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Szeptember

FÉRFI LABDARÚGÁS
NB I
Szeptember 1.: FTC–DVTK 
Szeptember 14.: Paks–FTC 
Szeptember 28.: FTC–Kisvárda

NŐI LABDARÚGÁS
NB I
Szeptember 1.: FTC–ETO FC Győr 
Szeptember 9.: FTC–Kelen SC
Szeptember 15.: DVTK–FTC 
Szeptember 21.: FTC–Astra
Szeptember 28.: Haladás-Viktória–FTC

NŐI KÉZILABDA
NB I
Szeptember 1.: MTK–FTC 
Szeptember 7.: 
Mosonmagyaróvár–FTC 
Szeptember 12.: FTC–
Békéscsaba 
Szeptember 15.: FTC–Alba 
Szeptember 19.: Dunaújvárosi 
Kohász–FTC 
Szeptember 22.: Budaörs–FTC 

FÉRFI KÉZILABDA
NB I
Szeptember 1.: FTC– 
DVTK-Eger 
Szeptember 8.: Komló–FTC 
Szeptember 14.: Tatabánya–
FTC 
Szeptember 26.: FTC–Szeged

MENETREND #

3 www.fradi.hu! Szeptember 21-én van Kocsis Sándor születésének 
90. évfordulója

FÉRFI JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Szeptember 13.: FTC–Gyergyó
Szeptember 16.: UTE–FTC
Szeptember 18.: Vasas–FTC
Szeptember 20.: Fehérvári Titánok–FTC
Szeptember 22.: FTC–Brassó
Szeptember 24.: Hokiklub Budapest–FTC
Szeptember 27.: FTC–Csíkszereda
Szeptember 29.: FTC–Dunaújvárosi 
Acélbikák
VISEGRÁD KUPA
Szeptember 3.: Jastrzębski KH–FTC
Szeptember 6.: FTC–GKS Katowice

FÉRFI VÍZILABDA
OB I
Szeptember 4.: Szeged–FTC
Szeptember 7.: FTC–UVSE
Szeptember 18.: FTC–
Tatabánya 
Szeptember 29.: Pécs–FTC 

NŐI VÍZILABDA
OB I
Szeptember 28.: FTC–UVSE

BIRKÓZÁS
Szeptember 14–22.: 
VILÁGBAJNOKSÁG, Nurszultan 
(Kazahsztán)

FÉRFI TORNA
Augusztus 30. – szeptember 1.: 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG – Babos 
Ádám, Ryan Sheppard

KERÉKPÁR
Szeptember 11–15.: PARAKERÉKPÁR 
VILÁGBAJNOKSÁG, Emmen (Hollandia) 
– Ocelka Róbert, Nagy Gergely

TRIATLON
Szeptember 1.: PARATRIATLON 
VILÁGBAJNOKSÁG, Lausanne (Svájc)  
– Lévay Petra
Szeptember 7.: PARATRIATLON 
VILÁGKUPA, Banyoles (Spanyolország) – 
Lévay Petra
Szeptember 14.: PARATRIATLON 
EURÓPA-BAJNOKSÁG, Valencia 
(Spanyolország) – Lévay Petra

ATLÉTIKA
Augusztus 31. – szeptember 1.: 
SZUPERLIGA, Budapest 
(Lantos Mihály Sporttelep)
Szeptember 7–8.: 
CSAPATBAJNOKI DÖNTŐ, 
Székesfehérvár 
(Bregyó közi atlétikai pálya)
Szeptember 8.: FÉLMARATONI 
OB, Budapest
Szeptember 22.: 10 KM UTCAI 
FUTÓ OB, Szombathely
Szeptember 28. – október 6.: 
VILÁGBAJNOKSÁG, Doha
Szeptember 29.: MARATONI OB, 
Budapest
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6 Hírek házon belül

8 Kellemes teher

10 Viharban született 
érmek

12 Ambrus Miklós 
halálára 

13 Nyári szünidőben 
a Baráti Kör

14 Én Fradim 

16 Ludmán Csaba
története

18 Sigi
megérkezett

24 Teljes leállás

26 A harmadik körig 
mentünk a BL-ben

30 Egykori szlovák 
válogatott az U17 élén

32 Rebrov is nyitott feléjük

34 Tanulni, felnőtté válni, 
bizonyítani!

35 Valóra vált álom

36 Bácskai János és 
a IX. kerületi szentháromság

A következő 
ZÖLD & FEHÉR 
magazin 2019. 
szeptember 27-én
jelenik meg!

4www.fradi.hu

# TARTALOM 

! Marco Rossi, aki vízilabda BL-meccseink rendszeres látogatója, 
Facebook-bejegyzésben kívánt sok sikert focistáinknak
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FRADI, ÉLET, 
ÉRZÉS…
Meglett korú barátom, aki rajongva szereti a Ferencvá
rost, mesélte, hogy katonaként még a Vasasnak szur
kolt, ami érthető, hiszen az egyik angyalföldi legenda 
közeli rokonságához tartozott. Falujában a keresztany
ja és barátja sokáig hiába kapacitálta Fradimeccsre 
– mondván, ha igazi futballhangulatra kíváncsi, tartson 
velük az Üllői útra –, a familiáris elkötelezettség miatt 
sokáig ellenállt. Egyszer aztán mégis velük tartott, 
ugyanis folyamatosan erősödött benne a kíváncsiság, 
mitől mások ezek a fradisták, akik ekkora szenvedéllyel 
beszélnek mindig a csapatukról. A nyolcvanas évek 
végén ment ki először egy Ferencvárosmérkőzésre, s 
elmondása szerint az első pillanatban beszippantotta a 
hangulat, magával rántotta az elementáris erejű szurko
lás, a soha nem tapasztalt közösségi érzés. Azóta nem 
hagyott ki egyetlen hazai Fradifellépést sem, imádja a 
klubot, a családja, a gyermekei is fradisták lettek.
A barátom története jutott eszembe a horvát bajnok 
Dinamo Zagreb elleni BLselejtezőn, s bár enyhén szól
va is feledhető teljesítménnyel kínos vereséget szenve
dett a csapat, a hangulat eleve magával ragadhatta azt, 
aki először járt Fradimeccsen. Szokatlan, ha ekkora 
verésnél nem a győztes tábor hangja erősebb, sőt a fé
lelmetes hírű zágrábiakat leszurkolták a hazaiak, s az is 
az egységet erősítette, hogy az ultrák nulla négynél teli 
torokból kiabálják az elkeseredetten hazaindulóknak a 

”Hova mentek?” rigmust. A fájdalmas eredményt és a 
két csapat közti különbséget sokan nehezen emésztet
ték meg, ezen kizárólag a Fraditábor tudott enyhíteni 
azzal, hogy a súlyos vereség dacára éltette a klubot 
és kiállt a csapat mellett. Mindezt értékelniük kell a 
játékosoknak, mert ilyenben máshol nem lehet részük a 
világban. A Dinamo elleni meccsen sok ismerősömmel, 
barátommal találkoztam más honi kluboktól, egyikük 
– nem mellékesen lila érzelmű – folyamatosan fotózta 
a Fraditábort, és elismerően szólt a hangulatról, ami 
idehaza kuriózum.
A kudarc ellenére nem véletlenül mondta szinte min
denki, legközelebb is jövünk, elvégre a Fradi nemcsak 
egy klub, hanem élet, érzés és kőkemény identitás. Így 
lett a fentebb említett barátom is angyalföldiként mély 
fradista, és így válnak a gyereke(in)k is ”méregzölddé”, 
no meg általuk élünk örökké mi és a klub egyaránt…  

44 Többen vagyunk,  
többek lettünk

46 Újabb ferencvárosi 
mesterhármas

48 Új nevekkel Európába

50 Szárnyalni és 
görcsölni 

52 Teljes jogú tagként 
a Fradi-családban

58 A szenvedést  
élvezi igazán

60 A hónap  
fotója  

70 A jolly joker

72 Mindenki  
a maga tányérjáról

74 13+1 kérdés  
Balázs Krisztiánhoz Bánki József

5

46

www.fradi.hu

LEVÉL #

! A Dinamo elleni meccs után szurkolói kiáltvány született: 
a Kaposvár ellen is irány a stadion, mutassuk meg, mi az a Fradi!

52
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ÚJABB FRADISTA 
GYERMEK
Még a Ferencváros kapu-
saként született meg az 
időközben Paksra szerző-
dött Holczer Ádám kisfia, 
Levente, akinek keresztne-
vében – akárcsak az Elek 
Gábor–Szucsánszki Zita 
házaspár gyermekénél – 
a számunkra oly fontos 
három e betű szerepel. A 
vérbeli fradista hálóőr ép-
penséggel Pakson sem vált 
színt, sőt a csecsemőt is 
egyből zöld-fehérbe öltöz-
tette... Az egész Holczer 
famíliának egészséget, sok 
örömet és boldogságot 
kívánunk!

GYORS

! Balázs Krisztián mellett Kovács Márton eredményei is 
ígéretesek, miután 38 fokos lázzal kellett versenyeznie

FRADI MÁR A VIBEREN IS! 
Első magyar futballklubként a 
Ferencvárosi Torna Club együtt-
működési megállapodást kötött a 
Viberrel, a világ egyik vezető kö-
zösségi üzenetküldő applikációjával, 
így szurkolóink csatlakozhatnak a 
klub saját Viber Közösségéhez, ahol 
az FTC legfrissebb történéseit és 
exkluzív tartalmait találhatják meg! 
A klub szurkolói ingyenesen egy 
különleges Fradi-matricacsomagot 
is letölthetnek. A matricákon játéko-
saink is szerepelnek, ezáltal szeret-
nénk színesebbé tenni a minden-
napi beszélgetéseket a barátaikkal, 
ismerőseikkel és családtagjaikkal. A 
matricacsomag a következő három 
hónapban lesz letölthető.

BRONZÉREM 
AZ EYOF-RÓL
JÚLIUS 20–28. KÖZÖTT 
AZERBAJDZSÁN FŐVÁ-
ROSÁBAN, BAKUBAN 
RENDEZTÉK MEG A 
2019-ES NYÁRI EURÓ-
PAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI 
FESZTIVÁLT (EYOF). A 
TORNÁSZOK KÖZÖTT 
KÉT FRADI-VERSENY-
ZŐ, BALÁZS KRISZTIÁN 
ÉS KOVÁCS MÁRTON 
KÉPVISELTE A MAGYAR 
CSAPATOT. SZÉPEN 
HELYTÁLLTUNK CSA-
PATVERSENYBEN IS, 
S BALÁZS KRISZTIÁN 
EGYÉNIBEN NÉGY 
SZÁMBAN IS DÖNTŐ-
BE JUTOTT: TALAJON 
ÉS NYÚJTÓN HETEDIK, 
GYŰRŰN ÖTÖDIK LETT, 
A LEGJOBBAN PEDIG 
A KORLÁT SIKERÜLT 
NEKI, AMELYEN 17 ÉVES 
TORNÁSZUNK BRONZ-
ÉRMET SZERZETT!

KATONA LETT KELLER JÓZSEF
Klubunk örökös bajnoka, Keller József 
és fia, ifjabb Keller József Egerben 
aláírta azt a szerződést, amelynek 
értelmében önkéntes területvédelmi 
tartalékos szolgálatot vállal a Magyar 
Honvédség 2. Vitéz Vattay Antal Terü-
letvédelmi Ezred 60. Mike József Terü-
letvédelmi Zászlóaljnál. Az ünnepélyes 
aláírások kapcsán a Magyar Honvéd-
ség kiemelte: a szervezet számára 
nagyon fontos, hogy egy ilyen kiváló 
korábbi sportoló csatlakozik hozzájuk.

# HÍREK

10www.fradi.hu 10www.fradi.hu

BL-GYŐZTES IGAZOLÁS 
Klasszis igazolással han-
golt az új idényre az FTC 
tekeszakosztálya, hiszen a 
2019/2020-as idényben a 
mieinket erősíti majd a két-
szeres csapatvilágbajnok, 
Világkupa-, Európa Kupa-, 
Bajnokok Ligája- és NBC-
kupa-győztes, többszörös 
magyar és olasz bajnok 
Zapletán Zsombor. Az 
erősítés rá is fér a mieink-
re, hiszen az elmúlt szezon 
Magyar Kupa-győztese-
ként az új szezonban az 
NBC-kupában, tehát a 
nemzetközi porondon is 
megméretik magukat.
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ÁRULJÁK A BÉRLETET
A JÉGKORONGOSOK 
Magyar bajnoki címvédő 
jégkorongcsapatunk meg-
kezdte a bérletárusítást a 
2019/2020-as szezonra. 
Az éves belépő az FTC- 
Telekom összes hazai ta-
lálkozójára érvényes, tehát 
a drukkerek a bérlettel az 
Erste Liga, a Magyar Kupa, 
a Visegrád Kupa, valamint 
a középszakasz és a ráját-
szás minden mérkőzésére 
beléphetnek. A szezon-
bérletet 25 ezer forintért 
lehet megváltani, a meccs-
belépők pedig egységesen 
1200 forintba kerülnek 
majd. Fontos megjegyezni: 
a jégkorongcsapat bér-
letének megvásárlásával 
szurkolóink a másik két 
csapatsportágunk (kézilab-
da, vízilabda) hazai bajnoki 
meccseire automatikusan 
50%-os kedvezménnyel, te-
hát fél áron vásárolhatnak 
belépőt. További részletek: 
Fradi.hu.

GYORS

A 150 000.
Július 24-én kiváltották a 
150 000. szurkolói kár-
tyát a Groupama Aréna 
mellett található jegy- és 
regisztrációs központban. 
A szerencsés regiszt-
rálónak Igaz András, az 
Arénát üzemeltető Lagar-
dere Sport Hungary Kft. 
ügyvezetője egy három fő 
számára érvényes belépőt 
nyújtott át a Valletta elleni 
(3-1) találkozóra.

! Ocelka Róberték a világranglista 10. helyén állnak, 
így ők is jó eséllyel pályáznak a paralimpiai kvótára

OLIMPIAI KVÓTA
A KVANGDZSUI VB-RŐL
Szilágyi Liliána a hatodik 
helyen végzett 200 méter 
pillangón a kvangdzsui úszó-
világbajnokságon. A magyar 
4x200-as női váltó Verrasztó 
Evelynnel a soraiban szintén 
hatodikként zárt, ezzel olimpiai 
kvótát is szerzett. Székelyi 
Dániel pályafutása legjobb 
világbajnoki teljesítményével 
ugyancsak 6. lett 5 km-en 
nyílt vízi úszásban. 

KITÜNTETTÉK 
KORÁBBI 
ELNÖKÜNKET
DÍSZPOLGÁRI CÍMMEL 
TÜNTETTE KI A X. KE-
RÜLET DEBRECZENY 
ISTVÁNT, AKI 1976-TÓL 
AZ FTC TEKESZAK-
OSZTÁLYÁNAK ELNÖ-
KE, MAJD 1985-TŐL 
A KLUB ELNÖKSÉGI 
TAGJA, 1989 ÉS 1990 
KÖZÖTT PEDIG A FE-
RENCVÁROSI TORNA 
CLUB ELNÖKE VOLT. A 
VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS 
OKLEVELES GAZDA-
SÁGI MÉRNÖK KO-
RÁBBAN A KŐBÁNYAI 
SÖRGYÁR IGAZGATÓ-
JAKÉNT TEVÉKENYKE-
DETT, AZ ELISMERÉST 
A SÖRGYÁR MEGÚJÍ-
TÁSÁÉRT, ILLETVE 
SZAKMAI TUDÁSA, 
VALAMINT VEZETŐI 
KVALITÁSAI ELISMERÉ-
SEKÉNT KAPTA. 

ÉRMEK A HUNGARORINGRŐL
Július végén a Hungaroringen rendezték meg a 
Tour de Ring nevű 24 körös országúti kritérium-
versenyt, amely a parakerékpárosok számára 
országos bajnokság is volt. Matuz Etelka két kör 
előnnyel, toronymagasan végzett a női verseny 
élén, míg a szintén Fradi-versenyző Marton Orso-
lya ezüstérmes lett. Ugyanitt a parakerékpárosok 
országos bajnokságán Ocelka Róbert és segítő-
je, Nagy Gergely elsőként teljesítette a 11 körös 
versenyt, így a Ferencváros tandemje megvédte 
országos bajnoki címét.

HÍREK #

11 www.fradi.hu11 www.fradi.hu
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ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

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

MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila, 
Budai László, Czégány Pál, Diószeghy Betti, Hatos Szabolcs, 
Juhász Bence, Kántor Barnabás, Kis Ferenc, Kovács Bence, 
Lakat T. Károly, Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám, 

Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Csendes Krisztina, Németh Andrea, 

Micheller Szilvia, Molnár Ádám, Orlóci Zsuzsanna (Fotósarok), 
Tobak Csaba, Tumbász Hédi, Vincze József (FTC Múzeum)

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 ELŐ KÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Regiszter Printing Kft. / www.display-plakat.hu

FELELŐS VEZETŐ: Horváth Mihály Dávid

TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.

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

Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-elő fizetés, 
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 Elő fizetési Általános Szerző dési Feltételei, 
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető 

a www.marquardmedia.hu weboldalon. 

A kiadó a MATESZ tagja! 

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

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

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

A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB KIADVÁNYAI:
Magyarország: JOY, 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 cí mek re tör té nő e-mail kül dés sel az adat köz lő elfogadja a 
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hoz zá já rul ah hoz, hogy 

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

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

vis  sza von ha tó. 

A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal 
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a 

szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor 
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

www.fradi.hu

# ZÖLDÖVEZET 

KELLEMES
TEHER

Ez a nyár nem a pihenésről szól a FradiMédia számá-
ra. Stábunk természetesen mindig testközelből figyeli 
sportolóink mindennapjait, elsősorban a labdarúgókét. 
Futballistáink pedig mostanában néha többet vannak 
távol Budapesttől, mint amennyit a Népligetben és annak 
környékén tölthetnek, így a mi kis csapatunk is csak ritkán 
van jelen teljes létszámmal a szerkesztőségben. 
Szinte még fel sem ocsúdtunk a Fradi-fieszta örömmá-
morából, máris kezdődött a kéthetes edzőtábor Bad 
Radkersburgban, amit néhány nap pihenőt követően Bad 
Häringben követett egy újabb felkészülési szakasz, majd 
mehettünk Razgradba, Vallettába és Zágrábba. A stáb 
egyik fele Budapesten, a másik külföldön – már-már be 
kellett mutatkoznunk egymásnak, egyesekkel olyan régen 
nem találkoztunk... 
Félreértés ne essék, ez a tökéletes definíciója a kellemes 
tehernek. 
Hiszen mi másért is dolgoznánk szívesebben, mint hogy 
beszámolhassunk futballistáink sikereiről? Augusztus 
közepén biztosak lehettünk benne, hogy még legalább 
egy külföldi túra vár ránk, miközben reménykedhetünk, 
hogy (valamelyik) csoportkörben még további háromszor 
repülhetünk Európa valamelyik újabb pontjára. 
Erre vártunk évek óta, ezért nagy örömmel dolgozunk a 
háttérben azért, hogy kielégítsük szurkolóink igényeit, 
hogy eljuthassanak hozzájuk a legfontosabb hírek, 
beszámolók a honlapunkon, valamint a Facebook-, az 
Instagram- és a Twitter-oldalunk mellett immár Viberen 
keresztül is!

SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS

! Válts üzeneteket zöld-fehérben! Már elérhető és ingyenesen 
letölthető a Fradi matricacsomag a Viberen.8
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Téttel teljes az élmény

Fogadj online akár több száz 
sporteseményre, és szurkolj 

úgy, mint még soha!

További részletek a www.tippmixpro.hu oldalon



saim mekkora előnnyel hozták a váltót, muszáj volt 
befejeznem. Ha fél lábbal is, de sikerült” – emlékezett 
vissza a versenyre a csapat befejezőembere, Pozsgai 
Dániel.

”Mindenekelőtt meg kell említenem, hogy a bajnok-
ságot méltatlan körülmények között rendezték meg. 
Gyakorlatilag mindenhol állt a víz, az ugrószámokat el 
kellett halasztani. Órákat vártunk, nem tudtuk, hogy 
egyáltalán lesz-e verseny. Ennek ellenére nagyon büsz-
kék vagyunk a 4x400 méteres váltóra, főleg Pozsgai 
Dánielre, aki szombaton alig maradt le a dobogóról, 
vasárnap pedig elképesztő fájdalmak között futott, de 
végigment. Az adott körülmények között minden ver-
senyzőnk a maximumot hozta ki magából” – értékelte 
az ob-t Vágóné Solti Mária szakosztályvezető.
Néhány nappal később az ugrószámokat is megren-
dezték, hármasugró klasszisunk, Galambos Tibor pedig 
15,66 méteres ugrással 19. magyar bajnoki címét szerez-
te meg, ráadásul a dobogó harmadik fokára Prekli Zol-
tán is felállhatott. Szakosztályunk így összesen három 
arannyal és négy bronzzal zárta a magyar bajnokságot.

Szabó László megint klasszis tel-
jesítményt nyújtott, Galambos 
Tibor 19. aranyát zsebelte be, a 
férfi 4x400 méteres váltónk pedig 
elképesztő futással lett első a 124. 
atlétikai magyar bajnokságon. 
SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

# ATLÉTIKA

10www.fradi.hu 10www.fradi.hu

VIHARBAN
SZÜLETETT

ÉRMEK

JÚLIUS VÉGÉN az MTK atlétikai pályáján, a Lantos 
Mihály Sportközpontban rendezték meg a bajnokságot, 
amelyen az FTC szakosztálya a korábbi évekhez képest 
kedvezőbb előjelekkel, sérülésektől mentes, teljes csa-
pattal indult.
Az év egyik legfontosabb viadalán nem is maradtak 
el a remek eredmények. Az első napon Szabó Lász-
ló 759 centiméterrel aranyérmes lett távolugrásban, 
diszkoszvetőnk, Huszák János pedig 58,28 méteres 
dobással bronzot nyert. A vasárnapi versenyeket aztán 
megkeserítette a többször is lezúduló eső. A távol-
ugrógödörből visszajött a szennyvíz, így a szervezők 
végül az ugrószámok elhalasztása mellett döntöttek, 
illetve több versenyszám is csak késve kezdődött el. A 
futószámokat – még ha többórás késéssel is – végül 
megrendezték. Szabó László 200 méteren, míg Varga 
Dániel 400 méter gáton szerzett bronzot, majd a nap 
csúcseseményén, a férfi 4x400 méteres váltóban pedig 
a Varga Dániel, Fekete Gábor, Szabó László, Pozsgai 
Dániel összeállítású csapatunk 3:20:36-os idővel arany-
érmes lett.

”Egész héten arról beszélgettünk a fiúkkal, hogy ebben 
az összeállításban megdönthetjük a 3:16 körüli klubcsú-
csot. Sajnos kisebb sérüléssel álltam rajthoz vasárnap, 
az utolsó métereken pedig annyira fájt a vádlim, hogy 
arra is gondoltam, kiállok, de látva, hogy a csapattár-

! Pozsgai Dániel Achilles-ín-szakadást kockáztatott 
a célba érkezéssel
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KEDVEZMÉNYKUPON

-25%

-25%

-25%

-20%

-25%

-25%

-25%

-30%

A kupon átadásával a megjelölt kedvezményre jogosult a Fradi Shopban 
(cím: 1091 Budapest, Üllői út 129.) történő vásárlás esetén!
A kedvezmény más akcióval nem vonható össze, egy kupon kedvezménye
 egy termék megvásárlására érvényesíthető!
A kupon érvényessége: 2019. augusztus 30 – 2019. szeptember 30. vagy a készlet erejéig.

FRADI KOCKALÁMPA

FRADI PÁLINKA

FRADI PAPUCS

BAJNOKCSAPAT 
PVC KULCSTARTÓ

BAJNOKCSAPAT 
PÁRNA

BAJNOKCSAPAT 
KITŰZŐ SZETT

LORUS ZÖLD ÉS FEHÉR 
KARÓRA CSERÉLHETŐ TOKKAL

NIKE HAZAI MÉRKŐZÉS 
MEZ 19/21

KICSI, NAGY

S: 40-42, L: 42-44 MÉRET
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@cicomaszandi@gajdarzsolt

! Jégkorongozóink a Fradi Múzeumban tartottak  
szurkolói ankétot

@gabor.benke @abarbaranagy

@miklos.varga.31 @lili.papp
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enfradim

Vegyél részt 
te is  

a Zöld & Fehér 
magazin  

szerkesztésében, 
fotózz, és töltsd 

fel képeid  
Instagramra  
#enfradim  
jelöléssel!

ÉNFRADIM #
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Magyarország kilenc olimpiai bajnok 
férfi vízilabda-válogatottja közül az 
1964-es, tokiói csapat számlálta a 
legtöbb fradistát: a három ötkarikás 
aranyából ezt az egyet ferencvárosiként 
nyert Gyarmati Dezsőt, 

”
Sutát” (utalás a 

legendás bal kézre), Kárpáti Györgyöt, 
Gyurikát, Felkai Lászlót, Rókát, és a 
2019. augusztus 3-án, nyolcvanhat esz-
tendős korában elhunyt Ambrus Miklóst, 
Copákot. 
Ízlelgetem e Copák becenevet, és 
sehogy sem jutok arra, hogy virtuóz, 
minden társaságból kiragyogó egyéni-
séget, briliáns tudású, csibész, vagány 
pólóst rejtene. Inkább egy hegyomlás 
méretű, de erejével soha vissza nem 
élő, kissé magának való, de a szűkebb 
és a tágabb közösségért, a Fradiért és 
a nemzetért mindenre képes, rátartian 
szerény, békés, még békétlenségei-
ben is joviális, jóra való és jóra vágyó 
embert.
Amennyire megismerhettem, ilyen volt 
Ambrus Miklós. Nekem már Miklós bácsi, 
első találkozásainkkor a fia pályafutásá-
ban, tehetségében csendesen gyönyör-
ködő, civilben építőanyag-kereskedő. 
Egyben 

”
csapatépítési vállalkozó” is, 

hiszen a húsz év után 1988-ban végre 
ismét bajnoki címet nyert gárda összera-
kásában ott segédkezett Szívós István 
edző mögött. 
Ez volt a jellemző pozíciója, soha nem 
vágyott a kirakatba. 1964-ben sem, 
amikor szokatlan előzmények után 
vállalt oroszlánrészt az olimpiai bajnoki 
címből. Laky Károly szövetségi kapi-
tány ki sem akarta vinni Tokióba, de a 
mezőnyjátékosok nyomására második 
kapusként mégis helyet szorított neki a 

AMBRUS MIKLÓS
HALÁLÁRA
SZÖVEG: BALLAI ATTILA

keretben. Aztán az utolsó két mérkő-
zésre elsővé lépett elő, a szovjetek elle-
ni, infarktusos aranycsatában – három 
góllal kellett nyernünk, de félidőben 
még 2-1-re az ellenfél vezetett, és 
három negyed után is 2-2 állt a táblán 
– pedig vezérré. Más kérdés, hogy az 
5-2-es végeredményt beállító Dömö-
tör Zoltán legendás gólját máig őrzi a 
magyar pólóhistória, de arra jóval keve-
sebben emlékeznek, hogy a szükséges 
háromgólnyi különbség megtartásához 
az utolsó pillanatokban Ambrus kapitá-
lis bravúrja szükségeltetett.
A mezítlábas kiskölyök, aki a háború 
alatt az egri utcákon téblábolt, és tulaj-
donképpen véletlen folytán keveredett 
be a helyi patinás, nyitott uszodába, 
majd a Fáklya SK csapatába, túl a 
harmincon olimpiai bajnok lett! Azt meg-
előzően, 1956-ban, a forradalom idején 
Ausztráliába távozott, ahol középcsatár-
ként is játszott, de a Ferencváros 1958-
as túráján elegendő volt egyetlen hívó 

szó, és jött haza. Kétszeresen is haza, a 
Fradiba, amellyel ötször nyert magyar 
bajnokságot. Utolsó interjújában tőle 
szokatlan pátosszal fogalmazta meg 
zöld-fehér ars poeticáját: 

”
A Fradiban 

lenni hitvallás. Hálát adok a Jóistennek, 
hogy itt maradtam. A nemzeti érzés 
borzasztó erős volt ebben a csapat-
ban, a Fradi a nemzetet képviselte. Ma 
már más az egész világ, de a Fradi-szív 
örök.”
Az ő Fradi-szíve még fájdalmasan fia-
talon, ötvenegy évesen elhunyt Tamás 
fia halálát is túlélte. Emlékszem, egyik 
találkozásunk alkalmával, a szokásos, 

”
hogy van, Miklós bácsi?” kérdésre, 

magára egyetlen szót sem vesztegetve, 
csak annyit sóhajtott: 

”
Nagyon beteg a 

fiam, tudod?” 
Utolsó hónapjaiban már ő is betegeske-
dett. Csendben, méltósággal. Ahogyan 
élt, úgy is halt meg, azaz költözött át a 
ferencvárosi sporttörténelem halhatat-
lanjai közé.

# ÖRÖKZÖLD 

14www.fradi.hu ! Ambrus Miklós 1962-ben Európa-bajnokságot 
is nyert
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Az FTC Baráti Kör (FTC BK) a nyári szünetben nem tartja 
meg szokásos havi összejöveteleit, de elnöksége rendsze-
resen ülésezik, a tagság pedig különböző programokon 
vehet részt.

A Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében idén a Fradi Múzeum is szere-
pelt a budapesti helyszínek között, s gazdag programokkal várta az érdeklő-
dőket június 22-én. A csúcspontot Nyilasi Tibor pódiumbeszélgetése jelentette. 
Telt házas esemény volt, a baráti kör sok tagjával.
Folytatódott a legendás játékosaink kerek születésnapi, illetve elhalálozási 
évfordulója alkalmából szervezett megemlékezések sorozata a Groupama 
Arénában róluk elnevezett sky boxoknál. Takács II Józsefre emlékeztünk 115. 
születésnapján, majd Kocsis Sándorra halálának 40., Schlosser Imrére elhunytá-
nak 60. évfordulóján.
Két emlékezetes labdarúgó-mérkőzést is felelevenítettünk az FTC BK és a Nagy 
Béla Hagyományőrző Egyesület (NBHE) szervezésében. Hatvan évvel ezelőtt, 
1959. június 28-án a Grosics – Mátrai, Sipos, Sárosi – Bundzsák, Kotász – Sándor, 
Göröcs, Albert, Tichy, Fenyvesi összeállítású magyar válogatott Sándor egy és 
Göröcs két góljával 3:2-re legyőzte a vb-ezüstérmes Svédország csapatát. Ez volt 
az a találkozó, amelyen először húzta fel a címeres mezt Albert Flórián, és először 
állt össze a Baróti Lajos által elgondolt Sándor, Göröcs, Albert, Tichy, Fenyvesi csa-
társor, amely a következő években sok-sok sikert aratott. Az ünnepi összejövete-
len az egykori győztes csapat két még élő tagja, dr. Fenyvesi Máté és Göröcs Já-
nos is részt vett. (Az örömteli mellett egy szomorú jubileumot is meg kell említeni. 
Ötven évvel ezelőtt, pontosabban 1969. június 15-én, a Dánia–Magyarország 3:2-es 
mérkőzésen szenvedett a további pályafutására kiható sérülést Albert Flórián.)
Kilencven évvel ezelőtt, 1929. június 21-én az FTC labdarúgói világraszóló diadalt 
arattak. A klub történetének első tengerentúli túrája keretében Montevideóban az 
Amsel – Hungler II, Papp – Fuhrmann, Bukovi, Obitz – Rázsó, Takács II, Turay, Tol-
di, Kohut összeállítású csapat 3:2-re diadalmaskodott a kétszeres olimpiai bajnok 
(és ezáltal világbajnokként jegyzett) Uruguay válogatottja ellen. A Fradi már a 23. 
percben 3:0-ra vezetett Rázsó egy és Takács II két góljával. A hazai játékvezető 
azonban mindent elkövetett az eredmény kozmetikázása érdekében. Az abban az 
időben még nem szokásos módon hat percet hosszabbított és két vitatható góllal 
alakította 3:2-re az eredményt… A jogtalan 11-est Tóth-Potya István, a Fradi edzője 
szerint nyolc méterről rúgta be az ellenfél játékosa... A világszenzációt jelentő 
találkozón kívül további tizenhárom mérkőzésen szerepelt a csapat a dél-amerikai 
túrán, amelyen először állt össze a legendás T betűs, Táncos, Takács II, Turay, 
Toldi, Kohut összetételű csatársor.

ARANYUGRÁS 
Az FTC atlétája, Bánóczi 
Kristóf aranyéremmel 
zárta a győri serdü-
lő és újonc atlétikai 
bajnokságot. A fiatal 
sportoló ötösugrásban 
19,53 méteres egyéni 
csúccsal zárt az élen, 
míg távolugrásban 
harmadik lett. Chen 
Kevin 100 méteres sík-
futásban második lett. 
Az újoncoknál Herczeg 
Attila megnyerte a 
gerelyhajítást, súlylö-
késben pedig a dobo-
gó harmadik fokára 
állhatott fel.

KÖRNYEZETBARÁT 
POHÁR AZ ARÉNÁBAN
A máltai Valletta elleni 
Bajnokok Ligája-se-
lejtezőn debütált a 
Groupama Arénában a 
környezetbarát repo-
hár. A poharat 350 Ft 
ellenében lehet kiválta-
ni, de aki a meccs lefú-
jását követő 1 órában 
visszaváltja a poharat, 
az a szurkolói kártyá-
ra visszakapja ezt az 
összeget. A büfékben 
a repoharakat tisztára 
cserélik – a hagyomá-
nyos műanyag poharak 
a kukákban végzik –, 
így a rendszernek kö-
szönhetően a Groupa-
ma Aréna, illetve egy 
Fradi-meccs jóval keve-
sebb hulladékot termel, 
mint korábban. 

GYORSNYÁRI
SZÜNIDŐBEN

! A T betűs csatársor az 1932-es bajnoki szezon 22 meccsén 
összesen 91 gólt szerzett a 105-ből!

SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS
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# PASSZ 

www.fradi.hu ! A Valletta elleni párharc odavágóját 344 ezren, míg 
a visszavágóját 296 ezren nézték a tévében16

 EZÚTTAL KÖKÉNY 
BEA, LEGENDÁS 
KÉZILABDÁZÓNK, 
A KLUB ELNÖKSÉGI 
TAGJA KÉRDEZTE 
LUDMÁN CSABÁT, 
A LIGET ÉTTEREM 
EGYIK VEZETŐJÉT, 
HOGY A MEGNYITÁS 
ÓTA MI VOLT A 
LEGFURÁBB KÉRÉS A 
VENDÉGEKTŐL?
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

LUDMÁN

Akadt néhány fura kérés… Egy grúz 
focicsapat éppenséggel majonézzel 
kérte a húslevest, a ciprusiak pedig 
kiküldték a kollégámat, hogy szedjen 
nekik friss citromot a kertből, de 
feledhetetlen az is, amikor egy 
birkózóversenyen nem árultunk 
hamburgert, mire egy duci kisfiú így 
reagált: hát élet ez...?

S akkor, íme, Ludmán Csaba 
története, amely korábbi, ghánai 

játékosunk, Joseph Paintsil Vidinek lőtt 
góljához kapcsolódik:

Napokig a hatása alatt voltam annak, 
ahogy Paintsil búgócsigát csinált 
Fiolából, majd gyönyörű gólt lőtt, 
ezért másnap a reggelinél azonnal 
gratuláltam neki. Sőt, elismerésem 
jeléül meghívtam kávéra, süteményre, 
áradoztam a gólt megelőző cselekről, 
ahogy körhintába ültette a Vidi védőjét, 
s persze a nagyszerű nyeséséről, 
amiből gól lett. Jóska, ahogy a társak 
hívták, csak bólogatott, mosolygott, 
ahogy megszoktuk, én meg, mivel nem 
tudtam betelni a látványos találattal, 
veregettem a vállát, szorongattam 
a kezét, mondtam és mutattam is, 
mekkora örömet szerzett nekünk. 
Ő folyamatosan mosolygott és 
bólogatott, a kollégáim meg dőltek a 
nevetéstől. Kiderült ugyanis, hogy egy 
klubban sportoló gyermek fekete bőrű 
apukáját dicsőítettem hosszú percekig, 
majd vendégeltem meg egy könnyű 
reggelire, aki egyébként egy szót sem 
értett angolul…     

A dublőrnek 
gratulált

? Szucsánszki Zitához, klasszis 
kézilabdázónkhoz: 

Mi volt az első gondolata édesanyaként?

A LABDA KÉZRŐL KÉZRE, 
LÁBRÓL LÁBRA, A TÖRTÉ NET 
SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR.
FERENCVÁROSI LEGEN DÁK 
MESÉLNEK EL EGY-EGY ANEK-
DOTÁT, S MÁRIS PASSZOL NAK 
EGYIK TÁRSUKHOZ. 

PASSZ
CSABÁHOZ
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# CÍMLAPSZTORI 

18www.fradi.hu ! Az MTK-nak lőtt gólját az év góljának
választották 2018-ban

Későn érő típus. Akár így is jellemezhetnénk Sigér Dávidot, hiszen már 27 
éves volt, amikor tavaly nyáron leigazolta őt a Ferencváros. Ám ez csak 

részigazság. Az ő pályafutása arról árulkodik, a kiválasztás, a megadott-meg-
kapott lehetőség mennyire esetleges a magyar labdarúgásban. A Téglásról 
indult játékosnak talán az a legnagyobb értéke az egysíkúvá, sematikussá 

váló mai futballban, hogy eredeti egyéniség, jó szemléletű, kiegyensúlyozott, 
őszinte karakter – elismert és közkedvelt játékosa a mai Ferencvárosnak.

SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

MEGÉRKEZETT

H ajlamosak lehetünk Sigér Dávidot felszínesen megítélni 
pályán és pályán kívül egyaránt.
Szőke haj, kefefrizura, izmos felsőtest, sármos, vagány 
mosoly, egyik oldalt felhúzott ajakkal – mintha csak a 

Jóbarátok sorozatból ő lenne Rachel, azaz Jennifer Aniston egyik 
udvarlója; akár Brad Pitt kihívója is lehetne, azaz lehetett volna... A 
pályán tipikus hatos, tehát azon a poszton játszik, amelynek a jelen-
tőségét a szakemberek olykor szeretik túlmisztifikálni, ugyanakkor 
amelybe könnyű beleszürkülni.
Ám ha valaki figyelmesen nézi a játékát, s hallja nyilatkozni, plá-
ne, ha leül vele beszélgetni, akkor felsejlik a benne rejlő tartalom, 
amelynek – nem meglepetés – ugyanaz a forrása: az intelligencia. 
Már az sem szokványos, hogy főiskolára járt. A szabadidejét nem 
a virtuális térben tölti, inkább a barátaival találkozik vagy felkeresi 

HH
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CÍMLAPSZTORI #

19 www.fradi.hu! Mindössze 36 első osztályú bajnoki meccsel
a lábában igazolt a Fradiba

Sigér Dávidnak tavaly és idén sem 
indult zökkenőmentesen az idény.

”Egy éve alig vártam a bajnoki rajtot, 
mert az edzőmérkőzések alapján arra 
számíthattam, hogy kezdő leszek. 
Aztán az utolsó felkészülési mecs-
csünkön, a Dunaszerdahely ellen egy 
kemény belépő után megroppant a 
térdem. Szerencsére nem szakadt 
el, csak alaposan megnyúlt a belső 
térd szalagom. Viszonylag gyorsan 
felépültem, s bár kisebb sérülés miatt 
a tavasszal is ki kellett hagynom 
az utolsó fordulókat, úgy érzem, jó 
idényt zártam” – beszélt első ferenc-
városi évéről.
Idén nyáron nem hátráltatta sérülés, 
egyszerűen kimaradt a kezdőből, 
Sergei Rebrov vezetőedző vele 
szemben a honfitársának, Ihnaten-
kónak szavazott bizalmat. A Valletta 
FC elleni visszavágón fordult a kocka: 
Rebrov fél óra múltán lehívta az ad-
digra már 

”
besárgult” középpályást, 

a helyére beállt Sigér jól teljesített, s 
Zágrábban már ő kezdett, sőt – még 
ha némi szerencsével is, de – ő fejelte 
a Fradi egyenlítő gólját.

”Természetesen a futballban is van-
nak érzelmek, és olykor ki-, máskor 
bekerülsz a kezdőcsapatba. Az ilyen 
helyzetekben is nagy szerepet kap, 
hogyan reagálsz. Szerencsés helyzet-
ben voltam, mert a kezdeti időszak-
ban, még ha nem is kezdőként, de 
minden meccsen játéklehetőséget 
adott a mester, és Zágrábban már 
újra az első perctől fogva a pályán 
lehettem, ráadásul gólt is szereztem” 
– beszélt a fordulatokról.

MÁSODSZOR 
IS NEHÉZ 
IDÉNYKEZDET
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DEBRECENBEN 
NEM KELLETT

# CÍMLAPSZTORI 

20www.fradi.hu ! A Fradiban eddig 2, míg a Balmazújvárosban
4 NB I-es gólt szerzett

DEBRECENBEN
NEM KELLETT
”Tégláson nevelkedtem, ott is kezdtem el focizni. A környékbeli 
utánpótláscsapatok sűrűn találkoztak egymással, egy ilyen tornán 
figyeltek fel rám Debrecenben, s kerültem az akkor még működő 
olasz focisuliba, ahonnan aztán egyenes út vezetett a DVSC-hez. 
Az első vízválasztóhoz tizenhárom évesen érkeztem. Debrecen-
ben megszűnt az egyik klub, ahonnan a Lokiba minden korosz-
tályban csapatnyi fiatal érkezett. A megemelkedett létszám miatt 
partvonalon túlra kerültem, egy éven át egyetlen tétmeccset sem 
játszottam” – elevenítette fel pályafutása kezdeteit. Nem elhallgat-
va annak okát, hogy miért kényszerült már egész fiatalon megtor-
panásra. Noha az ellenkezőjét vallják, az eredménykényszer miatt 
az utánpótlásedzők, különösen a kiskamaszkorban, bizony gyakran 
előnyben részesítik az akcelerált fiatalokat.
Sigér Dávid hazakerült Téglásra, s a futball hőskorát idézve az 
őszt korhatár alattiként játszotta végig. A csapatot megbüntették 
az adminisztrációs hiba miatt, neki azonban felragyogott a szeren-
csecsillaga. Felfigyelt rá egy edző-játékosmegfigyelő, Német Já-
nos, amikor Egerben – a Hajdúszoboszló csapatával – egy tornán 
vett részt, s azt meg is nyerték. Német János rögtön Budapestre 
csábította, de Dávid végül nem igazolt a fővárosba, ám a tőle 
kapott új impulzusok erőt adtak ahhoz, hogy megint szerencsét 
próbáljon Debrecenben. Miután kijárta az utánpótlást, az NB III-as 
Létavérteshez, két év múlva pedig az NB II-es második csapathoz, 
a DEAC-hoz került.

”Úgy éreztem, jól haladok előre, s az is remek lehetőség volt, 
hogy ezután Mezőkövesden folytathattam. Feljutottunk az első 
osztályba, ám én a teljes tavaszt kihagytam elülső térdszalagsza-
kadás miatt. Az NB I-ben már alig kaptam pár percnyi játéklehető-
séget, ezért távoztam” – haladt előre az időben.
Az igazi áttörést a balmazújvárosi évek hozták meg. Sigér Dávid 
a mai napig hálával gondol akkori edzőjére, Feczkó Tamásra, aki 
nem csupán bízott benne, hanem fényes jövőt jósolt neki.
A folytatás már ismert. Noha korábbi edzője az MTK-ba csábítot-
ta, a középpályás a nyáron a Ferencvárost választotta. Amikor 
visszakanyarodunk a kiindulóponthoz – ki és milyen mértékben 
felelős azért, hogy kissé megkésve robbant be –, szerényen és 
visszafogottan csak ennyit jegyez meg: ”A kiválasztásnál, majd a 
csapatépítésnél a mentális tényezőre talán nem fektetnek kellő 
hangsúlyt.”
Az ő pályafutása ennek az ékes példája.
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CÍMLAPSZTORI #

21 www.fradi.hu! Az InStat mérései alapján benne volt a tavalyi NB I-es
idény álomcsapatában

A játékstílusa és a személyiségjegyei alapján nem is 
meglepő, hogy Dávidnak Andrés Iniesta, a Barce-
lona és a spanyol válogatott egykori kiválósága a 
kedvence.
Rendkívül szerény, szimpatikus ember, s hozzá 
amit a labdával tudott, egészen elképesztő, Messi 
mellett a Barcelona motorja volt. Ő a tipikus példája 
annak, nem csak a kivételes fizikai és technikai 
adottságok tesznek valakit kiváló labdarúgóvá – 
jegyezte meg Dávid.

INIESTA…
A játékstílusa és a személyiségjegyei alapján nem is 
meglepő, hogy Dávidnak Andrés Iniesta, a Barce-
lona és a spanyol válogatott egykori kiválósága a 
kedvence.
Rendkívül szerény, szimpatikus ember, s hozzá 
amit a labdával tudott, egészen elképesztő, Messi 
mellett a Barcelona motorja volt. Ő a tipikus példája 
annak, nem csak a kivételes fizikai és technikai 
adottságok tesznek valakit kiváló labdarúgóvá – 
jegyezte meg Dávid.

INIESTA…

a családját. Már férj, a nyáron oltár elé vezette 
szíve választottját. Szeret olvasni, s nemcsak 
bestsellert, hanem olyan – jellemzően sportté-
májú – könyveket is, amelyek hozzájárulnak a 
személyisége fejlesztéséhez. A szóhasználata, 
ahogy fogalmaz, ennek megfelelően túlmutat a 
futballistaábécén.
Dávid a pályán nem éri be azzal, hogy szerel, 
aztán oldalra vagy hátrafelé passzol, lehetőleg 
a legközelebb álló társhoz, ahogy azt a ”szűrők” 
többsége csinálja. Jobblábas, de akkor sem esik 
kétségbe, ha a bal lábára jön a labda. Lehet-
ne kicsit magasabb, erőteljesebb, de az évek 
során felpakolt magára annyi izmot, hogy akkor 
sem esik kétségbe, ha mondjuk egy Hadzic 
(Fehérvár) keménységű ellenféllel kell ütközni. 
Igyekszik szervezni a játékot, mutatja magát, 
olyankor is kéri a labdát, amikor csines a passz, 
gyakran ”beindul”, egy-egy cseltől sem riad 
vissza, ami pedig ezen poszton már-már bűn, 
szeret felérni a kapu elé, hogy esélye legyen a 
gólszerzésre, mint például tavaly az MTK-nak 
lőtt bombagólja alkalmával. Ebben a ”modern” 
vagy inkább régimódi ”hatos” felfogásban per-
sze a hibázás lehetősége is benne van, amit az 
edzők többsége nehezen tolerál ezen a posz-
ton, ám Dávidról süt, hogy nemcsak robotolni 
akar, hanem élvezni is a játékot. 
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Sigi nem akar mellébeszélni, tudja, ő is benne volt a Dina-
mo zágrábi góljában, mint mondja, olyan klasszis játékos, 
mint Olmo ellen ez bárkivel előfordulhat.

”Kisegíteni léptem oda, mert úgy éreztem, szükség van erre, 
s mert úgy tűnt, Olmo hosszan tolta meg a labdát – elevení-
tette fel az esetet. – Ám kiderült, tudatosan cselekedett így, 
klasszis megoldás volt, ahogy átfűzött minket. A keményebb 
belépőt azért nem kockáztattam meg, mert volt már sárga 
lapom, nem akartam kockáztatni a kiállítást. Ez az eset, ez 
a meccs is azzal a tapasztalattal járt, minél több ilyen szintű 
ellenféllel kell játszani a fejlődés érdekében.”

SERGEI REBROV: 
Igazi csapatjátékos, ami ezen a poszton persze 
alapelvárás. Általában a támadók vannak a közép-
pontban, de aki futballozott már, az pontosan tudja, 
mennyire fontos a védekező középpályás pozíciója. 
Itt olyan labdarúgókra van szükség, mint amilyen Sigi 
is. Kiváló játékosok alkotják a keretünket, és ezen a 
poszton is számos futballistához tudunk nyúlni. Jó 
példa erre, amikor a Valletta ellen Dávid csereként 
szállt be. Ez azonban egyáltalán nem látszott a játé-
kán, kiválóan teljesített, és bár nem volt könnyű mér-
kőzés, kézben tartottuk a találkozót, és nem volt kér-
dés a továbbjutásunk. A Dinamo Zagreb ellen pedig 
már kezdett is, és bár nem ez az elsődleges feladata, 
mégis rendkívül fontos gólt szerzett Zágrábban. 

LIPCSEI PÉTER:
Sigi nagy munkabírású futballista, rengeteget fut. 
A hatos pozícióban ugyan nem elsőrendű feladata, 
ám szerintem kevés gólt szerez, ezért is örültem 
a nagyon fontos zágrábi találatának. Harcos, jó 
képességű középpályás, aki nagyszerűen illik a Fradi 
filozófiájába. Normális, jó gondolkodású, rendes srác, 
aki abszolút beleillik a közegünkbe.

LOVRENCSICS GERGŐ:
A szobatársam. Ez mindent elmond, mennyire 
kedvelem és elismerem őt. Precíz, rendszerető 
srác, aki a felkészülés, az edzés, a mérkőzés előtt 
mindent alaposan megtervez, a táplálkozástól, az 
étrend-kiegészítőktől az alváson át tényleg mindent. 
Nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség, klasszikus 
csapatember, aki mindenben segít mindenkinek a 
pályán és azon kívül is. Remek ember, aki mindent 
alárendel a csapatnak és a taktikának, hihetetlenül 
sokat fut, abszolút közkedvelt alakja a csapatnak. 
Posztjából adódóan sokat beszél és irányítja a 
társakat a pályán, sok ilyen karakterre van szüksége 
a csapatunknak.

# CÍMLAPSZTORI 

22www.fradi.hu ! A labdarúgás mellett a síelésnek is szívesen hódol, 
korábban sokat motorozott és lovagolt is

MEGTAPASZTALNI OLMÓT
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CÍMLAPSZTORI #

23 www.fradi.hu! Sigi az érettségit követően két évig szüneteltette a 
tanulmányait, majd sportszervező szakra jelentkezett

Sigér Dávid a nyáron feleségül vette kedvesét. 

”Zsuzsival Debrecenben ismerkedtünk meg – beszélt 
a kapcsolatukról Dávid. – A mezőkövesdi éveink alatt 
együtt jártunk az egri főiskolára, és annyira megked-
veltük a várost, hogy Eger lett a későbbi leánykérés 
helyszíne. Az esküvőnk hagyományos vidéki lagzi 
volt, amelyre meghívtuk a szélesebb családot és a 
barátokat, úgy százötven főt. A család mindkettőnk-
nek nagyon fontos. Ha tehetjük, a szabadidőnkben 
hazautazunk Debrecenbe, illetve Téglásra, s meglá-
togatjuk a rokonokat, ettől töltődök fel a legjobban. 
Már több mint nyolc éve együtt vagyunk, évek óta 
együtt is élünk, a házasságkötés ebből a szempont-
ból tehát nem hozott jelentős változást, mégis más 
érzés, nagyobb felelősség, hogy már nem pusztán 
barát, vőlegény, hanem férj vagyok. Idővel természe-
tesen szeretnénk családot alapítani.”

IMMÁR FÉRJ

A mozgása, a tekintete alapján úgy 22-23 éves-
nek tippelnénk, pedig már elmúlt 28. Egyfelől 
ez az ő nagy titka. Pontosan tudja, hogy nincs 
elvesztegetni való ideje, sem megsértődnie, 
sem kilengenie, sem elszállnia nem szabad, rop-
pant tudatosan, de nem gépiesen kell készülnie, 
játszania, terveznie a jövőt, hogy még maga-
sabbra jusson.
Másfelől a pályafutása, a lénye a magyar lab-
darúgás, a kiválasztás két lábon járó kritikája. 
Noha több mint tíz éven át tartozott a DVSC 
kötelékébe, egyetlenegy tétmeccsen sem 
szerepelt a Lokiban. Már 27 éves volt, amikor a 
Ferencvárosnál felfigyeltek rá, s Magyarország 
első számú csapatánál megállta a helyét.
Amikor azt kérdezem tőle, mit szeretne még 
elérni, nem beszél válogatottságról, mesés 
külföldi szerződésről. De nem is titkolózik álsze-
rényen. ”Jobban szeretem nyugtával dicsérni a 
dolgokat, de azt azért elárulhatom, pontos el-
képzelésem van arról, hol szeretnék két-három 
év múlva tartani” – jelenti ki. Ami nem is hangzik 
rosszul. De persze arra is büszke lehet, amit ed-
dig elért. Soha nem adta fel, s az állhatatosság 
meghozta az eredményét.
Sigi megérkezett.

A MOZGÁSA, A TEKIN-
TETE ALAPJÁN ÚGY 
22-23 ÉVESNEK TIP-
PELNÉNK, PEDIG MÁR 
ELMÚLT 28. EZ AZ Ő 
NAGY TITKA
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ELVESZETT KONTROLL
Ahogy egy vizsgaszituációban a diák 
agya, úgy egy versenyhelyzetben 
a sportoló szervezete blokkolhat le 
teljesen a teljesítménykényszer súlya 
alatt. Hiába készült előbbi heteket vagy 
edzett végig az utóbbi végtelennek 
tűnő tréningeket. ”A versenyzők beszá-
molói alapján az ilyen szituációkban 
teljesen tehetetlenek. Befeszülnek az 
izmaik, és úgy érzik, nem uralják saját 
testüket. Egy tornász például nem tudja 
megcsinálni a leugrást a gyakorlatsor 
végén, mert egyszerűen képtelen elen-
gedni a korlátot” – enged betekintést a 
leblokkolás frusztrációkkal teli lélekta-
nába dr. Kárpáti Róbert sportpszichi-
áter. És nem véletlenül hozza fel ezt a 
példát, hiszen az efféle kényszerleállás 
az egyéni sportágakra, és azon belül is 
a repetitív mozdulatsorra épülő ágakra 
jellemző. Az atlétika és az úszás vég-
telenségig begyakorolt, automatikussá 
vált mozdulatsorai ugyanígy előhívhat-
ják a bénultság érzését.

TELJES 
LEÁLLÁS
Hiába ismétli egy 
sportoló a végtelen-
ségig ugyanazokat 
a mozdulatsorokat 
edzésen, van, hogy 
versenyen nem tud-
ja végrehajtani. Mert 
a teste leblokkol, és 
egyszerűen nem en-
gedelmeskedik neki. 
Az első ilyen helyzetre 
készülni és felkészül-
ni közel lehetetlen. 
Utólag kezelni viszont  
– megfelelő szakmai 
segítséggel – egyene-
sen kötelező.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

MOST MUTASD MEG!
A sportág jellege mellett azonban a 
sportoló személyiségjegyei is legalább 
ennyire meghatározók ebben. Alapve-
tően egy kényszeres, a tökéletesség-
re törekvő, önemésztő, a gondokat 
elengedni nehezen tudó, szorongó 
alkatban van meg a hajlam az ilyen 
típusú ”test zárra”. ”Azonban e jegyek 
nem ritkák a sportolók, kiváltképp a 
profi sportolók körében sem – ezért is 
nem lehet számítani, készülni rá. Van-
nak azonban olyanok, akik különböző 
megküzdési stratégiák segítségével fel 
tudják oldani ezt magukban” – teszi 
hozzá a szakember. Akinek viszont 
ez nem sikerül, az versenyhelyzetben 
könnyen átélheti a leblokkolással járó 
teljes tehetetlenséget, amiből az adott 
helyzetben szinte lehetetlen szaba-
dulni. ”Ez a fajta negatív lelkiállapot 
alapvetően teljesítményszorongásra 
vezethető vissza. Van, akinél téttől és 
versenytípustól független, de olyan 
is van, hogy egy adott eseményhez 

24www.fradi.hu

# PSZICHO 

! Korábbi válogatott játékosunk, Nagy Ádám Bolognából az 
angol másodosztályú Bristolba szerződött

FIN_024-025_ZF_1909_PSZICHO_3.indd   24 21/08/19   13:02



(világbajnoksághoz vagy olimpiához) 
kötődik. A fejben ilyenkor átveszik a 
hatalmat a negatív gondolatok, me-
lyek valamilyen korábbi traumatikus 
élethelyzetből táplálkoznak.”

VAN FELOLDÁS
És éppen ezért kell szakember segít-
ségét kérni, amíg az első ilyen negatív 
élményen átesik a sportoló. A prob-
léma összetett megoldást kíván, a 

klasszikus viselkedésterápiák és kibe-
szélő technikák itt nem működnek. A 
szakma a háborút megjárt katonáknál 
fellépő poszttraumás stressz szind-
rómához hasonlítja ezt, azaz amikor 
történik velünk valami rossz, amit 
nem kezelünk megfelelően, így az 
újra és újra visszatér. Éppen ezért kell 
terápia jelleggel dolgozni a problé-
mán a sportolók esetében is, mert ha 
egyszer leblokkolt a testük, bármikor 
újra megteheti. Erre fejlesztették ki a 
tudatalatti működést megcélzó EMDR- 
módszert. ”12–14 éves kortól már el 
lehet, és el is kell kezdeni dolgozni 
ezzel. Ha egy fiatal sportoló meg tud 
küzdeni a leblokkolás terhével – ami 
az adott életszakaszban minden 
bizonnyal az egyik legkomolyabb 
feladat számára –, abból megerősöd-
ve jöhet ki. Ellenkező esetben viszont 
idővel biztosan el kell engednie a 
sportot. Profi szinten azonban nem 
kérdés: van megoldás. Csupán időt, 
energiát és hozzáértést igényel.”

AZ EMDR-TERÁPIA LÉ-
NYEGE, HOGY A SPORTO-
LÓBAN MINÉL RÉSZLE-
TESEBBEN (KÉPEKKEL, 
HANGOKKAL, SZAGOK-
KAL, GONDOLATOKKAL 
EGYÜTT) FELIDÉZZÉK A 
TRAUMATIKUS ESEMÉNYT, 
MIKÖZBEN KÜLÖNFÉLE 
ELTERELŐ INGEREKET 
KAP. EZEK LEHETNEK 
VIZUÁLIS VAGY AUDITÍV 
INGEREK, DE AKÁR ÉRIN-
TÉSES STIMULÁCIÓK IS. 
A KETTŐ EGYÜTT TÖBB 
GONDOLATOT, KÉPET, ÉR-
ZELMET AKTIVÁL. AZ ÍGY 
FELSZÍNRE KERÜLT ÉLMÉ-
NYEKKEL ZAJLÓ MUNKA 
ADDIG FOLYTATÓDIK, MÍG 
A TRAUMATIKUS ÉLMÉNY-
RE VALÓ VISSZAEMLÉ-
KEZÉS MÁR NEM JELENT 
MEGTERHELÉST AZ EGYÉN 
SZÁMÁRA

25 www.fradi.hu

PSZICHO #

SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI 

RÓBERT
az FTC 

sportpszichiátere

! Női labdarúgóink veretlenül estek ki a BL-selejtezőkből, a szabadkai 
Spartak csak jobb gólkülönbséggel bizonyult jobbnak
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26www.fradi.hu 26www.fradi.hu ! A Partizani Tirana elleni meccstől számolva 6 mérkőzéses 
volt a veretlenségi sorozat a BL-ben

# FUTBALL 

Labdarúgócsapatunk a harmadik 
körig jutott a Bajnokok Ligájában. A 
bolgár Ludogorecen, majd a máltai 
Vallettán is túljutottunk, ám a hor-
vát Dinamo Zagreb a végállomást 
jelentette a BL-ben, így az Európa 
Ligában játszhatunk a főtáblára ke-
rülésért. SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS

A HARMADIK 
KÖRIG  
MENTÜNK  
A BL-BEN
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FUTBALL  #

! A nemzetközi porondon 1974/75-ös KEK-menetelésünk tartja a 
rekordot: abban az évadban 8 meccsen maradtunk veretlenek

DIBUSZT 
MÉLTATTÁK
Kapusunk parádés formában védett a 
Bajnokok Ligájában. A Ludogorec elleni 
büntetőhárítására még a spanyol média 
is felfigyelt, az As a következőket írta 
a védésről: ”Azt hittük, már mindent 
láttunk a Panenka-tizenegyesekről, és 
akkor jött ez a kapus!” A Dinamo Zag-
reb elleni meccset követően pedig nem 
csak az ellenfél kapusa, a horvát sajtó is 
dicsérte: ”Az este hőse: Dibusz Dénes” 
– írta az egyik horvát lap.

A HAZAI PÁLYÁN KAPOTT GÓLT követően nem voltunk köny-
nyű helyzetben Razgradban annak ellenére sem, hogy előny-
nyel várhattuk a visszavágót, amelyre Sergei Rebrov nem vál-
toztatott az első meccs összeállításán (Dibusz – Lovrencsics, 
Blazic, Dvali, Heister – Haratin, Ihnatenko – Zubkov, Skvarka, 
Tokmac – Priskin). Tudtuk, nagyon fontos az idegenben szer-
zett találat, és erre nem is kellett sokat várnunk, a 18. percben 
az előző találkozó hőse, Olekszandr Zubkov ívelt pompásan 
Ihor Haratin fejére, aki szinte lemásolta az (akkor még) Mol 
Vidi elleni gólját és látványos fejessel szerzett vezetést. 
Már ekkor is megnyugodhattunk, de aztán Michal Skvarka éles 
szögből szerzett találatát követően még kevésbé kellett izgul-
nunk. Gondoltuk mi! A félidő felénél jött a szépítő gól, majd 
tizenegyeshez jutott ellenfelünk. Jakub Swierczok megpróbálko-
zott egy panenkás megoldással, ám Dibusz Dénest nem tudta 
átverni! 
A második félidő elején az odavágóhoz hasonlóan Tokmac 
Nguen ezúttal is betalált, így nemcsak a továbbjutásunk, a ket-
tős győzelmünk sem forgott veszélyben, még úgy sem, hogy 
Marcel Heister peches mozdulatával, egy öngóllal közelebb 
férkőztek hozzánk a bolgárok. 

MÁLTAI FOLYTATÁS
Az előző évben az Európa-liga csoportköréig jutó Dudelange-
ot kiejtő máltai Valletta várt ránk a következő körben. Ennél 
a párharcnál éreztük, mi vagyunk az esélyesek, és ehhez 
méltón is futballoztunk. Sergei Rebrov két helyen változtatott 
az eddigi összeállításán, Priskin Tamást az újra százszázalékos 
állapotban lévő Davide Lanzafame, Marcel Heistert új igazolá-
sunk, Eldar Civic váltotta. 
Hamar meg is szereztük a vezetést, egy szögletet követően 
Lasha Dvali közreműködésével a máltaiak kapusa a saját háló-
jába ütötte a labdát. A szünet előtt még Lanzafame értékesí-
tett egy büntetőt, az olasz csatár a második félidőben pedig 
parádésan fejezett be egy gyönyörű támadást. A 3-0-s előny 
megnyugtató volt, de azért nem volt annyira sima a folytatás, 
mint ahogy reméltük. 
Messias még az első meccs végén szépített, a visszavágón, 
hazai pályán pedig a Valletta került előnybe, így a szünetre 
egy gólra került a továbbjutástól ellenfelünk. A második játék-
részben azonban Tokmac megint villant, a rá nagyon jellemző 
megoldással: balról középre tolta a labdát, majd a bal alsó 
sarokba tekert. Ez a találat megnyugtatta a mieinket, elked-
vetlenítette a máltaiakat, így máris készülhettünk a következő 
párharcra: itt a meccs végére már tudtuk, hogy a Dinamo 
Zagreb lesz az ellenfelünk. 

HŐSIES DÖNTETLEN ZÁGRÁBBAN
Újabb olyan ellenfél várt ránk, amellyel szemben papíron nem 
mi voltunk az esélyesek, ugyanakkor most először idegen-
ben kezdtük meg a párharcot. Vezetőedzőnk ezúttal három 

A BAJNOKOK LIGÁ JÁ-
TÓL ELBÚCSÚZ TUNK, 
DE TOVÁBBRA IS 
TALPON VAGYUNK 
AZ EURÓPAI KUPAPO-
RONDON
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# FUTBALL 

! Boli 135 norvég bajnoki mérkőzésen 52 gólt szerzett és 
8 gólpasszt adott

NORVÉG
GÓLKIRÁLY
Augusztus első napján igazolta le a Fradi a norvég 
élvonalbeli Stabaek együttesétől Franck Bolit, aki 
a 2018-as esztendőben (Norvégiában tavaszi–őszi 
rendszerű a bajnokság) az Eliteserien gólkirálya volt. 
A csatárként és szélsőként is bevethető, 25 éves 
elefántcsontparti futballista kiváló formában érke-
zik, ugyanis az elmúlt másfél évben 25 találata volt 
együttesében. Boli iránt az elmúlt hónapokban töb-
bek között a 10-szeres belga bajnok Standard Liége, 
a 18-szoros svájci első Basel, a francia élvonalbeli 
Montpellier, de még a Bajnokok Ligájában rendre 
nagyot alkotó Porto is érdeklődött, a megszerzése 
tehát igazi bravúr.

BAJNOKOK LIGÁJA,
1. SELEJTEZŐKÖR, 2. MÉRKŐZÉS

LUDOGOREC-FTC 2-3 (1-2)
LUDOGOREC: Renan – Ikoko (Cicinho, 
64.), Terziev, Moti, Nedyalkov – Goralski, 
Dyakov – Jorginho, Marcelinho (Dan Biton, 
64.), Tchibota – Swierczok (Keserü, 46.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, 
Heister – Ihnatenko (Sigér, 57.), Haratin 
– Zubkov, Skvarka, Tokmac (Varga, 61.) – 
Priskin (Lanzafame, 73.)
KIÁLLÍTVA: Moti (82.)
GÓL: Terziev (25.), Heister (öngól, 69.), ill. 
Haratin (17.), Skvarka (21.), Tokmac (48.)
Továbbjutottunk 5-3-as összesítéssel.

BAJNOKOK LIGÁJA,
2. SELEJTEZŐKÖR, 1. MÉRKŐZÉS

FTC–VALLETTA FC 3-1 (2-0)
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, 
Civic – Haratin, Ihnatenko – Zubkov, Skvarka 
(Sigér, 82.), Tokmac (Bőle 66.) – Lanzafame 
(Szignyevics, 66.)  
VALLETTA: Bonello – Zerafa, J. Borg, S. 
Borg, Pena Beltre – Pulis (Dimech, 56.) – R. 
Muscat, Packer (Messias, 70.), Tulimieri, 
Nwoko (Piciollo, 82.) – Fontanella  
KIÁLLÍTVA: S. Borg (90+4.)
GÓL: Dvali (19.), Lanzafame (36., 59. – az 
elsőt 11-esből), ill. Messias (85.)

BAJNOKOK LIGÁJA, 
2. SELEJTEZŐKÖR, 2. MÉRKŐZÉS

VALLETTA FC–FTC 1-1 (1-0)
VALLETTA: Bonello – Pena Beltre, Borg, 
Camilleri - Dimech (Nwoko, 74.), Muscat 
(Monticelli, 80.), Tulimieri – Messias, 
Fontanella, Piciollo (Tonna, 90.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, 
Civic – Haratin, Ihnatenko (Sigér, 32.) – 
Zubkov, Skvarka, Tokmac (Varga, 88.) – 
Lanzafame (Szignyevics, 74.)
GÓL: Fontanella (28., 11-esből), ill. Tokmac 
(60.)
Továbbjutottunk 4-2-es összesítéssel.
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29 www.fradi.hu29 www.fradi.hu! A legrangosabb sorozatban legutóbb a 65/66-os BEK-idényt kezdtük 
úgy, hogy négy mérkőzésen nem találtunk legyőzőre

FUTBALL  #

A HÖLGYEK SEM
Nagyon kevésen múlott női labdarúgó-
csapatunk feljutása a pozsonyi tornán. 
Dörnyei Balázs csapata előbb a házigazda 
Slovan Bratislavát 3-1-re, majd a moldovai 
Anenii Noit 2-0-ra verte, ami után kö-
vetkezett a döntőnek beillő mérkőzés a 
szabadkai Szpartak ellen. A 2-2-es döntet-
len – jobb összesített gólkülönbségének 
köszönhetően – a Szpartak első helyét 
jelentette. A Fradi a meccs 78. percében 
még vezetett 2-1-re...

BAJNOKOK LIGÁJA, 
3. SELEJTEZŐKÖR, 1. MÉRKŐZÉS

DINAMO ZAGREB-FTC 1-1 (1-0)
DINAMO ZAGREB: Livakovic – 
Stojanovic, Leskovic, Peric, Leovac – Gojak 
(Moro, 69.), Ademi, Olmo – Hajrovic (Majer, 
69.), Petkovic (Gavranovic, 76.), Orsic
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, 
Heister – Sigér, Haratin – Zubkov, Skvarka 
(Ihnatenko, 89.), Tokmac (Civic, 83.) – 
Szignyevics (Lanzafame, 78.)
SÁRGA LAP: Sigér (4.), Haratin (29.), 
Skvarka (37.), Szignyevics (53.), Leskovic (53.)
GÓL: Olmo (7.), ill. Sigér (60.)

BAJNOKOK LIGÁJA, 
3. SELEJTEZŐKÖR, 1. MÉRKŐZÉS

FTC–DINAMO ZAGREB 0-4 (0-1)
FERENCVÁROS: Dibusz – Lovrencsics G., 
Blazic, Dvali, Civic – Sigér, Haratin – Zubkov, 
Skvarka (Heister, 71.), Tokmac (Varga R., 
65.) – Szignyevics (Boli, 84.)
DINAMO ZAGREB: Livakovic – 
Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac – Moro, 
Ademi, Olmo (Situm, 83.) – Hajrovic (Majer, 
77.), Petkovic, Orsic
KIÁLLÍTVA: Civic (69.)
GÓL: Ademi (16.), Petkovic (47.), Olmo 
(55.), Gojak (79.)

helyen is változtatott, az előző 
találkozón már az első félidőben 
lecserélt Danilo Ihnatenko helyén 
Sigér Dávid, Davide Lanzafaméén 
Mikalaj Szignyevics kezdett, és 
külön érdekesség volt, hogy ismét 
Marcel Heister volt a balbekk, nem 
Eldar Civic. 
Az ”újak” közül Sigér Dávid saj-
nos hibázott egyet a meccs 
elején, ellenfelünk legjobbja, 
Dani Olmo nagyon befűzte a 
tizenhatoson belül, majd a léc alá 
bombázott. Középpályásunkból 
azonban nem negatív, hanem 
pozitív hős lett! A második fél-
időben egy szép támadás végén 
Tokmac lövését még hárította a 
horvát kapus, ám a kipattanót Sigi 
vissza stukkolta, s a labda éppen 
áthaladt a gólvonalon. Hősies 
döntetlent értünk el, méghozzá 
egy nagyon fontos idegenbeli 
góllal, így minden esélyünk meg-
volt a továbbjutásra. 

A BÚCSÚ...
Öt, veretlenül megvívott találkozó 
után a Dinamo Zagreb elleni hazai 
találkozón véget ért számunkra 
a BL-kaland. Az első félidőben 
Arijan Ademi lőtt nagy erővel a 
kapunkba, így meglett a horvá-
tok idegenben szerzett gólja. A 
szünet előtt Sigér egy gyönyörű 
megoldást követően kapufát lőtt, 
nagyon közel álltunk az egyenlí-
téshez, de nem lett meg. 
A második játékrészben aztán 
megszerezte a második gólját is a 
Dinamo, amivel már hármat kellett 
volna lőnünk, így pedig eldőlt a 
párharc, amelynek hátralévő ré-
szében további két gólt kaptunk, 
a negyediket már emberhátrány-
ban Civic kiállítása miatt. 
A Bajnokok Ligájától elbúcsúztunk, 
de továbbra is talpon vagyunk az 
európai kupaporondon. Az Európa 
Liga rájátszásában a litván Suduva 
Marijampole vár ránk.
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BORBÉLY BALÁZS NEM finomkodott, be-
leállt a gyakorlatba és maga mutatta meg, 
hogy miként szeretné azt viszontlátni a ta-
nítványoktól – U17-es labdarúgócsapatunk 
egyik edzésének bemelegítésénél történt 
mindez, de aligha egyszeri esetről van szó. 
A korábban játékosként többek között a 
Kaiserslauternben, az Artmedia Bratislavá-
ban és az AEL Limassolban is futballozó, a 
Ferencvároshoz ezen a nyáron edzőként 
csatlakozó tréner energikusan magyará-
zott: ha nem volt elégedett, háromszor- 
négyszer is elismételte az elvárásokat, és 
minden apró részletre odafigyelt.

”Az a hitvallásom, hogy a pályán mindig, 
mindenkinek száz százalékot kell nyúj-
tania. Legyen felnőtt, gyerek, profi vagy 
amatőr labdarúgó, ha kimegy a pályára, 
ott szakadjon meg a győzelemért – ma-
gyarázta a dunaszerdahelyi születésű, 
tizenháromszoros szlovák válogatott 
Borbély Balázs, akiről épp ez a mentalitás 
sugárzott a foglalkozás 
közben, és látszólag a 
gyerekek is vevők vol-
tak a stílusra. – Csupa 
pozitív benyomásom 
van az érkezésem óta, 
a kollégák jól fogadtak, 
nem volt gondom a 
beilleszkedéssel, és a 
gyerekekkel is lépésről 
lépésre ismerjük meg 
egymást.”

KEDVEZŐ 
SORSOLÁS
U17-es együttesünknek a 
szezon három nyerhetőnek 
tűnő, az Illés Akadémia, 
a Vasas és az ETO elleni 
meccsel indul(t), majd a 4. 
fordulótól kezdve sor-
rendben az MTK, a Buda-
pest Honvéd és a Puskás 
Akadémia, vagyis a három 
élcsapat következik.

A szakember ezt megelőzően a 
szlovák másodosztályú Ligetfalu 
felnőtt csapatát irányította, és 
nem gondolta, hogy kisvártatva 
az FTC lesz karrierje következő 
állomása. Borbély Balázs a jelen-
leg a klub sportmenedzsereként 
dolgozó Hajnal Tamás csapattár-
sa volt a Kaiserslauternben, azóta 
pedig jó barátságot ápol a két 
korábbi futballista.

”Sokat beszélgettünk Tomival, 
rendszeresen jártam Budapestre, 
és amikor április közepén befejez-
tem a munkát a Ligetfalunál, még 
intenzívebbé vált a kapcsolatunk. 
Közben a pro licences képzést 
végeztem, ennek pedig az egyik 
követelménye, hogy egy külföldi 
első osztályú klubnál kell megfi-
gyeléseket végezni, s mert én a 
Fradinál töltöttem ezt az idő-

# FUTBALL  

30www.fradi.hu ! Borbély Balázs munkáját a korábban 
a Ferencvárosban is szereplő Lászka Balázs segíti

Játékosként a Bundesligában és a Bajnokok Ligájában is rutint 
szerzett vezetőedzővel, Borbély Balázzsal vágott neki az új 
szezonnak a Ferencváros U17-es labdarúgócsapata. 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

EGYKORI SZLOVÁK
VÁLOGATOTT
AZ U17 ÉLÉN

AZ A HITVALLÁSOM, HOGY 
A PÁLYÁN MINDIG, MIN
DENKINEK SZÁZ SZÁZALÉ
KOT KELL NYÚJTANIA.  
LEGYEN FELNŐTT, GYEREK, 
PROFI VAGY AMATŐR
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szakot, felmerült, 
hogy nyártól akár 
dolgozhatnék is az 
utánpótlásban.”
A történet folytatá-
sa ismert, az pedig 
nem is kérdéses, 
hogy a gyerekek 
az edzőváltás óta 
rengeteg új im-
pulzussal gazda-
godnak, elvégre a 
szlovák és a német 
mentalitás jegyei 
ötvöződnek Borbély Balázsban.

”Szeretném azt átadni a gyere-
keknek, ami bennem van, amit 
a játékos-pályafutásom alatt 
külföldön megtanultam. Azt nem 
tudom megmondani, hogy a 
korábbi trénerekhez képest ez jó 
vagy rossz, de az biztos, hogy 
nagy változás a srácoknak, és 
remélem, hogy az új benyomá-
soktól fejlődnek. Szeretném, ha 

EGY VÁLTOZÁS
A MEZŐNYBEN

Mint ismert, az előző idény végén a 
Ferencváros U17-es labdarúgócsa-
pata osztályozóra kényszerült, 
de ott sikerrel járt és a klub bent 
maradt az első osztályban. Nem 
úgy a Diósgyőr, amelynek U17-es 
együttese a bajnokság utolsó he-
lyén végzett, s így az U19-es és az 
U16-os korosztályt is magával rán-
totta a második vonalba. Helyette 
az NB II bajnoka, a Vasas került fel 
a legjobbak közé, rajta kívül pedig 
a már megszokott riválisok ellen 
küzdhet a Fradi: a Honvéd-MFA, a 
Puskás Akadémia, az MTK, az ETO 
FC Győr, a DVSC és az Illés Akadé-
mia lesz ellenfél.

előrelépne a szezon során a csa-
pat, de az is biztos, hogy edzők 
vagyunk, nem pedig varázslók, 
azzal dolgozunk, amink van. 
Nem mi vagyunk a legerősebbek 
ebben a korosztályban, de ettől 
függetlenül rengeteg tehetséges 
játékost látok az utánpótlásban, 
és ha megfelelően tudjuk őket a 
csapatba illeszteni, akkor sikere-
sek lehetünk.”

SZERETNÉM AZT  
ÁTADNI A GYEREKEK
NEK, AMI BENNEM 
VAN, AMIT JÁTÉKOS
PÁLYAFUTÁSOM 
ALATT KÜLFÖLDÖN 
MEGTANULTAM

FUTBALL #

31 www.fradi.hu! U17-es csapatunk a hetedik, utolsó előtti helyen zárta 
a 2018/19-es idényt
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A KAPUSOK KÜLÖN TRÉNERREL edzettek az egyik 
kapunál, míg a mezőnyjátékosok a túlsó térfélen 
gyűrték egymást – úgy nézett ki minden, mint a 
nagyoknál. Mármint a felnőtteknél, hiszen az U19-
es korosztály, amelyről épp szó van, az utolsó, a 
legmagasabb az utánpótlásban. Vagyis jó esetben 
ez az a csapat, amelynek az edzésén, meccsén 
kellene felbukkannia azoknak a tehetségeknek, akik 

”holnap” vagy legkésőbb ”holnapután” az NB I-ben 
is mezt kaphatnak – mert jelenleg ez a Ferencváros 
közvetlen második csapata.

”Nemcsak a gyerekek érzik át ennek a felelőssé-
gét, hanem én és a stábom is – 
mondta az U19-es labdarúgócsa-
patunk vezetőedzője, Székely 
Tibor. – Rangnak érezzük és kihí-
vásnak tartjuk, a gyerekek pedig 
szerencsére közel érezhetik ma-
gukhoz az első csapatot, hiszen 
Sergei Rebrov rendszeresen hív 
fel edzeni egy-két játékost vagy 
kér tőlünk gyakorlómeccset. A 
Dinamo Zagreb elleni párharcok 
között is megesett például, hogy 
négyszer tizenkét perces taktikai 
játékot csináltunk, majd ezt köve-
tően közös levezetés és nyújtás 
volt a program. Természetesen 
tudják a srácok, hogy rettenete-
sen nehéz a mai Fradiba bekerül-
ni, de egy-egy ilyen alkalommal 
óriási motivációt kapnak. Sokfelé 
voltam már edző, és más aka-
démiáknál is azt tapasztaltam, 
hogy rengeteget jelent a fiata-
loknak, ha a felnőtt gárda edzője 
nyitott az utánpótlás felé.”
Egyelőre azonban a fejlődés, 

illetve az augusztus közepén kezdődött U19-es 
bajnokság volt a fő feladat fiataljaink számára. 
Az ezt megelőző felkészülési időszak változa-
tosan telt: az első felében a keret kialakításán 
volt a hangsúly, majd július végén edzőtáborba 
vonult a társaság.

”Nagy volt a létszám az első két hétben, de 
sikerült kialakítani egy olyan keretet, amelyben 
minden posztra két hasonló képességű játé-
kos közül választhatunk. Fontos volt, hogy egy 
hetet Bükön tölthettünk edzőtáborban, mert itt 
az edzések mellett a csapategység erősítésére 

# FUTBALL  

32www.fradi.hu ! Az FTC U19-es csapata az előző szezonban a negyedik 
helyen zárt

Székely Tibor vezetésével készül az új idényre a Ferencváros U19-es labdarúgócsapata, 
amely olykor az NB I-es keret munkájába is bekapcsolódik. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

REBROV IS
NYITOTT FELÉJÜK

SZERETNÉNK JÁTÉKOSOKAT 
ADNI AZ ELSŐ CSAPATNAK, 
MÉG AKKOR IS, HA EZ ISZONYÚ 
NEHÉZ
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is volt lehetőségünk. Különböző 
játékokkal, összetartásokkal vagy 
épp közös wellnesszel is színe-
sítettük a programot. Örültem 
volna, ha van még egy hetünk a 
rajtig, de abban biztos vagyok, 
hogy a szezon közben is fejlődik 
még az együttes.”
Az elmúlt években keserű 
tapasztalat volt, hogy a három 
legnagyobb akadémia jó néhány 
tehetségünket elcsábította, ez-
úttal azonban csak olyan játéko-
sok távoztak, akiket a klub sem 
marasztalt.

”Büszkék lehetünk rá, hogy a túl-
nyomó többség maradni akart. 
Ahogy már említettem, vonzó 
a srácoknak a Fradi felnőtt 
csapata, aki oda még nem fér 
be, annak opció lehet a fiókcsa-
patunk, az NB II-es Soroksár, de 
Szűcs Mihály minden kiöregedő-
nek segít csapatot találni – mint 

ELDŐLT: NEM
LESZ KIESŐ!

Ahogyan azt sejteni lehetett, a 
Magyar Labdarúgó-szövetség 
engedett a klubok nyomásának 
és megváltoztatja az elmúlt évek-
ben alkalmazott utánpótlásrend-
szert. A 2020/2021-es idénytől 
kezdve kétszer tizenkét csapatos 
lesz az első osztály őszi szezonja, 
tavasszal pedig az addigi ered-
mények alapján háromszor nyolc 
csapatra oszlik a mezőny. A jövő 
nyáron esedékes létszámnövelés 
hozadéka, hogy az előttünk álló 
szezon végén nem lesz kieső klub 
a kiemelt csoportból.

az apjuk, annyira a szívén viseli 
a jövőjüket. Vagyis a klub nem 
engedi el senkinek sem a kezét.”
Az előttünk álló szezon biztosan 
nyugodtabb lesz (részletek ke-
retes írásunkban), mint az előző 
kettő volt.

”Örülök, hogy változott a lebo-
nyolítás, de ez inkább az U16-os 
és az U17-es csapatokra lehet 
hatással, ugyanis ott maradtak 
ki képzési fázisok az eredmény-
centrikusság miatt. A bajnokság 
során szeretnénk a dobogó 
közelében lenni. Szerencsére azt 
látjuk a gyerekeken, hogy átérzik, 
rang, hogy a legidősebb után-
pótlás-korosztályba értek, ahol 
nagy dolog lenne dobogóra állni. 
Emellett persze az egyéni fejlő-
dést is szem előtt kell tartanunk. 
Szeretnénk játékosokat adni az 
első csapatnak, még akkor is, ha 
ez iszonyú nehéz.”

FUTBALL #

33 www.fradi.hu! A tavaly az U19-es csapatban is többször pályára lépett 
Csonka András tagja az U21-es válogatott keretnek

FIN_032-033_ZF_1909_U19_3.indd   33 21/08/19   13:01



34www.fradi.hu

# FUTBALL 

! Lipcsei Péter két éve vezetőedzője a Fradi fiókcsapatának 
számító Soroksárnak

TANULNI, 
FELNŐTTÉ 
VÁLNI, 
BIZONYÍTANI!

Az elmúlt hetek egyik átigazolási híre, 
hogy tehetséges támadónk, Kundrák Nor-
bert az NB I bronzérmeséhez, a DVSC-hez 
szerződött. A 20 éves csatár példája nem 
egyedi, hiszen korábban Haris Attila is 
klubunktól ment előbb a Balmazújváros-
hoz, majd szintén a Lokihoz, Silye Erik 
pedig már második alkalommal került 
kölcsönbe a szintén NB I-es Mezőkövesd-
hez. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

A FRADI  
A FEJLŐ
DÉSÜK  
ÉRDEKÉBEN 
TÁMOGATJA 
ÉS ELENGEDI 
EZEKET  
A FIATA
LOKAT, 
RÁA DÁSUL 
NAGYON 
BÜSZKE IS 
RÁJUK

– Egy fiatal játékos fejlődése szempontjából 
továbbra is nagyon jó hely a Ferencváros, hi-
szen mindenki előtt nyitva áll a felnőtt csapat 
kapuja – mondta az FTC sportmenedzsere, 
Hajnal Tamás. – Aki mégsem tudja bevereked-
ni magát oda, azt olyan karrierpályához tud-
juk segíteni, amelynek eredményeképp elke-
rülhet olyan neves NB I-es csapatokhoz, mint 
tette azt Haris Attila vagy a nemrégiben a 
szintén Debrecenbe igazolt Kundrák Norbert. 
De Silye Erik kölcsönadásait is ki lehet emelni. 
A Fradi a fejlődésük érdekében támogatja és 
elengedi ezeket a fiatalokat, ráadásul nagyon 
büszke is rájuk, hiszen, mint látható, más, jó 
minőségű csapatokban megállják a helyüket. 
Az FTC mellett mindkét játékos fejlődésében 
és továbblépésében nagy szerepe volt fiók-
csapatunknak, a Soroksárnak.
– Lehet, hogy manapság nem a legkönnyebb 
a magyar fiataloknak bekerülniük a Fradi 

kezdőjébe, mindenesetre minden esélyük 
megvan arra, hogy fejlődjenek és profi felnőtt 
futballista váljon belőlük – nyilatkozta Dragó-
ner Attila, a Soroksár ügyvezető igazgatója. 
– A Fradi és a Soroksár között továbbra is 
remek az együttműködés. Az FTC kineveli 
azokat a magyar fiatalokat, akik aztán itt, a 
Soriban pallérozódhatnak tovább. A felnőtt 
futballba való integrálódás szempontjából 
remek lehetőség a számukra, hogy Soroksá-
ron olyan közegbe kerülnek, ahol ferencvá-
rosi érzelmű vezetőség és edzők dolgoznak. 
Nagyon sokat foglalkozunk velük, fejlesztjük 
őket, emellett a másodosztályban megta-
pasztalják, milyen a felnőttek között rendsze-
resen futballozni. Ezt mind meg kell szokniuk, 
hogy tartósan jó teljesítményt tudjanak nyúj-
tani. Ezután pedig láthatjuk, hogy a Fradiban 
vagy az NB I más, erős csapataiban is meg 
tudják állni helyüket. 
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ÖRÖKZÖLD #

35 www.fradi.hu! ”A Fradiban a legjobb – jól játszani” – így fogalmazta meg egykor
Judik a magyar labdarúgók legnagyobb álmát és poklát

A DERŰS és a csapattársak körében is 
közkedvelt Judikot 1979-ben, a belga 
FC Bruges csapatához szerződött Bálint 
László helyére igazolta a Fradi Novák 
Dezső javaslatára, aki Dunaújvárosban 
is az edzője volt. Judik később sem 
feledkezett meg eme gesztusról. Amikor 
Novák Dezsőt menesztették, a magyar 
bajnoki aranyérmes centerhalf tíz társával 
– köztük e sorok írójával – levelet írt az 
elnökségnek, hogy változtassa meg a 
döntését. A vezetők persze nem foglal-
koztak a beadvánnyal, s Novák helyett 
Vincze Gézát nevezték ki a csapat élére.
Judik Péter később a Rába ETO, majd a 
Baja együttesében játszott, levezetés-
ként pedig alacsonyabb osztályú osztrák 
kiscsapatban szerepelt, a szíve csücske 
azonban mindig a Fradi maradt.
A nagy távolság miatt a hazai mérkőzé-
sekre nem jut el, ám februárban a Novák 
Dezső születésnapja tiszteletére – a Tem-
pó Fradi kezdeményezésére – hagyomá-
nyosan sorra kerülő tapolcai tornára min-
dig elmegy a párjával. No meg hűséges 
olvasója lapunknak. Néhány játékostársá-
val máig tartja a kapcsolatot, a sztorikból  
kifogyhatatlan. Megkeresésünkre ebből 
osztott meg egyet velünk:
– A Honvéd elleni egyik rangadónk gyak-
ran eszembe jut. 1982. október kilence-
dikén játszottunk a kispestiekkel, akik 
a szokottnál is durvábban futballoztak. 
Nagy Miklós játékvezető három játékosu-
kat is kiállította, amiért az OTSH akkori, 
nagy hatalmú ura, aki nem mellesleg óri-
ási Honvéd-szurkoló volt, le akarta törölni 
a magyar futball térképéről a tapasztalt 

sporit. Kettő kettőnél odasétáltam a 
kispadhoz, cserét kértem, s mondtam 
Novák Dezsőnek, hogy Pölöskei Gabit 
küldje be. Kedvenc edzőm megfogadta a 
tanácsomat – s milyen jól jártunk! A nyolc 
emberrel bekkelő kispestiek ellen ugyanis 
a hosszabbításban éppen Csőr (Pölöskei 
egyik beceneve a sok közül – a szerk.) 
beadásából szerezte Nyilasi Tibi a győz-
tes gólunkat. A stadion szinte felrobbant 
a boldogságtól. Nem mellékesen ez a 
példa is jelzi, milyen közvetlen és jó volt a 
viszony Novák Dezső és a csapat között, 
persze az utolsó szó mindig az övé volt.

Judik Péter a Népstadion közvetlen közelében nőtt fel, és gyerekkori vágya volt, 
hogy Fradi-mezben pályára léphessen a kettős rangadókon. Az álom megvalósult, 
négy és fél éven keresztül játszott a zöld-fehéreknél, 150 mérkőzésen 3 gólt jegyzett 
középhátvédként. Manapság a Fertő tó közelében él. Augusztus 18-án ünnepelte a 65. 
születésnapját, mely alkalomból a klub is felköszöntötte.  SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

VALÓRA VÁLT ÁLOM
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A Bakáts tér 2019 tavaszán, nyarán nyitott sportmú-
zeum benyomását kelti. Az érdeklődő vagy a laikus 
külső szemlélő rövid körsétája során fotókiállítás ke-
retében ismerkedhet meg az FTC héroszaival és tör-
ténelmével; az ”ismerkedhet” nem is pontos kifejezés, 
hiszen nem lehetőség ez, hanem kényszer, a patinás 
archív felvételek a Fradihoz méltó, ellenállhatatlan 
erővel vonzzák a tekinteteket. Múlt és jelen a polgár-
mesteri hivatal épületében is találkozik – emléktabló 
hirdeti, hogy annak idején itt született a Ferencvárosi 
Torna Club –, Bácskai János irodájában pedig felsejlik 
a jövő is, mert az ereklyének számító fénylő serlegek 
és megkopott mezek mellett elálmélkodhatunk a 
2023-as budapesti atlétikai világbajnokság központi 
stadionjának látványtervén is. Az aréna a Duna part-
ján, ”Franzstadt” délnyugati csücskében pompázik 
majd, de már most joggal büszkélkedik vele a házi-
gazda. Akitől – lelkesültsége láttán – legszívesebben 
azt kérdeznénk először, az FTC-vel kapcsolatos teen-
dői, szenvedélyei mellett mennyi időt szán az összes 
többi, ezekhez képest ”természetesen másodrendű” 
feladatokra, ügyekre. Ám még ennél is meghökken-
tőbb felütéssel indítjuk a beszélgetést.

π BIZONYÁRA SZÁMOS KIMUTATÁST, ADATOT TARTANAK 
NYILVÁN FERENCVÁROS LAKOSSÁGÁRÓL. AZT PÉLDÁUL 
TUDJÁK, HÁNY ÚJPEST-DRUKKER ÉL A KERÜLETBEN?
Bácskai János: Azt nem. Valószínűleg nagyon kevés, 
de ha léteznek egyáltalán ilyenek, szerintem még ők 
is titkolják.

SZÖVEG: BALLAI ATTILA

# ZÖLD SZALON

36www.fradi.hu ! Öregfiúk csapatunk az idén zsinórban harmadik bajnoki 
címét ünnepelte

FERENCVÁROSI 
SZENTHÁROMSÁG
Az FTC centenáriumi ünnepségsorozata kapcsán, 1999-ben írtam, hogy 
a klub száz esztendeje egyoldalú névszponzori szerződést kötött Buda-
pest IX. kerületével, hiszen jó hírét viszi szerte a világban, de szinte 
semmit nem kap ezért cserébe. A helyzet azóta döntően változott: az 
alapítás 120. évfordulójára oda jutottunk, hogy a József Attila-lakótelepi 

”kertmoziban” Fradi-meccseket néz a nép, az első sorban pedig ott ül és 
szurkol Bácskai János polgármester.

π ÖNNEK E TEKINTETBEN NINCS MIT TITKOLNIA?
Ha lenne is, nem teszem: négyéves koromban láttam 
Mészölyt, Ihászt és a többieket futballozni, és elkezd-
tem kiabálni, hogy hajrá, Vasas!

π MIKOR HAGYTA EZT ABBA?
Azért azt is hadd mondjam el, hogy már bölcsődébe 
és óvodába is az első Fradi-pályával szembe jártam, a 
Soroksári út 111.-be. Ezt akkor még nyilván nem tud-
tam, de a szellem szerintem már akkor belém szállt. 
1992-ben költöztem be a kerületbe az Orczy térről, és 
a Tűzoltó utca, fogalmazzunk úgy, akkor nem egészen 
úgy nézett ki, mint most. Háromszor futottam neki, mire 
bementem a házba, de az 1956-os forradalom helyszí-
nei azonnal megragadtak. Egyáltalán, a Ferencváros 
szerintem legalább tízszer öregebb bármelyik városnál, 
városrésznél, annyi minden történt itt. Széchenyi első jó 
cselekedetét, az első lóversenypályát a mostani Tesco 
környékén építtette, és ötvennégy évig itt állt. Arany 
János a Fehér Páva Hotelben lakott. József Attila és 
a Fradi analógiája is említést érdemel, hiszen amikor 
nevelőszülőkhöz került Öcsödre, folyamatosan meg-
alázták, Pistának hívták, elvették a nevét, az identitását, 
csakúgy mint a Fradiét 1951–56 között. Mesélhetnék a 
régi Vásárcsarnokról, amelyet a megnyitásakor a kofák 
majdnem felgyújtottak, amikor kiderült, hogy fizetniük 
kell a helyért, a Mester utca megvédett fáiról, és még 
annyi mindenről. Mert Ferencvárosra tökéletesen érvé-
nyes az Alaptörvény egyik legszebb mondata: szövet-
ség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között.

π HA MÁR ELMERÜLÜNK A MÚLTBAN, A KERÜLETBE KÖL-
TÖZÉSÉNEK IDŐPONTJA, 1992 AZ FTC HISTÓRIÁJÁBAN IS  

FIN_036-039_ZF_1909_bacskai-janos_7.indd   36 21/08/19   13:58



ZÖLD SZALON #

37 www.fradi.hu! Az első Fradi-pályát a Soroksári úton a focistákon kívül az 
atléták is használták az alapítást követő első évtizedben

JÓZSEF ATTILA ÉS A FRADI ANALÓ-
GIÁJA IS EMLÍTÉST ÉRDEMEL, HISZEN 
AMIKOR NEVELŐSZÜLŐKHÖZ KERÜLT 
ÖCSÖDRE, FOLYAMATOSAN MEGALÁZ-
TÁK, PISTÁNAK HÍVTÁK, ELVETTÉK 
A NEVÉT, AZ IDENTITÁSÁT
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KITÜNTETETT ÉV, HISZEN TIZENEGY ÉV UTÁN SIKERÜLT 
ÚJRA A FUTBALLCSAPATNAK BAJNOKSÁGOT NYERNIE, 
RÁADÁSUL ELŐSZÖR A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN, MÁR 
NEM MEGTŰRT KLUBKÉNT, A KISPADON AZ IFJÚ VEZE-
TŐEDZŐVEL, NYILASI TIBORRAL. MENNYIT ÉRZÉKELT 
AKKOR MINDEBBŐL?
Onnantól kezdtem a Fradi eredményeit figyelni, 
követni, bár csak hat évvel később lettem képviselő. 
Az utcák hangulata, a közéleti aktivitás természete-
sen mind-mind nyomot hagyott bennem, és gyor-
san kiderült, hogy a Fradi családja nagyon erősen, 
súlyosan hat az emberre. Mondják, hogy Budapesten 
nincs lokálpatriotizmus, de Ferencvárosban abszolút 
van. Hogy is ne lenne, amikor például itt, a polgár-
mesteri hivatal épületének második emeletén alapí-
tották a Ferencvárost? A hely szelleme kötelez.

π A VÍZI SPORTOK MEGSZÁLLOTTJAKÉNT, AKI RÁADÁ-
SUL HAJDAN A CSELGÁNCSBA, A KARATÉBA IS BELE-
KÓSTOLT, HOGYAN ÁLLT ÁT A FERENCVÁROS HULLÁM-
HOSSZÁRA? A KLUBBAN UGYANIS A CSAPATSPORTOK 
VISZIK A PRÍMET, ÉS AZOKON BELÜL IS A LABDARÚGÁS 
A MEGINGATHATATLANUL ELSŐ.
Valóban, eveztem, futottam – egyszer még maratont 
is, négy órán belül, de azt soha többet, akkorára 
dagadtak a combjaim, mint a szöcskének –, a sok 
erőnléti edzés után ezért is jöhetett a játék, a foci. A 
parlamenti futballcsapatnak 2009-ben lettem a tagja, 
de jellemző módon már akkor tapsolnak, ha megcsi-
nálok egy cselt, kettővel pedig még nem is próbál-
koztam soha. A Fradi öregfiúk rendszeresen hívnak 
a csapatukba, ami egyrészt nagy megtiszteltetés, 

# ZÖLD SZALON

38www.fradi.hu ! A közös meccsnézéseken Gera Zoltán, Lipcsei Péter, Nyilasi 
Tibor, ifj. Albert Flórián és Keller József is tiszteletét tette

MONDJÁK, HOGY BUDAPESTEN 
NINCS LOKÁLPATRIOTIZMUS, DE  
FERENCVÁROSBAN ABSZOLÚT VAN. 
HOGY IS NE LENNE, AMIKOR PÉLDÁUL  
ITT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÉPÜLETÉNEK MÁSODIK EMELETÉN 
ALAPÍTOTTÁK A FERENCVÁROST?
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másrészt úgy adják a lábamra a labdát, hogy nem is 
kell semmit csinálnom. Terelgetnek, belülről, kívülről 
hogyan helyezkedjek, de emellett csak azt hallani 
tőlük, hogy szép volt, Polgi! Ezek mind maradandó 
élmények. Az, hogy Rudas Feri bácsi a halála nap-
jáig, túl a kilencvenedik évén szellemileg mennyire 
friss volt, vagy az, ha Szokolai arról mesél, Ebedlinek 
edzésen le sem kellett vennie a labdát, kapásból, ki-
fűzött cipővel úgy rúgta vissza neki keresztben a pá-
lyán, hogy a combjára érkezett. Huszadszor, harmin-
cadszor is örömmel hallgatok meg minden sztorit, és 
ezek az emberek nemcsak úgy beszélnek a Fradiról, 
mint a családjukról, az életük szerves részéről, hanem 
úgy, hogy nélküle nem is tudnának létezni.

π POLITIKUSI, HIVATALNOKI KAPCSOLATAIBAN MENY-
NYIT SEGÍT, HOGY FERENCVÁROS POLGÁRMESTERÉT 
TISZTELHETIK ÖNBEN?
Bárkinek üzenetet hagyok, ha meghallja, hogy Fe-
rencváros polgármestere kereste, amint teheti, de 
legkésőbb még aznap biztosan visszahív, és általában 
azzal kezdi, de jó nekem. Minimum tiszteletet, de 
inkább szeretetet érzek, ami természetesen a harminc 
bajnoki címnek, az összesen 87 dobogós helyezésnek, 
a többi szakosztály sikereinek szól, és persze annak, 
hogy több szurkolónk van, mint az összes ellenfélnek 

együttvéve. Ha bárkitől megkérdezik, a fővárosi kerü-
letek sorában hányadik helyre tenné Ferencvárost, a 
válaszban mindig ott vagyunk az első négyben, ötben, 
de leginkább háromban. Miközben a lakosság szá-
mát tekintve a tizenhetedik helyen állunk, de nem ez 
számít. Hanem az, hogy amikor a vendégek belépnek 
a Groupama Arénába, összenéznek, és azt kérdezik 
egymástól: nálunk miért nincs ilyen?

π SEHOL MÁSHOL, MÉG BARCELONÁBAN VAGY LIVER-
POOLBAN SEM LÁTTAM OLYAN, EGÉSZ VÁROSRÉSZRE 
KITERJEDŐ FOTÓKIÁLLÍTÁST SEM, AMILYENNEL A 
KERÜLET AZ FTC 120 ÉVES MÚLTJÁT IDÉZI FEL.
Az ötlet a klub vezetőitől származik: amikor megkér-
dezték, támogatom-e, azt feleltem, mit támogatnék, 
ha ezt nem? Tizenhét helyszínen közel nyolcszáz fotó 
tekinthető meg, ezeket cirka tízezer felvételből kellett 
kiválasztani. Hatalmas munkát kellett elvégezni ahhoz, 
hogy mindenki benne legyen, az olimpiai bajnokok – 
a kajak-kenu miatt én például különösen fontosnak 
tartottam Hesz ”Misát” –, a legismertebb futballisták, 
a kézilabdás lányok. Teljességre természetesen nem 
törekedhettünk, a százhúsz éves Fradi-történet attól is 
csodálatos, hogy a gazdagsága ezt eleve kizárja.

π UGYANCSAK ÚJ KEZDEMÉNYEZÉS A KÖZÖS MECCS-
NÉZÉS. A JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPEN, A NYÚL-
DOMBON ÓRIÁS KIVETÍTŐ ÉS SZÁMOS KLUBLEGENDA 
VÁRJA, VÁRTA AZ ÉRDEKLŐDŐKET A BL-SELEJTEZŐ TA-
LÁLKOZÓIRA, EGYÜTTES SZURKOLÁSRA. A PROGRAM 
ANNYIRA NÉPSZERŰ, HOGY ÍGY, UTÓLAG TRIVIÁLISNAK 
TŰNIK – DE HONNAN JÖTT AZ ÖTLET?
Régi mániám volt a kertmozi, ezért gondoltam arra, hogy 
most ne filmeket, hanem meccseket nézzünk együtt. A 
Ludogorec elleni első fordulóban hétszázig számoltuk a 
jelenlévőket, másodszorra annyian voltunk, mint Máltán, 
ezerötszázan, a Dinamo Zagreb ellen nem is merek szá-
mot mondani. (Az interjú a harmadik BL-selejtező előtt 
készült – a szerk.) Az összes Fradi-szakosztály képvise-
lőit meghívtuk, ha a harmaduk eljön, 30–40 idei bajnokot 
üdvözölhetünk. Ezek az igazi közösségteremtő alkalmak.

π HITTE VOLNA, HOGY 2019-RE LÉLEKBEN, FRADI- 
KÖTŐDÉSBEN ÉS EREDMÉNYEKBEN IDÁIG JUT, AMIKOR 
1992-BEN HARMADIK NEKIFUTÁSRA BELÉPETT A TŰZ-
OLTÓ UTCÁBA?
Amikor ideköltöztem, tizenháromezer komfort nélküli 
lakás volt a kerületben, most nyolcszáz van. A kerületi vá-
rosrehabilitáció híre a Fradiéval vetekszik. A ferencvárosi 
szentháromság úgy szól: folyamatos városépítés, kultúra, 
Fradi. Ez egy olyan háromlábú szék, mely sohasem billeg.

ZÖLD SZALON #

39 www.fradi.hu! A 30 aranyérem mellett 36 ezüst- és 21 bronzérem szerepel 
labdarúgócsapatunk NB I-es dicsőségtablóján

DÍSZPOLGÁROK
Bácskai János 2010 óta a IX. kerület polgármes-
tere. Az elmúlt kilenc évben az FTC több kivá-
lósága kapott díszpolgári címet: az aranylabdás 
Albert Flórián (2011), a kétszeres olimpiai bajnok 
tornász, Magyar Zoltán (2016), tavaly pedig a 
közelmúlt kiválósága, Gera Zoltán. 
Érdemes tallózni a nevek között, milyen illusztris 
társaságba kerültek: Angyal István (1992, posz-
tumusz), Ravasz László (1992, posztumusz), 
Marton Éva (1994), Molnár Miklós (1995), Parádi 
Gyula (1997), Tavaszy Noémi (1997), dr. Sprin-
ger Ferenc (1999, posztumusz), Ritoók Zsig-
mond (2000), Dobai Péter (2001), Péli Tamás 
(2001, posztumusz), dr. Kis Gyula (2003, posz-
tumusz), dr. Kerényi Lajos (2004), József Attila 
(2005, posztumusz), Lázár Ervin (2006), Váradi 
István (2008), Salkaházi Sára (2009, posztu-
musz), Berlász Jenő (2010), Latinovits Zoltán 
(2015, posztumusz), Demjén Ferenc (2017).
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QUDO VENEZIA
háromsoros nyaklánc 8450 Ft

itstimeshop.hu

L’OCCITANE 
IMMORTELLE DIVINE
krém 50 ml 28 700 Ft

loccitane.hu

LOQI
környezetbarát bevásárlótáska 3290 Ft

mayfairselection.hu

SPRINGFIELD
blúz 9995 Ft

myspringfield.com

GUCCI MÉMOIRE D’UNE ODEUR 
EDP 60 ml 26 990 Ft

Müller–Douglas–Marionnaud
üzletek

LEVI’S
kabát 39 990 Ft

levi.com

MARIE LUND
 szoknya 14 990 Ft

Van Graaf

# DIVAT 

40www.fradi.hu ! A razgradi BL-selejtezőn Tokmac Nguen 8 támadó párharcából 
6-ot nyert meg és passzt sem hibázott

SZERENCSÉS, AKI SAJÁT EMBLEMATIKUS ILLATOT TUDHAT MAGÁÉNAK, DE 
AZ ÖRÖK KÍSÉRLETEZŐKNEK SEM KELL CSÜGGEDNIÜK. FEDEZZÜK FEL, HOGY 
HÉTKÖZNAPOKON, SZABADIDŐBEN, ALKALMAKKOR MELYIK HANGULAT, MELYIK 
PARFÜM LESZ AZ IGAZI. 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

STÍLUSOS ILLATOK,
ILLATOS STÍLUSOK
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GIORGIO ARMANI
OAR6049 napszemüveg 70 500 Ft

Optic World Exclusive

HUGO BOSS
zakó 114 990 Ft

Van Graaf

FROMWOOD
fa csokornyakkendő

(mahagónifurnérral) 5000 Ft
fromwood.hu

SONY RX100 VII 
kompakt fényképezőgép 473 837 Ft

sony.hu
         

MARSHALL ACTION II
Bluetooth Speaker 81 742 Ft

footshop.hu

VAGABOND
cipő 45 490 Ft
vagabond.com

BOSS BOTTLED INFINITE
EDP 50 ml 23 590 Ft

Müller–Douglas–Marionnaud
 üzletek

SONY RX100 VII 

LEGO CREATOR EXPERT 
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 

31 990 Ft
lego.com

DIVAT #

41 www.fradi.hu! A zágrábi labdarúgó BL-selejtezőn csapatunk 61,4%-ban birtokolta
a labdát, a gólt hozó negyedórában pedig 79%-ban
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MADONNA MADAME X 2019
CD 5211 Ft

lira.hu

JEAN PAUL GAULTIER 
8505803   54 990 Ft

fashionwatch.hu

SPRINGFIELD
cipő 17 995 Ft

myspringfield.com

CASTELBEL URBAN SAILOR 
MINDENNAPI ÚRIEMBER

szappan 2590 Ft
www.7scents.hu

H&M
csíkos póló 1995 Ft

hm.com

FINSHLEY & HARDING
zakó 59 990 Ft

Van Graaf

JEAN PAUL GAULTIER LE MALE LE BEAU
EDT 75 ml 23 900 Ft

Müller–Douglas–Marionnaud üzletek

HAWKINS & BRIMBLE
bajuszviasz 50 ml 3890 Ft 

gentlemanstore.hu

42www.fradi.hu

# DIVAT 

! Korábbi labdarúgókapusunk, Justin Haber máltai meccsünkön 
a helyszínen szurkolt csapatunknak
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KAZAR ALISO
táska 85 €

kazar.com, Budapest – Váci utca
Kazar Store

RESERVED
csipkés ruha 12 995 Ft

reserved.com

TANGLE TEEZER COMPACT 
STYLER MERMAID

pink hajkefe 5299 Ft
shop.rossmann.hu

CATRICE GLAMOURIZER
szájfény 1659 Ft

dm.hu

DARLA
karkötő 2490 Ft

rossettibizsu.hu

RESERVED
flitteres blúz 8995 Ft

reserved.com

PACO RABANNE LADY MILLION EMPIRE
EDP 50 ml 26 400 Ft

Müller–Douglas–Marionnaud üzletek

HÖGL
cipő 54 990 Ft 

Högl – Andrássy út

43 www.fradi.hu

DIVAT  #

! A Valletta elleni hazai meccsen Ignatenko akcióit 86%-os, 
párharcait 95%-os, fejpárbajait 100%-os hatékonysággal hozta
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44 ! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztikawww.fradi.hu 44 ! Bánfai Kíra és Tóth Nikolett junior Európa-bajnok lett  

2019 nyaránwww.fradi.hu

# KÉZILABDA

TÖBBEN 
VAGYUNK, 
TÖBBEK 
LETTÜNK!
A korábbinál nehezebb kihívásokkal néz szembe 
az új idényben női kézilabdacsapatunk a honi és  
a nemzetközi porondon is, de nemcsak hinni 
kötelező a sikerekben, hanem bízni is lehet 
bennük. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

AZ ELŐZŐ IDÉNYHEZ KÉPEST azért nem 
nehéz mélyebb keretet összehozni… – jegyezte 
meg Elek Gábor a maga jól ismert stílusában, 
félig viccesen, félig ironikusan, amikor női 
kézilabdacsapatunk első gyakorló mérkőzése 
után felvetettük neki, hogy a tavalyinál több a 
választási lehetőség a keretben.
Bár szép teljesítmény a DVSC kétszeri maga-
biztos legyőzése (31-24 és 33-28), valamint a 
nem épp az elitet képviselő svájci Zug könyör-
telen kiütése (47-23), ezen eredményekből 
azért nehéz lenne messzemenő következteté-
seket levonni.
A számunkra augusztus 31-én, Érden kezdődő 
2019/2020-as évad előtt azt azért mindenképp 
érdemes leszögeznünk, hogy a két legszűkö-
sebb poszton most tényleg jól állunk. Beállóban 
tavaly sokszor egyedül küzdött az elnyűhetet-
len Mészáros Rea, most viszont visszatért mellé 
Danick Snelder, illetve végre teljes értékűvé 
(értsd: a BL-be is nevezhetővé) vált Pásztor 
Noémi is. A védelmünk tengelyében a beállóink 
mellett a szintén felépülő Djurdjina Malovics, 
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45 www.fradi.hu! Itt szerepel valamilyen általános adat a Fradiról, 
visszatekintés, történelem, statisztika 45 www.fradi.hu! Két jelentős szponzor, a HungaroControl és a Lidl is 
szerződést kötött az FTC kézilabda-szakosztályával

KÉZILABDA #

BEÁLLÓBAN TAVALY 
SOKSZOR EGYEDÜL 
KÜZDÖTT AZ ELNYŰ-
HETETLEN MÉSZÁ-
ROS REA, MOST VI-
SZONT VISSZATÉRT 
MELLÉ DANICK SNEL-
DER, ILLETVE VÉGRE 
TELJES ÉRTÉKŰVÉ, 
A BL-BE IS NEVEZHE-
TŐVÉ VÁLT PÁSZTOR 
NOÉMI IS 

AZ FTC-RAIL 
CARGO HUNGARIA
2019/20-AS
KERETE

KAPUSOK: Bíró Blanka (24 éves), 
Szemerey Zsófi (25)
JOBBSZÉLSŐK: Bánfai Kíra (19), Lukács 
Viktória (24)
JOBBÁTLÖVŐK: Djurdjina Malovics (23), 
Klujber Katrin (20)
IRÁNYÍTÓK: Emilie Christensen (26), 
Kovacsics Anikó (28), Tóth Nikolett (18)
BEÁLLÓK: Danick Snelder (29), 
Mészáros Rea (25), Pásztor Noémi (20)
BALÁTLÖVŐK: Háfra Noémi (20), 
Klivinyi Kinga (27), Szekeres Klára (31)
BALSZÉLSŐK: Háfra Luca (18), Márton 
Gréta (20), Schatzl Nadine (25).
(zárójelben az életkorok láthatóak)

illetve a szülés után a munkába fokozatosan bekapcsolódó 
Szekeres Klára stabilitást adhat. Az ő visszatérésük azzal az 
előnnyel is járhat, hogy Háfra Noémi energiáját nem emészti 
fel a hármas pozícióban történő védekezés.

”Tényleg többen vagyunk, és ez nekem egyáltalán nem 
nehézség, hanem nagyon jó lehetőség, amellyel szépen lehet 
játszani – folytatta a vezetőedzőnk már komolyabb hangra 
váltva. – Azt is próbálgattuk az edzőmeccseken, hogy aki-
nek a pulzusa nagyon megugrott, azt leültettem pár percre, 
hiszen van kihez nyúlni.”
Azt azonban nehéz megjósolni, hogy ez mire lesz elég, el-
végre a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is a tavalyinál 
nehezebb kihívások várnak a csapatra. Már írtunk róla, a BL-
ben nagyon leegyszerűsítve az a feladat, hogy a Metz, Vipers, 
Rosztov-Don, CSM Bucuresti négyesből legalább kettőt meg 
kell előzni a középdöntőben – s akkor végre elérhetjük a Final 
4-t.
Mindeközben itthon, a bajnokságban minimum meg kellene 
tartanunk a pozíciónkat, a második helyet a Győr mögött – 
amelyre leginkább az újfent csillagászati összegeket költő 
Siófok lehet veszélyes. S akkor egy év múlva még vérmesebb 
reményekkel készülhetünk az idényre, hiszen az idő nekünk 
dolgozik, fiataljaink addigra érett, tehetségük alapján klasszis 
kézilabdázóvá válhatnak.
Úgyhogy a következetes munka mellett már csak türelem kell, 
s jó hír, hogy egyikből sincs hiány. A szurkolók például már a 
szezonrajt előtt is megmutatták, hogy a csapat mellett állnak, 
több százan látogattak ki a nyílt edzésre és az edzőmeccsek-
re, a nagykanizsai felkészülési találkozóra pedig rengetegen 
be se jutottak. Nem csak a csapategység rendkívül erős, a 
csapat és a szurkolók közötti kapocs is szilárd. E két tényező 
a Ferencvárosnál már önmagában is elég szokott lenni a siker-
hez, most viszont még más is akad a pluszos oldalon. Szóval, 
nemcsak hinni kötelező, hanem bizakodni is lehet.
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2015 NYARÁN ÍRTAM az FTC 2001-
es korosztályú leány csapatáról, és 
a cikknek az ”Álmodtak egy világot 
maguknak” címet adtam. Majd az 
Edda – nem mellékesen még klasszikus 
felállásban komponált és berobbant 
– slágerét folytatva hozzátettem, itt 
állnak a kapui előtt. Az apropót egy 
székelyudvarhelyi torna adta, amelynek 
elődöntőjében a Fradi ifjú tehetségei 
úgy semmisítették meg a Győri Audi 
ETO-t, hogy már félidőben 17-4-re 
vezettek. Ezek az akkor tizennégy éves 
gyerekemberek a pályán amazonként 
küzdöttek, de a már megnyert meccs 
hajrájában, időkérésnél azonnal vissza 
tudtak vedleni serdülő ”csajokká”, és 
az udvarhelyi publikum gyönyörűsé-
gére rázendítettek a ”Csak a nézését 
meg a járását” kezdetű csűrdöngölőre. 
Orbán Balázs, a legnagyobb székely 
sírjánál viszont áhítattal énekelték el az 
addigra tökéletesen megtanult székely 
himnuszt. Mindezek ismeretében azzal 
a szilárd meggyőződéssel tértem haza, 
hogy nemcsak ott állnak a megálmo-
dott világ kapui előtt, hanem – ismét az 
Eddát idézve – megvan az erejük, hogy 
belépjenek rajta, és hitnek sincsenek 
híján a magas falak előtt.
Abból az öt év alatt 68 tétmérkőzést 
vívott és 67-szer győztes keretből 
2019 forró nyarán junior Európa-baj-
noki címet nyert Tóth Nikolett és 

Zsiborás Luca, valamint, ha nem is 
lépett pályára, de végig beugrásra ké-
szen várakozott az azóta a NEKA-ba 

”emigrált” Takó Viktória. És persze 
ne feledkezzünk meg a szintén erős 
ferencvárosi kötődésű sikeredzőről, 
Golovin Vlagyimirról sem. 
A válogatott díszlépésben masírozott 
fel a győri Eb-dobogó tetejére. Az első 
csoportkörben Montenegrót kipipálta 
(27-18), Ausztriát ”szabadnapos vé-
dekezéssel” is elintézte (39-31), a spa-
nyolok ellen harci sebességre kapcsolt 
(33-23), a második csoportkörben a 
norvégok ellen ezt fokozta (28-24), 
majd a Románia feletti parádéval (31-
21) jutott be a négy közé. Bánfai Kíra 
ekkor a balkezesekre és a szélsőkre 

jellemző eltökéltséggel elegyített 
lazasággal jelentette ki: ”Az 
esélyeink jók, ezért nagyon 
pozitívan futunk neki a követ-
kező meccseknek. Szeretnénk 

megfelelni az elvárásoknak, 
de csak mosolyogva, semmiképp sem 
stresszesen.”
Az oroszok elleni első félidő ennek 
szellemében zajlott, ám szünet után 
talán felrémlett egyesekben a tava-
lyi ifjúsági vb kielcei fináléja, amely 
ugyanebben a szereposztásban az el-
lenfél sikerével zárult; az oroszok ezút-
tal is fordítottak, de csak átmenetileg, 
29-27-re ”rekontráztak” a mieink. A 

# KÉZILABDA 

46 ! Bánfai Kíra az előző idényben 29, Tóth Nikolett 36, 
Zsiborás Luca 10 felnőtt NB I-es gólt szerzettwww.fradi.hu

KÉT ÉV, KÉT KORSZAKOS, MINDEDDIG ELÉRHETETLEN SIKER: NŐI JUNIOR KÉZI-
LABDA-VÁLOGATOTTUNK 2018 NYARÁN DEBRECENBEN VB-, 2019 JÚLIUSÁBAN 
GYŐRBEN EURÓPA-BAJNOKI ARANYÉRMET NYERT. MINDKÉT DIADALT FRADISTA 
MESTERHÁRMAS TETTE TELJESSÉ, HISZEN TAVALY HÁFRA NOÉMI, MÁRTON GRÉTA 
ÉS FALUVÉGI DOROTTYA, IDÉN PEDIG BÁNFAI KÍRA, TÓTH NIKOLETT ÉS ZSIBORÁS 
LUCA IS A GYŐZTES KERET OSZLOPOS TAGJA VOLT. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

ÚJABB FERENCVÁROSI
MESTERHÁRMAS

Edda – nem mellékesen még klasszikus 

székelyudvarhelyi torna adta, amelynek 
elődöntőjében a Fradi ifjú tehetségei 
úgy semmisítették meg a Győri Audi 

vezettek. Ezek az akkor tizennégy éves 
gyerekemberek a pályán amazonként 
küzdöttek, de a már megnyert meccs 
hajrájában, időkérésnél azonnal vissza 

csajokká”, és 

Csak a nézését 
meg a járását” kezdetű csűrdöngölőre. 
Orbán Balázs, a legnagyobb székely 
sírjánál viszont áhítattal énekelték el az 
addigra tökéletesen megtanult székely 
himnuszt. Mindezek ismeretében azzal 
a szilárd meggyőződéssel tértem haza, 
hogy nemcsak ott állnak a megálmo-
dott világ kapui előtt, hanem – ismét az 
Eddát idézve – megvan az erejük, hogy 
belépjenek rajta, és hitnek sincsenek 

Abból az öt év alatt 68 tétmérkőzést 

2019 forró nyarán junior Európa-baj-

Zsiborás Luca, valamint, ha nem is 
lépett pályára, de végig beugrásra ké-
szen várakozott az azóta a NEKA-ba 

”emigrált” Takó Viktória. És persze 
ne feledkezzünk meg a szintén erős 
ferencvárosi kötődésű sikeredzőről, 
Golovin Vlagyimirról sem. 
A válogatott díszlépésben masírozott 
fel a győri Eb-dobogó tetejére. Az első 
csoportkörben Montenegrót kipipálta 
(27-18), Ausztriát 
dekezéssel” is elintézte (39-31), a spa-
nyolok ellen harci sebességre kapcsolt 
(33-23), a második csoportkörben a 
norvégok ellen ezt fokozta (28-24), 
majd a Románia feletti parádéval (31-
21) jutott be a négy közé. Bánfai Kíra 
ekkor a balkezesekre és a szélsőkre 

jellemző eltökéltséggel elegyített 
lazasággal jelentette ki: 
esélyeink jók, ezért nagyon 
pozitívan futunk neki a követ-
kező meccseknek. Szeretnénk 

megfelelni az elvárásoknak, 
de csak mosolyogva, semmiképp sem 
stresszesen.”
Az oroszok elleni első félidő ennek 
szellemében zajlott, ám szünet után 
talán felrémlett egyesekben a tava-
lyi ifjúsági vb kielcei fináléja, amely 
ugyanebben a szereposztásban az el-
lenfél sikerével zárult; az oroszok ezút-
tal is fordítottak, de csak átmenetileg, 
29-27-re ”

LUCA IS A GYŐZTES KERET OSZLOPOS TAGJA VOLT. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

FIN_046-047_ZF_1909_JuniorNoiKezi_3.indd   46 21/08/19   12:56



BRONZ 
BAKUBÓL

Július végén Bakuban 
rendezték az Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivált, amelynek leány 
kézilabdatornáján a Kun 
Attila által dirigált ma-
gyar csapat a harmadik 
helyet szerezte meg. Az 
ugyancsak három fra-
distát – Csatlós Csenge 
és Zsigmond Panna 
kapust, valamint Ballai 
Borbála irányítót – 
soraiban tudó együttes 
három győzelemmel, 
csoportgyőztesként 
jutott az elődöntőbe, 
ott 26-24-re kikapott 
a franciáktól, majd a 
bronzcsatában 30-
20-ra felülkerekedett 
Svájcon.

hollandok elleni döntő aztán meghozta 
a beteljesülést, megkérdőjelezhetetlen 
hazai fölénnyel, 14-7-es félidővel, 27-
20-as végkifejlettel.
A magyar válogatottal tehát három 
fradista ért fel Európa csúcsára, kö-
zülük is Zsiborás Luca hidalta át a leg-
nagyobb szintkülönbséget. Szinte az 
utolsó pillanatban, Varga Emőke június 
28-i sérülése után került be ugyanis 

játszani, ennek köszönhető ez a siker. 
Fantasztikus volt ilyen közönség előtt 
játszani, kívánom mindenkinek, hogy 
ezt átélhesse.” Bánfai Kíra azért hoz-
zátette, nem éri be ennyivel, szeretne 
minél több hasonlót elérni.
Erre ősztől elsősorban klubszínekben 
nyílik lehetőség, a korosztályos világ- 
és Európa-bajnokok sorát felvonultató 
FTC-Rail Cargo Hungáriában.

az Eb-keretbe, külföldi szabadságról 
vonatozott haza, a felkészülés hajrá-
jára esett be, de teljesítménye alapján 
úgy tűnt, mintha beleszületett volna a 
csapatba. A különleges játékintelligen-
ciájú beállós érthetően lelkendezett: 

”Ez a legnagyobb dolog, amit eddig 
elértem, most lettem először Európa- 
bajnok. Lehetetlen feldolgozni, annyira 
jó érzés.”
A virtuóz Tóth Nikolett ellenben 
törzsgárdistának számít, az irányító 
poszton jóval több lehetőséget kapott, 
mint győri vetélytársai, és remekül élt 
is ezzel. A döntőben már kezdőként 
lépett pályára, bár mint mondta, en-
nek nem tulajdonít különösebb jelentő-
séget: ”Kezdek, nem kezdek, teljesen 
mindegy, az a lényeg, hogy nyertünk. 
Szeretjük egymást, szeretünk együtt 

KÉZILABDA #

47 www.fradi.hu! Tavaly mindhárom lány játszott az MTK-ban kölcsönben, 
ahol szintén Golovin Vlagyimir kezei alatt pallérozódtak

EZ A LEGNAGYOBB DOLOG, AMIT  
EDDIG ELÉRTEM, MOST LETTEM ELŐ
SZÖR EURÓPABAJNOK. LEHETETLEN 
FELDOLGOZNI, ANNYIRA JÓ ÉRZÉS
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SZAKMAI IGAZGATÓNK, Gerendás 
György mindig is hangsúlyozta, hogy 
női vízilabdacsapatunkon hétről hétre 
látható a fejlődés, és reméli, hogy 
az eddigi két negyedik hely után a 
2019/2020-as bajnokság végén már 
csak az lesz a kérdés, milyen színű lesz 
a várva várt érem.
A nyári világesemények és a jól meg-
érdemelt pihenők alatt sem tétlenke-
dett szakosztályunk vezetése, ugyanis 
több rutinos és fiatal játékossal erősí-
tette meg a keretet.
Illés Anna, Máté 
Zsuzsanna, Ráski 
Lilla és Petik Pan-
na. Vízilabdában 
jártas olvasóink 
számára az első 
két név ismerős 
lehet, hiszen 
Anna és Zsu-
zsanna az előző 
szezonban a 
BVSC-vel éppen 
a Fradit győzték 
le a bronzcsa-
tában, ráadásul 
mindketten a 
felnőtt válogatott 
tagjai is.

!!!
A magyar női 

válogatott négy 
ferencvárosi vízi-
labdázóval, Huszti 
Dórával, Gerendás 
Matildával, Gémes 

Alexandrával és 
Kövesdi Vivien-
nel a soraiban 

aranyérmes lett 
a Nápolyban 

megrendezett Uni-
versiadén, amiért 
elnöki elismerés-
ben részesültek.

Kétségkívül, Illés Anna kiemelkedik 
az érkezők közül, hiszen a még 
mindig csak 25 éves játékos már 
16 évesen, a 2011-es világbajnok-
ságon is a nemzeti csapat tagja 
volt. Részt vett a riói olimpián, 
illetve öt vb-n és négy Európa-baj-
nokságon is szerepelt, ezeken egy 
vb-bronzot (2013), egy Eb-aranyat 
(2016) és két Eb-bronzérmet nyert 
(2012, 2014). A zuglóiakat – egy 
rövid amerikai kitérővel – hét évig 
erősítette.

”Azt éreztem, hogy váltanom kell. 
Új impulzusokra van szükségem, 
mert nagyon sok ideje voltam 
már a BVSC-ben. Amerikában is 
más edzésmódszert alkalmaztak, 
és úgy éreztem, hogy a BVSC-s 
edzésmetodikán kívül is szeretnék 
mást megtapasztalni. A Fradi 
kiváló választás, hiszen nagyon jó 
szakmai stáb dolgozik a lányok-
kal. Minden feltétel biztosítva 
van ahhoz, hogy jó eredményt 
érjünk el” – indokolta a döntését 

# VÍZILABDA

48www.fradi.hu ! A Euro League-indulással idén immár 6 fradista csapattal 
indultunk a nemzetközi színtéren!

Jócskán belehúzott az FTC-Telekom Waterpolo női vízilabdacsapata: négy 
új játékost igazolt az új idényre. Szükség is van az erősítésre, mert a csapat 
idén már a nemzetközi porondra is kiléphet. SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

ÚJ NEVEKKEL
EURÓPÁBA
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A KERET
Az FTC-Telekom Wa-
terpolo női csapatának 
2019/2020-as kerete:
KAPUSOK: Csehó-Ko-
vácsné Kasó Orsolya, 
Neszmély Boglárka
MEZŐNYJÁTÉKOSOK: 
Ács Dóra, Gémes Anett 
Alexa, Hajdú Róza, 
Huszti Dóra, Illés Anna, 
Kövesdi Vivien, Krénusz 
Anna, Máté Zsuzsanna, 
Muzsnay Fanni, Petik 
Panna, Pőcze Panna, 
Ramocsai Vera, Ráski 
Lilla, Regős Maja, Ta-
kács Vivien, Tóth-Csa-
bai Dóra
VEZETŐEDZŐ: Béres 
Gergely
SZAKMAI IGAZGATÓ: 
Gerendás György

elsősorban a ”rossz kéz” oldalon 
számítanak rá, hiszen balkezes 
révén ebből a pozícióból lehet a 
legeredményesebb.
A még csak 17 éves Petik Panna 
az OSC-t hagyta el a Ferencvá-
ros kedvéért. Nem ő az egyetlen 
utánpótláskorú játékos a keret-
ben. Rajta kívül lehetőséget kap-
hat Ács Dóra (17 éves), Krénusz 
Anna (14), Neszmély Boglárka 
(15), Ramocsai Vera (16) és Regős 
Maja (16) is.
Az előttünk álló idényben rá-
adásul női csapatunknak újabb 
feladatokkal is meg kell küzde-
nie, ugyanis eldőlt, hogy indulhat 
a nemzetközi porondon, ponto-
sabban az Euro League kupaso-
rozatban.
Távozók is vannak természete-
sen. Mint azt korábban már meg-

említettük, csapatkapitányunk, Bujka 
Barbara mellett Gerendás Matildát, 
Illés Henriettát, Kluka Krisztinát, Lena 
Mihailovicsot és Péter Dórát sem lát-
hatjuk a jövőben a Fradiban.

VÍZILABDA #

49 www.fradi.hu! 2018-ban alakult női vízilabdacsapatunk eddig két-két bajnoki
4. helyezést, illetve Magyar Kupa-bronzérmet szerzett

ILLÉS ANNA ÉS MÁTÉ 
ZSUZSANNA AZ 
ELŐZŐ SZEZONBAN 
A BVSC-VEL ÉPPEN A 
FRADIT GYŐZTÉK LE 
A BRONZCSATÁBAN, 
RÁADÁSUL MIND-
KETTEN A FELNŐTT 
VÁLOGATOTT TAGJAI IS

Illés Anna, aki tisztában van azzal, 
hogy a távozó Bujka Barbara után 
Tóth-Csabai Dórával ők lehetnek 
a Fradi vezéralakjai.

”Mivel válogatott játékos vagyok, 
vezérszerepet kell betöltenem a 
klubomban is. Gerendás György 
azt mondta, azért szeretne leiga-
zolni, mert több poszton is bevet-
hető játékos vagyok” – mondta 
Illés Anna.
Azt is mondhatnánk, Anna haza-
talált. Hogy miért? Íme a válasz:

”Tizenhat éve élek Ferencváros-
ban, sőt, a bátyám, Sándor is 
fradista volt, úgyhogy tisztában 
vagyok a Fradi-család fogalmá-
val. Szerettem a meccseire járni, 
ráadásul Fradi-szurkolók vagyunk 
fociban is” – mesélte Anna.
Válogatott játékosunk mellett 
a szakmai stáb sokat vár Máté 
Zsuzsannától is, aki amellett, 
hogy szintén válogatott, tagja 
volt a nyáron Nápolyban Univer-
siade-győztes csapatnak. A szep-
tember 1-jén 23. születésnapját 
ünneplő bekk hat év után hagyta 
el a BVSC-t.
Az Egerből érkező Ráski Lilla 
személyében roppant gólerős 
vízilabdázóval erősítettünk, aki 
az előző években többször is 
bosszantotta a védelmünket és 
kapusainkat. Lilla 30 éves, rutinos 
pólós, Béres Gergelyék pedig 
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VAN AZ ÚGY, hogy egy játékos egyszer csak elkapja 
a fonalat. Például azért, mert a Ferencváros patinája, 
miliője, hangulata, európai léptékű otthona, különleges 
szurkolótábora felemeli, feldobja. Cselei, ritmusváltásai 
bejönnek, rendre tökéletes tempóban érkezik, passzai 
tűpontosak, lövéseit mintha láthatatlan kéz vezérelné a 
háló felé. Tokmac Nguenre most mindez igaz.
Feje tetejére állt világunk tipikus életútja az övé: 
dél-szudáni szülők gyermekeként Kenyában látta 
meg a napvilágot, de kicsi kora óta Norvégiában él, 
a Stromsgodset együttesében nevelkedett, palléro-
zódott. E fenti hatások tökéletes eleggyé érhettek 
benne, hiszen az afrikai 
futball kiszámíthatatlansága, 
virtuozitása remek összhan-
got alkot nála a skandináv 
kalkulálhatósággal, rációval. 
A jelek szerint a huszon-
hatodik életévébe lépett 
vándor 2019-ben ”hazatért”; 
januárban igazolt a Fradi-
ba, ahol máris kiérdemelte 
a Tokmacból magyarított 
Tökmag becenevet. Hajdan 
majd’ mindenki dicsekedhe-
tett effélével, manapság már inkább csak a kitüntetet-
tek, de Tökmag egy ideje közéjük tartozik.
Nem csoda, hiszen a BL-selejtezőkben parádézott. 
Az előzetesen esélyesebbnek ítélt Ludogorec ellen 
ő szerezte az első gólt, a másodiknál pedig két cselt 
követően pazarul készített elő Zubkovnak. A vissza-
vágón, Razgradban ismét eredményes volt, csakúgy, 
mint a második kvalifikációs körben, Vallettában, ahol 
egyenlítése szertefoszlatta a máltai reményeket. 
Mi más lehetne a cél, a feladat, mint az, hogy ez a 
tündökletes sorozat és kegyelmi állapot minél tovább 
tartson, Tokmac Nguen és a Ferencváros együttes 
örömére?
Van azonban úgy is, hogy egy játékos nagyon nem 
kapja el a fonalat. Például azért, mert a Ferencváros 
patinája, miliője, hangulata, európai léptékű otthona, 
különleges szurkolótábora már-már agyonnyomja, 

elviselhetetlennek érzett terhet rak rá. Cselezéssel, 
lövéssel nem is próbálkozik, ha csak lehet, beéri az 
alibivel, szerelési kísérleteinél rendre lekésik, rossz 
ütemben csúszik be, amiért őt sárga lappal, csapatát 
veszélyes szabadrúgásokkal büntetik, labdavesztései 
gólhelyzeteket ajándékoznak az ellenfélnek, úgyhogy 
egy idő után a társak már be sem veszik az összjáték-
ba. Az 1990-es évek második felében a Vácon kluble-
gendává nemesült Aranyos Imre élte meg vesszőfu-
tásként az Üllői úton töltött heteket, a közelmúltban 
a Haladástól igazolt, Szombathelyen kitűnő ballábas 
játékosnak megismert Predrag Bosnjak rándult tartós 

görcsbe. Legújabban pedig Danilo Ihnatenko. Az egy-
kori ukrán utánpótlás-válogatott a Sahtar Donecktől 
érkezett kölcsönbe, ami nem rossz ajánlólevél, ennek 
dacára úgy tűnik, mintha most ismerkedne a sportág 
alapjaival. Pedig mondani sem kell, nem ez a helyzet, 
Rebrov mester sem a piacon vette, zsákbamacskaként. 
A publikum azonban egyelőre csupán annyit lát, hogy 
szarvashibát vétett a Ludogorec budapesti és első 
razgradi gólja előtt is, zavarja a labda, az ellenfél, a fű, 
a fa, a virág. Máltán bő fél óra múltán le kellett cserélni.
Ez az írás mégsem azért születik, hogy a földbe dön-
gölje Ihnatenkót. Éppen ellenkezőleg: hogy felemeljük 
onnan. Persze nem a Zöld & Fehér egy cikke, hanem 
a Ferencváros patinája, miliője, hangulata, európai lép-
tékű otthona, különleges szurkolótábora. Ha valahol, 
itt újjá lehet születni. De ha ne adj’ isten nem sikerül, 
belehalni abba sem kell, senkinek.

50www.fradi.hu 50www.fradi.hu

# ZÖLD SZALON 

A FERENCVÁROS PATINÁJA, 
MILIŐJE, HANGULATA, EURÓPAI 
LÉPTÉKŰ OTTHONA, KÜLÖNLEGES  
SZURKOLÓTÁBORA FELDOBHATJA  
A JÁTÉKOSOKAT

SZÁRNYALNI
ÉS GÖRCSÖLNI

BALLAI ATTILA

! Tokmac értékét a transfermarkt.com 1,2 millió euróra 
becsüli, amivel a 4. legértékesebb játékosunk
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ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

06-1-50-50-848
Megrendelés előtt tájékozódjon 

az előfizetés feltételeiről is a weboldalunkon! 
www. elofizetesem. hu/ zoldesfeher

ILYEN AJÁNLAT
MELLETT 

MÁS LABDÁBA 
MELLETT 

MÁS LABDÁBA 
MELLETT 

SEM RÚGHAT!
MÁS LABDÁBA 
SEM RÚGHAT!
MÁS LABDÁBA 

51 www.fradi.hu! Megújult külső, felfrissült belső. 
És továbbra is 100 százalék Fradi!

ELŐFIZETÉS #
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HA AZ EMBER VÉGIGSÉTÁL az FTC-MVM 
Sportközpontban a Liget étterem teraszától 
az Elek Gyula Aréna felé vezető utak egyi-
kén, gyakran találkozik hangos, zsibongó 
és focilabdát kergető gyerekekkel a Faház 
előterében lévő műfüves kis pályán. Ottjár-
tunkkor azonban vérre menő küzdelem zaj-
lott felnőttek között. Jégkorongcsapatunk 
tagjai kergették a labdát elképesztő elánnal 
a több mint harmincfokos nyári délelőttön.
Az örökös küzdelem persze alap, annál 
ritkább, hogy a hokisok a Népligetben 
töltik a nyarat. Fodor Szabolcs vezető-
edző azonban a nyári felkészülésben, a 
jégen kívüli munkában is változást hozott. 
A csapat rutinos, idősebb játékosai ugyan 
most is egyéni program szerint készültek a 
nyári hónapokban, a keret fiatalabb tagjai 
viszont csupán egy hónap pihenő után, 
már május óta kőkeményen alapoztak Kiss 
Áron erőnléti edző vezetésével.

”Felmérésekkel indítottuk a programot. A 
fiúk részt vettek egy mozgásteszten, amely
nek alapján összeraktuk az edzéseken 
végrehajtandó gyakorlatokat. Fokozatosan 
növeltük a terhelést az idő múlásával, de a 
lényeg, hogy az alapokra koncentráljunk. S 
mert a sportág speciális terheléséből adó
dóan minden játékos izomzatában kialakul 
egyfajta aszimmetria, ezt is korrigálnunk 
kellett célirányos törzsgyakorlatokkal. Ez
után következett a maximális erő fejleszté
se, ami a jégkorongban különösen nélkülöz
hetetlen” – mondta a szakember.
Biztosak lehetünk benne, hogy a többek 
között a kétszeres olimpiai bajnok kardvívó 
Szilágyi Áron és a magyar vívóválogatott 

TÉTMECCSEK 
MÁR AUGUSZTUSBAN
A Fradi lapunk megjelenése idején már le is játszotta a 
2019/2020-as idény első felkészülési mérkőzéseit, sőt a kibőví-
tett, két-két magyar, lengyel, cseh és szlovák csapat részvételé-
vel induló Visegrád Kupában is megkezdte szereplését. A szezon 
első nagy kihívása az augusztus 31-i Szuperkupa-döntő lesz, ahol 
az Erste Liga megnyerésének jogán a Tüskecsarnokban csa-
punk össze a Magyar Kupa győztesével, vagyis a Fehérvár AV19 
EBEL-résztvevő, válogatottak sorával felálló csapatával. Szep-
temberben aztán megkezdődik az Erste Liga, októberben pedig 
nagy kalandként a dél-tiroli Rittenben, a Kontinentális Kupában 
képviseli Magyarországot a Ferencváros.

több tagja, valamint a magyar síelők erőn-
léti felkészüléséért is felelős szakember érti 
a dolgát, s a játékosok az idénykezdetre 
tökéletes erőállapotba kerülnek. Emellett az 
sem mellékes szempont, hogy – miként a 
Ferencváros népligeti otthonát betöltő, élet-
re-halálra zajló focimeccs hangulata is mutat-
ja – a fiúk elkezdték otthon érezni magukat a 
sporttelepen. Bár amíg el nem készül a saját 
jégcsarnok, addig továbbra is a pesterzsé-
beti ”albérletben” lesznek a jeges edzéseik 
és mérkőzéseik, eredményeikre, elkötele-
zettségükre már a többi zöld-fehér sportoló, 
szakember és szurkoló is elkezdte felkapni 
a fejét. Egy szó mint száz: végre a hokisok is 
méltó helyükre kerültek, újra a Fradi-család 
teljes értékű tagjának érezhetik magukat.

# JÉGKORONG 
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Munkába álltak a magyar bajnoki címet 22 év után visszaszerző, az 
Erste Liga trófeáját a szakosztály története során először elhódító 
férfi hokisaink, akik már rögtön augusztusban két kupáért is harcba 
szálltak. SZÖVEG: BOLDIZSÁR MÁRTON

TELJES JOGÚ TAGKÉNT 
A FRADI-CSALÁDBAN

! A Kontinentális Kupában eddig kétszer indult  
a Fradi: 1997-ben és 2001-ben
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JÓ ITT 
LENNI

”Profi körülmények 
között készülhetünk. 
Amire szükség is van, 
mert kőkeményen 
bekezdtünk már az 
alapozás elején. Egyre 
erősebbnek érezzük 
magunkat, jó úton 
haladunk, amit a jeges 
edzéseken majd még 
fokozhatunk. Nagyon 
jó látni a Fradi-család 
többi tagját is, talál-
kozhatunk sokukkal. 
Mindenki nagyon 
kedves és segítőkész 
velünk, remek érzés itt 
lenni” – beszélt az ed-
digi munkáról a tavaly 
a válogatott keretbe is 
bekerült védő, Jászai 
Dávid.

JÉGKORONG #

53 www.fradi.hu! A felkészülés részeként férfi és női csapatunk az első jeges 
héten közösen is tréningezett

A SPORTÁG SPECIÁLIS 
TERHELÉSÉBŐL ADÓDÓAN 
MINDEN JÁTÉKOS IZOM
ZATÁ BAN KIALAKUL EGY
FAJTA ASZIMMETRIA, EZT 
IS KORRIGÁLNUNK KELLETT 
CÉLIRÁNYOS TÖRZS
GYAKORLA TOKKAL. EZUTÁN 
KÖVETKEZETT A MAXIMÁLIS 
ERŐ FEJ LESZTÉSE, AMI A 
JÉGKORONGBAN KÜLÖNÖSEN 
NÉLKÜ LÖZHETETLEN

EGYÜTT A KERET
AZ VOLT A SZAKVEZETÉS ELSŐDLEGES CÉLJA A 
TÖRTÉNELMI SIKEREKET HOZÓ 2018/19-ES IDÉNY 
VÉGEZTÉVEL, HOGY EGYÜTT TARTSA A BAJNOK-
CSAPAT KERETÉNEK GERINCÉT, AZAZ VÉGRE 
LEGYEN STABILITÁS, TERVEZHETŐ JÖVŐ. NOS, 
BÁTRAN JELENTHETJÜK, A KITŰZÖTT CÉLT SIKE-
RÜLT TELJESÍTENI: LAPZÁRTÁNKIG MINDÖSSZE 
NÉGY TÁVOZÓT JELENTETT BE A SZAKOSZTÁLY, A 
HELYÜKRE PEDIG NAGY KRISTÓF ÉS TÓTH GERGELY 
SZEMÉLYÉBEN VEZETŐEDZŐNK ÁLTAL JÓL ISMERT, 
TEHETSÉGES, A JÖVŐ CSAPATÁBAN IS VÁRHATÓ-
AN MEGHATÁROZÓ FIATALOK, VALAMINT OLYAN 
RUTINOS, KORÁBBI VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK ÉR-
KEZTEK, MINT A RÉGI-ÚJ FRADISTA NÉMETH ATTILA 
VAGY A NEMRÉG MISKOLCON A CSAPATKAPITÁNYI 
TISZTSÉGET IS VISELŐ HAJÓS ROLAND.
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# SPORT&EGÉSZSÉG 

Kicsit sport, kicsit tánc. 
Néha lassú, egy pillanat 
múlva pedig felpörög. 
Míg első ránézésre köny-
nyed és egyszerű, 

! Kézilabdás lányaink is alkalmazták
már bemelegítésként a zumbát

FITTRE
TÁNCOLJUK

MAGUNKAT
valójában az izmok ke-
mény játéka. A zumba 
telis-tele van ilyen és 
ehhez hasonló kettős-
séggel, de éppen ezzel 
csalogat táncba egyre 
több és több embert.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
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MINDENBŐL EGY KICSI
A táncról mint a testmozgás felszabadító formájáról már rég-
óta tudjuk, hogy komoly szerepe van a szervezet endorfinjai-
nak aktivizálásában, egyben segít az agynak a stressz hatéko-
nyabb kezelésében is. Erre a kettős haszonra épít a zumba is, 
mely napjaink egyik legnépszerűbb, edzésnek beillő mozgás-
formája. Legnagyobb értéke abban áll, hogy a hagyományos 
latin táncstílusokat ötvözi különböző aerobikgyakorlatokkal. 
Előbbi merítési bázisa rendkívül széles: a salsától a rumbán át 
a szambáig, flamencóig, tangóig és cha cha cháig a legkülön-
bözőbb lépésformák megtalálhatók a listáján. Utóbbit pedig 
leginkább a végtagok átmozgatására használja, hisz a törzs 
és a csípő a latinos stílusnak megfelelő mozgásokat követ. A 
tempó lényegtelen, csak az számít, hogy tartsuk. 

TELJES PÁLYÁS LETÁMADÁS
Amennyire vidám mozgásforma a zumba, annyira kíméletlen is 
testünk egészével szemben. Számos ponton hasonlít ugyanis 
egy intervall edzéshez: a gyorsabb és lassúbb ritmusok sza-
bálytalan váltakozásával, valamint a tánc és az aerobik izgal-
mas elegyével tetőtől talpig átmozgat és formál, miközben 
– kardió elemeinek hála – érezhetően javítja az állóképességet. 
Kevésbé várnánk egy tánctól, de egyszerre képes erősíteni a 
farizmokat, a kart és a hasat, miközben szívünket is dolgoztat-
va serkenti a vérkeringést. A tempós zenére való mozgásnak 
hála a zsírégetés hatékonysága elérheti a maximumát, ami 
600–900 kalóriánkba is kerülhet egy zumbaóra alkalmával – 
úgy, hogy szinte észre sem vesszük, mert a táncra koncentrá-
lunk.

ÉREZD A RITMUST!
És éppen ebben rejlik a legnagyobb titka. A zumba fitness 
ugyanis nemcsak testünkre van jótékony hatással. A latinos 
ritmusok pillanatok alatt átjárják a zsigereinket, és észrevétle-
nül magukkal ragadnak. Mindez több mint egyszerű mozgás. 
Ez egy életérzés, ami energiával és életkedvvel tölt fel, miköz-
ben segít levezetni a bennünk felgyülemlett feszültséget. Az 
együtt mozgásban félelmetes erő és felszabadító élmény rejlik. 
Ehhez csupán meg kell tanulnunk nem komolyan venni önma-
gunkat, ami a közérzetünkre kifejezetten jó hatással lesz – úgy 
a táncteremben, mint azon kívül. Amint átadjuk magunkat a 
ritmusoknak, és a tükröt figyelve tudunk örülni egy jól sike-
rült lépéssorozatnak, vagy nevetni egy rosszul kijött másikon, 
átmenetileg el tudjuk engedni a hétköznapok problémáit, velük 
együtt pedig a folytonosan nyomasztó stresszt is. És akkor az 
önbizalom-növelő erőről se feledkezzünk meg. A zumbalépé-
seket viszonylag könnyű megtanulni. Egyetlen dolog számít: 
hogy szeressük a ritmust, a pörgést és a tánc adta szabadsá-
got. Ezután csak el kell lazítanunk magunkat, és hagyni, hogy 
a zene kényeztesse lelkünket – és dolgoztassa testünk minden 
porcikáját.

A ZUMBA AZ A 
MOZGÁSFORMA, 
MELYNÉL SEM A 
KOR, SEM AZ ERŐN-
LÉT NEM LEHET KI-
ZÁRÓ OK. A KÜLÖN-
FÉLE ÓRATÍPUSOK 
KÖZÖTT MINDENKI 
MEGTALÁLHATJA 
A HOZZÁ LEGJOB-
BAN PASSZOLÓT. 
A ZUMBA GOLDOT 
LASSÚBB TEMPÓ-
JÁVAL PÉLDÁUL 
KIFEJEZETTEN AZ 
AKTÍV ÉLETET ÉLŐ, 
AZ EGÉSZSÉGÉRE 
ÜGYELŐ IDŐSEBB 
KOROSZTÁLY SZÁ-
MÁRA TALÁLTÁK KI, 
MÍG A VÍZBE KÖL-
TÖZTETETT AQUA 
ZUMBA AZ ÍZÜLETI 
PROBLÉMÁKKAL 
KÜZDŐK SZÁMÁRA 
JÓ ALTERNATÍVA

! A zumbát a családi napok alkalmával a Fradi népligeti 
sporttelepén is lehet űzni
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TIPP:

Ha nincs időd otthon 

reggelizni, müzlistál 

helyett egy jól záródó 

csatos üvegbe tedd 

a turmixot és vidd 

magaddal.

ELKÉSZÍTÉS
➊ Tegyél mindent a turmixgépbe, alulra 
a gyümölcsöket, felülre a zöld leveleket, 
öntsd rá a folyadékot és turmixold kré-
mesre.
➋ Öntsd a kész turmixot müzlistálakba és 
szórd meg a kedvenc hozzávalóiddal.

HOZZÁVALÓK (2 SZEMÉLYRE):
+ 1 banán
+ 1 alma
+ 1 kivi
+ 1-2 cm gyömbér
+ fél citrom leve
+ 2 csésze spenót (lehet fagyasztott  
 leveles spenót is)
+ 3-4 levél fejes saláta
+ 2-3 dl szűrt víz vagy növényi tej,   
 például mandula- vagy rizstej

A TETEJÉRE ÍZLÉS SZERINT
AZ ALÁBBIAKAT SZÓRHATOD:
natúr mogyoró, mandula, kesudió, idény-
gyümölcsök, például áfonya, eper, chia-
mag, lenmag, gojibogyó, virágpor, kókusz-
pehely, mentalevél

ELŐKÉSZÍTÉS: 10 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

ZÖLDTURMIXTÁL
# RECEPT 

56www.fradi.hu

FO
TÓ

: P
Y

SZ
N

Y
 L

Á
SZ

LÓ

! 5 éve, 2014. augusztus 10-én nyílt meg hivatalosan új 
otthonunk, a Groupama Aréna
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ELKÉSZÍTÉS
➊ A lisztet és a felkockázott vajat tedd 
egy késes robotgépbe és keverd mor-
zsa állagúra. Add hozzá a tojást és a 
vizet, keverd tovább, amíg a tészta 
összeáll. Vedd ki a tésztát a gépből, és 
hideg felületen, gyors mozdulatokkal 
formálj belőle egy laposabb gombó-
cot. Fóliába csomagolva tedd a hűtő-
be legalább 30 percre.
➋ A rikottát keverd el a vékonyan fel-
csíkozott spenóttal, sózd, borsozd íz-
lés szerint.

ÁLLÍTSD ÖSSZE A PÁLCIKÁS PITÉKET
➊ A tésztát felezd el, az egyik felét 
enyhén lisztezett felületen nyújtsd ki 
vékonyra és szúrj ki belőle 6 centi át-
mérőjű köröket.
➋ A tésztakorongokat helyezd át egy 
sütőpapírral bélelt tepsire (valószínűleg 
2 tepsire lesz szükség), a hurkapálcá-
kat helyezd mindegyiknek a közepébe 
és halmozz köré a rikottás töltelékből. 
Ügyelj rá, hogy ne legyen benne túl 
sok töltelék, ne folyjon rá a szélekre. A 
korongok széleit kend be a szétválasz-
tott tojásfehérjével, ez lesz a ragasztó-
anyag a két tésztakorong között.

➌ A tészta másik felét is nyújtsd ki, 
szúrj ki belőle 7-8 centi nagyságú ko-
rongokat, és fedd le vele a megtöltött 
korongokat. A széleket villa segítségé-
vel szorosan nyomkodd össze.
➍ Végül kend be a tojássárgájával, 
majd vágd be egy éles késsel mind-
egyik pálcikás pite közepét, itt fog 
tudni a gőz sütés közben távozni.
➎ 190 fokra előmelegített sütőben, 
kábé 10–12 perc alatt süsd barnára.
➏ Tálalás előtt mindegyik hurkapálcára 
húzz egy színes papír szívószálat.

RIKOTTÁS-SPENÓTOS 
PÁLCIKÁS PITE

ELŐKÉSZÍTÉS: 40 perc
FŐZÉSI IDŐ: 30 perc
NEHÉZSÉG: közepes

HOZZÁVALÓK
(10 DARABHOZ):
+ 10 dkg hideg vaj
+ 1 tojás
+ 1 tojás szétválasztva
 a kenéshez
+ 1 evőkanál hideg víz
+ 25 dkg rikotta
+ 5 dkg zsenge spenót
 vagy bébispenót
+ só, bors
+ hurkapálca
+ színes papír
+ szívószálak

RECEPT #

57 www.fradi.hu! A brazil világbajnok Gilberto Silva a népligeti sporttelepen járt
Hajnal Tamás vendégeként, akit egy UEFA-képzésről ismer
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ranglista 13. helyéig jutott 2018-rawww.fradi.hu

# KAJAK- KENU

A FRADI PESTERZSÉBETI VÍZITELE-
PÉN, a Kis-Duna partján kerestem föl 
Kristófot. Még tartott az ebéd utáni 
szieszta, talán fel is ébresztettem, de 
zokszó nélkül pattant fel, majd leül-
tünk beszélgetni. Igazi kajakos termet, 
184 centi magas, fiatal kora ellenére 
roppant izmos, s persze napbarnított. 
A személyisége pedig olyan, mint a 
közeg, amelyben él: természetes.
– Semmi gond. Eleve nyár van, s most 
már kocsival járok edzésre – felelte 
a szabadkozásomra. A kocsi hallatán 
turpisságot sejtettem, de ő logikus 
magyarázattal áll elő: – Úgy időzítettük, 
hogy amint betöltöm a tizenhetet, egy-
ből levizsgázhassak és megszerezzem 
a jogsit. Hatalmas könnyebbség. Ko-
rábban egy–másfél óráig tartott, mire 
busszal, sétálva leértem a vízitelepre, 
kocsival viszont itt vagyok húsz perc 
alatt. Igaz, hogy csak egy tizenöt éves 
BMW-vel járok, de nekem tökéletesen 
megfelel, különben is, a szabadidőm-
ben szeretek autókat bütykölni.
Aztán elmesélte, hogy teltek a napjai 
éveken át. Fél hatkor ébresztő, gyors 
reggeli, irány a buszmegálló, le a te-
lepre, edzésre, onnan utazás a suliba, 
régebben a Csanádi Árpád sportis-
kolába, a Puskás Ferenc Stadionhoz, 
újabban már Erzsébetre, a baptista 

A SZENVEDÉST
ÉLVEZI IGAZÁN
Keresztes Kristóf két évvel ezelőtt robbant be nem csupán a ferencvárosi, hanem az 
országos köztudatba azzal, hogy kajak egyes kétszáz méteren győzött a Győr ben 
megrendezett ifjúsági olimpiai fesztiválon, az EYOF-on. A 2002-es születésű, még 
mindig csupán 17 éves kajakos ezen a nyáron kisebb hullámvölgybe került, de ez csak 
még jobban megacélozza. A kajakozás nem csupán a szenvedélye, hanem az életcélja, 
idővel szeretne a legjobbak közé jutni. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

gimnáziumba, ami szintén jelentős 
időmegtakarítás. Suli után újra le 
a vízitelepre, edzés után zötykö-
lődés haza, s vacsora után szinte 
beájult az ágyba.
– Többnyire inkább csak a szüne-
tekben tudtam tanulni, de ezen is 
változtatni akarok, mert szeretnék 
továbbtanulni – jegyezte meg 
határozottan.
Ebből is kitűnik, a tudatosság a 
sportolók legfontosabb tulajdon-
sága. Pedig Kristóf nem is isten 
áldotta tehetségként indult.
– Kisgyerekként úsztam, de nem 
szerettem, majd labdajátékokkal 
próbálkoztam, de egyik sem jött 
be igazán. S hát, mit tagadjam, 
elég pufi voltam. Harmadikba 
jártam, amikor anyu lehozott ide, 
a Fradira. Akkoriban Kucsera Gá-
bor volt itthon a menő, aki nagy 
fradista. Részben miatta jöttünk 
ide, részben mert otthonról ez volt 
a legközelebb. Anyu azért vett rá 
a kajakozásra, hogy fogyjak le, 
de nem kellett nógatni. Azonnal 
megtetszett a kajakozás, a víz, 
a nyugalom, a szép környezet. 
Pedig eleinte inkább csak szenved-
tem, a mini kajak alattam nem fu-
tott, hanem csak süllyedt... Aztán 

Keresztes Kristóf Kirkov Valentinnal 
párosban három távon is elindult 

július végén a felnőtt országos 
bajnokságon. 200 méteren a 7., 
500-on a 6., 1000-en pedig az 5. 

helyen értek célba, tehát megállták a 
helyüket. Augusztus második hétvé-
géjén Kristóf a saját korosztályában, 
az ifik között K-1 200-on bronzérmet, 

K-2 200-on pedig – Orosz Ákossal 
– aranyat nyert. Az U23-asok között 
Kirkov Valentin K-1 200-on szintén 

harmadik lett.

ÉRMEK,
HELYEZÉSEK
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59 www.fradi.hu59 www.fradi.hu! A kajak-kenu mellett szinkronúszó-, jégkorong-, curling- és 
korcsolyaszakosztályunk működik a Népligeten kívül

KAJAK- KENU #

amikor átültem K-1-esbe, minden 
megváltozott. Elindult alattam 
a hajó, ráadásul Szellák Dávid 
lett az edzőnk, akire a legjobb 
barátomként tekintek, mindent 
megcsinálok, amit kér, tűzön-vízen 
át követném, ha kell. 
A történet folytatása ismert. Kris-
tóf két éve megnyerte az EYOF-
ot, s a fejlődése töretlennek tűnt, 
tavaly kijutott az Olimpiai Remény-
ségek Versenyére, az ORV-re, 
ahol kétszáz méteren a 2002-es 
születésűek mezőnyében ismét 
győzött. Ezért is éli meg kicsit 
nehezen, hogy idén nem jönnek az 
eredmények.

– A nyár elején kicsit megtorpantunk, 
az ifjúsági válogatón én is többet 
vártam magamtól az ötödik helynél. Az 
ob-n mindenképpen javítani akartam.
Sőt, ennél is komolyabb terveim van-
nak. Imádok kajakozni. A szenvedést 
is szeretem, sőt azt szeretem igazán, 
amikor a résztávos edzés vége felé  
kezdenek bekötni a tagjaim, már szinte 
belehalok, de még nyomni kell. A jövő-
ben még tudatosabban fogok készülni, 
néhány kilót talán le is kell adnom, s 
akkor ötszáz méteren is bekerülhetek 
a legjobbak közé. Az a célom, hogy 
idővel a felnőttek között is válogatott 
legyek. Másként mint kajakosként nem 
is tudom elképzelni az életemet.

AZ A CÉLOM, 
HOGY IDŐVEL 
A FELNŐTTEK 
KÖZÖTT IS 
VÁLOGATOTT 
LEGYEK. MÁS-
KÉNT MINT 
KAJAKOS KÉNT 
NEM IS TUDOM 
ELKÉPZELNI 
AZ ÉLETEMET

REMÉNYSÉG, 
EGYBEN 
PÉLDAKÉP

”2013-ban kezdtünk el közösen 
dolgozni. Kristóf az első pillanat-
tól kezdve kitűnt a szorgalmával, 
céltudatosságával, minden egyes 
edzésbe mindent beleadott, lát-
szott rajta, nem éri be azzal, hogy 
jól kajakozik, a legjobb akart lenni. 
Még jövőre is az ifi korosztályban 
versenyez majd, de egyre inkább 
figyelünk a felnőtt mezőnyre, 
ezért is indultak el Kirkov Valen-
tinnal az országos bajnokságon. 
Kristóf nem csupán szép reményű 
kajakos, már most példakép, a 
kisebbek rajta keresztül láthatják, 
milyen kemény munkára van szük-
ség ahhoz, hogy valaki a legjob-
bak közé emelkedjen” – jellemez-
te tanítványát Szellák Dávid, az 
FTC vezetőedzője.

AZ A CÉLOM, 
HOGY IDŐVEL 
AZ A CÉLOM, 
HOGY IDŐVEL 
AZ A CÉLOM, 

A FELNŐTTEK 

FIN_058-059_ZF_1909_kajak-kenu_3.indd   59 21/08/19   13:00



60www.fradi.hu

# A HÓNAP FOTÓJA 

! Az ifjúsági olimpián elszenvedett lábsérülése 
a mai napig nem gyógyult meg teljesen

Fotósarok
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A HÓNAP FOTÓJA #

! Balázs Krisztián, azaz Kiki a hazai felnőtt 
csapatbajnokságban is többször kapott már szerepet
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KALMÁR VIRÁG

# TECHNIKA 

62www.fradi.hu ! A népligeti FTC-MVM Sportközpontban 3 konditerem
szolgálja sportolóinkat

1[ 1 ] TECHNOGYM 
WELLNESS BALL 
Speciális labda, amely nem 
gurul el, és mosható-szellő-
ző a huzata. 
102 990 Ft
amazon.de

[ 2 ] SVELTUS® HEXAGONE 
TRAINING LADDER 
HEXAGON ALAKÚ AGILITY 
LÉTRA
Robbanékonyság- és álló-
képesség-fejlesztő játékos 
eszköz.
9990 Ft 
store.fitcollege.hu

VANNAK OLYAN TÁRGYAINK, MELYEKBŐL NEM SZABAD ALACSONY KATEGÓRIÁJÚAKAT 
VENNI, MERT CSAK GONDUNK LESZ VELÜK. EZEK A SPORTESZKÖZÖK TIPIKUSAN ILYENEK. 

PROFI TEREM
OTTHONRA IS
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TECHNIKA #

63 www.fradi.hu! Focistáink állandó jelleggel osztoznak a konditermen Sas Sándor 
paralimpikon erőemelővel, illetve nyáron a hokisokkal is

2

[ 3 ] HORIZON FITNESS 
GR7 
Annyira szép szobakerék-
pár, hogy akár a nappaliban 
is hagyhatod! 
299 900 Ft
vital-force.hu

[ 4 ] THE NORTH
FACE UTAZÓTÁSKA
Gyakorlatilag elpusztíthatat-
lan a Base Camp alapanyag-
ból készült utazótáska.
37 990 Ft
store13.hu

[ 5 ] GARMIN vívomove
HR Sport Black
Az elegáns órák közül talán 
a legsportosabb okosóra, 
mely akár öltönyhöz is 
felvehető.
66 900 Ft
zerge.hu

[ 6 ] SPEEDFIT FUTÓPAD
A Speedfit egy forradalmi 
futópad motor nélküli meg-
hajtással – csupán a spor-
toló saját erejét használja 
fel. Kiemelkedő és izgalmas 
edzést tesz lehetővé. 
1 500 000 Ft + áfa
maniafitness.hu 

2

3

4

5

6
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# TECHNIKA 

64www.fradi.hu ! A focisták és a kézilabdások is üvegfalú teremben edzenek, 
hogy mindig példaként álljon a fiatalok előtt a kemény munkájuk

[ 7 ] DOMYOS 
ERŐSÍTŐZSÁK, 20 KG 
CrossFit-edzésekhez elen-
gedhetetlen. Használatát 
személyi edzőtől vagy 
gyógytornásztól tanuld 
meg!
18 990 Ft
decathlon.hu

[ 8 ] ROW HX
EVEZŐTRÉNER
Gyönyörű, fabetétes 
evezőgép, melynek még a 
hangja is vízcsobogáshoz 
hasonlít.
Ár kérésre
lifefitness.hu

7

8

9 10

11

FRADI
SHOP
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65 www.fradi.hu! A sportágak eltérő izomterhelése miatt sportolóink sokszor 
meglepetten nézik egymást a gyakorlatok közben

[ 9 ] GAUNTLET  
LÉPCSŐZŐGÉP
Kőkemény fenék- és comb-
edzés, elsősorban profi házi 
konditermekbe ajánljuk.
2 250 000 + áfa
maniafitness.hu

[ 10 ] TECHNOGYM FLEXA-
BILITY LÁBNYÚJTÓ GÉP
Gyógytornászok szerint az 
egyik legfontosabb dolog, 
hogy rendesen le legyen 
nyújtva a comb, a csípő.
Ár: egyedi kérésre
finnwellness.hu

[ 11 ] NIKE FRADI SORT
Naná, hogy a kedvenc csa-
patod sortjában edzel te is.
9900 Ft
fradi.hu 

[ 12 ] HOVOBOARD 
STABILIZÁCIÓS ESZKÖZ
Egyre többen dolgoznak 
magasított íróasztalnál, ez-
zel még emelhetsz a téten. 
67 490 Ft
thera-team.hu

TECHNIKA #

12
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# UTAZÁS 

66 ! Korábbi játékosunk, Liban Abdi az oslói Valerengában 
kezdte pályafutásátwww.fradi.hu
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UTAZÁS #

67 www.fradi.hu! Focicsapatunk 1934-ben játszott Oslóban: a Hungáriával közös  
kék-zöld vegyescsapat 2-1-re győzte le az Oslo válogatottat

A NYUGALOM
FŐVÁROSA

ITT NINCSENEK FELKAPOTT, LÁJKVADÁSZ LÁTVÁNYOSSÁGOK, SE VÉGTELENÜL 
TEKERGŐ SOROK, STRESSZ VAGY KÖZLEKEDÉSI DUGÓK. VAN VISZONT TELJES 

NYUGALOM, IRIGYLÉSRE MÉLTÓ KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG, TANÍTANDÓ TUDATOS
SÁG, ÉS VALAMI MEGFOGHATATLAN, AMITŐL ÚGY ÉRZI AZ EMBER, KÖZEL JÁR AZ 

ÖRÖK ÉLET TITKÁHOZ. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZITA MÓNIKA

ÜDÍTŐ KIVÉTEL
Oslo nem található meg a leglátogatottabb fővárosok lis-
táján. A közel 1 millió lakost számláló főváros már lélekszá-
mára nézve sem az a klasszikus metropolisz, filozófiáját 
tekintve pedig homlokegyenest másfajta élményt kínál, 
mint felkapott (verseny)társai. Klímája például nyáron 
kifejezetten turistabarát, amikor a városlátogatás épp-
olyan kellemes opció itt, mint egy tengerparton eltöl-
tött délután. Értékes kettősség. Szeptembertől májusig 
aztán az épített kincseké és a várost körülölelő, burjánzó 
természeté a főszerep. Márpedig a kettő együtt bővelke-
dik lehetőségekben. Mert noha Oslo maga kiterjedésére 
nézve a legnagyobbak közé tartozik a világon, maga az 
ember alakította rész ennek csupán az ötödét teszi ki. A 
fennmaradó területeket lefedő parkok, erdők, dombok és 
terek viszont ugyanolyan szerves részei a helyiek minden-
napjainak, mint a szorosan értelmezett hasznos negye-
dek. Köszönhető ez annak is, hogy a mindent behálózó 
gyalogosbarát ösvényeknek hála bárhonnan könnyen 
megközelíthető egy-egy zöld övezet. 
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BUDAPEST ÉS OSLO között 
közvetlen járattal a repülési 
idő 2 óra 20 perc.

A NORVÉG FŐVÁROS a világ 
egyik legdrágábbja – persze 
nem a helyiek életszínvonalá-
hoz viszonyítva. Itt kell a leg-
többet fizetnünk egy üveg 
sörért: közel 2900 forintot is 
elkérhetnek érte.

A TUDATOSSÁG ÚJABB 
BIZONYÍTÉKA: a közleke-
dés nagy részét a város 
alatt futó alagútrendszer-
ben oldották meg, így 
kora estétől a legforgal-
masabb utak is egészen 
elcsendesülnek.

NORVÉGIÁT MÁJUSTÓL 
SZEPTEMBERIG célszerű 

felkeresni, mert ez a legide-
álisabb időszak az utazásra. 
A telet inkább kerüljük, mert 
ekkor a napi átlaghőmérséklet 
0 fok alatt van.

AMIT
INDULÁS
ELŐTT
TUDNI KELL

# UTAZÁS 

68 ! Tokmac 9 évet játszott Oslo vonzáskörzetében 
található csapatokbanwww.fradi.hu

ben unikális szoborparkkal vár minket. A közel 
45 hektáros terület ugyanis egyetlen művész 
munkáit őrzi. És nem is akármilyen alkotásokat. 
A koncepció messze elszakad az olasz és görög 
szobrászoktól megszokott romantikus beállí-
tásoktól. Itt a hangsúly a hétköznapiságon, a 

KEZDJÜK A KÖZEPÉN
Az Eiffel-toronyhoz, a Big Benhez és a Colosseumhoz hasonló 
kaliberű látnivalókat ne keressünk itt. Persze ez a legkevésbé 
sem jelenti azt, hogy ne tartogatna számunkra élményeket a 
város épített környezete. Sőt! Ott van például a Den Norske 
Opera & Ballett névre keresztelt operaház, mely körül mindig 
zsong az élet. És ez (megint csak) abszolút tudatos! Míg a 
falakon kívül és belül minden a közösségi élményt szolgálja, 
annak tetejéről tiszta időben páratlan kilátás nyílik a közelben 
kacskaringózó fjordra és annak szigetére. Ha kedvet kapunk 
közelebbről is felfedezni azt, az operaház előtti kikötőből in-
duló turistahajók egyikének fedélzetén bármikor megtehetjük. 
Vagy vegyük célba a Frogner negyedet, mely a maga nemé-

”
Egy Oslóhoz közeli városból származom, így számomra 

az északi főváros igazából hazai pálya. És bár légvona l
ban nagy a távolság Magyarország és Norvégia kö zött, 
én magam nem érzek érdemi különbséget a két metro
polisz mindennapjaiban. Zsongó hétköznapok, nagy 
for  galom, gazdag kultúra és emberek, akik büszkék 
mind arra, ami körülveszi őket. Mindkét helyen teljes 
jog gal. És a gól is ugyanannyit ér itt, a Fradiban, mint 
otthon. Én pedig ugyanúgy dolgozom érte.”
TOKMAC NGUEN

dinamikán és az emberközeli élethelyzeteken 
van. Aki pedig a vikingek múltját ismerné meg 
közelebbről, az látogassa meg a Bygdøy-fél-
sziget rusztikus kertvárosi környezetét, ahol 
néprajzi kincseket, tengerészeti érdekességeket 
és sok száz éves viking hajók maradványait fel-
vonultató múzeumok várnak rá. De ne hagy-
juk ki a Mathallent sem, mely Oslo legrégebbi 
ételcsarnokaként a helyi termelők áruira építő 
kisboltok, éttermek és kávézók tucatjain keresz-
tül kínál ízelítőt az északi ország gasztronómiájá-
ból. Innen nem messze, az Akerselva partján áll 
a régi gyárépületekből és raktárakból kialakított 
modern városrész, melyekben a lakások, irodák 
és iskolák megújuló energiára alapozva, innova-
tív szemléletben működnek. Ez maga a norvég 
életfilozófia! 
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UTAZÁS #

69 www.fradi.hu! Csak Schlosser (2) és Tóth-Potya (1) jegyzett fradistaként 
válogatott gólt Oslóban, méghozzá 1912-ben egy 6-0-s meccsen

KÖVETKEZŐ ÁLLOMÁS: BERGEN
Aki Oslóban jár, annak szinte kötelező beiktatnia egy 
felfedezőtúrát is a páratlanul sokszínű természet szívébe, 
ahol egymást váltják a dús növényzetű lankás legelők, a 
hatalmas erdők és a homokos tengerpartok. Mindennek 
csúcsa a nyugati partvidék és annak meseszerűen kacs-
karingózó fjordjai. És ha már ott járunk, mindenképpen 
keressük fel Bergen városát is. Nem is akárhogy: 
vonattal. Az Oslóból nézve közel 7 órás út garan-

táltan elrepül majd, köszönhetően a páratlan 
táj nyújtotta varázslatos élménynek. Míg egyik 
pillanatban még a vöröses házfalak fehér ablakai 
mosódnak egybe a szemünk előtt, a következő-
ben a kétezer méteres magasságba emelkedő 

hegyoldalak méltóságteljes árnyéka vetül ránk. 
Itt a gyors sodrású folyamok kékje, 
amott a meredek sziklák szürkesége, 
körülöttük pedig az élénken zöldellő 
táj. De a közel 450 km-es úton két 
merészen kanyargó alagút között 
láthatunk hófödte csúcsokat és 
befagyott tavakat is. És épp ebben 
rejlik a vonatút legmaradandóbb 

élménye: néhány óra leforgása alatt 
– a hirtelen változó tájnak hála – hol a 

télben, hol a nyárban járunk: nemritkán 
olyan érintetlen helyeken, ahova autóval 

nem lehet eljutni. És az ember fel sem ocsú-
dik az egyik ámulatból, máris éri a következő. 

Bergen városának girbegurba, macskaköves 
utcácskái ugyanis tele vannak aranyos fahá-

zakkal, hangulatos vendéglőkkel és autentikus 
kocsmákkal, melyekkel képtelenség betelni.

EGY NORVÉGIAI UTAZÁS 
KÖTELEZŐ ELEME A TÁJ 
FELFEDEZÉSE. A TERMÉSZETI 
KINCSEK, A HANGULATOS 
HALÁSZFALVAK, A GAZDAG 
TÖRTÉNELMI EMLÉKEK 
ÉS A LELKET SIMOGATÓAN 
BÉKÉS KISVÁROSI ATMOSZ
FÉRA ÖRÖK ÉLETRE  
SZÓLÓ ÉLMÉNNYEL 
KECSEGTETNEK
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# ÖRÖKZÖLD 

70www.fradi.huwww.fradi.hu

Nem csak a pályán jeleskedett, az életet is szerette módfelett. A Fradi egyik 
legeredményesebb korszakának szinte minden poszton bevethető klasszisa volt, 
a hölgyek bálványa nemkülönben, a Fradi-vendéglő Rudas Ferenc előtti vezetője. 

Polgár Gyulára, Drumira emlékezünk.
SZÖVEG: N. PÁL JÓZSEF

KÖZEL NÉGYSZÁZ MÉRKŐZÉST játszott a Fradiban 
erős tíz esztendő alatt, vitathatatlan, hogy a gárda 
1933–1944 közti idejének meghatározó tagja volt. Neve 
mégis kevésbé ismert, mint a Táncos–Takács II–Turay–
Toldi–Kohut csatársor alakjaié, vagy Lázáré, a kapus 
Hennié, Sárosi Györgyéről nem is beszélve már.
Pedig négyszeres bajnok, háromszoros kupagyőztes, 
a Közép-Európa Kupa nyertese, no meg a 38-ban 
világbajnoki ezüstérmet szerzett válogatott tagja, a 45 
előtti magyar futball egyik ikonja volt. Lehet, azért em-
lítjük ritkábban, mert az emlékezetben rögzült ”tizen-
egyekben” nem volt ”biztos” – állandóan felidézhető 
– pozíciója? Nem ő volt ”a” jobb- vagy ”a” balhátvéd, 
a jobb- vagy ”a” balfedezet, s ”a” középcsatár, ”a” bal-
összekötő sem, ellenben minden volt egy kicsit. Klubjá-
ban kilenc, a válogatottban hét poszton is megfordult, 
s ezzel a nála egy-másfél évtizeddel korábban játszott, 
világklasszis Orth György alakját is fölidézhette, ám az 
ő hírnevével nem mérkőzhetett.

Sőt, az MTK-s zseni képességeit sem érte fel az övé 
alighanem, noha kapott talentumot eleget. Jó alakú, iz-
mos férfi volt, mégis elegánsan, ”birkózásmentesen” ját-
szott, remekül szerelt, indított, mindkét lábbal lőtt, mint 
a veszedelem, s a fejelésben is jeleskedett. Meglehet, 
nem világszínvonalon, de mindent jól tudott a ”szakmá-
ból” tehát, a vele kapcsolatban emlegethető jolly joker 
szerepére épp ezért lett képes maradéktalanul. 
Támadót játszott a Szeged környéki Kisteleken, majd 
a Budai 11-ben is 1931–33 között, rúgta a gólokat – a 
Kispestnek négyet egy bajnokin! –, s a válogatottba 
is ezért került, alig húszévesen. A Fradi is a csatárra 
figyelt föl nyilvánvalóan, ám amikorra – némi ”átigazolási 
háború” és az apa döntése után – 33 decemberében a 
zöld-fehérek játékosa lett, történt valami, ami pályáját 
meghatározta aztán. Negyedik válogatottságát is ”elöl” 
kezdte az olaszok ellen 1933. október 22-én, ám Korá-
nyi, a jobbhátvéd lába a meccs elején eltörött. Ő ment 

”hátra”, a helyére, s kiválóan teljesített. Sorsa (majdnem 
végképp) eldőlt, a Fradiban a Polgár–Korányi hátvéd-
kettős járta ezután, ám játszott fedezetet s csatárt is, ha 
a szükség úgy hozta, többször három gólt vágott, sőt 

A JOLLY 
JOKER

! Az 1938-as döntőben Polgár Drumin kívül még két fradista 
játszott: Lázár Gyula és Sárosi György
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!!!
Négyszeres 

bajnok,
háromszoros 

kupagyőztes, a 
Közép-Európa 
Kupa nyertese, 

az 1938-ban 
világbajnoki 

ezüstérmet szer-
zett válogatott 

tagja.

ÖRÖKZÖLD #

71 www.fradi.huwww.fradi.hu

NEMCSAK A PÁLYÁN 
SZERETETT ÉLNI Ő 
– A LÁZÁR–KORÁNYI–POL GÁR 
TRIÓ A LOKÁLOK KEDVEN CE 
VOLT –, DE AZTÁN MEGNŐ-
SÜLT, S CSENDESEBB LETT

négyet is egyszer, 39 májusában a Salgótarján csapatának. 
Mégis, igazi helye a hátvédsorban volt talán. A modernebb 
WM-módi mellett tette le a voksát a ”rendszervita” idején, s 
élete legjobb teljesítményét is centerhalfként (a fedezetsorból 
visszavont középhátvédként) nyújtotta tán. A nekünk tizenöt 
éve legyőzhetetlen olaszokkal küzdöttünk 40 decemberében, 
s az 1:1 Polgárnak (és a kapus Csikósnak) lett köszönhető, aki 
az ellenfél klasszis középcsatárát szinte eltüntette. A ”Piola- 
ölő” fordulat futballtörténelmünk része lett, játékával riportok 
sora foglalkozott, s hősünk el is mélázott egy sort bizony. Mi 
lett volna, ha 38-ban a taljánok elleni vébédöntőn hasonló 
felfogásban játszik a csapat? Mert akkor talán…
Kísértette-e ama finálé Polgárt, nem tudható, de hogy 88-ban, 
az ötvenedik évfordulón a leg-
higgadtabb szavakkal emlékezett 
reá, állítani merem. Ne legyen két-
ség: az a vereség minden magyar-
nak fájt, míg élt, s az önigazolás 
parancsa egyszerűsítő magyará-
zatokat szül rendszerint. Polgár is 

”egyszerűsített”, ám a vigasztaló 
összeesküvés-elméletet kerülve 
szólt. Azt mondta,  modernebb 
futballt játszottak az olaszok, a 
vereség nem az összeállítás követ-
kezménye lett. Gyorsabb volt az 
ellenfél, mi meg a technikánkban 
bíztunk, s én is lehetetlen feladatot 
kaptam Dietz kapitánytól – állítot-
ta. Azt, hogy őrizzem a balszélső Colaussit, de a középcsatár 
Piolára is figyeljek közben. Két klasszis közt kóvályogtam, se 
egyiket, se másikat nem fogtam, ez lett a vége. (Polgár nem 
mondta, mondom én: a négy olasz gólt az említett két csatár 
szerezte persze!) Nem volt centerhalfunk, s a WM-rend olasz 
változata, a ”metodo” fölénk kerekedett – teszem hozzá ma. 
Az egyéni képességekben tán jobb erőkből álló csapatunk a 
futball változásának parancsára kevésbé tudott reagálni, mint 
az ”általunk játszani tanított” ellenfél, s ennek vereség lett a 
következménye. Ennyi történt lényegében, az olasz ”kérésről” 
(Toldi ne játsszon) vagy az önszorgalmú magyar ”előrelátásról” 
– ami lehetett! – meg fantáziálhatunk akármeddig, ”gyanúnk-
nak” bizonyítható eredménye nem lesz soha.
Csak ezen a meccsen játszott a vébén, így szerepét a kudarc-
ban kisebbíteni igyekezik – mondhatják sokan. Hangsúlyoz-
nám: miért cserélt jobbhátvédet (is) a kapitány, nem tudom. 
Az, hogy Polgár gyors, s jól helyettesítette Korányit öt (!) évvel 
azelőtt is, érvnek nem elég nekem, de azért, ami történt, csak 
őt felelőssé tenni nem akarom.
Vélem, nem is érezte magát annak, s amit a 38 utáni időből 
tudok róla, szintén erről tanúskodik. Igaz, lehiggadt ekkorra. 
Mert nemcsak a pályán szeretett ”élni” ő – az LKP-trió (Lázár–

! A Fradi vendéglőjét 1939-ben szüleitől vette át, de miután 1945-ben 
a nyilasok teljesen kifosztották, átadta Rudasnak

Korányi–Polgár) a lokálok kedvence volt –, de aztán 
megnősült, s csendesebb lett. A Képes Sport 42-es cik-
ke mintaférjként beszél róla, arról, hogy a Fradi-vendég-
lőt tökéletesen vezeti, hogy gondos apa, s hogy neje, 
Pálos Ili a legcsinosabb futballistafeleség is egyben. Újra 
válogatott lett, csapatkapitány, reménnyel beszélt, de 44 
nyarán minden összeomlott. Május 7-én játszott utoljára, 
eltűnt, felfedezőjét, Gerbert Pált mentette a deportálás 
idején, s az új kor már az MTK-ban találta őt. 47 nyarán 
Olaszországba költözött. Egy év múlva megjött, de út-
levelét nem kapta vissza már. 56-ban végképp külföldre 
távozott. Ausztráliában élt, s egyik csapatával új-dél-
walesi bajnokságot nyert háromszor is. Készült haza, ám 
egészsége az utat nem engedte már, úgy ment el 92 
nyarán, hogy hazáját s a társakat nem láthatta újra.
Egy időskori képet leltem róla. Az egykor körülrajon-
gott férfi finom vonásai e fotón is áttűnnek, s valami 
belső békesség is talán, ami nemcsak arról tanúskod-
hat, hogy a ”kapitalizmusban” kevésbé gyötrő lehetett 
az élet, hanem arról is, hogy Polgár Gyula, az egykor 
bohém Drumi, ember volt az embertelenség századá-
ban is. Emléke maradjon velünk!
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MINDENKI 
A MAGA 
TÁNYÉRJÁRÓL
Ki az erősebb? Ki a szebb? Ki az ügyesebb? Akarva-akaratlanul  
folyamatosan hasonlítgatjuk egymáshoz a két nem képviselőit. 
Azt viszont ritkán vizsgáljuk meg közelebbről, kinek miből áll  
össze az ideális étrend. Pedig ez az egyik legfontosabb különb-
ség, mely a többire is nagy hatással van. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

! Gera Zoltán 4 Fradi-játékost és összesen 9 Fradi-nevelést  
hívott meg az U21-es labdarúgó-válogatottba
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AZ OLYAN, TÉVES 
TESTKÉPRE ÉPÜLŐ 
TÁPLÁLKOZÁSI  
ZAVAROK, MINT AZ 
ANOREXIA VAGY A 
BULIMIA, 99 SZÁZA-
LÉKBAN A NŐKET, 
EZEN BELÜL IS NAGY 
ARÁNYBAN A PROFI 
SZINTEN SPORTOLÓ 
HÖLGYEKET ÉRINTIK
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GASZTRO #

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. 
FRITZ PÉTER
egészség tudományi 
szakértő

! Az U21-es válogatott keretben Varga Ádám, Takács Zsombor, 
Csernik Kornél és Csonka András képviseli a Fradit

MÁSOK VAGYUNK
Szögezzük le rögtön: a nők és a férfiak test-
felépítésében nagy különbségek vannak. Míg 
előbbieknek – funkcionális okokból – arányaiban 
nagyobb a zsírtömege, addig az urak általános-
ságban nagyobb izomtömeggel bírnak. ”Ez már 
rögtön kihat a személyre – jelen esetben inkább 
a nemre – szabott étrend összetételére. A höl-
gyek adottságai kisebb kalóriabevitelt igényel-
nek, míg a férfiak izmait fokozottabb fehérje-
adaggal kell táplálni” – segít megvilágítani a két 
nem szervezete közötti különbségek gyakorlati 
oldalát szakértőnk, dr. habil. Fritz Péter. Majd 
hozzáteszi: az alapvetésekben nincs eltérés. 
Azonos az edzéshez való hozzáállás, a folyadék- 
és vitaminpótlás fontossága és az étkezések 
gyakorisága is – melyet profi sportolóknál napi 
szinten legalább ötször kell beiktatni. A különb-
ségek a mikrotápanyagok és azok mennyiségé-
nek szintjén kezdődnek. És – ami még fonto-
sabb – egészen fiatal korban jelentkeznek.

DOLGOZNAK A HORMONOK
Éppen ezért lényeges, hogy már serdülőkortól 
kezdődően elkülönítve kezeljük a fiatal fiúk és 
lányok táplálkozási szükségleteit. Ekkor ugyan-
is nagyon komoly változásokon mennek át a 
testösszetételi arányok. Elég, ha arra gondolunk, 
hogy a lányok hamarabb érnek, az érési funkció 
maga pedig komoly energiaigénnyel bír. Ezen 
túl – az anyaságra készülve – megindul náluk egy 
természetes zsírfelhalmozás, amely kapásból egy 
olyan folyamat, melyet megfelelően összeállított 
étrenddel kordában lehet tartani. ”Viszont semmi 
esetre sem szabad gátolni. Gyakran találkozom 
olyan esetekkel, amikor az edzők a másodlagos 
nemi jelleg változásait – leszűkítve – hízásnak 
konstatálják, és a fiatal lányok szemére vetik, 
súlyos koplalásra szólítva fel őket. Ez rettentő 
veszélyes hozzáállás, hiszen ha nem adjuk meg 
a szervezetnek azt az energiát, amire az érési 
folyamatokhoz szüksége van, azzal leállásra 
késztetjük. Ennek pedig később nagyon komoly 
következményei lehetnek – például meddőség 
formájában” – kapcsolja be személyes tapaszta-
lataira alapozva a vészjelzőt a szakember. Ilyen 
szempontból az esztétikai sportágak – a ritmi-
kus gimnasztika, a balett, a fitnesz vagy a body 
building – számítanak a leginkább veszélyez-
tetettnek. Mindez pedig felnőtt korban komoly 
pszichés problémákhoz is vezethet. 

A női szervezet amúgy is érzékenyebb a 
hormonális változásokra, amit csak felerősít a 
külső megfelelési kényszer: győzelemért küzdő 
sportolóként még nehezebben fogadják el, ha a 
testük nőiesedik, alakul. Ezt a fajta lelki válságot 
pedig egy eredményközpontú, komplex szak-
mai ismereteket nélkülöző edzői szemlélet csak 
elmélyíteni tudja. ”Ha nem szeretnénk önképza-
varban szenvedő és táplálkozási problémákkal 
küzdő sportolókat (ki)nevelni, akkor kikezdhe-
tetlen egyetértésre és együttműködésre van 
szükség a család, a tréner és a táplálkozási 
szakember között.”
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BALÁZS KRISZTIÁN 
Született: 
Budapest,

2002. március 25.
Magasság, testsúly: 

165 cm, 60 kg
Klubja: 

az FTC saját nevelésű
tornásza

A totó hagyo-
mányait megidézve 
13+1 kérdést teszünk 
fel kedvenceinknek. 
Ezúttal junior világ-
bajnoki bronzérmes 

tornászunkat, 
Balázs Krisztiánt 

faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
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# 13+1 

KRISZTIÁN
BALÁZS
1. Hogyan lettél tornász?
Második osztályosként egy testnevelő 
tanár javaslatára mentem le a Fradiba 
edzésre, ahol nagyon megtetszettek 
a tornaszerek és maga a mozgásforma. 
Kipróbáltam és úgy éreztem, könnyen meg 
tudom csinálni a feladatokat, ám mivel 
akkor még aktívan úsztam, választanom 
kellett a két sportág között. Végül a torna 
mellett döntöttem.
2. Kit tartasz a világon és Magyar-
országon a legjobb tornásznak?
A világon az orosz Nyikita Nagornijt és 
Artur Dalalojant, Magyarországon pedig 
a szintén fradista Babos Ádámot.
3. Kitől kaptad az életben és a sportban 
a legjobb tanácsot?
A szüleimtől, egykori edzőimtől, Halmos 
Csabától és Puskás Pétertől, valamint jelen-
legi edzőmtől, Nagy Zoltántól, akivel immá-
ron kilenc és fél éve dolgozunk együtt.
4. Milyen érzés, mennyire egyedi 
a Fradiban sportolni?
Csak a Fradiról tudok beszélni, itt kezdtem 
el tornázni, és nem is áll szándékomban 
más egyesülethez menni, hiszen fradista 
vagyok. Úgy érzem, itt megbecsülnek és 
maximálisan támogatnak.
5. Melyik a kedvenc szered?
A lábtörésem előtt a talaj volt, most a nyúj-
tó. A győri junior világbajnokságon ezen 
a szeren bronzérmet szereztem, amelyet az 
edzőmnek, Nagy Zoltánnak ajánlottam 
a születésnapja alkalmából.
6. Mivel töltöd legszívesebben 
a szabadidődet?
Abból nem sok van, ráadásul nem vagyok 
egy kirándulós fajta: a kevés szabadidőm-
ben pihenek a családdal és a barátokkal.
7. Kedvenc ételed, italod?
Mindenevő vagyok, de egy jó húslevest és 
csirkepörköltet bármikor meg tudok enni. 
Kedvenc italom a zöld tea. 

8. Kedvenc filmed, színészed?
Filmben a Fehér tenyér, a Szupercella és 
a Baywatch, a színészek közül Dwayne 
Johnson és Sylvester Stallone a kedvencem.
9. Mennyit szoktál edzeni?
Naponta kétszer edzek, egyaránt két és fél, 
három órát. Az év minden szakára érvé-
nyes, hogy hétfőtől szombatig tréningezek, 
szombatonként csak egyszer, három órát.
10. Mennyi időbe telik egy-egy új elem 
elsajátítása?
Talán nem tűnök nagyképűnek, ha azt 
mondom, nagyon gyorsan megtanulom az 
új elemeket, ez a munka inspirál igazán. 
Addig gyakorlok egy-egy elemet, amíg 
nem tudom tökéletesen – ha kell, egy 
edzésen egymás után harmincszor is 
végrehajtom. Körülbelül háromnegyed év 
elteltével jutok odáig, hogy versenyen is 
bemutathatom az új gyakorlatot.
11. Mi a legnagyobb élményed 
a Fradiban?
A nemrégiben megrendezett EYOF min-
denképpen ide tartozik, bár jobb ered-
ményre számítottam. De egy betegség 
közbeszólt, ezért a verseny előtti négy na-
pon nem tudtam edzeni, korláton azonban 
így is bronzérmet szereztem. A másik nagy 
élményem a már említett, hazai rendezésű 
junior világbajnokság, ahol bronzérmes 
lettem.
12. Van valamilyen babonád?
Kinek hite van, nincs babonája. Én a munká-
ban hiszek.
13. Melyek a céljaid a közeli és 
a távoli jövőre?
Közeli célom egészségesen részt venni 
a következő Európa-bajnokságon, a távo-
labbi pedig a jó olimpiai szereplés.

+1. Életmottód röviden?

”
Olyan az akaratom, hogy átmegy bármi-

lyen falon.”

! 17 éves kora ellenére már öt érme van a legrangosabb 
utánpótlás világeseményekről
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