelelően. Tudom, milyen érzés, amikor 
egy csapat lemerül a hajrára, de ez most hála 
istennek nem nekünk okozott problémát.” 
A nyolc összecsapáson elért öt győzelem 
kifejezetten jól mutat, és biztos nyolcaddöntős 
tagsággal kecsegtet. Ehhez a csoport 3–6. helyének 
valamelyikén kell végezni, azaz két vetélytársat 
megelőzni. Jelen állás szerint lesz az több is, viszont a 
negyeddöntő közvetlen elérése, azaz nyolcasunkban 
az első kettő közé kerülés túl merész tervnek tűnik. 
Bár ki tudja? Ha a január 16–27. közötti erőltetett 
menet – négy BL-derbi, itthon az Esbjerggel, oda-
vissza a Metzcel, idegenben a Vipersszel – jól sül el, az 
sem lehetetlen. 
Miként a hazai bajnokságban is minden nyitott. 
A Ferencváros és a Győr eddig százszázalékos, 
legalábbis a megszerezhető pontok tekintetében, 
de egyéb szempontból ez nem feltétlenül igaz. A 
márciusi olimpiai selejtező természetesen a válogatott 
felelőssége és vizsgája, de ebből adódóan a keret 
zömét biztosító Fradié is, a nyáron az ETO-hoz 
szerződő Háfra Noémi és Schatzl Nadine ezen túl is 
(sport)embert próbáló hónapok elé néz.
Győrben azonban sokkal ziláltabb a helyzet. 
Nyilvánosságra került, hogy nem hosszabbítanak 
szerződést Danyi Gáborral, és ennek számos oka 
lehet, csak egy nem: az eredménytelenség. Danyival 
ugyanis két és fél év alatt mindössze egyszer 
kapott ki a csapat – tavaly januárban, Siófokon, az 
alapszakaszban –, a BL-ben 45 meccs óta nem talált 
legyőzőre, és az utóbbi 36 alkalommal Danyi ült a 
kispadon, 2019 tavaszán minden trófeát besöpörtek, 
amit lehetett, így a BL-serleget is, és ebben 2020-ban 
is csak a covid akadályozhatta meg őket. A tréner 
mégis megy, bizonyára nem önszántából, Siófokra – 
három plusz két évet írt alá –, de ez legyen az ő baja, 
a zuhanyhíradó szerint a légiósok egy része ebben 
hathatós szerepet vállalt. Így viszont nem lesz könnyű 
a békés és alkotó közös munka – ha csak már szezon 
közben nem történik váltás. 
A Ferencvárosnak persze saját magára kell 
összpontosítania. Egyrészt, lesz dolga, bőven. 
Másrészt, ha a kerete teljes és összeáll, nem 
szükséges mások gyengeségeire építenie; 
ott a saját ereje.

A balul sikerült decemberi Európa-bajnokság 
természetesen nyomot hagyott az érintettekben, de 
leginkább a Ferencvárosban, hiszen a tizedik helyen 
zárt magyar válogatott keret zömét, tíz játékosát, 
valamint 

”
fél” szövetségi kapitányát, Elek Gábort adta. 

Jogos volt az aggály, mikorra és mennyire sikerül 
észhez térni e traumából, az időt mindenesetre a 
lehető legszűkebbre szabta az őszi halasztások miatt 
még inkább összezsúfolódott versenynaptár. Az NB 
I-ben szerencsére 

”
felhozó jellegű” ellenfelek jutottak 

a december 30. és január 6. közötti időszakra, és 
a dunaújvárosi 35-22, a Kisvárda és az Érd feletti, 
egyaránt hazai 34-22, illetve 35-18 egyrészt megfelelő 
elrugaszkodást adott, másrészt a számok alapján 
kiegyensúlyozott támadó- és védőjátékot ígért.
Mármint a CSM Bucuresti elleni BL-évnyitóra, 
-csoporttalálkozóra. A Fradi tavaly januárig soha 
nem győzte le a román élklubot, ekkor azonban 
valószínűtlen különbségű, 33-23-as diadalt aratott. Ez 
nem lehetett most kiindulási alap, miként reményeink 
szerint az őszi, 25-19-es bukaresti vereség sem. Első 
biztató jelként Érdről sikerült a valódi otthonba, az 
Elek Gyula Arénába visszahozni a mérkőzést, hiszen 
a zárt kapu okafogyottá tette az eddig is csupán a 
csarnok nagyobb befogadóképessége miatt választott 
albérletet. Táplálta a reményt, hogy míg Kovacsicsék 
teljes csapattal és friss meccsrutinnal állhattak fel, 
addig a vendégek több sérültjüket nélkülözték, és 
november óta nem vívtak tétmérkőzést. Szünetben 
még így is 16-14-re vezettek, kihasználva a Neagu–
Pintea tengelyt és Lazovic lövőformáját, de a 
második félidőre összeállt a Fradi védekezése, és ez 
megroppantotta az amúgy is fáradó románokat.

A BL-BEN A NEGYEDDÖN-
TŐ KÖZVETLEN ELÉRÉSE, 
AZAZ NYOLCASUNKBAN 
AZ ELSŐ KETTŐ KÖZÉ  
KERÜLÉS TÚL MERÉSZ  
TERVNEK TŰNIK. DE HA  
A JANUÁR 16–27. KÖZÖTTI  
ERŐLTETETT MENET – 
NÉGY BL-DERBI, ITTHON AZ 
ESBJERGGEL, ODA-VISSZA 
A METZCEL, IDEGENBEN A 
VIPERSSZEL – JÓL SÜL EL, 
AZ SEM LEHETETLEN

! A 2015-ös döntő meccsein a Fradi jelenlegi keretéből csak 
Szucsánszki, Háfra és Kovacsics játszott, utóbbi még ellenfélként
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! Nagy Bence a tavalyi Eb után a magyar válogatott 
világbajnoki keretébe is bekerült

Tízéves korában igazolt a Fradiba, 16 évesen debütált az NB I-ben, a 2020/2021-es 
idényben pedig az élvonalbeli keret stabil tagjává vált. Ónodi Jánoskúti Máté ráadásul 
elképesztően fontos pillanatokban villant meg az ősszel, és így főszerepet vállalt abban, 
hogy jó szájízzel mehetett téli szünetre az FTC férfi kézilabdacsapata. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

      EURÓPA A 
KÖVETKEZŐ LÉPCSŐFOK

Nagyon fontos győzelem volt. A három fájó 
vereségünk dacára a csapat őszi szereplését így is 
erős nyolcasra osztályoznám tízes skálán.”
Tizennyolc éves tehetségünk az ősszel kilencszer lépett 
pályára az NB I-ben, hétszer az NB I/B-ben, kétszer 
pedig még az ifjúsági bajnokságban is, az új év második 
teljes hetét pedig az ifi válogatott balatonboglári 
edzőtáborában töltötte. Vagyis neki különösen érdekes 
volt a mögöttünk hagyott fél év, aminek a tanulságait 
a következőképpen összegezte:

” 
Nem érzek túlzott elvárásokat magammal 

szemben, nincs rajtam teher, de ezt talán az első 
csapatnál lévő összes fiatal nevében mondhatom. 
Ha megérdemeljük, akkor megkapjuk a lehetőséget, 
onnantól pedig rajtunk áll vagy bukik, hogy élünk-e 
vele. Valóban érdekes volt, hogy három különböző 
bajnokságban is játszottam az ősszel, de nem volt 
gond ezek összeegyeztetésével. Nem vagyok még 
kész NB I-es játékos, de minden meccsen, sőt minden 
edzésen érzem, hogy fejlődök. A másodosztályú 
meccseken szűrhetem le igazán a változást,  ott 
sokkal magabiztosabb vagyok, mint a korábbi 
években. Az idősebb játékosok rengeteget segítenek, 
megtanítanak azokra az apró csínyekre, amelyekkel 
felvértezve a nagyobb, erősebb beállókkal szemben is 
érvényesülhetek.”
A jobbátlövő lépésről lépésre haladt felfelé az 
utánpótlás ranglétráján, két éve néhány találkozón már 
szóhoz jutott a legjobbak között, de akkor még inkább 
csak a felnőtt keretet sújtó sérüléshullám miatt. 2020 
őszén azonban már önerőből jár itt, s talán a következő 
lépcsőfokon gondolkodhat.

”
 Akkor lennék elégedett az idény végén, ha ki 

tudnánk lépni az európai kupaporondra. Ősszel 
megmutattuk, hogy képesek vagyunk erre, ha 
tavasszal is tudjuk tartani ezt a szintet, akkor 
sikerülhet. Ezért küzd mindenki, ezért dolgozunk olyan 
keményen, és személy szerint nekem is ez a következő 
cél, a következő lépcsőfok, amelyet szeretnék elérni a 
Ferencvárossal.”

FRADISTA VÁLOGATOTTAK

A magyar ifjúsági kézilabda-válogatott 
január 10–15. között Balatonbogláron edző- 

táborozott, keretében két fradistával, 
Imre Bencével és Ónodi Jánoskúti Mátéval. 

A csapat az év feladataira és kiemelten 
az augusztusi, görögországi U19-es világ- 

bajnokságra készült számos edzéssel, illetve 
a serdülő válogatott ellen játszott két 

felkészülési találkozóval.

Ha nincs az a három balul sikerült mérkőzés… Nem 
mintha különösebben éles kritikával illethetnénk férfi 
kézilabdacsapatunk őszi szereplését, de a fradistákra 
jellemző maximalizmusból kiindulva mégis hiányolhatjuk 
a Veszprémi KKFT, a Cegléd és az Eger ellen elhullajtott 
pontokat. Mert ha az egy hét leforgása alatt lejátszott 
és egyaránt elvesztett három találkozón legalább 
ötvenszázalékos mérleggel zárunk, akkor a telet az 
összehasonlíthatatlanul más célokért küzdő és más 
büdzsével gazdálkodó Szeged előtt tölthettük volna – 
másodikként.
Így maradt a harmadik hely, köszönhetően annak, hogy 
karácsony előtt bő egy héttel vérrel és verejtékkel 
előbb saját magát, majd a Veszprémi KKFT-t is 
legyőzte a csapat. Történt ugyanis ezen a meccsen, 
hogy a csupa tehetséges fiatalból álló veszprémiek a 
szünet előtt nem sokkal hat góllal is vezettek már, de 
sikerült fordítani, és mert Marian Zernovic plusz egynél 
ziccert fogott az utolsó másodpercekben, a srácok 
győzelemmel és mámorosan búcsúztatták az évet.

” 
A második félidő elején extázisban játszott mindenki, 

ült a védekezésünk és a támadójátékunk is – mondta 
Ónodi Jánoskúti Máté, aki tízéves kora óta nevelkedik 
a Ferencvárosban, ebben a szezonban vált stabil 
kerettaggá az NB I-ben és az említett meccsen három 
góllal vette ki a részét a győzelemből. – Fiatal csapat 
ellen játszottunk, sok játékost ismertem is, ezért 
nekem kicsit könnyebb volt védekezni, tudtam, mire 
számíthatok.
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! Ónodi Jánoskúti Máté 16 éves korában, a MOL-Pick Szegednek 
lőtt négy góllal mutatkozott be az NB I-ben

NEM VAGYOK MÉG 
KÉSZ NB I-ES JÁTÉKOS, 
DE MINDEN MECCSEN, 
SŐT MINDEN EDZÉSEN 
ÉRZEM, HOGY FEJLŐDÖK. 
A MÁSODOSZTÁLYÚ 
MECCSEKEN SZŰRHETEM 
LE IGAZÁN A VÁLTOZÁST, 
OTT SOKKAL MAGA-
BIZTOSABB VAGYOK, 
MINT A KORÁBBI ÉVEKBEN
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38www.fradi.hu ! Csapatunk legeredményesebb játékosa a Dunaújváros 8-1-es
kiütését követően Justin Hodgman 10 góllal és 22 gólpasszal

Novemberi szerződtetése után januárig kellett várni a bemutatkozására. Kóger Dániel 
aztán villámgyorsan bizonyította, hogy – ahogy vártuk – erőssége lesz a Ferencváros jég-
korongcsapatának. A 32 éves válogatott csatár első két meccsén egyaránt gólt szerzett, 
pedig, ahogy mondja, még nincs csúcsformában. Azt a rájátszásban szeretné elérni, hogy 
bajnoki címet ünnepelhessen az FTC-vel és visszakerüljön a válogatottba.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

FEHÉRVÁRI MÚLT,
FRADISTA JÖVŐ
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JÉGKORONG #

39 www.fradi.hu! 18 hokisunk jegyzett gólt és 24-en jegyeztek pontot 
január 11-ig bezárólag a keretünkből

AZ ÉDESAPÁM A 
FRADIBAN FEJEZTE BE A 
PÁLYAFUTÁSÁT, IGAZ, CSAK 
EGYETLEN MECCS EREJÉIG, 
MERT EGY SÉRÜLÉS VÉGET 
VETETT A KARRIERJÉNEK. 
MOST AZ ÉN UTAM IS 
A FERENCVÁROSHOZ 
VEZETETT, AMI ÉRDEKES 
KAPOCS KÖZÖTTÜNK

Ingázol Fehérvárról, vagy a fővárosba költöztél?

Ingázom, többnyire másik két korábbi fehérvári játé-
kossal, Hajós Rolanddal és Roczanov Dezsővel közösen 
utazunk Pestre.

Kész szerencse, hogy csak a Tüskecsarnokig és 
nem a Megyeri útra... Ez is szempont volt, amikor 
az FTC-t választottad?

Most, hogy mondod... Szeptemberben nehéz helyzet-
be csöppentem, hiszen senki sem gondolta volna, hogy 
kenyértörésre jutunk a Fehérvárral, ezért nem is keres-
tek a nyáron máshonnan. Három klubbal vettem fel a 
kapcsolatot, nem hízelgésképpen, de mindenképpen a 
Fradi volt az első számú opció – örülök, hogy gyorsan 
sikerült megállapodnunk.

A vezetőedzővel, Fodor Szabolccsal még játszottál 
együtt?

Csak a válogatottban. Amikor ő Fehérvárott játszott, én 
Ausztriában szerepeltem. Persze jól ismerjük egymást, 
az ő személye is garancia a Fradiban.

Az FTC egy éve ilyenkor, a Magyar Kupa döntőjében 
megfricskázta a Fehérvárt. Intő jelként fogadtad 
az akkori eredményt?

Nem egyszerű visszajátszani egy erősebb ligából, 
akkor elsősorban az osztrák bajnokság körül forogtak 
a gondolataink. Kétségtelen, a Fradi élt a lehetőséggel. 
Meglepő volt a győzelme, de nem szenzáció, előtte a 
Kontinentális Kupában már letette a névjegyét.

Van egyáltalán még értelme fenntartani a magyar 
hoki szétszabdaltságát?

Noha az Erste-liga, magam is tapasztalom, évről évre 
egyre erősebb, az osztrák és a szlovák bajnokság most 
azért még színvonalasabb. A magyar hokitársadalom 
megosztott ebben a kérdésben, de ha folytatódik a 
magyar jégkorong fejlődése, akkor idővel szerintem 
mindenki annak örülne a legjobban, ha a magyar klu-
bok közös, erős bajnokságban szerepelnének.

Mik a céljaid erre az idényre?

A Fradival egyértelműen a címvédés az Erste-ligában. 
Szoros az alapszakasz, de ebből nem kell messzemenő 
következtetéseket levonni, a járvány megtizedelte a 
csapatot, s az egészség mindennél fontosabb. A szo-
kásosnál lassabban lendültünk formába, de így is vezet-
jük a tabellát. A rájátszásban kell majd jól szerepelnünk, 
személy szerint nekem is, mert szeretnék visszakerülni 
a válogatottba, hogy augusztusban ott lehessek az 
újabb olimpiai selejtezőtornán Rigában.

Még tavaly februárban, a nottinghami olimpiai 
selejtezőtornán szenvedtél térdsérülést. Miért 
tartott egy hónap híján egy évig a felépülésed?

A torna után sérülten, a saját felelősségemre még vál-
laltam a játékot a klubomban, mert még élt a remény, 
hogy a Fehérvárral bejuthatunk az osztrák liga rájátszá-
sába. Csak miután elvesztettük az esélyt erre, kezdtem 
intézni az operációt, amire április végén került sor. 
Innen számolva megfelelő ütemben haladt a rehabilitá-
cióm.

Hogyan érintett, hogy a Fehérvár ennek dacára 
nem hosszabbította meg a szerződésed? 

Természetesen rosszul, hiszen a Fehérvár a nevelő-
egyesületem, nagyon sok emlék köt a klubhoz, nem 
gondoltam volna, hogy itthon valaha is játszom másik 
csapatban. Ám ezen már szeretnék túllépni, nagyon 
jó helyre kerültem, kiválóan érzem magam a Fradiban, 
sok baráttal, korábbi játékostárssal szerepelek együtt.

A beszélgetésünk idején, január közepén a Fehérvár 
élen állt az osztrák ligában. A fájdalmas búcsú 
ellenére tudsz örülni korábbi csapatod sikereinek?

Erre szokták mondani, az egyik szemem sír, a másik 
pedig nevet. A korábbi játékostársakkal továbbra is 
remek a kapcsolatom, nekik természetesen szurkolok, 
hogy érjék el a rájátszást.

A Fradit vagy szeretik, vagy nem, csak kevesek 
közömbösek iránta. Novemberig te melyik kasztba 
tartoztál?

Inkább a Fradit kedvelőkébe. Az édesapám a pályafu-
tását a Fradiban fejezte be, igaz, csak egyetlen meccs 
erejéig, mert egy sérülés véget vetett a karrierjének. 
Most az én utam is a Ferencvároshoz vezetett, ami ér-
dekes kapocs közöttünk. A csapatkapitány, a mindig is 
közismerten hatalmas Fradi-drukker Nagy Gergő pedig 
gyerekkori barátom, neki köszönhetően én is napra-
kész voltam a klub helyzetét illetően.
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# DIVAT

40www.fradi.hu ! Furcsa tény: a BL csoportkörében Blazic mozgott labdával a legtöbbet
a kapu felé (1203 m), Neymart (1168) és Messit (1165) megelőzve

Megosztó darabok, melyek jól jöhetnek azoknak, akik már régóta kacérkodnak
ezekkel az érdekes kiegészítőkkel. Minden attól függ, hogy kinek mennyire

illeszthetők be a gardróbjába, s mennyire harmonizálnak személyiségével, stílusával.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

USÁNKA ÚJRAGONDOLVA

A kívül-belül szőrmével borított 
téli sapka az orosz usánka fejfedő 
lebutított változata, ugyanis 
napjainkban kicsit átalakult a komoly 
mínuszok ellen védő tartós darab 
kialakítása. A stílusos és divatos 
sapkákat inkább műszőrmével és 
kötött anyaggal, szövettel, bőrhatású 
textillel kombinálják. Igazi klasszikus, 
mely a leghidegebb napokon
a legjobb és legkényelmesebb 
választás lehet.

SZERET, NEM SZERET. SZERET!

Fjällräven sapka 72,95 euró fjallraven.com
Superdry kabát 69 990 Ft Van Graaf
Nils Sundström kordnadrág 19 990 Ft Van Graaf
Sennheiser CX 400 BT True Wireless Bluetooth fülhallgató 69 990 Ft edigital.hu
Helly Hansen Duffle táska 21 990 Ft hellyhansen.com
Timberland bakancs 59 080 Ft ecipo.hu

Sennheiser CX 400 BT True Wireless Bluetooth fülhallgató 69 990 Ft edigital.hu
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DIVAT #

41 www.fradi.hu! A BL-csoportkörben az FTC-nek volt a 3. legnagyobb átlag nézőszáma 
(24 702) a Krasznodar (29 845) és a Zenit (27 542) után

A KÉNYELEM BAJNOKA

Ha volt már szerencséd a krokodilos 
márka pehelykönnyű, széles lábbelijét 

kipróbálni, akkor biztosan te is 
beneveztél már legalább egyre.

Lehet felhúzott szemöldökkel 
nézni rájuk, mert valóban nem a 

legkecsesebb lábbelik táborát erősítik, 
de van az a kényelem, amiért szívesen 
lemondunk a dizájnos strandpapucsról 

vagy a flip-flopról.

Crocs Classic Lined Clog bélelt papucs 15 490 Ft tranzitshop.hu
Barts kötött kesztyű 9990 Ft dockyard.hu

Calvin Klein Jeans zsebes szövetnadrág 37 420 Ft modivo.hu
Fjällräven Canada ing 164,95 euró fjallraven.com

Folklore kávéskanna 8900 Ft mayfairselection.hu
Oakley Ice Holbrook napszemüveg 78 000 Ft Sunglasses Spot
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# DIVAT

42www.fradi.hu ! Február 13-án ünnepli 75. születésnapját
Vargha Csongor, világbajnok kajakosunk

NYAKIG MELEGBEN

Az elegáns ruhadarab elnevezése 
Greta Garbo nevéhez fűződik, aki 
szívesen viselte a praktikus, kötött 
nyakú pulóvert. Uniszex felsőruházat: 
a hattyúnyakú üzletasszonyoktól a 
jóképű macsókig mindenki szívesen 
hordja. Zakóval, blézerrel, de akár 
bőrdzsekivel is remekül párosítható.

Tommy Hilfiger garbó 39 990 Ft aboutyou.hu
Bering karóra 62 900 Ft itstimeshop.hu
H&M cipzáros bakancs 14 995 Ft hm.com
Joop! zakó 37 990 Ft answear.hu
Persol 0PO3261S napszemüveg 65 000 Ft Optic World Exclusive
Samsonite laptoptáska 43 192 Ft samsonite.com
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DIVAT #

43 www.fradi.hu! Gyermekáldásnak örülhetett Olekszandr Zubkov,
a Fradi-család legifjabb tagja a Sofia nevet kapta

LÉPTEN-NYOMON FELDOB

Viselj merészebb darabokat! Jó, ha ott 
lapul a fiókban az unalmas és egyszínű 

zoknik mellett pár merészebb, 
bohókás színű darab is, mely nem 

csak öltöztet, a hangulatodat is 
könnyen feldobja. Pöttyös, csíkos, 

színátmenetes, kárómintás, vagy csak 
egyszínű piros? Te melyik vagy?

Hugo Boss 2 pár zokni 4690 Ft gomez.hu
Tom Ford Ombré Leather EDP 50 ml 33 500 Ft

Gipsy dzseki 74 990 Ft Van Graaf
Levi’s 512 Slim Taper farmernadrág 44 343 Ft levi.com

Nudie Jeans CO Otto Breton póló 19 990 Ft aboutyou.hu
Springfield kifordítható, gravírozott, műbőr öv 4995 Ft myspringfield.com
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44www.fradi.hu

# PSZICHÉ  

GYŐZELEMRE
KÓDOLVA
Egyetlen találat, egy vékony hajszál, néhány tizedmásodperc – nüanszok, melyek a 
sportban a legnagyobb győzelmekről döntenek. De hogy kinek a javára, az legalább 
annyira függ a mentális, mint a fizikai képességektől. Mert győzni nem csak testben, 
fejben is tudni kell. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

! Rekordrövidségű, csupán 28 napos téli szünete
volt a focistáinknak az NB I-ben
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SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT

az FTC sportpszichiátere

Nyerő mentalitás – sokat citált fogalom
a legnagyobb klasszisok kapcsán. És bár 
szerepe elvitathatatlan az igazi sikerekben, 
jóval többet takar annál, mint hogy éles 
helyzetekben segítsen kihozni magunkból 
a legtöbbet. Látszata valóban a döntő 
szituációkban van, de már jóval
a cél előtt dolgozik bennünk.

”
A győztes mentalitás alapszemélyiség kérdése, 

melynek bázisát egészen korán lehet és kell 
lefektetni. Az a gyerek, aki sok elutasítást, 
negatív kritikát kap a környezetétől, sokkal 
kisebb eséllyel lesz nyerő típus a pályán és azon 
kívül egyaránt, mint az, aki pozitív légkörben 
cseperedik fel” – segít komplexen értelmezni 
a kérdést dr. Kárpáti Róbert sportpszichiáter. 
Fontosnak tartja hangsúlyozni azt is, hogy a 
legkevésbé sem csak a verbális kommunikáció 
számít ebben a tekintetben: 

” 
Annak, aki azt 

tapasztalja, hogy a szülei vagy az edzői a 
legkisebb sikereit is elismeréssel díjazzák, 
sokkal nagyobb az esélye arra, hogy győztes 
hozzáállás alakuljon ki benne.”

A SIKEREKRE NYITOTTAN

Azaz a szakember szerint már egészen 
korán, kamaszkorban eldől, hogy valakiből 
pozitív mentalitású felnőtt lesz-e vagy sem. 
Általánosságban véve ez nem szükségszerűen 
jelent egyet azzal, hogy győzni is képes lesz-e, 
hiszen a civil élet megannyi aspektusában lehet 
sikeres valaki nyerő habitus nélkül is.

” 
A sport azonban ebben a tekintetben 

is speciális közeg. Akár egyéni, akár 
csapatsportágakról beszélünk, a gyors 
döntéshozatal képessége elengedhetetlen 
az igazán nagy sikerekhez. Márpedig ha 
valakiben nem épül fel a nyerő mentalitás, 
az ilyen kiélezett helyzetekben sokat fog 
tépelődni, bizonytalankodni, ennek pedig 
azonnal megfizeti az árát.” A győztes habitus 
azonban nem csak a döntő pillanatokban diktál 
jó irányt. Nem enged kifogásokat keresni, 
másokat okolni egy-egy bukásért, hanem 
arra összpontosítja a figyelmet, hogy hogyan 
lehet a hibákat a leggyorsabban kijavítani. 
Egyúttal töretlen hitet ad a győzelemmel 
kapcsolatban. A sportoló ennek hála tud 
rendszerben gondolkodni, vakon hisz az 
elvégzett munkájában, ahogy a vele dolgozó 
szakemberekben is – a felkészülés első 
pillanatától a döntő utolsó percéig. Mindez 
pedig egy viszonylagosan fejlett, érett 
személyiséget feltételez.

EGY GYŐZTES 
MENTALITÁSÚ 
SPORTOLÓ 
HITE TÖRETLEN 
ÖNMAGÁBAN ÉS
A GYŐZELEMBEN, 
VAKON HISZ 
AZ ELVÉGZETT 
MUNKÁBAN, KUDARC 
ESETÉN PEDIG NEM 
MÁSBAN: MAGÁBAN 
KERESI AZ OKOKAT 
CSAPAT VS. EGYÉN

A fentiek tükrében egyszerűnek tűnik
a nyerő csapat receptje: vegyél egy marok 
győztes mentalitású személyiséget, és gyúrd 
őket egybe. Azonban nem ez az egyetlen 
járható út. A környezet ebben is meghatározó. 
Sok múlik például az edző személyiségén. 
Vannak trénerek, akik kellő hittel és motivációs 
fröccsel bármilyen felállásból képesek győztes 
csapatot építeni. Ez utóbbi legfontosabb 
jelzője, hogy tagjai a mindenkori győzelem 
víziójával futnak ki a pályára.

” 
A Ferencváros labdarúgócsapata

szép példája ennek, melyről a Bajnokok
Ligája csoportköre során tanúbizonyságot
is tettünk. De nemcsak a reflektorfényben jut 
érvényre ez, hanem egy egyszerű edzésen 
is, ahol a játékosok ugyanúgy megküzdenek 
minden egyes labdáért, mintha a nemzet-
közi porondon játszanának. Egyik nincs
a másik nélkül.”

45 www.fradi.hu

PSZICHÉ #

! 40. születésnapját ünnepli február 9-én Sas Sándor,
paralimpiai 5. helyezett erőemelőnk
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www.fradi.hu 46

# UTÁNPÓTLÁS

Harminchét játékos lépett pályára az ősszel a felnőtt harmadosztályban parádésan 
szereplő második számú labdarúgócsapatunkban, és sokan közülük bizonyították 
is rátermettségüket. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

NAGYOBB CÉLOKÉRT, 
MINT AZ NB III-AS 
DOBOGÓ

! Máté Csaba 2012 óta 
dolgozik a Ferencvárosban
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UTÁNPÓTLÁS #

TÖBB JÁTÉKOS AZ 
ELMÚLT FÉL ÉVBEN 
TÖBBET FEJLŐDÖTT, 
MINT HA CSAK A 
KOROSZTÁLYOS 
CSAPATOKNÁL 
SZEREPELT VOLNA

Nem sok rossz szó érhette a ferencvárosi futballőszt, 
és ehhez az NB III-ban szereplő második csapatunkat 
is nyugodtan hozzávehetjük. A néhány rutinosabb 
futballistával megerősített, de egyébként csupa 
fiatalból álló gárda minden előzetes várakozást 
felülmúlóan szerepelt a Közép csoportban, 
huszonegy meccséből csupán háromszor kapott ki, 
emellett tizenkétszer győzött, és a téli szünetet a 
harmadik helyen tölthette.

” Amikor nyáron elkezdtük tervezni az évet, akkor 
még nem azzal a kerettel számoltunk, amely aztán 
jól szerepelt – mondta a vezetőedző, Máté Csaba, 
aki egyben a felnőtt csapat másodedzője is. – Nem 
gondoltuk, hogy Csonka András nálunk játszhat 
majd, s Ramadan Ammarral kapcsolatban is 
felvetődött, hogy kölcsönben máshol folytatja. 
El kell ismerni, a fiatalok megragadták a 
lehetőséget.”
A két említett játékos meghatározó szerepet vállalt 
a sikerekből, előbbi tizenhét bajnokin volt kezdő, 
utóbbi pedig tizenegy meccsén hat gólt szerzett. 
Nem ő lett azonban az ősz házi gólkirálya, hanem 
a tizenhét esztendős, a Pécstől 2017-ben igazolt 
Redzic Damir, aki tizennégy meccsen hétszer talált 
be.

” A harmadosztály szintjéhez képest nagyon jó 
körülmények között dolgozhattunk, edzőtáborba 
mehettünk, valóban minden adva volt az optimális 
teljesítményhez – folytatta a tréner. – Meghatározó 
volt a rutinos játékosok szerepe, a kapus, Szécsi 
Gergely, valamint Leandro a pályán és pályán 
kívüli tevékenysége is rengeteget számított, miként 
az is, hogy többen a felnőtt csapat edzéseibe is 
bekapcsolódhattak.”
Később az első csapatot, amikor már a Bajnokok 
Ligája-selejtezők célegyenesébe fordult, teljesen 
leválasztották, megszűnt a keretek közötti átjárás, és 
Máté Csaba sem végezhette a megszokott módon a 
munkáját.

” Nehéz volt megoldani, az edzéseket és a 
meccseket maximum a tribünről nézhettem, illetve 
az öltözőbe se mehettem be. Nagy köszönet jár a 
stáb többi tagjának, Szalai Áronnak, aki átvette 
az irányítást, Szél Tominak, Bognár Marcinak, 
de Szűcs Misi és Haáz Feri is sok gondot levett 
a vállunkról. Szoros az együttműködés az U19-
es csapattal is, sokszor kisegített minket. Ezt jól 
szemlélteti, hogy harminchét játékos lépett pályára 
az ősszel az NB III-ban.”
A szakember hozzátette, a projekt célja, hogy 
minél fiatalabb játékosok tudjanak bekapcsolódni 
a felnőttfutballba, és az ősz tökéletesen megfelelt 
a céloknak, hiszen az első keretből csak elvétve 
jött visszajátszó, inkább csak a sérülésből való 
visszatérést követően.

! Leandro tizenhétszer lépett pályára 
az ősszel az NB III-ban

Így jutott szóhoz egyszer-egyszer Olekszandr 
Zubkov, Vécsei Bálint és Roko Baturina, illetve 
kétszer Bogdán Ádám. A legfiatalabb pályára 
lépők 2004-ben születtek, Mergl Szabolcs kétszer, 
Dragóner Áron Mátyás pedig egyszer kapott 
lehetőséget tizenhat évesen a felnőttek között.

” A fiatalokat be kell vezetni a felnőttfutball 
világába. Sok mindent meg kell tanulniuk, 
mások a normák, másképp kell viselkedni a 
felnőttöltözőben, mint az utánpótlásban, fontos a 
személyiségük fejlesztése, hogy magabiztosabbak, 
öntudatosabbak legyenek. Az edzéseken a 
technikai és fizikai képzés mellett itt már a 
taktikának is nagy szerepe van. Igyekszünk hasonló 
elvek mentén dolgozni, mint az első csapatnál, 
hogy ha fel kell menni, akkor ne legyen ismeretlen 
a közeg. Több játékos az elmúlt fél évben többet 
fejlődött, mint ha csak a korosztályos csapatoknál 
szerepelt volna.”
A kiváló szereplés után nem lehet meglepetés, hogy 
megnőtt a fiatalok ázsiója, és lesz is, aki a fejlődés 
érdekében vált, Csonka András például kölcsönben 
az élvonalbeli Budafoknál folytatja januártól.

” Az NB II-es Soroksár jó lépcsőfok lehet 
egyeseknek, Silye, Haris vagy éppen Kundrák is 
bizonyította korábban, hogy ezen az útvonalon el 
lehet jutni az élvonalba. Nagyon örülünk annak, 
hogy dobogón állunk, de nem az a legfontosabb 
célunk, hogy ezt megőrizzük, sokkal inkább 
koncentrálunk arra, hogy a játékosok milyen 
karriert tudnak befutni. Ez persze elsősorban 
rajtuk múlik, elengedhetetlen a jó hozzáállás és 
mentalitás: ezenfelül, amiben tudjuk, segítjük őket.”
Az NB III-as bajnokság február végén folytatódik. 
Ezt figyelembe véve, valamint mérlegelve, hogy a 
fiatalok egy része az utánpótlás-találkozókkal együtt 
harmincnál is több meccset játszott ősszel, a keret a 
tavaszra való felkészülést január 13-án kezdte el.
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# VÍZILABDA

! Nyéki Balázs tizennégy éves korában
debütált az ob I-ben

Hihetetlenül sokat edzenek a Fradi utánpótlás-vízilabdázói annak érdekében, hogy
az év végén szerződést kaphassanak. Többen már most is szerepelnek az NB I-ben,
de a Bajnokok Ligája-debütáláshoz még fejlődniük kell. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

GLADIÁTOROKAT 
KELL KÉPEZNI
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VÍZILABDA #

! Az FTC-Telekom 2019-ben bajnok, kupa-, 
Bajnokok Ligája- és Szuperkupa-győztes volt

A kemény munka ugyanakkor kifizetődik, a szezon 
során lejátszott tizenkét bajnokiból csupán egyet 
veszített el a Ferencváros ificsapata. A gyermek 
korcsoportnak pontosan megegyezik a statisztikája a 
nagyokéval, míg a kettő között lévő serdülő a hetedik 
helyen tanyázott a téli szünetben.

”
Kifejezetten jól állnak a csapataink, igaz, 

a serdülő kissé le van maradva, de ez nem 
meglepetés, ha tudjuk, hogy mennyire sújtotta 
a társaságot a járvány. Az év végén ugyanakkor 
kezdtek már kiegyenesedni, ezért biztos vagyok 
benne, hogy a szezon végére bejutnak az első hat 
közé, vagyis mindegyik együttesünk a felsőházban 
játszik majd a play-offban.”

Sokszor elhangzik a Ferencvárossal kapcsolatban, 
hogy az itt pallérozódó utánpótlás sportolóknak a 
klubra jellemző eredménykényszer miatt iszonyúan 
nehéz dolguk van, ha közvetlenül a felnőtt csapat 
keretébe akarnak kerülni. Persze, legtöbbször ez a 
futballal kapcsolatban merül fel, de a vízilabdával is 
hasonló a helyzet.

”
A Fradi másfél éve a világ legjobbja volt, és szeretne 

most is az lenni, ezt kell szem előtt tartanunk, amikor 
arról döntünk, kit és hogyan építünk be a csapatba 
– mondta Nyéki Balázs, az FTC-Telekom Waterpolo 
korábbi csapatkapitánya, jelenlegi másodedzője, 
aki egyben az ificsapat vezetőedzője is. – A magyar 
bajnokságban játszanak a fiatal tehetségeink, jól is 
teljesítenek, de a Bajnokok Ligájában nem tudtak 
még bemutatkozni, ide kevesebb játékost lehet 
nevezni, és egészen más a színvonal. A bajnokságban 
több olyan meccs is volt, amikor öt-hat fiatal volt 
a keretben, egyenként akár két és fél negyedet is 
játszottak, de így is magabiztosan nyertünk.”

Az ificsapat, pontosabban a 2002-es korosztály 
számára ez az utolsó év az utánpótlásban, vagyis 
számukra komoly tétje van a felnőtteknél töltött 
minden edzésnek és meccsnek: bizonyítaniuk kell, 
érdemesek arra, hogy szerződést kapjanak.

”
Többen is esélyesek rá, hogy szerződést kapjanak, 

Gyapjas Brendon, Nyíri Balázs és Szabó Bence is jó 
szintet képvisel. De épp azért, hogy a lehető legjobb 
állapotban legyenek, hogy megnézzük, meddig jutnak 
el fizikailag és fejben, most alaposan megnyomjuk az 
edzéseket. Kihasználjuk az online oktatás előnyeit, ha 
a gyerekeknek nem kellett részt venniük valamelyik 
órán, akkor lejönnek edzeni. Januárban már az első 
héten tizenkét edzést tartottam, igaz, a gyerekeknek 
ez nem okozott túl nagy meglepetést… Ők úgy 
szoktak fogalmazni, hogy 2018 júliusától, amióta 
Varga Danival átvettük ezt a korosztályt, folyamatos 
alapozáson vesznek részt. Hozzászoktak, de nincs is 
más út, a vízilabdában gladiátorokat kell képezni.”

TISZTÁK AZ ELVÁRÁSOK

”Az év elején és félévkor is le szoktam 
ülni mindenkivel, hogy elmondhassam, kitől 
mit várok, miben kellene előrelépnie – kezdi 
a beszámolót Nyéki Balázs. – Csapat szinten 

jó lenne bejutni a döntőbe és megnyerni 
a bajnokságot, ahogyan legutóbb is, de nem 
szeretnék nyomást helyezni a csapatra, mert 

azt láttam, hogy eddig kifejezetten nehezítette 
a játékunkat, ha esélyesnek kiáltottak ki minket. 

A legutóbbi bajnoki döntőben, 2019-ben 
is mínusz ötről fordítottuk meg a meccset, 
miután a tetemes hátrány miatt lekerült 

a vállunkról a teher.”

A 2019/2020-as idényt nem fejezhették be, 
hiszen mire újra meccset lehetett rendezni, 

sok klubtól már eligazoltak az ifiből 
kiöregedett vízilabdázók.

A KEMÉNY MUNKA 
UGYANAKKOR 
KIFIZETŐDIK, A SZEZON 
SORÁN LEJÁTSZOTT 
TIZENKÉT BAJNOKIBÓL 
CSUPÁN EGYET VESZÍTETT 
EL A FERENCVÁROS 
IFICSAPATA 

FIN_048-049_ZF_2102_Polo_UP_4.indd   49FIN_048-049_ZF_2102_Polo_UP_4.indd   49 2021. 01. 21.   9:342021. 01. 21.   9:34



A részletes játékszabályzat a

www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.

50www.fradi.hu ! A januári számban megjelent kvíz helyes megfejtése: a, a, a. 
Nyerteseink: B. Nándor, B. János, K. Rudolf

# KVÍZ

1. Alábbi kiváló tornásza-
ink közül melyikük
nyert olimpiát? 

Ki lőtte az első ferenc-
városi gólt a Groupama 
Aréna hivatalos
átadása után?

a: Hajnal Tamás

b: Gera Zoltán

c: Böde Dániel

a: Magyar Zoltán  

b: Sivadó János

c: Babos Ádám

Női kézilabda-
csapatunkban melyik 
kitűnő játékosunk
beceneve Misi?

a: Klujber Katrin

b: Háfra Noémi

c: Kovacsics Anikó

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

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

Beküldési határidő: 2021. február 15.

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések mellett 

nevüket és telefonszámukat is tüntessék fel.

A helyes megfejtés beküldői között 

a Bajnokok Ligája és a Fradi címerével ellátott 
három darab UCL plüssmacit sorsolunk ki.

A nyereményeket biztosítja:

Az új esztendőben is 
örömmel és szeretettel 
invitáljuk Önöket játékra. 
Havonta három kérdést 
teszünk fel, s aki mind-
háromra jól válaszolt,
esélyes lesz a Ferenc-
városi Torna Club által
felajánlott ajándék meg-
nyerésére. A klub címeré-
vel ellátott nyereménye-
ket a Fradi Shopban lehet 
majd átvenni – a lényeg 
persze, hogy a kvízjáték 
során újra megidézzük 
hagyományainkat, emlé-
kezünk nagyszerű sporto-
lóinkra, szép sikereinkre, 
az agyunk pedig közben 
közösen a Fradi körül jár. 
Azaz játsszunk továbbra 
is együtt és örvendjünk 
közösen a csodának, amit 
úgy hívnak: Ferencvárosi 
Torna Club!

Jó szórakozást, kellemes 
időtöltést, hajrá, Fradi!
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ELŐFIZETÉS / Z&F

ILYEN AJÁNLAT 
MELLETT

MÁS  LABDÁBA 
SEM RÚGHAT!

ZOLDESFEHER@FRADI.HU

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

06-20-666-77-33

Megrendelés előtt tájékozódjon az elő  -
fi zetés feltételeiről is a weboldalunkon! 
www. elofi zetesem. hu/ zoldesfeher
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# TORNA

! Kiki jelenleg a Testnevelési Egyetemen
tanul edzői szakon

A tavalyi esztendő keservein enyhítettek a Fradi sikerei, köztük a tornászoké,
mindenekelőtt Balázs Krisztiáné, aki december elején parádés teljesítménnyel 
junior Európa-bajnok lett. A törökországi kontinenstornán saját nevelésű verseny-
zőnk nyújtón lett aranyérmes, tavasztól pedig már a felnőttek között bizonyíthatja 
kivételes tehetségét. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Balázs Krisztián szülei révén erősen kötődik Erdélyhez, 
hiszen édesanyja Marosvásárhelyen, édesapja pedig 
Korondon látta meg a napvilágot. A már Budapesten 
született és nevelkedett ifjú tehetség az erdélyi gyökere-
ken felül a Ferencváros szeretetét is a szüleitől örökölte, 
magától értetődően a Fradiban, a Népligetben kezdett 
el tornázni.
A Mersinben szerzett Európa-bajnoki cím méltó lezárása 
volt a szűkebb fradista berkekben csak Kikinek becézett 
versenyző utánpótlás-pályafutásának. Érdekesség, hogy 
a márciusban a tizenkilencedik életévét betöltő Balázs 
Krisztián ferencvárosi edzője, Nagy Zoltán is erdélyi, Ma-
rosvásárhelyről települt át Budapestre. Kérésünkre így 
elevenítette fel tanítványa sikerét és az öröm pillanatait:
– Előzetesen csak titokban reménykedtem a jó ered-
ményben, majd miután Kiki három hibátlan nyújtógya-
korlatot mutatott be, már nyíltan is – kezdte a tréner, 
majd így folytatta: – Ukrán riválisa kiinduló pontszáma 
három tizeddel magasabb volt, mint az övé, ezért tudtuk, 
minden a kivitelezésen múlik, egyszerűen nem szabad 
hibázni. Kiki a legerősebb gyakorlatot mutatta be, ezért 
volt bosszantó, hogy a vártnál alacsonyabb pontszámot 
kapott. Utána következett az ukrán, aki talán a tét miatt 
hibázott, de még ekkor sem akartuk elkiabálni a sikert. 
Csak akkor mertünk ünnepelni, amikor kihirdették a 
végeredményt. A bátorság diadala ez az Európa-bajno-
ki arany. Az elismerés és az itthoni fogadtatás minden 
elképzelést felülmúlt. Amikor például beléptünk második 
otthonunkba, a népligeti tornacsarnokba, az összes fra-
dista tornász vastapssal fogadott bennünket. Felemelő 
érzés volt, hogy Kubatov Gábor elnök úr, aki közvetlen, 
barátságos ember, személyesen fogadott bennünket, 
majd őszinte örömmel és elismeréssel beszélt az Euró-
pa-bajnoki címről. Külön öröm, hogy ezen az Eb-n hét 
versenyzőnk képviselte az FTC-t. Kiki mellett például a 
Svájcban élő Kovács Márton, Zsákai Csaba tanítványa 
is tagja volt az ezüstérmes csapatnak. Innentől Kriszti-
án a felnőttek között bizonyíthat, remélem, a fejlődése 
töretlen marad.

Balázs Krisztiánon érződött, hogy ha kell, sokadszorra is 
feleleveníti a mersini sikert, ám legszívesebben a fogad-
tatásról, a közös örömről beszélt:
– Nagy meglepetésemre már a repülőtérre nagyon 
sok ember kijött gratulálni, a népligeti tornacsarnokban 
megélt ünneplés, az összes Fradi-tornász vastapsa pedig 
a szívemig hatolt. Meghatódtam bizony, mert pontosan 
tudom, mennyire fontos a kicsiknek, hogy legyen példa-
képük – nekem is volt, méghozzá Nyikita Navalnij szemé-
lyében. A kellemes meglepetésnek ezzel nem volt vége, 
hiszen a Ferencváros elnökének invitálása, akivel közel 
egy órát beszélgettünk, felejthetetlen élmény, elismerő, 
bátorító szavai nagy erőt adnak a folytatásra. A Fradiban 
tornázni számomra a kezdetektől különleges érzés, ez 
a klub tényleg egy nagy család, vigyázunk, figyelünk 
egymásra, köszönöm az FTC támogatását és segítségét, 
enélkül nem érhettem volna el ilyen eredményeket. A 
jövőben, immáron a felnőttek között is azért dolgozom 
majd kőkeményen, hogy a gyerekek felnézhessenek 
rám és utat mutassak nekik.
Puskás Jenő utánpótlás szövetségi kapitány, aki egyben 
az FTC-Telekom férfi tornaszakosztályának vezetője, Ba-
lázs Krisztián bravúrjáról, s a jövőről röviden ezt mondta:
– Öröm és büszkeség, hogy Krisztián az ifjúsági olimpián, 
a vb-n és az Eb-n elért eredményeivel kifejezetten szép 
utánpótlás-karriert futott be. Most nagy lépés követ-
kezik, hiszen a felnőtt mezőny komoly kihívást jelent, 
mégis bízom a hasonlóan sikeres folytatásban. A tavaszi 
Eb-n minimális esélye az olimpiai kvóta megszerzésé-
re is lehet, ám fradistaként természetesen a részvétel 
kiharcolásának céljával készülünk addig is. Krisztián 
az Európa-bajnoki cím után nem sokkal óriási elánnal 
vetette bele magát a munkába, ha elkerülik a sérülések, 
ez az elhivatottság lehet a garancia a további sikerekre, a 
tehetsége alapján szép jövő áll előtte a tornában.
Nem is lehet méltóbb a végszó, mint Deák Zoltáné, a 
ferencvárosi torna 79 éves legendás edzőjéé, aki így 
fogalmazott a friss junior Európa-bajnokról:
– Bízom abban, hogy az elődökhöz hasonló eredmé-
nyeket ér majd el a felnőttek között is. Nagy tehetség, 
a Fraditól minden segítséget megkap, csak rajta múlik, 
mire viszi.

     A BÁTORSÁG 
DIADALA
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53 www.fradi.hu! Puskás Jenő 1992 óta dolgozik a férfi tornaszakosztálynál,
ahol Nagy Zoltán is a tanítványa volt

A NÉPLIGETI 
TORNACSARNOKBAN 
MEGÉLT ÜNNEPLÉS,
AZ ÖSSZES FRADI-
TORNÁSZ VASTAPSA 
A SZÍVEMIG HATOLT. 
MEGHATÓDTAM BIZONY, 
MERT PONTOSAN TUDOM, 
MENNYIRE FONTOS
A KICSIKNEK, HOGY 
LEGYEN PÉLDAKÉPÜK

TORNA #
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# SPORT&EGÉSZSÉG 

54www.fradi.hu ! Klujber Katrin Bukarest ellen lőtt egyik gólját beválasztotta 
az EHF a BL-forduló 5 legszebb találata közé

      A KENGURUK
UTÁN SZABADON
Egy csapat vidám ember furcsa lábbelivel a lábán vidáman ugrabugrál, 
miközben komoly munkára fogja izmait, és tréfát nem ismerve égeti a 
kalóriákat. Erről szól a Kangoo Jumps. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
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MINT A GYEREKEK

Éppen ezért ajánlják bátran fogyni vágyóknak és 
túlsúllyal küzdőknek, hiszen a felesleggel megter-
helt testet úgy dolgoztatja meg, hogy annak – a 
hagyományos aerob mozgásformákkal ellentét-
ben – az ízületek nem látják kárát. Nem úgy a 
kalóriák! Egy óra intenzív ugrálással maximumra 
pörgethetjük az anyagcserét és a méregtelenítő 
funkciókat, így akár 500 kalóriától is megszaba-
dulhatunk. A karcsúsodás ráadásként izmosodás-
sal párosul, ugrálás közben ugyanis látványosan 
formálódik a comb, a vádli és a fenék. Mivel pe-
dig a karokkal is rá kell segítenünk a mozgásra, a 
felsőtest sem ússza meg szárazon. De a Kangoo 
Jumps számlájára írják még, hogy a folyama-
tosan aerob tartományban tartott pulzus miatt 
növeli az állóképességet, a speciális egyensúlyi 
helyzet pedig igénybe veszi a mély hátizmokat 
és a gerincfeszítő izmokat, javítva ezzel a test-
tartást és a koordinációt. Mind közül azonban a 
legmeghatározóbb élmény – melyet már rögtön 
az első alkalommal megtapasztalhatunk –, hogy 
a Kangoo Jumps egy páratlanul vidám mozgás-
forma, mely képes megidézni a gyermekévek 
önfeledt hangulatát. Amint felhúzzuk a cipőt és 
elindul a zene, hamar elfelejtjük a szürke hétköz-
napok minden problémáját, és csak arra koncent-
rálunk, hogy minden feszültséget kitomboljunk 
magunkból. Ennek a különleges mentális állapot-
nak egyik oka a boldogsághormonként is ismert 
endorfin, mely ugrálás közben szépen termelődik 
a szervezetben. A másik pedig az édes súlyta-
lanság érzete, mely két elrugaszkodás között 
ragad magával minket. Felnőtt fejjel olyan ritkán 
megtapasztalt állapot ez, hogy egyszerűen nem 
lehet megunni. Rácsodálkozás közben pedig a 
legmakacsabb bosszúság is értelmét veszti.

SPORT&EGÉSZSÉG #

55 www.fradi.hu! 8-8 bajnoki és BL-mérkőzésen Malestein összesen 85 gólt 
szerzett, amivel magasan a legeredményesebb női kézisünk

Ez az első látásra különleges mozgásforma az 
aerobic egy speciális változata, mely magával 
ragadó hangulatának és hatékonyságának hála 
itthon is egyre népszerűbb. E két vonzerő pe-
dig egy eredőre vezethető vissza, ez pedig nem 
más, mint az edzés egyetlen, de elengedhetetlen 
kelléke, az egyedileg kifejlesztett cipő. A speciális 
lábbeli leginkább egy görkorcsolyához hasonlít, 
csak a kerekek helyén erős, ellipszis alakú rugós 
pántok feszülnek. A Kangoo Jumps során ezeket 
kell mozgásba hoznunk a saját súlyunkat, valamint 
a láb- és farizmokat használva. Amint pedig bein-
dulnak talpunk alatt a rugók, indulhat is az önfeledt 
ugrálás. Már a kezdők is hamar ráhangolódnak 
a pattogás ütemére, a cipőre és a zenére, amint 
pedig ez megvan, jöhet a koreográfia. 

KÍMÉLETES HATÉKONYSÁG

Ugrálni igazán felszabadító – akárhány éves 
legyen is az ember. Különösen akkor, ha közben 
nem kell aggódnia az ízületei miatt. Márpedig a 
Kangoo Jumps pont ezért ellenállhatatlan, hiszen a 
speciális cipő rugói és szalagjai tompítóként funk-
cionálnak. Kezdetben kimondottan térd- és ízületi 
problémákkal küzdő futók rehabilitációjához hasz-
nálták, hiszen a talpra szerelt szerkezet akár 80 
százalékkal is képes csillapítani a földre érkezéskor 
fellépő ütődést. Hamar kiderült azonban, hogy a 
kíméletes pattogásban az alakformálás terén is 
sok potenciál rejtőzik, melynek hála a futópályák 
után az edzőtermeket is könnyen meghódította a 
kenguruk mozgását imitáló edzésforma. A cipőnek 
ugyanis súlya van, így azt emelgetni korántsem 
egyszerű feladat – még a jó hangulat közepette 
sem. Az ugrálás igénybe veszi az alsótest összes 
izmát, miközben megdolgoztatja, erősíti a felsőtes-
tet is. Egy olyan alternatívája ez tehát a fizikai akti-
vitásnak, mely kíméletes és hatékony egyszerre.

A KANGOO JUMPS
MINDEN IZMOT MEG-
MOZGAT, MELYNEK 
HÁLA 20–30 SZÁZA-
LÉKKAL TÖBB ZSÍRT 
ÉGETÜNK EL VELE, 
MINT EGY HAGYOMÁ-
NYOS AEROBIK
MOZGÁSFORMÁVAL
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HOZZÁVALÓK 
(4 SZEMÉLYRE):
+  40–60 dkg grillezni való sajt
+  kb. 15 dkg vékony szelet 

húsos, füstölt szalonna
+2 salátacukkini
+  rozmaring és/vagy

bazsalikom
+só
+tarka bors

A TÁLALÁSHOZ
+paprika
+  zöldfűszer
+barrique vörösbor

ELKÉSZÍTÉS
A cukkinit megmossuk és 
hosszában vékony szeletekre 
vágjuk.
A sajtot legalább ujjnyi vastag 
szeletekre vagy hasábokra 
daraboljuk. Ízlés szerint 
fűszerezzük, majd 1/3-át 
szalonnaszeletbe, 1/3-át pedig 
cukkiniszeletbe tekerjük vagy 
csomagoljuk.
Forró grillrácson minden 
oldalukon körbesütjük – 
miután rácsra helyeztük, 
legalább 1/2 percig ne nyúljunk 
hozzá, hogy sült kéreg 
alakulhasson ki rajta, ezután 
már megfordíthatjuk.
Önmagában vagy húsok, 
saláták mellé tálaljuk, tetejére 
tehetünk karikákra vágott 
paprikát és/vagy durvára 
darabolt zöldfűszert. Barrique 
vörösbort kínálunk hozzá.

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1 óra
NEHÉZSÉG: könnyű

GRILLEZETT
SAJT

# RECEPT 

56www.fradi.hu ! Legeredményesebb férfi kézilabdázóink 11 meccs után
két válogatottunk, Kovacsics Péter (46 gól) és Nagy Bence (43)
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ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:  3,5 óra
NEHÉZSÉG: közepes

ZÖLDSÉGES 
MARHARAGU

HOZZÁVALÓK  
(6–8 SZEMÉLYRE): 
+  1,5 kg marhalábszár
+  10 dkg füstölt szalonna
+  2 vöröshagyma
+  3-4 szárzeller 
+  4 sárga-, 1 fehérrépa 
+  4-5 gerezd fokhagyma 
+  2 + 2 dl száraz vörösbor
+  1 ek. morzsolt oregánó  
+  1 ek. morzsolt kakukkfű 
+  frissen őrölt fekete bors
+  3 szem borókabogyó
+  só  
+  mangalicazsír

ELKÉSZÍTÉS
A vöröshagymát, a répákat 
és a szárzellert daraboljuk. 
Nagyobb serpenyőben
felforrósítunk 1 evőkanálnyi 
zsírt, rádobjuk a zöldségeket. 
Párolni kezdjük, közben sózzuk, 
borsozzuk, rápréseljük a 
fokhagymát, megszórjuk az
oregánóval és a kakukkfűvel. 
Folyamatosan kevergetjük 
néhány percig, majd felöntjük 
a borral. Lefedve, alacsony 
lángon 15 percig pároljuk. 
Ezután lefedhető sütőedénybe 
borítjuk. Egy serpenyőben 
felmelegítünk 1 csapott 
evőkanálnyi zsírt, megpirítjuk
benne előbb a kicsi kockákra 
szelt szalonnát (a pörcöt 
kiszedjük), majd a felkockázott 
húst több részletben. Ha 
mind kész, átforgatjuk sóval, 
borssal, a borókabogyóval 
és a szalonnával, majd az 
egészet a ragura szedjük. A 
maradék bort a serpenyőbe 
öntjük, átforraljuk, majd ezt is 
az edénybe öntjük. Lefedve, 
150–160 fokos sütőben 2-2,5 
órát pároljuk az ételt, amíg a 
hús meg nem puhul. Ekkor a 
fedelét levesszük, és a ragut 
néhányszor megkeverve a 
levét még kissé besűrítjük.

RECEPT #

57 www.fradi.hu! 19 éves vízilabdázónk, Vigvári Vendel 14 meccsen szerzett 
38 góljával a 4. helyen áll az ob I góllövő rangsorában
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# ATLÉTIKA

! Karlik Pál mindhárom tanítványa első felnőtt bajnoki címét
szerezte nálunk, Nagy Vanesszának ez junior vb-kvótát is ért

     A LEGEREDMÉNYESEBB 
ATLÉTIKAI SZAKOSZTÁLY

Kazi Tamás, Szabó László, Galambos Tibor és a többiek 
remek eredményei arról árulkodnak, az elmúlt években 
komoly fejlődést mutatott az FTC atlétikai szakosztálya. 
2020-ban új versenyzőkkel erősödött a közösség, 
ennek is köszönhetően páratlanul sikeres évet zárt a 
Fradi.
Karlik Pál edző a Honvédtól érkezett, s tíz atléta tartott 
vele a Népligetbe. A tréner az elért eredményekről és a 
Fradinál tapasztalt klubéletről is örömmel beszélt a Zöld 
& Fehérnek:

” 
A Honvédnál merőben eltérő elképzeléseink voltak a 

jövőt illetően a vezetőkkel, ezért megkerestem Babit 
(Vágóné Solti Mária szakosztályvezető – a szerk.), aki 
szerencsére örömmel fogadott bennünket. Örömünkre 
jelentősebb költségek nélkül sikerült átigazolnunk a 
tíz versenyzővel. A Népligetben a futófolyosón és az 
atlétikai pályán is nyugodt, ideális körülmények között 
dolgozhatunk. A tavalyi eredményekkel elégedettek 
lehetünk, fedett pályán Máté Tamás és Csóté Jusztina 
egyaránt kétszáz méteren nyert a felnőttek között, 
az ifjúsági bajnokságon Nagy Vanessza ugyanezen a 
távon diadalmaskodott, a négyszer négyszázas férfi 
váltóval szintén az élen végeztünk. A Fradi összesen 
öt bajnoki címet szerzett 2020-ban. A versenyzőimmel 
együtt remekül érezzük magunkat a Népligetben, 
minden feltétel adott a minőségi munkához. A 
családias légkör, a legendás fradista összetartás ránk 
is komoly hatással van, a szakosztály vezetőivel is 
harmonikus az együttműködés, erősen bízunk a sikeres 
folytatásban.”
Vágóné Solti Mária szakosztályvezető is
értékelte az elmúlt esztendőt:

” 
A járvány miatt nemzetközi versenyeken nem 

vehettünk részt, idehaza viszont az elmúlt évek 
legsikeresebb szezonját zártuk. Magyarországon 
a legeredményesebb atlétikai szakosztály lettünk, 
az összes korosztályban mi szereztük a legtöbb 
érmet, és csapatban is remekeltünk. Karlik Paliékat 
biztosítottam afelől, ha sikerül beilleszkedniük a 
közismerten kiváló közösségünkbe, kifogástalan 
lesz az együttműködésünk. Egy év után bátran 
mondhatom, erősödtünk velük, nagy szerepet vállaltak 
az eredményes szezonban. A fedett pályás versenyek 
mellett szabadban Máté Tamás két, Nagy Vanessza 
egy bajnoki címet nyert, s ha hozzáteszem Galambos 
Tibor és Huszák János győzelmeit, akkor a szakosztály 
itt összesen hét medált gyűjtött.
Karlik Pali hozzáállásáról és személyiségéről is csak
jót mondhatok. Mindig csapatban gondolkodtunk,
ezért is biztató a jövő!”

Egyre jobb eredményeket ér el az FTC
atlétikai szakosztálya, amiben a korábban 
is a klubunkat erősítő remek versenyzőink 
mellett komoly szerepe van Karlik Pál edző-
nek és a tavaly vele együtt érkezett sporto-
lóknak is. Ezt a szakosztály vezetője,
Vágóné Solti Mária is megerősíti.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
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ZÖLD SZALON #

! Focistáink mindössze kétszer nyertek zsinórban legalább három 
bajnokságot: 1925–28 között 3-szor, 1908–13 között 5-ször

A MEZŐNY FÖLÖTT
BALLAI ATTILA

Urbányi István egykori kétszeres válogatott labdarúgó, 
a Honvéd sportigazgatója olykor igen formabontó 
nyilatkozatokra ragadtatja magát, de az első osztályú 
magyar bajnokság jelenlegi erőviszonyairól olyan 
frappáns kijelentést tett, hogy az akár aforizmaként is 
fennmaradhat. Így szól: ”A Ferencváros és a Fehérvár 
annyira kiemelkedik a mezőnyből, hogy a további 
tíz csapat a kiesés elkerüléséért küzd, és akinek ez a 
legjobban sikerül, az lesz a bronzérmes.”
Nincs ebben szemernyi túlzás sem. A téli szünetben az 
újonc MTK a harmadik, tizenhárom ponttal lemaradva 
a listavezető FTC-től – pedig két mérkőzéssel még 
többet is játszott –, és tízzel megelőzve a 
már kieső pozícióba ragadt Budafokot. 
Legfeljebb annyiban árnyalhatjuk 
Urbányi tételét, hogy három 
kasztot különítünk el, az elsőbe 
a Ferencvárost, a másodikba 
a Fehérvárt, a harmadikba az 
összes többi gárdát helyezve. 
A Fradi és a Vidi közötti 
differencia ugyanis szintén 
tetemes, kilenc pont, pedig 
a fehérváriak is egy meccsel 
többet abszolváltak ősszel.
A Fradi mérlege Európa-
szerte is egyedülálló. A 14 
mérkőzés, 12 győzelem, 
2 döntetlen teljesítményt 
csupán a görög listavezető 
Olimpiakosz (12, 10, 2, 0) és 
a portugál Sporting Lisszabon 
(11, 9, 2, 0) közelítette meg – a 
tavaly december 31-i állapotot vettük 
figyelembe –, veretlenségét megőrizte 
még a Milan (14, 10, 4, 0), míg döntetlenjei 
mellett saját bajnokságában egyszer kapott ki a 
Liverpool, a Bayern München, az Atlético Madrid és 
a Lyon, kétszer az Ajax, háromszor a Salzburg. A 
félreértések elkerülése végett, ezzel természetesen 
egy pillanatra sem azt sugalljuk, hogy a Ferencváros 
jobb lenne a kontinens vezető klubjainál, csupán azt, 
hogy hazai vetélytársai közül inkább kimagaslik, mint 
azok. Ha nem térben, hanem időben mozdulunk el 
az NB I idei kiírásából, akkor is szinte párját ritkítja e 
produkció.

Az 1931/32-es százszázalékos bajnokság 
természetesen megismételhetetlen, de a második 
világháború utáni emblematikus ferencvárosi 
diadalokat és csapatokat idézve azt látjuk, hogy 
az 1949-es (30, 26, 1, 3) és az 1968-as (30, 21, 7, 
2) aranyérem alkalmával is több pont veszett 
időarányosan, mint eddig most. Megint csak pontosan 
tudjuk, hogy az akkor a világ élvonalába tartozó 
magyar futballból lényegesen nehezebb volt kitűnni, 
nem arra utalunk, hogy Tokmacék jobbak lennének 
Deák ”Bambáéknál” vagy Albert Flóriánéknál. 
Mindössze arra, hogy nagyobb a fölényük aktuális 

ellenfeleikkel szemben.
A lényeg témánk szempontjából azonban 

ez; mert bármilyen versenyt csak 
azok előtt lehet megnyerni, akik 

részt vesznek benne. És e tény 
döntő jelentőségű a célok 

meghatározásakor, a rövid 
és hosszú távú tervek 
készítésekor. Kubatov Gábor 
klubelnök kimondatlanul 
is ennek szellemében 
beszélt év végi interjújában 
a költségvetés jelentős 
emeléséről, további 
erősítésekről és a BL-
csoportkör elérésének 

újbóli esélyeiről. Hiszen 
igazolásokkal és szponzorokkal 

nem a hazai elsőséget kell 
megalapozni – az ősz fényesen 

mutatta, hogy ez a keret hazai 
fronton bírja a kettős terhelést, amely 

tavaszra ”egyesre” szelídül –, és a BL-
selejtezőben való indulás joga is kizárólag 

bajnokként érhető el. Természetesen érvényes 
és jogos közhely, hogy a labdarúgásban az elsőség 
soha nem automatizmus, különösen nem zsinórban 
háromszor. Ne feledjük, a Fradi legutóbb – akármilyen 
hihetetlennek is tűnik – 1926–28 között triplázott az NB 
I-ben. Viszont az előző két szezont egyaránt 13 ponttal 
a Fehérvár előtt zárta, és a vesztett pontok alapján 
ebből 12 már decemberben megvolt.
A többiekkel ne is foglalkozzunk – mert ők, ugyebár, a 
kiesés elől menekülnek.
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# A HÓNAP FOTÓJA 

! A francia Metz ellen Szucsánszki Zita vezérletével 
remek győzelmet aratott a csapat a BL-ben
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A HÓNAP FOTÓJA #

! Az Eb után Emily Bölk gólerősen és nagyszerű 
formában kézilabdázik a Fradiban
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62www.fradi.hu ! Sergei Rebrov decemberben beállította saját
15 meccses hazai, bajnoki győzelmi sorozatát

# TECHNIKA

Hónapok óta abban reménykedünk, hogy 2021-ben megoldódnak a problémák és 
visszaáll a régi, megszokott, kényelmes, szabad életünk. A vírushoz köthető rituálék 
egyelőre továbbra is velünk maradnak, továbbra is több időt töltünk otthon, a négy 
fal között – ez már nem is annyira megterhelő, mint a kezdetekkor. Jó, ha az ottho-

nunk egy biztonságos hely, ahol nemcsak élhetünk, de dolgozhatunk is!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

AZ ÚJ OTTHONKÉP

HA ÉDESET KÍVÁNSZ

A frissen sült, kívül ropogós gofri látványa és íze semmivel 
sem összehasonlítható, ráadásul pillanatok alatt el lehet 
készíteni. Persze csak akkor, ha gofrisütő is lapul a 
konyhaszekrényben a többi hozzávaló mellett. Ezzel
az egyszerű szerkezettel pont olyan finomság készíthető, 
amilyenre senki nem tud majd nemet mondani.

CLATRONIC WA 3492 GOFRISÜTŐ
8890 FT

bestmarkt.hu

TOLLHEGYEN

A számítógép miatt lassan elszokunk a tollak használatától, 
pedig a kezeink által formált betűk sokkal személyesebbek és 

izgalmasabbak, mint a billentyűzettel előhívottak.
Az időtlen Sonnet sorozat egyk legszebb darabjában a 

tollhegy finom kivitelét, a nyíl kiegészítés komplikált tollazatát 
és a kézben tartott toll kitűnő egyensúlyát egyesíti.

Élmény vele írni.

PARKER ROYAL SONNET
BLUE LACQUER GOLYÓSTOLL

44 323 FT

parker.hu

HOME OFFICE

Végre megélheted lakberendezői ambícióidat, ugyanis egy 
íróasztal elhelyezése is látványosan megváltoztatja egy 
helyiség hangulatát. A könnyen összeszerelhető asztallal 
nem lőhetsz mellé, ha van egy üres, ki nem használt sarok a 
szobában, ami csak arra vár, hogy a munkádra koncentrálj.

BRUSALI SAROK ÍRÓASZTAL
26 990 FT

ikea.com

TOLLHEGYEN

A számítógép miatt lassan elszokunk a tollak használatától, 
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63 www.fradi.hu! Focistáink leghosszabb hazai, bajnoki győzelmi szériái 19 (1909–11)
és 16 (1911–13) meccsre nyúlnak, melyek edző nélkül születtek

TECHNIKA #

CSAPATJÁTÉKOS

Nemcsak a játékhoz, hanem a munkaidei 
kommunikációra is hatékonyan bevethető 
a prémiumminőségű headset. Fülkagylója 
külsejét lágy tapintású fémbevonattal 
látták el, mely az ujjlenyomatnak is 
ellenáll. A PS4 Pro, az Xbox One X és 
a legtöbb mobileszköz támogatja a 
Bluetooth-kapcsolatot, míg PC-re az USB-s 
hangkártyát tartalmazó adapterrel tudsz 
csatlakozni.

LOGITECH G PRO X
GAMING HEADSET
41 900 FT

alza.hu

SZÍNES NAPPALOK ÉS ÉJSZAKÁK

Könnyen beszerezhető hangulatvilágítás, ami a pénztárcánkra 
és energiafogyasztásunkra is tekintettel van. 16 szín közül 
választhatsz, attól függően, hogy milyen hangulatot 
szeretnél magad köré varázsolni. A lámpa kapcsolása, a 
4 fokozatú fényerő-szabályozás, valamint a színbeállítás 
teljesen egyszerűen, gombnyomással történik. A dinamikus 
színváltásra képes termék rendkívül hosszú, akár 25 000 órás 
élettartammal bír. A négyféle dinamikus effektről a Flash, 
Strobe, Smooth és Mode üzemmód gondoskodik.

OSRAM LED STAR+ RGBW LÁMPA
3199 FT

obi.hu

HANGULATOS

A diffúzorok télen mindig nagyobb figyelmet kapnak. 
Akár a szoba dísze is lehet a fenntartható forrásból 

származó, elegánsan faragott, tömör bambuszból 
készült ledes aromadiffúzor. Modern ultrahang-

technológia segítségével oszlatja el a csapvizet és az 
illóolajokat a levegőben.

ARRAN MADEBYZEN AROMADIFFÚZOR
22 700 FT 

aromadiffuzorok.hu
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# TECHNIKA

! A hazai bajnoki győzelmi sorozatot illetően Blum Zoltán
és Rebrov a legsikeresebb edzők 15-15 győzelemmel

MEGÉLEZVE

Az életlen kés könnyen elveheti a 
kedvünket a főzéstől, ráadásul nagyobb 
a baleseti kockázata is, mert ilyenkor 
erősebben próbálunk meg vágni, szeletelni, 
és könnyen megcsúszik a kés a kezünkben. 
Jó opció, ha időnként szakszerűen 
éleztetünk, de gyors megoldás lehet, ha 
az otthoni késélezővel, néhány egyszerű 
húzással használhatóvá varázsoljuk az 
életlen pengéket.

WÜSTHOF CLASSIC IKON KÉSÉLEZŐ 
15 800 FT

extrametal.hu

MEGÉLEZVE

Az életlen kés könnyen elveheti a 
kedvünket a főzéstől, ráadásul nagyobb 

RUTINOS KISOKOS

Még mindig óvatosak vagyunk, ha a kozmetikus látogatásáról 
van szó. Az ikonikus macifüles mikroáramos arcfeszesítő 
készülék az arcfitneszt új szintre emeli; rendszeres 
használatával tartósan feszes és kontúrosabb arcfelszín 
érhető el. A beépített Anti-Shock System az arcbőr ellenállása 
szerint szabályozza a mikroáram intenzitását, garantálva a 
sokkmentes kezelést, a biztonságot és a kényelmet. Szépülj 
akár minden nap!

FOREO BEAR MINI ARCFESZESÍTŐ KÉSZÜLÉK
199 EURÓ

foreo.com

 TECHNIKA
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STÍLUSOS AJÁNDÉK

Az elegáns modell a Casio Vintage prémium karóráit 
képviseli, amely nemcsak sokoldalú időmérő eszköz, 
de kiegészítőként is jól mutat a csuklón. Gyöngyház 
számlapja, nemesacél kivitele és fényesre polírozott 

felületei, valamint a finom, Milano szíja időtálló 
eleganciával ruházza fel viselőjét. A csinos, letisztult 
karóra rozéárnyalatban díszeleg, s még egyedibb a 

dizájn.

CASIO A1000MCG-9EF
53 990 FT

casio-watch.hu
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TECHNIKA #

! Blum Zoltán 1931–32 között másfél éven át volt veretlen hazai pályán,
ezalatt született a 100%-os bajnoki cím is

CSALÁDI ÜGY

Közös lónak túros a háta – tartja a közmondás. Általában nem 
is szeretünk osztozni a rendszeresen használható kütyükön, 
mert attól tartunk, hogy hamarabb tönkremennek a sokak 
által igénybevett darabok. Ezt a szájzuhanyt viszont pont 
az egész család igényeire tervezték, ugyanis hét szórófej is 
tartozik hozzá. Praktikus kialakításának köszönhetően kisebb 
helyet foglal el a fürdőszobában a szabályozható nyomással, 
időzítővel és két üzemmódban is működő készülék.

WATERPIK ULTRA PROFESSIONAL WP662 
SZÁJZUHANY 41 100 FT

profimed.hu
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A KONYHA ÉKE

A kényelmi funkciói miatt világszerte kedvelt LG InstaView Door-in-Door hűtőszekrényt 
tovább tökéletesítették 2021-re. Az InstaView Door-in-Door technológia lényege, 

hogy a hűtő belseje láthatóvá válik, ha kettőt koppintunk a készülék ajtajának átlátszó 
üvegfelületén, miközben a dupla ajtós megoldás csökkenti a hideglevegő-veszteséget 

azáltal, hogy nem kell a teljes ajtót kinyitni. A stílusos színezettüveg ajtó tökéletes 
kiegészítése az elegáns és esztétikus hűtőszekrény rozsdamentes acél kialakításának. 
Ráadásul, mivel a hűtő üvegablaka 23 százalékkal nagyobb, mint a korábbi daraboké, 

az új modellekben még jobban látható a készülék belsejének tartalma. Ezekbe a 
hűtőszekrényekbe beépítették a vállalat UVnano technológiáját is, amely a fény erejét 

kihasználva könnyedén és hatékonyan tartja higiénikusan a vízadagolót. 

LG INSTAVIEW DOOR-IN-DOOR HŰTŐSZEKRÉNY
ÁR KÉRÉSRE

lg.com

TERVEZZ VELE ELŐRE

A népi időjóslás és a telefonra letölthető időjárás-applikáció mellett most 
már egy modern és kifinomult eszköz is rendelkezésünkre áll. A készülék 
a külső és belső hőmérséklet mellett a szél erősségét és a légnyomást is 
monitorozza. Az okosfunkciók – mint például a wifikapcsolat –, valamint 
a Weather Underground és Weathercloud alkalmazások segítségével 
lehetőség nyílik a mért külső adatok rögzítésére és továbbküldésére. 
A légnyomás- és a hőmérsékleti értékek alapján a készülék 12–24 órás 
előrejelzést tud készíteni az aktuális időjárásra vonatkozóan.

SENCOR SWS 9898 BK PROFESSZIONÁLIS METEOROLÓGIAI 
ÁLLOMÁS 49 990 FT

sencor.hu
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66www.fradi.hu ! Az Ultras World szerint a B-közép a júniusi derbin a világ 
9. legjobb 2020-as szurkolói koreográfiáját mutatta be

# SZABADIDŐ

Európa nagyon sok városában működnek látványos útvonalon haladó buszok, 
villamosok és hajók, melyek – a legjobb pillanatképekből építkezve – az adott met-
ropoliszt tökéletes mozaikká formálják a szemünk előtt. A legfontosabb látnivalók, 
páratlan panorámák és a helyi élet sava-borsa – ezek mind beleférnek egy vonalba. 

Egytől egyig igazi kaland valamennyi, ahol minden kanyar és minden megálló 
egy újabb érdekességet takar. Mindezt egy buszjegy vagy villamostikett áráért. 

A legjobb üzletek egyike!  ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

10 VÁROSNÉZŐ 
JÁRAT
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67 www.fradi.hu! 1928 legvégén, történelme első lisszaboni meccsén a Fradi 6-0-ra 
verte a Sportingot a legendás T betűs csatársora vezérletével

SZABADIDŐ #

AMSZTERDAM, 2-ES VILLAMOS

A biciklik városában a villamost is 
érdemes kipróbálni. A 2-es vonal 
a holland város legfontosabb 
látnivalóit érinti. Megáll a Királyi 
Palotánál, a Nieuwe Kerknél (Új 
templom), a középkori negyednél, 
azaz a Begijnhofnál, a virágpiacon, 
a Rijksmuseumnál, a Van Gogh 
Múzeumnál és a Vondelpark mellett. 
Ha leszállunk a Begijnhofnál, a béke 
szigetére érkezünk meg. A beginák 
rendjét Lambert le Bègue 1180-ban 
olyan tehetős katolikus nők számára 
alapította, akik elvesztették a férjüket. 
Az amszterdami Begijnhof 
a 14. században épült, és bár az 
eredeti faházak régen elpusztultak, 
a 34. szám alatt lévő, 1475 körül épült 
Houten Huis (faház) fennmaradt – 
ez a város legrégebbi ilyen emléke.

LISSZABON, 28-AS VILLAMOS

Az 1930-as évek legendás 28-asa az 
elmúlt 80 évben semmit sem változott. 
Ma is egyetlen rövid kocsiból áll, hiszen 

a macskaköves, szűk és meredek 
utcákon nem tudna másképp feljutni. 

Kelet–nyugati irányban szeli át a várost. 
A járat piacok, éttermek, templomok 

előtt kanyarog; egyetlen menet során 
a belvárost, a Bairro Alto, a Baixa és 

az Alfama városrészt is beutazhatjuk. 
Érdemes a végállomáson felszállni és 

megszakítani az utat a Sé-katedrálisnál, 
Lisszabon legrégibb templománál. 

Eredetileg mecset állt a helyén, ezt 
később lebontották, az épületen 

mégis maradtak mór stílusjegyek. 
Román stílusban építették újjá, majd 

a 13. században egy gótikus kolostort 
építettek hozzá. A földrengések miatt 

a katedrálist folyamatosan renoválni 
kellett, így egy része barokk lett és a 

legkésőbbi felújítás során neoklasszicista.

1

2
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68www.fradi.hu ! A 2020. augusztusi, Djurgarden elleni 2-0-s sikerünkre 
boldogan emlékszik vissza a duplázó Tokmac Nguen

BÉCS, 1-ES VILLAMOS

A bécsi Ringen közlekedő villamos 
érinti az osztrák főváros ikonikus 
műemlékeit. A Prater mellől indul, 
megáll a Radetzkyplatznál – ha 
kíváncsiak vagyunk a Hundertwasser-
házra, itt kell leszállnunk –, s elhalad 
a Városháza, a Parlament és az 
Opera előtt. A Hundertwasser-
ház (Kegelgasse 36–38.) 1985-ben 
készült el. A Josef Krawina és Peter 
Pelikan tervezte lakóépület dizájnját 
az osztrák képzőművész készítette. 
A Hundertwasser-féle organikus 
építészet jegyében a színes házba, 
illetve házra 250 növényt telepítettek. 
A lakóépület nem látogatható, de 
kiváló fotótéma.

STOCKHOLM, A DJURGÅRDEN-
SZIGETRE JÁRÓ KOMP

A városi közlekedési társaság hajói 
a Slussen csomóponttól indulnak. 
Kikötnek Skeppsholmennél is, ám 

a végállomás a Djurgården-sziget, 
ahol többek között a Gröna Lund 
vidámpark, a Skansen és a Vasa 
Múzeum várja az érdeklődőket. 

A Djurgården- (Vadaspark) szigetre 
érdemes többször is kilátogatni. 

Az itt található Skansen a világ első 
szabadtéri múzeuma, 1891-ben nyílt 

meg. A műemlék udvarházban, 
farmházban, műhelyben, malomban 

és a kézműves boltokban kosztümös 
szereplők mutatják be a korabeli 

életet. A terület állatkertjében 
rénszarvasok, farkasok és barna 

medvék élnek.

3

4
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SZABADIDŐ #

! Labdarúgócsapatunk 1935 karácsonyán játszott Genfben, 
a 4 gólt rúgó Toldi vezetésével 7-4-re verte a Servette-et

LONDON, 211-ES BUSZ

Az emeletes 211-es buszon 
Hammersmithtől a Waterloo állomásig 
tart a panorámás utazás. A Chelsea 
futballklub stadionjánál indul a 
túra, majd a busz végiggördül a 
divatáruházakkal teli Kings Roadon. 
A járat ezután érinti a Westminster-
apátságot, a Parlamentet és a 
Big Bent, azután rákanyarodik a 
Westminster-hídra, ahonnan pazar 
látványt kínál a Temze folyó, a 
háttérben a London Eye óriáskerékkel. 
Ezen a ponton érdemes leszállni a 
járatról, és elsétálni a Buckingham-
palotáig. A Buckingham-palota 1837 
óta angol királyi rezidencia, a híres 
épület előtt zajlik délelőttönként a 
nevezetes őrségváltási ceremónia, 
amit nem szabad kihagyni.

GENF, INGYENES UTAZÁSI KÁRTYA

Ha repülővel érkezünk a városba, 
vagy a genfi kantonban foglalunk 

szállást, az ott-tartózkodás idejére 
ingyenes kártyával vehetjük igénybe a 

tömegközlekedést. A Jardin Anglais-ben 
lévő virágóra, a Genfi-tó szökőkútja (Jet 
d’Eau) és az óvárosban álló Szent Péter-
katedrális villamossal is megközelíthető. 

A villamoshálózat öt irányba futó ágai 
egy pontban (Plainpalais) találkoznak, 

ahol átszállhatunk bármely más járatra. A 
Szent Péter-katedrális Genf leghíresebb 

református temploma, amelyet Kálvin 
János tett világhírűvé. A város protestáns 

egyházi vezetője gyakran tartott itt 
prédikációt, a templomban ma is kiállítási 

tárgy a faragott széke.

5

6
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! Labdarúgóink még sosem kaptak ki francia csapattól Párizsban. 
Legutóbb, 1977-ben a PSG-vel játszottak 2-2-es döntetlent

PÁRIZS, 69-ES BUSZ 

Ha ezzel a járattal végállomástól 
végállomásig utazunk, valóban igazi 
városnézésen érezhetjük magunkat. A 
közel félórás út során a busz elhalad 
a Père-Lachaise temető előtt, megáll 
többek között a Bastille téren, a Rue 
de Rivolinál, a Notre-Dame előtt, a 
Tuileriák kertjénél, a Musée d’Orsay 
mellett és az Invalidusoknál is. És a 
végállomása? Naná, hogy az Eiffel-
toronynál van! A sírkertet, amely XIV. 
Lajos gyóntatóatyjáról, Père de la 
Chaise-ről kapta a nevét, 1804-ben 
alakították ki egy korábban virágzó 
park helyén. Ötven évvel később 
az addigi területet háromszorosára 
bővítették. Itt nyugszik többek között 
Jim Morrison, Edith Piaf, Molière, 
Yves Montand, Maria Callas, Chopin 
és Antoine de Saint-Exupéry is.

MÁLTA, 21-ES BUSZ

A földközi-tengeri szigetország olyan 
apró, hogy Vallettában, a fővárosában 

nincsenek önálló buszjáratok. A Vallettát 
és Sliemát összekötő 21-es busz azonban 
érinti a kis állam legszebb részeit, köztük 
a tengeri öböl jachtkikötőjét és a sliemai 

partszakaszt. Az öbölnél érdemes 
leszállni és fotózással eltölteni egy kis 
időt. Sliema városközpontjának neve, 

a The Strand valójában korzót jelent. A 
teljes partvonalán végighúzódó sétányt 

nyaranta halászok, szerelmespárok, 
kocogók, görkorcsolyázók, 

kutyasétáltató nyaralók töltik meg 
élettel. Ha este térnénk vissza Vallettába, 
válasszuk a kompot, amellyel mindössze 
10 perc alatt átérünk az apró fővárosba.

7

8
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! Velencében, 1922-ben Pataki 3, Nikolsburger 2, Tóth-Potya 2 
és Schwarz góljaival a Fradi 8-1-re verte a Veneziát

VELENCE, 1-ES VAPORETTO

A lagúnák városában ne bánjuk, ha 
nem telik gondolára, a vaporetto 
(vízibusz) is ugyanazokat a 
csatornákat járja. Az 1-es vaporetto 
a kanyargó Canal Grandén halad. A 
történelmi paloták látványa lenyűgöző. 
A Pizzale Romáról napközben sűrűn 
indulnak a hajók a Szent Márk tér 
felé. Itt található a Dózse-palota. 
A 14. századi épület eredetileg a 
Velencei Köztársaság vezetőjének 
palotája volt. Törvényszék, hivatalok, 
börtön és kínzókamra is helyet kapott 
benne. A Sóhajok hídja innen ível át 
a szomszédos börtönépületbe. 1923 
óta múzeumként működik. A gazdag 
képtárban többek között Hieronymus 
Bosch, Quentin Massys vagy Giovanni 
Battista Tiepolo festményeit őrzik.

PRÁGA, 22-ES VILLAMOS

A prágaiak többsége naponta használja 
a 22-es villamost, de egy 68 megállóból 

álló járat esetében ezen nincs mit 
csodálkozni. A villamos érinti többek 

között a Fehérhegyet (Bílá Hora), a 
Várat (Hradzsin), a Károly teret (Karlovo 

náměstí) és a Nemzeti Színházat 
(Narodni Divadlo). A Legionáriusok 

hídján (Most Legií) átkel a Moldva fölött 
és a Kisoldalon (Malá Strana) megáll a 

petříni siklóvasútnál. Ez a sikló a Petřin-
hegyre visz fel. Fent a kilátó melletti 

Tükörlabirintus kötelező látnivaló, 
különösen, ha gyerekkel vagyunk. A régi 
pesti Elvarázsolt Kastély tükörterméhez 

hasonlóan a labirintus után egy hatalmas 
szobában sokféle torzító és kacagtató 

tükör található. 

9

10
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72www.fradi.hu ! Két könyv is készült róla. Saját neve alatt a Valahogy mindig félúton
és Bartus Lászlótól a Varga Zoli disszidál

Január 1-jén lett volna hetvenhat. Papírjain ez a születési dátum szerepelt,
s noha szinte biztos, hogy pár nappal előbb jött világra, a zseniknek
– akár Petőfinek – ennyi titok kijár alighanem. Sorsával, játékával a Fradi
históriájának egyedi legendája lett. Varga Zoltánra gondolunk. SZÖVEG: N. PÁL JÓZSEF

Amikor huszonnyolc esztendő után – 1996. szeptember 
13-án – hazatért, a sport (s a labdarúgás), illetve 
körülményei legújabb kori nagy változása épp a 
befejezéséhez közeledett. Nyakig benne élve nem 
volt e váltás annyira feltűnő, ám visszatekintve 
egyértelműnek mutatkozik. Jómagam a centenáriumi 
olimpia – Athén helyett – Atlantának ítélésekor 
(1990. szeptember) estem gondolkodóba először 
alighanem: nem szent semmi se már, hisz amit (végső 
soron) pénzben mérhető sikernek neveznek, minden 
szempontot leigáz. A reánk tört szabadsággal az új 
világ parancsa is megérkezett, személyi számítógéppel, 
világhálóval, mobil-, majd okostelefonnal, a közösségi 
oldalak 

”
jelen vagyok, fontos vagyok” illúzióját elhintő 

virtuális valóságával, a hagyományos műveltség, 
látószög végső leépülésével, egyebekkel. 
Jobb lett-e a futball e sodorban, nem tudom, de 
szemléletünk átalakult, s minden módosulás az üzleti 
faktor térnyerését szolgálta ezután. Emlékezzünk: 
a hazaadás megtiltása, a hárompontos rendszer 
bevezetése, a BL elindítása (1992), majd az Eb és a vb 
létszámának emelése, az Aranylabda odaítélésének 
kinyitása, no meg a Bosman-szabály diadala (1995), 
ami – az emberi jog és a szabadság álorcájában – 
máig mindent megváltoztatott. Új szavakat tanultunk 
(rajongó, trófea, motiváció, top), színesedtek a 
futballcipők, összevissza számozták a(z idényenkénti 
változatban gyártott hazai és idegenbeli) mezeket, 
terjedt a belőtt séró, a tetkó, egyáltalán, a látvány – s 
persze a fogyasztás növelése! – lett fontos mindenütt. 
S mindent számolni kezdtünk mániákusan. Ki mennyiért 
cserél klubot, mennyit 

”
ér”, hány métert fut, hány 

”
játékperc” jut neki, hány gólpasszt, kulcspasszot 

”
jegyez”, hányadik az ilyen-olyan listán (a válogatottak 

FIFA-ranglistája 1993-tól, a Transfermarkt 2000-től 
létezik), a nemzedékeknek oly sokat jelentő klubhűség 
lomtárba került, s értékmérő lett, ki mennyit keres, 
ki hányszor vált csapatot. Új szavak, új kérdések, új 
szemlélet determinálja a futballról való beszédmódot 
ma már, s jaj annak – emberszámba se vehető –,
aki e módihoz igazodni képtelen.
Szó, mi szó, ez a kilencvenes évek második felétől, 
a kétezresek elejétől agresszíven tolakodó módi 

már nem Varga Zoltán világa volt. Sokan emlékeztek 
magyarországi játékára még, vagy egy idea sugallta 
áhítatra inkább, hisz tudható, a szurkoló memóriája 

”
szűkít”, s nem a konkrét mérkőzésre, jelenetre, 

hanem a megőrzött hangulatra, a vissza nem hozható 
mámorra (máskor keserűségre) emlékezik általában. 
S mivel Varga 1968 előtti honi pályafutása a magyar 
futball már romló – de a világszint tudatát még 
őrző – idejére esett, a szőke nyolcas rendhagyó, 
a közeghez illeszkedni képtelen személyisége és 
káprázatos bravúrjai (illetve azoknak emlékezete) a 

”
talán lehetett volna máshogy is” hitét hagyták reánk, 

a játékos távozása, a fociba vetett bizalom országos 
megroggyanása idején biztosan. S ezért hitték – hittem, 
akartam hinni 1996 táján én is –, hogy hazatérése, 
munkája nyomán csak megváltozik nálunk is valami. 
Úgy emlékszem: volt némi felhorgadás, de semmi sem 
változott meg egyértelműen!
Tíz éve ment el, áprilisban lesz tizenegy, egyre többször 
gondolok reá, és semmi kétségem, hogy 

”
szűkít” 

bizony az én emlékezetem is. Letisztultabb, így a 
személyiség összetettségére utaló jegyektől egyre 
mentesebb képet őrzök róla valószínűleg. 

”
Ki volt 

Varga Zoltán” – egyre inkább tudni vélem alighanem, 
miközben egyre kevésbé tudhatom biztosan, s 
öregedőben egy jobb, vissza már nem térő világ 
hírnökének, tanúsítójának – afféle titokőrzőnek – 
szerepébe emelem őt. Oda, ami hiányzik mindörökre, 
de ama létminőség áhítata nélkül élni mégsem lehet.
Abban viszont biztos vagyok, hogy a futball utóbbi 
évtizedeiben rögzült látásmóddal, kérdésekkel a 
pályáját, személyiségét, az egykor volt jelenséget 
érvénnyel megszólítani nem lehet. Mert mit 
tegyünk például azzal a kommentelővel, aki a 
Bundesligában szerepelt magyarok listáján egy ügyes 
középpályást eléje sorolna, csak azért, mert hosszú 
évek alatt többet volt a pályán? Mert a manapság 
uralkodó Transfermarkt (stb. stb., szóval mindent 
számokkal mérő) szemléletnek ez – a minőségérzék 
megroggyanása – lesz bizony a vége. S megvallom,
bár érteni vélem, de arra az állításra is fejcsóválva 
nézek, ami szerint Varga nagy hibája a türelmetlensége 
volt, hogy képtelen lett kivárni sorát, hogy sérelmezte, 

     A LEHETETLEN
OSTROMLÓJA
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73 www.fradi.hu! A zuglói pálya, ahol visszaadta lelkét a Teremtőnek,
ma a Varga Zoltán Sporttelep nevet viseli

VARGA NEM ELSŐ 
LENNI AKART A JÁTÉK 
SZERVEZETI-LÉLEKTANI 
STRUKTÚRÁJÁNAK EGYRE 
AGRESSZÍVABB – VALÓJÁBAN 
LEVÁLTHATATLANUL ÖRÖK – 
TÖRVÉNYE SZERINT,
HANEM OLYAN VILÁGOT, 
CSAPATOT ÁLMODOTT,
AHOL NINCS ELSŐ,
AHOL A SZERETET
FUTBALLJA ADJA
A HIERARCHIÁT

miért Albert, s miért nem ő az első. Elhiszem, hogy ezt 
így tapasztalta edzője, számos játékostársa s lényének, 
szerepének tanúja is, nem is tapasztalhatta másként, 
hisz ama 

”
futball szakos” látószögből kizárólag e 

válasz következhetett. Magam egy létszemlélet s 
a közeg szembenállására gyanakszom inkább, ami 
(csapatsportban különösen) összeütközéshez vezet.
Többször beszélgettem vele a szemébe nézve – a 
futballról keveset –, állítom, számára e játék nem a 
siker pénzben, trófeákban mért esélye, hanem az 
önkifejezés, az önmagunkká válás szabadsága, a 
misztikus unió (a teremtés csodájában való felolvadás) 
alkalma volt. Ama paradicsom visszavívásának, 
megérintésének pillanata, ahova beszökött a bűn, 
de hitünk szerint volt egyszer, s ezért emlékezünk 
reá. Varga nem első lenni akart a játék szervezeti-
lélektani struktúrájának egyre agresszívabb – valójában 
leválthatatlanul örök – törvénye szerint, hanem olyan 
világot, csapatot álmodott, ahol nincs első, ahol a 
szeretet futballja adja a hierarchiát. (Ezért van, hogy 
nem is győzelmet hozó góljai, hanem mozdulatainak 
varázsa él sokak emlékezetében, olyanokéban is 
nemegyszer, akik nem látták játszani...)
A lehetetlent ostromolta Varga Zoltán? Igen, a 
lehetetlent, akár Bach és Mozart muzsikája, József 
Attila vagy Weöres Sándor versei. Esendő emberek 
voltak ők is, többször 

”
szögletesen” mozdulók, ám 

az írást, a dallam lejegyzését a rontás erői gátolni 
képtelenek, s amit teremtettek, ragyog, Isten a maga 
végtelen tökélyéről üzen általuk, míg ember él a földön.

A futball más műfaj. Benne a teremtés öröme és a 
Sátán szándéka vívja harcát régóta már, az utóbbi 
időben látszólag egyenlőtlenül, de higgyük el: 
Varga Zoltán a jó oldalon állt. Emléke így maradjon 
meg nekünk, a haszon reménye sulykolta akarnok 
listázásokat meg úgyis megeszi az idő.
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MYRTO UZUNI

Született:
Berat (Albánia), 1995. május 31.

Magasság, testsúly:
178 cm, 64 kg

Poszt:
szélső, csatár

Klubjai:
Tomori Berat, Apolonia, Laci

(mindhárom albán),
Lokomotív Zagreb

(horvát)

MYRTO
UZUNI

74www.fradi.hu

# 13+1 

9. Kedvenc könyved, filmed, 
színészed, színésznőd?
Kizárólag a futball köti le az 
életemet, maximálisan csak a játékra 
és az edzésekre koncentrálok.
10. A szabadidődet mivel töltöd
a legszívesebben?
Otthon pihenek, készülök 
a következő edzésekre és 
mérkőzésekre. Nagyon jól érzem 
magam a Fradinál.
11. Mielőtt ide igazoltál, mit tudtál 
az FTC-ről, s mit tartasz a klub 
legnagyobb vonzerejének?
Az volt a fő vonzereje, hogy 
Magyarország legsikeresebb 
és legnépszerűbb egyesülete. 
Természetesen mielőtt ide 
igazoltam, azért utánanéztem, hová 
jövök, és örömmel olvastam, hogy 
Magyarország rekordbajnokánál, 
a legnagyobb szurkolótáború 
csapatban játszhatok.
12. Melyik tulajdonságot tekinted
a legfontosabbnak az életben
és a sportban?
A küzdeni tudást és a kitartást.
13. Melyek a közeli és távolabbi 
céljaid?
Tavasszal megnyerni a bajnokságot 
és a kupát a Fradival, no meg, hogy 
minél több gólt szerezzek. Örülök 
az albán válogatottbeli sikeremnek, 
az otthoni komoly elismeréseknek, 
ám jelenleg csak a Fradira 
koncentrálok, hogy itt a lehető 
legjobb teljesítményt nyújtsam, 
hiszen a távolabbi céljaimat is csak 
úgy érhetem el, ha a Ferencvárosban 
jó produkciót nyújtok.
+1. Életmottód röviden?
Napról napra, edzésről edzésre 
egyre jobbnak kell lennem.

1. Hogyan telt a gyerekkorod, miként 
kerültél a futball közegébe?
Apukám volt az első edzőm, nála 
kezdtem el focizni a szülővárosomban. 
A mai napig fontos az ő véleménye, 
meghallgatom a tanácsait.
2. Gyerekként melyik volt
a kedvenc csapatod és ki
a kedvenc játékosod?
Cristiano Ronaldo és a Manchester 
United.
3. Jelenleg kit tartasz a világon 
és Magyarországon a legjobb 
futballistának?
Cristiano Ronaldót, az NB I-ben 

pedig magamat mondanám.
4. Mi a Fradi legnagyobb erénye?

Nagyon összetartó a csapat, és átlagon 
felüli képességű játékosok alkotják a 
keretet. 
5. Hogyan sikerült beilleszkedned
a klubnál, mennyire vagy elégedett
a körülményekkel?
Az első pillanattól kezdve szeretettel 
és barátsággal fogadott mindenki a 
Ferencvárosnál. A körülmények pedig 
egyenesen ideálisak, csodálatos az 
edzőközpontunk és természetesen a 
stadionunk is.
6. Ha választhatnál, kivel találkoznál 
leginkább a világ ismert emberei közül?
Szerencsére ez már megtörtént. Mindig 
is Cristiano Ronaldóval szerettem volna 
találkozni, s ősszel, a Juventus elleni 
mérkőzéseken ez meg is valósult.
7. Kedvenc ételed, italod?
Roston csirkemell rizzsel, illetve
csakis a víz.
8. Milyen autóval közlekedsz?
Mercedesszel. 

! Az NB I-ben és a BL-ben 19 meccsen
5 gólt és 4 gólpasszt jegyzett összesen

A totó hagyományait 
megidézve 13+1 
kérdést teszünk

fel kedvenceinknek. 
Ezúttal labdarúgó-
csapatunk albán 

válogatott csatárát, 
Myrto Uzunit 

faggattuk.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

MYRTO
UZUNI

# 13+1 

1. Hogyan telt a gyerekkorod, miként 1. Hogyan telt a gyerekkorod, miként 
kerültél a futball közegébe?kerültél a futball közegébe?
Apukám volt az első edzőm, nála 
kezdtem el focizni a szülővárosomban. 
A mai napig fontos az ő véleménye, 
meghallgatom a tanácsait.
2. Gyerekként melyik volt2. Gyerekként melyik volt
a kedvenc csapatod és kia kedvenc csapatod és ki
a kedvenc játékosod?a kedvenc játékosod?
Cristiano Ronaldo és a Manchester 
United.
3. Jelenleg kit tartasz a világon 3. Jelenleg kit tartasz a világon 
és Magyarországon a legjobb és Magyarországon a legjobb 
futballistának?
Cristiano Ronaldót, az NB I-ben 

pedig magamat mondanám.
4. Mi a Fradi legnagyobb erénye?4. Mi a Fradi legnagyobb erénye?

Nagyon összetartó a csapat, és átlagon 
felüli képességű játékosok alkotják a 
keretet. 
5. Hogyan sikerült beilleszkedned
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