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# KÖSZÖNTŐ

A Ferencváros huszonöt év után másodszor szerepelhet
a Bajnokok Ligája csoportkörében. Számunkra ez azért
különösen fontos, mert nem voltunk folyamatosan a
csúcson, sőt, időközben megjártuk a poklot is, a hazai
másodosztályt. Azonban mindig tudtuk, hol a helyünk, ez
soha nem volt kérdés: igazi fradistaként a csúcsra
akarunk eljutni, sőt, még annál is tovább.

KÖSZÖNTŐ #

Évekkel ezelőtt azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy
érjük el a Dinamo Zagreb szintjét. Mivel a selejtezőben
a horvát bajnokot is legyőztük, és felkerültünk a BLfőtáblára, nyugodtan leszögezhetjük, hogy jó úton
járunk. Kézzelfogható távolságra attól, hogy az ország
legnépszerűbb klubjaként még tovább lépjünk, és egész
Közép-Európában úgy emlegessenek minket, mint a régió
meghatározó csapatát. Ez a jó hírnevünk mellett
a nemzeti öntudatunkat is formálja, erősíti.
Rendkívül büszke vagyok a csapatunkra, a szurkolóinkra,
az infrastruktúránkra, mindenre, ami körülvesz bennünket.
A múltunkra, a jelenünkre és a biztató jövőnkre is. A
legfontosabb feladatunk most az, hogy ne veszítsük el a
koncentrációnkat, ugyanolyan alázattal fogjunk munkához
holnap is, mint ahogyan eddig tettük. Fradistához
méltatlan viselkedés lenne, ha elbíznánk magunkat és
nekiállnánk lábat lógatni. Éppen az ellenkezőjét kell
tennünk. Minden nap, minden órában és percben készülni
az új feladatokra, kihívásokra. Annyit dolgozni, amennyit
csak bírunk, ez a legbiztosabb módja annak, hogy
ellenfeleink fölé kerekedjünk.
Ha kisebb csodának tekintjük a BL-részvételt,
ez azért van így, mert huszonöt év után másodszor
sikerült e bravúr. A harmadikra azonban semmiképpen
sem szeretnénk egy újabb negyedszázadot várni. Végre
elérkeztünk oda, ahová évekig vágytunk, most kell
megszilárdítani itt a helyünket és bebetonozni.
Nem elsősorban magunk miatt. Az élsport egyik célja,
küldetése, hogy örömet szerezzen az embereknek, és a
Kárpát-medencében a Ferencváros az a klub, amely ezt
beteljesítheti.
Veretlenül jutottunk fel a Bajnokok Ligája főtáblájára, és
a győzelem egyik legfontosabb üzenete maga a tudat, a
tapasztalat, hogy képesek vagyunk rá.
Ettől persze még nem fogunk mindig győzni, de a célunk
soha nem lehet más.
Hiszen mi vagyunk a Ferencváros.

Kubatov Gábor
Ferencvárosi Torna Club, elnök

www.fradi.hu
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# INTERJÚ

INTERJÚ

A DINAMO KIJEVET
TERMÉSZETESEN JÓL
ISMEREM KORÁBBRÓL,
DE A DINAMO ELLEN IS
UGYANÚGY FOGUNK
FELKÉSZÜLNI, MINT
A JUVENTUS VAGY
A BARCELONA ELLENI
MÉRKŐZÉSEKRE,
MINDENT MEGTESZÜNK
AZÉRT, HOGY
EREDMÉNYESEN
SZEREPELJÜNK

MIT ÉRZETT, AMIKOR KIDERÜLT, HOGY A VOLT ÉS
JELENLEGI CSAPATA TALÁLKOZIK A BAJNOKOK
LIGÁJA CSOPORTKÖRÉBEN?
Nagyon erős csapatok ellen kell megállni a helyünket a Bajnokok Ligájában, de nem is számíthattunk
másra, hiszen ez a sorozat az európai labdarúgás
élvonala. Éppen ezért nagy büszkeség, hogy itt
képviselhetjük a Ferencvárost és Magyarországot. A
Dinamo Kijevet természetesen jól ismerem korábbról,
de a Dinamo ellen is ugyanúgy fogunk felkészülni,
mint a Juventus vagy a Barcelona elleni mérkőzésekre, mindent megteszünk azért, hogy eredményesen
szerepeljünk. A Ferencváros vezetőedzőjeként természetesen a klub sikeréért dolgozom, nincs helyük
az érzelmeknek, azzal nem segíteném a csapatomat,
ha kimutatnám az érzéseimet.
A DINAMO KIJEV ELLENI MÉRKŐZÉST MÉG A
GROUPAMA ARÉNÁBAN RENDEZIK, A JUVENTUS
ÉS A BARCELONA ELLENI CSOPORTMECCSEKET
VISZONT MÁR A PUSKÁS ARÉNÁBAN, AHOL AZ
UEFA SZABÁLYAI SZERINT KÖRÜLBELÜL 20 EZER
NÉZŐ LEHET MAJD JELEN. MIT GONDOL ERRŐL?

MÉLTÓKÉPPEN
KÉPVISELNI
A FERENCVÁROST
ÉS MAGYARORSZÁGOT!

A sorsolás szeszélye folytán az FTC vezetőedzője korábbi klubja ellen is bizonyíthat
a Bajnokok Ligája csoportkörében. Ki ne tudná, hogy Sergei Rebrov pályafutása egykoron
a Dinamo Kijevben teljesedett ki, amellyel később edzőként is szép sikereket ért el,
2015-ben és 2016-ban is eljutott a BL-főtábláig. Rebrov elmondta, mit érzett, amikor a Fradi
megkapta a Dinamo Kijevet, s beszélt a szurkolókról és a siker titkáról is. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
www.fradi.hu
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AMIÓTA A FRADINÁL DOLGOZIK, TAVALY BEJUTOTT A CSAPATTAL AZ EURÓPA-LIGA CSOPORTKÖRÉBE, AZ IDÉN PEDIG A BL FŐTÁBLÁJÁRA VEZETTE
A CSAPATOT. ELÁRULJA A TITKÁT?

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a labdarúgás
elsősorban a szurkolókért van, így mindenképpen
örömteli, hogy a költözésnek köszönhetően többen
láthatják a Ferencvárost a Bajnokok Ligájában pályára lépni. Örülünk, hogy a nemzetközi mérkőzésekre is
visszatérhetnek a szurkolók a lelátóra. A játékosokat
feldobja a nézők jelenléte, sokat jelent nekik a drukkerek támogatása, jól tudjuk, teljesen más így egy
mérkőzés hangulata, mint zárt kapuk mögött. Korábban sosem játszottunk a Puskás Arénában, de ha ott
több néző lehet jelen, akkor a szurkolóink biztosan
mindent megtesznek majd, hogy hazai hangulatot
varázsoljanak nekünk.

Én csak segítem a játékosokat, az eredményességhez
az ő munkájuk is kell. A csapat összeállt, akár kezdő-,
akár cserejátékosról van szó, mindenki pontosan tudja,
mi a feladata, mindenki egy célért, a klub sikeréért dolgozik. A különböző posztokon versenyhelyzet van, az
öltözőben pedig megfelelő a légkör, ez nagyon fontos
összetevője a sikernek.
A BL-SZEREPLÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN AZ IDÉN IS
TÖBB FRONTON KELL HELYTÁLLNIA A CSAPATNAK,
AMELYRE A CSOPORTMECCSEK MELLETT HAZAI
RANGADÓK IS VÁRNAK.

HA MÁR A SZURKOLÓKRÓL BESZÉLÜNK, TÖBB
MÉRKŐZÉSEN HANGOSAN ÉLTETTÉK ÉS A NEVÉT
SKANDÁLTÁK. MIT JELENT ÖNNEK A DRUKKEREK
ELISMERÉSE, SZERETETE?

Tavaly az Európa-liga-szereplés mellett, sőt már
a selejtezősorozatban megtapasztalhattuk, milyen
az, amikor néhány napon belül nemzetközi és hazai
mérkőzést is játszanunk kell. Nem egyszerű az átállás
a kupameccsek után a bajnokikra, hiszen a BL teljesen
más szint, mint az NB I, ám nekünk ugyanúgy koncentrálnunk kell a bajnokságra is, hiszen a hazai eredményesség egyben a jövőbeli nemzetközi sikerek záloga.
Minden mérkőzésre a legjobb tudásunk szerint fogunk
felkészülni a jövőben is, mindent megteszünk azért,
hogy méltóképpen képviseljük a Ferencvárost
és Magyarországot.

Örülök, ha engem is kedvelnek, de ismét azt hangsúlyoznám, hogy a szurkolók támogatása a labdarúgóknak milyen sokat jelent. Vegyük a selejtezősorozatból a Dinamo Zagreb és a Molde elleni hazai
mérkőzést, ezeken a futballisták érezték, hogy a
drukkerek, bár a stadionon kívül, de mellettük állnak.
Éppen az ő támogatásuk gyakran átlendítette a csapatot a holtpontokon. A sikerekből ugyanúgy kivette
a részét a szurkolótábor, ezért köszönettel tartozunk
neki.
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# ZÖLDÖVEZET

IDŐUTAZÁS

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,
Kántor Barnabás, 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), Tobak Csaba, Vincze József (FTC Múzeum)

Törzsolvasóink talán meglepődnek azon, hogy
mostani számunkban – formabontó módon – kizárólag a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörével
foglalkozunk. Ennek oka az öröm, a büszkeség és
az elismerés, elvégre huszonöt évet vártunk erre
a pillanatra. Jellemző s talán sorsszerű az is, hogy
negyed évszázada Kubatov Gábor klubelnök és
Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök még szurkolóként
buzdította és kísérte el a csapatot Zürichbe, Amszterdamba és Madridba, most pedig már vezetőként
örvendhetnek hasonló sikernek. Mint ahogy mostanság mi is annak örvendünk, hogy a gyerekeinknek
hasonló élményben lehet részük, mondhatnánk,
ahogy a fradizmus, úgy ez is apáról fiúra száll…
Időutazásban van tehát részünk, ami lapunk tartalmából is kiderül, hiszen a huszonöt évvel ezelőtti
és a mostani főszereplők egyaránt megszólalnak.
Megidézzük a múltat, bemutatjuk a csoportellenfeleket, kicsit a kulisszák mögé nézünk, s persze azért
igyekeztünk megtartani a lap klasszikus formáját is.
Szerettük volna a magunk módján megköszönni a
csapatnak, a szurkolóknak, a szakmai stábnak és a
háttérben dolgozóknak ezt a régóta várt sikert, aminek markáns és elegáns felütése, hogy a lap elején
a klub elnöke köszönti az olvasókat.
Nagy öröm, hogy ha korlátozott számban is,
de gyermekek és családok is részesei lehetnek
a Bajnokok Ligája légkörének. Jómagam huszonöt
éve mind a hat mérkőzésről a helyszínről tudósítottam és szurkoltam a csapatnak. Felejthetetlen
a zürichi mámor, a Fradi-tábor frenetikus ünneplése
a Hardturm stadionban, a Santiago Bernabéu vendégszektorát megtöltő, több külön repülőgéppel érkező ferencvárosi szurkolók látványa, a Real Madrid
valóban királyi stílusú érkezése – Ramón Mendoza
elnök vezetésével – az Üllői útra, majd az értékes
döntetlen a spanyol rekordbajnok ellen, az Ajax
amszterdami otthonában is lelkesen és jól futballozó
csapatunk helytállása, ahol a vereséget is csak ez,
no meg a legendás krónikás, Nagy Béla közkinccsé
tett szívmelegítői tették elviselhetővé a farkasordító hidegben.
A Fradi újra az elit tagja, s a pénz mellett élményeket is gyűjthet. Huszonöt év után újra zöldbe borul
a főváros, egyben igazságot nyer az újkori szlogen:
Budapest zöld-fehér…

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Angel Sanz Briz út 13., 1300 Budapest, Pf. 278.
Telefon: 50-50-800. Fax: 50-50-805. www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu
OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
PORTFÓLIÓIGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
PROJEKTMENEDZSER: Nagy-Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,
zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei,
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.
A kiadó a MATESZ tagja!
Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk
és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek.
Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói
fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.
A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB TERMÉKEI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE,
RUNNER’S WORLD, SHOPPIEGO
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE,
BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4,
N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,
MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN,
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS,
4NETPLAYERS, GOLEM
Lengyelország: CKM.PL, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA, SHOPPIEGO
Az itt írt e-mail címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

BÁNKI JÓZSEF

www.fradi.hu

8

ÚJ TÉLI KIEGÉSZÍTŐK
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FRADI MASZK

1995
2020
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# HÍREK

HÍREK #

RIVALDO:
RONALDÓN
ÉS MESSIN
A VILÁG SZEME

MALDINI:
REBROV
UKRAJNA
LEGENDÁJA

Rivaldo, a Barcelona korábbi brazil világbajnoka és
aranylabdása szerint a csoportunk a két aranylabdás
világsztár, Ronaldo és Messi küzdelméről fog szólni.

Az ismert spanyol sportlap, a Marca a BL-történelem
egyik legtapasztaltabb labdarúgója, Paolo Maldini
véleményét kérte a G csoportról. Lássuk, miként
vélekedett a Milan legendája!

A Barcelona és a Juventus egy csoportba sorsolá”
sával jó lesz ismét látni Lionel Messit Cristiano Ronaldo ellen. Fel fogják villanyozni a BL-t, az egész világ
az ő mérkőzésüket követi majd. A Dinamo Kijevvel és
a Ferencvárossal egy csoportban a Juve és a Barca
az első helyért csatázik majd. Néhányan azt mondják, Messi teljesítménye visszaesett, amióta Ronaldo
elhagyta Spanyolországot, úgyhogy ez kiváló esély
mindkét játékosnak, hogy a legjobbjukat nyújtsák
egymás ellen. Mindig is egészséges versengés volt
közöttük, ami motiválta őket” – fejtegette Rivaldo.

A BARCELONÁRÓL:
Megtépázott hírneve dacára
”
Európa egyik legjobb klubja.
Messi vezérletével bármire képes.”
A JUVENTUSRÓL:
Megújult a csapat Andrea Pirlóval
”
és a háromvédős rendszerrel. A Barcával együtt
az egyik fő esélyes a Bajnokok Ligája
végső győzelmére.”

Ne kérjük számon rajta, hogy
a Ferencvárosról nem ejtett szót...
Rivaldo

LANZAFAME:
LEGYEN DÖNTETLEN!
Juventus-nevelésű korábbi gólkirályunkat, Davide
Lanzafamét kérdezte az első számú Juve-szurkolói
oldal, az ilbianconero.com. A jelenleg Törökországban futballozó Lanzafame csodásnak jellemezte magyarországi négy évét, dicsérte hazánkat, Budapestet, a fejlődő, pénzügyileg kivételesen stabil magyar
bajnokságot és a Marco Rossi irányította válogatottat
is. Remek edzőnek írta le Rebrovot is, szívesen gondol vissza a vele szerzett bajnoki aranyra. Kiemelte
továbbá Dibusz, Blazic, Zubkov és Tokmac képességeit is.

Davide Lanzafame

www.fradi.hu

Bár Lanza az európai menetelésünk idején már
visszaigazolt a Honvédhoz, a Fradi az ő szívébe is
belopta magát örökre. A Juventusnál nőttem fel
”
és mutatkoztam be a felnőttek között, a Fradinál
rövid, de nagyon intenzív időszakot töltöttem el. Így
remélem, hogy döntetlent játszik majd a két csapat
egymással” – mondta Lanzafame.
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A DINAMO KIJEVRŐL:
Nagy nevű csapat, nagy nevű edzővel,
”
Lucescuval, akit nemrég szerződtettek.
Messze vannak viszont a régi idők Dinamójától.”
A FERENCVÁROSRÓL:
Ukrajna legendája,
”
Sergei Rebrov irányítja. A középpályásuk,
Haratin jó futballista, és vannak még gyors,
top játékosaik is. Még sincs esélyük
bekerülni a 16 közé.”
Hízelgő is, meg nem is...

Paolo Maldini

SZÁZALÉKOKBAN
A FRADI
A statisztikákon alapuló, politikai és sportelőrejelzéssel foglalkozó egyik legnevesebb portál, az amerikai
FiveThirtyEight is közzétette, hogyan látja a Ferencváros esélyeit. A továbbjutásra csupán 6 százalékot
ad, arra viszont, hogy az FTC megéli a tavaszt, tehát
harmadik lesz a csoportból, kimondottan jó, 31%-os
esélyt lát. Tavaly, az Európa-ligában ugyanez a portál
csak 20%-ot adott a Fradi továbbjutására.
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IDE GYŰJTSD AZ ALÁÍRÁSOKAT!

ÉLET A PANDÉMIA
ÁRNYÉKÁBAN

INTERJÚ #

A koronavírus-világjárvány megváltoztatta az emberek életét, így természetesen
a sportra és férfi labdarúgócsapatunk mindennapjaira is hatással van. A Fradi nemzetközi utazásait és az FTC-MVM Népligeti Sportközpont rendjét érintő változásokról
csapatorvosunk, dr. Pánics Gergely beszélt. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
Kötelező maszkhasználat, kézfertőtlenítő pontok.
Heti két teszt. Ebéd elvitelre. Szociális távolságtartás
a kispadon is. Masszázs csak maszkban és kesztyűben,
lehetőleg állandó terapeutánál. Közlekedés egy
kifejezetten a futballistáknak kialakított folyosón”
”
– csak néhány intézkedés, amelyet a Fradi
népligeti bázisán bevezettek azóta, hogy a világ a
pandémia árnyékában éli életét. Kulcsfontosságú az
elővigyázatosság, hiszen egy vírusfertőzésre rámehet
a szezon, a covid–19 könnyedén tönkreteheti a
játékosok és az edzői stáb munkáját.
A Fradi az első selejtezőkörtől kezdve érintett a
Bajnokok Ligájában, már a csoportkör előtt kétszer –
Glasgow-ban és Moldéban – lépett idegenben pályára.
A külföldi utazásokat különösen nagy körültekintéssel
kell megszervezni.
Korábban konzultáltam az UEFA orvosi
”
bizottságának vezetőjével, akitől többféle ajánlást
kaptunk. Mi komolyan vettük ezeket, például amikor
a selejtezősorozatban Norvégiába utaztunk, FFP2es maszkokat hordtunk, a Népligetből két busszal
mentünk a reptérre, majd két, egyenként 189 fős
repülőgéppel utaztunk, hogy mindenki megfelelő
távolságban lehessen a másiktól, ahogy azt ajánlották
nekünk. A repülőn két teljes sor és két szék távolság
volt az utasok között. A teljes utazást rögzítettük,
hogy bizonyítani tudjuk: tényleg mindent megtettünk
azért, hogy ha valaki mégis pozitív mintát produkálna,
az ne tudja átadni a fertőzést a társának” – mondta
érdeklődésünkre dr. Pánics Gergely.
A helyzet hasonló lesz akkor is, amikor a csoportkörös
mérkőzések miatt kell átlépni az országhatárt – tette
hozzá a csapatorvos. A csapatbuszt folyamatosan
fertőtlenítik, egy sorban maximum egy labdarúgó ülhet,
mint ahogy a szállodákban is egyágyas szobákban
helyezik el a csapattagokat. Az étkezésekkor kétfős
asztalokat alakítanak ki, a büfé jellegű étkeztetés
helyett pedig felszolgálják a fogásokat. Az utazásokról
továbbra is felvételek készülnek, amelyek az esetleges
kontakthelyzetek bizonyításánál jelenthetnek perdöntő bizonyítékot.
www.fradi.hu
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# BL 2020

BL 2020 #

ÍGY VÁRJÁK A MAI JÁTÉKOSOK

ÍGY VÁRJÁK AZ ELŐDÖK
SIGÉR DÁVID:

Fantasztikus ez az egész, amit sikerült elérnünk. A legtöbb labdarúgó álma,
hogy egyszer pályára léphessen a Bajnokok Ligájában. Hogy mi a siker
titka? Az építkezés és az a fajta szervezettség, ami azóta jellemző, hogy
2018 nyarán megérkezett a klubhoz Sergei Rebrov. A Ferencvárosnál a
vezetőségtől kezdve a csapaton és a háttérben dolgozókon át a szurkolókig
mindenki nagyon vágyott arra, hogy bejussunk a BL-be.

RÁKOSI GYULA:

Feszült várakozással tekintettem a sorozat elé, aztán boldoggá tett,
hogy negyed évszázad után újra átélhettük ezt a nagy sikert. Külön
öröm, hogy a játékosok, a szakmai stáb, a vezetőség és a szurkolótábor egymásra talált. Erősen bíztam a csapatban, igaz, Sergei Rebrovról
eleinte visszafogottan beszéltem, mivel bennem volt a közel ötven
évnyi magyarországi szovjet uralom. Persze pontosan tudom, hogy
ehhez az edzőnek semmi köze, sőt, megemelem a kalapomat előtte,
elismerés illeti, hogy ezt a bravúrt elérte. S igaz ez a vezetőkre is, akik
igazi Fradi-szívvel irányítják a klubot.

BOTKA ENDRE:
FISCHER PÁL:
Amikor kiderült, hogy milyen csapatokkal és milyen játékosokkal
kerültünk egy csoportba, az első gondolatom ez volt: ez egyszerűen
hihetetlen! Örülök, hogy ha csak korlátozott létszámban is, de
visszatérhetnek a szurkolók a lelátóra, miattuk éppen a hazai
mérkőzéseinket várom a legjobban, de persze biztosan különleges
élmény lesz olyan stadionokban pályára lépni, ahol eddig legfeljebb
látogatóban jártunk.

Igazából a Dinamo Zagreb kiverése után kezdtem el reménykedni, hogy megismételhető a huszonöt évvel ezelőtti bravúr. Aztán a norvég Molde elleni első mérkőzésen eldönthettük volna már a továbbjutást, ám a második félidőbeli visszaesés miatt
a visszavágón izgulnunk kellett. A Barca, a Juve és a Kijev elleni hat meccs ajándék
lesz mindenkinek. Azért reménykedem, hogy három vagy négy pontot sikerül öszszeszedni, ha mégsem, akkor is csak nyerhetünk a szerepléssel. A lényeg, hogy a
Fradi visszakerült az európai elitbe.

DIBUSZ DÉNES:

ZORAN KUNTICS:

Valószínűleg nemcsak én, hanem az egész ország nagyon várja, hogy
újra szurkolók előtt lehessen Bajnokok Ligája-meccset rendezni. Mindenki
megérdemli ezt az élményt, például akik az elmúlt években kitartottak
mellettünk, ráadásul a Fradi legutóbb negyed évszázada szerepelt a BL
főtábláján. Remek érzés, hogy nagyon sok embert boldoggá tettünk azzal,
hogy újra bejutottunk a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

Egyértelműen megérett a klub erre a sikerre. Reméltem, hogy 1995 után hamarabb
jön el ez a pillanat, ezzel szemben a Fradi az igazságtalan kizárás és a vezetői hibák
miatt a másodosztályt is megjárta, eltűnt az európai futballtérképről. Mostanság
viszont szépen felépített, erős klub a Ferencváros. Jellemző, hogy Szerbiában és
Horvátországban korábban csak legyintettek a magyar focira, ősszel azonban
a Crvena zvezda és a Dinamo Zagreb sem szeretett volna a Fradival játszani.

www.fradi.hu

MÁTÉ CSABA:

NYILAS ELEK:

A csoda határát súrolja ez a bravúr. Papíron esélyesebb klubok
ellen sikerült továbbjutni, s minden meccset eufóriában éltünk meg.
Bíztunk magunkban, de a tét csak a Molde ellen nyomta a vállunkat.
A norvégok elleni visszavágón az utolsó percekben látható is volt
a feszültség a játékosokon és a stáb tagjain, annál nagyobb volt
a lefújás után a boldogság. A csoportkörben is igyekszünk a
legtöbbet kihozni a csapatból.

Gyulán, ahol élek, népes baráti társaságban, őrült Fradi-szurkolókkal izgultam
végig az összes mérkőzést. Nyilván számunkra nem volt hátrány, hogy a Celtic és
a Dinamo Zagreb ellen csak egy meccsen dőlt el a továbbjutás. A sikerhez kellett
a csillagok szerencsés együttállása is, ám legalább annyi munkára és alázatra volt
szükség, a svéd, a skót, a horvát és a norvég bajnokot nem lehet csak szerencsével
legyőzni. A siker kivívásában még a zárt kapuk mögül drukkolva is nagy szerepük
volt a szurkolóknak.
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A CÉG AZ ELMÚLT
HAT ÉVBEN BIZONYÍTOTTA, LEHET JÓL
ÉS NYERESÉGESEN
ÜZEMELTETNI EGY
STADIONT MAGYARORSZÁGON. A CÉG
VEZETŐJE, IGAZ
ANDRÁS BIZTOS
ABBAN, HOGY
KOLLÉGÁIVAL KÖZÖSEN AZ ÚJ HELYSZÍNEN IS MAGAS
SZÍNVONALÚ MECCSÉLMÉNYT BIZTOSÍTANAK MAJD A FERENCVÁROS SZURKOLÓI
ÉS ÜZLETI PARTNEREI
MEGELÉGEDÉSÉRE

INTERJÚ

Több mint 130 NB I-es bajnoki,
a Bajnokok Ligája és az Európa-liga
selejtezőjében lejátszott sok-sok
mérkőzés, a 2019-es Európa-liga-
csoportkör, valamint immár ezres
nagyságrendben mérhető megannyi
vállalati rendezvény után elérkezett
a pillanat, hogy a Groupama Aréna
Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésnek
is otthont adjon! A Sportfive Hungary
Kft., a Groupama Aréna üzemeltetője
büszkén várja a Ferencváros–Dinamo
Kijev találkozót. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Noha két csoportmérkőzést (a Juventus és a Barcelona
ellenit) a Puskás Arénában játszanak, hogy minél több
Ferencváros-szurkoló láthassa élőben a csapatot,
ezeket a találkozókat is a Sportfive Hungary Kft.
rendezi. A Bajnokok Ligája nemcsak a csapatnak
kihívás, hanem a Sportfive munkatársainak is, hiszen
nagyon szigorú szabályrendszernek kell megfelelniük.
Ez már a királykategória”, az UEFA több száz
”
oldalas BL-szabálykönyvének útmutatása szerint kell
eljárni. Ráadásul a pandémia miatt az egészségügyi
előírásokat is kötelező figyelembe venni.
A Sportfive Hungary Kft. áll a feladat elébe. A cég
az elmúlt hat évben (amióta a Groupama Aréna
megnyitott) bizonyította, lehet jól és nyereségesen
üzemeltetni egy stadiont Magyarországon. A cég
vezetője, Igaz András biztos abban, hogy kollégáival
közösen az új helyszínen is magas színvonalú
meccsélményt biztosítanak majd a Ferencváros
szurkolói és üzleti partnerei megelégedésére.
A digitalizáció és a környezettudatosság fontos
”
eleme filozófiánknak, amit folyamatosan igyekszünk
fejleszteni, hogy megfeleljünk a kor elvárásainak” –
mondta Igaz András.

EGÉSZSÉGET,
ÉLMÉNYEKET,
SIKEREKET!
www.fradi.hu
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Josep Maria Bartomeuval,
a Barcelona elnökével

#

A cég tehát a Fradival együtt fejlődik a maga
pályáján”, hogy ne csak a csapat legyen Bajnokok
”
Ligája-szintű, hanem a Sportfive szolgáltatásai is.
A klubbal való együttműködésünkre büszkék vagyunk,
”
a nehéz időszakokban ugyanis a Fradi-család mindig
összefog és példát mutat! Több olyan közös projektet
vittünk már véghez, amivel segítettünk
az egészségügyi dolgozóknak, a kórházaknak
vagy épp a hatvanöt év feletti bérletes szurkolóknak”
– hangoztatta az ügyvezető.

A meccsjegy.fradi.hu olyan digitális platform, ahol
a szurkolók könnyedén intézhetnek mindent a
profiljukban. A mérkőzésekre szóló jegyek és bérletek,
de a parkolójegyek is évek óta digitális formában
érhetők el. Repoharat” kínál a cég a Groupama
”
Arénában már évek óta, így jár el a Puskás Arénában
is, hogy csökkentse a hulladék mennyiségét.
A zöld stadion projektünk részeként reményeim
”
szerint a következő évben további napelemekkel
gazdagodik majd a Groupama Aréna, ezek
használatával még jobban kíméljük a környezetet
és racionalizáljuk a költségeinket, továbbá
elektromos autótöltők kiépítését is tervezzük”
– árulta el Igaz András.

Együtt a klubbal, a szurkolókkal minden cél elérhetővé
”
válik, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy itt
vagyunk az UEFA Bajnokok Ligája csoportkörében
és pályára lépünk a Dinamo Kijev, a Juventus
és a Barcelona ellen! Ezúton is gratulálunk a
klubnak, a csapatnak, hogy elérte ezt a szép sikert,
szponzorainknak és partnereinknek pedig köszönjük
a támogatást! A szurkolóknak pedig egészséget,
felejthetetlen élményeket és Fradi-győzelmeket
kívánunk! Mi vagyunk a Ferencváros! Hajrá, Fradi!” –
fejezte ki köszönetét és fogalmazta meg reményeit
Igaz András, a Sportfive ügyvezető igazgatója.
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KUBATOV GÁBOR ELNÖK ÚR AZT
MONDTA, TÍZ ÉVVEL EZELŐTT, AMIKOR
A KLUB MAJDNEM KILÁTÁSTALAN HELYZETÉBEN
ÁTVETTÉK AZ FTC VEZETÉSÉT, ERRŐL ÁLMODOTT,
ÉS HITT ABBAN, HOGY SIKERÜL A BL-CSOPORTKÖRBE KERÜLÉS. ÖN IS UGYANILYEN ERŐVEL HITT
A SIKERBEN, NEM INGOTT MEG EGYSZER SEM?

MILYEN A FRADI KAPCSOLATA A NAGY EURÓPAI
KLUBOKKAL?
Tisztelik a Ferencváros múltját és eredményeit,
ennek megfelelő mindenütt a fogadtatásunk is, igaz,
akadtak a kötelező protokollon túlmutató gesztusok
is. Például Glasgow-ban, ahol a stadionban kikészítettek egy kupát, amelyet a Fradi ajánlott fel 1914ben, és amelyet a Celtic nyert el a Burnley elleni brit
szuperkupa fináléjában. Nos, itt készítettünk közös
fotókat a hazai elöljárókkal. Ettől persze ugyanolyan
magabiztosak maradtak a továbbjutást illetően.
Peter Lawwell-lel, akivel az UEFA ECA bizottságában együtt dolgoztunk, őszintén örültünk, amikor
a csapataink összekerültek. Jellemző a skót klub
vezetőinek stílusára és sportszerűségére, hogy a
lefújáskor már a lelátón odajöttek hozzánk gratulálni,
Peter pedig hozzátette, ha már így alakult, jussunk
be a BL-csoportkörbe. Megtettük, amihez akkor is
gratulált és sok sikert kívánt a továbbiakban. A Celtic
elleni meccsünk után egyébként beszéltem Kyle
Wallbanksszel, a Liverpool FC egyik vezető scoutjával, akinek nagyon tetszett a csapatunk játéka, no
meg a vadonatúj zöld-fekete mezünk is, küldtünk
is neki egy nevével ellátott dresszt. Az egyik mec�csünket pedig Fradi-felsőben nézte meg, amiről
fotót is küldött, ezek a gesztusok szintén jelzik, hogy
örömmel és barátsággal fogadtak bennünket a nagy
klubok képviselői is.

Végig hittünk ebben, bíztunk a befektetett munkában,
a csapatban és a szurkolókban egyaránt. Valóban folyamatosan erről álmodtunk Gáborral mindannyian, és
végül sikerült. Talán most már minden rátartiság nélkül
elmondhatjuk, hogy a Fradi klasszikus csoportkörös
csapat lett Európában, előbb az Európa-ligában, most
pedig a Bajnokok Ligájában. Annyira hittünk a sikerben,
hogy azt mindenhol el is mondtam a nyilatkozatokban,
innen kaptam a Csoportkör Pál” nevet, amit egyálta”
lán nem bánok, sőt, felőlem maradhat hosszú évekig,
ha ez a siker feltétele.
MI A MINIMÁLIS PROGRAM A BARCA, JUVE, DINAMO KIJEV TRIÓ ELLENI CSOPORTMECCSEKEN?
Ne számolgassunk, készüljünk fel maximálisan, ahogyan tettük ezt a selejtezőktől kezdve, mert ehhez a sikerhez munka, alázat és némi szerencse is kellett. Arra,
hogy komolyan fogjuk venni a mérkőzéseket, garancia
Sergei mentalitása is. A realitások alapján az említett
riválisaink fényévekre vannak tőlünk, ugyanakkor mi
vagyunk a Ferencváros, mindig nyerni akarunk, meglátjuk, mi lesz belőle. Biztos vagyok abban, hogy sok
gyereknek és szülőnek is nagy élmény lesz a sorozat,
hatalmas szurkolótáborunk mögöttünk van, a hitünk
és az irány adott, készen állunk a kihívásra. Ez lesz az
örömjáték.

A SORSOLÁSRA MIKÉNT REAGÁLTAK
A CSOPORTELLENFELEK?

VISSZATÉRTÜNK!

Öröm és büszkeség, hogy a Ferencváros újra csatlakozott az európai futballelithez, ami
a magyar labdarúgásnak is komoly segítséget jelent. A sikerről, a sorsolásról,
a fogadtatásról és persze személyes élményeiről is beszélt a Zöld & Fehérnek
Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
www.fradi.hu
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A sorsolás online rendszerben zajlott, amit az UEFA
nagyon profi módon szervezett meg. Utána például
anyanyelven készítettek Zoom-interjúkat a klubok
képviselőivel. Nagy meglepetésemre még azzal is
tisztában voltak, hogy édesapám végigjátszotta az
1965-ös VVK-finálét, amit a Fradi Fenyvesi Máté fejes
góljával nyert meg 1-0-ra. A Juventus vezetői közül a
korábbi cseh klasszis, Pavel Nedved óvatosságra intett mindenkit, hogy nem szabad lebecsülni egyetlen
csapatot sem, amely idáig eljutott. Jólesett a gesztus, főként, mert nekem nemcsak édesapám, hanem
édesanyám miatt is felejthetetlen az említett döntő.

NAGY MEGLEPETÉSEMRE
MÉG AZZAL IS
TISZTÁBAN VOLTAK
AZ UEFA-NÁL, HOGY
ÉDESAPÁM VÉGIGJÁTSZOTTA AZ 1965-ÖS
VVK-FINÁLÉT, AMIT
A FRADI FENYVESI MÁTÉ
FEJESGÓLJÁVAL
NYERT MEG 1-0-RA

ESETLEG AZ ÉDESANYJA IS OTT VOLT
A TORINÓI FINÁLÉN?
Ott látták egymást először, ott ismerkedtek meg,
hiszen édesanyám stewardess volt, és a Fradit szállító különgépen teljesített szolgálatot. Nekem tehát
sokszorosan emlékezetes a torinói döntő, ami nyilván
a Juve elleni meccseken is előjön majd…
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# FC
ROVAT
BARCELONA

VETERÁNOK,
TINÉDZSEREK
ÉS PERSZE MESSI
A világnak Lionel Messi és a katalán büszkeség, nekünk, magyaroknak és fradistáknak
máig Kubala László, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán klubja. Az FC Barcelonát napjainkban számos ellentét feszíti, de átalakulófélben is a világ egyik legerősebb futballcsapata. A Ferencváros a Barca vendégeként Európa legnagyobb stadionjában, a békésebb
időkben majd’ százezer néző befogadására alkalmas Camp Nouban kezdte meg szereplését a Bajnokok Ligája csoportkörében. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

FC BARCELONA
ALAPÍTVA:
1899
KLUBSZÍNEK:
vörös-kék
STADION (BEFOGADÓKÉPESSÉG):
Camp Nou (99 786 fő)
VEZETŐEDZŐ:
Ronald Koeman (holland)
LEGNAGYOBB SIKEREK:
28-szor spanyol bajnok
30-szor spanyol kupagyőztes
5-ször BEK/BL-győztes
(1992, 2006, 2009, 2011, 2015)
4-szer KEK-győztes
(1979, 1982, 1989, 1997)
3-szor VVK-győztes
(1958, 1960, 1966)
5-ször UEFA-szuperkupa-győztes
(1992, 1997, 2009, 2011, 2015)
3-szor FIFA-klubvilágbajnok
(2009, 2011, 2015)
PIACI ÉRTÉK:
923,15 millió euró
www.fradi.hu
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FC BARCELONA
ROVAT # #

Heteken át a Barcelona válságával volt tele a
világsajtó. A Bajnokok Ligája 2019–2020-as idényében a furcsa végjátékban, a lisszaboni buborékban”,
”
a negyeddöntőben a Bayern Münchentől elszenvedett 8-2-es vereség természetesen nem maradhatott
következmények nélkül. Először is menesztették
Quique Setién vezetőedzőt, a helyére a klub korábbi
játékosát, Ronald Koemant szerződtették, aki a holland válogatottat hagyta ott a Barca kedvéért. Majd
lényegében átadólistára tették Luis Suárezt, Arturo
Vidalt és Ivan Rakiticet. Hogy nem csupán velük volt
gond, azt pontosan jelzi, nem a feröeri harmadosztályban találtak maguknak csapatot, hanem egész jó
kis együttesek kaptak utánuk, az Atlético, az Internazionale és a Sevilla.

Més que
un club
Az említett trió távozása üzletileg is komoly érvágás,
Suárez és Vidal ingyen váltott klubot, Rakiticért pedig
kemény 1,5 millió eurót fizetett a Sevilla... Rajtuk kívül
az ismertebb játékosok közül eligazolt továbbá Semedo (hogy őt miért engedték el, az végképp érthetetlen), Rafinha, Arthur és Arda Turan, s további hét
ember, összesen tehát tizennégy futballista az első
keretből!

Hármójuk távozásának a súlya is eltörpül a Messi körül támadt perpatvar mögött. Mennyiért, hova megy,
ha marad, meddig, milyen feltételekkel – ezekre
a kérdésekre várták a szurkolók a választ. Aztán szép
lassan tisztázódott, a hatszoros aranylabdás 2021
nyaráig, ha mindenáron akarna, akkor sem tudna távozni – mégse mondjuk azt, hogy jobb híján maradt a
Barcelonánál. Amelyre azt azért túlzás lenne ráfogni,
hogy rá sem lehet ismerni, de kétségtelenül alaposan
átalakult.

A pótlásukat csak részben sikerült megoldani. Az újak
közül a Juventustól megvett Miralem Pjanic az egyetlen nagy név, illetve a müncheni kölcsönből visszatért
Coutinho – feltűnő, hogy az igazolások őket leszámítva
fiatalok, egytől egyig 23 éven aluliak.

REJTÉLY, HOGY
A MEGMARADT
VETERÁNOK
(MESSI, BUSQUETS,
PIQUÉ, JORDI ALBA)
A NÉHÁNY NEMZETKÖZI KLASSZISSAL
(TER STEGEN,
COUTINHO, PJANIC,
LENGLET, DE JONG,
GRIEZMANN, DEMBELÉ)
ÉS A FIATALOKKAL
(ARAÚJO, TRINCAO,
ANSU FATI, PEDRI, DEST)
KÖZÖSEN MIRE
LESZNEK KÉPESEK

Ez is arra utal, Barcelonában elkezdték építeni a jövő
csapatát, a 2020–21-es évadot átmenetinek tekintik.
Rejtély, hogy a megmaradt veteránok (Messi, Busquets,
Piqué, Jordi Alba) a néhány nemzetközi klasszissal (Ter
Stegen, Coutinho, Pjanic, Lenglet, De Jong, Griezmann,
Dembelé) és a fiatalokkal (Araújo, Trincao, Ansu Fati,
Pedri, Dest) közösen mire lesznek képesek.
Az idény első tétmeccse azt sugallta, hogy zökkenőmentes lesz az átalakulás, hiszen a Barca úgy lépte
le 4-0-ra a Villarrealt, hogy már szünetre kialakult a
végeredmény. Aztán rögtön a második mérkőzés rávilágított a gárda korlátaira, a katalánok nem bírtak el a
Sevillával (1-1). Ezen a találkozón így állt fel a Barca (továbbra is a kisebb műtétből lábadozó Ter Stegen nélkül): Neto – Sergi Roberto, Piqué, Araújo, Alba (Dest,
75.) – F. de Jong, Busquets – Griezmann (Trincao, 61.),
Coutinho (Pjanic, 75.), Fati (Pedri, 61.) – Messi.
Nem is kérdés, a Juventus mellett így is a Barcelona
továbbjutása a papírforma, amely valószínűleg nem is
gyűrődik meg”, s az sem vitás, hogy a Barca tovább”
ra is Európa egyik legerősebb csapata, de hogy az
egyenes kieséses szakaszban meddig jut, afelől már
lehetnek kételyeink.
Ez persze már végképp nem a mi dolgunk. Jó lenne
legalább Budapesten megszorongatni Messiéket.
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LIONEL MESSI

MESSI #

ARGENTIN ZSENI,
KATALÁN IKON
Minden 1883-ban kezdődött, amikor Angelo Messi Anconában úgy döntött, hogy Olaszország helyett Argentínában próbál szerencsét. Hogy mire vitte a dél-amerikai országban, azt nem tudjuk, de ükunokája kétségkívül a világ egyik legismertebb embere lett
137 évvel később. Igen, Lionel Messiről, a Barcelona és az argentin válogatott klasszis
labdarúgójáról beszélünk. SZÖVEG: KOVÁCS BENCE
A válogatottban 18 évesen, 2005. augusztus 17-én éppen Magyarország ellen mutatkozott be a Népstadionban egy felkészülési mérkőzésen. Nem éppen örömteli,
de annál emlékezetesebb módon.

1995-öt írtunk, magyar csapat akkor szerepelt először a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Ki ne tudná,
a Ferencváros. Közel 12 ezer kilométerrel odébb, az
argentin Newell’s Old Boysban akkor bontogatta
szárnyait Lionel Messi. A kilencéves kisfiú fantasztikusan bánt a labdával, tehetségére az ország egyik
legnagyobb csapata, a River Plate is felfigyelt. A
kis Lionel mégsem szerződött a milliomosokhoz”,
”
ugyanis növekedésihormon-hiányt diagnosztizáltak
nála, a klub pedig nem tudta kifizetni a kezelés havi
900 dolláros költségét.

A 63. percben lépett pályára, de két perccel később
Markus Merk játékvezető máris kiállította, amiért lekönyökölte Vanczák Vilmost. Az évek során a nemzeti
csapatban mutatott teljesítményét sokszor érte kritika.
Éppen ezért arról se feledkezzünk meg, hogy 2008ban olimpiai bajnoki címig, 2014-ben pedig világbajnoki
ezüstéremig vezette Argentínát. A Bajnokok Ligája-mezőny örökös” tagjaként a Barcelona soha nem szere”
pelt az Európa-ligában, és annak elődjében, az UEFA-
kupában is akkor indult utoljára, amikor még Messi
nem volt a felnőtt csapat tagja, ezért ez az egyetlen
klubtrófea, amit az argentin klasszisnak esélye sem
volt elhódítani. Ellenben tízszeres spanyol bajnok,
hatszoros Spanyol Kupa- és hétszeres spanyol Szuperkupa-győztesnek mondhatja magát. Négyszer nyert
Bajnokok Ligáját, háromszor klubvilágbajnokságot és
európai Szuperkupát. Az argentin U20-as válogatottal
világbajnok, a felnőtt nemzeti csapattal olimpiai aranyés vb-ezüstérmes.

A Barcelona kapva kapott az alkalmon. Carles
Rexach, az akkori sportigazgató azzal kopogtatott
a családnál, hogy a klub állja az orvosi számlákat,
ha a srác Európába, a katalán klubhoz szerződik.
A család gondolkodás nélkül elfogadta az ajánlatot,
így megkezdődhetett Lionel Messi felemelkedése.
A kis Lionel végigjárta a ranglétrát a katalán sztárklub
korosztályos csapatainál. A felnőttek között 2003.
november 16-án, a Porto elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be, míg tétmérkőzésen közel egy
évvel később, 17 évesen és 114 naposan debütált
Frank Rijkaard kezei alatt. A 2005/06-os idényre
alapemberré vált a Barcelonában. Ekkor már bajnok
és Bajnokok Ligája-győztes volt a katalánokkal.

Az egyéni sikerek és a különböző rekordok teljes felsorolásához kevés lenne az egész kiadvány, csak a legjelentősebbekről emlékezünk meg. Hatszoros Aranylabda-nyertes, 672 góllal ő a Barcelona történetének
legeredményesebb labdarúgója, 91 találattal az egy
éven belül legtöbb gólt elérő játékos a világon, továbbá háromszor lett az év férfi labdarúgója a FIFA-nál,
hatszoros európai aranycipős és megannyi sorozat
gólkirályi címét is megnyerte.

Tehetsége és klasszisa egyre jobban kiteljesedett,
a sportsajtó honfitársához, Diego Maradonához
hasonlította. Az évek során szinte nem maradt olyan
csapat sem Spanyolországban, sem a Bajnokok
Ligájában, amelynek kapuját Messi ne vette volna be.
2009-től 2012-ig sorozatban négyszer érdemelte ki
az Aranylabdát. Karrierje legeredményesebb idénye
a 2011/12-es volt: 60 tétmérkőzésen 73 gólt szerzett.

www.fradi.hu
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# JUVENTUS FC

KORLÁTLAN ÚR
ITÁLIÁBAN, NEGATÍV
REKORDER A BL-BEN
Az, hogy az egyik szó szerepel abban a mondatban, miszerint a Juventus a világ egyik
legjobb csapata, pusztán azzal magyarázható, hogy a nemzetközi kupadöntőkkel nem
ápol igazán baráti kapcsolatot a torinói klub. Erről részben a Fradi, illetve Fenyvesi Máté
is tehet, hiszen az 1965-ös VVK-döntőben Torinóban győzte le a Juventust a nagyszerű
állatorvos góljával.

JUVENTUS FC
ALAPÍTVA:
1897
KLUBSZÍNEK:
fekete-fehér
STADION (BEFOGADÓKÉPESSÉG):
Juventus Aréna (41 000 fő)
VEZETŐEDZŐ:
Andrea Pirlo (olasz)
LEGNAGYOBB SIKEREK:
36-szor olasz bajnok
13-szor olasz kupagyőztes
BEK/BL-győztes
(1985, 1996)
KEK-győztes (1984)
3-szor UEFA-kupa-győztes (1977, 1990, 1993)
UEFA-szuperkupa-győztes (1984, 1996)
Világkupa-győztes (1985, 1996)
PIACI ÉRTÉK:
690,2 millió euró
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Persze nem arról van szó, hogy a Juventus nyeretlen kétéves lenne, sőt az első klub, amely mindegyik
európai kupasorozatot megnyerte legalább egyszer,
miközben Olaszországban korlátlan úrnak mondható:
mind a kupagyőzelmek, mind a bajnoki címek számát
tekintve a Juve a legeredményesebb olasz klub. Bár
a scudettók számítása a klub 2006-os kizárása miatt
nem egyértelmű, a jelenleg is tartó rekordsorozatnak
(zsinórban kilenc bajnoki címnél tartanak Pirlóék)
köszönhetően a Juve több pajzsot varrhatott a mezére, mint a második és harmadik legeredményesebb
csapat, a Milan és az Inter összesen.

fino alla
fine
Egyelőre Pirlo formációja sincs kőbe vésve, az első
meccsein három védővel játszatta a Juventust, ám ez
talán csak Matthijs de Ligt vállsérülése miatti kényszermegoldás volt. Az ifjú holland védő hamarosan viszszatérhet a csapatba, így november 4-én előfordulhat,
hogy ő is a pályán lesz a Fradi ellen.

A Bajnokok Ligájában azonban nem gyűlnek úgy a
Juve rekordjai, mint a többi sorozatban. Tulajdonképpen csak egyet tartanak, és arra sem igazán
büszkék: ők vesztették el a legtöbb finálét. A klub két
győzelme mellett nem kevesebb, mint hét döntőben
maradt alul, nem csoda, hogy a Juventust csaknem
száz éve irányító Agnelli család aktuális elnökének,
Andrea Agnellinek szinte mániájává vált a negyedszázada hiába üldözött BL-győzelem.

Esélyekről nyilván nehéz beszélni, mindenesetre a
Juventusnak tavaly – igaz, még Sarri irányítása alatt
– sokszor okozott gondot a szervezett védekezésre,
illetve a gyors kontrákra építő ellenfelek védelmének
feltörése. A középpályás kreativitás hiányát nemhogy
nem oldotta meg a Juve, de még el is engedte mélységi irányítóját, Miralem Pjanicot. Pirlo Juventusának
középpályáját inkább nagy munkabírású játékosok
alkotják, így a legnagyobb kérdés idén is az lesz a
torinóiakkal kapcsolatban, hogy kitől érkeznek majd az
utolsó passzok a csatárokhoz, illetve sikerül-e megtalálni a csapat Sarri irányítása alatt teljesen elveszett
egyensúlyát.

Hogy az idei Juventus esélyes-e a címre, arról
megoszlanak a vélemények. A játékoskeret – benne
a BL-siker apostolával, Cristiano Ronaldóval – elég
erős lehet hozzá, bár a csapat védelmének egyik
fele már túl van a csúcson, a másik pedig még nem
ért el oda, és sokan a középpálya minőségét sem
érzik BL-győztes szintűnek. A legnagyobb kérdőjel
azonban nem a pályán, hanem az oldalvonal mellett éktelenkedik: a bajnoki cím ellenére menesztett
Maurizio Sarri helyét az az Andrea Pirlo vette át, aki
játékosként kétségkívül a legmagasabb szintet képviselte, edzőként azonban abszolút rutintalan.

Bár a Fradi és a Juventus hivatalos meccsen bő fél
évszázada, azon a bizonyos VVK-döntőn találkozott utoljára, Torinóban mégis örülnek a Ferencváros
visszatérésének az elitmezőnybe. Ennek egyszerű
oka van: abban az évben, amikor a Fradi először (és
2020-ig utoljára) pályára lépett a Bajnokok Ligájában,
a Juventus nyerte a sorozatot.

Pirlo elképzeléseiről eddig nem sok derülhetett ki,
hiszen alig néhány mérkőzést vezényelt le a kispadról, viszont a diplomamunkájából – csupán szeptemberben szerezte meg a szükséges edzői papírokat
– kiderül, hogy a támadófutball, a magasra feltolt
védekezés és az ellenfél nyomás alatt tartása jelentik
taktikája sarokpontjait.

ANDREA PIRLO
JÁTÉKOSKÉNT
KÉTSÉGKÍVÜL
A LEGMAGASABB
SZINTET KÉPVISELTE,
EDZŐKÉNT AZONBAN
ABSZOLÚT RUTINTALAN
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CRISTIANO RONALDO
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MÉLY SZEGÉNYSÉGBŐL
A VILÁG TETEJÉRE

Cristiano Ronaldo neve hallatán az ötszörös aranylabdásra, napjaink – Lionel Messi
mellett – legjobb játékosára, a rekordhalmozóra, és igen, a körülrajongott, imádott, dúsgazdag labdarúgóra gondolunk. Nem volt ez mindig így. Ronaldo hihetetlen mélységből
jutott fel a csúcsra, eltökéltségének, szorgalmának és akaraterejének köszönhetően.
A Juventusszal hamarosan őt is Budapesten köszönthetjük. SZÖVEG: ŐRI PATRIK
Madeiráról a legtöbbeknek a csodálatos óceánpart tárul a szemük elé, de nem Ronaldónak. A
portugál szupersztár ugyanis a sziget székhelye,
Funchal egyik legszegényebb környékén született
és élt hosszú évekig. A családjának sokszor nem
volt mit ennie, az édesanyja olyankor az utolsó
falatot neki adta, ő pedig eltökélte, hogy kirángatja
a családot a szegénységből, s élete végéig
gondoskodik szeretteiről.

Egy Manchester United elleni barátságos
mérkőzésen valósággal lenyűgözte a klub akkori
sztárjait, akik már a repülőn kérték a legendás edzőt,
Sir Alex Fergusont, hogy igazolja le ezt a srácot.
Nem is kellett sokat várni, hamarosan Anglia lett
a portugál csillag állomáshelye, ahol a skót tréner
javaslatára David Beckham és Eric Cantona legendás
7-es mezét örökölte meg. Ronaldo villámkarriert
futott be a vörös ördögöknél: már angliai karrierje
elején is több nagy klub szerette volna a soraiban
tudni, de hallgatott Sir Alex Fergusonra, s irigylésre
méltó eredményeket ért el a Uniteddel: háromszor is
megnyerte a Premier League-et, egyszer a Bajnokok
Ligáját, s 2008-ban megszerezte első Aranylabdáját
is.

Nyolcévesen kezdett futballozni édesapja
hatására, aki a helyi Andorinha mindenese –
gondnoka, szertárosa – volt. A tehetsége hamar
megmutatkozott, messze kiemelkedett a társai
közül. Nehezen viselte a vereséget, amiért gyakran
kicsúfolták. Nem törődött vele, csak még célratörőbb
lett. Elhatározta, ő lesz a világ legjobb futballistája.

Miután mindent elért Manchesterben, 2009 nyarán –
akkor világrekordot jelentő 94 millió euróért – a
Real Madridhoz szerződött, ahol előbb Manuel
Pellegrini, majd José Mourinho, Carlo Ancelotti,
Rafa Benítez és Zinedine Zidane kezei alatt
futballozhatott. A portugál honfitársával, José
Mourinhóval visszajuttatta a madridiakat a spanyol
labdarúgás élére, megtörve a Barcelona évek
óta tartó dominanciáját. Ancelottival a Bajnokok
Ligájában megszerezte a Madrid által hőn áhított
decimát”, azaz a tizedik győzelmet, majd Zidane
”
irányításával sorozatban háromszor is felért az
európai klubfutball trónjára, emellett további
négyszer megnyerte az Aranylabdát.

Tízévesen a Nacionalnál életre szóló barátságot
kötött Albert Fantrauval, aki nagy lendületet adott
a kis Cristianónak. A gyerekcsapatban játszottak,
amikor a Sportingtól megfigyelők érkeztek, és azt
mondták, kettejük közül az igazolhat a csapatukba,
amelyikük több gólt szerez. Ronaldo egy fejessel
kezdett, majd a barátja is betalált. A meccs végéhez
közeledve Fantrau vezette a kapusra a labdát, de
inkább lepasszolta Ronaldónak, mondván, nyerjen ő,
mivel sokkal jobb nála. Így került Ronaldo a lisszaboni
zöld-fehér klubhoz.
Cristiano fiatalon, messze a családjától, egyedül
volt kénytelen boldogulni a fővárosban. Mindezt
tetézte, hogy 15 éves korában szívelégtelenséget
diagnosztizáltak nála, ami, ha nem kezelik, ha nem
műtik meg, nem csupán a karrierjébe, az életébe is
kerülhetett volna.

Zidane leköszönése után Cristiano is búcsút intett
a spanyol fővárosnak, majd Torinóba tette át
székhelyét, ahol fél évvel korábban állva tapsolta
meg a közönség ámulatba ejtő, szépségdíjas, ollózva
lőtt gólja után. Azzal az eltökélt céllal érkezett
Olaszországba, hogy miként a Manchesterrel és
a Real Madriddal, a Juventussal is Bajnokok Ligáját
nyerjen, amire a klubnál 1996 óta várnak a szurkolók.

Az édesanyja segítségével átvészelte a kezdeti
nehézségeket, majd ahogy egyre jobb formába
lendült, tehetségével és mindent elsöprő
akaraterejével komoly kapukat kezdett döngetni.
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# INTERJÚ

INTERJÚ
UTÓLAG KIJELENTHETŐ, HOGY
A TAVALYI EURÓPA LIGA-SZEREPLÉS
UTÁN AZ IDÉN A SZINTLÉPÉS, AZAZ
KIMONDOTTAN A BL VOLT A CSAPAT CÉLJA?

Az FTC kétszeres magyar és egyszeres lengyel bajnok,
valamint egyszeres MK-győztes labdarúgója, Lovrencsics Gergő eddigi pályafutása során 13 BL-selejtezőt
játszott, a csoportkörbe azonban 2020 őszén, az FTC
csapatkapitányaként érkezett meg. Hogy miként élte
meg mindezt, a sérülés miatt kihagyott glasgow-i mec�cset és a drukkerek támogatását, arról az alábbiakban
mesél.

Nem lehetett kimondott célunk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába, de minimum az Európa Liga-csoportkört
idén is szerettük volna elérni. Ez talán reálisabb is lett
volna, főleg úgy, hogy nagyon kemény sorsolást kaptunk.
Talán a legfanatikusabb Fradi-szurkolók sem gondolták
volna, hogy a Celticet idegenben sikerül búcsúztatnunk,
de mi a mesterrel és a vezetőséggel együtt hittünk benne. Én sérülés miatt itthonról követtem azt a mérkőzést,
de láttam a csapaton, hogy meglehet a siker. Amikor
Sigi (Sigér Dávid – a szerk.) betalált rögtön az elején,
némi tanácstalanságot láttam a Celticen. Mintha csak azt
kérdezték volna egymástól, hogy ez tényleg megtörtént
velünk, ráadásul itt, az otthonunkban? Ez nagyon feldobta a csapattársakat. Persze, volt rajtuk nyomás, kaptak
egy gólt, utána nagyon nyomott a Celtic, de ezt nem tudta gólra váltani. Dini (Dibusz Dénes – a szerk.) nagyokat
védett, a csapat jól védekezett, Toki (Tokmac Nguen
– a szerk.) pedig a gyorsaságát és a szemfülességét
kihasználva megszerezte a győztes találatot. Amikor
a labda áthaladt a gólvonalon, onnan már tudtam, hogy
megvan a továbbjutás. Bár előtte egy, utána pedig még
két párharc megnyerése is kellett a főtáblára jutáshoz,
szerintem a Celtic elleni idegenbeli győzelem adta meg
a lökést a csapatnak, hogy eljussunk a csoportkörig.

MILYEN ÉRZÉS, HOGY SIKERÜLT ELÉRNI
A BL-CSOPORTKÖRÖS SZEREPLÉST?
Gyönyörű érzés, hiszen magyar klubként sikerült ezt
megcsinálni, így sokkal édesebb a siker íze. Mindent
megtettünk azért, hogy ezt az álmunkat is valóra váltsuk, nagyon kemény munkával, komoly hittel vágtunk
bele minden mérkőzésbe, ennek is volt az eredménye,
hogy a végén mi lehetünk ott a csoportkörben és mi
játszhatunk olyan csapatokkal, mint a Juventus, a Barcelona vagy éppen a térség egyik legerősebb csapata,
a Dinamo Kijev. Arról nem is beszélve, hogy a BL-ben a
világ két legjobb játékosa, Cristiano Ronaldo és Lionel
Messi ellen is lesz lehetőségünk pályára lépni.
A MOLDE ELLEN SIKERREL MEGVÍVOTT SELEJTEZŐ
UTÁN MIKOR TUDATOSULT BENNED, HOGY 2020
ŐSZÉN A FRADIVAL A BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTKÖRÉBEN SZEREPELHETSZ?
Szerintem a csapattársakban igazán akkor tudatosult,
hogy megérkeztünk, amikor az első meccsen meghallottuk a stadionban a BL-himnuszt. Amikor a sorsolás
utáni napokban szóba került a Bajnokok Ligája, még
mindig nehezen tudtam elhinni, hogy megcsináltuk. Bár
tudtam, hogy ott vagyunk, nehéz volt felfogni. Biztosan más lenne, ha minden évben sikerülne eljutunk a
főtáblára.

BL-CSOPORTKÖR:
EZT A GYÖNYÖRŰ
ÉRZÉST!

Bajnoki címvédő labdarúgócsapatunk kapitánya, Lovrencsics Gergő eleinte alig
akarta elhinni, hogy sikerült kivívni a BL-szereplés jogát, ám idővel megbarátkozott
a gondolattal. A siker titkaként kiemelte a kemény munkát és a csapategységet is,
csakúgy, mint a szurkolók támogatását. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
www.fradi.hu
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A SELEJTEZŐKKEL ELLENTÉTBEN, A CSOPORTKÖRBEN MÁR A SZURKOLÓK TÁMOGATÁSÁRA IS SZÁMÍTHATTOK.
Mindig mondom, a szurkolók nélkül nem lehetne ennyire sikeres a csapat, de ugyanez igaz fordítva is, ők sem
lehetnének sikeresek nélkülünk. Csak együtt sikerülhetett
a BL-csoportkör elérése is. A Molde elleni visszavágón
és előtte, a Dinamo Zagreb elleni mérkőzés alatt egy
aránt ott voltak a stadion mellett, frenetikusan szurkoltak,
minden behallatszott, ezúton is köszönöm nekik, hogy
mindig és mindenhol támogatnak minket. Akárhová
megyünk, mindig a maximumot nyújtják, nagyon sokat
segítenek nekünk. Mi ezt a lehető legjobb teljesítménnyel,
most pedig a BL-szerepléssel szeretnénk meghálálni.

AZ IDÉN KOMOLY BRAVÚRRAL, AZ ELSŐ SELEJTEZŐKÖRBŐL INDULVA SIKERÜLT KIHARCOLNI A
FŐTÁBLÁS SZEREPLÉS JOGÁT, A CSAPAT RÁADÁSUL VÉGIG VERETLEN MARADT A KVALIFIKÁCIÓ
SORÁN. HA EGY DOLGOT JELÖLHETNÉL MEG A
SIKER FŐ RÉSZEKÉNT, MI LENNE AZ?
Miként azt a Főnök (Sergei Rebrov – a szerk.) is gyakran elmondja, csak akkor tudunk eredményesek lenni,
ha keményen dolgozunk. Nálunk minden egyes játékos,
az is, aki kevesebbet játszik vagy nem kerettag, száz
százalékot nyújt az edzéseken, ez pedig az egész
csapatnak a hasznára válik. Egyszerre csak tizenegyen
lehetnek a kezdőben, ám az összes játékos nagyon
keményen dolgozik azért, hogy a Ferencváros sikeres
legyen. Azaz, a kemény munkát jelölném meg a siker
alapjaként, továbbá örülök annak is, hogy a csapat
ennyire áhítja a győzelmet – hasonlóan sikerre éhesek
leszünk a jövőben is.

CSAK AKKOR
TUDUNK EREDMÉNYESEK LENNI,
HA KEMÉNYEN
DOLGOZUNK
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AZ UKRÁN
ÉS SZOVJET
REKORDBAJNOK
A legsikeresebb ukrán, sőt a legsikeresebb szovjet klub, összesen 28-szoros bajnok.
Valerij Lobanovszkij, Oleg Blohin, Igor Belanov, Andrij Sevcsenko, Sergei Rebrov
s persze Szabó József és Rácz László egyesülete. A Dinamo Kijev változatlanul Európa
egyik meghatározó futballcsapata, igaz, korábbi nemzetközi sikerei megismétlésére
már kevesebb az esély. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

DINAMO KIJEV
ALAPÍTVA:
1927
KLUBSZÍNEK:
kék-fehér
STADION (BEFOGADÓKÉPESSÉG):
Olimpiai Stadion (70 500 fő)
VEZETŐEDZŐ:
Mircea Lucescu (román)
LEGNAGYOBB SIKEREK:
13-szor szovjet
15-ször ukrán bajnok
9-szer szovjet kupagyőztes
12-szer ukrán kupagyőztes
KEK-győztes (1975, 1986)
UEFA-szuperkupa-győztes (1975)
BEK/BL-elődöntős (1977, 1987, 1999)
PIACI ÉRTÉK:
94,8 millió euró
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A Dinamo Kijevet csupán 1927-ben alapították, de
a lemaradás viszonylagos, hiszen Oroszországot
és benne Ukrajnát hamarabb kerítette hatalmába
a bolsevizmus, mint a labdarúgás... A kijevi Dinamo
a második világháború után, a hatvanas évektől a
híres moszkvai klubokat (CSZKA, Szpartak, Dinamo,
Lokomotív) megelőzve a Szovjetunió legerősebb
futballcsapatává emelkedett, valamennyi egylet
közül a legtöbbször, 15-ször nyerte meg a szovjet
bajnokságot.
A nemzetközi porondon is jelentős eredményeket
ért el, kétszer is elhódította a KEK-et, 1975-ben és
1986-ban – az első alkalommal a döntőben éppen a
Ferencváros ellen, erről részletesen is olvashatnak –,
s háromszor a BEK-ben, illetve a BL-ben is eljutott az
elődöntőig.

A Dinamo úgy másfél évtizede elvesztette
hegemóniáját Ukrajnában, aztán vállvetve küzdött
a Sahtar Donyeckkel, amely az elmúlt években
fölé kerekedett, 2017 óta zsinórban négyszer lett
bajnok. A Dinamo így is rendszeres szereplője
a Bajnokok Ligájának, a 2020–21-es idényben a
selejtező rájátszásában a belga Genket roppant
magabiztosan, idegenbeli 2-1-gyel, hazai 3-0-val verte
ki. Ez annál inkább megsüvegelendő, hogy az ukrán
csapat – szemben a rivális, sőt gyűlölt Sahtarral –
továbbra is zömében hazai futballistákra épít. A 30
fős keretben csupán hat légiós – a szlovén Benjamin
Verbič, a spanyol Fran Sol, az uruguayi Carlos de
Pena, a luxemburgi (de portugáliai születésű) Gerson
Rodrigues, a lengyel Tomasz Kedziora és a dán Mikkel
Duelund – található.

Történelme során hatalmas egyéniségekkel
büszkélkedhet, Valerij Lobanovszkij játékosként és
edzőként is messze földön híres, Oleg Blohin (1975),
Igor Belanov (1986) és Andrij Sevcsenko (2004, igaz,
már a Milan futballistájaként) pedig az Aranylabdát is
kiérdemelte.
S persze ne feledkezzünk meg két, helyesebben
három neves magyar labdarúgójáról sem. Szabó
József a szovjet válogatottal az 1966-os angliai
világbajnokságon a negyedik helyen végzett, az
1972-es müncheni olimpián pedig bronzérmes
lett, később edzője is volt a Dinamónak. A szintén
kárpátaljai születésű Rácz László tagja volt az 1986os vb-n ellenünk 6-0-ra győztes válogatottnak, majd
később a Ferencvárosban is játszott. Kádár Tamás
már a profi korszakban, légiósként húzott le három
évet az ukrán fővárosban. A Fradi és a Dinamo
között még Rácz Lászlónál is erősebb kapocs Sergei
Rebrov, aki játékosa és edzője is volt a kijevieknek.

A Genk elleni visszavágón így állt fel a Dinamo Kijev:
Buscsan – Kedziora (lengyel), Zabarnyi, Mikolenko,
Karavajev – Bujalszkij, Szidorcsuk, Saparenko –
Rodrigues (luxemburgi), Szupriaha, de Pena (uruguayi);
ez tekinthető tehát az alapcsapatnak.
Csak a miheztartás végett, a keret piaci értékét a
Transfermarkt 94,8 millió euróra becsüli, ami majd
négyszerese a Ferencvárosénak (24,25 millió euró).
A 22 éves, gólerős szélső, Viktor Cihankov és a 21
éves hátvéd, Vitalij Mikolenko a csapat, sőt az ukrán
labdarúgás két nagy reménysége, egyben a Dinamo
két legértékesebb játékosa 19, illetve 13 millió euróval.

A DINAMO KIJEV
– SZEMBEN A RIVÁLIS,
SŐT GYŰLÖLT
SAHTARRAL –
TOVÁBBRA IS ZÖMÉBEN
HAZAI FUTBALLISTÁKRA
ÉPÍT. A 30 FŐS
KERETBEN CSUPÁN
HAT LÉGIÓS TALÁLHATÓ

A Dinamo jó formáját mutatja, hogy öt forduló után
3 győzelemmel és 2 döntetlennel, tehát 11 ponttal
vezeti az ukrán labdarúgó-bajnokságot (a Sahtar két
pont lemaradással a harmadik.)
Az FTC október 28-án otthon, december 8-án, a
csoportkör utolsó fordulójában idegenben mérkőzik
meg a kijeviekkel a BL-ben. Nemhogy a Barca és a
Juve, a Dinamo ellen is bravúr lenne a pontszerzés.
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A sorsolást követő órákban mi más is lehetett az első
számú téma Kijevben, mint hogy Sergei Rebrov –
még ha csupán átmenetileg – barátból ellenfél lesz.
Az ukrán sajtó egyenesen úgy tálalta a Dinamo és a
Ferencváros közös csoportba kerülését, mint hogy
Rebrov megkapta, amit akart: korábbi csapata ellen
bizonyíthat. Maga az érintett cáfolta ezt az értesülést.

KUZNYECOV:
HASONLÓ A HELYZET, MINT 25 ÉVE
Szergej Kuznyecov, aki védőként a Fradi
történetének első légiósa lett, 1991 nyarán
szerződött az Üllői útra a Zaporizzsjától. Rögtön
az első idényben, Nyilasi Tibor irányításával
bajnok lett a Ferencvárossal, majd Novák Dezső
csapatával két bajnoki címig és BL-csoportkörig
jutott. A népszerű Kuzi manapság is rendszeresen
feltűnik a Népligetben, s ukrán állampolgárként
természetesen naprakész a Dinamo Kijevből is.
Szöveg: Bánki József

– Egyáltalán nem mondtam olyat, hogy a Dinamóval
akarok játszani, félreértették a szavaimat – idézte az
ukrán Sportarena portál Rebrovot. – Az újságírók felvetették, hogy a Ferencváros ukrán együttesekkel is
találkozhat, amire azt reagáltam, jól ismerem ezeket
a csapatokat, és érdekes lenne velük játszani – igyekezett lecsillapítani az indulatokat az FTC trénere.

Mi az igazság abból, hogy a Dinamo Kijev
szurkolói nehezen barátkoznak meg a korábban
évekig a nagy rivális Sahtar Donecket irányító
Mircea Lucescu edzővel, a Fradi jelenlegi trénere,
Sergei Rebrov viszont változatlanul népszerű a
köreikben?

A sorsolás ismét felszínre hozta a témát, ami megosztja a Dinamo drukkereit: a nyáron miért nem
csábították haza Rebrovot ahelyett, hogy a gyűlölt
Sahtar korábbi trénerét, Mircea Lucescut szerződtették. A román edző tizenkét éven át, 2004 és 2016
között volt a donyeckiek edzője, akkor, amikor megtört a Dinamo egyeduralma Ukrajnában.

Rebrovot valóban nagyon szereti
a Dinamo-tábor, ami érthető, hiszen szép
sikereket ért el a klubbal játékosként és edzőként
is. Lucescu közkedveltsége nem éri el Rebrovét,
ám az utóbbi időben nőtt az elfogadottsága.
Több szempontból is nehéz összehasonlítani
a két szakembert, az azonban közös bennük,
hogy mindketten kiváló edzők.

Emiatt a milliárdos klubelnök és tulajdonos, Igor Szurkisz is a támadások kereszttüzébe került. A Dinamo
aztán jól kezdte a bajnokságot, bejutott a Bajnokok
Ligája csoportkörébe, már éppen kezdtek megnyugodni a kedélyek, amikor a sorsolás újra felszínre
hozta a feszültséget.

Valóban felszálló ágban van a Dinamo?
Ez egyértelmű. Lucescu jó választás volt, képzett,
rutinos edző, aki fiatal, tehetséges, szép jövő előtt
álló csapatot épít, ráadásul sok hazai futballistával,
ami a Dinamo szurkolóinak is tetszik.

– Őszintén szólva nem akartam, hogy összekerüljünk
a Ferencvárossal – Szurkisz nem is beszélt mellé a
sorsolás után. – Sergei már volt nálunk edző, kiváló
munkát végzett, sőt legenda Ukrajnában, és ez a
helyzet most megosztja a szurkolókat. Biztos vagyok
benne, lesznek olyanok, akik inkább vele szimpatizálnak majd.

REBROV VAGY
A DINAMO?

Ha hihetünk az Ukrajnából érkező híreknek, akkor a kijevi drukkerek komoly dilemma
elé néznek a Ferencváros elleni mérkőzéseken: Rebrov vagy a Dinamo? A klub korábbi
játékosa és edzője, az FTC mestere ugyanis roppant népszerű az ukrán fővárosban –
szemben a jelenlegi trénerrel, Mircea Lucescuval, akinek a szurkolók nagyon nehezen
bocsátják meg, hogy korábban hosszú-hosszú éveken át a rivális Sahtarnál dolgozott,
a neve lényegében összeforrt a donyecki klubbal. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS
www.fradi.hu
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Kik a Dinamo legtehetségesebb fiatal
labdarúgói?
Saparenko irányítóként nagyszerű dolgokra képes
a labdával, a balhátvéd Mikolenko is átlagon
felüli képességekkel rendelkezik, s a felhozatalt
híven jellemzi, hogy a belső védőt játszó, csupán
tizennyolc éves Zabarnij a második csapatból lett
ukrán válogatott.

Szurkisz hozzátette, személy szerint neki kiváló a
viszonya Rebrovval, a tréner hajnali kettőkor hívta fel
Budapestről, hogy gratuláljon a belga Gent kiveréséhez a BL-selejtező rájátszásában. Ami akkor még
csak tréfás latolgatásként merült fel közöttük, az
később be is következett: ellenfelekként találkoznak
a csoportkörben...

Mire számít a Dinamo elleni meccseken?
Jó lesz vigyázni a Dinamóval, még akkor is,
ha a csoportban a kijeviekkel lehet leginkább
esélyünk pont vagy akár pontok szerzésére.
A helyzet hasonló, mint amilyen nekünk volt
huszonöt évvel ezelőtt, amikor is az Ajax és a Real
Madrid mögött leginkább a svájci Grasshoppers
ellen lehetett sanszunk, és a svájciaktól el is
csentünk négy pontot.

NEM AKARTAM, HOGY
ÖSSZEKERÜLJÜNK
A FERENCVÁROSSAL.
SERGEI LEGENDA
UKRAJNÁBAN
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Amióta Hajnal Tamás a Ferencváros sportmenedzsereként dolgozik, számos olyan játékos szerződtetésében vállalt főszerepet, akik később a csapat
alapembereivé váltak és jelentősen hozzájárultak
ahhoz, hogy a Fradi bejusson a Bajnokok Ligája
csoportkörébe. Elég a selejtezőkön tündöklő Tokmac Nguenre, az előző idényben tíz bajnoki gólig
jutó Franck Bolira vagy a repülőrajtot vett Myrto
Uzunira gondolni. A Ferencváros – és többek között
a Dortmund, a Schalke és a Stuttgart – korábbi középpályása örömmel fogadta a sorsolás eredményét,
miszerint a Ferencváros a Juventusszal, a Barcelonával és a Dinamo Kijevvel került egy csoportba.

AZ ÚJ JÁTÉKOSOK
HAMAR BE TUDTAK
ILLESZKEDNI, LÁTSZIK
AZ ERŐSÖDÉS, EZT A
BAJNOKI EREDMÉNYEK
MELLETT MINDENEKELŐTT A SIKERES
BAJNOKOK LIGÁJAKVALIFIKÁCIÓ
IS MUTATJA

A futballvilág két klasszis csapatával kerültünk
”
egy négyesbe, gazdag történelemmel és hatalmas
tradíciókkal, míg a Dinamo Kijev elleni párharc az
edzőnk személye miatt is érdekes párosítás, hiszen
Sergei Rebrov játékosként és edzőként is bajnok
lett az ukrán csapattal. Igazi presztízsharc várható, igazán attraktív csoport a miénk – vágott bele
Hajnal Tamás. – Élmény lesz ilyen csapatok ellen
játszani. Szakmailag óriási kihívás, a szokottnál is
nehezebb feladatok várnak ránk, de azért dolgoztunk, hogy itt lehessünk, igyekszünk a maximumot
kihozni a Bajnokok Ligája-szereplésünkből.”

A szakmai stáb alaposan felkészíti majd a játéko”
sokat ellenük. Lesznek egyéni videózások, de csapattaktikai szinten is sok szó fog esni róluk. Mindketten
fantasztikus játékosok, nyugodtan kijelenthetjük,
hogy uralták az elmúlt 15 év nemzetközi labdarúgását. Mivel mindenki jól ismeri őket, nemcsak az
erősségeiket tudjuk feltérképezni, hanem a gyengeségeiket is. Az olyan futballistákat, mint Ronaldo és
Messi, nem lehet egyedül megállítani. Blokkolni kell
őket, jó szerkezetben felállni, úgy kell megszervezni
a csapatjátékot, hogy semlegesíteni lehessen őket.
Szeretnénk megnehezíteni a dolgukat, de ezt csak
közösen, csapatként érhetjük el.”

A korábbi 59-szeres magyar válogatott játékos
kiemelt fontosságúnak tartja, hogy bár papíron nem
a zöld-fehérek számítanak esélyesnek, megvan a
módja, hogyan képes a csapat felnőni a feladathoz.

ÉLMÉNY, KIHÍVÁS,
PRESZTÍZS

A Ferencváros labdarúgócsapatának átigazolásaiért felelős Hajnal Tamás szerint
attraktív csoportba került a magyar rekordbajnok, és a legfontosabb az lesz, hogyan
reagál az együttes a kihívásokra a különböző helyzetekben. SZÖVEG: KOVÁCS BENCE
www.fradi.hu
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Adott esetben tudnunk kell szenvedni, illetve fel
”
kell készülnünk olyan szituációkra is, hogy miként
reagáljunk arra, ha például hátrányba kerülünk.
Tisztában vagyunk azzal, mi vár ránk, ez az a
szintje a labdarúgásnak, ahol minden részsikernek
örülni kell. A megfelelő mentalitás elengedhetetlen minden szituációban. A közelmúlt átigazolási
időszakai alatt olyan játékosokat kerestünk, akik
fejben készen állnak ekkora feladatokra. Szerettük
volna javítani a csapat minőségét, hogy minden
posztra legyen olyan típusú játékosunk, akire a
céljaink elérése érdekében szükségünk van. A Fradi
már eljutott arra a szintre, hogy olyan feltételeket
tud kínálni, amelyek vonzóak lehetnek akár egy
külföldi labdarúgónak. Az új játékosok hamar be
tudtak illeszkedni, látszik az erősödés, ezt a bajnoki
eredmények mellett mindenekelőtt a sikeres Bajnokok Ligája-kvalifikáció is mutatja.”

2020 nemcsak a régóta áhított BL-szereplés, hanem
a körülmények miatt is biztosan sokáig emlékezetes
marad a Ferencváros számára. A világot felforgató koronavírus következtében a selejtezők során egyáltalán
nem lehettek nézők a mérkőzéseken, s a csoportkör
meccsein is csak korlátozott számban lehetnek jelen.
Annak érdekében, hogy minél többen drukkolhassanak a helyszínen, két mérkőzést is a Puskás Arénában
játszik a Fradi.
A sikereinkben hatalmas szerepük van a szurkoló”
inknak, a labdarúgás pedig értük is van. A drukkereink minden körülmények között támogatnak minket,
nem maradhatnak ki a fociünnepből. Az élet úgy
hozta, hogy kétszer a Puskás Arénában, egyszer
a Groupama Arénában játsszuk a csoportmeccseinket. Ez éppen megfelelő egyensúly, hiszen a Barcelona és a Juventus elleni találkozókat többen láthatják,
a Dinamo Kijev elleni összecsapás pedig szakmailag
más kihívás lesz hazai környezetben, a megszokott
otthonunkban, ez pedig a játékosoknak is pluszerőt
adhat. A helyszíntől függetlenül az a célunk, hogy
kiszolgáljuk az embereket, a szurkolóinkat!”

A Fradi a Juventusszal és a Barcelonával került egy
csoportba, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a nemzetközi labdarúgás két legfénylőbb csillaga, Cristiano
Ronaldo és Lionel Messi is Budapestre látogathat.
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# FERENCVÁROS
ROVAT

FC BARCELONA
ROVAT # #

FERENCVÁROSI
TORNA CLUB

FC BARCELONA

KÖZÉPPÁLYÁSOK:

KAPUSOK:

KÖZÉPPÁLYÁSOK:

KAPUSOK:

Bogdán Ádám

magyar

1987.09.27.

Somália

brazil

1988.09.28.

Marc-André ter Stegen német

1992.04.30.

Sergio Busquets

spanyol

1988.07.16.

Bánki Márton

magyar

2001.06.22.

Ihor Haratin

ukrán

1995.02.02.

Neto

brazil

1989.07.19.

Carles Alená

spanyol

1998.01.05.

Dibusz Dénes

magyar

1990.06.11.

Sigér Dávid

magyar

1990.11.30.

Inaki Pena

spanyol

1999.03.02.

Miralem Pjanic

bosnyák

1990.04.02.

Csonka András

magyar

2000.01.05.

Arnau Tenas

spanyol

2001.05.30.

Riqui Puig

spanyol

1999.08.13.

Matheus Fernandes

brazil

1998.06.30.

VÉDŐK:
Abraham Frimpong

ghánai

1993.06.04.

Hajdú Roland

magyar

2002.05.24.

VÉDŐK:

Lovrencsics Gergő

magyar

1988.01.09.

Katona Bálint

magyar

2002.09.07.

Sergino Dest

amerikai

2000.11.03.

Sergi Roberto

spanyol

1992.02.07.

Adnan Kovacevic

bosnyák

1993.09.09.

Aissa Laidouni

francia

1993.12.13.

Gerard Piqué

spanyol

1987.02.02.

Frenkie de Jong

holland

1997.05.12.

Eldar Civic

bosnyák

1996.05.28.

TÁMADÓK:

Ronald Araújo

uruguayi

1999.03.07.

Ilaix Moriba

spanyol

2003.01.19.

Botka Endre

magyar

1994.08.25.

Olekszandr Zubkov

ukrán

1996.08.03.

Clément Lenglet

francia

1995.06.17.

TÁMADÓK:

Miha Blazic

szlovén

1993.05.08.

Tokmac Nguen

norvég

1993.10.20.

Jordi Alba

spanyol

1989.03.21.

Antoine Griezmann

francia

1991.03.21.

Marcel Heister

német

1992.07.29.

Róbert Mak

szlovák

1991.03.08.

Samuel Umtiti

francia

1993.11.14.

Martin Braithwaite

dán

1991.06.05.

Lasha Dvali

grúz

1995.05.14.

Myrto Uzuni

albán

1995.05.31.

Junior Firpo

spanyol

1996.08.22.

Lionel Messi

argentin

1987.06.24.

Csontos Dominik

magyar

2002.11.08.

Isael

brazil

1988.05.13.

Óscar Mingueza

spanyol

1999.05.13.

Ousmane Dembélé

francia

1997.05.15.

Iyinbor Patrick

magyar

2002.01.07.

Roko Baturina

horvát

2000.06.20.

Philippe Coutinho

brazil

1992.06.12.

Pócsik Botond

magyar

2000.10.22.

Pedri

spanyol

2002.11.25.

Redzic Damir

magyar

2003.03.23.

Francisco Trincao

portugál

1999.12.29.

Franck Boli

elefánt1993.12.07.
csontparti

Ansu Fati

spanyol
guineai

2002.10.31.

Konrad de la Fuente

amerikai

2001.07.16.
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# DINAMO
ROVAT KIJEV

JUVENTUS
ROVATFC
# #

DINAMO
KIJEV

JUVENTUS FC
KÖZÉPPÁLYÁSOK:

KAPUSOK:

KÖZÉPPÁLYÁSOK:

KAPUSOK:

Heorhij Buscsan

ukrán

1994.05.31.

Szerhij Szidorcsuk

ukrán

1991.05.02.

Wojciech Szczesny

lengyel

1990.04.18.

Arthur

brazil

1996.08.12.

Ruszlan Nescseret

ukrán

2002.01.22.

Tudor Baluta

román

1999.03.27.

Carlo Pinsoglio

olasz

1990.03.16.

Aaron Ramsey

walesi

1990.12.26.

Valentin Morhun

ukrán

2001.10.08.

Benjamin Verbic

szlovén

1993.11.27.

Gianluigi Buffon

olasz

1978.01.28.

Weston McKennie

amerikai

1998.08.28.

Denisz Bojko

ukrán

1988.01.29.

Volodimir Sepeljev

ukrán

1997.06.01.

Juan Cuadrado

kolumbiai

1988.05.26.

Mikola Saparenko

ukrán

1998.10.04.

VÉDŐK:

Adrien Rabiot

francia

1995.04.03.

VÉDŐK:
Denisz Popov

ukrán

1999.02.17.

Heorhij Citajisvili

ukrán

2000.11.18.

Giorgio Chiellini

olasz

1984.08.14.

Rodrigo Bentancur

uruguayi

1997.06.25.

Artem Sabanov

ukrán

1992.03.07.

Carlos de Pena

uruguayi

1992.03.11.

Matthijs de Ligt

holland

1999.08.12.

Federico Bernardeschi

olasz

1994.02.16.

Vitalij Mikolenko

ukrán

1999.05.29.

Viktor Cihankov

ukrán

1997.11.15.

Alex Sandro

brazil

1991.01.26.

Dejan Kulusevski

Olekszandr Karavajev

ukrán

1992.06.02.

Bohdan Ljednyev

ukrán

1998.08.07.

Danilo

brazil

1991.07.15.

svéd-észak- 2000.04.25.
macedón

Volodimir Kosztevics

ukrán

1992.10.23.

Olekszandr Andrijevszkij

ukrán

1994.06.25.

Leonardo Bonucci

olasz

1987.05.01.

Olekszandr Timcsik

ukrán

1997.01.20.

Denisz Harmas

ukrán

1990.04.19.

Merih Demiral

török

1998.03.05.

Illja Zabarnij

ukrán

2002.09.01.

Vitalij Bujalszkij

ukrán

1993.01.06.

Gianluca Frabotta

olasz

1999.06.24.

Olekszandr Szirota

ukrán

2000.06.11.

Mikkel Duelund

dán		

1997.06.29.

Kosztyantin Vivcsarenko

ukrán

2002.10.06.

TÁMADÓK:

Tomasz Kedziora

lengyel

1994.06.11.

Gerson Rodrigues

luxemburgi

1995.06.20.

Clayton

brazil		

1995.10.23.

Nazarij Ruszin

ukrán

1998.10.25.

Vladiszlav Szuprjaha

ukrán

2000.02.15.

www.fradi.hu
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TÁMADÓK:
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Cristiano Ronaldo

portugál

1985.02.05.

Álvaro Morata

spanyol

1992.10.23.

Paulo Dybala

argentinolasz

1993.11.15.

Federico Chiesa

olasz

1997.10.25.

www.fradi.hu

# PSZICHO

MAGABIZTOS MENETELÉS
Bejutottunk a Bajnokok Ligája csoportkörébe
– a mondat, amit nem lehet elégszer elismételni. Itt vagyunk a legnagyobbak között, a show
kellős közepén. Ráadásul teljesen megérdemelten, fizikálisan és mentálisan is olyan munkával
a hátunk mögött, amelyre büszke lehet játékos, edző és stábtag egyaránt. Négy nagyon
”
különböző ellenfélen át vezetett az utunk ide,
és mind a négy ellen máshogy kellett fejben is
készülnünk” – idézi fel a selejtező történéseit
sportpszichiáterünk, dr. Kárpáti Róbert. A Djurgarden ellen kvázi kötelező volt a győzelem,
de éppen ezért igényelt különös koncentrációt
a csapattól. Aztán jött a Celtic elleni mérkőzés, amelyen nagyon komoly mentális erőről
tettek tanúbizonyságot a fiúk. Úgy mentünk
”
bele abba a meccsbe, hogy ha tisztességesen
helytállunk, de kiesünk, egy szava sem lehet
senkinek. Ehhez képest végig olyan transzban
játszott a csapat, hogy a skót bajnok nem
talált rajtunk fogást.” Ettől a győzelemtől feldobódva fogadtuk a Dinamo Zagrebet, azt
a csapatot, amely tavaly ellenünk harcolta ki
a csoportkörbe jutást. Annak az összecsa”
pásnak az emléke nem lebegett a fejek fölött
sötét árnyékként. Felelevenítettük és közösen
feldolgoztuk azt a kudarcélményt, így teljesen
tiszta lappal tudtunk belemenni az idei összecsapásba, majd jöttünk ki belőle emelt fővel,
győztesen.” És akkor jött az utolsó lépcsőfok,
a Molde elleni kétmeccses párharc.
Egyértelműen ez volt a legnehezebb páro”
sításunk. Nem is a norvégok által képviselt
játékerő miatt, sokkal inkább azért, mert
itt már azt éreztük, hogy nem elégednénk
meg az Európa-liga-szereplést jelentő vigaszdíjjal. Amit két évvel ezelőtt ki sem mertünk
volna mondani hangosan, az mostanra mindenki számára egyértelművé vált: a Bajnokok
Ligájában a helyünk!”
SZINTET LÉPTÜNK

JUTALOMJÁTÉK

Még most is ott cseng a fülekben a Molde elleni visszavágó végét jelző hármas sípszó, amely
beleordította a pesti éjszakába: megcsináltuk! A Ferencváros megtette az utolsó lépést.
A lépést, ami a futballvilág legrangosabb klubsorozatának színpadára viszi. Cirkusz ez,
de abból is a legjobb fajta, aminek minden pillanatát élvezni kell. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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Az utóbbi időszakban minden téren annyit
fejlődött a csapat, hogy bátran és teljes joggal
tűzött ki maga elé ilyen magasztos célokat,
hogy aztán belehajszolja magát a sikerbe. Itt
ugyanis pontosan ez történt. A szakember
szerint mindenképp jól jön, hogy tavaly megjárhattuk az Európa Ligát, mert az akörüli felhajtás és a protokoll nagyon hasonló a BL-éhez.
Ráadásul a Fradinál már lámpalázzal sem kell
számolnunk, mert ezek a játékosok hozzá vannak szokva ahhoz, hogy nagy érdeklődés kíséri
a szereplésüket.

AMIT KÉT ÉVVEL
EZELŐTT KI SEM
MERTÜNK VOLNA
MONDANI HANGOSAN,
AZ MOSTANRA
MINDENKI SZÁMÁRA
EGYÉRTELMŰVÉ VÁLT

PSZICHO #

Ami viszont nagyon más lesz, az az ellen”
felek minősége. Ezzel kapcsolatban az
a legfontosabb, hogy abban a kilencven
percben ne tiszteljük a másikat túlságosan.
El kell jutnunk egy olyan mentális állapotba,
ami elég a tisztes helytálláshoz.
Ez a csapat már sokszor bizonyította,
hogy tud a komfortzónáján kívül is eredményeket elérni. Márpedig most sorra olyan
mérkőzések várnak ránk, ahol erre
rá leszünk kényszerítve.”
ÁLOMSORSOLÁS
Ettől függetlenül egyik csoportmeccsen sem
szabad teherrel kifutni a pályára – még ha
a legnagyobb sztárcsapatok is várnak ránk ott.
Azt, hogy így alakult a csoportunk, abszolút
”
mázliként kell felfognunk. Hiszen éppen az
ilyen élményekben bízva kezdenek el futballozni a játékosok. Ezek igazi megméretések
lesznek, ikonikus klubok ellen, nagy múltú
stadionok gyepén. Aki ebben tevékenyen
részt vesz, garantáltan életre szóló élményeket szerez” – érzékelteti a csoportellenfelek
súlyát a szakember. Majd hozzáteszi: a labdarúgás nagy igazsága, hogy a labda gömbölyű.
Ugyan a papírforma makacs dolog, egy-egy
meccsen igenis fel tud borulni. A cél, hogy
”
ne szorongjuk túl egyik párharcot sem.
Élvezzük a szereplést, és dolgozzunk meg
azért, hogy jövőre is helyünk legyen a BLfőtáblán. Így pedig minden egyes összecsapás egy jutalomjáték lesz.”
Kezdődhet tehát a cirkusz!

SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere
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# BL25

BL25 #

Albert, Hajdu:
apja fia

A Ferencváros első Bajnokok Ligája-mérkőzésén három-, a másodikon négy-, a harmadikon ötgólos különbség alakult ki 1995 őszén. Csak éppen a nyitányon, a Grasshoppers otthonában (3-0) ide, a következő két találkozón azonban az Ajax (1-5), illetve a
Real Madrid (1-6) javára. Huszonöt év távlatából talán azt a legnehezebb megválaszolni
és megérteni, két ekkora verés után miből merítettek erőt és hitet a fradisták
a negyedik felvonás, a Real Madrid november 1-jei, budapesti vendégjátéka előtt.
Mert egyiknek sem voltak híján, és ez meghozta az eredményt is. SZÖVEG: BALLAI ATTILA
www.fradi.hu
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A meccs napján részben felbolydult, részben megállt
az élet a stadionnál. Már délelőtt ezrek grasszáltak
a környéken, bízva a kettős csodában: abban, hogy
bejutnak az arénába, és abban, hogy a Fradi két hét
alatt eltünteti az ötgólnyi differenciát. A klubházban
is minden a várakozás jegyében telt, még a központi
telefont is rögzítőre állították, hogy senki idegen ne
zavarjon. Jöttek is a hívások, folyamatosan, képtelenebbnél képtelenebb jegyigényléseket fogalmazva
meg – egy úr egyenesen nyolc belépőt kért, de jó
helyre ám! –, míg aztán egy fiatalnak ható férfihang
ezt mondta: A mai meccsel kapcsolatban szeret”
ném üzenni Telek Andrisnak és az egész csapatnak,
hogy olvassák át Márk evangéliumának tizenegyedik fejezetéből a 20–26. részt.” Az első döbbenet
után kerestünk egy Bibliát, amelynek hivatkozott
részében többek között ez állt: Higgyetek Isten”
ben! Bizony, mondom nektek, hogy aki azt mondja
ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat
a tengerbe! – és nem kételkedik szívében, hanem
hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg
is adatik az. Ezért mondom nektek: higgyétek,
hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek,
megkapjátok, és meg is adatik nektek...”
Novák Dezsőhöz nem jutott el az üzenet, de az addig joggal és sokat aggodalmaskodó vezetőedző váratlan magabiztossággal jelentette ki: Hiába nyert
”
Madridban 6-1-re a Real, egy mérkőzésből nem
szabad túlzott következtetést levonni, meggyőződésem, hogy nincs ekkora különbség a két csapat
között. Ilyen sorozatban nem a gólkülönbség
a lényeges, hanem a három pont megszerzése.
Most úgy érzem, csapatom képes lehet erre.
Mindenki tudja, a klub, valamint saját jövője szempontjából is roppant fontos 90 perc elé nézünk.”

Amikor a 36. percben a Nyilas kiugratásával kilépő
Albert átemelte Buyo kapust, és a kapufa érintésével
a hálóban táncolt a labda, az ismeretlen telefonáló
és Novák szavai még misztikusabbá tették, hogy
a Ferencváros vezet a Real Madrid ellen. A sérült
Simon Tibor mellett néztem az első félidőt, aki
valósággal beleőrült abba, hogy nem játszhat, ezért
szünetben igen zaklatottan indult meg az öltöző felé.
Azt hittem, becserélteti magát. Nem tette.
A 74. percben Raúl az ötösről bal belsővel bepas�szolta az egyenlítő gólt. Végül maradt e győzelemmel felérő, örök élményt adó 1-1, mellé a megnyugtató tudat, hogy a lelátón is minden rendben volt, a
spanyolok sportbarátokként jöttek, és úgy is távoztak. Ramón Mendoza, a Real elnöke azzal hízelgett,
ő már a sorsoláskor megmondta, Amszterdam és
Zürich hűvös és unalmas, de Budapestre szívesen
megy, és nem is csalatkozott, Jorge Valdano vezetőedző pedig tovább legyezgette a hiúságunkat:
Biztos voltam abban, hogy a Ferencváros többet
”
tud, mint amit Madridban mutatott, és ezt be is
bizonyította. A közönség remek hangulatot teremtett, és sem a pályán, sem a nézőtéren nem tapasztaltunk semmiféle sportszerűtlenséget.
Ez a mérkőzés a futball ünnepe volt. A magyarok
közül elsősorban Lisztes tetszett, de Albert is nyugodtan elmondhatja magáról, hogy apja fia.”
Novák Dezső a közönség mellett Hajdu kapust – aki
ugyancsak apja fia –, Teleket és Kuznyecovot méltatta, majd elismerte: Nagyon kellett ez az eredmény
”
mindannyiunknak az önbecsülésünk miatt.
Bebizonyítottuk, hogy nem csupán a futottak
még kategóriát képviseljük.”
A Grasshoppers vendégjátéka három hétre rá több
okból is jóval kisebb ingert jelentett. A nyitányon
elért 3-0-s zürichi diadalról mindenki pontosan tudta,
hogy nem tükrözi híven az erőviszonyokat.
A svájciak ezért érthető daccal és bizonyítási vág�gyal érkeztek, az is ösztönözte őket, hogy az addigi
négy forduló során egyetlen gólt sem szereztek még
a BL-ben. Most bezzeg mindjárt hármat, és mindhármat fejesből! De nyerni ezúttal sem tudtak. Albert
és Lisztes találata után a hajrában Nyilas büntetője
hozta a 3-3-as döntetlent.
Az utolsó játéknap előtt az Ajax 13, a Real Madrid
7, az FTC 5, a Grasshoppers 2 ponttal állt, azaz
matematikai alapon még a továbbjutás sem tűnt
lehetetlennek. Valójában azonban úgy kelt útra
Amszterdamba a társaság, hogy az Üllői úti lelátói
rendbontás miatt velünk nyíltan ellenséges címvédő
otthonában csak nagyon nagy baj ne legyen, ússzuk
meg valahogy az egészet. Hogy ez miként sikerült,
arról legközelebb, múltidéző sorozatunk utolsó
részében írunk.

VÉGÜL MARADT E
GYŐZELEMMEL FELÉRŐ, ÖRÖK ÉLMÉNYT
ADÓ 1-1, MELLÉ
A MEGNYUGTATÓ
TUDAT, HOGY A
LELÁTÓN IS MINDEN
RENDBEN VOLT,
A SPANYOLOK SPORTBARÁTOKKÉNT JÖTTEK,
ÉS ÚGY IS TÁVOZTAK
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Luis Suarez (Barcelona)

2009, 2010, 2011,
2012, 2015, 2019

Oleg Blohin

1961

Lionel Messi

(Dinamo Kijev)

(Barcelona)

1960

# ARANYLABDA

1975

ARANYLABDA #

Omar Sivori (Juventus)

1967
Albert Flórián (Ferencváros)

1973, 1974
Johan Cruyff (Barcelona)

1975
Oleg Blohin (Dinamo Kijev)

1982

ARANYLABDÁSOK
CSOPORTJA
A Bajnokok Ligájában szinte adottság,
hogy minden csoportba kerül egy-egy
korábbi győztes. A G jelű négyesben kettő ilyen is akad, a Barcelona ötször, a Juventus kétszer nyerte meg a BL-t, illetve
elődjét, a BEK-et. A G csoport mégsem
ettől különleges. Nincs még egy olyan
négyes a mezőnyben – s talán a kezdetek óta sohasem volt –, amelyben mind a
négy klub egykori aranylabdással büszkélkedhet! A Barcelonának és Juventusnak egyaránt hat-hat (Suarez, Cruyff,
Sztoicskov, Rivaldo, Ronaldinho, Messi,
illetve Sivori, P. Rossi, Platini, R. Baggio,
Zidane, Nedved), a Dinamo Kijevnek két
(Blohin, Belanov) egyénileg is megkoronázott korábbi hőse van, a Ferencvárost
pedig e tekintetben Albert Flórián emeli
a legnagyobb klubok közé.
www.fradi.hu

Paolo Rossi (Juventus)

1983, 1984, 1985
Michel Platini (Juventus)

1986
Igor Belanov (Dinamo Kijev)

1993
Roberto Baggio (Juventus)

1994
Hriszto Sztoicskov (Barcelona)

1998
Zinedine Zidane (Juventus)

1999
Rivaldo (Barcelona)

2003
Pavel Nedved (Juventus)

2005
Ronaldinho (Barcelona)

2009, 2010, 2011,
2012, 2015, 2019
Lionel Messi (Barcelona)
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# ARANYLABDA
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1967

1998

Albert Flórián

Zinedine Zidane

(Ferencváros)

(Juventus)
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# INTERJÚ

INTERJÚ

Általában, amikor papíron esélytelenebbnek tarta”
nak bennünket, mindig sikerül jó játékkal meglepetést
szerezni – kezdte a beszélgetést Máté Bálint. – Ez
történt Skóciában is. Amikor a Celtic játékosai bevonultak a stadionba és szinte nem köszöntek senkinek,
akkor éreztem igazán, hogy lesz esélyünk. Talán nem
véletlen az sem, hogy idegenben két éve veretlenek
vagyunk, mert a kinti meccseken nincs akkora nyomás a csapaton. A Dinamo ellen szintén nagy bravúrt
vitt véghez a csapat, a Molde elleni párharc pedig
annak dacára lett a legnehezebb, hogy az esélyek és
a képességek alapján előzetesen az tűnt a legkön�nyebbnek.”

A SORSOLÁST LEVEZÉNYLŐ MICHAEL
HESELSCHWERDT
KÜLÖN GRATULÁLT
A NÉGY ÚJONC
KLUBNAK, S NEKÜNK IS,
HOGY HUSZONÖT
ÉV UTÁN VISSZATÉRTÜNK AZ ELITBE

A sorsolásra rátérve Máté Bálint így folytatta:
A szokásostól eltérően pompa és élmény nélkül,
”
online zajlott a sorsolás. Egy éve az Európa Liga
csoportköre előtt személyesen tapasztaltuk, milyen
tökéletes szervezésben zajlik a ceremónia, ez most
elmaradt. A sorsolást levezénylő Michael Heselschwerdt külön gratulált a négy újonc klubnak, a
francia Rennes-nek, a török Basaksehirnek, a dán
Midtjyllandnak és az orosz Krasznodarnak, s nekünk
is, hogy huszonöt év után visszatértünk az elitbe.”

ERŐS CSALÁDI HÁTTÉR

Miután kiderült, hogy a csoportunkban a Barcelona,
a Juventus és a Dinamo Kijev lesz az ellenfél, a fiatal
sportvezető felvette a kapcsolatot a klubokkal. Elsőként a Barcával, hiszen a Fradi a katalánokkal kezdte a
sorozatot.

A FRADI
DIPLOMATÁJA

Máté Bálint, a Ferencváros nemzetközi projektmenedzsere a sorsolás után azonnal
felvette a kapcsolatot a csoportban szereplő ellenfelekkel. A 35 éves sportvezető, aki
hét éve áll a Fradi alkalmazásában, a selejtezőkről, a sorsolásról, s az UEFA vezetőinek,
valamint a riválisok reakciójáról is beszélt magazinunknak. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
www.fradi.hu
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Máté Bálint 2013 óta áll a Ferencváros alkalmazásában, két éve nemzetközi projektmenedzserként.
Feladatai közé tartozik, hogy a nemzetközi kupatalálkozókon képviselje a klubot az aktuális ellenfél
és az UEFA illetékesei előtt. Ő intézi a nevezést a
selejtezőkben és immár a főtáblán is. Máté Bálint
tartja a kapcsolatot a rivális klubokkal: az előkészítéstől kezdve a küldöttség utaztatásának megszervezésén át a különböző szervezeti egységek
összefogásáig igen szerteágazó a munkaköre.
A hazai fellépésekkor az a legfőbb feladata,
hogy segítse és erősítse a Fradi nemzetközi megítélését, aktív kapcsolatokat alakítson ki
az európai klubokkal.

Elsőre egy órát beszélgettem az FC Barcelona
”
illetékesével, aki kedvesen, udvariasan fogadta az
érdeklődésünket, mint ahogy a későbbiekben sem
tapasztaltam semmilyen pökhendiséget a katalán
klubtól. A Barcánál az utazással, a protokollal, a
kapcsolattartással is külön menedzser foglalkozik. A
Juventusnál jelezték, hogy szeretnének eljönni Budapestre terepszemlére, megnéznék a meccs helyszínét,
a Puskás Arénát is. A Juvénál a főtitkár egyben a klub
kapcsolattartója. A Dinamo Kijevvel is folyamatos az
egyeztetés. A szállodát, amelyben a küldöttségek laknak majd, a klubok választják ki. Sok az újdonság, s a
Puskás Arénával még nekünk is ismerkednünk kell.”

Máté Bálintot 2018 tavaszán az a megtiszteltetés
érte, hogy az Európai Futball a Fejlődésért (EFDN)
nevű sportszervezet kongresszusán beválasztották a testület vezetőségébe. Az FTC nemzetközi
projektmenedzsere, aki egyben a klub fair play
bizottságának a főtitkára, korábban tíz évig versenyszerűen kenuzott, s öt évig a Sportklub
csatorna gyártásvezetőjeként dolgozott.
Édesanyja Jakupcsek Gabriella újságíró, televíziós
műsorvezető, édesapja Máté Gábor
színművész, rendező.

Az izgatottság érthető, negyed évszázad múltán szerepelhet a Ferencváros ismét a Bajnokok Ligájában.
Nagyon sokan gratuláltak idehaza és az UEFA-tól is,
”
méltatva a Fradi tradícióját és tekintélyét. Rátartiság nélkül kijelenthetjük ugyanis, hogy régiós
szinten is jelentős klub a Ferencváros, Magyarországon pedig a legnépszerűbb. A Barcelona és a Juventus rendszeresen tagja a elitliga csoportküzdelmeinek,
ők általában már ilyenkor is a tavaszi folytatással
foglalkoznak, nálunk viszont más a helyzet,
pezseg az élet a BL körül.”
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#

CSILLAGOS
ÖTÖSÖK

# ÖRÖKZÖLD

ÖRÖKZÖLD #

Azok a bizonyos ötös”, inkább csillagos ötös esztendők örök emlékek a Ferenc”
város életében: 1965-ben a VVK-győzelem a Juventus ellen, 1975-ben a KEK-döntő
a Dinamo Kijevvel, 1995-ben az első BL-főtábla. 2020-ban pedig, köszönhetően az
újabb kvalifikációnak és a sorsolásnak, minden élmény újraéled. SZÖVEG: BALLAI ATTILA
A kifejezést a másnapi reggelinél találták ki a fiúk, a
sportnapilap tudósítója pedig éppen úgy megette”,
”
mint a ’Pool védelme. A hazai 0-0-nál már szerencsére számított az idegenben lőtt gól. A negyeddöntő a
Malmővel (3-1, 1-1) simán ment, az elődöntőben viszont
az itthoni 2-1 után hőstettre volt szükség Belgrádban,
100 ezer néző előtt. A Crvena zvezda ugyanis 2-1-re
vezetve összesítésben egyenlített, ráadásul Bálint
László kiállításával előnybe került. Csakhogy a csonka
Fradi támadott, a 83. percben büntetőhöz jutott, és az
állandó ítélet-végrehajtó, Bálint hiányában Megyesi István laza természetességgel lőtte döntőbe a csapatot.
A bázeli fináléban, a kor atomcsapata, az akkor még
szovjet Dinamo Kijev ellen az eltiltott Bálint, valamint
a szintén hiányzó Pusztai László és Branikovits László
nélkül, a védést sérülten is vállaló Géczi Istvánnal nem
volt esély. A 3-0-s vereség minden józan értékelés
szerint megfelelt a papírformának.
A múltból azonban már csak azért is biztatást és erőt
meríthetünk, mert idén ősszel a Ferencváros biztosan
nem játszik a Dinamo Kijevvel Bázelben – annál inkább
a Juventusszal Torinóban. Ahol, azt hiszem, ezúttal
egy sovány” 0-0-val is kiegyeznénk.
”

Az 1965-ös fináléig öt ellenfélen küzdötte át magát a Fradi, e maratoni hosszúságú menetelést
tovább terhelte, hogy mivel az idegenben lőtt gól
még nem határozott, háromszor is harmadik mérkőzés következett; az FTC így lépett túl a Wiener
SC-n, a Bilbaón és a Manchester Uniteden is. A
Szpartak Brno és az AS Roma elleni duplával
együtt tizenhárom stáción át vezetett az út a
döntőbe, amelyet azonban a lehető leggyorsabban lerendeztek” a felek és az UEFA illetékesei.
”
A Ferencváros ugyanis júliusban az Egyesült
Államokba volt hivatalos, ezért még abba is
beleegyezett, hogy a Juventus elleni egyetlen
felvonás helyszíne Torino legyen. Ez volt tehát
a VVK-sorozatban a negyedik ki-ki meccs, és
egyben a negyedik diadal!
A Stadio Communale 40 ezer nézője döbbenten figyelte, hogy a Juve nem képes kicsikarni
a győzelmet, sőt Fenyvesi fejese a 74. percben
a Ferencváros 1-0-s sikerét jelentette. Még a
Császárt, Albertet is annyira váratlanul érte e gól,
hogy éppen indult volna reklamálni, amiért kilökték a jobbról beívelődő labda alól, ám a többiek
szóltak neki: nyugi, Tüske érkezett mögötte, és
bebólintotta.
A New Yorkba indulás előtt, július első napján,
egy edzőmérkőzés keretében az Üllői úton is
bemutatták a VVK-serleget, Mészáros József
vezetőedző a maga elegáns, választékos stílusában meg is jegyezte: Azon a pályán, ahol az FTC
”
világhírnévre tett szert, jó megfürdeni a nagy
hagyományok levegőjében ilyen hosszú út előtt,
jó ilyen légkört vinni útravalónak.”
Dalnoki Jenő ritkábban mondott ilyen szépeket.
Viszont a KEK 1974/75-ös kiírásában a döntőbe
vezette csikócsapatát. A Cardiff City megtette
bemelegítésnek (2-0, 4-1), a Liverpool bezzeg
már a nyolcaddöntőben a csúcskihívást jelentette. Az idegenbeli 1-1 volt a továbbjutás kulcsa, a
92. percben Máté János híres kengurucselével”
”
és egyenlítésével.
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A STADIO COMMUNALE
40 EZER NÉZŐJE
DÖBBENTEN FIGYELTE,
HOGY A JUVE NEM
KÉPES KICSIKARNI
A GYŐZELMET, SŐT
FENYVESI FEJESE
A 74. PERCBEN A
FERENCVÁROS 1-0-S
SIKERÉT JELENTETTE
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A Stadio Communale,
az 1965-ös VVK-döntő helyszíne
www.fradi.hu

# HÍREK

A Juventus.com beszámolt az ellenfelek kulcsjátékosairól, formájáról és a velük való közös múltról
is. Felelevenítették például a Dinamo Kijev elleni,
1998-as BL-negyeddöntőt, amelyet a Juve 4-1-gyel
abszolvált, ám arról megfeledkeztek, hogy a mec�csen Rebrov lőtte a szépítő gólt...

NEM A
SZOKÁSOS
ELLENFÉL
– A RIVÁLISOK
A FRADIRÓL

A Fradi.hu-n kiugróan nagy érdeklődés
mutatkozott a Bajnokok Ligájával foglalkozó írások iránt, s azt is megvizsgáltuk, hogyan is értékelték a csoportot az
ellenfelek, akik rendszeresen a BL-ben
játszanak. Nos, a két sztárcsapatnál nem
kerítettek különösebben nagy feneket a
sorsolásnak, Kijevben viszont érdeklődve írtak a Fradiról is. SZÖVEG: KOVÁCS BENCE
www.fradi.hu
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A Fradival kapcsolatban csak arról írtak, hogy 1932
és 1965 között ma már nem létező kupasorozatokban találkoztak velünk, hatszor a Közép-európai
Kupában (KK) és egyszer a VVK-ban. A számukra
vesztes 1965-ös döntőről azonban már szó nem esik,
ahogy a történelmi gólösszefoglaló videójukba sem
került be Fenyvesi Máté gólja. Bizonyára túl régen
volt... Felidézték, a Juventus legutóbb 1979-ben találkozott magyar csapattal, a Rába ETO-val a KEK-ben.
Jelenlegi csapatunkból különösebben nem készültek,
csupán arról írtak, hogy az elmúlt két idényben is
bajnokságot nyert Ferencváros a legsikeresebb klub
hazánkban, Sergei Rebrov a vezetőedzője, keretünk
összetétele pedig a kijeviekkel ellentétes, azaz légiósokra épül és csak 5 hazai játékos található benne.
(A keretbe végül 6 magyar játékost neveztünk.) A
sorsolás idején aktuális formánkról annyit írtak, hogy
a bajnokság korai szakaszában a védekezést tekintve
a Fradi a leghatékonyabb csapat az NB I-ben, valamint a selejtezők alapján egészen biztosan megérdemelten kerültünk vissza az európai elitbe.
Pavel Nedved, a Juve aranylabdás sportigazgatója így nyilatkozott: A Ferencvárosról nem tudunk
”
sokat, nem a szokásos Bajnokok Ligája-ellenfél, de
ismerve a magyar labdarúgást, biztosan több tehetségük is van, óvatosnak kell lennünk, hiszen a BL-ben
minden csapat nehézséget tud okozni.”

Az fcdynamo.kiev.ua egyáltalán nem tartott ellenfélmustrát, így az a helyzet állt elő, hogy a legtöbbet
a Ferencvárossal foglalkozott. Két gratuláló írást is
címeztek a csoportkörbe jutást követően Rebrovnak: az egyiket a klubelnök Ihor Szurkisz jegyezte, a
másikat pedig a testvére, Hrihorij Szurkisz, az UEFA
tiszteletbeli tagja, korábbi alelnöke. Ezenfelül több
írást és interjút is szenteltek az 1975-ös KEK-döntő
45. évfordulójának, amelyet a Dinamo első nemzetközi szinten sikeres aranygenerációja nyert meg
Nyilasiékkal szemben.

Az fcbarcelona.comon lényegesen kevesebb energiát fektettek az ellenfelek ismertetésébe. Röviden
sorra vették a Juventus és a Dinamo Kijev elleni
mérkőzések eredményeit, kiemelve az emlékezetes
párharcokat, köztük például azt a BL-meccset is,
amikor a Dinamo a Sevcsenko–Rebrov csatárpáros
vezérletével mosta le őket a pályáról a Camp Nouban
4-0-ra 1997 őszén.
Noha a 20-as években Tóth-Potyáék, a 70-es években Alberték, majd Nyilasiék is játszottak a Barcelonával, tétmeccs híján a Fradiról egyedül azt emelték ki, hogy a női csapatuk a Groupama Arénában
játszotta 2019-ben a BL-döntőt. Bár nem említik, a
Barca itt kikapott, nincs tehát jó élményük Budapestről – és remélhetőleg nem is lesz...

A sorsolás után a horvát Ognen Vukojevicet, a Dinamo Kijev másodedzőjét és Rebrov korábbi csapattársát és játékosát kérdezték, aki hozzánk hasonlóan
óvatos reményeket fogalmazott meg a két sztárcsapattal szemben. Az FTC-ről mindössze annyit
mondott, hogy: Nagyon érdekes lesz találkozni a
”
Sergei Rebrov vezette Ferencvárossal, s a BL-ben
nincs könnyű ellenfél.”

Az angol nyelvű írásukban már kiemelték a Juventus
elleni VVK-győzelmünket, és nem feledkeztek el az
1975-ös KEK-döntőnkről sem a kijeviek ellen. Hozzátették még, hogy először találkoznak magyar csapattal az 1975/76-os UEFA-kupa óta, amikor a Vasast
verték ki 4-1-gyel. Megemlítették, hogy négy fordulón
túljutva kerültünk fel a selejtezőből a főtáblára.

E véleményt osztotta középpályásuk, Carlos de Pena
is, aki a Ronaldo és Messi okozta élmény” emlegeté”
se után kitért az FTC-re. Diplomatikusan csak annyit
mondott, szintén egy erős ellenfél”.
”

A sorsolás előtt volt egy szurkolói szavazás. Az első
kalapból a Barca híveinek 36%-a a Bayernt szerette
volna csoportellenfélnek (hogy visszavághassanak
a történelmi, 8-2-es vereségért), a münchenieket a
Juventus követte 17%-kal. A harmadikból az Inter
(30%) vezette a kívánságlistát, a Dinamo (9%) csak az
ötödik volt. A Ferencváros viszont 14%-kal második
lett a Marseille (33%) után!

Egy másik cikkben az ellenfeleket is idézték, így a
Juve és a Barca sportigazgatója, Pavel Nedved és
Guillermo Amor, valamint a Barcelona edzője, Ronald
Koeman gondolatai mellett Botka Endre és Dibusz
Dénes véleményét is megosztották.

Bízzunk benne, hogy az első meccsünket követően
a Fradiról határozottabb ismereteket is szereznek és
ismételten lesz okuk az óvatosság hangoztatására...
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EMBERNEK IS
KIVÉTELES VOLT

# ÖRÖKZÖLD

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

A Nemzeti Sport elődje, a Népsport barcelonai tudósítója, Csillag Imre pedig rendszeresen beszámolt Kubala hatalmas népszerűségéről, a szuperlatívuszokba
hajló hírek olykor kétséget is ébresztettek bennünk,
hogy esetleg túlzásokba esett a rutinos újságíró.

A kilencvenes évek közepén a mostani csoportellenfél, az FC Barcelona meghívására a katalán
fővárosba utaztunk a Fradi öregfiúk csapatával.
Az invitálás Kubala Lászlótól, a Barca ikonikus
futballistájától eredt, akinek elismertségére
legyen elég annyi a fiatalabbaknak, hogy anno
miatta bővítették ki a Nou Camp Stadiont, amely
előtt évek óta az ő életnagyságú szobra fogadja
a látogatókat. Kubala László több csapatban is
megfordult, a Ferencvárosban egy évet szerepelt. Jó hírét sokáig Gyetvai László, az FTC legendás balszélsője ápolta, aki játszott vele együtt;
jószívű, segítőkész, barátságos embernek írta le
egykori csapattársát.

Ennek megfelelő kíváncsisággal és izgatottsággal
érkeztünk a kilencvenes évek derekán Barcelonába, ahol a szállodában Kubala László személyesen
fogadta, majd rögtön vendégül is látta küldöttségünket. A közvetlen hangnem, a manír nélküli magatartás,
a megannyi baráti gesztus minden elképzelésünket
felülmúlta. Mindezt persze nemcsak a személyünknek,
hanem a Magyarország iránti tiszteletnek és szeretetnek, továbbá a Ferencváros tradíciójának, elismerésének és tekintélyének tulajdonítottuk.
Barcelonai látogatásunk során nem sok időnk maradt
városnézésre, a Nou Campot azonban mindenképpen
szerettük volna felkeresni. Igen ám, de keresztény
ország lévén vasárnap a Barca stadionja és múzeuma
is zárva volt. Egyetlen sanszunk maradt: Laci bácsi.
Az első szóra eljött velünk, és ha nem látom, nem is
hiszem el, ami történt. A létező legnagyobb tisztelettel
és szeretettel, Lászi, Lászi!” felkiáltással fogadta
”
a stadion személyzete a legendás csatárt, s perceken
belül kinyílt a Nou Camp kapuja. Kubala kíséretével
és tolmácsolásával aztán klasszikus stadiontúrán
vehettünk részt, sőt a pálya szélére is lejutottunk
a segítségével. A múzeum megtekintésére nélküle
halvány esélyünk sem lehetett, ám ezt is megoldotta.
Egyetlen szavára megnyitották nekünk a több teremből álló tárlatot, majd az ereklyék között több közös
fotót is készíthettünk a legendával, ezeket a Fradi
öregfiúk több játékosa máig nagy becsben tartja.
S ezzel még nem volt vége a csodának! Másnap,
a Barcelona–Ferencváros öregfiúk mérkőzésen Kubala
László közel hetvenévesen is pályára lépett, az ő jelenléte az eredménynél is fontosabb volt nekünk. De nem
csak mi éreztünk így, hanem a Barca több korábbi
neves és közkedvelt futballistája is.
Ajándék a sorstól, hogy személyesen megismerhettük
és találkozhattunk vele, a túra után pedig senkinek
sem lehetett kétsége, mennyire eleven, hatalmas
és valós a népszerűsége. Kubala László nem csak
futballistaként, emberként is kivételes egyéniség volt.
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KÖZÉP-EURÓPA LEGJOBBJA
– HAJDAN ÉS ÚJONNAN

ZÖLD SZALON #

BALLAI ATTILA

papírformának megfelelően 3:1-re legyőzte
Nyugat-Európát. A mieinknél” a fradista Sárosi
”
György volt a csapatkapitány, Lázár Tanár úr”
”
a középpálya esze, az MTK-s Sas Ferenc pedig
két góllal járult hozzá a sikerhez.
A KK maga a ferencvárosi labdarúgó-legendárium.
Szinte minden fejezetét érdemes felütni. Az 1928.
augusztusi rajtot, a nyitófordulóval, a Beogradski feletti
7:0-val és 6:1-gyel, majd a szezon végén mindjárt a
KK-trófeát, a döntő első felvonásán a Rapid Wien
7-1-es letarolásával. Az 1935-ös kiírásban
az AS Roma 8:0 arányú megsemmisítését, Sárosi
négy góljával, köztük három büntetővel.
Az 1937-es díszmenetet, az elődöntőben
az Austria Wientől elszenvedett bécsi
1:4 után az Üllői úti 6:1-et, a fináléban pedig Mussolini kedvence,
a Lazio kettős, 4:2-es budapesti
és – 2:4-ről fordítva – 5:4-es
római legyőzését. Az
1939-es elődöntő visszavágóján Toldi Géza négy gólját,
amelyet a Bolognának
rámolt be. Vagy azt, hogy
egy évre rá Sárosi még erre
is rálicitált, mert ötöt hintett”
”
a Szlavia Szarajevónak.
Végül a történelem fintorát,
hiszen a KK legfényesebb
korszaka 1940 júliusában ugyanúgy a Beogradski ellen végződött,
ahogyan tizenkét évvel korábban
a belgrádiak ellen is kezdődött.
A második világháború után régi
nimbuszát fokozatosan elveszítő KK
1992-ben, immár Mitropa Kupa néven meg is szűnt,
átadva a helyét a nemzetközi szórakoztatóipar új húzóágazatának, a Bajnokok Ligájának. Ami már messze
nem Közép-Európa játéka, de a Ferencváros 2020
őszén ismét a legnagyobbak közé emelkedett.
És ha ott kissé idegenül érezné magát, érdemes
felidéznie, hogy míg a kontinentális klubkupák
történetében úttörőnek tartott Real Madrid
hatvannégy esztendeje nyerte első nemzetközi
trófeáját, addig a Fradi már kilencvenkét éve
hazahozta első KK-serlegét.

Az európai labdarúgásban e napokban sokan
csodálkoznak rá a Ferencvárosra. Az ismeretlen” ma”
gyar csapatra, amely a svéd, a skót, a horvát és
a norvég aranyérmest kiverve jutott fel a Bajnokok Ligája főtáblájára, 1995-ös bemutatkozása után huszonöt
esztendővel, másodszorra. A nagyok játékában a Fradi
és bárki e régióból azért is csodabogárnak számít, mert
miközben az angolok, a spanyolok, az olaszok, a németek és újabban a franciák uralják a kontinens klubfutballját, Közép-Európát az idei csoportkörben mindössze
két gárda képviseli: a Salzburg és az FTC.
Lengyelek, csehek, szlovákok, szlovének, horvátok,
szerbek, románok, bolgárok sehol. Önigazolásképpen, saját magunkat is bátorítva valamelyest ezért is merülünk a
múltba, és idézzük fel, hogy a Fradi
1965-ben Vásárvárosok
Kupáját nyert, 1975-ben
KEK-döntőt vívott, áldozatául
esett többek között a Juventus és a Liverpool is.
Csakhogy mindeközben
hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, amire talán a
legbüszkébbek lehetnénk.
Ez pedig a Közép-európai
Kupa, a KK. Magyar, osztrák, csehszlovák találmány,
földrészünk első nemzetközi
kupasorozata, három évtizeddel megelőzve a BL-előd BEK-et.
Amelyben először 1956-ban avattak
győztest, a Real Madridot; a KK-ban
bezzeg már 1927-ben, a Sparta Prahát.
A második kiírásban, 1928-ban pedig máris a
Ferencvárost! E diadal értékének helyes megítéléséhez nem árt tisztázni, hogy Közép-Európa akkoriban
Dél-Amerika mellett a világfutball másik központja volt.
Olaszország megnyerte az 1934-es és az 1938-as vb-t,
előbbi alkalommal a csehszlovák, utóbbi során a magyar
válogatottat verve a fináléban, a jugoszlávok 1930-ban,
az osztrákok 1934-ben játszottak elődöntőt. Ezek a
nemzetek adták a KK-mezőny színe-javát – kiegészülve
időközönként svájciakkal és románokkal –, és belőlük állt
össze az a Közép-Európa válogatott is, amely az 1937
júniusában rendezett, egyszeri találkozón, az akkori
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RONALDÓRÓL

# HÍREK

HÍREK #

MIHA BLAZIC: Ronaldo a futball egyik legnagyobb
alakja. Nem véletlen, hogy öt Aranylabdát nyert.
Elképesztő mozdulatokkal veri meg a védőket.
Személyesen is fel fogok készülni belőle, hogy
megnehezítsem a dolgát, de csak együtt, csapatként állíthatjuk meg.
ISAEL BARBOSA: Elképesztő játékos. Rengeteg
mindent elért már karrierje során, a világ egyik
legjobbja. Nem lesz könnyű dolgunk vele szemben,
de ő is csak ember, ő is csak egy másik játékos.
Nagy élmény lesz ellene játszani, s nem szabad
hagyni, hogy kibontakozzon.

MESSIRŐL
SOMÁLIA: Megvalósult az álmom, hogy
a Barcelonával is játszhatunk. Messit csak akkor
lehet megállítani, ha a legjobb teljesítményedet
nyújtod, és még ráteszel egy lapáttal.
Maximális koncentráció kell.
TOKMAC NGUEN: A Barcelona a kedvenc
csapatom. A sorsoláskor is mondtam
a barátaimnak, hogy jobban várom a Messivel
szembeni csatát, mint a Cristiano Ronaldo
elleni párharcot.
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# DIVAT

DIVAT #

ÖRÖK EMLÉKEK
A PÁLYÁN,
A SZÍVBEN ÉS
A SZEKRÉNYBEN IS

1992 óta eddig csak kétszer fordult elő, hogy magyar csapat bejutott
a Bajnokok Ligája csoportkörébe. A Ferencváros viszont most duplázik.
Ennek apropóján gyönyörű szurkolói relikviákat készített az UEFA. Kár lenne
lemaradni a limitált példányszámú ruhákról, kiegészítőkről és ajándéktárgyakról.
Nagyot megyünk, most még jobban dobog a Fradi-szív!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

Csapatunk szeretete mellett ilyen
klassz, logóval ellátott ruhák
tartják melegen a szívünket és
a testünket a hideg őszi estéken,
a lelátón ülve, állva, szurkolva.
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# DIVAT

A szurkolói sál alap, de menő
műbőr pénztárcával, praktikus
hátizsákkal és érintőképernyős
telefonnal kompatibilis kesztyűvel
is előrukkoltak a tervezők. Letisztult dizájn, remek textíliák és
bőr felhasználásával. Időtálló
kiegészítők, örök fradistáknak!

A G csoport összes kiváló
csapatának címere megjelenik
az élénkzöld pólón, de ezekben
a felsőkben az elkövetkezendő
nyáron is büszkén feszíthetsz majd
– akár a legfiatalabb Fradi-drukkerrel, a kisfiaddal az oldaladon is.
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# DIVAT

DIVAT #

Ha a pulóvert vagy a kabátot
túl nagy beruházásnak gondolod,
mégis szeretnél magadnak
valami szép emléket arról
az őszről, melyen focistáink
tovább írják a történelmet, akkor
a kulcstartó, a bögre vagy a plüssmaci lesz számodra a jó választás.
Vagy voksolj az FTC-focilabdára,
és rendezzetek mini BL-csoportkört barátaiddal odahaza.
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# SZABADIDŐ

PÁRATLAN
VENDÉGLÁTÓK

Három nemes ellenfél meghatározó jelennel és nagy ívű tervekkel, mögöttük
pedig három város nem akármilyen múlttal és kultúrával. A futball az első, de az sem
elhanyagolható, ami mögötte, azaz inkább körülötte van. Terepszemlénk következik
a G csoport állomásairól. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

BARCELONA
Stílusa van
♦ Örökké

Madriddal hasonlítják össze, pedig Spanyolország
második legnagyobb városaként is győztesnek mondhatja
magát. Barcelona Katalónia és egyben a modernizmus fővárosa, a 20. századi avantgárd művészet legbátrabb szárnypróbálgatásainak helyszíne, és világviszonylatban is
a modern várostervezés egyik legszebb példája.

♦A

város világhírű jelképe, a Sagrada Família – avagy a Szent
Család-templom – Antoni Gaudí máig befejezetlen mesterműve. De az építész kéznyoma a város számtalan pontján
felfedezhető – ezek közül is a legszebbek a Milá és a Batllo
házak, illetve a Güell Park. Ikonikus eleme még a katalán
központnak a város fő korzója, a La Rambla, az arról nyíló,
híres, örökké nyüzsgő piac, valamint a világkiállítás bejáratát
jelképező, hatalmas vörös téglás diadalív, az Arc de Triomf is.

♦ Az

5 km hosszú Diagonal” várja az ide látogatókat Barce”
lonában. A kikötőben induló, és a város legfontosabb utcáit
érintő szabadkereskedelmi központ a Shopping Line nevet
viseli, és összehozza egymással az építészetet, a kultúrát,
az üzleteket és a gasztronómiát.

♦A

katalán konyha jellegzetes ételei a rossejats (tengerésztál),
az esqueixada (tőkehalsaláta), a sáfránnyal ízesített ételspecialitás, a paella és a rákkal és kagylóval készülő fideuá.
A desszertek közül kiemelkedik a Mel i Mató és a népszerű
katalán krém.

♦A

Barcelona FC labdarúgócsapatának otthona az 1957-ben
kibővített Camp Nou, amely 99 354 férőhelyével jelenleg
Európa legnagyobb stadionja, de világviszonylatban is
az előkelő 12. helyet foglalja el.

SZABADIDŐ #

TORINO
A fel nem fedezett kincs
♦ Torino

Olaszország negyedik legnépesebb városa Róma,
Milánó és Nápoly után, lakóinak száma az agglomerációval
együtt mintegy 1,7 millió. Rangját jelzi, hogy 1861-től 1865-ig
olasz főváros volt.

♦ Piemont

régió székhelye még ma is a savoyai hercegek
elképzeléseit tükrözi vissza utcaképeiben. A város
tengelyesen szimmetrikus utcaszerkezete, a barokk paloták
és a közintézményként funkcionáló épületek mind-mind egy
tudatos városfejlesztés lenyomatai. Ezért is kerülhetett fel
Torino a világörökségi helyszínek sorába mint az európai
abszolutizmus építészetének egyik mintapéldája.

♦ Több

mint 200 látnivaló van a városban, melyek között
nehéz sorrendet felállítani. Az ide érkezőknek azonban
mindenképp érdemes felkeresniük a Mole Antonelliana
tornyot, a San Giovanni Batista katedrálist, a Palatine tornyot
és az Egyiptomi Múzeumot.

♦ Noha

a város maga sík területen fekszik, az olaszok
előszeretettel nevezik az Alpok fővárosának, mert a
hegyvonulat lábánál terül el, és határából számos út
vezet a közeli alpesi falvak felé.

♦A

helyi gasztronómiában megkerülhetetlen a Tramezzino,
mely egy háromszög alakú, puha toastkenyérből készült
szendvics, a vermut, avagy ürmösbor, a pálcikás fagyi,
amely a torinóiak egyik legfinomabb találmánya, az először
1679-ben kisült grissini és a spumante, az olasz habzóbor.

♦ Az

Allianz Stadion a Juventus labdarúgóklub 2011-ben
elkészült új otthona, amely 41 000 fő befogadására képes.
Azon négy futballaréna egyike Olaszországban, amely
az azt használó klub saját tulajdonát képezi.

♦A

városnak két első osztályú futballcsapata van, a Juventus
és a Torino. Mindkettő egy állatról kapta a becenevét: előbbi
játékosait zebráknak, utóbbiét bikáknak is hívja a futballvilág.
Érdekesség, hogy ugyan világszinten a fekete-fehér klubnak
lényegesen nagyobb szurkolótábora van, a városon belül
egyértelműen a mindössze 9 évvel fiatalabb Torino
a népszerűbb csapat.

♦A

stadion közelében, mintegy 200 méterre attól várja
a sport és a város szerelmeseit egy magyar tulajdonosok
által működtetett nemzetközi sportétterem, a Futballárium
Barcelona, mely – a falakat és a mennyezetet borító
sok száz sálnak, zászlónak és fényképnek hála – sportmúzeumnak is beillik.
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# SZABADIDŐ

2020/2021
G CSOPORT

KIJEV
Hagymakupolák rengetege
♦ Egy

ukrán mondás szerint: Moszkva nagy, Szentpétervár
”
szép, Kijev viszont az embereknek készült.”
városa ugyan funkcionálisan két részre osztható
– a belvárosra és a külső területekre –, ezek a zónák nem
különülnek el élesen egymástól. Ennél sokkal hangsúlyosabb
a városképet uraló nyírfaerdők sűrűje és a Dnyeper felett
átívelő hidak sokasága.

1. FORDULÓ

♦ Kijev

ukrán főváros egyik legnagyobb kincse a Kijevi
Barlangkolostor, melynek aranyozott kupolái messziről
vonzzák magukhoz a tekinteteket, föld alatti labirintusai
pedig különleges kalandra hívnak. De égbe magasodó
hagymakupolával egy tucat más épület is büszkélkedhet
a városban. Ott van például az UNESCO világörökségi listán
szereplő műemlékegyüttes, a barokk stílusban épült Szent
Szófia-székesegyház. A bankokkal, hotelekkel, közigazgatási
egységekkel és egyéb kulturális épületekkel körülvett
Krescsatyik sétálóutca pedig Kijev harmadik csodája,
hiszen egyedülálló módon többszintesre tervezték. Alatta
egy komplett föld alatti szórakoztatónegyed és a város
legnagyobb bevásárlóközpontja található.

2020.10.20. – 21:00
Barcelona, Camp Nou

2020.10.20. – 18:55
Kijev, Olimpiai Stadion

♦ Az

♦ Az

ukrán konyha specialitásai közül nagyon népszerű
a borscs, amely egy céklából készült leves, ill. a vareniki
(az ukrán ravioli), amelyet többféleképpen is elkészítenek.
Az ukrán vodka pedig igazi érték arrafelé, főleg, mivel
más, mint az oroszoké: a percovát” csípős paprikával
”
és mézzel ízesítik.

♦ Kijev

központjában található egy különleges zöld övezet,
a csodaszép Goloszlivszkij Park, melyben egymást váltják
a kis tavak, a tisztások és a fenyőligetek.
1960-ban átadott kijevi metró néhány centiméter híján
70 km távolságot hálóz be, és állomásról állomásra
elképesztő mélységekbe jut el. Az egyes megállók olyan
távol vannak a földfelszíntől, hogy a mozgólépcsők
két szakaszon szállítják a peronig az utasokat. Az etapokat
átjárócsarnokokkal kötik össze.

2. FORDULÓ
2020.10.28. – 21:00
Budapest, Ferencváros Stadion

2020.10.28. – 21:00
Torino, Juventus Stadion

3. FORDULÓ
2020.11.04. – 21:00
Budapest, Puskás Aréna

2020.11.04. – 21:00
Barcelona, Camp Nou

4. FORDULÓ
2020.11.24. – 21:00
Torino, Juventus Stadion

♦ Az

2020.11.24. – 21:00
Kijev, Olimpiai Stadion

5. FORDULÓ
2020.12.02. – 21:00
Budapest, Puskás Aréna

FC Dinamo Kijev otthona az Olimpiai Stadion.
Az aréna 1923-ban épült, és többszöri átalakítást követően
– a 100 062-nek számító rekordlétszámot csökkentve –
jelenleg 70 000 fő befogadására alkalmas.

2020.12.02. – 21:00
Torino, Juventus Stadion

♦ Az

6. FORDULÓ
2020.12.08. – 21:00
Kijev, Olimpiai Stadion
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DIBUSZ DÉNES

# 13+1

1. Hol értesültél a sorsolásról?

8. Gondolom, a jegyigénylés során

Botka Endiéknél voltunk éppen családi látogatáson,

megszaporodtak a barátaid szerte

izgatottan vártuk, melyik csoportba kerülünk.

az országban…

Két klasszikus sztárcsapat jön Budapestre

Valóban akadtak ismeretlenek is, akik jegyet

két világklasszissal.

kértek, szívesen segítenék én mindenkinek, ám

2. Gyerekként melyik volt a kedvenc külföldi
klubod?

akik majd nem jutnak be a stadionba, annyit

Máig ugyanaz, a Real Madrid. Ezért
örültem volna, ha a Madridot kapjuk.
Persze az is szép feladat, hogy az ősi
rivális Barcelona, Lionel Messi csapata
ellen bizonyíthatunk.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

DIBUSZ DÉNES
Született:
Pécs, 1990. november 16.
Magasság, testsúly:
188 cm, 84 kg
Poszt:

9. Gyakori vitatéma, s neked is kötelező feltenni
a kérdést: Messi vagy Ronaldo a világ legjobb
futballistája?
Két különböző stílus, két világklasszis,
mindkettőnek jár a titulus. A tehetség, az ösztön,

Ronaldo ugrik be kapásból?

a zsenialitás Messi, a munka, a hozzáállás, az

És persze Gianluigi Buffon. Miként a

alázat pedig Ronaldo oldalán áll.

Fradi Magyarországon, úgy a Juve

10. Kitől kaptad a legnagyobb elismerést

Olaszországban a rekordbajnok,

a sikerekért a közelmúltban?

zsinórban kilenc scudettót nyerni óriási

Talán Marco Rossitól, amikor a szövetségi

eredmény. Hatalmas élmény lenne

kapitány mosolyogva kijelentette, milyen

Buffonnal egyszerre pályán lenni és

szerencsés Sergei Rebrov, hogy mindig kisegítem,
amikor bajba kerül a csapat.

4. A Dinamo Kijevről milyen híreket hallottál?

11. Ugyanúgy elemzitek majd a csapatokat és

Korábban, amikor Kádár Tamás is ott játszott,

a támadó típusú futballistákat, mint korábban,

gyakrabban kísértem figyelemmel a szereplését,

vagy esetleg lesz változás?

mostanság pedig az edzőnk, Sergei Rebrov

Pontosan ugyanúgy készülünk és elemzünk,

révén vagyunk leginkább képben. S persze jönnek

ahogy szoktunk. Alig várom Sergei Rebrov

a hírek ukrán társainktól is, akik szerint erős csapat

felkészítését, milyen gyenge pontokat vesz észre

a Dinamo, a nyáron nem véletlenül nyerte meg a

az ellenfeleknél. Nyilván több Messi- és Ronaldo-

Sahtar elleni ukrán szuperkupát.

büntetőt is megnézünk.

5. A selejtezősorozatban melyik összecsapás

12. Milyen üzeneteket kaptál mostanában?

volt a legnehezebb?

Rengetegen gratuláltak, én is érzem az össznépi

A Molde elleni norvégiai fellépés, annak is a második

örömöt és büszkeséget. Nem túlzás, egy

félidejében az a harminc perc, amikor kicsúszott a

álom vált valóra nekünk és a szurkolóinknak

kezünkből az irányítás.

is. Természetesen pontosan tudjuk, mekkora

6. S szerinted melyiken játszott a Fradi

segítséget kaptunk a drukkereinktől, ez a siker

a legjobban?

valóban csak együtt jöhetett össze.

A Celtic ellen idegenben, ahol koncentráltan, nagy

13. A csoportban hány megszerzett

sebességgel a legmagasabb szintű teljesítményt

ponttal lennél elégedett?

nyújtottuk.

Bízom abban, hogy szerzünk pontot, sőt

7. Az öt fellépés során melyeket tartottad

pontokat. Reálisan a Dinamo Kijev ellen van

a legnagyobb védéseidnek?

erre esélyünk, tavaly az Európa-ligában az

Talán kettőt említhetek. Az egyik a Celtic ellen a

orosz CSZKA Moszkvát is sikerült legyőznünk

második félidőben volt, amikor egy nagyon erős

idegenben. Három vagy négy ponttal elégedett

lövés után sikerült a felső kapufára ütnöm a labdát.

lennék, főként, ha az a harmadik helyre is elég

A másik a Molde elleni visszavágó hajrájában történt,

lenne, mert abban az esetben tavasszal az El-ben

amikor ziccerben lábbal mentettem.

folytathatnánk.
+1. Mi a mottód a csoportküzdelmekre?

kapus

Merjünk felszabadultan, nyugodtan játszani,

Klubjai:

legyünk bátrak!

PMFC, Barcs, PMFC

www.fradi.hu

mondhatok, értük is harcolunk a pályán.

3. A Juventusról pedig Cristiano

Ronaldo ellen védeni.

A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek.
Ezúttal a BLcsoportkörben
szereplő bajnok
labdarúgócsapatunk
válogatott kapusát,
Dibusz Dénest
faggattuk.

korlátozottak a lehetőségek. Sajnálom azokat,
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