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Július

MENETREND #

NŐI LABDARÚGÁS

Július 2–7.: edzőtábor,
Maribor (Szlovénia)
Július 18–22.: edzőtábor,
Wolfsburg (Németország)
Július 21.: Wolfsburg–FTC

FÉRFI VÍZILABDA

Jún. 30. – júl. 2.: BENU
Kupa – Nemzetközi férfi
vízilabdatorna, Budapest
Július 15–27.:
Világbajnokság,
Kvangdzsu (Dél-Korea)

FÉRFI
LABDARÚGÁS

NŐI VÍZILABDA

Július 9-10.:
Bajnokok Ligája,
selejtező
Július 16-17.:
Bajnokok Ligája,
selejtező

Július 14–26.:
Világbajnokság,
Kvangdzsu (Dél-Korea)

KERÉKPÁR

ÚSZÁS

TRIATLON

Július 2–7.: Junior Európabajnokság, Kazany –
Mihályvári-Farkas Viktória,
Török Dominik
Július 13–19.: Nyíltvízi vb,
Kvangdzsu (Dél-Korea) –
Székelyi Dániel
Július 21–28.: Medencés vb,
Kvangdzsu (Dél-Korea) –
Verrasztó Dávid, Szilágyi
Liliána, Verrasztó Evelyn,
Biczó Bence

Június 28. – július
7.: Multisport
triatlon Eb,
Marosvásárhely
– Jánosi Balázs,
Jánosi György,
Krausz Zoltán,
Plézer Mátyás
Július 14.:
Paratriatlon
Világkupa,
ATLÉTIKA
Magog (Kanada) Július 6.: Balaton bajnokság,
– Lévay Petra
Veszprém
Július 9.: Gyulai István
Memorial, Székesfehérvár
Július 27-28.: Magyarország
124. atlétikai bajnoksága,
Budapest (MTK Sporttelep)

!

Foci-,
Itt
szerepel
hoki-,valamilyen
vízi- és kézilabdacsapataink
általános adat a Fradiról,
mérlege 2018–19-ben
visszatekintés,
12
arany-, 2 ezüsttörténelem,
és 4 bronzérem,
statisztika
valamint 14 trófea!
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Július 6.: V4 Ladies Series Restart
Zalaegerszeg (olimpiai kvalifiká
ciós verseny) – Matuz Etelka
Július 13-14.: Országúti
Parakerékpár Európa Kupa, Puhó
(Szlovákia) – Oczelka Róbert –
Nagy Gergely
Július 31.: Pályakerékpár országos
bajnokság, Budapest – Matuz
Etelka

NŐI KÉZILABDA

Július 11–21.: Női U19-es
Európa-bajnokság, Győr –
Tóth Nikolett, Bánfai Kíra,
Háfra Luca
Július 29. – augusztus 2.:
edzőtábor, Balatonboglár
Július 30.: DVSC–FTC,
edzőmérkőzés, Balaton
boglár

FÉRFI KÉZILABDA

FÉRFI TORNA

Július 20–28.: Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál,
Győr – Balázs Krisztián

3

Július 16–28.: junior vb,
Spanyolország
Július 19.: FTC–Vác
edzőmérkőzés
Július 22–27.: edzőtábor,
Balatonboglár
Július 26.: FTC–Dabas,
edzőmérkőzés, Balaton
boglár

www.fradi.hu
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# TARTALOM

2019.

EBBEN A
HÓNAPBAN

JÚLIUS

58

40

6 Hírek házon belül

18 Zöld-fehér

8 A siker krónikásai
10 Kijár az ünneplés
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34 A BL-selejtezőben
a bolgár Ludogorec vár ránk

26 Győzni

tornászainknak

A következő
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2019.
július 26-án
jelenik meg!

32 Kiképzőtábor
a paradicsomban

aranycsapat: bajnoki
cím és BL-diadal
a férfi pólósoknál

36 Együtt megint sikerült,
fieszta tízezer szurkolóval

sosem könnyű

12 Stabil a Baráti Kör

28 Böde Dani –

14 Én Fradim
16 Orosz Andrea
története

4

egy közülünk

44 Sikeres osztályozó

30 Esély a visszatérőknek és a fiataloknak

46 Két szót ismernek, újra

!

bajnok az öregfiúkcsapat

Zsinórban harmadik alkalommal lett bajnok az öregfiúk
labdarúgócsapatunk

19/06/19 16:13

LEVÉL #

36

10
48 A legjobbkor lenné-

66 Utazás: szabadság

50 Női kalaplengetés

70 Juhász doktor és
a Tanár

nek a legjobbak

52 A nagyok titka
54 Tarts(d) ki!
58 Európai hódításra

készülnek a lányok

két keréken

72 Muszklit tányérról
74 13+1 kérdés
Varga Zsolthoz

EZ A MI ÉVÜNK!
Ahogy öregszem, egyre gyakrabban jut eszembe Tűzoltó. A korosabb fradisták pontosan tudják, a hetvenes években kápóként ő vezényelte a Népstadionban
a három szektort megtöltő Fradi-tábort, gyerekként
magam is ott tanultam meg rengeteg fradista nótát
és rigmust. Manapság a 70-es, 80-as évekhez hasonló
hangulatot teremt a B-közép a Ferencváros meccsein,
a márciusi, nemzeti ünnepünkön kifeszített transzparens a Petőfi-idézettel – Tiéd vagyok! Tiéd, hazám!
– egyenesen szívbemarkoló volt, ritkán látni ilyen
emelkedettséget a stadionokban.
Már most előttem van az is, ahogy a vízilabdázóinkat
ünnepli a publikum a Groupama Arénában, teljes joggal, hiszen a klub első Bajnokok Ligája-győztes csapatáról van szó; csak úgy szelíden megjegyezve, azért
a bajnoki címet is megnyerte Varga Zsolt együttese.
Nem vitás, nagy évünk van, a csapatsportágak közül
a jégkorong-, a vízilabda-, a női és férfi futballcsapat
is bajnok lett – én idesorolom a zsinórban harmadszor
aranyérmes öregfiúk labdarúgókat is –, a hab a tortán
aztán a pólósok BL-diadala lett. No meg a harmadik
csillag a labdarúgócsapattól, amelyre oly régóta és
oly sokan vágytunk már.
Eddig is tudtuk, az aranyév aztán újra megmutatta, mi
elsősorban közösségként vagyunk erősek! Természetesen egyéniségek nélkül szinte lehetetlen a csúcsra
jutni, ez a fentebb említett bajnokcsapatainknál is
bebizonyosodott, ám nagyon sok múlik a klasszisok
karakterén. Mennyire rendelik alá magukat a csapat
érdekének, egyáltalán: a közösséget fontosabbnak
tartják-e önmaguknál. Ebben az edző személyisége
legalább olyan fontos, mert az egységért elsősorban
ő felel. Márpedig csapatként a hokisok, a pólósok és
a női, férfi futballisták is erősebbeknek bizonyultak
riválisaiknál. A Fradinál tradíció, hogy a közösség
mindenkor megelőzi az individuumot, többek közt ez
is a klub közkedveltségét erősíti, ugyanis örömmel
azonosul mindenki egy összetartó, egységes, egymásért küzdeni tudó csapattal.
Nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy most kell szerénynek lennünk, mert ezúttal tényleg van mire. Mert
ez egyértelműen a Ferencváros éve! Csodálatos megélni az össznépi boldogságot, az összetartozás erejét,
ezt kell óvnunk és erősítenünk a jövőben.
Csak remélhetem, Tűzoltó is megélte ezt a csodás szezont, azt az atmoszférát, ami a régi daliás időket idézte…

Bánki József

60 A hónap fotója

!

Női és férfi futsalosaink is feljutottak az NB I-be, így csapatsportágaink
mind a 10 képviselője a legjobbak között küzd
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# HÍREK

GYORS
KANADAI
HOSSZABBÍTÁS
Az FTC-Telekom magyar bajnok és Erste
Liga-győztes jégkorongcsapata szerződést
hosszabbított két kanadai erősségével, Brett
Switzerrel, valamint
Myles Fitzgeralddal. A
két légiós mellett korábban Nagy Gergő, Pavuk
Attila, a kapus Arany
Gergely is a maradás
mellett döntött, akárcsak
Marcus Perrier, Anssi
Rantanen, Jászai Dávid
és Tóth Adrián. Fodor
Szabolcs vezetőedző rajtuk kívül Hajós Rolanddal
(DVTK), Nagy Kristóffal
(MAC U20), Németh
Attilával (DEAC) és Tóth
Gergellyel (Dunaújváros)
erősítette meg keretét.

ÁSÓ, KAPA, NAGYHARANG...

Több sportolónk és edzőnk is megházasodott a nyári szünetben. Női kézilabdázóink vezetőedzője, Elek Gábor elvette a klasszis irányítót, Szucsánszki
Zitát. Oltár elé vezette kedvesét két labdarúgónk, Sigér Dávid és Marcel
Heister is, akárcsak a futballisták spanyol másodedzője, Alberto Bosch. A
Fradi nyári igazolása, Olekszandr Zubkov Párizsban jegyezte el barátnőjét,
Botka Endre pedig néhány hónappal esküvője után nyilvánosságra hozta,
hogy hamarosan édesapa lesz! Sok boldogságot a Fradi-család tagjainak!

HUSZÁK EGYÉNI
CSÚCSA
Olimpiai, világ- és Európa-bajnokokkal tarkított mezőnyben ért el
remek helyezést az FTC
diszkoszvetője, Huszák
János. A ferencvárosi
sportoló a németországi
Rehlingen-Siersburgban,
az 55. Pfingsportsfest
nemzetközi atlétikai
versenyen remekelt,
ahol hat kísérletéből háromszor is hatvan méter
fölé dobta a diszkoszt.
Huszák 62,54 méteres
dobása egyéni csúcs.

www.fradi.hu
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Sigér Dávid a két ausztriai edzőtábor között tartotta
az esküvőjét Debrecenben

19/06/19 15:03

HÍREK #

ELISMERŐ SZAVAK
A BAJNOKTÓL

NAGY FOGÁS

Lovrencsics Gergő előszeretettel horgászik, bár az elmúlt
években kevés lehetősége akadt
hobbijának hódolni. Válogatott
játékosunk a bajnoki cím megünneplése után a vízparton is nagy
eredményt ért el: a 15,6 kg-os
pontyot elég kézben tartani, hát
még kifogni!

A TAVASZI TELEKOM AKTÍV
SZURKOLÓK PROGRAM RÉSZTVEVŐI A ZÁRÓ ALKALMON
AZ EGYIK LEGNAGYOBB FRADI-KEDVENCCEL, GERA ZOLTÁNNAL TALÁLKOZHATTAK.
A LABDARÚGÓCSAPATUNKAT
IMMÁR TECHNIKAI EDZŐKÉNT
SEGÍTŐ GERZSON MEGEMELTE
KÉPZELETBELI KALAPJÁT A
PROGRAM RÉSZTVEVŐI ELŐTT.
– NAGYSZERŰNEK TARTOM, HOGY
EZEK AZ EMBEREK ERŐFESZÍTÉST
TETTEK AZ EGÉSZSÉGESEBB
ÉLETMÓD ÉRDEKÉBEN. REMÉLEM,
KITARTANAK EMELLETT A PROGRAM VÉGEZTÉVEL IS. TALÁN ÉN IS
PÉLDÁT VESZEK RÓLUK, ÉS RENDSZERESEBBEN LEJÁROK MAJD A
KONDITEREMBE!

EURÓPAI LÁNGGAL

Fehérorosz támadónk, Mikalaj Szignyevics is tagja volt a budapesti fáklyaváltónak, amellyel a rendezők a júniusi, minszki Európa Játékokra hívták fel a figyelmet. – Nagy örömmel vállaltam a megtisztelő felkérést – mondta Szignyevics.
– Minszk nagyon készül az eseményre, és bár én a ferencvárosi kötelezettségeim miatt nem tudok majd a helyszínen szurkolni, biztos vagyok benne, hogy
nagyszerű lesz az Európa Játékok.

!

Balázs
Itt
szerepel
Krisztián
valamilyen
a győriáltalános
junior tornász
adat avilágbajnokság
Fradiról,
visszatekintés,
férfi
reklámarcatörténelem, statisztika
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GYORS
MAGYAR KUPA-GYŐZTES A TEKECSAPAT!
Az FTC férfi tekecsapata nyerte meg a Magyar Kupa Répcelakon
megrendezett négyes
döntőjét. A ferencvárosi
tekések a Győr, az Ajka
és az Oroszlány legjobbjait utasították maguk
mögé. A kiváló eredményt Mátraházi István
szakosztályvezető irányítása mellett a Németh
Attila, Botházy Péter,
Kovács Gábor, Bíró Patrik négyes érte el.
IRÁNY A JUNIOR VB!
Az FTC-Telekom férfi
tornászcsapata dicséretes teljesítménnyel
zárta az 5. Nemzetközi
Budapest Kupát. Az I.
korcsoportot Balázs
Krisztián összetettben
megnyerte (korláton,
nyújtón első lett, gyűrűn második, lólengésben harmadik, talajon
nyolcadik). A további
két korosztályban
Kovács Márton, Kiss
Márton Benedek és
Ujvári Benedek is kitett
magáért. A versenyt
követően kihirdették
az ifi világbajnokság
szűkített keretét, a
négyfős keretbe két
versenyzőnk, Balázs
Krisztián és Kovács
Márton került be.

www.fradi.hu
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# ZÖLDÖVEZET

A SIKER

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB
FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
OLVASÓSZERKESZTŐ: Novák Miklós
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely
MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila,
Czégány Pál, Diószeghy Betti, Horváth Péter, Kis Ferenc,
Koós Levente, Koczó Dávid, Kovács Bence, Lakat T. Károly,
Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám, Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Orlóci Zsuzsanna
(Fotósarok), Tobak Csaba, Vincze József (FTC Múzeum)

KRÓNIKÁSAI
SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

Az elvesztett mérkőzéseket minden drukkernek fel kell
dolgoznia, saját vérmérséklete szerint. Nem született még
meg az a vereséget követő írás, amelytől a szurkolónak
jobban esett a kudarc. A sikereket követő ünnepléshez
viszont annál könnyebb hozzátennie a magáét
a FradiMédiának. Márpedig sikerekből akadt bőven!
A 2018/19-es idényben bajnoki címet szereztek férfi vízilabdázóink és jégkorongozóink, a labdarúgópályán pedig
teljes tarolást mutatott be a Fradi: a női és az öregfiúk
együttes mellett a férfiak is aranyérmet – ráadásul a jubileumi harmincadikat – ünnepelhettek.
Mindegyik sikernek megvolt a maga különlegessége. A
pólósok és az öregfiúk címet védtek, és mindkét csapat a
tavalyinál meggyőzőbb fölénnyel utasította maga mögé
az ellenfeleket. A vízilabdázók a Magyar Kupát, a hazai és
a kontinentális szuperkupát és a klub történetében elsőkként a Bajnokok Ligáját is megnyerték, szemernyi kétséget sem hagyva afelől, melyik az ország legjobb csapata.
Igazán régóta vártunk viszont a sikerre jégkorongban:
Fodor Szabolcs tanítványai 22 év után hoztak ismét magyar bajnoki címet a Fradinak! Az FTC-Telekom története
során először megnyerte a magyar bázisú, de nemzetközi Erste Ligát, a Magyar Kupában pedig bebizonyította,
hogy a másik bajnokságot választó hazai csapatokkal is
felveszi a versenyt. A hokisokhoz hasonlóan a női futballisták is uralták a hazai mezőnyt, a zsinórban ötödször
megnyert Magyar Kupa mellé visszahódították a bajnoki
trófeát is.
A klub 120. születésnapjához méltó idényt pedig végérvényesen bearanyozták a férfi labdarúgók. A harmadik
csillag régi vágya minden fradistának, most pedig végre
valósággá lett. A döntő győzelmet éppen a nagy rivális
székesfehérváriak ellen arattuk, az utolsó fordulót követően pedig a bajnokcsapat felejthetetlen hangulatban
ünnepelt együtt a szurkolókkal a Fradi-fiesztán.
Köszönjük sportolóinknak a sikereket! A FradiMédia a
jövőben is örömmel készíti az ünneplő videókat, szegődik
a sikerek mellé krónikásként.

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Záhony u. 7., 1300 Budapest, Pf. 278.
Telefon: 50-50-800. Fax: 50-50-805. www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu
OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
PORTFÓLIÓIGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
GRAFIKAI TERVEZÉS: Gróf Róbert
PROJEKTMENEDZSER: Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Németh Mihály, Szántó Péter
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
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 KIADVÁNYAI:
Magyarország: JOY, SHAPE, ÉVA, INSTYLE, PLAYBOY,
MEN’S HEALTH, RUNNER’S WORLD, APA MAGAZIN, GYEREKLÉLEK
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, PLAYBOY, ESQUIRE, JOY,
COSMOPOLITAN, HARPER’S BAZAAR, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA
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.

www.fradi.hu
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Hadfi Gréta nemcsak remekül lovagol, de a nagybányai strandkézilabda Európa Kupa-döntő legjobb kapusának is választották
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# HÍREK

KIJÁR AZ ÜNNEPLÉS
TORNÁSZAINKNAK

”Ilyen még soha nem fordult elő, hogy az elit bajnokságok három legfiatalabb korcsoportját mi vezessük az őszi fordulók előtt, és mindhárom csapatunk Budapest bajnoka legyen. Jogosan jár az ünneplés, hiszen tornászaink
a versenyeken mindent kiadva magukból a szakosztály történetének egyik
legnagyobb sikerét érték el” – kürtölte világgá boldogan május végén Facebook-bejegyzésben az FTC női torna szakosztálya. SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

ÉREMESŐ

AZ ALBERT KUPÁN
Idén is megrendezték az FTC Albert
Kupát, ahol szintén remekeltek a tornászaink, három arany-, négy ezüstés egy bronzérmet szereztek. A szép
érmeket és kupákat idén is az Albert
Alapítvány ajánlotta fel, amelyeket
Albert Magdolna, Hamar Pál, a női
torna szakág vezetője, tanszékvezető
egyetemi tanár és Jordanov Zoltán, a
szövetség utánpótlás-vezetője adott
át a versenyzőknek.
A 7 kategóriában megrendezett csapatversenyen 7 egyesület 210 tornásza vett részt. Évek óta ez az egyik
legnagyobb utánpótlás leány verseny
az országban. Az FTC 12 csapattal
(70 tornásszal) indult, és 8 csapatunk állhatott dobogóra. Első lett az
újoncokból, valamint a 7-8 évesekből
álló csapatunk (Zsebibaba ELIT I. és II.
korcsoport), továbbá az ELIT Gyermek
Kezdő (9-10 évesek) és Ifjúsági II. csapatunk (14-15 évesek). Minimális különbséggel maradt el az aranyéremtől
Serdülő II. együttesünk. A fantasztikus
teljesítmény után a szakosztály vezetősége megható és kedves ünnepséget rendezett a kislányoknak.

www.fradi.hu
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Bizony, van ok az örömre. Íme, a győztesek.
Zsebibaba I. (6 évesek vagy annál fiatalabbak): Belina Emma,
Vörös Nóra, Tőke Alexandra, Szépvölgyi Zea Flóra, Mester Dóra,
Kovács Emese, edző: Kiss Melinda.
Zsebibaba II. (7-8 évesek): Nagy Petra, Zimoványi Luca, Bagdány
Lilien, Lukács Melinda, Némethy P. Szonja, Vajda Lea, Horváth
Barbara, Sándor Galina, edzők: Bathó Márta és Ördög Szabolcs.
Gyermek kezdő (9-10 évesek): Lukács Viktória, Hosnyánszki Petra,
Sándor Natália, Szlifka Lilien, Hürkecz Mira, edzők: Tóthné
Bugyinszki Elvira és Kiss Gergely.
Ezenfelül a gyermek kezdő egyéni csoportban három tornászunk
végzett a legjobb 6 között, a 9 éves Hürkecz Mira bronzérmet
nyert, Szlifka Lilien és Lukács Viki pedig holtversenyben az 5. helyen végeztek, akárcsak serdülő I. o. csapatunk tagjai. A csapatok
munkáját Botár Katalin és Szabó Nikolett személyében balett-tanár
és koreográfus is segíti.

10
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Női torna szakosztályunk vezetője, Bathó Márta veterán
kategóriában triatlonosként is gyűjti a bajnoki címeket

19/06/19 16:49

JUBILEUMI
KOLLEKCIÓ

KITŰZŐ
arany

PÓLÓK

fehér, zöld

BÖGRE
zöld

# HÍREK

GYORS
EGY CENTI HÍJÁN
8 MÉTER
A Ferencvárosi Torna
Club atlétája, Szabó
László nyerte meg a
Budapest Open – Schulek Ágoston emlékversenyt. Klubunk 27
esztendős sportolója
799 centiméteres ugrása egyéni legjobbjának
számít, amivel kvalifikálta magát a 2020-as,
párizsi Európa-bajnokságra is. A versenyen
az FTC másik klasszisa,
Galambos Tibor a harmadik helyen zárta a
távolugrást.

GYÁSZOLUNK
Május 24-én elhunyt
az FTC egykori tornászedzője, Magyar
Zoltán felfedezője, Harmath József. A szakember 1957-ben lett
az FTC tornaedzője,
jelentős versenyzők és
edzők sorát nevelte ki,
a mai tornaszakosztály
alapjait ő fektette le.
Olyan edzőket indított
el a pályán, mint Vígh
László, Koltai László, Deák Zoltán, Ács
Győző vagy Karácsony
István. Harmath Józsefet 2012-ben a Magyar Torna Szövetség
beválasztotta a Halhatatlanok Klubjába. A
ferencvárosi tornasport
atyja 92 évet élt.

www.fradi.hu
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STABIL

A BARÁTI KÖR
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS
Az FTC Baráti Kör (FTC BK) május 28-i összejövetele egyben az egyesület éves
rendes közgyűlése volt. Az előre meghirdetett napirendi pontok alapján dr. Horváth Gábor ügyvéd vezetésével rendben lezajlott az esemény. Az FTC BK elnöke,
Bálint László betegség miatt nem lehetett jelen – ezúton is mielőbbi felgyógyulást
kívánunk –, távollétében Kaszás Pál alelnök számolt be az elmúlt egy év munkájáról. Ezt követően a felügyelőbizottság vezetője, Lóránt Sándor ismertette a
bizottság értékelését és elfogadásra javasolta a beszámolót, amit a jelenlevők
egyhangúlag meg is tettek. A beszámolókból kiderült, hogy az egyesület gazdaságilag stabil, pénzügyi helyzete jó, annak eredményeként, hogy az új vezetőség
elve érvényesül: addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér”.
”
Ezután az elnökség megköszönte a főtitkári posztról lemondott Horányi Ervin
munkáját, amit az FTC BK működése érdekében végzett. Pótlására egyetlen jelölt
volt, Tobak Csaba, a Fradi Múzeum igazgatója, akit a tagság egyhangú szavazással meg is választott. Tobak Csabának gratulálunk, megnövekedett feladataihoz jó
egészséget, sok erőt kívánunk.
A közgyűlés hivatalos része ezzel lezárult, de a jegyzőkönyvbe az is bekerült, hogy
az FTC BK elnöksége és tagsága gratulál a 120 éves FTC sikereihez, kiemelten a labdarúgók, a vízilabdázók és a jégkorongozók bajnoki győzelmeihez.

NYÁRI KALANDOK

Davide Lanzafame családjával Olaszország felé vette az irányt a rövid nyári
szünetben. Isael fiainak kedvezett, amikor
a család felkereste Sonicot, a villámgyors
kék sündisznót. Ihor Haratin és barátnője
pedig az egzotikus irányt választotta:
a Seychelle-szigeteken pihentek.
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Lanzafame mindhárom kislánya női torna
szakosztályunk sportolója

19/06/19 15:07

HÍREK #

GYORS

VETERÁNOK SIKERE

Jó játékkal bronzérmet szerzett a Ferencváros veterán labdarúgócsapata a horvátországi Porecs közelében rendezett nemzetközi tornán. A hagyományos viadalon angol, török, kanadai
és horvát együttesek vettek részt, a Ferencvárost többek közt a
KEK-döntőben is szerepelt, bajnok és kupagyőztes Rab Tibor, valamint a szintén bajnok és kupagyőztes, a klub színeiben több mint
ötszáz mérkőzésen szerepelt Keller József is erősítette. A zöldek
a döntőbe kerülésért úgynevezett aranygóllal maradtak alul, ám a
bronzérmet azért sikerült megszerezni.

SPORTÁGVÁLASZTÓ

A Nagy Sportágválasztón évről
évre rengeteg sportág igyekszik
megmutatni magát. A népszerűsítésre vállalkozó sportolók és
edzők között rendre akadnak
fradista sportolók és edzők is.
Úgy tűnhet, végre Hadfi Gréta
is megtalálta a neki megfelelő
sportágat. Persze bármilyen jól
is ül a lovon, Gréti ifjúsági bajnok
csapattársaihoz, Tóth Nikoletthez és Háfra Lucához hasonlóan
már letette voksát a kézilabda
mellett...

!

Hadfi Gréta nemcsak remekül lovagol, de a nagybányai strand
kézilabda Európa Kupa-döntő legjobb kapusának is választották
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GYÁSZOL
A FRADI-CSALÁD
Forgács Ernő, az FTC
korábbi labdarúgója 89
éves korában elhunyt.
1957-ben a Bp. Spartacusból került a Ferencvárosba. Az Esti Kupában
győztes kis Fradi” tag”
jaként debütált. Két évig
volt a zöld-fehérek játékosa, huszonegyszer szerepelt az első csapatban.
Tagja volt az 1957/58. évi
bajnokságban bronzérmet szerzett együttesnek. Egy súlyos sérülés
vetett véget élvonalbeli
karrierjének. Visszaigazolt a Bp. Spartacusba,
ahol a későbbiekben a
szakosztály vezetője volt.
1975 és 1980 között mint
utánpótlásedző dolgozott az FTC-ben.
JUNIOR EB-BRONZ
Tehetséges birkózónk,
Szabados Noémi bronz
éremmel zárta a spanyolországi junior Európa-bajnokságot. Szabados a
negyeddöntőben a török
Asli Demirt verte meg,
majd a négy között egy
tussal kikapott az ukrán
Anasztaszija Lavrencsuktól,
emiatt a harmadik helyért
küzdhetett meg. A bronzmeccsen az olasz Elena
Espositót 3-2-re megverte
Szabados Noémi, aki így
egy újabb rangos nemzetközi éremmel bővítette
eddigi kollekcióját.

www.fradi.hu
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# ÉNFRADIM

#enfradim

@akos_jeger

@horvathnori9

@monika_halasz_mani_mala_ddsrs

@samu_m

#
enfradim
Vegyél részt
te is
a Zöld & Fehér
magazin
szerkesztésében,
fotózz, és töltsd
fel képeid
Instagramra
@enfradim
jelöléssel!
@orsolya.radi.1

@volframmoni
www.fradi.hu
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Tehetséges birkozónknak, Szabados Noéminek ez már a második
Eb-érme, tavaly az U23-asok között is bronzot szerzett

19/06/19 15:07

MAN TGE

X LION

A megbízhAtó és
sokoldAlú kisoroszlán

Spec

iáliS

92 26 ajánlat
6 Ft/h
5 év v ótól
200 e agy
karba zer km
nta
rtássa

l

+ kedvező finAnszírozási AjánlAt
+ speciális X lion dekoráció A járművön
Az ajánlat limitált darabszámú, különféle kivitelű MAN TGE járműre vonatkozik 2019. augusztus 31-ig.

A részletekért keresse értékesítő kollégáinkAt!
Henzel ádám
TGE értékesítési vezető
Tel: +36 20 391 8581
E-mail: adam.henzel@man.eu

Buzás gyulA
kelet-magyarország
TGE értékesítõ
Tel: +36 20 275 5830
E-mail: gyula.buzas@man.eu

lidi AttilA
nyugat-magyarország
TGE értékesítõ
Tel: +36 20 275 2570
E-mail: attila.lidi@man.eu

# ÖRÖKZÖLD

Az unoka
szabadulása

Én korán szültem, a lányom
érettebb korban, s nagyon
élvezem a nagymama szerepet,
a világ legjobb dolga, hogy csak
játszom és szeretem, a felelősség
nem akkora, mint szülőként…

S

akkor, íme, Orosz Andrea
története éppenséggel az
unokáról:
– Még jó, hogy a kevesebb
felelősségről beszéltem az imént,
mert legutóbb Szolnokon, a kajak
világbajnoki válogatón történt,
hogy a másfél éves unokám
egyszer csak bezárta magát az
autóba – kezdte Orosz Andi, majd
így folytatta: – Imád az autóban
ülni, állandóan vezetni akar, most
is így történt, amikor egy hirtelen
mozdulattal magára csukta az
ajtót, majd véletlenül lenyomta azt
a gombot, amivel az egész kocsit
lezárta. Pánik lett úrrá rajtam,
aztán jött a lányom, aki tökéletes
higgadtsággal magyarázta
Oliviának, hogy maradjon
nyugodt, aztán mutatta neki a
gombot, amit meg kell nyomnia.
Néhány perc telt csak el, nekem
azonban hosszú óráknak tűnt, a
pici szerencsére megértette, mi a
teendő, megnyomta a gombot, az
ajtó kinyílt. Óriási sikert aratott a
kiszabadulásával, én viszont még
órák múlva is a történtek hatása
alatt álltam. Olivia állandóan
rohan, futkározik, a jövőben
persze, akárhogy is könyörög,
az autóba nem engedem be... A
Fradiba viszont jöhet bármikor, itt
biztonságban van, s több játszótér
közül is válogathat.

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

OROSZ
ANDREA

PASSZ

EZÚTTAL VÁRKONYI GABRIELLA,
VÍZILABDA-UTÁNPÓTLÁSUNK
TECHNIKAI VEZETŐJE
KÉRDEZTE OROSZ ANDREÁT,
ÚSZÓSZAKOSZTÁLYUNK ELSŐ
EMBERÉT: MILYEN ÉRZÉS ILYEN
FIATALON NAGYMAMÁNAK LENNI?

?

Kökény Beához, az FTC női kézilabdacsapatának vezetőjéhez:
Nekem a lányom (Csipes Tamara – a szerk.), Beának a férje (Imre
Géza – a szerk.) sportol a Honvédban. Fradi–Honvéd-meccsen ti kinek
szurkoltok?

16
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Kétszeres ifjúsági Eb-győztes, 27-szeres magyar bajnok és
négyszer lett az év úszója, míg lánya olimpiai bajnok kajakozó

19/06/19 11:17

# CÍMLAPSZTORI

ZÖLD-FEHÉR
ARANYCSAPAT
Az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata az OSC elleni söpréssel megvédte
bajnoki címét, majd június második hétvégéjén a klub történetében először megnyerte a Bajnokok Ligáját. Noha a magyar
sportban foglalt ez a szóösszetétel, de
hogyan másként jellemezhetnénk pólósainkat, mint hogy aranycsapat, de rendben,
legyen hát zöld-fehér aranycsapat!
SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER / FOTÓ: STUBER SANDOR

www.fradi.hu
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DUMI AZ MVP

Világklasszisunk, Varga Dénes a kupa mellé két
egyéni díjat is bezsebelhetett, ugyanis az európai szövetség (LEN) Dumi Dinamo Moszkva
elleni parádés találatát választotta a BL-csoportkör legszebb góljának, majd a döntő után
a Fradi csapatkapitánya kapta a Final 8 legértékesebb játékosának (MVP) járó elismerést.

!

A vízilabdaszezonnak még nincs vége, több játékosunkért is
szoríthatunk majd a dél-koreai vb-n nemzeti színekben

20/06/19 09:49

CÍMLAPSZTORI #

FRADISTA
VÁLOGATOTT...

KEZDJÜK A LEGELEJÉN, pontosabban az ob I végén, ahol az
OSC elleni döntő első két meccsén magabiztosan nyertünk
(8-6 a Komiban, 15-10 a Nyékiben). A harmadik aztán csikorgósra sikeredett, az újbudaiak 6-4-re is vezettek, az FTC csak
a negyedik negyed elején, Varga Dénes góljával szerzett
először vezetést, 9-9 után pedig jöhettek az ötméteresek…
Sokszor hallani, hogy ez már lutri. Bajnokcsapatunk esetében
viszont erről egyáltalán nincs szó, ugyanis tavaly novemberben, az Olympiakosz Pireusz ellen megnyert Európai Szuperkupa döntőjében szintén ötméteresek döntöttek a javunkra.
A győztes finálé után Varga Zsolt megfogadta, hogy azután

A MIEINKRE AZ OLYMPIAKOSZ
PIREUSZ VÁRT A FINÁLÉBAN.
A CÍMVÉDŐ, AMELLYEL TAVALY
AZ EURÓPAI SZUPERKUPADÖNTŐBEN MÁR TALÁLKOZOTT
A FRADI, S LEGYŐZTE A GÖRÖG
SZTÁRCSAPATOT
minden edzést követően gyakorolni kell az ötösöket.
Vezetőedzőnk stratégiája bejött, a fiúk magabiztosan álltak
oda a lövésekhez. Mindenki tudta, pontosan az ilyen pillanatok miatt maradt ott az edzések végén gyakorolni. Valóban
süvített a labda a hálóba, ahogy az a Fradi-rigmusokban
megíródott. Kállay! Góóól! Ez volt a végszó, hiszen ahogy az
Európai Szuperkupát, úgy a bajnoki döntő utolsó meccsét is
Kállay döntötte el.
Azt mondtam a fiúknak a meccs előtt, hogy akkor is nyerhe”
tünk, ha nem kezdünk jól, de sokkal hamarabb nyerünk, ha jól
kezdünk. Egy forgatókönyv létezett ma: mi nyerünk! Remélem,
hogy ennek a meccsnek a varázsa a Final 8-ig is kitart” –
mondta az öt gólt szerző Varga Dénes.
Dumi sejthetett valamit. Hannoverbe abszolút teher nélkül
utazhatott a csapat, hiszen a fő célt, a legjobb nyolcba kerülést elérte. Az első mérkőzésen, a négy közé jutásért rögtön
egy korábbi BL-győztessel, azzal a Jug Dubrovnikkal állt
szemben, amely megnyerte a csoportját, s az egyik favoritként érkezett Hannoverbe. Aztán jött a bombameglepetés!
Három negyed után 10-6-ra vezetett az FTC, és bár a záró
játékrészben a horvátok egy gólra feljöttek, a mieink győzelme nem forgott veszélyben.
Az elődöntőben a Barcelonata következett, amely a csoportkörben mindkét alkalommal nyert az FTC ellen. A kiélezett és

!

Nyéki Balázs a felnőtt és utánpótláscsapataink mellett harmadállást is
vállalt a nyárra, a válogatott segédedzője lesz
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A rendkívül sikeres idény
végén tíz ferencvárosi vízilabdázó – Gór-Nagy Miklós,
Jansik Szilárd, Kállay Márk,
Mezei Tamás, Német Toni,
Pohl Zoltán, Sedlmayer
Tamás, Varga Dénes, Vámos
Márton és Vogel Soma –
került be a nyári világbajnokságra készülő magyar
válogatottba.

elképesztő csatát hozó meccsen a Fradi végig futott az
eredmény után, a hajrá aztán a mienk lett. Varga Dénes
és a kapuban Vogel Soma csúcsüzemmódba kapcsolt, az
ő vezérletükkel fordítottunk 9-7-re! A hannoveri uszoda
felállva tapsolt az elképesztő fordítást látva.
Egy karnyújtásnyira voltunk a hatalmas sikertől, s az esélyeinket növelte, hogy az abszolút favoritnak számító Pro
Recco kiesett a másik ágon. A mieinkre így az Olympiakosz Pireusz várt a fináléban. A címvédő, amellyel tavaly
novemberben már találkozott a Fradi a Császár–Komjádi
Sportuszodában, ahol végül legyőzte a görög sztárcsapatot az Európai Szuperkupa döntőjében.
És mintha a BL-döntő a Szuperkupa tökéletes másolata
lett volna. Remekül támadtunk, védekezésben is nagyot
alkottunk, az utolsó negyedet pedig háromgólos előnynyel vártuk. Akkor azonban az Olympiakosz megmutatta,
hogy miért világklasszis csapat, egyenlített, és csakúgy,
mint Budapesten, Hannoverben is ötméteresekre mentette a párharcot.
Jöhetett a büntetőpárbaj, amelyet Varga Dénes és
Vámos Márton tehetetlenül szemlélt a kispadnál, két
klasszisunk ugyanis kipontozódott. Az élete első BL-döntőjén játszó Jansik hibázott, majd Sedlmayer és Younger
betalált, az addig biztos kezű Kállay viszont nem. Az ötödik párban Jaksics beverte, de ellenfelünk is gólt lőtt, így
folytatódott a kegyetlen párviadal. Ismét Jansik következett, és ezúttal elemi erővel a felső sarokba bombázott,
Vogel pedig egy óriási bravúrral feltette a koronát az
egész éves teljesítményére.
Az FTC – sorsszerűen épp a 120. születésnapját ünnepelve
– megnyerte a klub történetének első Bajnokok Ligáját!
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A FELELŐSSÉG

JUTALMA
Varga Dénes, ahogy tőle várják, egész évben az
FTC-Telekom vezéregyénisége volt. Dumi elárulta, a felelősség, hogy egy éve csapatkapitánynak
választották, hozzájárult a fejlődéséhez.
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

Egész évben vezére voltál a Ferencvárosnak, majd a szezon legfontosabb
meccsének, a Bajnokok Ligája döntőjének utolsó tíz percét kívülről kellett
végignézned, mert kipontozódtál. Mi játszódott le benned?

Megpróbáltam higgadtan figyelni a csapatot. Miután Vámos Marci és
én kipontozódtunk, a srácok megállták a helyüket, s ha nem is a rendes
játékidőben, de ötméteresekkel hozták a meccset. Jansik Szilárd elsőre
kihagyta a büntetőt, ám a második körben bevágta, s nagyon kellett
Vogel Soma magabiztossága: elbizonytalanította az ellenfelet. Szerencsére a csapattársaim felnőttek a feladathoz, és megnyerték a finálét
nélkülem, értem, helyettem. Nagy kő esett le a szívemről, hogy ennek
így lehettem a részese.

JANSIK SZILÁRD

aki az ötméterespárbajban az FTC
első lövőjeként rontott, ám másodjára már nem hibázott:

Nagyon mérges voltam magamra, nem is értettem, hogyan
lehet ilyen gyengén lőni egy
ötméterest. Ráadásul több helyzetet is kihagytam korábban, ha
csak egyet belövök, lehet, hogy
nincs is büntetőpárbaj. Aztán a
srácok kijavították a hibámat,
kaptam egy újabb lehetőséget,
és tudtam, hogy nem hibázhatok. Nagyon örülök, hogy sikerült
nyernünk!

2017-ben a Szolnokkal lettél Bajnokok Ligája-győztes, most pedig a Ferencvárossal. Össze lehet hasonlítani a két sikert?

Két éve sérülten játszottam a döntőben, nem tudtam annyit hozzátenni,
most viszont sok gólt lőttem azelőtt, hogy a kispadra kényszerültem.
Azért ez hozzáad az élményhez, a csapat sikeréhez.
Már a tavalyi bajnoki címnél is sokan mondták, hogy elkezdődött a Fradi-
korszak a magyar vízilabdában. Erre talán még jobban ráerősített ez a szezon.

A klub hagyományait figyelembe véve egyértelműen így érzem. Az a célom, hogy megvédjük a címeinket, az pedig jó ómen, hogy 2007 óta az a
csapat nyeri a magyar bajnokságot, amelyben szerepelek. Az a tervem,
hogy a pályafutásom hátralévő időszakában is így legyen.

SZTEFAN MITROVICS
aki három gólt szerzett a döntőben:

Nyolc éve nyertem legutóbb Bajnokok Ligáját, így nagyon akartam az újabb sikert.
Öt kupát szereztünk ebben az idényben,
de egyértelműen ez a legértékesebb
mind közül. Nagyon büszke vagyok a
csapatra, mert nem esélyesként jöttünk
Hannoverbe, mégis mi vihetjük haza a
trófeát. Mindenki mindent beleadott,
ennyi a titok.

Fantasztikus teljesítményt nyújtottál a szezonban. Ez minek volt köszönhető?

Évek óta érzem magamban, amit most tudok, de ahhoz, hogy ezt megmutassam, kellett a tavalyi nyár. A hazai rendezésű világbajnokság után
kihagytam a 2018-as válogatott szezont és a nyári tornákat, így azt az
időt arra tudtam szánni, hogy magammal foglalkozzak. Adott egy kis
pluszt, hogy a csapatkapitánya lettem a Fradinak. Ez a szerepkör pluszfelelősséget jelentett, ami által előreléptem, fejlődtem.
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A 8. BL-győzelmet szereztük Magyarországnak, a nemzetek rang
listáján csak az olaszok (12) és a jugoszlávok (13) előznek meg
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MADARAS NORBERT

aki játékosként négyszer nyert BL-t a Pro Reccóval,
most pedig szakosztályvezetőként is felért a csúcsra
első szezonjában:

Az első pillanattól láttam, hogy olyan állapotban
érkeztünk Hannoverbe, hogy azt a három napot jól
lehozhassuk. Amikor az Olympiakosz legyőzte a Pro
Reccót az első elődöntőben, akkor bevillant, hogy
ez nekünk jó lehet. Még egy lökést adott nekünk,
hogy azzal a csapattal döntőzhetünk, amelyet fél
éve le tudtunk győzni, még ha ötméteresekkel is.
Valahogy bele se gondoltam, hogy a klubnak ez az
első BL-győzelme. Ez így még egy kis pluszt hozzáad, hogy mi szereztük meg a Ferencváros első
Bajnokok Ligája-trófeáját. Mondhatjuk, hogy ezért is
lehetünk még büszkébbek magunkra.

VOGEL SOMA

aki 21 évesen a Final 8 legjobb kapusa volt:

Amikor reggel felkeltem,
nem is fogtam fel, hogy
BL-döntőt fogok játszani.
Rettentő fárasztó meccs
volt, amit szinte végig
uraltunk, aztán jött az
ötméterespárbaj. Úgy
látszódott talán, hogy mi
voltunk ott jobban fejben.
Amiatt gondolom ezt,
hogy ők kapufákat lőttek,
sőt kapufaéleket is lőttek,
tehát túlhelyezték a lövéseket. Egy kicsit túlizgulták. Örülök, hogy ezekből
a párbajokból mindig mi
jövünk ki jól.

SEDLMAYER TAMÁS

aki meghatározó játékossá vált
a szezonban:

Óriási menetelés végére értünk. Szeptemberben kezdődött azzal, hogy
még a főtáblára jutást is ki kellett
vívnunk a BL-ben, majd ezek után
azért bukdácsoltunk a csoportkörben.
De a nyolcas döntő három napja alatt
hatalmas csapatösszhangról, egymás
iránti tiszteletről és küzdeni akarásról
tettünk tanúbizonyságot! Ez nem
igazán mérhető semmihez.

!

A BL-serleg a vízilabda-szakosztály 10. nemzetközi trófeája, ami
messze a legtöbb a hazai mezőnyben
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Mennyire voltál nyugodt a hannoveri utazás előtt?

Először jutottunk el a Final 8-ig, ráadásul nem tettünk
csodákat a csoportkörben, hanem igenis kaptunk pofonokat, végig szenvedve játszottunk. Ezért kettős érzés
volt bennem, mert a nyolcas döntő előtt is jó csapatnak
tartottam magunkat, de én sem gondoltam, hogy a BL-t
nekünk kellene megnyerni. Az viszont az év eleje óta
bennem volt, ha jó formában kerülünk oda és elkapjuk
a fonalat, akkor nyerhetünk. Az volt az elvárásom, hogy
megmutassuk, mennyit dolgoztunk, és hogy lehessen látni, mennyit fejlődtek egyes játékosok. Egy ilyen markáns
akarással és tettvággyal érkeztünk meg Hannoverbe.
A döntő ötméterespárbaja előtt mindenkit feszültnek láttam, de Te mintha mosolyogtál volna.

VARGA ZSOLT:

HIHETETLEN...
Varga Zsolt, a csapat vezetőedzője érthetően napokkal később is az események
hatása alatt állt. Érzelmesen beszélt a siker
titkairól a Zöld & Fehérnek.
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

NEKEM EZ EGY ÁLOM, HOGY
EGY ILYEN ÉVET VÉGIGCSINÁLJAK EGY EKKORA KLUBBAL, EGY OLYAN NAGY
NEVŰ CSAPATTAL, MINT A
FRADI, AMELYNEK HATALMAS KÖZÖNSÉGE VAN
www.fradi.hu
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A legfontosabb az volt, hogy nyugalmat sugározzak a
játékosok felé, amitől azt érezhetik, bármi történik is, a
szeretetem feléjük változatlan. Láttam rajtuk a feszültséget, ezért azt próbáltam valahogy átadni, hogy tényleg
nagyon jó, amit addig csináltak. Egész évben minden
edzés végén gyakorolták a büntetőket, nagyon sokat
edzettek, ezért álljanak bele, élvezzék a pillanatot, mert
ez tényleg egy fantasztikus pillanat az életükben. Annak
nagyon örültem, hogy Jansik Szilárd arcán megjelent
a mosoly, s ettől a többiek is kicsit ellazultak. Ennek
ellenére voltak persze kihagyott ötösök, az önbizalmunk
mégsem rendült meg, amit az bizonyít a legjobban, hogy
Szili a kihagyott büntető után a másodikat már bevágta.
Mindig is gondoltam, hogy Szili tökös srác, és ezt meg
tudja csinálni.
Öt kupát nyert idén a csapat. Megszámolni is nehéz.

Nemrég beszéltem Benedek Tiborral, aki kérdezte is,
hogy hány kupát nyertünk zsinórban?! Elkezdtünk számolgatni, és kijött, hogy ez már a hetedik volt. Akkor én
is rádöbbentem, hogy ez a két év hihetetlen teljesítmény
volt. De a hihetetlen eredmények mögött mindig hihetetlen munka is áll.
Mi okozta a legnagyobb örömöt az idény során?

Nekem ez egy álom, hogy egy ilyen évet végigcsináljak
egy ekkora klubbal, egy olyan nagy nevű csapattal, mint
a Fradi, amelynek hatalmas közönsége van. Felépíteni a
csapatot, az évet, és eljutni a végső csatákig. Mert ebben
a csapatban igenis vannak magyar játékosok, saját
nevelésűek is, mint Vogel Soma és Pohl Zoltán. Nekem
nagyon fontos és értékes, hogy be tudunk rakni saját
nevelésű játékosokat egy BL-győztes csapatba. Hogy a
fiatalok, mint Jansik Szilárd, Sedlmayer Tamás és Német
Toni meghatározó játékosokká tudtak válni – nekem ez a
legnagyobb siker ebben a sikertörténetben.

!

A 26 éves Vámos Márton idén zsinórban 5. bajnoki
címét szerezte
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Hat esztendeje, 2013 tavaszán az utolsó fordulóban, a Péccsel szembeni
kiesési rangadón sikerült kicsikarni a
bentmaradást az ob I-ben, 2019-ben
pedig Európa, azaz a pólóvilág tetején
feszít az FTC. Nyíri Zoltán ügyvezető
alelnökkel gondolatban ezt a hihetetlenül meredek utat jártuk be ismét.
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

NYÍRI ZOLTÁN:

HIBA NÉLKÜL
Utólag talán maga sem hiszi, milyen székfoglalót kellett tartania az út és a 2012/13-as szezon elején. Mit is mondott akkor?

Négy nappal az első mérkőzés előtt közöltem a csapattal, hogy a szakosztály előző vezetősége elszámította magát, ezért jelenleg egyetlen forint sincs a
kasszában, és mivel a klubnak sincs kerete az azonnali
hiánypótlásra, az évet pénz nélkül kell végigjátszani.
Csak az maradjon, aki így vállalja. A fél csapat elment.
Innen indultunk. Meg onnan, hogy Kubatov Gábor
klubelnök elhatározta: rendet tesz a ferencvárosi vízilabdában. Illetve szegény Ambrus Tamásról mindenképpen emlékezzünk meg, mert ha ő nem rágja akkor
a fülünket, talán ”elengedjük” a történetet. Az ő szent
elhivatottsága nélkül ma nincs vízilabda a Fradiban.
A példátlan sikersorozatban mennyi volt az előre tervezett, tudatos elem, és mekkora szerep jutott a kellemes,
váratlan meglepetéseknek, valamint a szerencsének?

Szerencse nélkül lehetetlen hat év alatt nyolc trófeát nyerni. Az részben szerencse, hogy a döntéseink
szinte hiba nélkül bejöttek, talán egyetlen játékos
megítélésében tévedtünk. A többiek, új igazolások és
régiek, az adott időszakban és feladatkörben mind
beváltak, és ez az edzőkre is igaz. Gerendás Gyuri az
első két évben nélkülözhetetlen volt, elévülhetetlenek
az érdemei abban, hogy a kilencedik helyről a negyedikre jöttünk fel. Eközben Varga Zsolt is megszerezte
a sikerekhez szükséges tapasztalatot, mert korábban
ilyen erősségű csapattal, világsztárokkal nem dolgozhatott. Természetesen a játékosok igazolásában
is mindig benne volt a tudatosság és a tervszerűség:

!

Varga Dénes 9. magyar bajnoki aranyérmét szerezte meg
az idei szezonban
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HA VALAMIKOR SZÜKSÉGÜNK LESZ AZ ALÁZATRA
ÉS A RENGETEG MUNKÁRA,
AKKOR MOSTANTÓL IGEN,
MERT MÁR MINDENKI MINKET AKAR MEGVERNI
az első fecskéktől azt vártuk, hogy mozdítsanak ki
minket, aztán Madarastól, Varga Danitól, Mitrovicstól
már azt, hogy férjünk be az első háromba, nyerjünk
Európa-kupát, Varga Dumitól és Vámostól azt, hogy
bajnoki döntőt játszhassunk. De rendkívül büszkék
vagyunk a klub saját neveléseire, Vogel Somára és
Pohl Zolira, valamint azokra is, akik nálunk teljesedtek
ki, vállalva a Varga Zsolt által diktált hatalmas tempót,
végre itt éltek azzal az esélyükkel, amelyet a vízilabda
és a Ferencváros kínált nekik.
Hihetetlenül hamar jutott a csúcsra a Ferencváros – de
innentől kötelező ott maradnia? Elvárható a címvédés,
minden fronton?

Az semmiképpen sem. Hannoverben kiderült, hogy itt
minden nüanszokon múlik. Az az észszerű, ha a következő évre itthon a bajnoki döntőt, a BL-ben pedig a
Final 8-et tűzzük ki célul. Ha valamikor szükségünk lesz
az alázatra és a rengeteg munkára, akkor mostantól
igen, mert már mindenki minket akar megverni.
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VISSZAVÁGÁS

AZ ÁLOMTOLVAJOKNAK
A Ferencváros vízilabdázói az 1970-es évek második felében vívták ki a ”vérbeli kupacsapat” minősítést, hiszen rövid időn belül háromszor (1975, 1978, 1980) is megszerezték a második legrangosabb európai klubtrófeát, a KEK-serleget, és kétszer
(1978, 1980) a Szuperkupát is mellé tették a vitrinbe. A BEK-kel, a Bajnokok Ligája
elődjével azonban nem volt szerencséjük, illetve hol Fortuna, hol egy-egy játékvezető avatkozott bele drasztikusan az események természetes folyásába. Visszatekintésünkből kiderül, miért különlegesen édes a mostani, 2019-es beteljesülés,
amelynek értékét tovább emeli, hogy a hannoveri BL-döntőben az Olympiakosz volt
az áldozat. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

KÁSÁS ZOLTÁN
(AKI JÁTÉKOSKÉNT ÉS
EDZŐKÉNT IS SZOLGÁLTA
A FERENCVÁROST):

– Nagyon örültem a Fradi győzelmének, hiszen huszonegy évet
töltöttem a klubban játékosként,
majd edzője is voltam, s manapság is gyakran megfordulok a
Népligetben. A hajrá a fináléban
nagyon izgalmas lett, de Varga
Dumi és Vámos Marci kipontozódása után is volt tartás a csapatban, megérdemelten nyert a
Ferencváros, amely idén mindent
vitt, ennél többet klubszinten
nem lehet elérni a sportágban.
Számomra különösen pikáns
volt a döntő, mivel 2002-ben
éppen az Olympiakosszal lettem
BL-győztes edzőként, segítőm
pedig a mostani szakvezető,
Vlahosz volt.

www.fradi.hu

FIN_018-025_ZF_1907_H2O_11.indd 24

14-13-ra. Említést érdemel, hogy
az ellenfél legjobbja, két mecscsen dobott hat góljával Gerendás
György volt. Az elődöntő aztán
infarktusos küzdelembe torkollt:
a Catalunya elleni, budapesti 6-5
után Barcelonában a rendes játékidő végére összesített döntetlen
alakult ki, ez az első és a második
hosszabbítás során sem változott,
majd a harmadikban, két holtfáradt fél gyötrődésében 1-0-ra a
Catalunya kerekedett felül.
Legutóbbi nekirugaszkodásra –
mivel 2018 előtt 2000-ben lett
bajnok a Fradi – is majdnem sikerült. De csak majdnem. Ez már a
BEK után a BL időszaka volt, Final
Fourral, a legjobb nyolc között
két négyes csoporttal. Az egyikből az FTC az utolsó fordulóra a
továbbjutás küszöbére érkezett,
ehhez a Komjádi uszodában az
Olympiakosz ellen a döntetlen is
elég lett volna. Bár riasztó hírek
érkeztek előzetesen arról, hogy
a görögök kilóra megvették” a
”
szlovák játékvezetőt, Kratochvillt,
de a látottak így is minden képze-

A BEK (Bajnokcsapatok Európa Kupája ) 1963/64 óta íródó
történetében a Ferencváros az
1968/69-es idényben tűnt fel először. Az 1968-as magyar aranyérmes a legjobb nyolcba simán
betempózott, ott azonban egy
négyesbe került a címvédő, majd
pár hónappal később duplázó
Mladost Zagrebbel és az előző öt
tornán háromszor győztes Partizan Beograddal, és a két – akkor
még – jugoszláv gárda mögött
harmadikként zárt, nem jutott be
a legjobb négybe. Minden a roppant kellemetlen sorsoláson és
két egygólos vereségen múlott.
Húsz évet kellett várni a következő lehetőségre. Az 1988-ban
immár Szívós István dirigálásával
a – hazai – csúcsra ért, fiatal, ide
”
nekem az oroszlánt is” típusú
csapat akár a BEK-trófeát is megszerezhette volna. Jellemző, hogy
a negyeddöntőben úgy verte
idegenben 9-7-re a kor sztáregyletét, a Posillipo Napolit, hogy
4-0-ra hozta az utolsó negyedet,
majd itthon is felülkerekedett
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A Fradi az első csapat, amely zsinórban háromszor
küzdhet meg az Európai Szuperkupáért
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BÍRÓ ATTILA

(AKI A NYOLCVANAS ÉVEKBEN TAGJA VOLT A FRADI
BAJNOKCSAPATÁNAK,
JELENLEG PEDIG A NŐI
VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI
KAPITÁNYA):

– A Fradi megmutatta, nemcsak
nagy pénzért összevásárolt
csapat juthat a csúcsra, mint
például a Pro Recco, hanem egy
erős közösség is. A Ferencváros
jól és sokat dolgozott, a szisztematikus munka és a hit diadala
a BL-trófea. Óriási siker ez, anno
mi csak BL-elődöntőig jutottunk,
ráadásul Varga Zsolt csapata
nagyon erős mezőnyben végzett
az élen, egészen imponáló volt
a formaidőzítés is. Gratulálok,
nagy örömet szerzett a Fradi
ezzel a sikerrel.

EGYGÓLOS
HÁTRÁNYNÁL
A SYDNEY-I OLIMPIAI
BAJNOK SZÉKELY
BULCSÚ ZICCERBEN ÚSZOTT KAPURA. VISSZAHÚZTÁK, LENYOMTÁK,
HÁTULRÓL ÜTÖTTÉK
– A NYILVÁNVALÓ
NÉGYMÉTERES
MÉGIS ELMARADT

!

Az elmúlt 20 évben csak 3 csapat védett meg európai kupát:
a Pro Recco (BL), a Brixia Leonessa (LEN-Kupa) és a Fradi
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letet alulmúltak. Már az első negyedben ötször
került emberhátrányba a Fradi, a kiállítási arány
végül 10:6 lett oda, megspékelve két vendégbüntetővel. Mégis, minden ármány kevésnek
tűnt, mert a hajrában, egygólos hátránynál a
sydney-i olimpiai bajnok Székely Bulcsú ziccerben úszott kapura. Visszahúzták, lenyomták,
hátulról ütötték – a nyilvánvaló négyméteres
(akkor még nem ötöst lőttek) elmaradt, az
utolsó másodpercben még egy gólt szerzett az
Olympiakosz, az FTC kiesett, az uszodában egyszerre síri és lincshangulat alakult ki. A bírókat,
így a tettestársat”, a horvát Klaricot is mene”
kíteni kellett, a 2200 szurkoló rokonszenvtüntetést rendezett, Vad Lajos vezetőedző pedig
elhűlve, az események hatása alatt mondta:
Példátlan, amit velünk tettek! A kezünkben
”
volt a meccs, aztán elvették tőlünk. Az olimpiai
bajnok ország bajnokcsapatát kiejtették a bírók.
Számomra fizikai bántalom volt a játékosaimat
sírva, zokogva látni.” A másnapi Nemzeti Sport
Ellopták az álmainkat” címmel jelent meg.
”
Ezért is kétszeresen édes az idén végre – éppen
a tizennyolc évvel ezelőtti álomtolvajok” ellen –
”
megvalósult álom.
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# PSZICHO

GYŐZNI
SOSEM
KÖNNYŰ
Van, hogy az egyik
szerencséje, van,
hogy a másik pechje
billenti fel egy
szemtől szembeni
párharc egyensúlyát.
Az így szerzett siker
pedig könnyen kap
ölbe pottyant jelzőt.
De egy győzelem
jóval többet kíván
annál, mint adott
pillanatban jól
teljesíteni. Ráadásul
azt is tudjuk, hogy
Fortuna sosem
téved.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
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EGYSZER HOPP,
MÁSSZOR KOPP

A győzelmet nem kell megmagyarázni – tartja a mondás. De bármennyire
elcsépeltnek is hangzik, jobban kibontva igazolja önmagát. Egy nagy csatát
”
helyzeti előnyből megnyerni – legyen az
egy olimpiai döntő vagy egy riválisok
közötti klasszikus – az adott pillanatban tűnhet szerencsésnek. De soha ne
felejtsük: el is kell jutni odáig” – segít
részleteiben megérteni az ilyen szituációk lélektanát dr. Kárpáti Róbert, az FTC
sportpszichiátere. Kiemeli: egy adott
pillanat vagy a sorsolás tűnhet ugyan
könnyebbnek, de összességében a sors
kegyének kisebb jelentősége van mindebben, mint a teljesítménynek. Úgy is
”
fogalmazhatunk, hogy csak akkor lehet
szerencsénk döntő pillanatokban, ha
megteremtjük magunknak a lehetőséget
arra, hogy ezeknek a momentumoknak a részesei lehessünk. Márpedig ez

26

megfeszített munkát és komoly lemondásokat igényel, amit nem lehet mázlival
megúszni.” Máris helyére tettük tehát:
ha kellően tágan értelmezzük, nincs
olyan, hogy könnyen jött siker. És ha
egy sérülés a másik oldalon, a kipattanó
labda vagy a nekünk kedvező széljárás
még segíthet is egy-egy helyzetben,
a nagy számok törvénye alapján ezek
hosszú távon kiegyenlítődnek. Egy profi
szemléletű sportoló tisztában is van
ezzel. Attól még, hogy egy versenyen
könnyebb dolga volt, nem értékeli túl
önmagát és nem von le belőle mes�szemenő következtetéseket. Ennek
hála pedig a következő felkészülésbe
is a kellő elánnal tud beleállni. A profi
”
szemlélet hiánya azonban okozhat motivációs problémákat ilyen helyzetben. Ha
valaki csak a szűken vett eredményét
nézi, annak előzményeit és körülményeit
nem, az könnyen elhiszi, hogy övé a
világ, és nincs hova feljebb.”

!

Davide Lanzafame lett
a Fradi 13. gólkirálya

19/06/19 15:08

PSZICHO #

AHHOZ, HOGY EGY
FIATAL SPORTOLÓT NE
RAGADJON MAGÁVAL
A KORÁN JÖTT SIKER,
ELENGEDHETETLEN,
HOGY OTTHON SE
SZTÁRKÉNT KEZEL
JÉK. HA EDDIG LEPA
KOLTA AZ ASZTALT A
VASÁRNAPI EBÉD UTÁN,
EGY ARANYÉREMMEL
AZ ÁGYA FÖLÖTT IS
TEGYE MEG UGYANEZT
KÖNNYEN VS. KORÁN

Míg azonban profi szinten nincs olyan,
hogy könnyen jött siker, fiatalabb korosztályokban gyakran látunk rá példát.
Annak köszönhetően ugyanis, hogy
egy utánpótláskorú tehetség elvárások
nélkül versenyezhet, ráadásul az ellenfelek sem ismerik őt eléggé, be-be-

!

csúszhat nála egy váratlan,
ezzel együtt hangos győzelem. A mentális felkészítés
itt kulcsfontosságú, hiszen a
korai dicsőséget és az azzal
járó hírverést tudni kell kezelni. Aki kész erre, az minden
bizonnyal felfele indul el, aki
nem, az könnyen elveszhet
benne. És míg felnőtt korban
mindez személyi felelősség, addig ezen a szinten a
sportolót körülvevő szakmai
stáb kompetenciája eldönteni,
mekkorákat szabad előrelépni.
Az edzőt külön is ki kell emelnünk
”
ebben. Az ő feladata, hogy jól állítsa
be a gyermek motivációs szintjét. Fel
kell hívnia a figyelmét az eredményei
súlyára, de egyben a hibáira is. A cél,
hogy ne higgye el, máris övé minden,
de legyen vele tisztában, hogy akár az
övé is lehet.”

Lanzafame mindössze az 5. légiós házi gólkirályunk, de rajta
kívül csak Igor Nicsenko tudott az NB I legjobbja is lenni
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SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI
RÓBERT
az FTC
sportpszichiátere
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# FUTBALL

HÉT BŐ
ESZTENDŐ
Nem született fradistának, most
már viszont létezni sem tud a klub
nélkül, ami érthető, hiszen hét év
alatt legendává nemesült Böde Dani,
aki a góljai mellett őszinteségével,
emberi minőségével is belopta magát
a ferencvárosi szurkolók szívébe, ezért
is volt érzelmes a távozása. Zsiborás
Gábor után – pedig annak már harminc
éve – ő lesz az első futballista, akit
ellenfélként is mámoroson ünnepel
majd a Fradi-tábor…
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

BEÍRTA MAGÁT

A TÖRTÉNELEMKÖNYVBE
Böde Dani a klub történetének tizedik legeredményesebb játékosaként köszönt el az Üllői úttól. Az
aranylabdás Albert Flórián óta csak Nyilasi Tibor
szerzett nála több gólt. Böde a Ferencváros színeiben összesen 322 mérkőzésen lépett pályára,
amelyeken 136 találatot jegyzett.
ÍME, A RÉSZLETES STATISZTIK A:

Bajnoki:
200 mérkőzés 89 gól
Hazai kupa:
45 mérkőzés 23 gól
Nemzetközi tétmérkőzés:
11 mérkőzés 2 gól
Egyéb hazai díjmérkőzés:
2 mérkőzés 1 gól
Nemzetközi barátságos és díjmérkőzés:
39 mérkőzés 16 gól
Válogatottság:
25 mérkőzés 5 gól

www.fradi.hu
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Az elmúlt 9 szezonjában mindössze egyszer
teljesített 10 gól alatt az NB I-ben

19/06/19 11:18

FUTBALL #

EGY
KÖZÜLÜNK…

AMÍG ÉLEK, NEM FELEDEM a pillanatot. Június
hatodikán, délelőtt a Fradi legendás játékosával
és edzőjével, Rákosi Gyulával sétáltunk a klubház
felé, s szemtanúi lehettünk annak, ahogy Böde
Dani és Davide Lanzafame hosszú perceken át
öleli egymást. A búcsú pillanata volt ez. Néhány
perc múlva aztán az olasz center az autójával
kifelé hajtva hangos dudaszóval és a szurkolóktól oly gyakran hallott ”Böde Dani, Böde Dani!”
kiáltással köszönt el a barátjától. Gyula bácsival nehezen éltük meg a pillanatot, mert mi is
nagyon megszerettük Danit, aki sohasem beszélt
mellé, mindenkin segített, ugyanaz a remek srác
maradt, aki 2012-ben Paksról érkezett, s most
oda is tér vissza.
A hét év alatt rengeteg hívet szerzett önmagának és a Ferencvárosnak. A mai, műcelebektől
hemzsegő világban ugyanis a klubnak is előnyös,
ha ilyen jólelkű, nyíltszívű sportembert állíthat
példaképül a gyerekek elé. S persze jól jár a
Paks is, mert hirtelen több fradista hívet szerzett
magának. A napokban megéltem azt is, hogy
más csapatok riválisai érdeklődtek Dani madocsai címe felől, mert levélben szeretnék kifejezni
elismerésüket, tiszteletüket, barátságukat.
Ezek a példák is jelzik, lehet, hogy akadtak
pengésebb, gyorsabb, jobban fejelő centerek
Daninál, Albert Flórián óta azonban ekkora
ünneplést és szeretetet senki sem kapott. A
találataival rangadókat döntött el – kétszer a lilák
ellenit –, márpedig hiába jólelkű és őszinte srác,
azért ezek is erősen hozzájárultak az átlagosnál
nagyobb rajongáshoz.
Június hatodikán kétszeres bajnokként, háromszoros kupagyőztesként, az NB I gólkirályaként
tért vissza Paksra, s fradistaként a válogatottban
is letette a névjegyét. Ha 2015-ben, a szünetben beállva két góljával nem fordítja meg a
Feröer-szigetek elleni hazai selejtezőt, a válogatott nem jut ki a 2016-os Eb-re.
Távozásával új fejezet kezdődik a Fradi és az ő
életében is, ám kétségtelen: Böde Danit mindig
szeretni fogják majd a zöldek hívei. S figyeljék
csak meg, milyen lesz a fogadtatása ellenfélként
a Groupama Arénában…

Nem is vitás, Böde Dani a fradisták első
számú kedvence. Hozzá kéne tennem,
hogy volt, de nem visz rá a lélek... Mégpedig azért, mert népszerűsége csúcsán is
megmaradt ugyanannak az őszinte embernek, mint amilyennek 2012-ben megismertük. Több történetet hozhatnék fel arról,
milyen nyíltszívű, eredeti egyéniség, most
csak a legutóbbit elevenítem fel.
Az FTC Baráti Körben is évek óta ténykedő
kisbéri Fradi-szurkoló egy helyi család megható történetét mesélte el centerünknek:
a komoly nehézségekkel küzdő famíliában
ő a nagy kedvenc, s hát a nevével ellátott
mezzel hatalmas örömet szerezne. Dani
azonnal jelezte, velem egyeztessenek, s az
Újpest elleni rangadó után általam kapják
meg a mezt. Ismerem Danit, tudom, hogy
ha valamit megígér, azt betartja, ám azt is
pontosan tudtam, hogy a frenetikus hangulat, az ünneplés közepette leránthatják
róla a mezt, vagy elkérhetik tőle a pályán.
A meccs után aggódva láttam, hogy Dani
félmeztelenül ünnepel. A kisbéri szurkoló
riadtan hívott fel: mi lesz így a dresszel?
Próbáltam nyugtatni, ha Dani megígérte,
nem lesz gond. Egy órán keresztül vártam
rá a Groupama Aréna bejárata előtt, az
összes futballista kijött már, csak ő nem.
A kisbériek jobb híján a közeli kávézóban
ütötték el az időt, én viszont egy idő után
felnéztem az emeletre, hátha a kedvenc
a hátsó lépcsőn jutott fel a csapatvacsorához. Így is történt, s amikor meglátott,
azonnal elővette a dresszét, mondván, a
biztonság kedvéért Haáz Ferenc technikai
vezetővel bevitette azt az öltözőbe.
Amikor a kisbériek átvették a mezt, majdnem elsírták magukat örömükben. Azért
szeretik a fradisták ennyire Böde Danit,
mert maguk közül valónak tekintik.

322 MÉRKŐZÉS
136 GÓL

!

Ötször volt házi gólkirályunk, csak az elmúlt két szezonban akadt
riválisa Varga Roland és Davide Lanzafame személyében
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# FUTBALL

ESÉLY

A VISSZATÉRŐKNEK
ÉS A FIATALOKNAK
A télen hét új játékos érkezett a
Fradiba, Sergei Rebrov már akkor
elmondta, hogy nyáron nem számít
ekkora mozgásra, hiszen a Bajnokok
Ligája-selejtező előtt kevés idő
lesz az érkezőket beépíteni. Ennek
megfelelően valóban csak kisebb
változások történtek eddig a nyáron
a keretben. Az már biztos, hogy Böde
Dániel és Fernando Gorriarán távozik,
továbbá Gróf Dávid személyében
Dibusz Dénes vetélytársat kap, s
kölcsönből visszatérve többek között
Priskin Tamás is esélyt kap ukrán
vezetőedzőnktől.
SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID, NOVÁK MIKLÓS
Böde távozására fel lehettek készülve a ferencvárosi vezetők és szurkolók egyaránt. Ivan
Petrjak sorsa már korábban eldőlt, Holczer
Ádám pedig Bödével együtt Paksra igazolt,
hogy átadja a helyét Gróf Dávidnak. Az azonban
mindenkit meglepetésként ért, hogy Gorriaránnak is mehetnékje van. Az uruguayi középpályás
szabadsága alatt még csak azt posztolta, hogy
a télen klubot váltana, de ahogy teltek-múltak a
napok, érezni lehetett, már a nyáron sor kerülhet erre.
Június 7. fontos határidő volt, a csapat ekkor
utazott el az első edzőtáborba, az osztrák–szlovén határ közelében fekvő Bad Radkersburgba.
Nos, Gorriarán sem szállt fel a buszra...
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Két ifjú kapusunk, Varga Ádám és Bánki Márton is a
Fradiban ”születtek”, kezdetektől nálunk rúgják a labdát

19/06/19 15:08

FUTBALL #

A VÁLOGATOTTAK CSAK A
FELKÉSZÜLÉS
MÁSODIK ETAPJÁRA CSATLAKOZTAK A TÖBBIEKHEZ

Mint ahogyan csapatunk egyik új szerzeménye, Gróf Dávid sem. Igaz, ő Dibusz
Dénessel, Lovrencsics Gergővel, Varga
Rolanddal, valamint a szlovén válogatottat
erősítő Miha Blaziccsal egyetemben igazoltan volt távol. Ők, a válogatottak, csak a
felkészülés második etapjára csatlakoztak a
többiekhez.
Ott volt viszont a keretben Leandro, aki
– szerencsére – ezek szerint úgy döntött,
37 évesen ráhúz még egy évet, továbbá a
sérülésből felépült Sigér Dávid, Otigba Ken-

KÖLCSÖNJÁTÉKOSAINK
SZEREPLÉSE
Priskin Tamás
Rui Pedro
Silye Erik
Kundrák Norbert
Csernik Kornél

Haladás (ősz és tavasz)
Haladás (tavasz)
Mezőkövesd (ősz és tavasz)
Soroksár (ősz és tavasz)
Soroksár (tavasz)

21
17
24
45
18

meccs 7 gól
meccs 5 gól
meccs
1 gól
meccs 15 gól
meccs 4 gól

neth és Sztefan Szpirovszki, illetve második
nyári szerzeményünk, a Sahtar Donyeckből
kölcsönvett Olekszandr Zubkov is.
Több régi ismerőst is köszönthettünk.
Kölcsönből visszatérve Priskin Tamás,
Rui Pedro (egyaránt Haladás), Silye Erik
(Mezőkövesd), valamint két ifjú, Csernik
Kornél és Kundrák Norbert (Soroksár)
bizonyíthat Rebrovnak. Cserniken és
Kundrákon felül további hét fiatal
játékos kapott lehetőséget, hogy
felhívja magára a figyelmet az edzőtáborban: két kapus, Varga Ádám
(1999-es születésű), Bánki Márton (2001),
továbbá Könczey Márk (2000), Szabó
Richárd (2000), Takács Zsombor (1999),
Csonka András (2000),
Szerető Krisztofer (2000).
Mindent egybevetve való
színűnek tűnt, hogy a
nyáron még formálódik
a Ferenc- város
kerete.

!

Leandro a legutóbbi szezonban az NB I negyedik legidősebb
játékosa volt, jövőre jó eséllyel pályázik az első helyre is
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REBROV
HÍVÓ
SZAVÁRA

Olekszandr Zubkov
az előző idényben is
kölcsönben, az ukrán
negyedik helyezett
Mariupolnál szerepelt.
A 22 éves ukrán bajnok
jobbszélső meghatározó tagja volt a 2016ban ifjúsági Bajnokok
Ligája-döntőig jutó
Sahtarnak, majd a felnőttek között is nyert
trófeákat (kétszeres
bajnok, háromszoros
kupagyőztes), igaz,
kevesebb játéklehetőséggel. Végigjárta az
ukrán utánpótlás-válogatottakat is, a felnőttek között viszont
egyelőre még nem
mutatkozott be. Jó
ajánlólevéllel érkezett
a Fradihoz, a bejelentést megelőző napon
akrobatikus mozdulattal szerzett gólt a
Zorja Luhanszk ellen az
ukrán bajnokságban.
– Nagyszerű egyesületbe érkeztem, és
minden erőmmel azon
leszek, hogy a lehető
leghamarabb bizonyítsam, megérte idehozni
engem. Sergei Rebrov
hatalmas név Ukrajnában, mindenki követi az
edzői karrierjét. Ihor Haratinnal is beszéltem, ő
is csupa jót mondott az
egyesületről – beszélt a
döntéséről.
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# FUTBALL

KIKÉPZŐTÁBOR
A PARADICSOMBAN

Mindössze két és fél hetük volt
labdarúgóinknak, hogy kipihenjék
magukat a 30. bajnoki címről emlékezetessé váló idényt követően.
Június 5-én a játékosok ismét a
Népligetben voltak, 7-én pedig
már indultak is az első edzőtábor helyszínére, az ausztriai Bad
Radkersburgba. Azért kellett ilyen
korán kezdeniük, mert július 9-én
vagy 10-én már a Bajnokok Ligájában kell maradandót alkotniuk.
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

VEZETÜNK?
SZUPER!

A magyar válogatott Azerbajdzsán elleni
Európa-bajnoki selejtezője alatt Sergei Rebrov
éppen edzést tartott. A tréning körülbelül a
találkozó 60. perce körül ért véget. Ukrán
mesterünk elsőként érdeklődött a stáb többi
tagjától, akik természetesen a telefonon
csüngve követték az eseményeket. – Hogy
áll a meccs? – kérdezte rögtön Rebrov, majd
miután örömmel közöltük vele, hogy – akkor
éppen 2-0-ra – vezetünk, mosoly kíséretében,
’szuper’ szóval konstatálta az állást.
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Jelenlegi keretünkből Lovrencsics Gergőnek van
a legtöbb válogatottsága 32 szerepléssel

19/06/19 15:08

FUTBALL #

EGYBŐL A MÉLY VÍZBE

Már a szünet ötödik napján arra vártam,
”
hogy jöhessek” – mondta például együttesünk védője, Botka Endre.
Ugyanúgy kezdek, mint amikor 17 éves
”
voltam. Az ember mindig izgul kicsit,
hiszen újra és újra meg kell küzdeni a csapatba kerülésért” – ezt pedig a 37 éves,
újabb egy évvel szerződést hosszabbító
elnyűhetetlen játékosunk, Leandro nyilatkozta.
Együttesünk körülbelül négy óra buszozás után érkezett meg Bad Radkersburgba. A vasfegyelmet és a tökéletes
erőnlét fontosságát mindig szem előtt
tartó Sergei Rebrovot ismerve egyáltalán
nem volt meglepő, hogy az ebéd és egy
nagyon rövid pihenő után délután máris
az edzőpályára vezényelte a csapatot. Aki
azt gondolta, hogy átmozgató cicázásnál,
kocogásnál nem vár rá több, az nagyot
tévedett: kétórás, taktikai gyakorlatokkal,
különböző technikai feladatokkal, kétkapus játékkal teletűzdelt, kimerítő edzést
tartott az ukrán tréner.

MUTASS VALAMIT,
ÉS MARADHATSZ!

Az utazó keretben számos, kölcsönből
visszatért, illetve utánpótláscsapatunkból
felhívott labdarúgó is helyet kapott. Rebrov pedig nem sokat várt, hogy mindenki
értésére adja, senki sem nyaralni jött.
Már a második nap így nyilatkozott:
Szeretném látni, hogy akik itt vannak,
”
motiváltak. Meg kell mutatniuk, milyen
minőség van bennük. Mindenki azért
jött, hogy a keretben maradjon. Akik
velünk tarthattak, megérdemelték, hogy
elhozzuk őket, de még egyszer ismétlem:
mutatniuk kell valamit!”
Szavai pedig célt értek, ez egyből kiderült,
amikor másnap az egyik kölcsönből
visszatért labdarúgónk, az előző idényt
Mezőkövesden töltő Silye Erik beszélt
céljairól. A 22 éves balhátvéd a tökéletes
minőségű osztrák edzőpályákat is felszántotta, ráadásul olyan pozícióban játszik,
ahol mindenképp elkél az erősítés.
Ha a posztomon három ember lenne
”
még rajtam kívül, akkor is ugyanilyen mo-

!

tivált lennék. Hiszen mi lenne annál nagyobb
siker Magyarországon, mint a Ferencváros
kezdő tizenegyében pályára lépni? Egy
emberrel kell megküzdenem, vagy néggyel,
nem oszt, nem szoroz. Mindent megteszek,
hogy előbb vagy utóbb, de a Fradi kezdőjében legyek” – mondta eltökélten.

LEOSZTOTT FELADATOK

Külföldön természetes, Magyarországon a
Ferencvárosnál válik először trenddé, hogy
a vezetőedzőt nemcsak egy, hanem több
másodedző is segíti.
Van, amelyikünk sokkal jobban fóku”
szál a játékrendszerre, a stílusunkra. Más
inkább az akcióink elemzésére, a cselekkel
kapcsolatos feladatokra figyel. És van, aki
a csapat szervezettségére, a pozícióváltásokra, a pályán belüli időzítésre” – legújabb
másodedzőnk, a márciusban érkezett, spanyol Unai Melgosa így foglalta össze Ausztriában, hogyan osztják fel Máté Csabával és
Alberto Boschsal a munkát.
A felkészülés június 23-a és július 5-e között
újabb ausztriai edzőtáborral folytatódik,
hogy július elején végre kezdetét vegye
Európa legrangosabb sorozata, a Bajnokok
Ligája. Soraiban a Ferencvárossal.

Mindössze öten játszották végig mind a négy Eb-selejtezőt:
Lovrencsics Gergő, a három németországi légiós és Nagy Ádám
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MAGYAROK
Bad Radkersburg
Ausztriában, az osztrák–
szlovén határ közvetlen
közelében helyezkedik
el. A határt itt a Mura
folyó jelenti, a felette húzódó – és a világháborúk
során rendre lerombolt,
majd legutóbb 1968-ban
újjáépített – híd köti öszsze Bad Radkersburgot
ikervárosával, a szlovéniai Gornja Radgonével.
A városból kitűnik a 13.
században, a magyarok
elleni erődrendszer részeként felhúzott hatalmas fal. Amúgy klasszikus osztrák kis település:
nyugodt, csendes, templomokkal tarkított, ahol
az ember úton-útfélen
magyar szavakat hall.
A hotel recepciósa, a
főtér sarkán álló presszó
csaposa is kedvesen,
magyarul köszönti a
Ferencváros arra tévedt
küldöttségét.
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EMLÉKEZZÜNK
INKÁBB
A KÉT 2-0-RA!
A zsinórban nyolcszoros bolgár bajnok
Ludogorec az első ellenfél a BL-selejtezőben.
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

A FERENCVÁROS AZ ELMÚLT négy esztendőben
mindannyiszor különlegesen keserves módon búcsúzott a kontinentális kupaküzdelmek selejtezőitől.
2015-ben, az Európa-ligában a bosnyák Zseljeznicsar
a Groupama Arénában a 90. percben szerzett góllal
nyert 1-0-ra, majd Szarajevóban 2-0-ra verte a kissé
hitehagyott Fradit. 2016-ban a BL-kvalifikációban az
albán Partizan Tirana 1-1-gyel érkezett Budapestre,
ahol elvétve kísérletezett támadással, de Hüsing
kapitális öngóljával így is elcsípte az 1-1-es döntetlent,
és tizenegyespárbajban továbblépett. 2017-ben, már
ismét az EL-ben az FTC remek első félidőt produkált
a Midtjylland ellenében, és 2-0-ra vezetett is, ám a
szünet előtti utolsó momentumként a játékvezető túlzott szigorral, büntetővel és piros lappal szankcionálta
Koch szabálytalanságát, a dánok így 4-2-re fordítottak, és ezzel minden el is dőlt. 2018-ban, megint az
EL-ben, az izraeli Maccabi Tel-Aviv egalizált az Üllői
úton a 91. percben 1-1-re, és a visszavágó 1-0-s, kiesést
jelentő végeredménye is a hosszabbítás – igaz, ezúttal
az első felvonás hosszabbítása – során alakult ki.
Mindebből akár arra is következtethetnénk, hogy a
kétszer 40 perces játékidő sokkal kedvezőbb esélyeket kínálna a Ferencváros számára, de a 2019/20-as
európai kuparajt előtt természetesen nem ebben
reménykedünk. Hanem abban, hogy a korábbiaknál
fegyelmezettebb, koncentráltabb, racionálisabb stílus
hozhatja meg a régen áhított sikert.

www.fradi.hu
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Amihez persze mindig szükséges némi szerencse
is, már az első pályára lépés előtt, a sorsoláskor. A
BL-selejtező első és második fordulójának párosítását június 18-án és 19-én készítették el, előzetesen ismertté vált, hogy az FTC nem kiemelt, tehát
habkönnyű riválisra nem számíthat. A sorsolás
délelőttjén aztán a kontinentális szövetség, az UEFA
az egyes kasztokon belül is csoportokat hozott létre,
így a lehetséges vetélytársak száma ötre szűkült: a
bolgár Ludogorec, a szerb Crvena zvezda, az északmacedón Shkëndija, a svéd AIK és a kazah Asztana
maradt képben.
Kívánságlisták készítéséhez rövid volt az idő, de különösebb kockázat nélkül kijelenthetjük: senki nem áhítozott a Ludogorecre. Mégis sikerült kifogni a bolgár
labdarúgás legújabb elit klubját. Nem állíthatjuk, hogy
a patinásabbakról vagy csak korábban létrejöttekről
kedvező emlékeket őrzünk; 1977-ben a Marek Sztanke Dimitrov, 1979-ben a Lokomotiv Szófia jelentette
az UEFA-kupában a végállomást, mindketten 3-0-s
hazai előnyükből őriztek meg egy gólt, és kaptak
ki 2-0-ra Budapesten. A Fradi most itthon kezd, s a
2-0-val persze előre kiegyeznénk. A visszavágón így
elég lenne egy döntetlen körüli eredmény.
Az ugyancsak zöld-fehér Ludogorecet már a harmadik évezredben, 2001-ben alapították, és 2010 nyaráig a bolgár harmadosztályban rejtőzködött. Onnantól
viszont rohamléptekkel haladt: újoncként zárt az élen

!

A Fradi a hetvenes években kétszer is bolgár ellenfelet
kapott az UEFA-kupában – kevés sikerélménnyel
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a másodvonalban, majd szintén friss húsként” triplá”
zott az első osztályban, elhódítva a bajnoki címet, a
kupát és a szuperkupát. Ma már nyolcszoros bajnok,
tehát diadalait zsinórban érte el, s tinédzser” kora
”
ellenére komoly nemzetközi kupatapasztalattal is
büszkélkedhet. 2013–14-ben az Európa-liga csoportkörébe jutva, majd onnan is továbbhaladva, csupán
a nyolcaddöntőben adta meg magát a Valenciának, a következő szezonban pedig a BL-főtáblára is
feliratkozott. Majd ezt megismételte, az elmúlt két
kiírás alkalmával aztán ismét az EL-ben vitézkedett, a
Milannal nyolcaddöntőzött. Hogy valami – számunkra
– biztatót is mondjunk, a tavalyi BL-selejtező második
körében a Videoton állta a bolgárok útját, 180 perc
során 1-0-s összesítéssel.
A Ludogorec keretében hemzsegnek a légiósok, a
legnagyobb kontingens a braziloké, tavasszal hat fővel képviseltették magukat. A garnitúra összértéke a
transfermarkt kimutatása szerint 48 és fél millió euró,
a legtöbbre, 4 millióra a brazil balhátvédet, Natanaelt
taksálják. Csupán tényként közöljük: a Ferencváros
összértéke éppen alulról súrolja a 20 milliót. Mindezek alapján azonban ne vonjuk le azt a téves következtetést, hogy a továbbjutási esély kettő az öthöz.
Itt tartottunk lapunk nyomdába adásakor, a 2. BL-selejtező sorsolását már írásunk után, egy nappal az 1. fordulóé után ejtették meg. Bízzunk benne, hogy utólag nem
kell azt mondanunk: nekünk már úgyis mindegy volt.

!

Az európai góllövők versenyében 1981-ben Nyilasi Tíbort
a bolgár Georgi Szlavkov előzte meg
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A GARNITÚRA ÖSSZÉRTÉKE A TRANSFERMARKT
KIMUTATÁSA SZERINT
48 ÉS FÉL MILLIÓ EURÓ,
A LEGTÖBBRE, 4 MILLIÓRA
A BRAZIL BALHÁTVÉDET,
NATANAELT TAKSÁLJÁK.
CSUPÁN TÉNYKÉNT KÖZÖLJÜK: A FERENCVÁROS
ÖSSZÉRTÉKE ÉPPEN ALULRÓL SÚROLJA A 20 MILLIÓT. MINDEZEK ALAPJÁN
AZONBAN NE VONJUK LE
AZT A TÉVES KÖVETKEZTETÉST, HOGY A TOVÁBBJUTÁSI ESÉLY KETTŐ AZ
ÖTHÖZ.
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Egy a Fradi-tábor: rengeteg bérletes kézilabda-, jégkorong- és
vízilabda-törzsszurkoló is ott volt az ünneplő tömegben
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EGYÜTT MEGINT

SIKERÜLT!
Felejthetetlen, csodálatos fiesztával ünnepelt május 19-én a Budapest
Parkban a Fradi-család, aki ott volt, élete végéig emlegeti ezt az estét.
Tökéletes volt a helyszínválasztás, a szervezés, a hangulat: a harmadik
csillag, azaz a 30. bajnoki cím megünneplése méltó volt a klub hagyományaihoz. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Az időjósok nem sok jót ígértek a fieszta napjára, ám a fradisták annyira
vágytak már a harmadik csillagra, hogy nem érdekelte őket az égi áldás,
s folyamatosan zengték a régi szlogent: Eshet eső, fújhat szél, elindul, ki
”
zöld-fehér…” S el is indultak. A Tábor Felcsútra a záró bajnokira, mások
a Budapest Parkba, s akadtak, akik a IX. kerületben található fotókiállítást járták körbe, amelyen 758 (!) fotóval nosztalgiáztak, mielőtt átadták
volna magukat az ünneplésnek. Noha az időjárás nem volt kegyes az
emberekhez, a kapunyitáskor még sütött a nap, talán ezért is álltak már
ekkor hosszú sorokban a drukkerek a bejárat előtt.
A Budapest Parkban, a hatalmas kivetítőn közösen nézhettük meg a
csapat utolsó bajnoki mérkőzését, Kovács Kokó István házigazda a
színpadon három egykori remek labdarúgónkkal, Albert Flórival, Telek
Andrással és Lisztes Krisztiánnal elemezte a látottakat, majd a legendás
jobbszélső, Szőke István és a zseniális zeneszerző, énekes, a hatalmas
Ferencváros-szurkoló Balázs Fecó is csatlakozott a társasághoz. A hangulat egyre fokozódott, zúgott a Hajrá, Fradi!”, s amikor lefújták a talál”
kozót, biztossá vált, hogy Davide Lanzafame 16 találattal holtversenyben
gólkirály lett.

!

Több kiváló sportolónk is ünnepelte focistáinkat, többek között
Nagy Gergő, Lukács Viktória vagy Bíró Blanka
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A csapat még Felcsúton ünnepelt, amikor Várkonyi Attila, alias DJ
Dominique vette birtokba a színpadot, s hamarosan több ezer torokból csendült fel az Ismerős Arcok kultikus dala, a Nélküled. Megható
pillanatokat éltünk át, amikor generációtól függetlenül mindenki szenvedélyesen énekelte, hogy egy vérből valók vagyunk!” A közismert
”
Fradi-nóták mellett zúgott a Ria-ria-Hungária!”, eközben a csapat,
”
rendőri felvezetéssel, elindult Felcsútról a fővárosba. Az út mentén
sállal és zászlókkal több százan várták az impozáns Fradi-buszt, Ku”
tya”, a közkedvelt buszsofőr örömében folyamatosan dudált a szurkolóknak, néhányan az autópályán, a felüljáróról zöld füsttel üdvözölték a bajnokokat. A játékosok a telefonjaikkal felvették a jeleneteket,
elvégre ilyen ünneplésben keveseknek van részük idehaza.
A csapat először a Groupama Arénához sietett, ahol a hagyományoknak megfelelően Albert Flórián szobránál Böde Dani akasztott egy
Bajnokcsapat feliratú Fradi-sálat a Császár nyakába, ezt követően
jöhetett az össznépi buli. A futballisták nagyon várták a találkozást a
szurkolókkal, hiszen órák óta jöttek a hírek, hogy milyen sokan vannak
már a helyszínen, s bizony, amikor megérkezett a csapat, tízezren is
lehettek a Budapest Parkban.
A klub korábbi ötven bajnoka, köztük legendás futballisták várták
sorfalat állva az együttest, közben Hamberger Ádám, a B-közép vezetője a színpadról olyan erővel pörgette fel a szurkolókat, hogy annak
hatása alól senki sem tudta kivonni magát. A két ősfradista házigazda,
Kokó és Szasza egyesével hívta színpadra a játékosokat, a szakmai
stáb tagjait, akiket óriási ováció fogadott, a legnagyobb persze Böde
Danit. Amikor Dani felemelte a bajnoki serleget, hangrobbanás rázta
meg a parkot…
A hangulat a tetőfokára hágott, még a vasszigoráról híres ukrán
vezetőedző, Sergei Rebrov is folyamatosan mosolygott. Boldog
volt mindenki, játékos, szurkoló, vezető. Az ünneplés a színpadon
ezután Náksi Attila és Lotfi Begi irányításával zajlott, táncolt, énekelt
mindenki, híven a fieszta jelmondatához: Együtt írtunk történelmet,
”
együtt ünneplünk!” A csapat és a szakmai stáb tagjai ez idő tájt már
az erkélyen pezsgőztek, majd közös fényképekre került sor, bárki
lefotózhatta magát a bajnoki serleggel. Noha vigasztalanul zuhogott
az eső, mégsem akart senki hazamenni, elvégre mindenki tudta jól,
egyedi, vissza nem térő az alkalom a közös boldogságra, a Fradi iránti
szeretet össznépi megnyilvánulására.
Sokan bőrig ázva hajnali kettőkor is táncoltak még a színpad előtt,
senki sem kívánta, hogy a régen tapasztalt ünneplésnek vége legyen.
A remekül megszervezett fiesztán tökéletesen egymásra talált a csapat és a közönség, jó volt látni, hogy sok család feleségestől, gyerekestől kilátogatott a Budapest Parkba, ami ugyancsak tradíció, hiszen
a fradizmus leggyakrabban apáról fiúra száll.
Csodálatos, felejthetetlen nap volt május 19., Milán és Ivó napja, utóbbi
neve napját sűrű koccintások közepette, vidáman emlegették az emberek... Ám a fő szeretet a csodának járt, amit úgy hívnak: Ferencvárosi Torna Club, az első egyesület Magyarországon, amelynek három
csillag virít a mezén!
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Egészen éjjeli kettő óráig tartott a mulatság a zivataros
időjárás és a hétfői munkanap ellenére
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NOHA VIGASZTALANUL ZUHOGOTT
AZ ESŐ, MÉGSEM AKART SENKI HAZA
MENNI, ELVÉGRE MINDENKI TUDTA
JÓL, EGYEDI, VISSZA NEM TÉRŐ AZ
ALKALOM A KÖZÖS BOLDOGSÁGRA,
A FRADI IRÁNTI SZERETET ÖSSZNÉPI
MEGNYILVÁNULÁSÁRA

!

Játékosaink is ”felhőtlenül” ünnepeltek, Mikalaj Szignyevics
vezetésével többen is lementek az esőben táncoló szurkolók közé
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2
1

HANGULATFOKOZÓ
SZÍNEK

HA NYÁR, AKKOR A ZÖLD ÉS A FEHÉR! KÉZENFEKVŐ VÁLASZTÁS
AZOKNAK, AKIK A KELLEMES SZÍNEKET SZERETIK, ÉS SZINTE
KEDVENC CSAPATUK MEZÉBEN ALSZANAK.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ
1) GUCCI GUILTY COLOGNE EDP 50 ml 21 590 Ft / Müller–Douglas–Marionnaud Parfümériák
2) BEOPLAY H9i 159 990 Ft / beoplay.com
3) CASIO LWS-1000H-8AVEF karóra 12 990 Ft / casio-watch.hu
4) FRADI BY SAXOO galléros póló 8990 Ft / shop.fradi.hu
5) NIKE ZOOMX VAPORFLY NEXT futócipő 250 € / nike.com
6) FRADI ZIPPO öngyújtó 9990 Ft / shop.fradi.hu

3

5

FRADI
SHOP

FRADI
SHOP

4
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Nyári estékre a frissítő italokból is zöld-fehér a jó választás:
a Fradi Shopban gyümölcsital, sör és bor is kapható
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2

FRADI
SHOP

1

3

1) DESIGUAL HULK póló
36,95 € / desigual.com
2) FRADI kulcstartó
990 Ft / shop.fradi.hu
3) NIKE 2018/19 TOTTENHAM
HOTSPUR STADIUM THIRD rövidnadrág
35 € / nike.com
4) H&M rövid ujjú body
1495 Ft / hm.com
5) NATIVE HOWARD cipő
5990 Ft / tranzitshop.hu
6) BURTON baseballsapka
6900 Ft / store13.hu
7) FJÄLLRÄVEN KÄNKEN ART hátizsák
32 990 Ft / pig-shoes.com
4

5
6

!

Kulcstartókból is széles kínálat vár a Fradi
hivatalos ajándékboltjában
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3

2

1) WOMEN’SECRET fürdőruha
9895 Ft / womensecret.com
2) BUTLERS smoothie-üveg 500 ml
2490 Ft / butlers.hu
3) SLYDES PALM JUNGLE papucs
4495 Ft / mybrands.hu
4) ROSSETTI karibi karkötő
590 Ft / rossettibizsu.hu
5) CLINIQUE HIGH IMPACT
MASCARA dúsító szempillaspirál
7400 Ft / clinique.hu
6) RESERVED ruha
12 995 Ft / reserved.hu

1

4

6
5
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A Fradi Shop immár 3 éve felkészülten várja a strandszezont, az
úszódresszek mellett törölköző és napszemüveg is kapható
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1

2

1) BENETTON optikai keret
21 900 Ft / Laczó Optika
2) VANS COMFYCUSH OLD SKOOL cipő
21 990 Ft / pig-shoes.com
3) FOLKLORE körömlakk
1900 Ft / mayfairselection.hu
4) PANDORA függőcharm
16 900 Ft / pandora.net
5) H&M fürdőruha
1995 Ft / hm.com
6) H2X NWE ONE LADY karóra
9900 Ft / fashionwatch.hu
7) ZARA rövidnadrág
3595 Ft / zara.com
4

3

6
7
5

!

A nyári melegben nem érdemes már mezt húzni alváshoz,
inkább szerezz be Fradi-címeres ágyneműt a Fradi Shopból
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# FUTBALL

SIKERREL
MEGVÍVOTT
OSZTÁLYOZÓ
VÁLTOZIK

A RENDSZER

Nagyon sokszor illettük kritikával a labdarúgó-utánpótlás versenyrendszerét,
miszerint a három legidősebb korosztály együtt
eshetett ki vagy juthatott
fel az U16 és az U17 együttes pontszáma, illetve az
U17 helyezése alapján. Az
MLSZ június 11-én megtartott ülésén kimondta,
hogy megváltoztatja ezt
a szisztémát, a részletek
még nem ismertek.

AZ EGÓK MENEDZSE
LÉSÉNEK KORÁT
ÉLJÜK, ÉS SAJNOS
SOKAN NEM
HELYÉN KEZELIK
AZ ITTENI MUNKÁT
ÉS A GYEREKEK
TEHETSÉGÉT
www.fradi.hu
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Idén sem sikerült elkerülni a bennmaradásért kiírt osztá
lyozót, de legalább ott mentette a menthetőt U17-es
labdarúgócsapatunk: 10-3-as összesítéssel (4-1, 6-2) múlta
felül a MOL Vidi FC-t, és a kiemelt akadémiák között tartotta
a Ferencvárost. Prukner Lászlóval, az FTC utánpótlásigazgatójával értékeltük az idényt. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
A legfontosabb, hogy sikerült kivívni a bennmaradást, de az semmiképp sem pozitív, hogy
ismét osztályozóra kényszerültünk.
Az előző idényben már jóval a vége előtt eldőlt,
hogy osztályozót kell játszania a klubnak, most
viszont az utolsó fordulóig éles volt a verseny.
Nagyon nem kívántuk ezt a végkimenetelt, de
mert kettős győzelemmel bennmaradtunk a
nyolc kiemelt akadémia között, talán jobb is,
hogy így alakult. Ezen a két mérkőzésen ugyanis
csapatként és egyénileg is fejlődtek a gyerekek,
igazán küzdeniük kellett.
Mi volt a gond idény közben?
Alapvetően nem jó a rendszer, és ez már évek
óta nyomta a bajnokságban szereplő csapatokat.
Talán ennyi edzőváltás sehol sem volt, mint ennél
a nyolc kiemelt akadémiánál az U17-es korosztályban… Nálunk a hullámvölgyek okozták a legtöbb
problémát, le kell vonnunk ebből a tanulságot.
Hová lehet most pozicionálni a Ferencváros
labdarúgó-utánpótlását?
Még némi lemaradásban vagyunk azokkal a
csapatokkal szemben, amelyek összevásárolják
a játékosokat, korosztályonként évente hatvan-nyolcvan millió forintot költenek átigazolásokra. Ezt a Fradi nem engedheti meg magának.
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U12-es csapatunk az Újpestet megelőzve,
veretlenül az élen végzett
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FUTBALL #

EGYETLEN
DOBOGÓS

De léptünk előre,
egyre kevesebb
tehetség akar
elmenni tőlünk, és
ahogyan jobbak
lesznek az eredményeink, úgy
tudunk majd egyre
több minőségi
gyereket hozzánk
vonzani. Jelenleg
azonban az átigazolási piacon nem
mi vagyunk az a
klub, amely a legügyesebb gyerekek közül válogathat. Sok tehetségünk van, közülük lényegesen
több marad itt, mint korábban, de
nagy a konkurencia.
Egy éve dolgozik a Ferencvárosnál. Elégedett az első
esztendővel?
Azt nem nekem kell látnom, hogy
van-e változás, hiszen az előző
időszakot nem ismertem. Tény,
hogy a Fradi nimbusza az utánpótlás-nevelés színterén kicsit
megkopott, ezért más csapatok,
főként az MTK, a Honvéd és a
Puskás Akadémia előre tudott

!

Több mint 50 kollégával dolgozik közvetlenül
az utánpótláscsapatoknál
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törni, és a még
meglévő fölényüket kihasználják.
Dolgozunk azon,
hogy a klub múltját, identitását, történelmét megillető
megítélése legyen
az utánpótlásnak
is. Ez nem egyszerű, sok ellenállásba
ütközünk, igyekszünk a szülőket
is meggyőzni, de
sokszor nehezebb dolgunk van
velük, mint a gyerekekkel. Az
egók menedzselésének korát
éljük, és sajnos sokan nem helyén
kezelik az itteni munkát és a gyerekek tehetségét.
Hogyan tovább?
Szükség van szemléletváltásra, és
bízom is ebben. Nekem is át kellett értékelni a munkámat, többek
között a Double Pass sportigazgatói, illetve akadémiai igazgatói
képzés hozadékát már júliustól
szeretnénk beépíteni a működésünkbe, ezen dolgozunk, amíg el
nem kezdjük az új szezont.
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Ha az utánpótlásban az eredmény
nem is elsődleges, a tabella valamit
mégiscsak mutat – a mögöttünk
hagyott szezonban például azt,
hogy az U14-es korosztálytól felfelé egyetlen csapatunk sem végzett
dobogón.
A legidősebbek, az U19 negyedikként zárt, tizenegy-tizenegy győzelem és vereség mellett hatszor
játszott döntetlent. Érdekesség,
hogy a szezont Lisztes Krisztiánnal
kezdte, Lucsánszky Tamással folytatta, majd Házi Lászlóval fejezte
be a korosztály.
Az U17 a hetedik, utolsó előtti
helyen végzett és osztályozóra
kényszerült, igaz, ott mentette a
menthetőt a Székely Tibor által irányított gárda, magabiztosan múlta
felül a MOL-Vidi FC-t.
Az U16 pozitív mérleggel futott be
a negyedik helyre: tizenháromszor
győzött a csapat, tízszer kapott ki
és öt döntetlent játszott.
Az U15 tavaszi szereplése kimondottan pozitív, három-három vereség és döntetlen mellett ugyanis
kilencszer győzött a Fradi, amelyet
tavasszal az Arany Dávidot váltó
Lisztes Krisztián, Jordáki Norbert
duó irányított.
Az U14 télen csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorult a második
helyre, ehhez képest csalódás,
hogy a hatodik helyre csúszott
vissza, ráadásul tavasszal
tizennyolc pontos mínuszt hozott
össze a bajnok, de fél távnál még
ugyanannyi ponttal álló Honvéddal
szemben.
A legkisebb, még nagy pályát
használó csapatunk az U13-as,
amely ezüstérmes lett a Vasas mögött és a Budaörs előtt.

www.fradi.hu
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# FUTBALL

KÉT SZÓT
ISMERNEK...
Zsinórban harmadik bajnoki aranyérmét ünnepelte a Ferencváros öregfiúk
labdarúgócsapata, a hajdani kedvencek stílusosan így járultak hozzá a klub
120. születésnapjához. A siker értékét
növeli, hogy a mezőny legidősebb
csapataként végeztünk az élen – mi
másnak, az összefogásnak, az egymás
és a klub iránti tiszteletnek köszönhetően. Hiába, az öregfiúk is ismerik azt a
bizonyos két szót…
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

www.fradi.hu
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HŰSÉG
Híven jelzi a csapat körüli hangulatot, hogy
kiváló kapusunk, Nagy Gábor szeptemberben jelezte, nyártól ne számítsunk rá, ám a
bajnoki hajrában írt egy levelet a közösségi
hálón, amelyben közölte, bár mindene fáj,
képtelen elszakadni a csapattól, győzött a
közösség és a futball iránti szeretet, azaz
folytatja. Mindezt a maga szeretetteljes
módján megköszönte Nagy Gabinak Kiss
Renáta, öregfiúk csapatunk törzsszurkolója, aki évek óta ádáz harcot vív az alattomos betegséggel, mégis minden meccsen
a partvonal mellől buzdítja a srácokat. S
persze az első csapatot is, Böde Dani a
kedvence, akinek szívhez szóló levelet írt,
arra kérve közkedvelt centerünket, maradjon a Fradiban. Amikor Böde Dani jól
láthatóan meghatódva elolvasta a levelet,
azon nyomban leemelte utolsó, Fradiban
viselt ruhadarabját, a hófehér edzőmelegítőjét – a többit már régen elajándékozta
–, s személyre szólóan dedikálva eljuttatta
azt Kiss Reninek. Böde Dani ismét bizonyította emberi minőségét, Reni pedig sírt
örömében, s arra kérte öregfiúk csapatunk
tagjait, tartsanak össze, mert őt ez a társaság és a Ferencváros iránti szeretet élteti…

!

A 16 gólos Józsi Györgyöt Lisztes Krisztián követi
a góllövőlistán 15 találattal
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NEM VÉLETLEN, hogy már nemcsak az idősebb, hanem a középkorú szurkolók is egyre gyakrabban járnak ki az öregfiúk bajnoki
mérkőzéseire – a hazai fellépéseket mindig hétfő este rendezik a
Népligetben –, hiszen az egykori
Fradi-futballisták hűsége, szenvedélyes játéka, klub iránti szeretete
példaértékű, a Fradi legszebb
hagyományait idézi. Félreértés ne
essék, a csapatban nem mindenki
puszipajtása vagy több évtizedes
cimborája a másiknak, ám összeköti
őket a csoda, amit úgy hívnak: Ferencváros! Amikor pályára lépnek,
megszűnik minden külső körülmény,
csak a klub, a csapat és a győzelem
számít.
Azért nyert újabb bajnoki címet a
csapat, mert mindenki fontosnak
tartotta a közösséget, a címer képviseletét, a társak megbecsülését.
Ennek jegyében autózott fel minden
hétfőn Balog Zoli Győrből, Bojan
Lazics Sárvárról, a technikai vezető
Csizmeg Lajos Sopronból, az öregfiúkat évek óta mély barátsággal
menedzselő Aranyos Dániel pedig
Bajáról. Ezzel olyan példát mutatva,
hogy a többiek is becsületbeli ügyként kezelték a fellépéseket.
Jellemző az összefogásra, hogy
akadt, aki a munkája miatt csak a
második félidőre ért oda az egyik
meccsre, mégis fontosnak tartotta, hogy így is segítse a csapatot.
Éppen ez, az egységünk vívta ki az
ellenfelek elismerését is. Bármerre is
járunk az országban, határon innen
és túl, az emberek mindig azt emelik
ki, mennyire összetartó közösséget
alkotunk.
Pontosan ezért nyertünk sorozatban három bajnokságot, s bár sokat
beszélgetünk a meccsek után, igazából két szót ismerünk. Mindig és
soha. Küzdeni mindig! Feladni soha!
Fradista mindig… (A folytatást
meghagyjuk szurkolóinknak, nálunk
úgyis jobban intonálnak.)

!

IDÉN IS BAJNOKOK
Az FTC öregfiúk csapatában a 2018–2019-es idényben harminc labdarúgó lépett pályára, a bajnokok névsora a következő (zárójelben a pályán
töltött játékpercek).
KAPUSOK: Nagy Gábor (1360), Nagy Tamás (320), Ulicska Zoltán (94);
VÉDŐK: Szűcs Mihály (759), Balog Zoltán (1411), Telek András (738),
Keller József (949), Fehér Ádám (1070), Tóth Róbert (267), Szeiler József
(300), Rázsó Sándor (106), Kikilaji Gábor (74), Zsolnai István (106), ifjabb
Ebedli Zoltán (998); KÖZÉPPÁLYÁSOK: Holló Richárd (1219), Lászka
Balázs (380), Józsi György (1306), Szekeres Tamás (876), Bojan Lazics
(1127), Lisztes Krisztián (1392), Bubcsó Norbert (1243), Szenes Sándor
(518), Földesi János (486), Deszatnik Péter (89), Lengyel Béla (587);
CSATÁROK: Palásthy Norbert (288), Jordáki Norbert (607), Újfalusi Attila
(297), Molnár Tamás (179), Jovánczai Zoltán (224).
A házi gólkirály 16 találattal Józsi György lett, edzőként idén is Dzurják
József irányította az együttest, tiszteletbeli menedzserként továbbra is
Aranyos Dániel segítette csapatunkat, technikai vezetőként az adminisztrációs feladatokat az ősfradista Vass András, Csizmeg Lajos, Rab Tibor
és Márton Kálmán végezte önzetlenül, hiszen a Ferencváros szolgálata és
szeretete nekik is örök szívügy. Mint ahogy a hűséges szurkolóinknak is,
akik hóban, esőben, fagyban is kitartottak a csapat mellett, ami nagyon
sokat jelentett az együttesnek.

BALOG ZOLI GYŐRBŐL, BOJAN
LAZICS SÁRVÁRRÓL, A TECHNIKAI
VEZETŐ CSIZMEG LAJOS SOPRONBÓL, AZ ÖREGFIÚKAT ÉVEK ÓTA
MÉLY BARÁTSÁGGAL MENEDZSELŐ
ARANYOS DÁNIEL PEDIG BAJÁRÓL
UTAZOTT FEL MINDEN HÉTFŐN

Legfiatalabb játékosunk Jovánczai Zoltán 34 évvel, a legidősebbek
Keller József, Szeiler József és Tóth Róbert 53 évesen
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# KÉZILABDA

A LEGJOBBKOR
LENNÉNEK
A LEGJOBBAK
Nyáron még a szétfeszített kézilabdás
versenynaptár is lazul valamelyest. Ez a pihenés
és a felkészülés, a Zöld & Fehérben pedig a
vissza- és az előretekintés időszaka. A ”jók
voltunk és még jobbak leszünk” típusú, nagyjából
jogos összegzéssel csak az a baj, hogy ugyanezt
mondhatjuk el az ellenfelekről is.
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

LAPUNK NYOMDÁBA ADÁSAKOR nemhogy a
Bajnokok Ligája sorsolása nem készült még el,
teljes biztonsággal azt sem jelenthetjük ki, hogy
az FTC-Rail Cargo Hungaria ősztől a BL-ben szerepelhet. Ez alanyi jogon ugyanis csak a Győri
ETO-nak jár, a Fradi második magyarként szabad
kártyához juthat, amire bejelentkezett a Siófok
és az Érd is. Előbbi az EHF-kupa győzteseként és
hazai bronzérmesként, utóbbi talán tréfából vagy
az önértékelési zavar egy jeleként. Értesüléseink
szerint az is elképzelhetetlen, hogy a magyar női
kézilabdázás csupán egyetlen BL-kvótát kapjon,
mint ahogyan az is, hogy a második ne a Ferencvárost illesse. A részletes esélylatolgatással azért
mégis várjuk meg a végleges főtáblát.
A hazai mezőnyben és versenyrendszerben
jóval kevesebb a bizonytalanság: ismét a
hagyományos, oda-vissza alapú körmérkőzéses határoz a sorrendről. A
címvédő Győr megint toronymagas favorit, a negyedik Érd és az
ötödik Vác megelőzése elvárható,
nem is beszélve a többiekről. No
de hogyan számoljunk a harmadik
Siófokkal? Elek Gábor vezetőedző
ekképpen teszi, természetesen elsősorban saját
csapatát elemezve:

www.fradi.hu
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”A Siófok nagyon komoly tényezővé vált, jövőre
ezt a pozícióját meg fogja tartani, és olyan
könnyű pontokat nem fog veszíteni, mint idén. Mi
már azzal jelentősen előreléphetünk, ha a szezont végig együtt tudjuk dolgozni, és nem kell a
végleg vagy átmenetileg kiesők miatt háromszor
is csapatot építenünk, mint az elmúlt idényben.
A sérülések miatt az igazolásaink is nagyon balszerencsésen sültek el, már attól félek, senki nem
mer majd hozzánk aláírni, mert ahogy ideszerződik, megsérül. Akik fizikálisan bírták, azok közül
többen mentálisan merültek ki, mindezek miatt
addigra lettünk a leggyengébbek, amikorra a
legjobbnak kellett volna lennünk.”
A kérdés mostantól az: a 2019/20-as kiírásban mekkora a garancia, azaz sokkal inkább a
remény arra, hogy e fejlődési ív őszről tavaszra
töretlen maradjon? Ennek megválaszolásához
mérleget kell vonnunk a távozók és az érkezők
között.
Megy Nerea Pena, Szikora Melinda, Faluvégi
Dorottya, Farkas Kata, Horváth Dóra és Bobana Klikovac. (Az első kettő nem mellékesen
Siófokra, ”Csibe” Győrbe.) Jön Emilie Christensen és Bánfai Kíra. A két oldal persze így első
látásra nincs arányban; a 25 éves, vb-ezüstérmes
irányító Pena, a kölcsönből visszatérő jobbszél-

!

Tóth Niki a BL-ben 4, míg az NB I-ben és az ifi
bajnokságban egyaránt 36-36 góllal zárta a szezont

19/06/19 12:38

KÉZILABDA #

ÉREMHALMOZÁS
A felnőttek második helyezése
mellé még egy ezüstöt, no és két
aranyat tett hozzá a női szakág
utánpótlása. Az U22 néven futó
együttes újoncként zárt az élen
az NB II Északi csoportjában, 22
mérkőzésén 20 győzelemmel, az
egyetlen komoly vetélytárs Dunakeszit oda-vissza verve. Ősztől
az NB I/B komoly szintemelkedést jelent.
Az ifi korosztály a rácalmási
bajnoki döntőben a hajrában
zsinórban hét gólt lőve, Tóth

OLYAN KÖRNYEZETET KELL TEREMTENÜNK, HOGY A
KISZEMELTJEINK
ÚGY ÉREZZÉK,
ÉRDEMES IDE
SZERZŐDNI, ITT
MARADNI. NEKÜNK
AZ ÉRTÉKEINKET
KELL MEGVÉDENÜNK, EZ A LEGFONTOSABB
FELADATUNK
ső Faluvégi posztjára érkezik. Ha hozzátesszük, hogy a felépült Danick Snelder
középső védőként és beállóként Horváthot
és Klikovacot egyszerre válthatja ki, már
kedvezőbb a kép. És ez csak fokozódik, ha
az idei esztendő első felének igazolásait, a
junior világbajnok Klujber Katrint és Pásztor
Noémit, valamint a szintén különleges
tehetségű, még náluk is fiatalabb Tóth
Nikolettet is félig-meddig új erősítésnek

!

Kétszer jutottunk BL-döntőbe: 1971-ben a Szpartak Kijev,
míg 2002-ben a Kometal Szkopje bizonyult 2 góllal jobbnak
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Nikolett idén túli hetesével,
31-30-as diadallal söpörte be a
bajnoki aranyat a NEKA ellen,
egy nappal korábban pedig 2619-re letarolta a Pál Tamarával,

tekintjük. Ha pedig az újdonsült anyukákkal,
kismamákkal is kalkulálunk – Szekeres Klári
már nagy valószínűséggel nyáron beszáll,
de a jövő tavaszra Szucsánszki Zita és Hornyák Dóra is visszatérhet –, Elek Gáborral
egyetértve leszögezhetjük, nagyon biztató
a jövőkép.
Igaz, a tréner hozzátette, akkor, ha minden
így marad. Majd e félmondatot ki is fejtette,
valóságos klub ars poeticát megfogalmazva:
”Messze vagyunk attól, hogy a legjobb
anyagi feltételeket kínálhassuk, nyilvánvalóan más értékek miatt jönnek
hozzánk a játékosok. Ezért olyan
környezetet kell teremtenünk,
hogy a kiszemeltjeink úgy érezzék, érdemes ide szerződni, itt
maradni. Nekünk az értékeinket
kell megvédenünk, ez a legfontosabb
feladatunk, mert sorba fognak állni a
fiataljainkért a menedzserek, és elborult
összegeket kínálnak majd nekik.”
Mit mondhatnánk e reális veszélyre? Talán
csak annyit, bízunk benne, hogy különösen
a 2020-as BL Final Four után ugrik meg a
fradisták ára. Ehhez azonban az kell, hogy
a legjobbkor legyenek a legjobbak.
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Sziloviccsal, Afentalerrel felálló
Győrt. A serdülők az elődöntőben a Szombathelyt szaggatták
szét 35-21-re, a végjátékban
azonban 20-14-re legyűrte őket
a NEKA.
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# ZÖLD SZALON

NŐI KALAPLENGETÉS
BALLAI ATTILA

NEM ÁLLÍTOM, hogy kezdettől fogva elkötelezett
híve vagyok a női labdarúgásnak. Sőt, volt idő,
amikor kifejezetten fenntartásokkal fogadtam; talán
nem minden alap nélkül. Húsz éve lehetett, hogy
írtam egy nem túl hízelgő tudósítást egy magyar
bajnoki meccsről, mire másnap felhívott telefonon az
egyik csapat játékosa, és azt javasolta, ha ilyen okos
vagyok, hozzak egy csapatot, és játsszunk egymás
ellen egy kispályás meccset. Játszottunk. Nyertünk.
Simán. Amikor gólt kaptunk, még össze is szólalkoztunk, mondván, ne szórakozzunk
már, lányok hogyan rúghatnak gólt
nekünk?!
Más idők voltak. Ma már nem lenne
meglepő, ha beszednénk egyet. Vagy
kettőt. Talán az sem, ha nem nyernénk
se simán, se egyáltalán, és nem csak
azért, mert időközben két évtizeddel
korosabbak lettünk.
Hanem mert a női futball még nálunk is
többet változott, ennek ékes bizonyítéka az idei FTC–MTK-döntő is. A Ferencváros 2019 tavaszán négy bajnoki
aranyat gyűjtött csapatsportokban, és
ebből hármat harsányan és egyetemesen meg is ünnepelt a Fradi-tábor.
A labdarúgókét – ebben a sportágban
még hozzá sem tesszük a férfi megkülönböztető jelzőt –, a vízipólósokét és a jéghokisokét.
Élénk visszhang fogadta a kézilabdás lányok ezüstjét
is, és a legfiatalabb labdajáték szakosztály képviselői,
a pólós hölgyek is megkapták a médiában és a közvéleményben is a maguk – amúgy jogos – elismerését.
Mindezek miatt és mellett ezért most hadd köszöntsem a ferencvárosi labdarúgás lányait, asszonyait,
több okból is.
Először, mert kétszeresen is dupla győzelmet arattak. Egyrészt a bajnoki serleg mellé besöpörték a
Magyar Kupát, másrészt a fiúk elsősége mellé ők is
odatették a magukét. Másodszor, mert túlléptek saját
görcseiken és az előző két szezon árnyékán; akkor is
nekik állt a zászló, arattak az alapszakaszban, aztán
mindkét döntőt ideg- és lélekölő módon veszítették
el az MTK ellen. Idén ugyanez volt a finálé szerep

osztása – és ha a végkifejlet sem változott volna,
most botorság lenne harmadszor is a balszerencsét
kárhoztatni.
Harmadszor, mert igenis megtanultak focizni. Hogy
csak egy momentumot idézzünk, aki látta a Diósgyőr
elleni kupadöntőben Csiki Anna löketét a hosszú
felsőbe, az ezt aligha vitatja.
Negyedszer, mert külső szemlélőként is nyilvánvaló, hogy igazi fradista közösséget alkotnak. Tavaly
és tavalyelőtt együtt voltak a rosszban – senki nem

A 2016-OS RIÓI OLIMPIA
KAPCSÁN PÉLDÁUL RENDRE
CSAK A BRAVÚROS NYOLC BAJ
NOKI CÍMÜNKET EMLEGETJÜK;
MIKOR TESSZÜK HOZZÁ, HOGY
AZOKBÓL HETET NŐI ÚSZÓ,
KAJAKOS, VÍVÓ SZERZETT?
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beszélt kifelé mindenféle zöldségeket és fehérsége”
ket” –, most végre együtt lehettek a jóban is. Ahogyan elbúcsúztatták a pályafutását befejező kapusukat, Németh Júliát, az ezt fényesen igazolta.
Ötödször, mert az egyre eredménycentrikusabb
magyar és nemzetközi sportban minden elsőségért
jár a kalaplengetés. A női kalaplengetés is. A 2016-os
riói olimpia kapcsán például rendre csak a bravúros
nyolc bajnoki címünket emlegetjük; mikor tesszük
hozzá, hogy azokból hetet női úszó, kajakos, vívó
szerzett?
Így aztán bátran fogalmazzunk most is úgy: az elmúlt
százhúsz év során 2016 után 2019-ben másodszor
fordult elő, hogy a Ferencváros labdarúgói két
felnőtt bajnoki aranyat nyertek. Aki nem jön rá, ez
miként lehetséges, az magára vessen.
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2004-es alakulása óta a női csapat 5 Magyar Kupa mellett
3 bajnoki aranyérmet, valamint 2-2 ezüstöt és bronzot szerzett
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ELŐFIZETÉS #

EZT

A ZICCERT
NEM FOGOD
KIHAGYNI!

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

!

Megújult külső, felfrissült belső.
És továbbra is 100 százalék Fradi!
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# VENDÉGTOLL

A NAGYOK
A Ferencváros férfi vízilabdacsapata
ebben az évben mindent megnyert.
Bajnoki címet védett itthon. Idén
három trófeát hódított el büntetőpárbajban. Egymás után következő három
évben is nemzetközi kupasorozatban
diadalmaskodott. Első magyarként a
negyedik olyan klub Európában, amely
immár minden európai versenysorozatban felért a csúcsra. A második
csapat a vízilabda történetében, amely
úgy nyert BL-t, hogy a selejtezőkből
indult hódító útjára. Az egyetlen gárda
ez idáig, amely főtáblacsoport-negyedikként képes volt BL-t nyerni. Mindezt
úgy, hogy a németországi nyolcas
döntőben három BL-győztest vert meg
a kupáért. Szédítő statisztika. Keressük meg mögötte az embereket – és
főképpen a közösséget, amely képes
volt erre.

A sport óriásaiban van valami közös, belső, mély titok,
valami megfejthetetlen képesség, amely a rengeteg
munkát végzők, a hatalmas tehetségek, a szimpatikus
szerencsések, a mindig megbízható kiválóak fölé
emeli őket úgy, hogy közben ezek mind ők maguk,
csak mégis többek mindezeknél. A csapatsportok,
labdajátékok esetében talán még titkosabb ez a
kémia, fizika, pszichológia, hiszen egy közösség
működésének mélystruktúráit kellene feltárni – talán
megy, néha megy, de voltaképpen olyasmi ez, mint
a nagy műalkotások, a katarzisok, a tektonikus hatás
nézőre/olvasóra/befogadóra/szurkolóra: érezzük,
hogy valami különleges dolog történik a szemünk
előtt, amely megmagyarázhatatlanul erős hatást vált
ki bennünk. Legyen ez egy vers, egy festmény – vagy
egy vízilabdacsapat.

”Azt azért el kell hogy mondjam, hogy a két játékvezető megint közelebb juttatott
ahhoz, hogy gyűlöljem a vízilabdát.” (Varga Dénes)
Micsoda okos szenvedély, mert van ilyen is: Varga Dénes a zseni, aki a hátán viszi a
Fradit, amíg ki nem lövik a csapat alól Dumit a bírók. A fenomén, aki nyert már BL-t a
Szolnokkal, de igazán itt teljesedett ki. Amire utalt: ezt a csapatot semmilyen játékvezetés nem volt képes megtörni, mert ez a társaság bármiféle körülményt uralni tudott.
Úgy játszottak együtt, úgy forgatták a szerepeket, hogy a lelkierő mindig állandó
maradt.
”Én még nem sírtam el magam semmin, itt majdnem, egy-két könnycseppet elmorzsoltam, de hát ez nem látszott, mivel a vízben voltam.” (Sedlmayer Tamás)
Nagy csapatot nehéz nagy érzelmek nélkül formálni. Ha ezen emóciók, indulatok, megrendülések látható jele, bánat és öröm viszont túl gyakran felszínre tör, akkor inflálódik
és hajlamosak vagyunk picsogásnak tekinteni. A csapattagok közötti szeretet, barát-
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Varga Zsolt 2013 januárja óta edző, akkor a szezon legutolsó
támadásából lőtt góllal sikerült bennmaradni az ob I-ben
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VENDÉGTOLL #

SZÖVEG: SZOMBATHY PÁL

TITKA
ság, szolidaritás akkor mutatkozik meg igazán, ha a munka
elvégeztetett, ha a győztes pillanatokban az egyéniségek
mélyen átélik, mennyire a közösségnek köszönhetik a sikert –
a csapatnak, amely belőlük épült fel.
”Boldog vagyok, és tényleg büszke minden játékostársamra és
Zsoltra is, aki ezt nagyon megérdemelte. Ő egy nagy ember és
nagy ész.” (Sztefan Mitrovics)

A SIKEREK
MÖGÖTT
KERESSÜK MEG
AZ EMBEREKET
ÉS FŐKÉPPEN
A KÖZÖSSÉGET,
AMELY KÉPES
VOLT ERRE

A szerb klasszis VLV-nek adott nyilatkozata a vezetőedzőt,
Varga Zsoltot emeli a magasba. Nem véletlenül: csendes,
visszafogott, melós fickó, sosem magát tolja előtérbe, szívósan dolgozik a Ferencvárosnál, nem a siker szagára érkezett,
türelmesen építkezett hat éve, miközben hittek benne, s erre
rászolgált. Azt mondanám: mélyfradista lett belőle. Képzett,
okos ember, elmélyült alkat, nyitott ember, láthatóan folyamatosan tanul, a nagy edzők alázata van meg benne. Jó látni
őt a parton, ahogyan higgadtan dirigálja csapatát, hogy úgy
mondjam: uralja a légkört, nem az uralkodik el rajta.
”A szezont végigkísérte, hogy mindenkinek megadatott egy
kicsi rész, azt megcsinálta, s amikor fontos volt, mikor kellett
a plusz az ilyen tétmérkőzéseken, akkor azt hozták a fiatal
játékosok is.” (Vogel Soma)
Az edző felelőssége a keret okos forgatása, a feladatok
arányos elosztása, a nyomás adagolása a személyiségeknek
megfelelően. És az FTC ebben az évben tökéletesen gazdálkodott embereivel. Varga mester külön képessége észrevenni a
fiatalokban a potenciált, ahogyan fontos tréneri tulajdonsága
a bizalom: bízni valakiben akkor is, amikor mélyen van, kitartani
választottjai mellett.
”Amikor kihagytam az elsőt, majdnem elsüllyedtem... Rögtön
odajöttek az edzők, a csapattársak és mondták, hogy szedjem össze magam, mert simán benne van, hogy lesz még egy
lehetőség, még egy kör. Ez el is jött, és akkor már tudtam, hogy
nincs hibázási lehetőség, ezt be kell verni.” (Jansik Szilárd)

!

A pokol kapujától a mennyig vezető úton két igen fiatal játékos
ment végig Varga Zsolttal: Vogel Soma és Pohl Zoltán
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Ezt a mentalitást, a komoly győztesek karakterét csak együtt formálhatja ki egy csapat, egy
társaság, nem lehet utasításba adni, beléjük
verni: úgy kell együvé lenni, hogy mindenki
kristálytisztán lássa a felelősségét és ne féljen a
hibáktól sem. A hibák arra valók, hogy javítsuk
azokat.
”Minden apró lépésért meg kell dolgozni, és örülök, hogy ezekkel a srácokkal sikerült nyernem,
mert nagyon nagy csapatemberek, és nagyon
nagy sportemberek.” (Kállay Márk)
Csapatember, sportember: két kulcsfogalom. És
hozzá egy klub, amely tradícióival, színeivel befolyásolt embert és csapatot. Ebben a pólótársulatban ott van a legnagyobbak titka, a Fradi
kisugárzásával párosulva.
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# SPORT&EGÉSZSÉG

TARTS(D)
KI!
Vannak mozdulatok, melyek kívülről nézve
borzasztó könnyűnek tűnnek, aztán amikor
megpróbáljuk utánozni őket, rájövünk, hogy
a látszat nagyot csalt velünk. Mert attól,
hogy valami nincs túlbonyolítva, még lehet
komplex és hatékony. Pont, mint a planking.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

TÖBBFÉLE PLANKVARIÁCIÓ
LÉTEZIK. VÁLASZTHATJUK
A KÖNYÖKLŐ, A MAGAS, AZ
EGYKEZES ÉS EGYLÁBAS VAGY
AZ OLDALSÓ PÓZT IS.
ÍGY PLANKELJÜNK
A LEGHATÉKONYABB
SZABÁLYOSAN:
AZONBAN AZ, HA
EDZÉS KÖZBEN SZABADON VÁLTOGATJUK
EZEKET.

A könyökök a vállak alatt legyenek és a felkar maradjon függőleges,
mert így biztosíthatjuk a megfelelő
súlyelosztást.
A gerinc maradjon egyenes. Ne
hajlítsuk be a hátunkat, mert azzal
a nyakra és a hátra helyezzük át a
terhet.
A lábakat kicsit tárjuk szét.
Feszítsük meg a törzset.
Ügyeljünk arra, hogy ne gyakoroljunk nyomást a csípőre.
A légzést tartsuk kontroll alatt.
Végig maradjon lassú és szabályos.
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Alapeleme bajnokcsapataink
szárazedzésének is
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SPORT&EGÉSZSÉG #

HARC A GRAVITÁCIÓVAL

Legyen egyszerű, gyors és hatékony – a mai világban
ezek a legfontosabb tulajdonságai egy mozgásformának
vagy gyakorlatsornak. De bármennyire erős hármasról
is legyen szó, az együttállás csak közel lehetetlen. A
vékony hajszálat pedig a saját testsúlyos edzések jelentik, melyek bárhol, bármikor elvégezhetők. Ezen belül is
időtálló éllovas a planking (vagy más néven gáttartás),
mely gyakorlatiasságának és letisztultságának hála az
egyik legbiztosabb izomerősítő gyakorlat. A fekvőtámasz
állásból továbbfejlesztett, a tenyerek helyett alkarban
megtámasztott póz egy statikus testhelyzet, mely azonban mozgás nélkül is kifejezetten megerőltető. A lényege
ugyanis az, hogy a gravitációt legyűrve kell a testünket
vízszintben tartanunk fejünktől egészen a lábunk ujjáig. Nem sokáig, kezdetben csupán néhány másodpercig – ami azonban garantáltan többnek fog tűnni, amint
elkezdjük érezni, ahogy a pozíció megtartásában szerepet
vállaló izmaink magasabb fokozatba kapcsolnak. A plank
éppen ezért ideális a hasizmok edzésére, mert bekapcsolja az egész központi csoportot, beleértve a haránt, az
egyenes és a külső ferde hasizmot, valamint a farizmot.

A PLANKING 7 CSODÁJA

Ha csak ennyit tudna” ez a póz, népszerűségét már
”
akkor sem kellene tovább magyarázni. De ennél sokkal
többet írhatunk jóvá a számláján. Nagy előnye ugyanis,
hogy úgy segít növelni az izomtömeget, hogy közben
– a megfelelő súlyelosztásnak hála – sem a gerincet,
sem a csípőt nem terheli meg. Sőt! Kellő gyakorisággal
végezve és szakszerűen kivitelezve masszív támasztékot
épít testünk tartóoszlopának. Mindeközben a kalóriákkal
szemben kíméletlen, különösen a hagyományos hasizomerősítő gyakorlatok hatékonyságához mérve. Mivel
pedig hasizomzatunk erőssége kihat a vállak, a nyak és
a mellkas állapotára is, a padlóval vízszintesen felvett póz
közvetetten a helyes testtartásra is jó hatással van. Ami
viszont már kevésbé nyilvánvaló: hasizmaink egyensúlyérzékünkkel is összefüggésben állnak. Minél edzettebbek
előbbiek, annál nagyobb hasznára lehetnek az utóbbit
meghatározó koordinációs központnak. De nem csupán
a balansszal összefüggő stabilitás, a megfelelő rugalmasság is kulcsfontosságú extra, ami a rendszeres plankeléssel együtt jár. Ez az edzésforma ugyanis nyújtja az összes
hátsó izomzatot, ezzel együtt feszíti a hátulsó combizmokat, a láb íveit és a lábujjakat. Mindeközben pedig – nem
várt pozitív hatásként – a plankelés mindennapi rutinunk
szerves részeként javítja a hangulatunkat is azáltal, hogy
olyan izomcsoportokat dolgoztat meg, melyek a stressz
és a feszültség szempontjából gócpontnak számítanak.
Látjuk tehát: minden mindennel összefügg.

!

Nem csak profiknak: a Telekom Aktív Szurkolók program tagjai is
hamar megbarátkoztak e gyakorlattal
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# RECEPT

CSIRKETACÓ
ELŐKÉSZÍTÉS: 15 perc
SÜTÉSI IDŐ: 20–25 perc
NEHÉZSÉG: könnyű
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HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
+ 50–60 deka csirkemellfilé
+ félfél teáskanál őrölt római kömény
őrölt koriander
pirospaprika és oregánó
+ 2 db közepes sárgarépa
gyufa méretű csíkokra vágva
+ 1 db piros kaliforniai paprika
vékonyan felszeletelve
+ negyed fej lila káposzta
vékonyan felszeletelve
+ 1 zacskó friss vegyes saláta
+ 2 deci görög joghurt
+ 1 friss csilipaprika (elhagyható)
+ 1 lime, friss koriander vagy
petrezselyem (ízlés szerint)
+ 1 csomag tacólap
(tortillalappal helyettesíthető)
+ só, bors
+ 5 evőkanál extraszűz olívaolaj

ELKÉSZÍTÉS
➊ Keverd össze a fűszereket két evő
kanál olívaolajjal. A csirkemellet vágd
fel vékony, kisujjnyi csíkokra, sózd, bor
sozd és forgasd bele a fűszerkeverék
be. Hevítsd fel a maradék olívaolajat
egy wokban vagy teflonserpenyőben,
és süsd pirosra a csirkecsíkokat.
➋ Tedd át a kész húscsíkokat egy tá
nyérra, és ugyanabban a serpenyőben,
felhevített olívaolajon 23 perc alatt pi
rítsd át a felszeletelt sárgarépát és kali
forniai paprikát.
➌ Tálalás előtt száraz teflonserpenyő
ben melegítsd át a tacó (vagy tortilla)
lapokat. Kend meg a lapokat görög jog
hurttal, kanalazz rá a húsból, s a pirított
és a nyers zöldségekből is. Locsold meg
kevés limelével, tegyél bele 12 karika
csilipaprikát.

!

Fradi kedvezménykártyával 8 étteremben is
kedvezményesen falatozhatnak szurkolóink
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RECEPT #

CÉKLA

HUMUSZ
ELŐKÉSZÍTÉS: 5–10 perc
SÜTÉSI IDŐ: 50–60 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
+ 3 közepes cékla megsütve,
felkockázva
+ 1 csésze csicseriborsó
(konzerv vagy előre megfőzve)
+ 1 ek. tahini (szezámpaszta)
+ 3-4 ek. friss citromlé
+ 2+2 ek. extraszűz olívaolaj
+ só
+ frissen őrölt bors
+ fehér és/vagy fekete szezámmag
+ friss zöldfűszer
(pl. petrezselyem, koriander)

FOTÓ: PYSZNY LÁSZLÓ

ELKÉSZÍTÉS
➊ A céklákat alaposan öblítsd le, egyen
ként tedd alufóliába, becsomagolás
előtt locsold meg kevés olívaolajjal és
kábé 1 óra alatt 200 fokos sütőben süsd
puhára. Ha megsültek a céklák, még
langyosan hámozd meg.
➋ Egy késes robotgépben (vagy botmi
xerrel, illetve turmixgépben) pürésítsd a
hozzávalókat.
➌ Tálalás előtt szórd meg szezámmag
gal és a felaprított zöldfűszerrel.

!

Az anekdoták szerint a szocialista rendszerrel sokat dacoló
Lakat Károly étkezésnél elutasította a céklát, mert az vörös
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# FUTBALL

EURÓPAI HÓDÍTÁSRA

KÉSZÜLNEK
A FRADISTA LÁNYOK
Két mérkőzésen megnyerte a 2018/19-es
bajnokságot a Ferencváros női labdarúgócsapata, amely a Magyar Kupában sem
talált legyőzőre, így ismét megvédte
a címet. A lányok itthon tehát mindent
vittek, és most arra készülnek, hogy
végre a nemzetközi színtéren, a Bajnokok
Ligájában is letegyék a névjegyüket.
SZÖVEG: BORSODI ATTILA

www.fradi.hu
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Három év után jutott vissza a csúcsra a Ferencváros női
labdarúgócsapata, amely a 2015/16os idényben szerez
te meg legutóbb a bajnoki címet. A döntőig vezető úton
megismétlődött az előző két kiírás forgatókönyve, mert a
fradista lányok most is tetemes előnnyel nyerték meg az
alapszakaszt, majd elhódították a Magyar Kupát. A bajnoki
döntőben ezúttal is az MTK várt a zöldfehér lányokra, s
idén végre a Ferencváros múlta felül a fővárosi riválist.
Pedig az első, hazai összecsapás nem indult jól, ugyanis a
címvédő szerzett vezetést, de ettől kezdve a döntőben az
MTKs lányok már nem találtak be. A Fradi az első mérkő
zésen Mosdóczi Evelin és Allegra Poljak góljaival hátrányból
fordítva nyert 21re, majd egy hét múlva idegenben, a Hi
degkuti Nándor Stadionban is legyőzte az MTKt. A Ferenc
város valóságos erődemonstrációt tartott, a gólgyártást a
bajnokság legjobb játékosa, Fenyvesi Evelin kezdte, majd
Pusztai Sára növelte az előnyt, a 30s végeredményt
pedig Csigi Eszter állította be a 68. percben. Ezzel eldőlt,
hogy a 2018/19es szezonban újra a fradista lányok
nyakába akasztják a bajnoki aranyérmet.
S hogy mi változott meg a két elvesztett bajnoki
döntő óta? Dörnyei Balázs vezetőedző szerint
legalább három dolog kellett ahhoz, hogy a
kudarcot siker váltsa fel.
– A játékosállomány nem lett erősebb, de a csapat mentálisan sokkal jobb állapotban volt most,
mint a korábbi két döntőben. A mostani közösséget ahhoz tudnám hasonlítani, amelyik négy-öt
évvel ezelőtt a csúcsra ért, csak a mostani játékosaim sokkal jobb futballisták. Akik régóta itt
vannak, ők sokat fejlődtek, melléjük pedig olyan
fiatalok jöttek fel és épültek be a csapatba, akik
éhesek voltak a sikerre. Vagyis akik kétszer már
vesztettek, azok ki akarták köszörülni a csorbát,
az újak pedig bizonyítani akartak – hangsúlyozta
a szakember. A vezetőedző fontosnak tartotta
azt is megjegyezni, hogy mostanra olyan stáb állt
össze, amelynek tagjai egy irányba húznak, és így
nagyon jó munka folyhatott ebben az idényben.
Dörnyei Balázs végül nagy dolognak tartja azt
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Németh Itt
Júlia
szerepel
(a képen
valamilyen
jobbra) nemcsak
általános
játékosként,
adat a Fradiról,
hanem edzőként is bajnoki
visszatekintés,
címet szerzett
történelem,
az U16-os
statisztika
kiemelt bajnokságban
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FUTBALL #

is: a Ferencváros irányítói a két sikertelen év után nem küldték el a
szakvezetést vagy a játékosokat, hanem azt keresték, mivel tudnak
hozzájárulni ahhoz, hogy a csapat visszajusson a csúcsra. A szak
ember szerint ez egyedülálló hozzáállás a magyar labdarúgásban.
A bajnoki címmel a Ferencváros női labdarúgócsapata újra egyed
uralkodó idehaza. A Bajnokok Ligája sorsolását lapzártánk után,
június 21-én tartották, amelyet a Fradi a második kalapból várt. Ezzel
eldőlt, hogy a legerősebb ellenféllel a harmadik meccset játs�
szák majd a lányok augusztusban, amikor 7-e és 13-a között három
csapattal mérkőznek meg. A cél nem is lehet más, mint a 32 közé, a
főtáblára jutás, ehhez azonban bravúr, szinte csoda kell.
– A cél elérése érdekében egy védővel, egy középpályással és egy
csatárral kívánunk erősíteni. A védőt még keressük, a középpályást
már megtaláltuk a bosnyák válogatott Selma Kapetanovic személyében, aki hazájában az év labdarúgója lett. Csatárposzton pedig
a már nemzetközi szinten is bizonyított Vágó Fanny jelent majd
erősítést, akit az egyik legjobb magyar női labdarúgónak tartok.
Fannyval úgy egyeztünk meg, hogy az edzői pályafutását is elkezdheti nálunk. Rajtuk kívül az utánpótlásból és más magyar klubtól is
érkezhetnek tehetséges labdarúgók a távozó játékosok pótlására –
emelte ki Dörnyei Balázs.

BEÉRETT
A MUNKA
A vezetőedző szerint a 2018/19-es
idényben Fenyvesi Evelin tette hozzá
a legtöbbet a ragyogó szerepléshez.
A játékos úgy érzi, hogy az előző két
idényben is nagyon sokat dolgoztak a
sikerért, de mostanra érett be a közös
munka. Úgy véli, a korábbi kudarcok
is kellettek a bajnoki címhez. – Már
nagyon várjuk a Bajnokok Ligáját, az
előző két szezonban talán jobban fájt,
hogy nem játszhattunk a sorozatban,
minthogy csak ezüstérmet szereztünk.
Reméljük, a sorsolás kedvez majd nekünk és szerencsénk lesz, a szükséges
munkát el fogjuk végezni, az biztos –
fogadkozott Evelin.

A FERENCVÁROS IRÁNYÍTÓI A KÉT SIKERTELEN ÉV UTÁN
NEM KÜLDTÉK EL A SZAKVEZETÉST VAGY A JÁTÉKOSOKAT,
HANEM AZT KERESTÉK, MIVEL TUDNAK HOZZÁJÁRULNI
AHHOZ, HOGY A CSAPAT VISSZAJUSSON A CSÚCSRA

!

Fenyvesi
Itt
szerepel
Evelin
valamilyen
középpályásként
általános adat
19 bajnoki
a Fradiról,
meccsen
visszatekintés,
7
gólt szerzett történelem, statisztika
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# A HÓNAP FOTÓJA

Fotósarok
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Az utánpótlás-válogatott, U17-es csapatkapitányunk, Iyinbor
Patrick Osagie immár 5 éve, 2014 óta harcol a zöld színekért
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A HÓNAP FOTÓJA #

!

A MOL-Vidit összesítésben 10-3-ra verő U17-es csapatunk
legjobb góllövője, Burzi Alex összesen 14 góllal zárta a szezont
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# TECHNIKA

MERÜLJ ALÁ!
A VÍZ SZERELMESEINEK GYŰJTÖTTÜK
ÖSSZE A LEGMENŐBB TECHNIKAI KÜTYÜKET,
HOGY A STRANDON SE MARADJANAK
NYOMKODNIVALÓ NÉLKÜL!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KALMÁR VIRÁG

1

3

2

5

4

FÉNYKÉPEZŐGÉP /
[ 1 ] JVC
Az 5 méter mélységig
vízálló, Full HD (1920x
1080) felbontású GZR401B modellen 3 colos
LCD érintőképernyő
található.
65 490 Ft
alza.hu

[ 2 ] CANON
Csak egy jó példa: lehet, hogy nem is kell új
vízálló fényképezőgép,
csak egy profi, akár búvárkodáshoz is ideális
tok – mint a Canon WPDC53 víz alatti tokja –,
amellyel 40 méterig is
merülhetsz. (Ez pl. a Canon PowerShot G1-gyel
kompatibilis.)
77 590 Ft
fotoplus.hu

www.fradi.hu
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[ 3 ] NIKON
Vízálló 30 méteres
mélységig, ütés-, fagyés porálló. A COOLPIX
W300-at a terepszínt
kedvelőknek ajánljuk.
133 900 Ft
digifotoshop.hu

[4 ] PANASONIC
Nemcsak búvárkodáshoz, hanem poros
környezetben való fotózáshoz (pl. építkezés)
ajánljuk a LUMIX DMC-

62

FT30 fényképezőt. 8 m
mélységig vízálló, 1,5 m
esésig ütésálló.
47 390 Ft
mall.hu

[ 5 ] GOPRO
Nem elég, hogy vízálló,
de már beépített stabilizációs rendszere is
van a HERO7 BLACK IN
DUSK WHiTE modellnek.
139 900 Ft
store13.hu

!

A FradiMédia eszköztárában
négy GoPro Hero is megtalálható

19/06/19 12:40

TECHNIKA #

MOBILTELEFON /

7

[ 6 ] SAMSUNG
Az Xcover széria kifejezetten azoknak szól,
akiknél a többi mobil hamar feladná. Vastagabb,
mint a többi, s a fogása is
stabilabb, mint a legtöbb
mobilé.
72 990 Ft
edigital.hu

6
10

[ 7 ] CAT
Ha folyamatosan porban
vagy nedves környezetben dolgozol, akkor az
S31 leejtésálló (1,8 méter)
mobilt válaszd.
77 990 Ft
edigital.hu

[ 8 ] HUAWEI
A P30 Pro csúcskészülék
lencséje ötszörös optikai,
tízszeres hibrid, valamint
ötvenszeres digitális
zoommal rendelkezik, és
mostantól akár dupla felvételre is képes. Vízálló,
nyugodtan nyomkodhatod a strandon is.
234 900 Ft-tól

8

FRADI
SHOP

1mobil.hu

9

[ 9 ] FRADI
A legnépszerűbb mobilkészülékekhez fradis
hátlap is kapható.
3490 Ft
shop.fradi.hu

[ 10 ] SUPCASE
Ha tényleg nyúzni fogod
az Apple iPhone 7 Plusodat, akkor érdemes rá
profi ütés- és vízálló
tokot venni.
3389 Ft
overstock.com

!

12-féle hátlap közül választhatsz a Fradi Shop kínálatából
több mint 30 készülékhez
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ÓRA /
[ 11 ] MVMT
A Chrono 40 Black vízálló,
ásványi kristályos óralapú
modellt ár-érték arányban
a legjobbak közé soroljuk
a piacon, és imádjuk, hogy
ennyire fekete.

47 900 Ft
itstimeshop.hu

[ 12 ] NIXON
A Sentry Leather modell
bőrszíjas órája kivitele
ellenére 100 méterig vízálló.
Bátran viselheted vitorlázáskor, szörfözéskor is.

12

11

57 700 Ft
store13.hu

[ 13 ] LORUS
Egy Fradi-szív számára talán
a legszebb. Vízálló sportos
óra.

25 990 Ft
shop.fradi.hu

[ 14 ] SUUNTO
A SUUNTO 9-ben lévő
beépített GPS jelenleg a
legpontosabb GPS-méréssel
rendelkező profi sportóra.

FRADI
SHOP

140 990 Ft

13

zerge.hu

[ 15 ] GARMIN
A Forerunner sorozat 245ös modellje a zeneimádók
okos sportórája. Szinkronizál
többek közt a Spotify-jal is.

109 900 Ft
zerge.hu

15

14
www.fradi.hu
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A karórák 2015 óta folyamatosan részei
a Fradi Shop választékának
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H A N G S Z Ó R Ó / F Ü L H A L L G ATÓ /
[ 16 ] JBL
A Dive Bluetooth vízálló
fülhallgató és kedvenc
zenéidet is rátöltheted.
29 990 Ft
extremeaudio.hu

16

[ 17 ] MOJO
Bár ez nem vízálló, nem
lepődnénk meg, ha ez
lenne a kedvenced.
14 990 Ft
shop.fradi.hu

[ 18 ] JBL
A hordozható hangszórók között a legnépszerűbb ez a BoomBox modell, amely akár 24 órán
át is bírja egy töltéssel.
139 900 Ft
edigital.hu

[ 19 ] SONY
Az ICF-S80 egy kicsi,
vidám, vízálló rádió. Ha
nem akarsz lemaradni a
hírekről, vidd magaddal
mindenhová.
13 790 Ft

[ 20 ] Skullcandy
Hosszútávfutóknál,
keményen kardiózóknál
sokszor gond, hogy nem
bírja a füles a verejtéket.
A Method Bluetooth
In-Ear pont erre a célra
lett kifejlesztve: nem csúszik ki, nem megy tönkre
a nedvességtől és 8 órát
bír egy töltéssel.
15 991 Ft
hardverker.hu

aqua.hu

FRADI
SHOP

19

17

20

18

!

Ha zenehallgatásnál is fontos a fradizmus, de nem szeretnél feltűnni,
keress rá a MOJO X Verrasztó fül- és fejhallgatókra
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# UTAZÁS

SZABADSÁG
KÉT KERÉKEN

Az autó szélvédőjén keresztül megcsodálni vagy kerékpáron
bejárni – két nagyon különböző dolog. Utóbbinál ugyanis – ha
csak átmenetileg is, de – szerves részesei lehetünk az érintetlen
tájnak, miközben annak minden eleme jótékonyan hat ránk. Ha
az elhatározás már megvan, hogy a nyarat idén aktív pihenéssel
töltjük, már csak azt kell eldöntenünk, melyik égtáj felé fordítjuk
a bicikli kormányát. A választás viszont nem egyszerű, ugyanis a
szélrózsa minden irányában sok csoda vár ránk. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
HA EGYSZER MEGTANULTUK, soha nem
felejtjük el. És nem csak azért, mert kevés
egyszerűbb dolog van ennél, de a biciklizés közben átélt szabadság semmihez sem
fogható. Talán ezért is fedezik fel maguknak egyre többen a bringásoknak kijelölt
nyomvonalak báját. Nincsenek kötöttségek, sem kompromisszumok, csak mi, az
érintetlen táj, a friss levegő, és a gondtalanság ritka, de annál különlegesebb
élménye.

www.fradi.hu
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Az FTC-ben 1904 óta van
kerékpárszakosztály is
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A legkiválóbb magyar kerékpárosunk Pais Péter, aki 1980
és 2004 között 109 magyar bajnoki címet szerzett
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# UTAZÁS

ÉSZAK:

DÉL:

A Dunakanyar több szempontból is ideális helyszín a kerékpártúrákhoz. A Duna mentén minimális a szintkülönbség, így a
kevésbé edzett bringások is bátran bevállalhatják. Mindemellett a folyó cikkelyezte táj bármelyik pontján járjunk is épp, a
másik partra nyíló panoráma mindig csodaszép. Az ártalmatlanul tekergő, de tekintélyét messziről is őrző folyó látványával nem lehet betelni, főleg, ha sikerül mindig újabb és újabb
perspektívákat találni hozzá. Erre kínál tökéletes alternatívát a
folyómeder vonalát követő kerékpárút, melyen végigtekerve
egészen közel érezhetjük magunkat a víz ellentmondást nem
tűrő erejéhez, és a saját szemünkkel fedezhetjük fel annak
számos eldugott szépségét. A bicikliseknek kiépített szakasz
Kismarostól egészen Szobig tart. Az útvonal többnyire a Duna
mellett halad, így gyakran élvezhetjük a folyam látványát, időnként pedig be-bepillanthatunk az aprócska szigetek érintetlen
élővilágába. Ha viszont egy hosszabb utat tervezünk, kiindulópontunkat Vácra tegyük át. Innen az útvonal többször érinti a
Duna–Ipoly Nemzeti Park területét, ahol egyszerűen kénytelen
az ember könnyed tekerésre váltani, hogy a látványt minél
jobban magába szívhassa. A természeti értékek mellett pedig
kulturális és történelmi emlékekben is gazdag a térség. Vácott
a vármaradványok és a Memento Mori kriptakiállítás, Verőcén
a Gorka, Zebegényben pedig a Szőnyi István Emlékmúzeum
kínálja magát stációul.
Ajánlott útvonal: Kismaros–Szob vagy Vác–Kismaros–Szob
A táv: kb. 19 km, illetve 30 km

Az Alföld történelmi helyein is keresztülhaladó
kellemes családi túraútvonal számos historikus
emlékekben gazdag települést érint. Hódmezővásárhelyen érdemes például felkeresni néhány
fazekasműhelyt, Ópusztaszeren a Nemzeti
Történeti Emlékparkot, Kiskunfélegyházán pedig
a szecessziós, Zsolnay majolika díszítésű, mázas
cserépborítású városháza számít kihagyhatatlan
látványosságnak. Jó hír, hogy ezen az útvonalon nincs érdemi szintkülönbség, így különösen
ajánlott kezdő túrázóknak is. Ha az Alföld déli
részét vesszük célba kerékpárunkkal, ne hagyjuk ki a Tisza holtágát, Mártélyt sem, melynek
csodálatos élővilágában elmerülve erőt gyűjthetünk a még előttünk álló kilométerekhez.
Ajánlott útvonal: Kiskunfélegyháza–Pálmonostora–Ópusztaszer–Mártély–Hódmezővásárhely
A táv: kb. 90 km

A KANYARGÓS
DUNA MENTE

www.fradi.hu
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AZ ALFÖLD
TENGERSÍK VIDÉKE

NYUGAT:

AZ ŐRSÉG KINCSEI
Aki nem járt még Magyarország nyugati határvidékén, annak mielőbb érdemes ezt a desztinációt
beiktatnia utazási tervébe. És lehetőség szerint
két keréken. A dombok és völgyek izgalmas
váltakozása és a mozaikos tájkép
ugyanis megannyi meglepetést
rejt magában. Az Őrség szívének számító Őriszentpéter és a
környező ősi, ”szeres” falvak a
legjellegzetesebb települések itt.
A dombok tetején magasodó házcsoportok látványa, a régi zsúptetős porták hangulata, a sűrű erdők
közt frissen előbukkanó kaszálók
semmihez sem fogható illata és
a vidéki nyugalom teszi igazán
egyedülállóvá a tájegységet. Soha
nem tudhatjuk, hogy a következő
bucka mögül mi bukkan elő. A térség turistaút-hálózata kifejezetten
jó minőségű, emellett kis forgalmú
közútjai, illetve kijelölt erdészeti
üzemi vonalai is jól és nagy biztonsággal járhatók két keréken is. Az
aktív kikapcsolódás szerelmesei-

!

2015 óta parakerékpárosunk is van a látássérült Ocelka Róbert
személyében, aki nemzetközi szinten is komoly versenyző
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Fotó: Dimitry Ljasuk / Unsplash

UTAZÁS #

KELET:

A FELSŐ-TISZA ÍZE-JAVA

IDEHAZA SZÁMTALAN
FORGALOMMENTES ÚT VÁR
MINKET CSODÁS TERMÉSZETI
KÖRNYEZETBEN, AHOL
FELNŐTT ÉS GYERMEK
EGYARÁNT ÉLETRE SZÓLÓ
ÉLMÉNYEKET SZEREZHET.
nek jó hír, hogy a legnagyobb melegben is bátran nekivághatnak az útnak, hiszen a legtöbb szakasznak sűrű erdők állnak őrt,
az út melletti fák lombjai pedig kellemes árnyékot nyújtanak a
kalandvágyó túrázóknak. A mellettünk csörgedező, kristálytiszta
patakok látványa mellett ráadásként a kellemesen hűvös őrségi
tavak frissítő közelségével is számolhatunk ilyenkor, melyekben
akár meg is mártózhatunk két etap között. Veleméren, a híres
Árpád-kori templomban, vagy Pankaszon, a térség jelképévé
vált szoknyás haranglábnál megpihenve az autentikus pannon
életérzésből is kaphatunk egy nagy adaggal.
Ajánlott útvonal: Őrimagyarósd–Velemér–Őriszentpéter–
Vadása-tó–Őrimagyarósd
A táv: kb. 60 km
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Matuz Etelka 2018-ban 2 kerékpáros magyar bajnoki címet is szerzett
az FTC-nek, amivel bekerült a magyar válogatottba is
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Noha a Felső-Tisza vidéke elsősorban vízitúraútvonalairól és fövenyes szabadstrandjairól
híres, ez a térség büszkélkedhet hazánk egyik
leghosszabb kerékpárút-hálózatával, melynek
romantikáját az adja, hogy eredetileg árvízvédelmi céllal épült. A töltés maga több száz kilométer hosszan elnyúlik, melynek aszfaltozott sávja
teljes nyugalomban és védetten végigtekerhető.
És ha már itt járunk, érdemesebb egy nagyobb,
több napra elosztott kerékpártúrát terveznünk.
Tiszabecs és Sárospatak között ugyanis számos
kedves, vendégszeretetből kiválóra vizsgázott
település fekszik, ahol rendezett udvarok és
finom helyi ételek várnak minket. Megállhatunk
Tiszacsécsén Móricz Zsigmond szülőházánál,
eltekerhetünk Petőfi Sándor fájához Nagyarban, vagy válogathatunk a térség népművészeti
és gasztronómiai kincsei között a híres tarpai
ajándékboltban. Akik pedig minél változatosabb
élményekre vágynak, a biciklitúrát egy-egy
szakaszon színesíthetik evezéssel is. Akár már
rögtön a tiszabecsi vízitúraközpontban bérelhetünk hajót, és a helyi szolgáltatókkal is megegyezhetünk, hogy a kikötési ponthoz szállítsák
el a kerékpárokat.
Ajánlott útvonal: Tiszabecs–Szatmárcseke–
Kisar–Vásárosnamény–Kisvárda–Sárospatak
A táv: kb. 150 km
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# ÖRÖKZÖLD

JUHÁSZ DOKTOR
ÉS A TANÁR
A múltkor ámulva vettem észre (aztán rájöttem, hogy ez most
már közel egy évtizede, ha nem több, így megy), hogy az egyes
nagy futballesemények végén az éremátadás majdnem annyi
ideig tart, mint egy félidő. S akkor arról még nem beszéltem,
hogy utánuk következik a stáb, amely legalább akkora létszámú,
mint a teljes játékoskeret. Abban a korban, amelyről én mesélni
szoktam, a közvetlen szakmai stáb tagjait (mert pályamunkások
és mosodások természetesen akkor is voltak…) az ember egy
kezén össze tudta számolni. SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY
A FERENCVÁROS 20. és máig az egyik legemlékezetesebb, futballszakmai tekintetben leglátványosabb
bajnokságát 1967-ben a csapat úgy nyerte, hogy
volt egy edzője (Lakat Károlynak hívták), volt egy
orvosa (dr. Juhász József) és volt egy gyúrója (Dóka
György), s ezzel a ”stáblista” véget is ért.
Egészen magas színvonalú NB I-es bajnokságot
lehetett így nyerni és még VVK-döntőt is lehetett
mellette játszani. Apámnak tehát egyáltalán nem volt
sem pálya-, sem kapusedzője, részint azért, mert
nem akart ilyet, részint azért, mert maga a fogalom
(másodedző, segédedző, pályaedző, kapusedző,
és sorolhatnám…) nálunk jobbára csak az elmélet
szintjén létezett. A tartalékcsapatnak is voltak persze
edzői, közülük is kiemelkedett Bánáti Rezső bácsi,
aki vidéken bármelyik NB I-es csapatnál főnöki állást
kapott volna, de ő imádott Fradi-edző lenni, ezért
maradt a fakónál, ahogy akkoriban a második csapatokat nevezték.
Az ifiknél, a serdülőknél is dolgoztak nagy kvalitású
trénerek: ilyen volt mindenekelőtt apám egykori
szegedi játékostársa, Ördög Laci bácsi vagy a már
a VVK-döntős csapat mellett is dolgozó, a futballtudományokban egyetemi tanári szinten jártas Zalka
András, aki később, apám edzősködése idején – 1967
és 1970 között – inkább az ifi I vezetését vállalta
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(megtapasztaltam…), mint az első csapat edzője
melletti segédkezést. Apám gyakorlatilag önmagán
kívül az égvilágon senki másra nem számíthatott, ha
szakmai válaszút vagy jelentős személyi döntés elé
került. Legalábbis, úgymond, hivatalosan nem, hiszen
a fenti nevek (kibővítve a kölyök- vagy az ificsapatok
edzőivel: Friedmanszky Zoli bácsival, Hajabács Géza
bácsival, Agárdi Feri bácsival, Bozóki Jani bácsival,
Rózsa Lajos bácsival, és most még elfelejtettem
minimum öt-hat nevet, amit tudjanak be előrehaladott szenilizmusomnak…), ha kérte, természetesen
készséggel álltak rendelkezésére.
Mint ahogy régi játékostársai is (mindenki előtt Rudas
Ferenc, akiben a legjobban hitt…), akik az első szóra
ugrottak, ha segíteni kellett ”a Tanárnak”. Továbbá
apám számíthatott egy örök és kéretlen szerepéből
kizökkenthetetlen ”szakmai” segítőtársra a csapat
orvosa, dr. Juhász József személyében. Az ízig-vérig
fradista doki megszállottan üldözte a csapat körüli
személyi és szakmai kérdéseket, sokkal jobban érdekelte, hogy Szőke vagy Karába játszik-e jobbszélsőt,
mint hogy Branikovitsnak javul-e a húzódása.
Apám mosolyogva, fanyar humorral tűrte Juhász
doktor ”edzősködését”, újságírói kérdésre egyszer
például ezt mondta: ”A héten kiderült, hogy Varga
sérülése komolyabb, mint azt gondoltuk. A döntés
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Az 1967-es bajnokságot 8 ponttal nyertük az Újpesti Dózsa
előtt – méghozzá a régi, kétpontos rendszerben
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# ÖRÖKZÖLD

megszületett. Én megállapítottam, hogy sérült, Juhász doktor pedig kihagyta a csapatból…”
Szóval, így élték ők a mindennapjaikat a hatvanas
évek közepe, vége táján.
Apámnak a legfőbb bizalmasai (legalábbis akkor még
mindenkiről azt gondolta, valóban a munkáját segíti,
holott…) maguk a harcosok, azaz a játékosok voltak.
Tekintsünk most el minden egyéb, mindenekelőtt
pályán kívüli történéstől, amelyek azóta napvilágra
kerültek, és amelyekről ő (isteni szerencsére) nem
tud, hiszen előbb ment fel az ”égi Fradiba”, mint
hogy bizonyos dolgok kiderültek volna. A lényegen
úgysem változtat, ő úgy érezte, úgy hitte és ez szent
meggyőződése volt, hogy a játékosaira minden
körülmények között, mindenben számíthatott, ha
edzésről, mérkőzésről, taktikáról, stratégiáról, sőt
akár átigazolásról volt szó. De ha most valami misztikus úton azt hallaná, hogy a vezetőedző a videóelemzővel egyeztet, és többkötetnyi statisztika áll
rendelkezésére minden egyes játékosáról, egy szót
nem értene abból, miről is beszélünk…
Ma már dokumentáltan tudom, ha apám csak a
vasárnapi kezdő tizenegyet elsorolta az öltözőben,
azt tíz perc múlva a legfelsőbb politikai szinteken, a
futball és elsősorban a Fradi ügyeivel megbízottak
pontosan tudták.

!

Dr. Juhász József, az FTC örökös tagja és örökös orvosa 1946-tól
közel 4 évtizeden át segítette a Fradi sportolóit
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AZ ÍZIG-VÉRIG
FRADISTA DOKI
MEGSZÁLLOTTAN
ÜLDÖZTE A CSAPAT
KÖRÜLI SZEMÉLYI
ÉS SZAKMAI
KÉRDÉSEKET, SOKKAL
JOBBAN ÉRDEKELTE,
HOGY SZŐKE VAGY
KARÁBA JÁTSZIK-E
JOBBSZÉLSŐT, MINT
HOGY BRANIKOVITSNAK
JAVUL-E A HÚZÓDÁSA
Sőt, apám kiemelt figyelmet érdemelt az e köröknek készülő jelentésekben.
Egy történész barátom mesélte: csak rá heten
figyeltek (vigyázat: nem csak játékosok, sőt, ők
voltak sokkal kevesebben) a székház folyosóin
közlekedők vagy az irodában dolgozók közül.
Nagy kár, hogy egy sem volt közöttük, aki
nemcsak hallotta, hanem értette is volna, amit
mondott…
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# GASZTRO

MUSZKLIT
TÁNYÉRRÓL

Az erő az izmokból jön, azok pedig az
edzésből. Legalábbis többnyire. Merthogy
van egy kevésbé triviális forrása is a formás
tónusoknak. Ez a célzottan összeállított
táplálkozás. Bizony: tudatos étkezéssel nem
pusztán a súlyunkat tudjuk lejjebb tornászni, de izomzatunkat is építhetjük vele.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

VEGYESEN A LEGJOBB

Bár sokan a bodybuilderek étrendjével
azonosítják, az izomépítő táplálkozás a
versenysportban is a sportolók étkezésének részét képezi – meghatározott szakaszokban és hosszúsággal. Az izomtömeg
növelésének idején két szempontot kell
szem előtt tartani: az egyik az építkezés, a
másik pedig a rombolás megakadályozása.
”Mindez egy, az edzés köré felépített, tudatos étkezést jelent, mely tréning közben és
után, valamint a nap folyamán 3-4 óránként biztosítja a szervezetnek a megfelelő
fajtájú és minél jobb minőségű fehérjét, ami
be tud épülni az izomzatba” – definiálja az
étrend lényegét dr. habil. Fritz Péter, a Ferencváros egészségtudományi szakértője.
Majd egy újabb tévhitet is eloszlat: ”Noha
a növényekre kevesen tekintenek jó fehérje
forrásként, egy ilyen étrendnek szerves
részét kell hogy képezzék, amivel ráadásként még az egysíkú menüsort is kivédhetjük.” Mindezek alapján a húsok mellett
reggelire például a tojás, míg ebédre egy
tányér főzelék is kiváló választás. Vacsorára pedig fontos, hogy lassú felszívódású
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!!!
Ahogy az étkezéssel építeni,
úgy rombolni is
tudjuk izmainkat.
Ilyen szempontból
kifejezetten káros
lehet például
lefekvés előtt a
túlzott szénhidrát- és zsírbevitel,
ami semlegesítheti
a protein építő
hatását.
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Úszónk, Szilágyi Liliána a vegán étrendjét csak az izomépítéshez
szükséges hússal és tojással szokta megbontani
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GASZTRO #

AZ IZOMÉPÍTŐ
IDŐSZAK HOSSZA
ÁTLAGOSAN MÁSFÉLKÉT HÓNAP EGY
SZEZONRA VETÍTVE,
DE SPORTÁGANKÉNT
NAGY KÜLÖNBSÉGEK
LEHETNEK EBBEN.
RÁADÁSUL MÍG PÉL
DÁUL EGY ATLÉTÁNÁL
HÁROM-NÉGY ILYEN
PERIÓDUS IS VAN,
ADDIG A LABDA
JÁTÉKOKNÁL FŐSZA
BÁLY SZERINT KETTŐ.
fehérje kerüljön a tányérra. Erre tökéletes a
túró, amit persze ki lehet egészíteni például
csicseriborsóval és tonhallal is.

HAMAR VAN LÁTSZATA

Profi szinten az izomépítés maga alapvetően egy látványos folyamat. Az izomrostok
darabszáma ugyanis már korán kialakul,
csupán az izomrostok keresztmetszete
változik az edzésösszetevők változásával.
A test azonban memóriasejtjei révén képes
emlékezni, ezért megfelelő tréninggel és
célzott táplálkozással hamar visszatérnek
a szép tónusok. A kettő pedig szorosan
együtt jár, hiszen csak az az izom építhető,
ami foglalkoztatva is van. Itt különbséget
kell tennünk a bodybuilderek testszobrászata és a profi sportolók funkcionális
erősítése között. Míg ugyanis előbbieknek meghatározott szempontok szerinti
izomarányt kell elérniük, utóbbiaknál sokkal
kényesebb az egyensúly. ”A mozgás és az
izomépítő táplálkozás olyan arányát kell itt

!

Két kiváló hokisunk, Nagy Gergő és Hegyi Ádám az uborkaszezonban
főzővlogot indított az instagramon hockeycheff néven

FIN_072-073_ZF_1907_FRITZ_3.indd 73

73

megtalálnunk, mely fokozatos, de nem túlzott izomtömeg-gyarapodást eredményez.
Fontos ugyanis, hogy a hízó izomzat be
tudjon épülni a mozgásszerkezetbe, javítva
a gyorsaságot, az erőt és a dinamikát. Egy
ponton túl viszont már kontraproduktív
ez, ahol a pluszizom sokkal inkább jelent
terhet, mint támogatást.”

NEM PÓTOL, KIEGÉSZÍT

Mivel az izomépítés rendkívül komplex,
sok összetevős és számos szabály által
határolt folyamat, sokan szeretik inkább az
egyszerűbb végét megfogni, és táplálékkiegészítők formájában bevinni az izmosodáshoz szükséges tápanyagokat. Azonban
– ahogy táplálkozásunk egészénél – a
természetes út itt is kifizetődőbb. ”Edzés
közben az aminosav formula, edzés után
pedig a protein – ezek is jó minőségben,
biztonságos és ellenőrzött formában. Ez
az a két összetevő, amit célszerű táplálékkiegészítő formában biztosítanunk egy
izmosítás alatt álló szervezetnek. Minden
továbbit szigorúan szakember felügyelete
mellett és személyre szabottan” – ad erre
állásfoglalást a szakember. Majd hozzáteszi: nem lehet elégszer hangsúlyozni
a táplálékkiegészítők adalék szerepét.
”Ahogy a nevükben is benne van, ezek a
készítmények nem helyettesítenek, csupán
pótolnak. Az elsődleges forrás egy vegyes,
természetes és egészséges összetevőkön
alapuló, friss zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend kell hogy legyen.
A nyári időszakban mi sem egyszerűbb
ennél: a konyhakertek és a piacok tele
vannak minőségi hazai áruval. Vétek ezeket nem kihasználni.”

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő
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# 13+1

VARGA
ZSOLT

1. Hogyan, milyen indíttatásból lettél
gyermekként vízilabdázó? Birkózó akar-

tam lenni, és ez a vízben jött össze.

2. Gyerekként ki volt a kedvenc pólósod?

Kárpáti Györgyöt és Gyarmati Dezsőt
tekintettem idolnak a fantasztikus pályafutásuk miatt, de akkoriban Faragó
Tamás volt minden gyerek példaképe.
3. Mit tartasz a legnagyobb sikerednek?

A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek.
Ezúttal BL-győztes férfi
vízilabda-csapatunk
vezetőedzőjét, Varga
Zsoltot faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Született: Budapest,
1972. március 9.
Magasság, testsúly:
189 cm, 103 kg
Poszt: center
Korábbi klubjai:
KSI, Újpesti Dózsa, BVSC, Mladost
Zagreb (horvát), Savona, Cremona,
Posillipo Napoli (mindhárom olasz)
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Játékosként a 2000-es olimpiai aranyérmet, amit a válogatottal nyertünk
Sydney-ben. Eddigi edzői karrierem
egyik csúcsa a tavalyi bajnoki cím,
mert a világ talán legnehezebb bajnokságát nyertük meg. Nehéz különbséget tenni e között és a Bajnokok
Ligája-győzelem között. Mind a kettő
hatalmas örömet okozott.

7. Mit tartasz csapatunk legnagyobb erényének, s mi a cél a közeljövőre?

Összetartó, egymásért és a klubért
küzdeni tudó közösséget alkotunk, s
bár a következő szezonban új csapatot építünk, akkor is meg kell nyernünk
mindent, amit lehet.
8. Mi az, amit a Népligetben, a klubnál
legjobban szeretsz?

A bensőséges érzést! Itt tapasztaljuk meg
leginkább, mit jelent fradistának lenni.
9. A legkomolyabb elismerés, amit játékosként és edzőként kaptál?

1996-ban a legjobb vízilabdázónak
választottak Magyarországon, 2018ban pedig a Vízilabdaedzők Világszövetségétől megkaptam a világ legjobb
edzőjének járó díjat.

4. Manapság kit tartasz a világ legjobb
vízilabdázójának? Varga Dénest.

10. Milyen autóval közlekedsz?

5. Hosszú évek után igazán autentikus
vagy ez ügyben, mennyiben más a Fradiban a légkör korábbi klubjaidhoz képest?

11. Kedvenc ételed, italod?

A Ferencvárosnak sajátos légköre,
atmoszférája van. A Fradihoz való
tartozás kiváltság, megtiszteltetés,
hiszen Magyarország legnagyobb és
legismertebb klubjáról van szó.

6. A Fradinál az elmúlt évtizedekben
komoly barátságok alakultak ki a pólósok
és a labdarúgók közt, ám a klubban
mindig is a futball volt az első számú
sportág. Ebből ti mit érzékeltek?

A futball a sportok királya, ezért ez
teljesen normális. Az mindannyiunk
számára óriási öröm, ha a focisták
nyernek. Az ő sikerüknek ugyanúgy
örülünk, mint a saját győzelmünknek.
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Volkswagen Passat CC-vel.

Rántott hús sült krumplival, tejfölös
uborkasalátával, ásványvíz.
12. Könyved, filmed, színészed?

Szeretek olvasni és moziba járni,
nagyon kedvelem Bulgakovtól A
Mester és Margaritát. Kedvenc filmem
Az angol beteg, a színészek közül
pedig Robert de Nirót szeretem a
legjobban.
13. A családtagjaid járnak a meccseidre?

Gyermekeim és szüleim minden hazai
meccsen ott vannak a lelátón.
+1. Életmottód röviden?

Ha valamit igazán akarsz, akkor soha
ne add fel a céljaidat és az álmaidat.

!

Játékosként 9, míg edzőként 8 rangos
klubserleget nyert meg
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