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Az MVM megújult, 
de a szívünk továbbra 
is zöld-fehér :)
Hajrá, Fradi!
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3 www.fradi.hu! 80 éve, 1941. május 18-án az Újpesten aratott 5-2-es győzelmével 
biztosította be 16. bajnoki címét labdarúgócsapatunk
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# TARTALOM 

! Dragóner Attila 10 éve, 2011. május 22-én játszotta
utolsó mérkőzését a Ferencvárosban, és góllal búcsúzott

18

62 22

Az első perctől, ahogy belépett a Népligetbe, pontosan tudtuk, 
Sergei Rebrov nem egy bratyizós alkat, vagy ahogy a klub 
elnöke jellemezte, nem egy nice guy, viszont az őszintesége és a 
munkamorálja példaértékű és kikezdhetetlen. Nem nézett semmit 
és senkit, ment előre a maga elképzelései szerint, nála csak az 
eredmény számított. Meg a szurkolók. Ezért is szerették annyira 
Kijevben az ultrák, mivel nála elsősorban a klub és a csapat számít, 
s ez így lett a Fradinál is. Kőkemény stílusával szép sikert ért 
el, történelmet írt a zsinórban megnyert három bajnoki címmel, 
a BL-csoportkörbe jutással – ennél többről a legfanatikusabb 
Ferencváros-hívek sem álmodhattak. Sergei Rebrov mégsem 
penget érzelmi húrokat, nem bókol senkinek, ha kell, az aranyérem 
küszöbén is keményen odamond a játékosoknak. Mint például 
Kisvárdán, ahol a gól nélküli döntetlen után többek közt ezt 
mondta: ”Nem érdemeltünk győzelmet. Nem is tudom, mi 
lenne, ha nem tizenhárom pont az előnyünk. Meg kell kérdezni 
a játékosoktól, hogy le akarják-e zárni a szezont vagy már a 
szüneten gondolkodnak.”
Tény, a kisvárdai bajnoki számunkra egy észak-koreai filmhez 
hasonlított, nézhetetlen, unalmas és eseménytelen volt. Én 
legalábbis nem emlékszem olyan Fradi-meccsre az elmúlt 
évtizedekből, de még a kilencvenedik születésnapját áprilisban 
betöltött, sokat megélt Fradi-drukker ismerősöm sem, amelyen 
ne lőttünk volna kapura, márpedig Kisvárdán ez esett meg velünk. 
A kemény szó hatott, a csapat összekapta magát, jó játékkal 
legyőzte az ősi rivális Újpestet, megnyerte a bajnokságot, 
amiért őszinte elismerés illeti a társaságot, elvégre évek múltán 
senki sem a kisvárdai bajnokira, hanem a 32. bajnoki címre 
és a BL-csoportkörre emlékszik majd.
S ez így van rendjén. Mint ahogy a Fradi-szurkolók is 
hagyományosan értékelik a szenvedélyt és az őszinteséget, ami 
mindenkor a szabadság szinonimája egyben. Akik pedig tanúi 
voltak a klub tíz évvel ezelőtti állapotainak vagy a tizenöt évvel 
korábbi, piszkos és fondorlatos kizárásunknak az NB I-ből, még 
inkább értékelik azt, hogy manapság virágzik a Ferencváros; 
ráadásul már nem csak a futballban.
Csúcs ez a klub! – mondjuk ki bátran.
A drámákkal és tragédiákkal terhelt mostani világunkban a Fradi 
sikere sok családnak szerzett derűsebb pillanatokat, bónuszként 
még Sergei Rebrovot is láttuk önfeledten mosolyogni. Higgyünk 
abban, hogy közösen örvendünk majd a jövőbeni sikereknek is. 
De már a lelátón, egészségben és a legendás hangulatban…
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LEVÉL #

! Szintén tíz éve, a Pápa 3-0-s legyőzésével lett bronzérmes 
focicsapatunk, lezárva történelme legkilátástalanabb korszakát
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NAGY IDŐK NAGY TANÚJA

Április 15-én szép és kerek évfordulóhoz érkezett Malatinszky Tibor, 
aki 90 éve, a Herendhez közeli Szentgálon látta meg a napvilágot. 
A sokat látott Fradi-szurkoló első mérkőzését a szintén fradista édesapja 
társaságában még hétéves gyermekként látta, legnagyobb kedvence Sárosi 
György és öccse, Sárosi III Béla volt. Malatinszky Tibor ott volt 1947-ben azon 
a magyar–osztrák válogatott meccsen, amikor leszakadt az Üllői úti stadion 
Viharsarok felőli része, ő azonban az állóhelyen megúszta sérülés nélkül. 
A 90 éves ünnepelt azon kevés, még élő Ferencváros-drukkerek közé 
tartozik, akik a régi fatribünös pálya, a Népstadion, az Üllői úti Albert 
Stadion és a Groupama Aréna lelátóján is buzdíthatták imádott csapatukat. 
Rajongását híven jelzi az is, hogy évek óta nagy szeretettel és odaadással 
készíti a rejtvényeket, feladványokat a Zöld & Fehér magazinnak. 
Isten éltesse sokáig hűséges szurkolónkat!

ÜNNEPELT A GRÓF IS

Arisztokrata és fradista csillaghegyi családba született 1956. április 9-én 
Esterházy Márton, aki patinás budai együttesek – III. Kerület, Budafok – 
érintésével 21 évesen igazolt gyermekkora kedvenc csapatához, majd két 
évig volt a Ferencváros labdarúgója. Édesapja és bátyja, a közismert író, 
Esterházy Péter egyaránt rajongott a Fradiért, az élet azonban úgy hozta, 
hogy Marci végül a Honvédban ért el nagyobb sikereket, Kispestről lett 
válogatott is, a nemzeti csapatban 29 fellépésen 11 gólt jegyzett.
A fradistákkal is megmaradt a baráti kapcsolat. Nem véletlen, hogy 
az immár 65. születésnapját ünneplő Esterházy Marci az utóbbi években 
rendre feltűnik az FTC népligeti bázisán: miután Kótai Misivel edzettek 
egy kiadósat az ökölvívóteremben, a Grófnak becézett hajdani 
remek csatár jókat anekdotázik korábbi fradista társaival, barátaival, 
például a legendás Ebedli Zolival.

BAJNOK HERCZEGEK

Szombathelyen ren-
dezték meg a téli dobó 
magyar bajnokságot, 
amelyen az FTC két 
gerelyhajítója, Herczeg 
György és Herczeg 
Attila is elindult. György 
a felnőttek és az 
U18-asok mezőnyébe 
is nevezett, előbbiben 
69,34 méteres dobá-
sával bronzérmes lett, 
egyben teljesítette a ju-
nior világbajnoki szintet 
is. A korosztályos küz-
delmekben ennél is na-
gyobb, 73,92 méteres 
dobással nyert. Öccse, 
Attila 54,07 méterrel a 
serdülők között szerzett 
aranyérmet.

GYORS

# HÍREK 

6www.fradi.hu ! A Hírességek Csarnokának tagja lett korábbi kosarasunk, 
Németh Ágnes, aki részese volt az USA elleni FTC-sikernek

OTT VANNAK A SZEREN

Először rendeztek fiú ifi és kadet szerbajnokságot Balázs Krisztián nélkül, 
aki korábban rendszereresen vitte a prímet a ferencvárosi 
eredménysorokban. Az FTC-Telekom Férfi Tornaszakosztályának kiváló 
utánpótlás-műhelyében pallérozódó fiatalok azonban nélküle is viszik 
tovább a stafétát, hiszen a kadet korosztályos versenyeken megszerezhető 
18 éremből 12-t szereztek a fradista tornászok Zámbori Zala és Nagy Márk 
vezérletével. Fradista győzelem született talajon, ahol Zámbori Zala, Nagy 
Márk és Buzási Bertalan trió kibérelte az FTC-nek a dobogót, valamint 
gyűrűn is, ahol a győztes Zámbori Zala mellé Ujvári Benedek állhatott fel 
bronzérmesként a dobogóra. Korláton már Nagy Márk hozta a bajnoki 
címet, míg Zámbori Zala harmadik lett, majd lovon és ugrásban is hoztak 
mindketten egy-egy ezüst- és bronzérmet. Zárásként Zámbori nyújtón is 
szerzett még egy bronzérmet, így egyik szeren sem maradt érem nélkül. 
Az ifiknél is volt éremhalmozó indulónk Laczkó Levente személyében, aki 
szintén mind a hat szeren szerzett érmet, talajon ezüstöt, lovon, gyűrűn, 
ugrásban, korláton és nyújtón pedig bronzot.

ISTEN NYUGOSZTALJON, MÁRK BÁCSI!

84 évesen elhunyt a Ferencváros labdarúgó-utánpótlásának egyik 
rendíthetetlen alakja, Kubatov Márk. Márk bácsi 25 éven át volt intéző 
az utánpótlásban, de lényegében mindent vállalt, amivel segíthette a 
Ferencvárost. Gyerekkora óta hordozta magában lankadatlanul a fradizmust, 
így az adminisztráció mellett megesett, hogy edzette is a fiatalokat, az 
Albert Stadionban pedig hangosbemondóként is szolgált. Kubatov Gábort 
a nagybátyjaként igyekezett jó tanácsaival segíteni az elnöki székfoglalót 
követően a Ferencváros újraépítésében. Márk bácsi emlékét örökké 
megőrizzük. Nyugodjék békében!

ELMENT  
A FRADISTA VITÉZ

Nyolcvannyolc éves 
korában elhunyt Vitéz 

Holl Ferenc, az 1956-os 
Vitézi Lovagrend Világ-
szövetségének alapító 
tagja, aki élete végéig 

hűséges szurkolója volt 
a Fradinak; nem vélet-
len, hogy mindkét fia 

a klubban futballozott. 
Holl Ferenc hűséges 
volt szülővárosához, 
Siófokhoz, ahol dísz-
polgári címet kapott, 
továbbá a hazához 

és a Ferencvároshoz. 
Az elmúlt évtizedekben 
a forradalom eszméjé-
nek és emlékének ápo-
lásának szentelte életét, 
és persze folyamatosan 

figyelemmel kísérte a 
Fradi szereplését is.

GYORS

7 www.fradi.hu! Szabadfogású birkózónk, Muszukajev Iszmail 
képviselhette a Fradit az április végi varsói birkózó Eb-n

HÍREK #



KISFILMET 
KÉSZÍTETTÜNK 
A TÖRTÉNELMI 
SZEZONRÓL

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., Ángel Sanz Briz út 13., 1300 Budapest, Pf. 278.  

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

PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu  
OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu  

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

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

PROJEKTMENEDZSER: Kertesi Antal 
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely 

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

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

FELELŐS VEZETŐ: Peter Krummholz

TERJESZTÉS: 
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt. 

ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1. 
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu 

Tel.: +36-20-666-7733. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,  
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-20-
666-7744, zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444, 

kiadoireklamacio@posta.hu

Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei, 
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető 

a www.marquardmedia.hu weboldalon. 

A kiadó a MATESZ tagja! 

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

felelősséget nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk 
és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek. 

Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói 
fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.

A MARQUARD GROUP EGYÉB TERMÉKEI: 
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD, 

SHOPAHOLIC, SHOPPIEGO, VEGYÉLHAZAIT 
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, 

BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4, 
N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,  

MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN, 
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS, 

4NETPLAYERS, GOLEM  

Az itt írt e-mail 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

Szurkolóink már megszokhatták, hogy labdarúgócsapa-
tunk nagy-nagy sikereivel a FradiMédia is részletesen 
foglalkozik. Szeretjük ilyenkor lépésről lépésre bemutatni, 
milyen apró győzelmek kellettek a nagy eredményekhez, 
utólag részletezni és végigvenni, hogy a csapat körüli egy-
egy esemény hogyan befolyásolta akár a teljes évadot. 
Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a 2020/21-es 
idény végén is adott okot rá Sergei Rebrov együttese, 
hogy nagy munkába vágjunk. Kisfilmben foglaltuk össze 
a Bajnokok Ligája csoportkörében történteket és a zsinór-
ban megszerzett harmadik aranyérmet. 
Ilyenkor nemcsak korábbi anyagainkat vágjuk össze 
egy nagy egésszé, hanem megkeressük azokat a nem 
használt, eddig még nem látott felvételeket, amelyek a 
kulisszák mögött, azaz az öltözőben, az öltözőfolyosó-
kon, egy-egy interjú előtt, után vagy a játékosok egymás 
közötti, elcsípett beszélgetései során készültek. 
Így exkluzív jeleneteket mutathatunk a világ legnagysze-
rűbb stadionjából, a barcelonai Camp Nou-ból, a torinói 
drámáról, ahol csak egyetlen percen múlott a világraszóló 
pontszerzés, illetve a Dinamo Kijev elleni fantasztikus 
feltámadásról a Groupama Arénában. 
Kisfilmünket április 27-én, kedden láthatták először druk-
kereink az M4 Sporton futó Fradi TV-ben. De ha esetleg 
lemaradtak volna róla vagy szívesen újranéznék, akkor 
látogassanak el a FradiMédia YouTube-csatornájára!

Szűk félórában foglaltuk össze labdarúgócsapatunk 
történelmi idényét. Fókuszban a Bajnokok Ligája 
csoportköre és a zsinórban harmadik alkalommal 
megszerzett bajnoki aranyérem. 
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

! 110 éve, 1911. április 30-án Schlosser 6 és Weisz 1 góljával, 7-1-es 
győzelemmel  járult hozzá bajnokcsapatunk az UTE kieséséhez8

TEGYÜNK MA 
A HOLNAP 

FRADIJÁÉRT!

Támogassa adója 1 %-val az Albert Flórián 
Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítványt! 
Adószám: 18296147-1-43



A Fradinak legendás fotósai voltak, elég, ha Magdics László és 
Pozsonyi Lajos nevét említjük. Mindketten nagyszerű, felejthetetlen 
felvételeket hagytak maguk után, s nem csak a sportolókkal, a 
szurkolókkal is remek kapcsolatot ápoltak, mindenki szerette 
őket. Olyan sikert azonban egyikük sem ért el – más kort éltünk 
akkoriban –, mint a közelmúltban Szilágyi Anna, aki a FradiMédia 
kiküldött tudósítójaként dolgozott a 2020-as vízilabda Európa- 
bajnokságon. Az ifjú kolleginánál felütésként arról érdeklődtünk, 
mennyire változtak meg a mindennapjai a szép siker, a komoly 
médiaérdeklődés következtében.

” Alaposan felpörgött az életem,
sok interjút adtam, de nincs kétségem 
afelől, idővel lecseng a felhajtás. 
Jól tudom, a FradiMédia és a Fradi 
pólósai nélkül szóba sem kerülhetett 
volna a nevem, hiszen nem kevesebb, 
mint hét válogatott játékosunk 
szerepelt a tornán.”
A díjnyertes fotó azt a pillanatot örökíti 
meg, amikor Märcz Tamás szövetségi 
kapitánnyal az örömittas Jansik Szilárd 
zuhan a medencébe Mezei Tamás 
asszisztenciája mellett, vagyis a témához 
két fradista vízilabdázó is hozzájárult.  

” Inkább a kapitányra fókuszáltam, 
az meg sorsszerű, hogy két fradista 
segítségével sikerült elkapni ezt 
a pillanatot” – árulta el Szilágyi Anna, 
akinek a képeivel a Zöld & Fehérben is 
találkozhatnak olvasóink.

” Ha szükség van rá, örömmel készítek 
felvételeket a Zöld & Fehérnek, hiszen 
megtiszteltetés számomra ezt a 
klubot szolgálni, ahol a sportolók, 
a versenyzők is mindig szeretettel 
fogadnak, mint ahogy büszkék rám a 
szüleim és a két testvérem is. Jól érzem magam a Ferencvárosnál, 
úgy jövök le nap mint nap a klubba, mintha hazaérkeznék.”
Személyesen ismertem Magdics Lászlót és Pozsonyi Lajost, 
ezért bátran mondhatom, a két közkedvelt és kellően kritikus 
fotós is csettintene a díjnyertes felvétel láttán, mi meg 
csak annyit tehetünk hozzá: Csak így tovább, Szilágyi Anna!

DÍJNYERTES PILLANAT
Az FTC eseményeinek egyik fotóriportere, Szilágyi Anna 
nyerte az AIPS Médiadíját a fiatal fotósok versenyében. A 2020 
januárjában az Eb-győztes vízilabda-válogatott ünneplését 
megörökítő, az Európa-bajnokok című képe ötfordulós 
zsűrizésen keresztül jutott el az utolsó nagy lépésig, a hármas 
döntőig. A 23 éves győztes magazinunknak 
is beszélt sikeréről. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

# HÍREK 
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Egyre több e-autót használnak a magyarok

Az egyik legmodernebb és leginnovatívabb elektromos autó, a Volkswagen 
ID.3 is bekerült az E.ON Hungária Csoport e-flottájába, jelentette be közös 
sajtótájékoztatón az energiavállalat, a Porsche Hungaria és Mercarius 
Flottakezelô. Az e-mobilitásban aktív vállalatok vezetôi arra számítanak, 
hogy az elektromos autók térnyerése az idén is folytatódik. Az új, tisztán 
elektromos Volkswagen ID.3-at a Mercarius Flottakezelô márkanagykövete, 
Vogel Adrienn gyorsasági- és raliversenyzô tesztelte az eseményen.

Az E.ON Hungária Csoport 2017 óta 
kínál vállalkozások és önkormányzatok 
számára E-flotta szolgáltatást havidíjas 
konstrukcióban, az energiacég flottá-
jában már 19 típusú tisztán elektromos 
autó közül lehet választani, a flottában 
ezentúl az egyik legmodernebb és legin-
novatívabb elektromos autó, a Volkswa-
gen ID.3 is elérhetô.

„Az elektromos autózás önmagában is 
élmény. Egy életérzés, amiben benne 
van a felelôsen, a holnapra is gondolva 
hozott döntés öröme, a tudat, hogy itt  
és most, már a jövô útját járjuk. A napi 
csendes és kipufogógázmentes autó-
zások, mindaz, amit az e-autózás hozott 
számunkra. De miért ne lehetne benne 
ugyanaz a felfokozott érzés is, ami az 
elsô autómobilok megjelenése óta 
izgalomba hozza a közönséget: az új 
modellek közötti választás lehetôsége? 
A zöld, fenntartható jövõ felé vezetô 
út tisztán látható elõttünk, E.ON E-flotta 

partnereink dolga mindössze annyi, 
hogy eldöntik, melyik villanyautóval 
gurulnak végig rajta” – mondta Jam-
niczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport 
igazgatóságának tagja.

A 100 százalékban magyar tulajdonú 
Mercarius Flottakezelõ Kft. még a koro-
navírussal sújtott 2020-as évben is 80-ról 
120 fõre növelte dolgozói, 5 ezerrõl 
pedig 9 ezerre az általa kezelt autók 
számát. A cég sikeres együttmûködésre 
tekinthet vissza az E.ON-nal, amelynek 
egy újabb fejezete nyílik a flottabôví-
téssel. 

„Örömmel tölt el, hogy részesei lehetünk 
ennek a kooperációnak, hiszen mindany-
nyiunk közös célja egy élhetõbb, tisztább, 
zöldebb jövô megteremtése. Flottake-
zelõként és a fenntartható közlekedés 
elkötelezett támogatójaként az e-mobili-
tás biztosításával tudjuk a legtöbbet tenni 
ezért a nemes célért” – mondta Rónai-
Horst László, a Mercarius Flottakezelô Kft. 
ügyvezetõ igazgatója.

A Porsche Hungaria 1990 óta forgal-
mazza Magyarországon a Volkswagen 
gépjármûveket és a cég élen jár az 
elektromos autók magyarországi impor-
tálásában is.

„Büszkék vagyunk rá, hogy importõr-
ként aktív részesei vagyunk ennek az 
együttmõködésnek. Cégünk mindig 
is úttörõ szerepet töltött be a magyar 
autópiacon és az e-mobilitásban is 
erre a szerepre törekszünk” – mondta 
Németh Balázs, a Porsche Hungaria Kft. 
ügyvezetõ igazgatója.



AZ ELMÚLT TÍZ ÉV 
LEGSIKERESEBB 
FRADI-SZEREPLÉSE
Kiválóan versenyeztek úszóink a 123. felnőtt országos bajnokságon a Duna 
Arénában, ahol összesen nyolc érmet, köztük két aranyat, négy ezüstöt 
és két bronzot nyertek. A sort Mihályvári-Farkas Viktória nyitotta egy 
ezüstéremmel 800 méter gyorson, majd Verrasztó Dávid 200 m pillangón 
lett harmadik. Ezüstérmet szerzett a Biczó Bence, Mándli Benedek, Mészáros 
Dániel, Hímer Krisztofer összeállítású 4x200-as gyorsváltónk, majd Verrasztó 
Dávid megszerezte az első bajnoki aranyunkat 400 vegyesen. Ugyanezen 
számban Mihályvári-Farkas Viktória csak Hosszú Katinkát nem tudta 
megelőzni, második lett, akárcsak Verrasztó Evelyn egy remek hajrával 
a 200 m gyorsúszás döntőjében. Török Dominik is megszerezte első érmét, 
miután a harmadik helyen ért célba 200 m mellen. Végül az éremgyűjtést 
keretbe foglalva, az 1500 méteren olimpiai A szinttel már rendelkező, 17 éves 
junior világbajnokunk, Mihályvári-Farkas Viktória megszerezte első felnőtt 
bajnoki címét. Az FTC ezzel az összesített pontversenyben a harmadik lett. 
Összehasonlításként: klubunk az elmúlt 10 évben kétszer is a 20. helyen 
kívül zárt, eddigi legjobb helyezése az előző két ob-n egyaránt a 4. hely volt.

GYORS

Verrasztó Dávid
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KIKI LETETTE 
NÉVJEGYÉT 
A FELNŐTTEK KÖZT

Először indult a felnőtt 
szerbajnokságon 
kiváló tornászunk, 
Balázs Krisztián. 
Ifjúsági olimpiai, 
illetve junior Európa-
bajnok tornászunk 
korláton 13.500 
ponttal megszerezte 
első felnőtt bajnoki 
címét. Emellett gyűrűn 
második (12.766), 
lólengésben pedig 
harmadik lett (13.400), 
míg nyújtón a negyedik 
helyen végzett (11.900). 
Jól szerepelt felnőtt, 
ifjúsági és kadet 
csapattársaival a szuper 
csapatbajnokság 
első fordulójában is. 
A Balázs Krisztián, 
Severin Kranzlmüller, 
Laczkó Levente, 
Ujvári Benedek, Varga 
Botond és Buzási 
Bertalan alkotta csapat 
220.950 ponttal a 
harmadik helyen zárt. 
Kiki a teljesítményével 
mind a hat szeren 
biztosította helyét 
az április végi, bázeli 
Európa-bajnokságon.

! Szemes Gergő a dohai felnőtt Grand Prix-versenyen is vívott, 
a 152 fős mezőnyben az 54. helyen végzett

ERŐPRÓBA 
EURÓPÁBAN
Március elején a lengyelországi Torunban rendezték a fedett pályás atlétikai 
Európa-bajnokságot, amelyre három ferencvárosi versenyző, Kazi Tamás, 
Máté Tamás és Pap Kristóf is kvalifikálta magát. Pap Kristóf a férfi távolugrás 
selejtezőjében 766 centiméteres ugrásával a 10. helyen zárt, mindössze 
nyolc centiméterrel maradt le a fináléról. A sok világversenyt megjárt Kazi 
Tamás a 800 méteres síkfutás selejtezőiben – több mint három másodperccel 
elmaradva a februári budapesti nyílt fedett pályás versenyen futott 1:48.74 
perces szenior világcsúcsától – 1:51.85 perces idővel a hetedik helyen végzett 
és nem jutott tovább. Máté Tamás a 60 méteres síkfutás selejtezőinek 
negyedik futamában 6.78 másodperces eredménnyel az ötödik helyen zárt, 
és nem jutott tovább. Az előző szezonban még ifjúsági korú Máténak Pap 
Kristófhoz hasonlóan ez volt az első felnőtt világversenye.

Eközben az olimpiai kvóta megszerzéséért hónapok óta Splitben készülő 
magyar bajnok diszkoszvetőnk, Huszák János egy nemzetközi viadalon 
végzett második helyen az idei világranglista 3. helyét jelentő, 64,39 méteres 
dobásával, amellyel korábbi téli egyéni csúcsát (63,03 m) is megdöntötte. 
Huszákot csak a szlovén világranglista-vezető Kristjan Čeh tudta megelőzni. 
Huszák egy héttel később a horvát dobóbajnokságon szerzett aranyérmet, 
miután első próbálkozásából 63,26 métert dobott.

GYORS

Huszák János és edzője, Varga Roland
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SZEMES GERGŐ ISMÉT 
MAGYAR BAJNOK

Az UTE vívóterme 
adott otthont az 
utánpótlás ob-nak, ahol 
a junior korosztályban 
Szemes Gergő kiváló 
teljesítménnyel 
aranyérmes lett, 
míg Horváth Keán 
és Horváth Soma a 
nyolcas döntőben az 
ötödik, illetve hetedik 
helyet szerezte meg. A 
női junior elődöntőkben 
összesorsolt Zsoldosi 
Karolina és Tölgyesi 
Zsófia révén már biztos 
volt egy ferencvárosi 
érem, de végül kettő 
lett, Karolina ezüstöt, 
míg Zsófia bronzot 
szerzett. A kadet 
korosztályban a fiúknál 
a hatodikként zárt Tóth 
Zsombor, a nőknél a 
nyolcadik Bukor Petra 
volt a legjobb fradista.
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Turai Zsuzsa

Schumicky Miklós

Franko Csaba

Kusdra PatrikLinka Péter

# 
enfradim

Vegyél részt 
te is  

a Zöld & Fehér 
magazin  

szerkesztésé-
ben, fotózz, 
és töltsd fel 

képeid  
Instagramra  
#enfradim  
jelöléssel!



16www.fradi.hu ! Az autósportnak is kedvelője, egy csuklós 
Ikarus busszal teljesítette a Budapest–Bamako-ralit

# PASSZ

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

A lábvizet is 
megitta volna

TOBAK 
CSABA

Takács Andráshoz, az FTC Kereskedelmi Kft. 
ügyvezetőjéhez:
Emlékszel, amikor 2009-ben megismerkedtünk 
a legendás első emeleti irodában, milyen 
viszonyok uralkodtak a klubban? 

Ezúttal Pogány László, labdarúgócsapatunk egykori 
kitűnő balszélsője kérdezte Tobak Csabát, a Fradi 
Múzeum vezetőjét: emlékszik-e arra, a régi stadionban 
hol voltak elhelyezve a serlegek és az ereklyék? 
Persze, hogy emlékszem, hiszen az összes kupát 
és relikviát magam fotóztam végig egyesével. Az első 
emeleten, a múzeumban volt elhelyezve a kupák java,  
a Kispéter és a Toldi Teremben is ki volt állítva sok-sok 
értékes trófea és ereklye. Amikor bezártuk a régi 
stadiont, minden darabot vigyázó kezekkel, 
egyenként csomagoltunk el.

S akkor, íme, a szűkebb fradista körökben csak 
Tutinak becézett múzeumi vezető története, 

amely szintén a régi Üllői úti stadionhoz fűződik, 
ahová már gyerekként áhítattal lépett be:
– Már gyerekként imádtam bejárni a régi stadionba, 
tisztán előttem van a kép, ahogy a legendás 
krónikás, Nagy Béla ül az asztala mögött, pötyög 
a régi írógépén, a falon körbe végig zászlók virítanak, 
no meg mindenkiből árad a klub határtalan szeretete. 
A kilencvenes évek közepén egy alkalommal volt 
szerencsém éppen akkor betérni a Fradi Múzeumba, 
amikor a legendás irodában Nagy Béla és Albert 
Flórián a szomjukat oltották. Barátságosan, nagy 
örömmel fogadtak, az általam rajongva szeretett két 
ember rögtön megkínált egy fröccsel. Arra még most 
is kristálytisztán emlékszem, ahogy Béla szobájában 
a hűtő tetején katonás rendben sorakoztak az 
FTC-címeres poharak, akárcsak egy pedáns 
presszóban, jobb kézről pedig a befűzött és archivált 
Fradi-újságok. S persze minden két színben, zöldben 
és fehérben pompázik. Az akkori szurkolótársaim, 
barátaim pontosan tudják és tanúsíthatják, hogy 
nem vagyok nagyivó, a bor és a fröccs különösen 
nem a kedvencem. Ennyi év távlatából sem 
tagadom, nem esett jól a fröccs, talán még a hideg is 
kirázott tőle, azóta sem ittam bort szódával, 
de ha akkor a két felejthetetlen legenda, a Császár 
és a Krónikás lábvízzel kínál meg, azt is örömmel 
legurítottam volna a torkomon. Bárcsak ma 
is megtehetném, hogy egy győztes meccs után 
koccintok velük, bármivel, akár fröccsel is.
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TÖRTÉNELMI 
CSÚCSON
Talán így volt megírva. A 30. fordulóban, az Újpest feletti győzelemmel vált 
matematikailag is bizonyossá, hogy a Ferencváros zsinórban harmadszor, fennállása 
során harminckettedszerre megnyeri a magyar labdarúgó-bajnokságot. Sergei 
Rebrov vezérletével a csapat történelmi távlatban is kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott az elmúlt három idényben. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

Dibusz Dénes 
Bogdán Ádám 
Szécsi Gergő

Az FTC 32. bajnoki címét 
megnyerő csapat névsora  Kapusok:

A TRIPLÁZÁSSAL,
AZ EURÓPA-LIGA, 
MAJD A BAJNOKOK 
LIGÁJA FŐTÁBLÁJÁNAK 
ELÉRÉSÉVEL
A FERENCVÁROS
SERGEI REBROV 
VEZETÉSÉVEL
TÖRTÉNELMI
TÁVLATBAN IS 
KIEMELKEDŐ
HÁROM IDÉNYRE 
TEKINTHET VISSZA

KIEMELKEDŐ
HÁROM IDÉNYRE 
TEKINTHET VISSZA

TÁVLATBAN IS 
KIEMELKEDŐ

TEKINTHET VISSZA

TÖRTÉNELMI
TÁVLATBAN IS 
KIEMELKEDŐ
HÁROM IDÉNYRE 
TEKINTHET VISSZA
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Rivális nincs, nem is volt, a Ferencváros önmagával 
versenyzett a bajnokság hajrájában. Csupán az volt a 
kérdés, mikor reszelhetjük meg végre a torkunkat és 
fújhatjuk a nóta refrénjét: ”Újra bajnok lett a Fradi!”
Az első esély a Puskás Akadémia elleni hazai 
mérkőzésen kínálkozott. A csapat úgy játszott, 
mint 2021-ben a legtöbb találkozón: helyenként 
kimondottan jól, de nem végig, kilencven percen 
át, az összpontosítás olykor kihagyott. Így is meg 
lehetett volna a győzelem, de be kellett érnünk az 
1-1-es döntetlennel.

” Mindig nagyon nehéz a Puskás Akadémia ellen 
játszani. Sokadszorra kaptunk gólt a meccs 
elején, így utána futottunk az eredmény után. 
Büszke vagyok a csapatra, hiszen a fiúk ma 
is nyerni akartak. Nagyon nehéz ilyen hosszú 
ideig zárt kapuk mögött játszani, én nem tudom 
megadni a játékosoknak azt a motivációt, amit a 
szurkolók jelentenek” – mondta akkor Rebrov, tehát 
összességében dicsérte a játékosait.
S történt még valami azon a meccsen, amiről szót 
kell ejteni.

” Egyéves élő szerződésem van a Ferencvárossal. 
Még én sem tudom, mit hoz a holnap” – jegyezte 
meg ukrán vezetőedzőnk, s azóta is napirenden van, 
vajon jövőre is ő irányítja-e a csapatot.
A 29. fordulóban Kisvárdára utazott a Fradi, s ne 
szépítsük, az idény egyik leggyengébb játékával 0-0-
t játszott. Sergei Rebrovnak ez a döntetlen cseppet 
sem tetszett.

” Nem érdemeltünk győzelmet. Lassúak voltunk, 
túlzottan biztonságra törekedtünk, mintha nem 
vettük volna komolyan a meccset. Hogy nyomás 
lenne a csapaton? Tizenhárom pont az előnyünk: 
mi lenne, ha ugyanannyi pontunk lenne, mint a 
Kisvárdának? El kell beszélgetnem a fiúkkal, le 
akarják-e végre zárni a bajnokságot, vagy arra 
várnak, hogy a Puskás Akadémia hibázzon” – 
fakadt ki vezetőedzőnk, természetesen cáfolva azt 
a spekulációt, miszerint csak azért gyengélkedik a 
csapata, mert az Újpest ellen akarja bebiztosítani az 
aranyérmet. 
Sergei Rebrov olyan, mint egy profi pókerjátékos, 
nehéz az arcáról érzelmeket leolvasni, de nem is 
színész, hogy szerepet játszana, a felháborodása 
őszinte volt.
A beszélgetésnek lett foganatja. S még valaminek. 
A szurkolók nem szidták a fiúkat, ellenkezőleg, 
a derbire tartó csapatot a busznál fogadták. 
Hamberger Ákos vezérszurkoló lelkesítő beszédet 
mondott, majd görögtűz gyúlt, s következett néhány 
nóta, amelybe aztán már a felvételek tanúsága 
szerint a játékosok is belekapcsolódtak.

Mindennek meg is lett az eredménye. A Fradi az 
idényben harmadszor is rendkívül magabiztosan 
verte meg a nagy riválist, ezúttal 3-0-ra. A 
szurkolók természetesen ott voltak a stadionnál, a 
csapat megköszönte a buzdítást, Rebrov pedig a 
következőképpen értékelt:

” A Ferencváros egyik legjobb mérkőzését láthattuk 
ebben az idényben. Kielemeztük a Kisvárda elleni 
meccset és az azon elkövetett hibákat. Nagy lökést 
adott az is, hogy a szurkolók meglátogatták a 
csapatot a szállodánál. Kétségkívül a Fradinak 
van a legjobb szurkolótábora Magyarországon, 
emlékszem, amikor a BL-csoportkörbe bejutottunk, 
akkor is hogyan ünnepeltek a stadionon kívül. 
Fantasztikus eredmény a három bajnoki cím 
egymás után. Büszke vagyok arra, hogy a 
Ferencvárosnál dolgozhatok, ez egy nagy klub.”
Nem véletlenül érezzük úgy, mintha félbemaradt 
volna ez a nyilatkozat. Sergei Rebrov interjút adott 
magazinunknak, s természetesen a jövőjéről is 
beszélt.
A jelenben azonban az ünneplésnek van itt az ideje. 
A triplázással, az Európa-liga, majd a Bajnokok Ligája 
főtáblájának elérésével a Ferencváros Sergei Rebrov 
vezetésével történelmi távlatban is kiemelkedő 
három idényre tekinthet vissza.

Abraham Frimpong, Miha Blazic, Adnan Kovacevic, Lasha Dvali,
Samy Mmaee, Eldar Civic, Marcel Heister, Botka Endre,
Lovrencsics Gergő, Henry Wingo, Csontos Dominik

Védők:



AMIKOR FEBRUÁR 7-ÉN
A GROUPAMA ARÉNÁBAN 
2-0-RA MEGVERTÜK
A FEHÉRVÁRT, SOKAN 
MÁRIS ELKÖNYVELTÉK
A FERENCVÁROS
32. BAJNOKI ARANYÉRMÉT. 
NEM ALAPTALANUL – 
AKKOR MÁR 16 PONTTAL 
ELŐZTÜK MEG
A MÁSODIK HELYEZETTET
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       CSAK IDŐ KÉRDÉSE 
VOLT A CÍMVÉDÉS
Az immáron 32-szeres magyar bajnok Ferencváros emlékezetes idényre tekinthet 
vissza. Csapatunk a BL-csoportkörös szereplés mellett az NB I-ben is sikerrel vette
az akadályokat, ennek köszönhetően tetemes pontelőnnyel várhatta a tavaszi 
folytatást. Csupán idő kérdése volt, mikor húzzák meg a vonalat a Fradi alatt.
SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

A BL-MENETELÉS MELLETT
VERETLENÜL AZ NB I-BEN

Csapatunk a BL-selejtezők, majd a csoportmeccsek 
mellett sorra nyerte a mérkőzéseket a 
bajnokságban is, amelynek őszi szakaszában 
csupán kétszer – másodszor a MOL Fehérvár 
otthonában elért 1-1 alkalmával – veszített pontokat. 
Amikor december 19-én, a Budafok hazai, 2-1-es 
legyőzését követően véget ért a maratoni félév, 
a Fradi 12 győzelemmel és két döntetlennel, 
mindössze hét kapott góllal és veretlenül állt, 
kilenc ponttal előzte meg üldözőjét, ráadásul egy 
korábbról elhalasztott meccs pótlásával még adós 
volt. A fradisták dörzsölhették a tenyerüket.

POZITÍV MÉRLEG A RANGADÓKON

A januári, spanyolországi edzőtáborban volt olyan 
labdarúgónk, aki a veretlenség megőrzését tűzte ki 
tavaszi céljául, az erről szőtt álmok azonban hamar 
szertefoszlottak, 2021 első tétmérkőzésén ugyanis 
1-0-ra kikaptunk a DVTK-tól. Nem történt tragédia, 
hiszen továbbra is kilencpontos előnnyel vezettünk, 
fájóbb volt, hogy a vereséggel vége szakadt a 2017 
óta íródó hazai veretlenségi szériánknak.
Pár nappal később az FTC a Puskás Akadémia 
vendégeként 1-0-s hátrányból mentett pontot. 
Myrto Uzuni 82. percben szerzett zseniális 
szabadrúgásgólja utóbb értékelődött fel igazán, 
hiszen idővel a felcsúti klub lett az első számú 
üldözőnk. Február 7-én, a MOL Fehérvár elleni hazai 
bajnoki előtt azonban ezt még nem sejthettük, így 
azzal, hogy az Újpest idegenbeli, 4-0-s legyőzése 
után pár nappal a Groupama Arénában 2-0-ra 
megvertük a Fehérvárt, sokan máris elkönyvelték a 
Ferencváros 32. bajnoki aranyérmét. Nem alaptalanul 
– ekkor már 16 ponttal előztük meg a második 
helyezettet. A nagy előnyt nagyrészt a korábban 
eredményesen zárt rangadóknak köszönhettük, két-
két kör után ugyanis sem a Fehérvár, sem pedig a 
Puskás nem tudott győzni ellenünk.

ÍGY VOLT KEREK: A DERBIN DŐLT EL

Noha a következő hetekben volt néhány váratlan 
pontvesztésünk, a márciusi vb-selejtezők utáni 
időszaknak úgy vághattunk neki, hogy csupán 
hetek kérdése a címvédés. Ennek matematikai 
bebiztosítására először április 10-én, a Puskás 
Akadémia ellen volt esély, ezzel azonban nem 
éltünk, az 1-1 elnapolta a bajnokavatást. Ezt követően 
Kisvárdára is 13 pontnyi előnnyel és azzal a tudattal 
utazhattunk, hogy egy győzelemmel lezárhatjuk a 
bajnoki versenyt, a szabolcsi városban azonban a 
szezon első bajnoki 0-0-ját produkáltuk. Másnap 
győzött a Puskás, amely átmenetileg életben tartotta 
az esélyeit. 
Eztán következett a szezon utolsó derbije, melyet 
végül domináns játékkal 3-0-ra megnyertünk, így 
a lefújás után végre elő lehetett venni a 32-es 
emblémával ellátott pólókat és a pezsgőket is. Az 
FTC 1928, a legendás Tóth Potya István-féle Fradi 
óta először nyert egymás után három bajnoki címet – 
az összképet tekintve teljesen megérdemelten.

Ihor Haratin, Somália, Aissa Laidouni, Sigér Dávid,
Vécsei Bálint, Michal Skvarka, Varga Roland, Giorgi Kharaishvili,
Róbert Mak, Redzic Damir, Gera Dániel

 Középpályások:
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MEGÉRDEMELT ÜNNEPLÉS

A huszonnégyszeres magyar válogatott, a Fradival 
négyszeres bajnok és négyszeres kupagyőztes 

saját nevelésű labdarúgónk, Telek András állandó 
rovattal jelentkezik magazinunkban, amelyben 

elmondja észrevételeit az adott naptári hónapban 
a csapatról. A népszerű Manci a márciusi és április 
eleji mérkőzéseket illetően ezeket a gondolatokat 

osztotta meg szurkolóinkkal, olvasóinkkal:

– Ebben a zaklatott világban, amikor a meccseket is 
nézők nélkül rendezik, legalább harminc százalékkal 

visszaeshet egy-egy csapat teljesítménye, ami 
a Fradi esetében magasabb szám is lehet. A 
Groupama Arénában ugyanis az ellenfél is 

beleremeg a hangulatba, ráadásul a BL-szereplés 
is sokat kivett a csapatból, valahol törvényszerű 

volt a visszaesés, amit például Tokmac vagy Isael 
esetében látunk, viszont Blazic évek óta remekel 
a védelem közepén, és nekem nagyon tetszik a 

balhátvéd Civic aktivitása, beadásai szinte mindig 
veszélyesek. Összességében nagyon jól sikerültek 
az igazolások, a védekezésünk összeállt, a gyors 

támadásainkkal pedig sok meccset nyertünk meg. 
A mezőnyben a Fradié a legstabilabb csapatjáték, 

Rebrov együttese megy át a leggyorsabban 
védekezésből támadásba. Ugyanakkor az NB I-ben 

nem késztetik a Fradit komolyabb ellenállásra. A 
kiemelkedő szerepre és produkcióra a leghitelesebb 

adat, hogy a legtöbb gólt mi rúgtuk és a 
legkevesebbet mi kaptuk az idényben. A csapat az 

egész évadot tekintve megérdemli az ünneplést, 
jövőre bízhatunk a hasonló folytatásban.

Tokmac Chol Nguen, Isael da Silva Barbosa,
Olekszandr Zubkov, Myrto Uzuni,
Franck Boli, Roko Baturina

Támadók:



BÜSZKE VAGYOK RÁ, 
HOGY HOZZÁJÁRULHATTAM 
A KLUB TÖRTÉNELMÉHEZ
Sergei Rebrov harmadik évében is bajnoki címre vezette a Fradit, hasonló bravúrt 
vezetőedzőként ezt megelőzőleg a legendás előd, Tóth Potya István ért el. Mindez 
természetesen büszkeséggel tölti el az ukrán trénert, akit érvényes szerződés köt a 
Ferencvároshoz. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
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MEGÉRDEMELTÉK A 
FIÚK, HOGY A BAJNOKI 
CÍM BEBIZTOSÍTÁSA 
UTÁN PIHENJENEK ÉS 
ÜNNEPELJENEK KICSIT 
A CSALÁDJUKKAL. 
AMIKOR MEGKÉRDEZTEM 
ŐKET AZ ÖLTÖZŐBEN, 
HÁNY PIHENŐNAPOT 
SZERETNÉNEK, HÁRMAT 
KÉRTEK, DE SZERINTEM 
A KETTŐVEL IS NAGYON 
ELÉGEDETTEK VOLTAK...

Ha csak egyetlen bajnokit emelhetne ki, melyikre esne 
a voksa az újabb címvédés felé vezető úton?
Az Újpest ellen 3-0-ra megnyert derbit szeretném 
kiemelni, szerintem ez volt a csapat egyik legjobb 
bajnoki mérkőzése az idényben. Három nappal előtte 
Kisvárdán nem játszottunk jól, számomra is rejtély, 
hogy mi történt ott. Átbeszéltük a 0-0-ra végződött 
meccs tapasztalatait, és a derbin már motiváltak voltak 
a fiúk, a korábbi hibákat sikerült kijavítanunk. Külön 
köszönet jár a szurkolóknak. Az, hogy meglátogatták 
a fiúkat a derbi előtt a hotelnél, ahonnan elindultunk a 
stadionhoz, olyan lökést adott, aminek az eredménye 
látszott az Újpest elleni mérkőzésen.
Korábban előfordult, hogy egy nemzetközi 
kupameccs után is azonnal edzést vezényelt, a 
bajnoki cím bebiztosítását követően viszont annak 
ellenére is két nap pihenőt adott a csapatnak, hogy a 
hétvégén máris újabb bajnoki következett, méghozzá 
a Fehérvár vendégeként. Miért döntött így? 
Nagyon nehéz szezon áll mögöttünk. Az ősszel a 
Bajnokok Ligája miatt, tavasszal pedig a sűrű bajnoki 
menetrend miatt játszottunk szinte végig hetente két 
mérkőzést. Megérdemelték a fiúk, hogy a bajnoki cím 
bebiztosítása után pihenjenek és ünnepeljenek kicsit a 
családjukkal. Amikor megkérdeztem őket az öltözőben, 
hány pihenőnapot szeretnének, hármat kértek, de 
szerintem a kettővel is nagyon elégedettek voltak...
A Fradinál töltött harmadik idényében harmadszorra 
lett bajnok. Tudta, hogy a Ferencváros legutóbb 
majdnem 100 évvel ezelőtt nyert egymás után három 
bajnoki címet? Mit jelent önnek az, hogy a klub önnel 
érte el ezt a sikert?
Nagyon nagy öröm, hogy sikerült elérni a célunkat, 
jár a gratuláció mindenkinek, akikkel együtt értük 
el a sikereket. Három bajnoki cím zsinórban – ez 
hihetetlen! A bajnoki cím mellett az is fontos 
pont volt, hogy nemzetközi szinten is sikerült 
feljebb lépnünk, az Európa-liga csoportköre után 
megmutathattuk magunkat a Bajnokok Ligája 
főtábláján is. Természetesen nagy büszkeséggel tölt 
el, hogy a munkámmal hozzájárulhattam ennek a nagy 
hagyományokkal rendelkező klubnak a történelméhez. 
Mindhárom bajnoki címmel végződött idénye kicsit 
különbözik egymástól. Mi a legnagyobb változás a 
korábbiakhoz képest?
A futballisták mostanra abszolút értik azt a játékot 
és stratégiát, amit megkövetelek tőlük, ez talán a 
legnagyobb változás a kezdetekhez képest. Úgy 
gondolom, a második és a harmadik bajnoki címünk 
ennek is köszönhető. Az első bajnoki cím megnyerése 
sokkal nehezebb volt, az előző két idényben a 
Fehérvárral, most pedig a Puskás Akadémiával 
vívtunk nagy meccseket. Keményen megdolgozunk a 
győzelmekért.

Az idény végéhez közeledve egyre többször szóba 
kerül a jövője. Hogy látja, marad a Ferencvárosnál?
Erről nem engem, hanem a klubot kell megkérdezni. 
Még egy évig érvényes szerződés köt a 
Ferencvároshoz, én pedig nagyon szeretek itt dolgozni.

DIBUSZ DÉNES: Összességében nézve nem nagyon 
lehet ennél sikeresebb idényt kívánni, boldog 
vagyok, hogy részese lehetek a nagy győzelmeknek. 
A folytatásban is azért dolgozunk majd, hogy a 
2020/2021-ben elért sikereket jövőre is meg tudjuk 
ismételni!

TOKMAC NGUEN: Fantasztikus átélni az újabb 
és újabb sikereket, azért dolgozunk, hogy minél 
több közös győzelemben legyen részünk. Ebben 
az idényben sokunk álma valósult meg azzal, hogy 
szerepelhettünk a Bajnokok Ligája csoportkörében, 
most pedig sikerült újra megvédeni a bajnoki 
címünket – csupán azt sajnálom, hogy a legtöbb 
mérkőzésen nem lehettek velünk a szurkolóink. 
Jó volt kicsit együtt ünnepelni a bajnoki cím 
bebiztosítása után.

SOMÁLIA: Nagyon örülök a bajnoki címnek, 
annak pedig különösen, hogy az Újpest ellen 
sikerült bebiztosítanunk. Amikor tavaly januárban 
visszatértem a Ferencvároshoz, hittem benne, hogy 
bajnoki címeket nyerhetek és akár nemzetközi 
szinten is megmutathatjuk magunkat. Igazán boldog 
vagyok, alig másfél éven belül mindezt sikerült 
elérnünk. Dolgozunk tovább, továbbra is éhesek 
vagyunk a sikerekre!

MYRTO UZUNI: Rögtön az első idényemben 
megnyertük a bajnoki címet, ráadásul a BL 
csoportkörében is szerepelhettünk – ez fantasztikus! 
Szeretnék köszönetet mondani a klubnak, a 
szurkolóknak és valamennyi csapattársamnak, ezeket 
a sikereket együtt értük el!

! A Rebrov-csapat három bajnoki címében három alapember játszotta
a legtöbb mérkőzést: Dibusz Dénes, Miha Blazic és Lovrencsics Gergő
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A HÓNAP LEGJOBBJA:
FRANCK BOLI

Márciusban fontos pontokat érő gólokkal járultál 
hozzá a csapat sikereihez, ezáltal te lettél a hónap 
játékosa nálunk. Mit szólsz hozzá?
Köszönöm szépen, jólesik minden egyéni elismerés, 
a legboldogabb azonban akkor vagyok, amikor a 
csapat is sikeres. Persze örömteli, amikor góllal, 
gólokkal járulok hozzá a sikerekhez, csatárként jó 
érzés, amikor sikerül betalálnom. Mindig igyekszem
a megfelelő helyen a legjobb időben lenni, hiszen
ez a munkám.
Az Újpest elleni derbi megnyerésével három 
fordulóval az idény vége előtt biztossá vált
az FTC újabb bajnoki címe. Másodszor lettél bajnok
a Fradival, hogyan élted meg az idei sikert? 
Nagyszerű este volt. Aznap megmutattuk, hogy 
nem véletlenül értünk el komoly hazai és nemzetközi 
sikereket az elmúlt két idényben. Remek érzés volt 
átélni a bajnoki cím ünneplését, különösen azoknak 
a csapattársainknak, akik tavaly még nem voltak 
velünk. Külön öröm volt, hogy a szurkolóink is velünk 
ünnepelhettek a lefújás után. 
A remek tavaszi teljesítményednek köszönhetően
az idény hajrájában versenyben vagy a házi 
gólkirályi címért is. Foglalkoztat ez a lehetőség?
Nem csinálunk ebből versenyt csapaton belül, hiszen 
mindannyian tudjuk, az a legfontosabb, hogy
a góljainkkal a csapatot tudjuk segíteni. Nem számít, 
ki talál a kapuba, a lényeg, hogy megszerezzük a 
három pontot. Szerintem nem fontos, hogy ki lesz 
a házi gólkirály: minden játékos tudja az öltözőben, 
az egyéni érdekeket megelőzi a csapat érdeke. 
Csatárként az a dolgunk, hogy gólokat szerezzünk, 
akkor végzünk jó munkát, ha a találatainkkal 
sikerekhez segítjük a csapatunkat.

MÁRCIUSI TOP 10

A Zöld & Fehér osztályzatai alapján
1.  Franck Boli 7,33
2. Samy Mmaee 7,00
3. Aissa Laidouni 7,00
4. Eldar Civic 6,66
5. Henry Wingo 6,50
6. Dibusz Dénes 6,33
7–11. Miha Blazic, Olekszandr Zubkov,
Róbert Mak, Lovrencsics Gergő, Somália
mind 6,00

(Azokat vettük számításba, akik a három 
márciusi bajnokiból legalább két mérkőzésen 
játszottak, egyenlő pontszámnál pedig
a több pályára lépés döntött.)

Az Instat-adatok alapján
1. Aissa Laidouni 329
2. Franck Boli 319
3. Ihor Haratin 317
4. Eldar Civic 292
5. Samy Mmaee 283
6. Somália 279
7. Olekszandr Zubkov 270
8. Henry Wingo 269
9. Myrto Uzuni 265
10. Róbert Mak 259

Nem csinálunk ebből versenyt csapaton belül, hiszen Nem csinálunk ebből versenyt csapaton belül, hiszen Nem csinálunk ebből versenyt csapaton belül, hiszen Nem csinálunk ebből versenyt csapaton belül, hiszen Nem csinálunk ebből versenyt csapaton belül, hiszen Nem csinálunk ebből versenyt csapaton belül, hiszen Nem csinálunk ebből versenyt csapaton belül, hiszen Nem csinálunk ebből versenyt csapaton belül, hiszen 
mindannyian tudjuk, az a legfontosabb, hogymindannyian tudjuk, az a legfontosabb, hogy
a góljainkkal a csapatot tudjuk segíteni. Nem számít, a góljainkkal a csapatot tudjuk segíteni. Nem számít, a góljainkkal a csapatot tudjuk segíteni. Nem számít, a góljainkkal a csapatot tudjuk segíteni. Nem számít, 
ki talál a kapuba, a lényeg, hogy megszerezzük a ki talál a kapuba, a lényeg, hogy megszerezzük a ki talál a kapuba, a lényeg, hogy megszerezzük a 
három pontot. Szerintem nem fontos, hogy ki lesz három pontot. Szerintem nem fontos, hogy ki lesz 
a házi gólkirály: minden játékos tudja az öltözőben, 
az egyéni érdekeket megelőzi a csapat érdeke. 
Csatárként az a dolgunk, hogy gólokat szerezzünk, Csatárként az a dolgunk, hogy gólokat szerezzünk, 
akkor végzünk jó munkát, ha a találatainkkal akkor végzünk jó munkát, ha a találatainkkal 
sikerekhez segítjük a csapatunkat.sikerekhez segítjük a csapatunkat.

9. Myrto Uzuni 265
10. Róbert Mak 259

KÜLÖN ÖRÖM
VOLT, HOGY
A SZURKOLÓINK
IS VELÜNK
ÜNNEPELHETTEK
A LEFÚJÁS UTÁN

! A jelenlegi keretből egyedül Dibusz Dénes
volt tagja a 2016-os bajnoki aranyéremnek is

 CÍMLAPSZTORI #
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AZ ELNÖK NÉLKÜL NEM SIKERÜLHETETT VOLNA

” Óriási boldogságot és elégtételt éreztem a 
bajnoki cím megszerzésekor, hiszen tíz éve cudar 
körülmények közt kezdtük el a közös munkát, 
és lám, most triplázunk – beszélt az érzéseiről 
Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója. 
– A nagy győzelmek során édesapám is mindig 
eszembe jut, a derbi délelőttjén is kinn voltam nála 
a temetőben. A zsinórban megnyert három bajnoki 
cím mindenekelőtt az egységes gondolkodás, a 
klubszeretet, a klubházban, valamint a pályán 
mutatott profi munka eredménye. Egymást követő 
három idényben magabiztosan lettünk bajnokok, 
de pontosan tudjuk, ilyenkor kell szerénynek 
lennünk. Sokan kérdezik, mi lehet ezek után a cél. 
Ha nem a Fradiról lenne szó, akár el is merengenék 
ezen. Ám gondolkodás nélkül felelhetem, a célunk 
természetesen jövőre zsinórban a negyedik 
bajnoki cím megszerzése és a sikeres nemzetközi 
szereplés.”
Megkérdeztük Orosz Pált, ha csak egyetlen embert 
emelhetne ki, akit semmi esetre sem engedne el
a klubtól, akkor kire esne a választása.

” Az Gábor lenne (Kubatov Gábor, a klub elnöke
– a szerk.), nélküle nem sikerülhetett volna ez
a sikerszéria, ő fogta össze azt a közös munkát, 
amivel együtt eljutottunk idáig” – felelte.

NB I, 27. FORDULÓ:
Budapest, Budafoki MTE Sporttelep
BUDAFOK–FTC 0-4 (0-0)
Budafok: Bese – Huszti, Romic, Nikolic, Sinan – Csonka, 
Oláh B. – Lőrinczy (Takács R., 65.), Kulcsár K. (Iharos, 
60.), Skribek (Soltész, 81.) – Kovács D. (Fekete, 80.)
FTC: Dibusz 0 – Lovrencsics 6 (Wingo, 82., 6), Blazic 
7, Botka 6, Civic 6 – Haratin 6, Laidouni 6 – Mak 
6 (Isael, 64., 6), Tokmac 6 (Sigér, 64., 7), Uzuni 6 
(Haraisvili, 72., 6) – Boli 7 (Baturina, 72., 6)
Sárga lap: Huszti (54., 58.), Tokmac (57.), Isael (86.)
Kiállítva: Huszti (58.)
Gólszerzők: Uzuni (55. – 11-esből), Boli (62.), Sigér (89.), 
Haraisvili (90.)

NB I, 28. FORDULÓ:
Budapest, Groupama Aréna
FTC–PUSKÁS AKADÉMIA 1-1 (0-1)
FTC: Dibusz 6 – Botka 5 (Wingo, 68., 6), Blazic 6, 
Dvali 5 (Haratin, 76., 5), Civic 5 – Somália 7, Laidouni 
8 – Isael 5 (Zubkov, 68., 5), Tokmac 5, Uzuni 5 (Sigér, 
83., 5) – Boli 5 (Baturina, 76., 5)
Puskás Akadémia: Tóth B. – Szolnoki, Nunes, Spandler, 
Deutsch – van Nieff – Slagveer (Komáromi, 91.), 
Knezevic (Baluta, 80.), Plsek, Kiss – Corbu (Mance, 67.)
Sárga lap: Knezevic (23.,) Slagveer (42.), van Nieff (51.), 
Laidouni (65.), Blazic (70.), Spandler (75.), Haratin (90.)
Gólszerzők: Laidouni (77.), ill. Nunes (7.)

NB I, 29. FORDULÓ
Kisvárda, Várkerti Stadion
KISVÁRDA–FTC 0-0
Kisvárda: Dombó – Hej, Kravhenko, Cirkovic, Leoni 
– Melnyik, Karabelov – Himics (Jelena, 43.), Bumba 
(Kovácsréti, 91.), Zlicic (Viana, 66.) – Camaj (Sassá, 66.)
FTC: Bogdán 7 – Wingo 7, Blazic 6, Dvali 6, Heister 
5 (Civic, 74., 4) – Somália 6 (Vécsei, 88., 4), Laidouni 
6 – Zubkov 4 (Isael, 74., 4), Sigér 4 (Tokmac, 46., 3), 
Uzuni 4 (Mak, 74., 4) – Boli 4
Sárga lap: Himics (36.), Cirkovic (54.), Karabelov (90.)

NB I, 30. FORDULÓ
Budapest, Groupama Aréna
FTC–ÚJPEST 3-0 (2-0)
FTC: Bogdán 6 – Lovrencsics 6 (Botka, 46., 6), Blazic 
7, Mmaee 7, Civic 7 – Sigér 6, Laidouni 8, Zubkov 7, 
Tokmac 7, Uzuni 8 – Boli 6 (Somália, 70., 6)
Újpest: Banai – Kastrati, Koutroumpis, Ristevski – 
Pauljevic (Simon, 60.), Onovo, Mitrovic, Antonov – 
Croizet (Csongvai, 61.), Tallo (Perosevic, 60.), Beridze
Sárga lap: Pauljevic (8.), Onovo (17.), Lovrencsics (22.), 
Laidouni (39.), Civic (53.), Tallo (53.)
Gólszerzők: Uzuni (13., 77.), Tokmac (30.)

5 (Civic, 74., 4) – Somália 6 (Vécsei, 88., 4), Laidouni 
6 – Zubkov 4 (Isael, 74., 4), Sigér 4 (Tokmac, 46., 3), 
Uzuni 4 (Mak, 74., 4) – Boli 4
Sárga lap: Himics (36.), Cirkovic (54.), Karabelov (90.)

5 (Civic, 74., 4) – Somália 6 (Vécsei, 88., 4), Laidouni 
6 – Zubkov 4 (Isael, 74., 4), Sigér 4 (Tokmac, 46., 3), 
5 (Civic, 74., 4) – Somália 6 (Vécsei, 88., 4), Laidouni 
6 – Zubkov 4 (Isael, 74., 4), Sigér 4 (Tokmac, 46., 3), 
5 (Civic, 74., 4) – Somália 6 (Vécsei, 88., 4), Laidouni 
6 – Zubkov 4 (Isael, 74., 4), Sigér 4 (Tokmac, 46., 3), 
5 (Civic, 74., 4) – Somália 6 (Vécsei, 88., 4), Laidouni 
6 – Zubkov 4 (Isael, 74., 4), Sigér 4 (Tokmac, 46., 3), 
5 (Civic, 74., 4) – Somália 6 (Vécsei, 88., 4), Laidouni 
6 – Zubkov 4 (Isael, 74., 4), Sigér 4 (Tokmac, 46., 3), 
Uzuni 4 (Mak, 74., 4) – Boli 4
Sárga lap: Himics (36.), Cirkovic (54.), Karabelov (90.)

Gólszerzők: Uzuni (55. – 11-esből), Boli (62.), Sigér (89.), 

NB I, 28. FORDULÓ:
Budapest, Groupama Aréna
FTC–PUSKÁS AKADÉMIA 1-1 (0-1)
FTC: Dibusz 6 – Botka 5 (Wingo, 68., 6), Blazic 6, 

mutatott profi munka eredménye. Egymást követő mutatott profi munka eredménye. Egymást követő 
három idényben magabiztosan lettünk bajnokok, három idényben magabiztosan lettünk bajnokok, 
de pontosan tudjuk, ilyenkor kell szerénynek de pontosan tudjuk, ilyenkor kell szerénynek 
lennünk. Sokan kérdezik, mi lehet ezek után a cél. 
Ha nem a Fradiról lenne szó, akár el is merengenék Ha nem a Fradiról lenne szó, akár el is merengenék 
ezen. Ám gondolkodás nélkül felelhetem, a célunk ezen. Ám gondolkodás nélkül felelhetem, a célunk 

klubszeretet, a klubházban, valamint a pályán klubszeretet, a klubházban, valamint a pályán 
mutatott profi munka eredménye. Egymást követő 

de pontosan tudjuk, ilyenkor kell szerénynek de pontosan tudjuk, ilyenkor kell szerénynek 
lennünk. Sokan kérdezik, mi lehet ezek után a cél. 
Ha nem a Fradiról lenne szó, akár el is merengenék 

Gólszerzők: Uzuni (55. – 11-esből), Boli (62.), Sigér (89.), 

cím mindenekelőtt az egységes gondolkodás, a cím mindenekelőtt az egységes gondolkodás, a 
klubszeretet, a klubházban, valamint a pályán klubszeretet, a klubházban, valamint a pályán 
mutatott profi munka eredménye. Egymást követő mutatott profi munka eredménye. Egymást követő 
három idényben magabiztosan lettünk bajnokok, három idényben magabiztosan lettünk bajnokok, 
de pontosan tudjuk, ilyenkor kell szerénynek de pontosan tudjuk, ilyenkor kell szerénynek 
lennünk. Sokan kérdezik, mi lehet ezek után a cél. 
Ha nem a Fradiról lenne szó, akár el is merengenék Ha nem a Fradiról lenne szó, akár el is merengenék 
ezen. Ám gondolkodás nélkül felelhetem, a célunk ezen. Ám gondolkodás nélkül felelhetem, a célunk 
természetesen jövőre zsinórban a negyedik természetesen jövőre zsinórban a negyedik 
bajnoki cím megszerzése és a sikeres nemzetközi bajnoki cím megszerzése és a sikeres nemzetközi 
szereplés.szereplés.”
Megkérdeztük Orosz Pált, ha csak egyetlen embert 
emelhetne ki, akit semmi esetre sem engedne el
a klubtól, akkor kire esne a választása.

Az Gábor lenne (Kubatov Gábor, a klub elnöke
– a szerk.), nélküle nem sikerülhetett volna ez
a sikerszéria, ő fogta össze azt a közös munkát, a sikerszéria, ő fogta össze azt a közös munkát, 
amivel együtt eljutottunk idáigamivel együtt eljutottunk idáig  – felelte.” – felelte.”

Sárga lap: Huszti (54., 58.), Tokmac (57.), Isael (86.)

Gólszerzők: Uzuni (55. – 11-esből), Boli (62.), Sigér (89.), 

NB I, 28. FORDULÓ:
Budapest, Groupama Aréna
FTC–PUSKÁS AKADÉMIA 1-1 (0-1)
FTC: Dibusz 6 – Botka 5 (Wingo, 68., 6), Blazic 6, 
Dvali 5 (Haratin, 76., 5), Civic 5 – Somália 7, Laidouni 
8 – Isael 5 (Zubkov, 68., 5), Tokmac 5, Uzuni 5 (Sigér, 
83., 5) – Boli 5 (Baturina, 76., 5)
Puskás Akadémia: Tóth B. – Szolnoki, Nunes, Spandler, 
Deutsch – van Nieff – Slagveer (Komáromi, 91.), 
Knezevic (Baluta, 80.), Plsek, Kiss – Corbu (Mance, 67.)
Sárga lap: Knezevic (23.,) Slagveer (42.), van Nieff (51.), 
Laidouni (65.), Blazic (70.), Spandler (75.), Haratin (90.)
Gólszerzők: Laidouni (77.), ill. Nunes (7.)

NB I, 29. FORDULÓ
Kisvárda, Várkerti Stadion
KISVÁRDA–FTC 0-0
Kisvárda: Dombó – Hej, Kravhenko, Cirkovic, Leoni 
– Melnyik, Karabelov – Himics (Jelena, 43.), Bumba 
(Kovácsréti, 91.), Zlicic (Viana, 66.) – Camaj (Sassá, 66.)
FTC: Bogdán 7 – Wingo 7, Blazic 6, Dvali 6, Heister 
5 (Civic, 74., 4) – Somália 6 (Vécsei, 88., 4), Laidouni 
6 – Zubkov 4 (Isael, 74., 4), Sigér 4 (Tokmac, 46., 3), 
Uzuni 4 (Mak, 74., 4) – Boli 4
Sárga lap: Himics (36.), Cirkovic (54.), Karabelov (90.)

NB I, 30. FORDULÓ
Budapest, Groupama Aréna

Az Gábor lenne
– a szerk.), 

a klubtól, akkor kire esne a választása.
Az Gábor lenne

– a szerk.), 
a sikerszéria, ő fogta össze azt a közös munkát, a sikerszéria, ő fogta össze azt a közös munkát, 
amivel együtt eljutottunk idáigamivel együtt eljutottunk idáig

Knezevic (Baluta, 80.), Plsek, Kiss – Corbu (Mance, 67.)
Sárga lap: Knezevic (23.,) Slagveer (42.), van Nieff (51.), 
Laidouni (65.), Blazic (70.), Spandler (75.), Haratin (90.)

Knezevic (Baluta, 80.), Plsek, Kiss – Corbu (Mance, 67.)
– a szerk.), 
” Az Gábor lenne
– a szerk.), 
” 
– a szerk.), 
” 

a sikerszéria, ő fogta össze azt a közös munkát, a sikerszéria, ő fogta össze azt a közös munkát, 
amivel együtt eljutottunk idáigamivel együtt eljutottunk idáig

Knezevic (Baluta, 80.), Plsek, Kiss – Corbu (Mance, 67.)
Sárga lap: Knezevic (23.,) Slagveer (42.), van Nieff (51.), 
Laidouni (65.), Blazic (70.), Spandler (75.), Haratin (90.) a sikerszéria, ő fogta össze azt a közös munkát, a sikerszéria, ő fogta össze azt a közös munkát, 

amivel együtt eljutottunk idáigamivel együtt eljutottunk idáig
Laidouni (65.), Blazic (70.), Spandler (75.), Haratin (90.)

Knezevic (Baluta, 80.), Plsek, Kiss – Corbu (Mance, 67.)
Sárga lap: Knezevic (23.,) Slagveer (42.), van Nieff (51.), 
Laidouni (65.), Blazic (70.), Spandler (75.), Haratin (90.)
Sárga lap: Knezevic (23.,) Slagveer (42.), van Nieff (51.), 
Laidouni (65.), Blazic (70.), Spandler (75.), Haratin (90.)

! Az Újpest elleni sikert követően Kubatov Gábor, Nyíri Zoltán 
és Orosz Pál is pezsgőlocsolással ünnepelt az öltözőben
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# FUTBALL

! A legendás, 1948–49-es bajnokcsapat kapitánya, 
Rudas Ferenc július 6-án lenne 100 esztendős

Címét megvédve, sőt zsinórban harmadszor az élen végezve a Ferencváros harmincket-
tedik bajnoki címét szerezte. A klub történetében ez a harmadik triplázás – sőt 1909–1913 
között egymás követő öt évben is a Fradi volt a bajnok –, kétszer pedig éppen lemaradt 
erről a bravúrról a csapat; ezeket a történelmi időket elevenítjük fel.

EGY ÖTÖS, 
KÉT TRIPLA, 
HÁROM DUPLA
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FUTBALL #

! 120 éve, 1901. május 5-én, 5. hivatalos meccsükön, a bécsi 
Old Cricketer ellen aratták első győzelmüket az FTC labdarúgói 

AZ ÖRÖKRANGADÓK KORSZAKA 

Az első két magyar bajnokságot 1901-ben és 1902-
ben a BTC csapata nyerte, aztán 1903 és 1929 
között kizárólag vagy az FTC, vagy az MTK lett a 
bajnok – innen ered és rögzült az emlékezetben 
az örökrangadó elnevezés. S mert a szurkoló 
mindig szeret az erősekhez húzni, e két klub vált 
országszerte is a legnépszerűbbé (annak társadalmi, 
szociológiai hátterét ezúttal nem elemezzük, a 
Fradi e téren miért múlta felül a szomszédos riválist 
is sokszorosan). Nyugodtan mondhatjuk, az FTC 
volt a ”nagykövete” annak, ahogy a labdarúgás 
néhány év alatt meghódította az egész országot. A 
fejlődés félelmetes üteméről árulkodik, hogy amíg az 
1901-ben kiírt első bajnokságban csupán öt csapat 
szerepelt, 1908-tól három, 1910-től négy, 1912-től öt 
osztályban kergették már a labdát! A Fradi néhány 
év alatt kinőtte 1500 férőhelyes Soroksári úti pályáját, 
s már 1911-ben felavatták az új, 40 000-es Üllői úti 
stadiont (az MTK elleni mérkőzéssel, természetesen, 
a kezdőrúgást pedig személyesen Bárczy István, 
Budapest polgármestere végezte el).
E korszakban az 1908–09 és 1912–13 közötti öt 
idényben – akkoriban éppen őszi–tavaszi rendszerű 
bajnokságot rendeztek – egyaránt a Fradi lett a 
bajnok. Csapatunk döbbenetes fölényéről árulkodik, 
hogy például 1913 áprilisában, a válogatott Bécsben 
aratott 4:1-es győzelme alkalmával – az MTK-s 
Bíró Gyulán és a 33 FC kapusán, Zsák Károlyon kívül – 
kilenc ferencvárosi játékos adta a nemzeti tizenegyet.
Borbás Gáspár (aki az FTC és a válogatott első gólját 
is szerezte), aztán a világháborút is megjárt Bródy 
Sándor és Rumbold Gyula mellett, sőt előtt Schlosser 
Imre volt a korszak legismertebb játékosa, ”Slózi” 
az öt aranyérmet öt gólkirályi címmel koronázta meg. 
Aztán jött az első világháború – s ezzel új korszak –, 
a futball és az FTC azonban kitörölhetetlen maradt a 
játékra termett emberek szívéből.
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később Albert Flórián felfedezőjének tartottak edzőként

# FUTBALL

AZ EGYIPTOMI CSAPÁSTÓL
URUGUAY LEGYŐZÉSÉIG

Az 1924-es olimpia labdarúgótornájának súlyos 
csalódása, az ”egyiptomi csapás” hatására – a 
lesajnált afrikaiak 3:0-val ejtették ki a magyar 
válogatottat – hazánkban 1926-ban bevezették 
a professzionális bajnokságot, és e lehetőséggel 
egyértelműen a Ferencváros élt legjobban. Részben 
azért, mert a Fradinál dolgozott a sportág hazai 
történetének első profi szemléletű edzője, a korábbi 
kiváló játékos, Tóth Potya István. Igaz, az ellenfelek 
sem voltak akárkik. Az MTK mindmáig érvényes 
magyar csúcsként 1917–1925 között zsinórban kilenc 
bajnoki címet nyert, a tízes azonban már nem jött 
össze a kék-fehéreknek. Az FTC ugyanis az 1925/26-
os szezonban két ponttal megelőzte őket, majd 
egy évre rá már tizenegy pontot vert az addigra 
Hungáriára átkeresztelt gárdára (és hetet a feltörekvő, 
második Újpestre).
Az 1927–28-as szezonnak így már toronymagas 
esélyesként vágott neki a Takács II József, Kohut 
Vilmos, Szedlacsik Ferenc, Turay József fémjelezte 
FTC, és fényesen be is váltotta a papírformát. 
Hét győzelemmel vett villámrajtot, aztán ugyan 
meghökkentő módon alulmaradt a Sabariával 
szemben (1:3), újabb ötös sikerszériával bebetonozta 
magát az élre. Egy kisebb (Újpest, 1:1) és egy 
nagyobb (Hungária, 1:2) zökkenőtől eltekintve, 22 
mérkőzésen 19 diadallal kétszeresen is triplázott 
a csapat. Egyrészt, sorozatban harmadik bajnoki 
aranyát nyerte, másrészt, az idényben három trófeát 
söpört be, hiszen a Magyar Kupa mellett, illetve előtt 
először elhódította a kor legrangosabb nemzetközi 
klubtrófeáját, a Közép-európai Kupát. Méghozzá nem 
akármekkora fölénnyel: az oda-vissza vágós döntő 
első felvonásán 7:1-re intézte el a ”bécsi Fradit”, a 
Rapidot, a visszavágó (3:5) így formaság maradt.
1929 júliusában, Montevideóban az 1924-es és 1928-
as olimpia, majd az 1930-as, első világbajnokság 
győztese, Uruguay feletti 3:2-es parádé koronázta 
meg az évtized második felét.

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÁRNYÉKÁBAN

A világbajnoki ezüstéremmel végződött 1937–38-
as idény bajnoki címét az FTC három pont előnnyel 
nyerte meg az UTE előtt. A következő évben 
egyetlen ponton múlott, hogy nem védte meg a 
címét (a Zsengellér vezérelte Újpest lett a bajnok). 
Aztán kitört a világháború, s a profi korszak 
beköszönte óta Hungária néven versenyző MTK 
egyre nagyobb nyomás alá került. A kék-fehérek 
máig emlegetik, hogy az 1939–40-es bajnokság nem 
tiszta körülmények között dőlt el. Kétségtelen, az 
MTK már hét pont előnnyel is vezetett, aztán kikapott 
a Ferencvárostól és a Szegedtől is. Az FTC azonos 
pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel lett bajnok az 
MTK előtt. A tárgyszerűség kedvéért jegyezzük meg, 
nem az utolsó fordulóban aratott 7:1-es győzelemnek 
köszönhetően, a Fradi +46-os, az MTK pedig +34-es 
gólkülönbséggel zárta a bajnokságot. Aztán feloszlott 
az MTK (az MLSZ is elvesztette a függetlenségét), s 
az FTC 1941-ben utcahosszal, kilencpontos előnnyel 
védte meg a címét. Dimény Lajos együttesében még 
ott voltak az 1938-ban vb-ezüstérmes válogatott 
kulcsemberei (Sárosi György, Sárosi Béla, Lázár 
Gyula, Polgár Gyula), továbbá olyan megbízható 
játékosok, mint a kapus Csikós Gyula, Tátrai Sándor, 
aki később edzője is volt a csapatnak – akár Albert 
Flórián felfedezőjét is tisztelhetjük benne, a Császár 17 
évesen az ő irányítása alatt mutatkozott be a felnőtt 
csapatban! –, aztán Gyetvai László, az Angyalföldön is 
tisztelt Pósa Béla.
Hogy mi változott meg hirtelen a következő, 1941–42-
es idényre, amelyet a Fradi kiválóan kezdett, de végül 
csak hatodikként zárt? Nos, az akkor még Weisz 
Manfréd FC-ként jegyzett, az első osztályba csupán 
két évvel korábban feljutott Csepel igazán nagy 
klasszisok híján is erős csapattá érett, magabiztosan 
lett aranyérmes, továbbá a visszatért Nagyvárad és 
Kolozsvár is veszélyes ellenféllé lépett elő. 
A Fradi megújulása nem sokáig váratott magára. Már 
ebben az idényben bemutatkozott a felnőttek között 
Rudas Ferenc, 1942 nyarán a klub leszerződtette 
a saját nevelésű, akkor még csupán 13 éves Kocsis 
Sándort, egy év múlva Lakat Károlyt, a háború 
végeztével jött (ugyan csak egy idényre) Kubala 
László, majd Czibor Zoltán, Budai László, Kispéter 
Mihály, Henni Géza és a többiek... De ez már másik 
történet.

29 www.fradi.hu! Az 1996-os, BVSC elleni bajnoki döntőben 45 ezer néző előtt 
Zoran Kuntics góljával nyert a Fradi a Népstadionban
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FLÓRI ÉS ZOLI NÉLKÜL
NEM SIKERÜLHETETT

Két remek év, 1967 és 1968 után – akkor tavaszi–őszi 
rendszerű volt a bajnokság – 1969-ben nem jött 
össze a triplázás, ami szinte törvényszerű volt. Az 
1968-ban külföldön maradt Varga Zoli és az egy évvel 
később Koppenhágában súlyos sérülést szenvedett 
Albert Flóri hiányát ugyanis nem tudta elviselni a 
csapat, a társaság sem volt már annyira egységes, 
mint korábban, ráadásul Lakat Károly vezetőedzőt is 
fúrták a háttérben. Vitathatatlan, az előző években is 
akadtak konfliktusok a csapaton belül, s ez ügyben 
nemcsak Varga Zoli és a Császár közti pengeváltásra 
kell gondolni, hanem a generációs ellentétre is. A 
fiatalok ugyanis a Tanár helyett Csanádi Ferencet 
szerették volna a kispadon látni, aki sokuknak már 
az ifiben edzőjük volt. (A sors aztán úgy alakította, 
hogy Lakat után előbb Kalocsay Gézát nevezték ki a 
csapat élére, őt gyorsan megbuktatták, majd csak ezt 
követően érkezett Csanádi.) 
Az 1967-es és 1968-as bajnokcsapat játéka 1969-
re látványosan visszaesett, amit a szurkolók is 
nehezen viseltek, hiszen Varga Zolival és Flórival az 
élen alaposan elkényeztették őket. Jellemző, hogy 
a Dániában súlyos térdsérülést szenvedett Albert 
úgy lett 11 találattal házi gólkirály, hogy a bajnokság 
felében nem léphetett pályára. Az aranylabdás vezér 
hiánya aztán az öltözőben is jelentkezett, hiszen az 
idősebb futballisták, Lakat doktor nagy hívei a Császár 
nélkül már nem tudták megvédeni mesterüket. 
Végül egy szakosztályi értekezlet után döntötte el 
Lakat Károly, hogy távozik imádott klubjától, amit a 
következő szavakkal kommentált: ”Szép volt, jó volt, 
elég volt!”
Összességében a klubházban, az öltözőben 
jelentkező intrikák és a klasszisok hiánya miatt nem 
sikerült a különben is erős Újpesti Dózsával felvenni a 
versenyt, ettől azonban Lakat doktor neve és a ’67-
es, ’68-as csapat teljesítménye a klub történetének 
legszebb lapjaira kívánkoznak. A ’69-es pedig a 
tanulságos kategóriába…

NYOLCAST KAPOTT TRIPLÁZÁS

Az 1969–1994 közötti negyedszázadban mindössze 
háromszor zárt a tabella élén a Fradi, de nagyon 
úgy tűnt, hogy 1995–97 között összejöhet a 
mesterhármas. Az 1995-ös és ’96-os bajnoki cím, 
valamint az 1995. őszi feliratkozás az európai elitbe, a 
BL-főtáblára mind ezt a reményt erősítette. Csakhogy 
már a bajnoki nyitány előtt beütött a ménkű: a BL-
selejtezőben az IFK Göteborg 3-0-s előnyt szerzett 
az ”odavágón”, és az Üllői úti 1-1 nemcsak az újabb 
BL-álmokat foszlatta szét, hanem Novák Dezső 
vezetőedzői karrierjét is kettétörte. Az Olympiakosz 
Pireusz elleni hazai UEFA-kupa-mérkőzésre Mucha 
József ugrott be, majd – mindenki általános 
döbbenetére – 1968-as ”disszidálása” után hazatért 
és azzal a lendülettel le is ült a csapat kispadjára 
Varga Zoltán, a tékozló zseni. Első hónapjai szinte 
eufóriában teltek, a játékosok mellett a szurkolók is 
bálványozták. Még az edzések is élénk érdeklődés 
előtt zajlottak, nem utolsósorban a játékba olykor 
beszálló és varázslatos képességeit még túl az 
ötvenen is megvillantó Vargának köszönhetően. 
Ennél is fontosabb, hogy kezdetben az eredmények 
is jöttek: az athéni 2-2 sima továbbjutást ért, a 
következő körben a korszak egyik angol sztárklubját, 
a Newcastle-t is sikerült itthon 3-2-re legyűrni.
Aztán valami megroppant. Zoli a pályán kívül is 
gyűjtögetni kezdte az ellenfeleket, sőt kreálta az 
ellenségeket. A már ősszel elvetett métely tavaszra 
kelt ki, tönkretéve hangulatot, bajnoki esélyeket. 
A tréner előbb három meccsre szóló hatpontos 
ultimátumot kapott, majd, bár nem teljesítette, 
mégis vele zárta a szezont a csapat – harmadikként, 
11 ponttal az aranyérmes MTK mögött. Júniusban 
be is következett az edzőváltás, a másik legendás 
nyolcas, Nyilasi Tibor lett az utód. A triplázás esélye 
pedig egészen mostanáig fel sem merült, az újabb 
duplázásra is egészen 2020-ig kellett várni.
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! Mind a négy, Eb-keretbe aspiráló játékosunk – Dibusz,
Lovrencsics, Botka, Sigér – már boldog apukának is vallhatja magát

Fradisták nélkül nincs magyar válogatott! – tartja az idők próbáját kiállt szólás. Marco Ros-
si, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is így gondolkozik, hiszen Dibusz
Dénes, Botka Endre, Lovrencsics Gergő és Sigér Dávid is stabilan tagja a júniusi
Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapat keretének. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

FRADI-SZÍVVEL
KÉSZÜLNEK AZ EB-RE

AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN 
TALÁN LÁTTUNK KÉPZETTEBB 
LABDARÚGÓKAT VÁLOGATOTT 
DRESSZBEN, ÁM ILYEN 
EGYSÉGES CSAPATOT, 
EGYMÁSÉRT KÜZDŐ 
JÁTÉKOSOKKAL NEMIGEN
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! A Ferencvárosnak már az Eb idején, az elődöntő napján
selejtezőt kell játszania a Bajnokok Ligájában

BUDAPEST VÁLLALJA

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke 
március elején kijelentette: az Európa-

bajnokság 12 rendező városának 
egyaránt garantálnia kell, hogy 

beengedi a szurkolókat a stadionokba. 
Az MLSZ és a magyar kormány már 

eleget tett ennek a kötelezettségnek, 
mi több, Budapest úgy készül, hogy a 

Puskás Arénában telt házas mérkőzések 
lesznek – de csak védettségi 
igazolvánnyal lehet belépni.

Mindig is akkor tudott a magyar szurkolótábor igazán 
egységbe tömörülni, amikor minél több Fradi-játékos 
szerepelt a válogatottban. Ezt az Aranycsapattól 
kezdve (Budai, Kocsis, Czibor) az 1966-os brazilverő 
együttesen (Mátrai, Albert, Rákosi) és a 2016-os Eb-re 
kijutott együttesen át (Dibusz Dénes, Gera Zoltán, 
Nagy Ádám, Pintér Ádám, Böde Dániel) napjainkig 
megannyi példa bizonyítja. 
A jelen csapatában Dibusz Dénes, Botka Endre, 
Lovrencsics Gergő és Sigér Dávid képviseli a 
Ferencvárost – játéktudásuk mellett személyiségüknek 
is köszönhetően. Marco Rossi ugyanis jól tudja, az 
egység a válogatott legfontosabb erénye. Az elmúlt 
évtizedekben talán láttunk képzettebb labdarúgókat 
válogatott dresszben, ám ilyen egységes csapatot, 
egymásért küzdő játékosokkal nemigen.
Ez egyértelműen Rossi és stábjának az érdeme, az 
olasz ráadásul maximálisan tiszteli Magyarországot, 
legutóbb a himnuszunkat is hangosan énekelte. 
Az olasz maestro a Ferencvárosnak is megadja 
a tiszteletet, amit az évek során még a Honvéd 
edzőjeként, majd kapitányi minőségében is gyakran 
tapasztalhattunk tőle személyesen is a Groupama 
Aréna lelátóján. 
Négy játékosunk meghívója persze nem csupán a 
szimpátián, hanem a teljesítményen múlt és múlik 
a jövőben is, igaz, a zsinórban megnyert három 
bajnoki cím azért a srácoknak is segítséget jelentett 
a válogatotthoz vezető úton. Ezúttal Botka és 
Lovrencsics beszélt magazinunknak arról, hogyan 
készülnek az Eb-re.

Június 15., kedd
18.00, Budapest:
Magyarország–Portugália
21.00, München:
Franciaország–Németország

Június 19., szombat
15.00, Budapest:
Magyarország–Franciaország
18.00, München:
Portugália–Németország

Június 23., szerda
21.00, Budapest:
Portugália–Franciaország
21.00, München:
Németország–Magyarország

F CSOPORT

BOTKA ENDRE:
KÜLÖNMUNKÁT VÉGZÜNK

” Már most foglalkoztat az Eb, próbálunk külön-
munkát is végezni, hogy a tornán minél jobb 
állapotban legyünk – kezdte Endi, majd hozzátette: 
– Sokan ilyenkor a bajnokság vége felé már kissé 
leeresztenek, nekünk viszont éppen most kell 
felpörögnünk. Egyelőre nem vagyok ráfeszülve az 
Eb-re, de nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék 
rá.”
Amikor megemlítettük Marco Rossi domináns 
szerepét a Nemzetek Ligájában és az Eb-selejtezőkön 
elért sikerekben, Botka Endre is helyeselt: ” A 
kapitánynak valóban nagyon nagy szerepe van 
a diadalmenetben, az ötvédős játékrendszer 
nagyon illik a kerethez. Minden posztra megtalálta 
a megfelelő embereket, no meg remek egységet 
kovácsolt a csapatnál.”

LOVRENCSICS GERGŐ:
EZ A TORNA LEHET A CSÚCS
Lovrencsics Gergő 2016 után – azon a nyáron igazolt 
a lengyel Lech Poznantól a Fradihoz – a második 
Eb-jére készülhet, s érdeklődésünkre így beszélt 
az érzéseiről: ” Már nagyon várom és nagyon 
készülök a tornára, fradista csapattársaimmal 
külön edzésterv alapján dolgozunk. Alig várom, 
hogy végre nézők előtt játszhassunk. Már a PSG–
Bayern München Bajnokok Ligája-negyeddöntőn is 
a leendő ellenfeleket figyeltem, amikor a feleségem 
kérdezte, kiket is, hosszan soroltam a neveket... 
A franciáknál, a németeknél és a portugáloknál is 
hemzsegnek a klasszisok, a mi erőnk a szívünkben, 
az egységünkben és a szurkolótáborunkban van. 
Felejthetetlen élményem a 2016-os Eb, ám úgy 
érzem, ez a torna lehet a csúcs sokunk karrierjében.”
Szinte biztosak lehetünk abban, hogy az Eb-n
a legendás Fradi-szív sem hiányzik majd a magyar 
válogatottból…
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32www.fradi.hu ! Kovacsics Anikó 15 góllal vette ki a részét
az olimpiai kvalifikációból a selejtezőtorna 3 meccsén

Az FTC-Rail Cargo Hungária női kézilabdacsapata némi csalódást keltve már a Bajnokok 
Ligája nyolcaddöntőjében búcsúzott a montenegrói Buducsnoszt Podgorica ellenében
– erről már legutóbbi számunkban olvashattak –, majd egy héttel később a játékosok 
többsége megvívta pályafutása egyik legfontosabb és legsikeresebb mérkőzését.
Igaz, azt már válogatott mezben, az olimpiai selejtezőn. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

VÁLOGATOTT
FRADISTÁK

KÉZILABDA #

33 www.fradi.hu! Angela Malestein volt az idei Bajnokok Ligájában 
a legeredményesebb játékosunk 69 góllal

A FERENCVÁROS 
ELEK GÁBOR SZÖVETSÉGI 
KAPITÁNY MELLETT 
TIZENEGY JÁTÉKOST 
ADOTT A VÁLOGATOTT 
TIZENHATOS KERETÉBE, 
AMELYNEK CSUPÁN 
EGYETLEN TAGJA, A VÁCI 
BEÁLLÓS, HELEMBAI FANNY 
NEM KÖTŐDIK A FRADIHOZ

A bajnokságban a második hely ezúttal biztosan 
megvan – a tavaly félbeszakadt szezonban az 
veszni látszott –, hiszen a Siófok megszűnt érdemi 
vetélytársnak lenni, az elsőségért azonban a Győrnek 
a februári 33-27-es vereségért kellene visszavágni. 
Feltételezve, hogy egyébként egyik együttes sem 
veszít másutt pontot, hét góllal. Ennél reálisabb esély 
a Magyar Kupa. Az április 10-i, váci negyeddöntő 
37-28-as megnyerésével a négybe, ha nem is a BL, 
de az MK Final Fourba kerülés már megvan, a végjáték 
részese a Debrecen, a Kisvárda és a lapzártánk után 
vívott Győr–MTK-mérkőzés győztese. Nagyon ne 
reménykedjünk abban, hogy az MTK csatlakozik…
Az viszont már nem is remény, hanem tény, hogy 
két kulcsfigura, Klujber Katrin és Márton Gréta 2024-
ig kötelezte el magát az FTC-hez, ugyanis máris 
két évvel meghosszabbították jövő júniusban lejáró 
szerződésüket. Mondani sem kell, Háfra Noémi 
és Schatzl Nadine nyári távozása miatt ennek 
üzenetértéke is van. Klujber úgy fogalmazott, biztos 
pontot kapott, boldog, hiszen bebizonyosodott, hogy 
fontos a csapatnak és a vezetőségnek is, Márton 
pedig hasonló hangulatban mondta:

” Jó érzés, hogy ennyire bíznak bennem, és talán 
ennek is van ahhoz köze, hogy nagyon könnyű volt 
dönteni! Jó ideje már a második otthonomként 
tekintek az Elek Gyula Arénára és a Népligetre 
– és úgy tűnik, ez így is marad. Összességében 
akkor lennék boldog, ha minden olyan maradna 
a csapat, a klub és körülöttem, mint amilyen most, 
mert ez nekem nagyon tetszik!”
Mint ahogyan nekünk Gréti fokozatos klasszissá 
érése is. Ő a garancia rá, hogy a bal szélen Schatzl 
hiányában sem lesznek az FTC-nek ”utódlási gondjai”.

Női nemzeti együttesünk 2008, Peking után jutott 
ki ismét az ötkarikás játékokra, az oroszokkal, 
a szerbekkel és a kazahokkal küzdött meg a 
győri kvalifikációs csoport első két helyéért, és a 
kulcsmeccs a szerbek feletti 31-23-as diadal volt. 
Bíró Blanka, Kovacsics Anikó és Szöllősi-Zácsik 
Szandra vezérletével a 2000-es, sydney-i elődöntő 
óta legbravúrosabb teljesítményével rukkolt ki 
a válogatott, és e sikert joggal érzi magáénak a 
Ferencváros is. Hiszen Elek Gábor szövetségi kapitány 
mellett tizenegy játékost adott a tizenhatos keretbe, 
amelynek csupán egyetlen tagja, a váci beállós, 
Helembai Fanny nem kötődik a Fradihoz. A jelenleg 
más klubot erősítő Zácsik Szandra, Tomori Zsuzsanna 
és Lukács Viktória FTC-s múltja – és ”Szani” esetében 
egyben jövője – mindenki előtt ismert, az viszont 
talán kevésbé, hogy a Vecsésről indult jobbátlövő, 
Kiss Nikolett 2010–2014 között szintén a Népligetben 
kapta meg az alapokat. Össznemzeti nézőpontból ez 
talán ér annyit, mint ki tudja, mennyi BL Final Four…
Kovacsics Anikó csapatkapitány élete formájában 
kézilabdázott, sugárzott róla, hogy az olimpiáért 
mindenre képes – majd a Fehérvár elleni bajnokin 
aggasztó sérülést szenvedett.
A meccs huszadik percében kiugrott a válla, felkötött 
karral, könnyezve ült le a kispadra, gondolatban 
bizonyára Tokiót is elsiratva. Aztán szerencsére 
kiderült, hogy annyira nem vészes a helyzet; vállficam, 
részleges porc- és szalagsérülés a diagnózis, de a 
remény megmaradt arra, hogy két hónap múlva, azaz 
júniusban teljes értékű edzésmunkát végezzen. Az 
augusztusban harmincadik életévét betöltő irányító 
ennek tudatában és szellemében roppant eltökélten 
jelentette ki:

” Lehetett volna súlyosabb is a probléma, úgyhogy 
igyekszem pozitívan hozzáállni. Két hetet pihennem 
kell, közben kezeléseket talán már kaphatok, 
utána pedig remélem, kezdődhet a gyógytorna. 
Jó kezekben vagyok, mindenki segítségemre van 
abban, hogy a lehető leghamarabb visszatérhessek, 
és ebben óriási erőt ad a rengeteg aggódó üzenet, 
jókívánság, amit kaptam. Nem tudom elégszer 
megköszönni ezeket. Hosszú és kemény hetek, 
hónapok állnak előttem, de nincs olyan, amit ne 
tennék meg azért, hogy ott lehessek az olimpián. 
Ez a cél lebeg a szemem előtt.”
Mindebből persze az is adódik, hogy a tavaszi 
idényt kihagyja, de e tekintetben szerencsére, 
másrészt sajnos kevés a szezon hátralévő részében 
a Ferencváros előtt a különleges kihívás. Bár 
éppenséggel elvileg még két trófea is megszerezhető. 
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34www.fradi.hu ! A Magyar Kupában a nehéz helyzet ellenére is
a legjobb nyolcig jutott férfi kézilabdacsapatunk

Csaknem két hónapra kellett leállniuk férfi kézilabdázóinknak, ezt az időt pedig kihasznál-
ták a vetélytársak és megelőzték a tabellán sokáig a harmadik helyen álló együttesünket. 
Április közepén indult újra a nagyüzem, a dobogó elérése már inkább csak álom, a nemzet-
közi szereplésre jogosító ötödik helyet azonban elcsípheti a Fradi. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

KÉNYSZERPIHENŐ
UTÁN NAGYÜZEM

KÉZILABDA #

35 www.fradi.hu! Az idény előtt a biztos bennmaradás
volt a célkitűzés

MÁSFÉL HÓNAP
ALATT TÍZ MÉRKŐZÉST 
KELL JÁTSZANI, BIZONY 
MEGJÓSOLHATATLAN,
A CSAPAT HOGYAN
BÍRJA EZT AZ
EXTRÉM TERHELÉST

FRADI-GÓLOK A VÁLOGATOTTBAN

A magyar férfi kézilabda-válogatott 
társrendezőként alanyi jogon résztvevője a 
2022-es Európa-bajnokságnak, ezért az Eb-
selejtezőknek fenntartott időpontokban az 

Európa-kupának elnevezett sorozatban felkészülési 
mérkőzéseket vív. Ennek keretében válogatottunk 

márciusban Szlovákia ellen játszott két 
összecsapást – előbb Pozsonyban (30-15), majd 

Győrött (36-26) is magabiztosan nyertek a mieink. 
A klubszinten a Ferencvárost erősítő Nagy Bence 
a második meccsen lépett pályára, és két góllal is 

hozzájárult a sikerhez.
A Fradi két szlovák válogatott kézilabdázója, 
Marian Zernovic és Jakub Mikita betegség

miatt nem léphetett pályára.

SZERENCSÉTLEN MOZDULATBÓL
SÚLYOS SÉRÜLÉS

Edzésen szenvedett elsőre kisebbnek tűnő, 
de valójában súlyos sérülést utánpótlás-
válogatott tehetségünk, Ludmán Marcell. 

Az átlövő szabad labdára próbált meg 
lecsapni, csakhogy a szintén a labdára 

robbanó csapattárs a kezével az arcát találta 
el. Elsőre úgy tűnt, orrvérzéssel megússza 
az esetet, ám hazafelé tartva erősödtek 
az agyrázkódásra utaló tünetek, ezért az 

otthon helyett a kórházba vezetett az út. A 
vizsgálatok aztán kimutatták, hogy Ludinak 
az arc- és az orrcsontja is eltörött, néhány 
nappal később ezért megműtötték, s az 

arccsontba épített membránnal szüntették 
meg a kettős látását. A 18 éves kézilabdázóra 

két-három hetes teljes kihagyás várt, ezt 
követően kezdhette el az edzéseket –  

egyelőre szigorúan kerülve a párharcokat.

A Komló elleni bajnokit követően hosszú 
kényszerpihenőre vonult férfi kézilabdacsapatunk, 
miután a koronavírus beférkőzött az öltözőbe és 
ledöntötte a lábáról a társaságot. Már az említett, 
február 20-án lejátszott találkozón is jelentkezett 
probléma bőven, Horváth Attila vezetőedző, valamint 
három meghatározó játékosa, Győri Kristóf, Marian 
Zernovic és Pordán Bálint már ekkor sem lehetett 
jelen, a következő héten pedig még többen estek ki.
A Magyar Kupában az ifik még tudták pótolni
a nagyokat – de még hogy, részletek az utánpótlásról 
szóló cikkünkben! –, bajnokira azonban majd két 
hónapon át nem kerülhetett sor.
Az újrakezdés napja április 14-én jött el. Akkor a 
világ legjobb négy csapata közé tartozó Telekom 
Veszprém volt az ellenfél – ”felhozó” jelleggel... –, 
majd sorrendben a Komló (idegenben), a Budakalász 
(idegenben) és a Dabas (otthon) következett. Egy 
héten belül, egyaránt lapzártánk után. Ez a ritmus 
megmarad a folytatásra is, másfél hónap alatt tíz 
mérkőzést kell játszani, bizony megjósolhatatlan, a 
csapat hogyan bírja ezt az extrém terhelést.
Férfi együttesünk sokáig a tabella harmadik helyén 
állt, igaz, annak is köszönhetően, hogy még ősszel 
a Balatonfüred és a Tatabánya több meccset is 
elhalasztott. Most fordult a kocka, mi kerültünk 
lépéshátrányba e két gárdával szemben. Papíron
ez a két együttes erősebb a mieinknél, ezért a 
Veszprém és a Szeged mögött a harmadik hely 
megszerzése talán inkább az álom kategóriája.
A nemzetközi szereplésre jogosító ötödik hely 
azonban elcsíphető, ezért a Ferencváros a Csurgóval, 
az Egerrel, a Gyöngyössel és a Budakalásszal folytat 
éles küzdelmet.

EXTRÉM TERHELÉSTEXTRÉM TERHELÉSTa nagyokat – de még hogy, részletek az utánpótlásról 

majd sorrendben a Komló (idegenben), a Budakalász 
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www.fradi.hu 36 ! Az ob I-ben 26 meccsen 397 gólt dobtak,
ami 15,27-es meccsenkénti gólátlagot jelent

A Fradi
a második 
családom
Az FTC-Telekom Waterpolo és a magyar válogatott vízilabdázója, Pohl Zoltán
főszereplője volt a klub sikereinek az elmúlt években. Részese volt az Európa Kupa, 
majd a hazai és nemzetközi Szuperkupa elhódításának, a magyar bajnoki és kupa-
aranyérmeknek, illetve 2019 nyarán a klubtörténelmi jelentőségű Bajnokok
Ligája-győzelemnek is. Saját nevelésű játékosunk magabiztosan várja a jelenlegi 
idény hajráját, amelyhez közeledve egyre gyakrabban gondol a 2021-re halasztott 
tokiói olimpiára is. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

37 www.fradi.hu

VÍZILABDA #

! Az UVSE elleni áprilisi derbi közvetítésébe és a helyszíni kivetítőn 
is bekapcsolták szurkolóink élő, online buzdítását

Nem túlzás kijelenteni: Pohl Zoltán a Fradiban nőtt fel.
Az 1995-ös születésű bekk az FTC-ben kezdett 
el vízilabdázni, klubunk kötelékében járta végig a 
ranglétrát, amelynek csúcsára, a felnőtt csapathoz a 
2012/2013-as idényben érkezett meg. Az azóta eltelt 
években együttesünk egyik meghatározó tagjává 
nőtte ki magát, részese volt az utóbbi időszak nagy 
sikereinek, összesen 11 hazai és nemzetközi kupa 
elhódításának.

” A Fradi a második családom. Hosszú évek óta 
járok ide, kis túlzással többet vagyok a népligeti 
sporttelepen, mint otthon – kezdte Pohl Zoltán. 
– Nagyon szeretek itt játszani. Nincs viszonyítási 
alapom, nem tudom, milyen lehet más klubokban 
az élet, de nekem ez tényleg olyan, mint a második 
család.”
A 26 éves klasszis pályafutásának szempontjából 
kis lépés, mégis említésre méltó momentum, 
hogy 2021. április 9-én, a Tatabánya elleni, 10-3-ra 
megnyert ob I-es mérkőzésen volt először az FTC 
vízilabdacsapatának csapatkapitánya.

” Azt azért hozzá kell tenni, hogy az alapcsapat 
nagyja azon az estén nem játszott, úgyhogy 
majdhogynem én voltam a rangidős, ezért lehettem 
én a csapatkapitány. A klubnál nevelkedtem, 
nyilván ez is számított, de túlértékelni nem 
kell, rögtönzött döntés volt” – mondta el ezzel 
kapcsolatban Pohl Zoltán.
Áprilist írva a hajrájához közeledik a klubidény 
vízilabdában, a legfontosabb esemény, a Bajnokok 
Ligája nyolcas döntője júniusban lesz. Az odáig 
vezető utat akadályok is övezik. A világjárvány és 
annak mellékhatásai az elmúlt éveket uraló FTC 
vízilabdázóit sem kímélték, januárban a csapat 
öt játékosa is pozitív mintát adott, Varga Zsolt 
vezetőedző bajnoki találkozókon, illetve a felkészülés 
egy kiemelt időszakában nem számíthatott 
meghatározó embereire. Megesett, hogy ifjúsági 
játékosokkal kellett feltölteni a keretet. Pohl Zoltán 
szerint a vírus jelenléte az egész világon érezteti 
negatív hatását, számukra azonban mindez nem 
jelenthet kifogást.

” Bármilyen eredményeket is értünk el az 
idényben, tudjuk, hogy kik vagyunk és milyen 
erőt képviselünk. A célkitűzésünk nem változott: 
ahol elindultunk, mindenhol győzni szeretnénk – 
mondta magabiztosan. – A végén az fog győzni, 
aki a legjobban tud alkalmazkodni a jelenlegi 
körülményekhez. Szerintem mi meg tudjuk csinálni!”

BÁRMILYEN 
EREDMÉNYEKET IS 
ÉRTÜNK EL AZ IDÉNYBEN, 
TUDJUK, HOGY KIK 
VAGYUNK ÉS MILYEN 
ERŐT KÉPVISELÜNK. 
A CÉLKITŰZÉSÜNK 
NEM VÁLTOZOTT: 
AHOL ELINDULTUNK, 
MINDENHOL GYŐZNI 
SZERETNÉNK

Megszokhattuk, hogy újabban az FTC játékosai 
adják a magyar férfi vízilabda-válogatott derékhadát. 
Várhatóan nem lesz ez másként a tokiói olimpián 
sem. Természetesen Pohl Zoltán is bízik benne, 
hogy ott lesz majd a tokiói tornán, ahol szerinte 
Magyarország mellett még öt együttes pályázhat 
a végső sikerre.

” A legtöbb vízilabdázónak gyerekkori álma, 
hogy egyszer az olimpián játszhasson, esetleg 
meg is nyerje azt, így ahogy közeledik a szezon 
vége, egyre gyakrabban előfordul, hogy a tokiói 
tornára gondolok. Persze, jelenleg azért még a 
bajnokságon és a klubon van a fókusz. Hogy kik 
lehetnek az esélyesek? Szerintem 5-6 válogatott 
pályázhat az olimpiai bajnoki címre, gondolok 
itt a szerbekre, a horvátokra, a vb-címvédő 
olaszokra, a spanyolokra, illetve Montenegróra 
és Magyarországra. A felsoroltak közül szerintem 
bárki odaérhet, beleértve minket is.”

POHL ZOLTÁN
Születési hely, idő: 

Budapest, 1995. 03. 27.
Posztja: bekk

Az FTC saját nevelésű játékosa.
Klubsikerei: Komjádi Kupa-győztes, 

Euro Kupa-győztes (2017, 2018), 
Európai Szuperkupa-győztes (2018, 2019), 

Magyar Szuperkupa-győztes (2018), 
Magyar Kupa-győztes (2018, 2019, 2020), 

magyar bajnok (2018, 2019), BL-győztes (2019)
Válogatott sikerei: Világkupa-győztes (2018), 

Európa-bajnok (2020)
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38www.fradi.hu ! A teljes Erste-liga-idényben a házi pontkirályunk 
Rasmus Kulmala lett, aki 40 meccsen 50 pontot szerzett

Furcsa idényt zárt az FTC-Telekom jégkorongcsapata. Az Erste-ligában a legjobb magyar 
csapatként zsinórban harmadszor – összesítésben huszonnyolcadszor – megszerezte 
a magyar bajnoki aranyérmet, ugyanakkor az elődöntőben 4-2-es összesítéssel 
alulmaradt a Csíkszeredával szemben, s a Magyar Kupában sem tudta megvédeni 
a címét. Fodor Szabolcs szerint összességében pozitív a mérleg – vezetőedzőnknek 
lelkileg különösen sokat jelentett, hogy együttese megnyerte az évad utolsó mérkőzését, 
a DVTK elleni bronzmeccset a kupában. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

      TRIPLÁZÁS 
NÉMI HIÁNYÉRZETTEL

Utána a többi mérkőzésen több helyzetünk, több 
kapura lövésünk volt, mint az ellenfelünknek, nüanszok 
döntöttek a Csíkszereda javára, a kapusuk és az egyik 
játékosuk többször is elképesztően jó napot fogott ki. 
A hokiban előfordul az ilyesmi.
Mindent mérlegre téve a Fradi teljesített valamivel 
gyengébben, mint az előző két évadban, vagy 
a vetélytársak erősödtek?
Egyértelműen, sőt ugrásszerűen erősödött a liga 
erre az idényre. Különösen az erdélyi csapatok 
fejlődtek, annak is köszönhetően, hogy több légióst 
foglalkoztattak. Nálunk például három vagy négy, 
a Csíkszeredában viszont hat külföldi is játszott 
rendszeresen. De azt is el kell ismernem, hogy mi sem 
nyújtottuk a tudásunk legjavát.
A Magyar Kupa négyes döntője idén is azt sugallja, 
hogy az osztrák, illetve a szlovák bajnokságban 
szereplő Fehérvár és DVTK nem erősebb, mint 
az itthon szereplő klubok. Nem lenne jobb, 
ha ez a két klub is hazatérne?
Ha van is különbség, biztosan nem akkora, mint tíz éve, 
amikor a Fehérvár egyeduralkodó volt idehaza. Nehéz 
ebben a kérdésben állást foglalni, különösen anélkül, 
hogy pontosan ismerném a szövetség stratégiáját. Azt 
mondanám, az a merész vágyam, hogy valamennyi 
magyar csapat a nagyon erős magyar bajnokságban 
szerepeljen.
Hogyan tovább? A következő idényre meg kell 
erősíteni a keretet, az edzésmunkában kell változtatni 
vagy csupán el kellene kerülni a koronavírus-járványt?
Az biztos, hogy utóbbi segítene a legtöbbet. A 
következtetéseket le kell vonni, s meg kell találni 
azt a csapatösszetételt, amelyik meg tud felelni annak 
a játéknak, amit én megálmodtam. Azt ígérhetem, 
hogy az én felfogásom nem változik: azt várom el, 
hogy a Fradi minden meccs minden pillanatában teljes 
odaadással játsszon. Ezen nőttem fel, ebben hiszek.

Tudsz már örülni a magyar bajnoki aranyéremnek 
és a Magyar Kupában a megnyert bronzmérkőzésnek, 
vagy inkább amiatt bánkódsz, hogy a csapat az Erste-
ligában és a kupában is lemaradt a fináléról?
Már abszolút tudok örülni mindkettőnek. A kupában 
a DVTK elleni bronzmeccs nekem nagyon sokat 
jelentett. Két kulcsemberünk, Nagy Gergő és Kóger 
Dániel nélkül kellett kiállnunk, mégis nyertünk. A 
győzelemnél is többet kaptam a csapattól. Azt, amit 
az előző két idényben minden mérkőzésen: mindenki 
csúszott, mászott, kapart a jégen, igazi csapatdiadalt 
arattunk. Tehát Fradi-szívvel nyertünk, ahogy azt a 
kezdetektől célként, sőt elvárásként tűztük ki. A kupa 
a magyar hokiban speciális torna, hiszen a magyar 
bajnokságban szereplő csapatok itt mérhetik össze 
az erejüket a külföldi ligákban edződő klubokkal. S 
ezen a fronton mi eddig mindhárom évben derekasan 
helytálltunk. Az első közös idényünkben, két éve 
hatalmas bravúrként ugyancsak a bronzmeccsen 
3-0-ra megvertük a DVTK-t. Tavaly ezt még sikerült is 
felülmúlni, az elődöntőben a MAC, a döntőben pedig 
a Fehérvár feletti sikerrel miénk lett a Magyar Kupa. A 
bronzéremmel idén sem vallottunk szégyent.
A csapat egészen az alapszakasz hajrájáig hullámzó 
teljesítményt nyújtott. Zárásként az erdélyi túra, 
majd a negyeddöntőben a MAC feletti magabiztos, 
összesítésben négy-egyes siker azt sugallta, minden 
a helyére került. A Csíkszereda elleni elődöntőre miért 
nem sikerült átmenteni ezt a formát?
Teljesen más bajnokként plusz kupagyőztesként 
nekimenni egy idénynek. Komoly nyomás volt rajtunk, 
kétszeres címvédőként teljesen más a mérkőzések 
lélektana, s nem csak nekünk, az ellenfeleknek is. Talán 
ezt a helyzetet nem tudtuk megfelelően kezelni. A 
játékkal a Csíkszereda ellen sem volt gond. Az első két 
meccs hektikusan alakult, 5-1 oda, majd 5-1 ide.

JÉGKORONG #

39 www.fradi.hu! Nagy Gergő lett csapatunk házi gólkirálya, aki az alapszakaszban 
és a rájátszásban összesen 23 gólt szerzett

A KUPÁBAN A DVTK 
ELLENI BRONZMECCS 
NEKEM NAGYON 
SOKAT JELENTETT. 
A GYŐZELEMNÉL 
IS TÖBBET KAPTAM 
A CSAPATTÓL. AZT, 
AMIT AZ ELŐZŐ KÉT 
IDÉNYBEN MINDEN 
MÉRKŐZÉSEN: 
MINDENKI CSÚSZOTT, 
MÁSZOTT, KAPART 
A JÉGEN, IGAZI 
CSAPATDIADALT 
ARATTUNK. TEHÁT 
FRADI-SZÍVVEL 
NYERTÜNK

EDZŐ ÉS NÉGY JÁTÉKOS

A Magyar Kupával nem ért véget 
az idény, rögtön a debreceni négyes döntő 

után a magyar válogatott két héten 
át edzőtáborozott és két felkészülési 

mérkőzést is játszott. A nemzeti csapatot 
Sean Simpson szövetségi kapitány egyik 

edzőjeként Fodor Szabolcs segítette, 
a keretben pedig négy fradista 
– Arany Gergely, Tóth Gergely, 

Nagy Gergő és Tóth Richárd – szerepelt.
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40www.fradi.hu ! Május 9-én lenne 85 éves Mossóczy Lívia, a 4 éve elhunyt
világ- és Európa-bajnok szenior asztaliteniszezőnk

A TE TÖRTÉNETED, 
A TE ILLATOD!

Megtalálni azt az illatot, amit valóban magadénak érzel,
az illatcsalád kiválasztásánál kezdődik. Hogy ne vessz el a jegyek kavalkádjában,

hagyatkozz az összeállításunkra és az orrodra!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

CITRUSOS-AROMÁS

A sportosan elegáns,
citrusos összetevőkben gazdag

parfümökkel szívesen próbálkozunk,
mert magabiztossá tesznek,
de nem leszünk tolakodóak.

ORIENTÁLIS-FÁS

A macsós illatcsalád kreációiban
a hagyományos orientális összetevőket

egyesítik a szantálfa melegségével
vagy a cédrus és a vetiver szárazságával.

CHANEL ALLURE
SPORT COLOGNE
50 ML
26  750 Ft

CHANEL ALLURE
SPORT COLOGNE
50 ML
26  750 Ft

PACO RABANNE
INVICTUS VICTORY
EDT
50 ML
27  100 Ft

PACO RABANNEPACO RABANNE
INVICTUS VICTORY
EDT
50 ML
27  100 Ft

AZZARO POUR HOMME
COLOGNE INTENSE

EDT
100 ML

20  490 Ft

MUGLER
A*MEN

EDT
100 ML

28  490 Ft

MUGLER
A*MEN

EDT
100 ML

28  490 Ft

DIVAT #

41 www.fradi.hu! 125 éve, 1896. május 11-én született Szabó József labdarúgó,
portugáliai sikeredző, aki 1919–24 közt 182-szer játszott a Fradiban

FÁS-AROMÁS

A leginkább gyantával, 
fűszerekkel vagy virágokkal 

kombinált, különböző fás 
alapokra helyezett illatok 

egzotikus hatásúak.
Ebben az illatcsaládban

az oudos parfümök
is népszerűek.

LACOSTE
MATCH POINT
EDT
30 ML
15 890 Ft

GIVENCHY
GENTLEMAN INTENSE 

EDT
60 ML

28 300 Ft

DIVAT 

AROMÁS-VIZES

Ezek az illatok a napsütötte 
tengerpartokra repítenek, 

ahol a citrusos növények illata 
keveredik a nap melegével

és a sós tengervíz fuvallatával.

RALPH LAUREN POLO 
DEEP BLUE
EDP
125 ML
30 490 Ft

TOM FORD
COSTA AZZURRA

EDP
50 ML

39 800 Ft

PÁFRÁNYOS-ÁMBRÁS

A zöld, friss és meleg
illatok bizsergetően csábítóak. 

Mind egész évben hordható 
parfümök, melyek intenzívek

és tartósak.

YVES SAINT LAURENT
Y LE PARFUM
60 ML
33 750 Ft

YVES SAINT LAURENT
Y LE PARFUM
60 ML
33 750 Ft

DIESEL
SPIRIT OF THE BRAVE 

INTENSE
EDT

125 ML
26 990 Ft

41

illatok bizsergetően csábítóak. 
Mind egész évben hordható 
parfümök, melyek intenzívek

INTENSE
EDT

125 ML
26 990 Ft
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42www.fradi.hu ! Tököli Attila május 14-én a 45. életévét tölti be, a kiváló csatár
2002 és 2007 között 103 Fradi-meccsen 70 gólt szerzett

VIRÁGOS-FÁS

Az illatcsoport erősen virágos, 
fás, pézsmás jegyekkel ad 

mélységet a gyakran púderes 
parfümöknek. A kellemes 
melegséget és erőt adó 

szantálfa, vetiver, cédrus, ciprus, 
rózsafa vagy akár az oud fa 

kombinációja az, amiért a kora 
tavaszi esték hangulatához 

jól passzolnak ezek az 
illatkompozíciók.

MICHAEL KORS
GORGEOUS!
EDP
30 ML
19 500 Ft

MICHAEL KORS
GORGEOUS!
EDP
30 ML
19 500 Ft ESCADA

SUMMER FESTIVAL
EDT

30 ML
16 290 Ft

LANCOME
LA NUIT TRÉSOR
DENTELLE DE ROSES 
EDP
50 ML
30 900 Ft

LANCOME
LA NUIT TRÉSOR
DENTELLE DE ROSES 
EDP
50 ML
30 900 Ft

GUCCI
GUILTY LOVE EDITION 

MMXXI
EDP

50 ML
33 890 Ft

VIRÁGOS-GYÜMÖLCSÖS

lllatos szirmok fanyar, friss gyümölcsös 
jegyekkel körbeölelve – ilyenek

a harapj bele illatok!
Ez az egyik legkedveltebb illatcsalád, 
mert nemcsak frissek a kompozíciók, 

de pont annyira édesek is, mint
a zamatos gyümölcsök.

CAROLINA HERRERA 
VERY GOOD GIRL
EDP
30 ML
25 000 Ft

CAROLINA HERRERA 
VERY GOOD GIRL
EDP
30 ML
25 000 Ft

DOLCE & GABBANA 
DOLCE ROSE

EDT
30 ML

19 950 Ft

DIVAT #

43 www.fradi.hu! 105 éve, 1916. május 14-én született Kiss Gyula KK-győztes 
labdarúgó, aki 1934–48 között 256 meccsen 86 gólt szerzett

GIORGIO ARMANI
MY WAY
EDP
30 ML
21 900 Ft

VERSACE
DYLAN TURQUOISE

EDT
30 ML

21 450 Ft

ORIENTÁLIS-VIRÁGOS

Nem szabad megfeledkeznünk 
azokról sem, akik akár

egész évben szívesen burkolják 
magukat édes, szinte bódító, 

orientális összetevőkben 
gazdag illatfelhőbe. Púderes 

bázis jellemző erre a titokzatos 
illatcsoportra, ahol a virágok 

és gyümölcsök tökéletes 
harmóniában állnak

a fűszeres jegyekkel.

JEAN PAUL GAULTIER 
CLASSIQUE LA BELLE

LE PARFUM
30 ML

24 100 Ft

JEAN PAUL GAULTIER 
CLASSIQUE LA BELLE

LE PARFUM
30 ML

24 100 Ft

BRUNO BANANI PURE 
WOMAN
EDT
40 ML
9990 Ft

BRUNO BANANI PURE 
WOMAN
EDT
40 ML
9990 Ft

GIVENCHY
L’INTERDIT EDITION 
MILLÉSIME
EDP
50 ML
37 500 Ft

PACO RABANNE
OLYMPÉA BLOSSOM

EDP
50 ML

29 600 Ft
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# PSZICHÉ  

! Május 28-án ünnepli 40. szülinapját Pastrovics Melinda kézilabdakapus, aki 
2001–2012 között 424 meccsen védett az FTC-ben

LEKOPOGOTT 
GYŐZELMEK
Egy szerencsét hozó plüssmaci, egy jól bevált mozdulatsor, a mondat, ami nélkül nem 
jó ómen pályára lépni – csak néhány a számtalan babonából, ami szerves része a profi 
sport világának. Lehet hinni bennük vagy legyinteni rájuk, de a hasznuk elvitathatatlan.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT

az FTC sportpszichiátere

Nem mérhető stopperórával, ahogy nincs hozzá 
deklarált szempontrendszer sem.
A babona nem kézzelfogható jelenség, 
ráadásul egyenesen szembemegy a racionális 
gondolkodásmód minden szabályával. Mindegyik 
egy-egy hiedelem, amely egy feltételezésen 
vagy hiten alapul, és komoly érzelmi töltettel bír. 
Bár ez alapjaiban nem feltétlenül egyeztethető 
össze a profi sportra jellemző tudatossággal, 
laikus szemlélőként is látjuk és tapasztaljuk, 
hogy a sportvilág legnagyobbjai is előszeretettel 
alkalmazzák személyes hóbortjaikat.
A látszólagos ellentmondást dr. Kárpáti
Róbert sportpszichiáter segít feloldani.

” Az emberek hajlamosabbak ilyen 
jellegű támaszt segítségül hívni olyan 
élethelyzetekben, melyek magas 
bizonytalansággal és szorongással 
társulnak. Márpedig a sportra jellemző 
teljesítménykényszerrel kapcsolatos 
helyzetek épp ilyen jellemzőkkel bírnak. Így 
nem meglepő, hogy a sportolók körében 
igen elterjedtek a babonák. A versenyzők 
ugyanabból a célból nyúlnak ilyen 
eszközhöz, mint mindenki más: egy 
kontrollálhatatlan helyzetet igyekszenek 
kontrollálhatóvá tenni, ezzel pedig 
biztonságosabb légkört teremteni saját 
maguk számára.”

ÖNBETELJESÍTŐ JÓSLAT

A plüssmaci és a jól bevált szlogen szerepe 
tehát ugyanaz: szorongást csökkentenek, 
ezzel együtt növelik a biztonságérzetet. Egy 
sportolón téthelyzetben van vizsgadrukk 
bőven, ez elkerülhetetlen, bizonyos pontig 
pedig még hasznos is. Ezen a ponton 
túl azonban negatívan befolyásolhatja a 
teljesítményt. Itt jöhetnek képbe a talizmánok 
és a repetitív mozdulatsorok, melyek leveszik 
ennek a tehernek egy részét a sportoló válláról 
– és nem csak képletesen.

A POZITÍV, 
SZERENCSEHOZÓ 
HIEDELMEK JÓTÉKONY 
HATÁSÚAK, MIVEL 
KÉPESEK NÖVELNI
A TELJESÍTMÉNYT

A babona esetében ugyanis számolnunk 
kell azzal, hogy mivel a gondolatainkban 
létezik, hatással is van ránk – a tetteinkre, 
az önbizalmunkra, a viselkedésünkre. Ha 
hiszünk a csodazoknink erejében, akkor 
elég lepillantanunk a bokánkra, és nagyobb 
önbizalommal vetjük bele magunkat a döntő 
harcba.

” Bár ez a mágikus gondolkodás irracionális 
döntésekhez vezethet – például bízhatunk 
a jó szerencsében vagy a sors kegyeiben 
–, az ilyen meggyőződések elősegítik a 
pozitív mentális hozzáállás előmozdítását. 
Megnyugtatóan hathatnak ránk, oldhatják 
a feszültséget, és azt az érzést kelthetik 
bennünk, hogy képesek vagyunk irányítani 
a saját életünket.”

A PLÜSSMACI MARADHAT

Az ilyen személyes hiedelmek és praktikák 
erejébe vetett hit tekintetében két végletet 
különböztetünk meg. Míg vannak, akik 
erősen hisznek cselekedeteik és kabaláik 
hatékonyságában, mások nagyon is 
tudatában vannak annak, hogy azok nem 
bírnak különleges erővel, mégis makacsul 
ragaszkodnak hozzájuk. ” Bárhol is 
helyezkedjen el a sportoló a két végpont 
között, alapesetben nincs különösebb 
teendője a babonáival. Nem kell leépíteni 
őket, sem pedig tudatosítani azok irracionális 
voltát, egészen addig, míg a kötődés át 
nem lép egy irreális szintet” – magyarázza 
a szakember. Azaz amíg a sportoló a 
talizmánját nem emeli az edzésmunka elé, és 
nem engedi, hogy az a rajton túl is elkísérje, 
nem kell azt ellöknie magától. ” Csak akkor 
kell sportpszichológus segítségét kérni, 
ha a szerencsét hozó praktikához komoly 
kényszermechanizmus társul. Ennek jele lehet, 
ha valaki elkésik egy versenyről, csak hogy a 
megszokott rituáléját el tudja végezni, esetleg 
fejben feladja a meccset még a kezdő sípszó 
előtt, ha észreveszi, hogy a kabaláját otthon 
felejtette. Amíg azonban nincsenek ilyen 
negatív vonzatai egy-egy babonának, addig 
azok sokkal inkább segítenek, mint ártanak.”
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PSZICHÉ #

! A március 11-i lengyel–magyar barátság napja alkalmából Fradi-címeres
zöld kivilágításban díszelgett a Slask Wroclaw stadionja



# FUTBALL  
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Sohasem felejtem el. Hétéves lehettem, amikor a 
fater levitt a Fradiba, s kisgyerekként megmutathat-
tam, mit tudok. A legendás nevelőedző, Agárdi Feri 
bácsi széttárta a karját, s így szólt apámhoz: 

” Sajnálom, Szepikém, hiába ügyes a gyerek, ilyen 
kicsi gyerekeknek nincs még csapatuk.” Ma már 
a hatévesek is futballozhatnak a Ferencvárosban, 
hiszen óvodásokat is oktatnak erre a szép játékra.
A nagyobbaknak, a 2008-as, 2009-es korosztálynak 
április elején tartott országos toborzót a klub. 
A hőmérőzés és a regisztráció után minden gyermek 
kapott mezt a kétórás gyakorlásra, s jelzésértékű, 
hogy sokan eleve Fradi-szerelésben érkeztek a Liget-
be, ők már túl vannak a klubválasztás dilemmáján...
Jó volt látni, ahogy benépesültek a pályák. Az 
ifjabbak a center műfűn, az idősebbek az ikerpályán 
gyakoroltak, minden csoportot két szakember figyelt 
árgus szemekkel, a klub összes utánpótlásedzője 
besegített a kiválasztásba. Eleinte technikai gyakor-
lás zajlott, majd volt kapura lövés és kétkapus játék 
is. A trénerek folyamatosan jegyzeteltek, kiemelték 
az ügyesebb gyerekeket a különböző színekkel jelölt 
csoportokból. Meglepetés az elmúlt évekhez képest, 
hogy nagyon sok kapus – összesen 24! – jelentkezett 
a toborzóra, őket a füves pályán tesztelték 
a kapusedzők.

A labdarúgás öreg rókái szokták 
mondogatni, más világ volt régen. 
Pontosan ez villant be, amikor jelen 
voltam a Népligetben, az FTC gyönyörű 
sportközpontjában a tavaszi toborzón. 
Annak idején özönlöttek a gyermekek, 
most viszont a konkurencia és a járvány 
miatt örvendetes, hogy legalább 125-en 
eljöttek szerte az országból. Igaz, 
a többi klubhoz képest ez még mindig 
tetemes létszám, ami azt jelzi, 
a Fradi-címernek ma is van varázsa… 
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

     A FRADI-CÍMER 
VARÁZSA

! Leleményesek a szülők, a 3-1-re megnyert FTC–UTE U13-as 
derbit többen is létráról szemlélték a kerítés másik oldalán

Nem csak Budapestről és környékéről, az ország 
több pontjáról érkeztek gyerekek. Amikor meg-
kérdeztem az egyik csoportot, hogy a családban 
mennyire szeretik a Ferencvárost, az egyik gyermek 
így felelt:” Nagyon, a nagypapám el is sírta magát, 
amikor megtudta, hogy jövök a Fradiba focizni.” 
Másikuk meg ezt mondta: ” Nekem az anyukám is itt 
játszott.” Egy harmadik kissrác így fogalmazott: 

” Nálunk a házban két szín létezik, a zöld és a fehér. 
Apa nem is engedne mást.”
S ha már a szülőknél tartunk, a lelkes és aggódó 
anyukák, apukák a sportközponton kívül, a Bihari út 
közelében lévő sínek mellől, illetve a népligeti kerítés 
tövéből – ezt a helyet a már az évek óta a klubban 
futballozó fiatalok családtagjai alakították és sajá-
tították ki búvóhelyként... – figyelték gyermekeik 
mozgását, megoldásait.
Akadtak ügyes gyerekek, sokan kellően izgultak is, 
s a lelkesedésre nem lehetett panasz. Ha az elmúlt 
évekhez hasonlóan akár csak három-négy tehetsé-
get sikerül felfedezni – két éve így került például a 
Fradihoz a mostani U15-ös válogatott Nimsz Ádám is 
–, már megérte toborzót tartani.
Nem sokkal a déli harangszó előtt fejeződött be a 
rendhagyó foglalkozás, amelynek tapasztalatairól 
Palásthy Norbert, az utánpótlás akadémia igazgató-
ja visszafogottan, mégis bizakodóan beszélt: ” Első 
körben mindkét korosztályból tíz-tíz gyermeket vá-
lasztottunk ki, ők a későbbiekben csapatedzéseken 
vesznek részt, s majd május végén derül ki, hogy 
közülük kiket igazolunk le. Úgy érzem, jól sikerült a 
toborzó, főként a 2009-es korosztályban láttunk 
ügyes srácokat, a lehetőség továbbra is minden 
kiválasztott gyermek előtt nyitva áll.”
Mindehhez Szűcs Mihály, a társadalmi kapcsolatokért 
felelős vezető a következőket fűzte hozzá: 

” Évről évre egyre jobb tapasztalatokat szerzünk, 
és egyre kedvezőbb a toborzó visszhangja. Ezúttal 
meglepően sok kapus jelentkezett, ami a klubban 
zajló minőségi kapusképzés dicsérete, ugyanis a 
különböző csapatainkban sok válogatott hálóőrünk 
van, s persze nem szabad megfeledkezni arról sem, 
hogy Dibusz Dénes képességei és klubhűsége is 
nagy vonzerővel bír.”
Mint ahogy a Fradi vonzereje is él még: látni kellett 
volna a gyermekek boldog arcát, ahogy feszítettek 
a zöld-fehér mezben, néhányan talán álmukban már 
gólt is szereztek e patinás szerelésben. S mit szól 
majd a nagypapa, ha az álomból valóság lesz… UP

FUTBALL #
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HA AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ 
HASONLÓAN AKÁR CSAK 
HÁROM-NÉGY TEHETSÉ-
GET SIKERÜL FELFEDEZ-
NI – KÉT ÉVE ÍGY KERÜLT 
PÉLDÁUL A FRADIHOZ 
A MOSTANI U15-ÖS 
VÁLOGATOTT NIMSZ 
ÁDÁM IS –, MÁR MEGÉRTE 
TOBORZÓT TARTANI

! Az U13-asok 16 meccs után 40 ponttal egyelőre másodikok 
a 17 meccsen 43 pontot szerzett lilák mögött
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# KÉZILABDA

! Ificsapatunk irányítója, Kiss Bence kettős játékengedéllyel 
az NB I-es Budakalászban is játszik

A Magyar Kupában mutatott derekas helytállással a Kiss György vezette férfi kézilabda 
ificsapatunk sokadszorra bizonyította, hogy szép jövő előtt áll, s csak kevés választja
el az élvonalbeli szinttől. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

HŐSTETT A KUPÁBAN 
FIATALJAINKTÓL
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KÉZILABDA #

! Az NB I/B-ben pályára lépett legfiatalabb játékosunk, 
Juhász Ádám még csak tizenöt éves

Nem unatkoznak ifi korú férfi kézilabdázóink, az 
egyszer biztos… A Ferencvárosnál már-már legendás 
utánpótlásedző, az 1987-től 1993-ig, majd 2003-
tól napjainkig a klubnál dolgozó Kiss György kezei 
alatt edződő fiataloknak immár nem csupán kettős, 
hanem hármas terhelésnek kell megfelelniük. A keret 
jelentős része ugyanis eredetileg az ifibajnokságban 
és a felnőtt NB I/B-ben versenyzett volna, a jelenleg 
legelőrébb tartó tehetségek pedig többnyire a felnőtt 
első és másodosztályban számíthattak bevetésre. 
Ificsapatunk minden nehézség ellenére gyakorlatilag 
szünet nélkül vívta a meccseket, épp ezért mindkét 
pontvadászat tabellájára pillantva feltűnő, hogy a 
mieink jóval több mérkőzést játszottak a riválisoknál.
Aztán márciusban a felnőtt együttesünket ledöntötte 
a koronavírus, ezért a Magyar Kupában is Kiss 
György fiait vetették be – elvégre itt nem volt 
mód halasztásra. A legjobb nyolc közé jutásért az 
élvonalbeli Cegléd volt az ellenfél, a Nagy Bence 
mellett kilenc ifi korú, vagyis összesen tíz nevezett 
játékossal felálló Fradi pedig általános döbbenetet 
kiváltva simán győzött.

” Voltak, akik azt mondták, talán ki se kellene 
állnunk. Megkérdeztem a csapatot, és a srácok 
egyértelműen játszani akartak – mondta az 
előzményekről Kiss György, aki azért számított 
rá, hogy jó meccsre lesznek képesek. – A Cegléd 
kiesőjelölt az NB I-ben, ificsapatunk pedig, ha végig 
komplett kerettel játszhatunk, a másodosztályban 
esélyes lett volna a bajnoki címre, vagyis nagy 
különbség nincs a két együttes között.”
Az pedig nem is lehetett kérdéses, hogy a mieink 
sokkal motiváltabban léptek pályára, sokkal jobban 
akarták a sikert és a továbbjutást, s végig vezetve, 
30-25-re legyőzték a ceglédieket. A negyeddöntő is 
a fiatalokra maradt, méghozzá a világ egyik legjobb 
csapata, a Telekom Veszprém ellen.

” Nem volt rajtunk nyomás és amúgy sem ijedős 
társaság ez, úgyhogy gátlások nélkül, nyugodtan 
játszottunk Veszprémben is, lőttünk harminc 
gólt, amivel elégedettek lehetünk. A védekezés 
és a kapusteljesítmény nem volt olyan jó, de 
nem is várhattunk jobbat, a realitások talaján 
kell maradnunk. Egy percig sem éreztem, hogy 
megilletődtek volna a fiúk, igyekezett mindenki, 
semmi szégyellnivaló nincs a 42-30-as vereségben.”
A világsztárok elleni összecsapás alighanem sokáig 
emlékezetes élményt adott a fiataloknak, illetve 
motivációt, hiszen a saját bőrükön érezhették, hová 
kellene eljutni. Az ifi és a felnőtt másodosztályban 
szereplő keretből számos játékos edz az NB I-es 
gárdánkkal, de a többieknek is adott az esély, 
hogy megragadjanak a legjobbak között.

” Sokaknál látom, hogy az első csapat edzésein, 
olykor a meccsein is felveszik a ritmust, és ez 
kamatozik a második vonalban is. Már tavaly is 
megálltuk a helyünket, pedig nem is emlékszem 
olyanra, hogy korábban ilyen fiatal csapat ennyire 
jól szerepelt volna. Sokan az első osztály kapujában 
vannak, de be is kell lépni rajta. Sőt, tartósan 
ott kellene maradni. Azt látom a gyerekeken, 
hogy a motivációval nincs gond, akarnak, ritka, 
hogy noszogatni kell őket, persze, különböző 
habitusú játékosok vannak közöttük. A serdülő 
korú srácok sokat tanulhatnak az idősebbektől, 
akik helyenként már az NB I légkörét hozzák 
magukkal” – elmélkedett Kiss György, s hozzátette, 
az elsődleges cél, hogy a csapat megőrizze helyét a 
másodosztályban, de ő hisz benne, akár a dobogó 
közelében is megragadhat.

” Elégedett vagyok az eddigi teljesítménnyel, 
akkor adódott gondunk az NB I/B-ben, amikor 
egy időpontban rendezték a meccsünket az 
NB I-es összecsapással. Rajtunk kívül az akadémiák 
közül a Balatonfüred van még hasonló helyzetben, 
a Veszprémnek és a Szegednek külön kerete van 
a két osztályra. Sokan egyáltalán nem edzenek 
velem, de az elmúlt időszakban egyébként is 
meglehetősen zavaros volt a helyzet, úgyhogy 
a taktikai gyakorlásra nem jut sok idő. Inkább az 
előző évek összeszokottságából fakadóan hozzuk 
a meccseket. Sűrű lesz a hajrá, elvárás, hogy az első 
hétben végezzünk, vagyis hogy osztályozó nélkül 
bent maradjunk, de bízom benne, hátha megcsípjük 
a dobogót” – jelentette ki a tapasztalt mester.

SOKAN AZ ELSŐ 
OSZTÁLY KAPUJÁBAN 
VANNAK, DE BE IS KELL 
LÉPNI RAJTA. SŐT, 
TARTÓSAN OTT 
KELLENE MARADNI



A részletes játékszabályzat a

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

50www.fradi.hu ! Az áprilisi számban megjelent kvíz helyes megfejtése: a, b, c. 
Nyerteseink: F. Zoltán, K. László, B. Pál

# KVÍZ

Melyik svájci városban 
rendezték 1975-ben
a Dinamo Kijev–FTC
labdarúgó KEK-finálét?

Az alábbi remek
fradista pólósok közül 
melyikük nyert a
magyar válogatottal 
aranyérmet az 1976-os 
montreali olimpián?

a: Wiesner Tamás

b: Gerendás György

c: Kásás Zoltán

a: Zürich

b: Bázel

c: Genf

Jelenlegi női kézi-
labdacsapatunkban
a megnevezett trióból 
ki a saját nevelésű
játékosunk?

a: Klujber Katrin

b: Márton Gréta

c: Kovács Anett

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. május 15.

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések mellett 

nevüket és telefonszámukat is tüntessék fel.

A helyes megfejtés beküldői között 

három darab Fradi-gravírlapos karkötőt
sorsolunk ki.

A nyereményeket biztosítja:

Továbbra is örömmel 
és szeretettel invitáljuk 
Önöket játékra, amelynek 
során havonta három 
kérdést teszünk fel, s 
aki mindháromra jól 
válaszol, esélyes lehet a 
Ferencvárosi Torna Club 
által felajánlott ajándé-
kok megnyerésére. A 
klub címerével ellátott 
nyereményeket a Fradi 
Shopban lehet majd 
átvenni. A lényeg persze, 
hogy a kvízjáték során 
újra megidézzük hagyo-
mányainkat, emlékezünk 
nagyszerű sportolóink-
ra, 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!

ELŐFIZETÉS / Z&F

ZOLDESFEHER@FRADI.HU

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

06-20-666-7744   

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

06-20-666-7744   

ILYEN AJÁNLAT 
MELLETT

MÁS  LABDÁBA 
SEM RÚGHAT!



# ZÖLDÖVEZET 

52www.fradi.hu ! Az 1994-es vb-selejtezőkön mindössze 5 ponttal 
Magyarország a 4. lett Görögország, Oroszország és Izland mögött 

A zenésztársadalomban 
hagyományosan sok a Fradi-szurkoló, 
ezt a tradíciót folytatja Baranyai 
Dániel, aki a húsz éve alakult Hősök 
zenekar alapító tagja, frontembere. 
A főként a fiatalok körében igen 
népszerű, rapzenét játszó együttes 
minden jelentősebb hazai fesztiválon 
fellépett már, az énekes Baranyai 
Dániel Eckü művésznéven vált ismertté. 
Gyerekként pedig rajongott a futballért 
és a Ferencvárosért, így hát örömmel 
és barátsággal fogadta magazinunk 
megkeresését egy interjú erejéig. 
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

       ELSŐ AZ EGÉSZSÉG, 
MÁSODIK A FRADI

Szerencsére ősszel ez ügyben a Fradiról is szót 
ejthettünk, s örömmel tettük. Aki ismer, tudja, én 
gyakran úgy köszönök: első az egészség, második a 
Fradi. Sokan nem értik, de majd rájönnek... 
Ha van rá időd, a Fradi minden meccsét megnézed, 
s szoktál a futballon kívül más ferencvárosi 
sportágakat is figyelemmel kísérni?
A focit rendszeresen nézem, de a vízilabda- és a női 
kézimeccseket is figyelemmel kísérem.
Jártál már a Groupama Arénában?
Hála az égnek, többször is. A három évvel ezelőtti, 
MTK elleni örökrangadó, amelyet Bőle és Sigér 
látványos góljaival nyertünk meg, különösen 
emlékezetes. Anyukám intézett a munkahelyén 
keresztül VIP-jegyet, az öcsémmel néztük meg, 
felejthetetlen, szuper élmény volt.
Melyik a legemlékezetesebb Fradi-meccsed, kik a 
kedvenceid a mai csapatból, és mi a véleményed a 
jelenlegi idényről?
Amíg élek, nem feledem, amikor még a régi, Albert 
Flórián Stadionban Csukics utolsó percben lőtt 
bombagóljával kettő egyre vertük meg az Újpestet, 
hatalmas élmény volt, máig magával ránt a hangulat, a 
közös örvendezés. De friss szép emlékeim is akadnak, 
mégpedig a Molde elleni döntetlen tavaly ősszel. 
Ráadásul azzal jutottunk be a BL-csoportkörbe. Egy 
zenekari forgatás után kivetítőn néztük a meccset, 
izgultunk és tiszta erőből szurkoltunk végig. De 
a csapat plusz a magyar válogatott egész őszi 
teljesítménye olyan volt, mint a 2016-os Eb azon a 
bizsergően kellemes nyáron, amire jó visszagondolni.

Mikor hallottál először a Fradiról, milyen hatásra 
lettél a klub szurkolója?
Az 1994-es amerikai foci-vb a futball terén nekem 
életre szóló élményt jelentett. Tizenegy éves voltam 
akkor, és a vb után a magyar meccseket is elkezdtem 
nézni. Kapásból megtetszett a Fradi játéka és az az 
atmoszféra, ami körülvette a csapatot. A tévében, az 
újságokon keresztül a cikkeket kivágva és összegyűjtve 
csendes, vidéki szurkolója lettem a klubnak. A 
rajongásom máig tart.
Mit sportoltál gyerekként és kik voltak a kedvenceid?
Serdülőben és ifiben, egészen pontosan tizenhét 
éves koromig megye egyes igazolt focista voltam 
szülőhelyemen, Pétfürdőn. A PMTE-ben játszottam 
kapusként, és nagyon ritkán mezőnyben is. Imádtam 
a játékot, igen sokan jártunk le edzeni. Abszolút nem 
bizonyultam tehetségesnek, de volt bennem kitartás és 
állóképesség. Kedves emlékekkel, szeretettel tekintek 
vissza erre a szép időszakra, a futballban tanultam meg 
a csapatszellemet, az alázatot, a kitartást, továbbá a 
küzdelem és a tisztelet fogalmát, ami a fradistákat mindig 
jellemezte. Kedvenc futballistáim a külföldiek közül Romário, 
Sztoicskov, Cafú és Bakero voltak, míg a Fradiból Lipcsei, 
Zavadszky, Keller, Simon és Szeiler játéka tett rám mély 
benyomást. A válogatottból abból az időből Mracskó, Illés 
és Pisont játéka maradt meg bennem élénken.
A zenészek között mennyire téma a sport, s ezen belül 
is a futball, s még konkrétabban a Fradi?
Az én ismeretségi körömben kevesebb a futballért rajongó 
kolléga, ezért nem igazán szoktunk a fociról beszélni – ha 
nagy ritkán mégis, akkor inkább a nemzetközi színtérről, 
például egy aktuális BL-meccsről. 

ZÖLDÖVEZET #

53 www.fradi.hu! 1994/95-ben könnyű volt a Fradiba szeretni: a KEK-ben a legjobb 16 
közé jutottunk, bajnokságot, MK-t és Szuperkupát nyertünk

A FUTBALLBAN 
TANULTAM MEG 
A CSAPATSZELLEMET, 
AZ ALÁZATOT, 
A KITARTÁST, 
TOVÁBBÁ A KÜZDELEM 
ÉS A TISZTELET 
FOGALMÁT, 
AMI A FRADISTÁKAT 
MINDIG JELLEMEZTE

Szerinted mi különleges a Ferencvárosban, ami ilyen 
erővel és létszámban összetereli a szurkolókat?
Különleges és szenvedélyes a hangulat, különösen, ha jól 
játszik a csapat, ezért a határokon túl is méltán híres a klub 
és a szurkolótábor. Volt idő, amikor én is csak úgymond 
fél szemmel figyeltem a csapatot, de az utóbbi években 
visszataláltam a magyar futballhoz és a Fradihoz.
Szívbéli Fradi-drukkerként mivel lennél elégedett 
az idény végén?
A bajnokságot biztosan visszük, remélem, ez jó játékkal is 
párosul. Hosszú és erős a kispadunk, ezért bízom abban, 
hogy idővel a fiatal magyar tehetségek is még több 
lehetőséghez jutnak. Fontosnak tartom, hogy előremutató, 
összeszedett, lelkes és élvezetes játékunk legyen, ami 
mindig jellemző volt a Fradira. S előre is tekintenék, az lenne 
az igazi, ha újra a BL-csoportkörbe jutna a Ferencváros.



# SPORT&EGÉSZSÉG 

54www.fradi.hu ! Május 27-én ünnepli 35. életévét André Schembri, aki 2010 és 2011 
között 53 mérkőzésen 21 gólt szerzett a Ferencvárosban

AZ ÁLLATOK 
UTÁN SZABADON
Gondolatban utazzunk vissza egy picit a felhőtlen gyerekkorba, amikor játék 
közben szabadon utánozhattuk egy medve, egy nyúl vagy egy béka mozgását 
anélkül, hogy bárki furcsán nézett volna ránk. Amellett, hogy jó móka volt, 
észrevétlenül is sok haszonnal járt testünkre és izmainkra nézve egyaránt. 
Márpedig ez önmagában is jó indok arra, hogy felnőtt fejjel is elővegyük 
ezeket a mozdulatokat. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

SPORT&EGÉSZSÉG #

55 www.fradi.hu! 1933-ban a 11-1-es idegenbeli győzelem Újpesten 
a Fradi ötödik Magyar Kupa-győzelmét jelentette

TÖKÉLETES EGYVELEG

Ahogy a szlogen is tartja: ”Movement 
for Everybody” – azaz mozgásforma 
mindenkinek. Ehhez hűen ez az edzésmód 
fiataltól időskorig, hobbistától a profi 
sportolóig szinte mindenkinek javasolt. 
Alkalmazhatjuk bemelegítésként, de 
fő edzésformának is kiváló. Az Animal 
Flow-t mindenki saját céljának és 
edzettségi szintjének megfelelően tudja 
gyakorolni. Az állati mozgások egyedi 
utánzása mellett többféle saját testsúlyos 
mozgásforma ötvöződik benne, így 
a jóga, a szertorna, a breaktánc vagy 
a capoeira elemeit is tetten érhetjük 
egy-egy tréningben. De bármennyire 
ösztönszerű mozgáselemekről 
beszélünk is, nem ajánlott szakértői 
segítség nélkül megismerkedni vele, 
mert minden gyakorlata annyira 
összetett, hogy a precíz és biztonságos 
kivitelezéshez érdemes instruktor 
segítségét igénybe vennünk. Ha pedig 
szervezett keretek között sajátítjuk el 
az alapokat, megtapasztaljuk azt is, 
mennyire intelligens irányzatról van szó, 
hiszen a fizikai és a szellemi képességek 
fejlesztése úgy zajlik, hogy gyakorlás 
közben nem kényszerülünk folyamatosan 
saját határaink átlépésére. Közben persze 
maga a megvalósítás leköti valamennyi 
érzékszervünket. Ezért is mondják: ha 
valaki egyszer elkezdi, a tapasztalás 
egy életre szóló folyamatot indít el benne.

Ott van például a krokodilmozgás, 
melyet akkor tudunk igazán autentikusan 
utánozni, ha a talajhoz nagyon közel 
tartva testünket, lapos mozgást 
végzünk úgy, hogy egyik karunkat a test 
mellett tartjuk behajlítva, míg a másikat 
előrenyújtjuk. Az ellentétes kar és láb 
pedig egyszerre, egy irányba mozdul. De 
nem kevésbé összetett a nyusziugrás, 
a békajárás vagy a kobrafekvőtámasz 
sem, főleg, ha hűek szeretnénk maradni 
a névadó állatfaj mozdulataihoz. Erre 
az elméletre épül az Animal Flow 
edzésmódszere, melynek innovatív 
megközelítése éppen a visszalépésben áll: 
visszanyúl a természetes mozgásokhoz, 
melyek – ahogy a mozgásforma atyja, 
Mike Fitch amerikai fitneszguru fogalmaz 
– kódolva vannak a génjeinkben.

LE A FÖLDRE!

Az Animal Flow elnevezés első tagját 
ezzel meg is fejtettük: az állatvilágból 
kölcsönvett mozgásformákra utal. De a 
második rész sem kevésbé beszédes, 
a flow magyarra fordítva áramlást 
jelent. Noha a mászások, forgások, 
különféle haladó mozgások különálló 
gyakorlatcsoportokat képeznek, ezeket 
tudni kell egybeolvasztani. A finom 
átmenet megtalálása pedig ugyanúgy az 
edzésmunka része. Ha sikerül, létrejön 
a ”Flow”, melytől a mozgás elegánssá 
és harmonikussá válik. Ezért is csalóka 
kívülről szemlélve ez az edzésmód, mert 
légiességének hála nem érződik rajta, 
hogy a pontos kivitelezés a teljes testet 
igénybe veszi. Komolyan megdolgoztatja 
a test izomzatát, az idegrendszert 
és az állóképességet, de pótlólagos 
haszonként javul az ízületi mozgékonyság, 
a hajlékonyság és a testtudat is. Ehhez 
persze brutális testi erő, terhelhető, 
dinamikus izomzat és jó koordináció 
kell. Ennél több azonban alig.  Nem 
szükséges hozzá semmilyen eszköz vagy 
speciális felület, ennek hála szinte bárhol 
gyakorolható. Nincs más dolgunk, mint a 
kezünket letenni a talajra vagy leguggolni, 
és megpróbálni haladni. Ezekkel az 
egyszerű, primitív mozgásokkal kell 
kezdeni, és innen lépni tovább az egyre 
bonyolultabb, egyre összetettebb szintek 
felé. Alapszabály: nem szabad siettetni a 
fejlődést! Fokozatosan kell visszavezetni a 
testet a természetes mozgásformákhoz.

AZ ANIMAL 
FLOW RENDKÍVÜLI 
MÓDON FEJLESZTI 
A TESTTUDATOT, 
VALAMENNYI 
ÉRZÉKSZERVET 
LEKÖTI



ELKÉSZÍTÉS
A langyos tejben feloldjuk 
a cukrot, hozzáadjuk az 
olajat, majd belemorzsoljuk 
és felfuttatjuk az élesztőt. A 
sóval összeforgatott liszthez 
öntjük, és az egészet egynemű 
tésztává gyúrjuk. Langyos 
helyen, letakarva 1/2 órát 
pihentetjük.
Közben a vöröshagymát 
megpucoljuk, egészen 
apró kockákra vágjuk, 
és megpirítjuk az olajon. 
Hozzáadjuk a paradicsompürét 
és a vizet, fűszerezzük és 
mártássá főzzük.
A megkelt tésztát finoman 
átgyúrjuk, kerek lappá 
nyújtjuk, tepsire tesszük, újabb 
1/2 órát pihentetjük. Végül 
megkenjük a paradicsomos 
szósszal, kirakjuk a felszeletelt 
gombával és sonkával, 
megszórjuk a reszelt sajttal. 
Előmelegített, 220 fokos 
sütőben készre sütjük.
Paradicsomkarikákkal, 
olajbogyóval, bazsalikommal 
és szalámival gazdagon 
megrakva tálaljuk, syrah-t 
kínálunk hozzá.

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 2 óra
NEHÉZSÉG: könnyű

PIZZA GAZDAGON

HOZZÁVALÓK (2 SZEMÉLYRE):

A TÉSZTÁHOZ:
+  15 dkg liszt
+  1 csipet só
+  1 dkg friss élesztő
+  1 dl tej
+  1 csipet cukor
+  1 evőkanál olaj

A SZÓSZHOZ:
+  1 evőkanál olaj
+  1/2 vöröshagyma
+  1 evőkanál paradicsompüré
+  2 evőkanál víz
+  só-bors
+  morzsolt oregánó
+  őrölt babérlevél
+  őrölt rozmaring

A FELTÉTHEZ:
+  15 dkg gomba
+  15 dkg sonka
+  15-20 dkg reszelt sajt

A TÁLALÁSHOZ:
+  paradicsom
+ zöld olajbogyó
+  bazsalikomlevél
+  szalámi
+  pepperóni

# RECEPT 

56www.fradi.hu ! 88 éve, 1933. május 25-én ütötte ki 11-1-re a Fradi az UTE-t
Takács II 4, Sárosi 3, Táncos 2, Toldi és Kohut 1-1 góljával

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:  több hónap
NEHÉZSÉG: könnyű

HOZZÁVALÓK: 
+  25-25 dkg idénygyümölcs, 

az érés sorrendjében: 
eper, cseresznye, meggy, 
málna, ribizli, nektarin, 
szilva, körte, szőlő stb.

+  1/2 liter legalább 54%-os 
rum + 1-1 dl minden adag 
gyümölcshöz

+  12 dkg cukor minden adag 
gyümölcshöz

TOVÁBBÁ:
+ kerámiaedény tetővel

ELKÉSZÍTÉS
Az edényt az első gyümölcs 
érése előtt jól kimossuk, 
kiöblögetjük, kiszárítjuk. 
A gyümölcsöt alaposan 
megtisztítjuk, ha szükséges, 
feldaraboljuk, és az edénybe 
pakoljuk. Rászórjuk a cukrot, 
és fél liter rumot öntünk 
rá. Óvatosan elkeverjük, 
hogy a cukor feloldódjon, 
majd rátesszük az edény 
tetejét. Hűvös helyre rakjuk. 
2-3 naponta megnézzük, 
megkevergetjük.
3 hét múlva tehetjük bele a 
következő fajta gyümölcsöt, 
12 dkg cukorral és 1 dl 
rummal együtt. Ezt addig 
ismételhetjük, amíg az edény 
tele nem lesz. Ha esetleg 
szükséges, tehetünk még bele 
rumot, fontos, hogy mindig jól 
lepje el a gyümölcsöt. Amikor 
az utolsó adag is belekerült, 
a rumtopfot még legalább 4 
hétig érleljük. Desszertként 
fogyasztjuk.

RECEPT #

57 www.fradi.hu! Zsinórban legalább 3 bajnokságot korábban a Fradi, az Újpest 
és a Honvéd kétszer, a DVSC és az MTK egyszer tudott nyerni
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# FUTBALL

! A mai napig aktívan kerékpározik, továbbá a meccseken
készített jegyzeteit is gondosan megőrzi

      ÜVÖLTÉS
AZ ÜRES
STADIONBAN

Szasza rendszeresen már a hazai mérkőzések előtt két 
órával megérkezik a Groupama Arénába, hogy összegyűjtse 
az összes információt és felkészüljön a tájékoztatásra. A 
hangszíne és a stílusa jól ismert, azt azonban kevesebben 
tudják róla, hogy rengeteg ereklyét, mezt gyűjtött össze 
az elmúlt évtizedekben, amelyekből a garázsában látható 
impozáns kiállítás.
A szívbéli fradistától azt kérdeztük, a jelenlegi helyzetben 
mennyire tud szenvedélyes lenni az üres stadionban.

” Annak kell lennem. Bár ez nem gond, ez az érzés belülről 
fakad. Most csak így tudom segíteni a csapatot. Ha kell, 
üvöltök az üres stadionban is. Belekiáltom az éterbe a 
Hajrá vagy Tempó Fradit!, ami balladai magányomban is 
gyönyörűséggel tölt el” – felelte. 
Szinte kérdezni sem kell, Szaszából ömlik a sok emlék:

” A sors ajándékának tekintem, hogy 2012 óta az Albert 
Stadionban, majd a Groupama Arénában, illetve a Puskás 
Stadionban is szpíkerként szolgálhattam a Fradit. Ha 
azt mondom, mindenhol jó, de a legjobb otthon, akkor 
egyértelmű, hogy az Üllői úti otthonunknak a legjobb 
az akusztikája. Ezt kipróbált vén rockerként is állítom. 
Mostanában a labda pattogása, csattanása a kapufán is 
tisztán hallatszik. A legszebb emlékem azonban az Albert 
Stadion búcsúztatójához fűződik, amikor tömött lelátók 
előtt, a kör közepén énekeltem a Himnuszt.
Ha erre gondolok, még mindig kiráz a hideg. Amióta
a Fradi meccsein tájékoztatom a szurkolókat, az összes 
hangfelvételt megőrzöm. Mindig a Fradi–Újpest-meccs a 
csúcs, főként, ha a lilák verve térnek haza.”
Az elmúlt években magam is gyakran tapasztaltam, Szaszát 
milyen kedvesen, szép szavakkal köszöntik az egykori 
játékosok, vezetők és a Fradi szimpatizánsai is, ami a hűség, 
a szeretet és a barátság jele. De álljon inkább itt Szendrey 
Szasza zárszava, ami így hangzik:

” Ha kell, csendben maradok, ha kell, üvöltök,
a lényeg ugyanaz, a Fradi. A győzelem, a közös öröm,
a közös élmény!”

Tinédzser korában versenyszerűen kerékpározott 
a Fradiban, később kőkemény rockerként 
vált ismertté, manapság a Ferencváros hazai 
futballmeccseinek nélkülözhetetlen szereplője 
hangosbemondóként. Ő Szendrey Zsolt Károly, alias 
Szasza, akinek különösen hiányzik a mérkőzések 
hangulata, de zárt kapuk mögött is mindent belead 
a munkájába. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

MINDENHOL JÓ,
DE A LEGJOBB 
OTTHON, KIPRÓBÁLT 
VÉN ROCKERKÉNT
IS ÁLLÍTOM, AZ ÜLLŐI 
ÚTI OTTHONUNKNAK
A LEGJOBB
AZ AKUSZTIKÁJA
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ZÖLD SZALON #

! Hármasnál jobb sorozatot csak 1909 és 1913 között produkált a Fradi, 
ekkor növelte bajnoki címeinek számát 3-ról 8-ra

AMI KÉSIK, NEM MÚLIK
BALLAI ATTILA

A Budapesti futballmesék legutóbbi részében 
riportalanyként működhettem közre, másodmagammal 
idéztem meg azokat az egyedülállóan méltatlan 
körülményeket, amelyek közepette Albert Flórián 
hajdan átvette az Aranylabdát. Az 1967-ben Európa 
legjobb labdarúgójává választott ”Császár” volt a 
France Football díjazottjai közül az első, akit nem telt 
házas stadionban, hanem egy étterembe ”száműzve” 
ért e korszakos megtiszteltetés, mai ésszel érthetetlen 
módon. Akkoriban azonban a diktatúra rögeszmésen 
tartott attól, hogy a tömegek bárkit éltessenek, 
ünnepeljenek, aki nem politikus – hát még, ha a 
tiltottból legfeljebb tűrtté módosított Ferencváros 
bálványa –, Albert díjátadójául ráadásul 
az 1968. május 4-i magyar–szovjet 
Európa-bajnoki selejtezőt szemelték 
ki. Logikusan, hiszen ebben az 
évben ez volt válogatottunk első 
– és napjainkban ugyancsak 
felfoghatatlan módon az 
egyetlen – hazai mérkőzése. 
Még csak az kellett volna, 
hogy a nép éppen a szovjet 
sportbarátok és elvtársak 
előtt engedje szabadon 
az indulatait! Így aztán 
a kontinens legkiválóbb 
futballistáját – aki egyébként 
sérülése miatt nem játszhatott 
a 2:0-ra megnyert mérkőzésen 
– a meccs utáni fogadáson, a 
Gundel étteremben köszöntötték. 
Ahogyan Flóri a rá jellemző, 
kesernyés iróniával megjegyezte, 
hetvenezer helyett hetven ember 
előtt. Soha nem titkolta, pályafutása egyik 
pótolhatatlan veszteségeként tartja számon 
a történteket.

Azon tűnődtem, vajon mikor ért labdarúgókat hasonló 
trauma, míg aztán egyszerre csak beugrott a válasz: 
napjainkban tulajdonképpen mindenkit. Illetve nem 
egészen mindenkit, legalábbis nem azonos, még 
csak nem is hasonló mértékben. A vesztesek, kiesők 
számára ugyanis szinte áldás, hogy kongó lelátók előtt 
szenvedik el sorozatos kudarcaikat. 

Bezzeg a győztesek, a bajnokok! Ők arra vágynak, 
hogy szurkolók ezreivel, tízezreivel oszthassák 
meg sikerüket, örömüket, hiszen mégiscsak ez a 
legnépszerűbb sportág profi változatának eredeti célja, 
értelme.
Amiről a világjárvány sajnos nem vesz tudomást. Így 
aztán a Ferencváros is a szomorkásan üres Groupama 
Arénában söpörte be harminckettedik, sorozatban 
harmadik bajnoki címét. Pedig nem nehéz elképzelni, 
micsoda össznépi eufória övezte volna a diadalt. 
Ha csak saját emlékeimben kutatok, ifjúságom két 
aranyérmének felelevenítésekor nem is a gólok, hanem 

az ünneplés pillanatai villannak be először. Az, 
hogy 1981-ben, a Pécs feletti 4-0 után a 

drukkerhad betódul a pályára, feldobálja 
a játékosokat, én például Pogány 

”Öcsi” bal lábát fogom és lendítem 
a magasba. Vagy az, hogy 1992-

ben, a diósgyőri beteljesülést 
követő hazaúton zöld-
fehérbe borul az akkor még 
városokon, falvakon átívelő 
hármas főút. 2021-ről sajnos 
nem őrzünk majd efféle 
képeket; sem a labdarúgók, 
sem a szurkolók.
Vigasztalásként viszont 
szögezzük le, hogy ami 

késik, nem múlik, ráadásul 
a papírforma alapján nem is 

késik elviselhetetlenül sokat. 
Erre a hazai erőviszonyok 

adnak garanciát. A Ferencváros 
az 1968-as és az 1995-ös bajnoki 

címe között eltelt negyedszázad során 
mindössze háromszor zárt az NB I élén, nekem 

gyermekként, majd fiatalemberként ennyiszer 
adatott meg ez az élmény. A mai híveknek azonban 
csak az elmúlt három esztendőben már harmadszor, és 
ha nem lesz égszakadás-földindulás, már jövőre eljöhet 
a negyedik alkalom.
Aligha kétséges, hogy immár nézők, telt ház előtt. 
Mert a világ, legalábbis Magyarország addigra minden 
jel szerint visszazökken a normális kerékvágásába 
– és ezt mindennél, még az újabb aranyéremnél is 
türelmetlenebbül várjuk.
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# A HÓNAP FOTÓJA 

! Az Újpest elleni derbi előtt a fanatikusok a mérkőzésre 
induló busznál óriási hangerővel buzdították a játékosokat 61 www.fradi.hu

A HÓNAP FOTÓJA #

! A bajnoki serleg átadására a május 8-i, Honvéd elleni 
záróbajnokit követően kerül sor az Albert Flórián-szobornál
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# TECHNIKA

Szeretjük új, modern technológiai megoldásokkal egyszerűsíteni a feladatainkat,
olyan készülékekkel szórakozni, mint előtte soha, és stílusos megjelenésünkkel

változatossá tenni a mindennapjainkat. Velük menni fog!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

VAGÁNY CSAJOK
Szegecses, rock ’n’ roll elemekkel operál a rozsdamentes acélból 
készült karóra. A klasszikus felépítés és a minimalista dizájn számos 
stílusirányzattal jól működik: akár a ceruzaszoknya-blézer kombóval is 
párosítható ez az extra részletekkel bíró kiegészítő.

THOMAS SABO
REBEL CHRONOGRAPH
NŐI KARÓRA
169 300 FT

THOMASSABO.COM 

GURULJ 
KÉNYELMESEN!

Nehéz olyan fantasztikus egyensúlyban tartani a teljesítményt és a 
külcsínt, mint ahogy azt az 1996-ban alapított amerikai deszkás márka 

teszi. Longboardjainak minősége páratlan, darabjai között nehéz két 
hasonlót találni. 

ARBOR AXIS
WALNUT 40 LONGBOARD

89 900 FT

STORE13.HU

ŐRÜLTEN LÁTVÁNYOS
Az Oakley Clifden modellben még a Mad Max-filmek rajongói is

igazi különlegességre találnak, mert a napszemüveg
lencséje oldalvédőkkel felszerelt, igazi mestermű. A Prizm technológiát 

integráló dizájn egyedi megjelenést kölcsönöz a szemüvegnek,
a beépített zsinór pedig kényelmet biztosít.

OAKLEY
OO9440 NAPSZEMÜVEG

68 500 FT

SUNGLASSES SPOT-WESTEND

! Keress rá a Fradi és a kézilabda-szakosztály 
TikTok-csatornáira: @fradimedia, @ftc_kezilabda www.fradi.hu63
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KÉZBEN TARTOTT 
PILLANATOK
Ismerd meg a Canon EOS R6 tükör nélküli fényképezőgépet, valamint 
hogy sebessége, stabilitása és technológiája hogyan emeli új 
magaslatokba kreativitásod. Rögzítsd akár 20 kép/mp-es sebességgel 
a pillanatokat lenyűgöző képminőségben, hangtalanul és fedezd fel a 
benned rejlő filmkészítőt.

CANON EOS-R6
FÉNYKÉPEZŐGÉP
979 900 FT-TÓL

CANON.HU

NÁLAD VAN A NYÁR
Kezdd a nyarat az új Samsung Galaxy A52 5G okostelefonnal! Munka 
vagy szórakozás, mindenből a legtöbbet hozhatod ki! A készülék 
kameratechnológiája magas minőségi szintet képvisel, színpompás és 
éles fotókat lőhetsz a Quad kamerával, akár 64 MP felbontásban. A 4K 
videókivágással egy pillanat alatt készülhetnek 8 MP felbontású képek a 
4K videók legjobb részleteiből. Az optikai stabilizálónak köszönhetően 
pedig a felvételek napszaktól függetlenül élesek és stabilak lesznek.

SAMSUNG
GALAXY A52
139 990 FT

SAMSUNG.COM

ITTHON, BIZTOSAN
Hónapok óta, ha csak tehetjük, hétvégente sorra járjuk

az ország legszebb helyeit. Hosszabb úton hatalmas segítséget 
nyújthatnak a MiVue™ 846 vezetéstámogató funkciói: a Mio Smart 

Alert figyelmeztet a sebességtúllépésre, így mindig tudni fogod, milyen 
sebességgel haladhatsz, az Average Speedcam Alert pedig megmutatja 

a távolságot és az időt (másodpercekben) a legközelebbi traffipaxig, 
valamint jelzi a sebességhatárt és az odáig tartó út átlagát is.

MIO MIVUE 846 KAMERA
65 990 FT

MIO.COM

! Samsung és iPhone telefonod megfelelő külső védelméhez a 
Fradi Shopban számos fradis tokot is találsz
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# TECHNIKA

! Május 26-án lenne 40 éves a tavaly tragikusan elhunyt Halgas Tibor, 
aki 1999 és 2003 között 19 találkozón játszott az FTC-ben

BÁRÁNYBŐRT
A FÜLEKRE

Zene a fülnek, csend az elmének, ha a BeoPlay H4 második generációs, 
vezeték nélküli fülesével szemezel. Minimalista dizájn és kiváló hangzás 
hibátlan egyensúlya találkozik a páratlan manufakturális technológiával. 
Hagyd, hogy a dallamok körülöleljenek a város legforgalmasabb utcáján 
is!

H4 2ND GEN FEJHALLGATÓ
BEOPLAY
108 900 FT-TÓL

BANG-OLUFSEN.COM

MESÉLŐ KOCKÁK
A családi közös játék nem maradhat legó nélkül. A Micimackó készlettel 
a festői Százholdas Pagonyba varázsolhatod a gyerkőcödet. 
A méhkassal és méhekkel kiegészített hatalmas tölgyfa alatt központi 
helyet foglal el Micimackó kuckója, mely egy sor bútort, kakukkos 
órát, Tigris szív alakú medálját, és a teli is üres mézescsuprokat is 
tartalmazza.

LEGO IDEAS
MICIMACKÓ
39 990 FT

LEGO.COM

OLASZ SZÉPSÉG
A prémiumkategóriás masina, melyet Olaszországban teljes egészében 

kézzel készítenek, ravasz tápegységével és ötletes hangkarjával tűnik 
ki a klassszikus vinillejátszók közül. Könnyen telepíthető és rendkívül 

megbízható zeneforrás a belépő szintet kereső vinilrajongók és az 
audiofil zenehallgatók számára.

VALORE 425 LITE LEMEZJÁTSZÓ
GOLD NOTE
309 000 FT

HIFIBOLTONLINE.HU
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! Május 15-én született 100 éve Ónodi II Béla kétszeres kupagyőztes 
labdarúgó, aki 1942–44 között 47 meccsen 35 gólt szerzett

CSAPATUNK LAPJAI
Lassan elfelejtjük, hogy milyen egy szép, kézzel írott betűkkel teleírt 
noteszből kiolvasni a heti teendőinket, vagy hogy milyen stílusos és 
építő elfoglaltság naplót írni. Menjünk vissza az időben, és mostantól 
véssük bele gondolatainkat a kemény borítású, 240 oldalas, 
Ferencvárosi Torna Club-címeres jegyzetfüzetbe.

MOLESKINE JEGYZETFÜZET
9990 FT

SHOP.FRADI.HU

SZEMMEL TARTVA
Nem kérdés a biztonsági kamerák szükségessége manapság. Az egyes 

modellek tudása viszonylag hasonló, talán a legfontosabb kérdés, 
melyik márkában bízunk meg leginkább. Az EufyCam 2 Pro kiegészítő 

kamerája, mely egy Anker vezeték nélküli kamera beltéri és kültéri 
használatra, a már híres EufyCam 2 kiegészítő kamera fejlettebb 

változata. A kamera könnyen felszerelhető mágneses pad vagy csavarok 
segítségével. A lopás megakadályozása érdekében minden kamera 
beépített, 100 decibeles szirénával rendelkezik, amelyet erőszakos 

manipuláció során aktiválnak.

ANKER EUFYCAM 2 PRO ADD-ON
VEZETÉK NÉLKÜLI KAMERA

155 906 FT

VÍZTISZTA DIZÁJN
Az idei év nagy slágere az átlátszó alkatrészek felhasználásával 

készült Skeleton karóracsalád. Ennek a kollekciónak az egyik legújabb 
képviselője a GA-2000SKE-8A modell, amely fel van szerelve a G-Shock 

órák megszokott rezgés-, ütés- és karcállóságával. Az ellenálló, 
szénszálas erősítésű elemeknek köszönhetően könnyű viselet, ezért 

akár a hölgyek is bátran benevezhetnek rá!

CASIO
GA-2000SKE-8A KARÓRA

49 990 FT

CASIO-WATCH.HU



66www.fradi.hu ! Balatoni borászatot működtet korábbi
labdarúgókapusunk, Hajdu Attila is

# SZABADIDŐ

67 www.fradi.hu! A Fradi Múzeum jóvoltából olvasható már a kerékpárosaink
történelmét felölelő, bajnokainkat jegyző írás is a fradi.hu-n

SZABADIDŐ #

A tavaszi napfényben pattanjunk nyeregbe és vegyünk 
célba olyan szép vidékeket, ahol a szőlő is otthonos.

A biciklizés és a borkóstolás legfontosabb alapszabálya
a helyes mérték. Fogyasszuk a kilométereket és a borokat 
kellő önismerettel, a szabályok messzemenő betartásával. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

BORVIDÉKEN
KERÉKPÁRRAL



68www.fradi.hu ! Az 1988-as Pünkösd Kupán játszott focicsapatunk
Burgenland válogatottjával, s 3-0-ra kikapott

# SZABADIDŐ

Fertőrákosra autóval érkezünk, vagy ha vonattal jöttünk 
Sopronig, a vasútállomástól jókora emelkedőt kell 
leküzdenünk, mielőtt célba érnénk. A plusz 10 kilométert 
közúton tesszük meg, és amíg fújunk egyet, ellátogathatunk a 
fertőrákosi kőfejtőbe. A különleges élmény után újra nyereg-
be pattanunk, hogy eljussunk a Fertő tó legszebb és borairól 
híres kisvárosába, Rusztba. 

Kerékpárbarát úton gurulunk, majd tekerünk felfelé, az egyik 
emelkedőn a Fertő tó panorámájában gyönyörködhetünk. 
Útközben pillantást vethetünk a római kori perzsa 
napistenség, Mithrasz szentélyére. Mörbisch (Fertőmeggyes) 
lejtős főutcájának kereszteződésében jobbra vesszük az 
irányt, majd balkanyarral a bicikliútra érünk (B10 variante), 
amely bevisz ”a gólyák és a finom borok városába”. A 
település határában felkapaszkodhatunk egy madárlesre, 
hogy megfigyeljük a tó szárnyas lakóit. A kikötő parkolója 
előtti borboltnál balra, hangulatos közön jutunk ki a főtérre. 
Ne lepődjünk meg a rengeteg letámasztott kerékpáron, Ruszt 
egyik központja a Fertő tavi biciklis körútnak. A kis barokk 
házak között áll a híres Halász- és a Szentháromság-templom. 
Nyitott ajtókkal várnak a Buschenschank nevű házak, ahol 
vírusmentes időkben a helyi borászok kínálják kóstolóikat, a 
borok mellé házias ételeket is. A téren étteremből sincs hiány, 
ahol a felszolgálók többsége magyar. A szőlőművelésnek 
régi hagyománya van, a ruszti borok Európa-szerte híresek. 
Testes fehéreket, karakteres vörösöket és édes borokat 
is kortyolhatunk. Népszerű az olaszrizlinghez hasonló 
Welschriesling, a chardonnay, a zöldveltelini, kékszőlőből 
a kékfrankos, a zweigelt, és fehérből az itteni aszú, amit 
Ausbruchnak hívnak. Néhány név az ismert borászok közül: 
Krutzler, Heinrich, Kraft, Wenzel és Heidi Schröck. 

austria.info

BARANGOLÁSOK
A FERTŐ TÓNÁL

Burgenlandi borvidék

20 KM

69 www.fradi.hu! Focicsapatunk 13-szor játszott Sopronban 1993 és 2006 között,
ezeken 4 győzelem, 5 döntetlen és 4 vereség született

 SZABADIDŐ #FERTŐRÁKOS

BALF

FERTŐBOZ

Fertőrákosról a falu meredek főutcáján gurulunk lefelé, és 
figyelünk a helyesen megválasztott sebességre. Miközben 
elhagyjuk a házakat, megbirkózunk az első dombbal, majd 
lassú és egyenletes emelkedés után felkapaszkodunk a balfi 
szőlőhegyre. Erőfeszítéseinkért a táj szépsége kárpótol. 
Beérkezünk Balfra, ahol a templom után balra fordulunk, és 
rátérünk a bicikliútra, amely elvisz minket Fertőboz határába. 

A fertőrákosi kőfejtő megtekintése után, még utunk legelején, 
a Fő utcán megállásra késztethet minket a Ráspi étterem 
és borászat, de ezt inkább a visszaútra tartogassuk. Menet 
közben láthatunk régmúltból megmaradt pellengért, hajdani 
vízimalmot, volt püspöki palotát. A kerékpárbarát közúton 
gondozott szőlőültetvények között tekerünk, balra a Fertő 
tó látképe. Balf határában kis kőkútból kóstolhatjuk meg a 
négy gyógyforrás egyikének savanyúvizét. Gyógyfürdő is 
van a faluban, de mi továbbpedálozunk, és a polgármesteri 
hivatalnál jobbra, egy kis közön elérjük a Weninger 
borászat modern, impozáns épületét. Franz Weninger borai 
biodinamikus művelési és termelési módszerekkel készülnek. 
Az itteni kékfrankos, cabernet franc, syrah és a vörös 
házasításai a magyar élmezőny legkiválóbbjai közé tartoznak. 
Szolid kóstolás után folytatjuk túránkat, és a templomnál balra 
fordulva rátérünk a bicikliútra. Hamarosan a festői Fertőboz 
túlsó oldalán elérjük a Vincellér-házat. Kékfrankost, ebből 
készült rozét, zöldveltelinit és kellemes fröccsöket kínálnak a 
betérőknek. A visszafelé úton látogassuk meg Ráspi Horváth 
József már említett fertőrákosi borászatát. Értékes, egyedi 
borok kerülnek a pohárba, kékfrankos, zweigelt válogatások, 
vörös házasítások. 

soproniborvidek.hu

Soproni borvidék

24 KM



70www.fradi.hu ! A túravonal egy részén gyakran gyűjtögetik triatlonosaink is
az érmeiket az ob-k és az Old Lake Man versenyek alkalmával

# SZABADIDŐ# SZABADIDŐ

A tatabányai vasútállomásról egy aluljárón keresztül érjük el a 
Béke parkot, és rácsatlakozunk a városi kerékpárút-hálózatra. 
A megyei könyvtárnál balra fordulunk, követjük a Komáromi 
utca nyomvonalát, majd annak végén ismét balra, és a Huba 
vezér úton eljutunk a Győri úti gyalogos átkelőig. A vasúti 
aluljárótól a kertvárosi körforgalom zebrájáig gurulunk, és itt 
már irányba állíthatjuk a bringát. Előttünk az Által-ér menti 
bicikliút, végig sík terepen kerékpározhatunk.

Utunk elején láthatjuk a bánhidai Lapatári malmot. Nemsokára 
egy ívelt fahídon kelünk át a folyón. Vértesszőlős Samuról 
híres, a régészek ötven éve itt találták meg a 350 ezer éves 
ősember nyomait. A kiszélesedő Által-ér és a Nagy-Kacsás-
tó közötti nádasban vadmadarakat figyelhetünk meg. Tatára 
érve balra tartunk a Fáklya utcán. Innen kijutunk az Öreg-
tóhoz, láthatjuk a Zsigmond-korabeli várat. Az ökoturisztikai 
központ után jobbra fordulunk, majd a Mária-szoborral 
kezdődő baji úton biciklizünk. A vasúti átjárótól bringaúton 
érjük el Bajt. A főutcán az 1700-as évek végén épült katolikus 
templomnál jobbra fordulunk. A táj kinyílik, és már ott vannak 
a szőlőhegyen a présházak. A község az Ászár-Neszmélyi 
történelmi borvidék része. A természeti adottságok miatt a 
fehérbort preferálják a gazdák, de találkozhatunk vörösekkel 
is. A királylányka, az olaszrizling, a zenit a kedvelt, de az ottonel 
muskotály és a tramini is előfordul. A pincéknél szívesen 
készítenek borkorcsolyákat a kóstoláshoz. A mértéktartó 
fogyasztás után hazafelé Tóvároson szállhatunk vonatra, de 
érdemes visszakerekezni az Öreg-tóhoz is, hogy biciklizés 
közben jobban megismerjük a vizek városát, Tatát.

TATABÁNYA

TÓVÁROS

TATA

BAJ

TEKERÉS
AZ ÁLTAL-ÉRTŐL
A DUNÁIG

Neszmélyi borvidék

15 KM

71 www.fradi.hu! Révfülöpön van a célja minden évben a Balaton-átúszásnak,
amelyen úszónk, Székelyi Dániel 2019-ben a 3. helyen végzett

 SZABADIDŐ #

ZÁNKA

MINDSZENTKÁLLA

KÉKKÚT

KÖVESKÁL

RÉVFÜLÖP

SZENTBÉKKÁLLA

Zánka felől érkezve a Káli-medencébe, a vulkáni eredetű 
Hegyestű csodás látványa fogad minket. Kerékpárbarát, 
dimbes-dombos közúton közelítünk Köveskál felé. Körtúránk 
során egyre jobban kitárul előttünk a Káli-medence teljes 
szépsége. A környék vulkanikus talaja, bazalt-, láva- és 
tufakőzete, a napsütötte órák magas száma kedvez a 
szőlőnek. Köveskálon bőséges boros és gasztronómiai 
élményekkel gazdagodhatunk. Több híres-divatos étterem 
várja a betérőket. A falu közepén van a Káli Kövek borászat, 
ahol a borkedvelők a teljes választékot megismerhetik. A 
Kavics a fehérszőlők házasításának könnyed változata, a 
Rezeda olaszrizling-klasszikus, a Monoszló furmintválogatás. 

A község határában a Pálffy pince borait kóstolhatjuk. A teljes 
szortimentet itt sem lehet felsorolni, de a kellemes, teraszos 
helyen például szürkebarát, tramini, pinot noir és syrah kerülhet 
poharunkba. A főúton haladva jobbkanyarral jutunk el a festői 
Szentbékkállára. Istvándy Jenő pincészetében a vidékre 
jellemző fehér házasítások, a Kála és a Parfym vagy az öreg 
tőkékről szüretelt olaszrizling várnak. A falu szomszédságában 
különös látnivalót nyújt a Kő-tenger, a vulkanikus utóműködés 
során keletkezett nagy sziklatömbökből álló kőhátak 
sora. Innen érjük el Mindszentkállát, ahol szépséges falusi 
kőkeresztek kísérik utunkat. Rövid kerekezés után újra a főúton 
járunk, ahol jobbra fordulunk, majd újra jobbra, és fölhajtunk 
a Kőróka pincészethez. A választékból néhány bor: Biciklisták 
bora, ami rizlingszilváni, Rókatánc, ami cabernet sauvignon 
rozé és a Bebíró olaszrizling. A főúton való haladás után éles 
balkanyart veszünk Kékkút felé, ahol megkóstolhatjuk a híres 
Theodora ásványvizet. Ebből erőt merítve megyünk tovább 
és Révfülöpön áthajtva elérjük a balatoni kerékpárutat, ahol 
balra fordulva Balatonszepezd után indulásunk helyszínére, 
Zánkára érünk.

KÖRTÚRA
A KÁLI-

MEDENCÉBEN

Balaton-felvidéki borvidék

30 KM
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72www.fradi.hu ! A Ferencváros színeiben 104 alkalommal 
lépett pályára, 67 gólt szerzett

”…És akkor, ugye, még ott volt a Németh Miki!” Képtelenség összeszámolni 
azon beszélgetéseket, amelyeknek az iménti mondat visszatérő eleme. Először 
is tisztázzuk, hogy e helyütt nem az olimpiai bajnok gerelyhajítóról írunk, hanem 
a vele egyidős, ugyancsak 1946-ban született névrokonáról, a Ferencváros 
egykori kiváló labdarúgójáról, akit Combi becenéven ismernek a zöld-fehér 
drukkerek, s aki most ünnepli a 75. születésnapját. SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

AZ EGERNEK LŐTT 
NÉGYES EGY ÉLETRE 
EMBLÉMÁJA MARADT 
ENNEK A REMEK 
TERMÉSZETŰ, MINDEN 
FRADISTA ÁLTAL 
SZERETETT ÉS TISZTELT, 
NAGY DARAB, KICSIT 
MACKÓS MOZGÁSÚ, 
ÁM AZ ELLENFELEK 
KAPUJÁT EGY OROSZLÁN 
VEHEMENCIÁJÁVAL 
TÁMADÓ FIATALEMBERNEK

A felütést úgy kell érteni, hogy Albert Flórián, 
Branikovits László, Tátrai Antal, Turai László, Mezei Béla 
mellett (mögött, előtt, ki mikor, milyen formában volt…) 
bevetésre készen állt egy remek képességű center, 
akit bármikor a kezdőcsapatba lehetett volna állítani.
Németh Miki 1964-ben a BLSZ-ben szereplő Transvill 
együtteséből igazolt a szó szoros értelmében a Fradi 
hátsó, földes pályájára. Hősünk ifi korában került a 
zöld-fehérekhez, egy évvel azelőtt, hogy a gárda 
1965-ben a Juventus legyőzésével feljutott a csúcsra és 
elhódította a Vásárvárosok Európa Kupáját. Hogy abba 
a csapatba nem tudott bekerülni, az teljesen érthető, 
hiszen klasszisok sora verekedett az öt csatárposztért 
(nem tévedés, akkoriban még 3-2-5-ös rendszerben 
játszottak a csapatok…), de hogy számolni kell vele, azt 
szinte minden pályára lépése alkalmával bizonyította, 
hiszen fő specialitása, a gól (pontosítsunk: gólok…) 
nélkül ritkán jött le a pályáról.

Nehezítette helyzetét, hogy akkoriban a csere fogalmát 
nagyvonalúan kezelte a szövetség (egyik évben 
engedélyezte, a másikban nem…), és amikor nem 
lehetett cserélni, az kifejezetten a Németh Miki-féle 
futballistáknak volt egyenlő egy halálos ítélettel!
A kezdőbe, ahol a Varga, Albert, Rákosi hármas volt az 
egyeduralkodó, de még a remek Rátkai Laci is gyakran 
játszott, nemigen volt sansz bekerülni, első ferencvárosi 
korszakában így is 47 meccsén 33 gólt szerzett, ami 
remek teljesítmény, más csapatoknál a kezdőben játszó 
csatárok boldogok lettek volna ilyen statisztikával. 
Nem véletlen, hogy így is a szurkolók kedvencei közé 
küzdötte fel magát.
1967 januárja nagy fordulatot hozott mind a Ferenc-
város, mind Németh Miklós életében. A csapathoz új 
vezetőedző, dr. Lakat Károly került, aki pillanatok alatt 
felmérte a játékosállományt, és annak csatársorában 
olyan bőséget talált, mint Micsurin, a neves szovjet 
növénynemesítő a maga paradicsomos kertjében. 
Olyan játékosoknak nem jutott hely a kezdőben, 
mint a Manchester Unitednek lőtt álomgólja után 
a sztárjátékosok közt emlegetett Karába János, a 
balszélről addig kihagyhatatlan Fenyvesi doktor, a 
klasszis képességekkel megáldott Rátkai László, az 
Autóbusztól igazolt új csodagyerek, Mezei Béla. És 
még sorolhatnám az ifiből kiöregedő, ugrásra kész 
és a Fradi mezében karriert befutni készülő csatárok 
sorát, például azt a Soós Lacit, akit a hátsó földes népe 
a jövő válogatott balszélsőjeként emlegetett, de aztán 
kénytelen volt eligazolni a Dorogba…
Németh Miklós felmérte a helyzetét, és a számára 
legjobb feltételeket kínáló Salgótarjáni BTC csapatához 
igazolt. Jól választott, hiszen az 1967-es bajnokság 
nyitómeccsén (akkor éppen csere nélküli, éves 
bajnokságot játszottak az NB I-es csapatok) már 
a kezdőben találta magát, jobbján azzal a Kmetty 
Józseffel (hogyan kerülhetett arra a posztra, meg nem 
mondom), aki később a tarjáni védelem oszlopa volt 
hosszú éveken át.

     COMBI MÁIG 
RAJONG A FRADIÉRT
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73 www.fradi.hu! 1967-ben az SBTC színeiben is
játszott Magyar Kupa-döntőt

És milyen a sors: Németh Miki már a harmadik 
fordulóban a Ferencváros ellen lépett pályára. A 
Népstadionban találkoztak a csapatok, de ez a randevú 
meglehetősen egyoldalúra sikeredett, hiszen
a bombaerős és a bajnokságot remekül kezdő Fradi 
4-0-val küldte haza a ”Stécét”.
Az FTC 1967-es és 68-as futballcsodáit – köztük a 
VVK-döntőt, a Liverpool kétszeri legyőzését, hogy 
csak a legnagyobb skalpokat említsem – hősünk tarjáni 
otthonában, a televízióban nézte, és máig nem tagadja, 
ugyan nagyon jól érezte magát a Karancsalján, de 
közben majd a szíve szakadt meg, ha arra gondolt, 
nem is olyan régen még ő is zöld-fehérben feszített…
Aztán amilyen gyors volt a válás, olyan gyors az újabb 
házasság is, 1969-re nagyot fordult a világ az Üllői úton. 
Még 1968-ban Varga Zoli a szabad világot választotta, 
a Fradi vezetői a közben Szombathelyre távozott 
Rátkait akarták visszacsábítani a csapathoz, de ő 
addigra már olyan otthonra lelt a vasi városban, hogy 
száz lóval sem tudták volna onnan elvontatni.
És akkor apámnak az eszébe jutott, hogy vissza kellene 
hozni Németh Mikit Salgótarjánból. Az év harmadik 
mérkőzésén, a Népstadionban (akkor éppen volt csere) 
a 60. percben lépett pályára Branikovitsot váltva, 
és a Fradi az ő két góljával 4:1-ről 6:1-re alakította az 
eredményt!
Harmincperces játékáért a meglehetősen szigorúan 
osztályozó Népsporttól 8-as osztályzatot kapott, 
és miután a góljai a mérkőzés vége felé estek, őt 
ünnepelte a nép, amikor a csapat a pályáról az 
öltözőbe tartott.
Ekkor indult el igazán a nemes egyszerűséggel csak 
Combinak becézett játékos karrierje! És akkor még szót 
sem ejtettünk élete, futballpályafutása legnagyobb 
napjáról. 1969. április 30-án a zöld-fehérek Géczi 
– Novák, Páncsics, Bálint – Juhász, Szűcs – Szőke, 
Branikovits, Albert, Németh M., Katona összeállításban 
6:2-re verték az Egert a Népstadionban, és a hat gólból 
négyet Németh Miki helyezett el az egriek hálójába!
A sportlap értékelése szűkszavú: ”A legnagyobb 
elismerés Némethet illeti, hiszen négy gólt lőtt” – áll 
a lapban a szikár, kopár mondat, ám az osztályzata 
9-es, ami akkoriban a csatárok többségének az álmai 
netovábbja volt.
A négy gól jutalmaként azt követően tíz mérkőzésen 
zsinórban játszott az első csapatban, hogy aztán a 
visszatérő Rákosi levegye róla a 10-es számú mezt, és 
ahogy mondani szokták: helyreálljon a világ rendje.
Az Egernek lőtt négyes azonban egy életre emblémája 
maradt ennek a remek természetű, minden fradista 
által szeretett és tisztelt, nagy darab, kicsit mackós 
mozgású, ám az ellenfelek kapuját egy oroszlán 
vehemenciájával támadó fiatalembernek.

Pályafutása végén, 1972-ben ugyan eligazolt Csepelre, 
de a szíve örökké a Fradiért dobogott, s máig, 75 
esztendősen is kijár a zöldek hazai meccseire.
Isten éltessen, drága Miklós, te nem is tudod, hogy én 
például még ott, a hátsó földesen tőled láttam először, 
egy centernek hogyan kell kitépnie magát három védő 
szorításából, labdával kapura fordulni és aztán lőni, de 
olyan erővel, hogy annak a csattanását a Nagyvárad 
téren is hallják.
Drága Combi, mögötted háromnegyed évszázad és 
a legnépszerűbb klub szurkolóinak örök szeretete, 
tisztelete áll.



KOVÁCS ANETT
Született:

Mezőtúr, 1994. november 12.
Magasság, testsúly:

168 cm, 64 kg
Poszt:

jobbszélső
Korábbi klubja:
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6. Ha egyetlen embert választhatnál, 
kivel találkoznál legszívesebben a 
nagyvilágból?
Denzel Washingtonnal, remek 
színész, hatalmas egyéniség.
7. Milyen autóval közlekedsz?
Volkswagennel.
8. Kedvenc ételed, italod?
Bolognai minden mennyiségben,
de jöhet hamburger is, italban
kávé és limonádé. 
9. És könyved, filmed?
Nagyon szeretem a kutyás 
könyveket, filmben a horror,
a romantikus és a fantasy műfaj
is bejön.
10. Mi a hobbid, mivel töltöd 
leginkább a szabadidődet?
Elsősorban kutyasétáltatással
a párommal, olykor PlayStationnel,
s amint lehet, rohanunk le
a szüleimhez Mezőtúrra.
11. Mit tekintesz a sportban 
és az életben a legfontosabb 
tulajdonságnak?
Sorrendben: alázat, fejlődés, 
közösségi lét.
12. Kitől kaptad a legtöbb és legjobb 
tanácsot pályafutásod során?
A sportban az edzőimtől, a rutinos 
társaimtól, továbbá a páromtól, aki 
tíz évig beállósként kézilabdázott 
Szegeden, s persze a szüleimtől. 
13. Közeli és távoli céljaid a 
kézilabdában?
Mindenekelőtt, hogy folyamatosan 
fejlődjek, s mivel magammal 
szemben mindig maximalista vagyok, 
alapemberré akarok válni a Fradiban 
és a válogatottban is.  
+1. Életmottód, röviden?

”Ne várjunk addig, amíg
tökéletesen meg tudjuk csinálni,
csak kezdjünk bele.”

1. Gyerekként is kézilabdázó akartál 
lenni?
Eleinte atletizáltam, aztán a nővérem 
hatására kezdtem el kézilabdázni.
A szülővárosunkban, Mezőtúron
egy évet játszottunk is együtt. 
2. Kik voltak a kedvenceid?
Apuval gyakran jártunk MC Hawer 
és Tekknő-, valamint Hooligans-
koncertekre...
3. Jelenleg kit tartasz a világon 
és Magyarországon a legjobb 
kézilabdázónak?
Idehaza Lukács Vicát, hiszen 
elsősorban a szélsőket figyelem, 
a külföldiek közül pedig, ha nem is 
a világ legjobbjaként említeném, 
de mindenképpen a legnagyobb 
klasszisok közé sorolnám a korábbi 
érdi, jelenleg a Rosztov-Donban 
szereplő szerb Katarina Krpez 
Slezakot. A férfiak közül az orosz 
Timur Gyibirovot mondanám, persze 
ő is szélső, igaz, a másik oldalon.
4. A jelenlegi Fradinak szerinted mi
a legnagyobb erénye?
A keretben hemzsegnek a válogatott 
játékosok, mindenki kőkeményen 
dolgozik az edzéseken, továbbá 
nemcsak egyénileg, hanem 
csapatként is egységesek, erősek 
vagyunk. 
5. Ki a legjobb játékos, akivel 
karriered során egy csapatban, 
illetve ellenfélként játszottál?
Még a Békéscsaba színeiben mindig 
élmény volt a Fradi vagy a Győr 
ellen pályára lépni, a klasszisok 
közül említhetem Eduarda Amorim, 
Görbicz Anita, Lukács Viktória, 
Kovacsics Anikó, Schatzl Nadine 
nevét, utóbbiakkal szerencsére
már egy csapatban szerepelek,
de folytathatnám a sort a többi 
fradista társammal.

! Az olimpiai selejtezőn debütált
a válogatottban Kazahsztán ellen

A totó hagyományait 
megidézve 13+1 

kérdést teszünk fel 
kedvenceinknek. Ezúttal 
női kézilabdacsapatunk 

válogatott szélsőjét, 
Kovács Anettet 

faggattuk.
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