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Elhunyt a Ferencváros egyetlen háromszoros olimpiai 
bajnok sportolója, Kárpáti György. Hat nappal a nyolc-
vanötödik születésnapja előtt érte a halál; illetve egy 
nappal azután, hogy az FTC futballcsapata megnyerte 
harmincegyedik bajnoki címét. Ezt azért még megvár-
ta. 1935. június 23-án győzelemre született, és 2020. 
június 17-én egy újabb Fradi-győzelem megnyugtató 
tudatában távozhatott.

Hosszan tartó, súlyos betegségét méltósággal, az őt 
korábban elvétve jellemző visszafogottsággal, szelíd 
derűvel, olykor öniróniával viselte. Készült – nem a 
halálra, inkább az örökkévalóságra. Nem volt kérdés, 
hogy része lesz benne. Játékos-pályafutása, há-
rom-három olimpiai (1952, ’56, ’64) és Eb (1954, ’58, 
’62) aranya, kilenc magyar bajnoki címe (öt vízipóló-
ban, négy úszásban), Gyarmati Dezső melletti 
másodedzői (nem mellék-, hanem fő)szerepe az 
1973-as belgrádi vb- és az 1976-os montreali ötkari-
kás diadalban, negyedszázados, töretlen klubhűsége, 
hatása, lénye mind-mind erre predesztinálta.

Az utóbbi időben megszokhatatlan, már-már felfogha-
tatlan volt őt törődöttnek, fáradtnak látni. Ennek most 
vége. Ismét ”Gyurika” lett. A tizenhét esztendős srác, 
minden idők legfiatalabb magyar pólós olimpiai győz-
tese. A 167 centis ”óriás”, aki, ha a termetén élcelőd-
tek, szállóigévé nemesedett igazságként jegyezte 
meg: a víz mindenkinek nyakig ér. Úgy is mozgott 
benne, mint természetes közegében, a klasszikus 
számban, 100 gyorson kétszeres egyéni magyar 
bajnoki bronzérmes. Azért persze labdával a kezében 
teljesedett ki. A játék, a játékosság alapeleme volt, vir-
tuóz elméjéből virtuóz megoldások fakadtak, meccs-
döntő momentumai mellett poénjait is őrzi a sportági 
emlékezet. Például azt a ”beszólását”, amelyet 1973-
ban, Belgrádban, a vb-döntő után eresztett el Szepesi 
György mikrofonja előtt. Szepesi 1956 után először 
szólaltatta meg a rádióban a régi cimborák, Gyarmati 
és Kárpáti kedvéért Belgrádba is ellátogató Puskás 
Ferencet, és Gyurika e mondattal kedveskedett neki: 

”Látod, Öcsi, így néz ki egy világbajnok csapat.”

KÁRPÁTI GYÖRGY 
HALÁLÁRA

Így aztán az a tisztesség érte, hogy Puskás tizenhét 
év utáni első, élő adásban elhangzó mondatával őt 
küldte el melegebb éghajlatra.

Érte ennél persze számos nagyobb dicsőség is. Bevá-
lasztották az Úszó Hírességek Csarnokába, a Hall of 
Fame-be, itthon a Halhatatlanok Klubjának tagja lett, 
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztjét, bekerült az előző évszázad magyar vízi-
labda-válogatottjába, Budapest díszpolgárává avatták, 
rászolgált a Nemzet Sportolója címre.

Mindenek előtt és most már fölött azonban 
ő a nemzet Gyurikája. Az volt, az is marad.
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3 www.fradi.hu! Kárpáti György tizenhét évesen, 1952-ben, 
Helsinkiben nyerte első olimpiai aranyérmét
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# TARTALOM 

! Az 1989–90-es idénytől kezdve a kényszerszünetig bezárólag 
összesen 1543 pontot szerzett a Fradi a labdarúgó NB I-ben

22

62 48

BUDAPEST 
ZÖLD-FEHÉR!
Húsz év múlva talán sokan nem tudjuk majd precízen fel-
idézni, milyen gólokkal nyertük meg a Honvéd ellen a 31. 
bajnoki címet, a Kisvárda elleni játékkal begyűjtött három 
pontról nem is beszélve, mégis felejthetetlen idényen 
vagyunk túl, s nem szégyellem, potyogtak a könnyeim az 
örömtől. A boldogságot fokozta, hogy barátaim folyama-
tosan küldték a fotókat, a videókat a spontán népligeti 
ünneplésről, s bizony van ok a büszkeségre. Az elmúlt 
években ugyanis szinte minden klubnak ráment a bajnoki 
aranya a nemzetközi kupaszereplésre, a Fradi viszont 
megvédte a címét, a klub történetében immáron tizen-
egyedik alkalommal. 
Komoly siker a mostani arany, amelyben óriási szerepe 
van Sergei Rebrovnak. Az ukrán vezetőedző nem éppen 
egy közvetlen, barátkozó típus – elnökünk úgy fogalma-
zott: nem egy nice guy –, viszont világos elképzelése van 
a futballról, a játékosok kiválasztásáról, felkészítéséről, a 
rotációról. Az elmúlt közel két éve alatt én talán kétszer 
láttam önfeledten mosolyogni a trénert, a tavalyi és a 
mostani bajnoki cím során biztosan, ám ennél fontosabb, 
hogy a zsinórban megnyert két bajnoki címmel ő csalt 
mosolyt a fradisták arcára. S persze ne feledkezzünk 
meg arról se, hogy a klub minden támogatást megadott 
az edzőknek és a csapatnak, amely mögött áldozatos és 
hűséges stáb segítette a munkát. Sosem tagadtam, meg-
bocsátani talán meg tudom, elfelejteni viszont sohasem, 
milyen igazságtalan és fondorlatos módon zárták ki – a 
zöldövezeti házaikban azóta is mélyen hallgató – dön-
téshozók 2006-ban az FTC-t az NB I-ből; a Fradi-tábor 
azonban szintén nem felejtett, évekig énekelte a dalt, 
amelynek elejétől tekintsünk el, a vége viszont igencsak 
aktuálissá vált: …meglátjátok, visszatérünk, és a Fradi 
bajnok lesz!
S nemcsak bajnok lett, hanem a klub történetének egyik 
legsikeresebb évtizedét zárta. A labdarúgócsapat az 
elmúlt tíz évben háromszor lett bajnok (2016, 2019, 2020), 
három egymás utáni esztendőben elhódította a Magyar 
Kupát (2015, 2016, 2017), a Ligakupában duplázott (2013, 
2015), akárcsak a Szuperkupában (2015, 2016). Talán nem 
túlzás kijelenteni: virágkorát éli a klub, s ahogy koráb-
ban a kizárás, úgy most a járvány sem törte meg, inkább 
összeterelte a fradistákat. Ezen a nyáron is büszkén 
sétálhatunk tehát az utcán a pólóban, amelyen a követke-
ző felirat virít: Budapest zöld-fehér! Mindez a vidéki és a 
határon túli városokra szintén igaz, s maradjon is így, mert 
ez a két szín számunkra mindennél többet ér. A jövőben 
is küzdjünk, örvendjünk és éljünk meg együtt sok győzel-
met, hiszen régóta tudjuk: a siker a lélek békéje!
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! A három NB II-es idény dacára a rendszerváltozás óta 
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34

44



A kijárási korlátozások alatt a monoton 
edzések színesítésére a Magyar Torna 
Szövetség utánpótlás fiú tornászok részére 
online versenyt hirdetett. Olyan gyakor-
latokat kellett bemutatniuk az ifjú torná-
szoknak, amelyek otthon is kivitelezhetőek. 
Ezeket a szülők segítségével videó formá-
jában rögzítették, és elküldték edzőiknek. 
Az FTC-Telekom férfi tornaszakosztályának 
edzői házi verseny keretében döntötték el, 
korosztályonként kinek a gyakorlatát neve-
zik a szövetség versenyére. A beérkezett 
anyagokat a felnőtt válogatott szövetségi 
kapitánya, Kovács István, Szűcs Róbert 
vezetőedző, továbbá az utánpótlás szövet-
ségi kapitány, Puskás Jenő és Rácz Attila 
vezetőedző értékelte. 
A rendhagyó megméretésen kilenc egye-
sület vett részt, ebből hat klub tornászai 
nyertek érmet. A versenyen az FTC-Te-
lekom ifjú férfi tornászai ismét kitettek 
magukért.

KARANTÉNBAJNOKOK
A 24 lehetséges aranyéremből 13-at hoztak 
el. Szakosztályunk összesen 13 arany-, 4 
ezüst és egy bronzéremmel zárta a viadalt. 
Kiemelkedett korosztályából Varga Botond 
három aranyérmével, Ludányi Levente, aki 
az emelés kézállásokban mutatott extra 
teljesítményt, de az egész mezőny fölé 
nőtt Hegyi Zsigmond, aki négy versenyszá-
mában három arany- és egy ezüstérmet 
szerzett.
Az online versenyt követően, május végén 
szigorú feltételek mellett már elkezdhették 
tornászaink az edzéseket az FTC-MVM 
Népligeti Sportközpont tornacsarnokában. 
Versenyzőink az online edzéseknek kö-
szönhetően jó fizikai állapotban vannak, és 
bízhatunk benne, hogy innentől kezdve a 
megszokott környezetben tudnak készülni 
az őszi versenyekre.

6www.fradi.hu ! Napi 2 edzéssel készülnek az FTC-Telekom fiú tornászai a nyár 
folyamán. Több mint 50 versenyző hangol az őszi versenyekre

# HÍREK 

Középtávfutónk, Kazi Tamás nemrég töl-
tötte be a 35. évét, amivel akár indulhatna 
a veterán korosztályos futóversenyeken 
is. A téli fedett pályás bajnokságok egyéni 
csúcsdöntései után kirobbanó formában 
várta a szabadtéri szezont. Szerencsére a 
másfél hónapnyi kényszerszünet sem törte 
meg lendületét, újdonsült edzőtársával,  
kisfiával, Nolennel is rengeteget dolgozott 
a dinókból és más játékokból összerakott 
szlalompályákon. Versenyzőnk, aki saját 
edzései mellett immár egy éve másokat is 
felkészít, motivációjából mit sem vesztett. 
Az a célja, hogy Nolen szurkolhasson neki 
a 2021-re halasztott tokiói olimpián. Ráadá-
sul jövőre már nem egyedül, hiszen ismét 
gyermekáldásnak örvendhet feleségével.

CÉL AZ OLIMPIA

! Atlétáink közül Kazi Tamás mellett Huszák János 
diszkoszvetőnek is van esélye kijutni Tokióba

A kajak-kenu szakosztály sem tétlenkedett 
a járvány alatt, így örömmel jelentették be, 
hogy szerződést kötöttek a Budapesti Hon-
véd korábbi utánpótlásedzőjével, Kassai 
Álmossal, aki 18 főből álló versenyzői cso-
portjával együtt igazolt a Ferencvároshoz. 
Kassai Álmos a Ferencvárosban született, 
a Nagyvárad téren nevelkedett, ám mert 
1995-től 2011-es újraalakulásáig szünetelt az 
FTC kajak-kenu szakosztályának működé-
se, új edzőnknek fiatal versenyzőként nem 
volt lehetősége Fradi-színekben kajakozni. 
A 39 éves szakember 1992-ben ismerke-
dett meg versenyzőként a kajak-kenuval, 
és 2003-tól, tehát már 17 éve edzőként 
dolgozik. Vele együtt a felnőtt mezőny 
ajtaján kopogtató több versenyző is érke-
zett a gárdához. A Soroksári-Duna ideális 
helyszín, minden feltétel adott tehát, hogy 
hamarosan a Ferencváros a többi sport-
ághoz hasonlóan kajak-kenuban is a hazai 
élvonalhoz tartozhasson.

ÚJ ARCOK A 
KAJAKOSOKNÁL

7 www.fradi.hu
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MINDIG KÉZNÉL
A MÚLT

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

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

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

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

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

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

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

PROJEKTMENEDZSER: Nagy-Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely

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

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

FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor

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, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD, 

GYEREKLÉLEK, APA MAGAZIN, FAMIILY.HU, SHOPPIEGO
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, 

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

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

4NETPLAYERS, GOLEM 
Lengyelország: CKM.PL, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA, SHOPPIEGO

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

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

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

vis  sza von ha tó. 

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

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

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

www.fradi.hu

# ZÖLDÖVEZET 

SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS

Az elmúlt hónapok természetesen hatással voltak a 
FradiMédia munkájára is. Felfüggesztették az ösz-
szes bajnokságot, ezek közül többet be is fejeztek 
vagy lezártak, de az biztos, hogy sohasem látott 
leállás történt a sportéletben. Máskor holtszezon-
ban is van néhány egyéni sportverseny, de labdarú-
góink háza táján is szinte mindig zajlik az élet – ha 
nincsenek bajnokik, akkor is vannak edzőtáborok, 
és az átigazolási időszak is mindig tartogat érdekes 
fordulatokat magában.
Most azonban ez nem így volt. Átmenetileg még az 
edzéseket is felfüggesztették. Az élet persze még-
sem állt meg! Ha a jelen nem is szolgál újdonsággal, 
akkor is van mihez fordulnunk, hiszen klubunk 121 
éves történelme megannyi érdekes történetet kínál. 
Így hát fellapoztuk a történelemkönyveket vagy 
éppen megnyitottuk a Tempó Fradi honlapját, és 
elmélyedtünk a múlt eseményeiben.
Összegyűjtöttük és újra bemutattuk labdarúgócsa-
patunk gólkirályait, felidéztük a nagy kupamenetelé-
seket, összeállítottunk egy-egy top 10 gólos, videós 
listát valamelyik kiváló labdarúgónk pályafutásából. 
Elindítottunk két rovatot, az egyikben ” Emlékszel 
még?” címmel olyan korábbi futballistákat kerestünk 
a múltból, akikről az utóbbi időszakban kevesebbet 
hallottunk. A Kardos Ernővel, Paul Shaw-val és Alek-
szandar Joviccsal készített interjúnkat is több ezren 
olvasták el (utóbbit csaknem 30 ezren).
Emellett pedig A hét meccsei rovatot is elindítottuk, 
ebben heti két cikkben szedjük össze az adott na-
pok mérkőzéseit, egy-egy felejthetetlen győzelmet, 
gólt vagy éppen megmozdulást.
Hála Istennek, lassan visszatér minden a régi kerék-
vágásba, de ami jól működött a vírushelyzet alatt, 
azt megtartottuk azt követően is, hogy újra pályára 
léphettek legjobbjaink.
Reméljük, a továbbiakban is örömmel olvassák eze-
ket a cikkeinket!

! Májusban 4 részes cikksorozatban dolgozta fel a Fradi.hu
az FTC tekeszakosztályának sikerekben gazdag történetét8
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A Zöld & Fehér magazin, valamint
a Fradi.hu közös játékában arra hívta
a szurkolókat, szavazzák meg az FTC
történetének legjobb külföldi labda-
rúgóját. Íme, a végeredmény, amely 
szerint Muhamed Besic minden idők 
legjobb légiósa. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

Csaknem tízezer szavazat érkezett a Fradi.hu-ra 

feltett szavazási felületre, amelyen egy 30 fős listáról 

választhattak a szurkolók az 1900-ban megalapított 

labdarúgó-szakosztály 120 éves történetének leg-

jobb külföldi labdarúgóiból. A szavazást június 12-én 

éjfélkor zártuk le, még az utolsó pillanatokban is volt 

változás, de az élmezőnyt ez nem befolyásolta. 

A dobogó alsó fokára a szerb Zoran Kuntics került.

A gólerős csatárról a legszebb pillanatként az 

Anderlecht elleni találatát emlegetik legszívesebben 

a szurkolók, hiszen azzal a góllal nagyot léptünk a 

Bajnokok Ligája-csoportkör felé.

A második helyen a brazil Leonardo Santiago vég-

zett, aki a Fradi történetének kétségtelenül egyik 

legtechnikásabb játékosa, váratlan megoldásai és 

cselei élményszámba mentek. Nem véletlen, hogy 

sok drukkerünk őriz szép emlékeket róla, különösen 

a 2014-ben az Újpestnek a Szusza Ferenc Stadion-

ban lőtt felejthetetlen győztes gólját.

Őket is megelőzte a bosnyák Muhamed Besic!

Az univerzális, csupa szív labdarúgót zárták legin-

kább a szívükbe szurkolóink. A Fradi-mezben 71 

mérkőzésen pályára lépett játékost a 2014-es világ-

bajnokságon nyújtott kiváló teljesítménye után vette 

meg tőlünk a Premier League-ben szereplő Everton.

BESIC A LEGJOBB
FRADI-LÉGIÓS!

AZ FTC 120 ÉVES
LABDARÚGÓ-TÖRTÉNELMÉNEK
LEGJOBB LÉGIÓSAI

VÉGEREDMÉNY
1. MUHAMED BESIC - 1705 VOKS
2. Leonardo Santiago - 1255

3. Zoran Kuntics - 847

4. Szergej Kuznyecov - 621

5. Leandro de Almeida - 586

6. Igor Nicsenko - 547

7. Isael da Silva - 503

8. Miha Blazic - 436

9. Vladan Csukics - 394

10. Davide Lanzafame - 349

      Somália - 349

12. Tokmac Nguen - 337

13. Vasile Miriuta - 328

14. Goran Kopunovics - 299

15. Fernando Gorriaran - 294

16. Joseph Paintsil - 286

17. Roland Lamah - 139

18. Marek Penksa - 117

19. André Schembri - 80

20. Dragan Vukmir - 62

21. Emir Dilaver - 33

22. Kenneth Christiansen - 32

23. Eugen Neagoe - 28

24. Eldar Civic - 24

25. Matthew Lowton - 22

      Adem Kapic - 22

27. Dejan Milovanovic - 18

28. Justin Haber - 10

      Marcel Heister - 10

30. Marko Ranilovic - 6

FRADI-LÉGIÓS!

AZ FTC 120 ÉVES
LABDARÚGÓ-TÖRTÉNELMÉNEK
LEGJOBB LÉGIÓSAI

VÉGEREDMÉNY
1. MUHAMED BESIC - 1705 VOKS
2. Leonardo Santiago - 1255

3. Zoran Kuntics - 847

4. Szergej Kuznyecov - 621

5. Leandro de Almeida - 586

# HÍREK 

10www.fradi.hu ! Besic 2014-es vb-szereplése után, ahol 3 pontot szereztek
a bosnyákok, 75 000 dollár kompenzációt kapott az FTC



A járványhelyzet miatt nem ülésezhetett az 
FTC Baráti Kör (FTC BK) sem. Megkérdez-
tük a szervezet néhány vezetőjét és tagját, 
hogyan vészelték át a korlátozásokat.
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

BÁLINT LÁSZLÓ, az FTC BK elnöke:

” A vidéki környezet nyugalma miatt úgy érzem, könnyebb volt 
átvészelnem a bezártságot, mint egy fővárosi lakosnak. Az elő-

írásokat szigorúan betartottam. Természetesen a Fradi, a baráti 
kör, a közösség, amelyet irányítok, nagyon hiányzik. Az elnökség 
tagjaival rendszeres telefonos kapcsolatban állok, így mindenről 
tudok, ami velük történik. Már nagyon várom az újbóli személyes 

találkozást.”

MUCHA JÓZSEF, az FTC BK titkára:

” Zugló és Szemes között ingázva, nyugodt körülmé-
nyek között éltem meg a karanténos heteket, hónapo-
kat. Igyekeztem sétákkal, kerékpározással a kondí-
ciómat, egészségemet megőrizni. Nagyon jó volt most 
is érezni, hogy a Fradi-család tagja vagyok. Hetente 
felhívtak, hogy nincs-e valamire szükségem, tudnak-e 
valamiben segíteni. A vezetőség tagjaival, tagtársaim-
mal rendszeresen tartottam a kapcsolatot.”

LÉLEKBEN
EGYÜTT

12www.fradi.hu ! Mucha József tagja volt az 1974–1975-ös,
KEK-döntős csapatnak

# HÍREK 

CZIRÁKI JÓZSEF, az FTC BK tagja, 
akiről köztudott, hogy a járvány 

előtt nélküle el sem kezdődött 
az edzés a Népligetben: 

” Nagyon nehezen viseltem el 
a népligeti kiruccanások és 

a meccsre járás hiányát. 
A helyzeten kissé enyhített, amikor 

legalább a tévében elindultak a 
bajnoki mérkőzések közvetítései. 

Koromnál fogva bérletesként sem 
mehetek a hazai meccsekre, de 

legalább a fényképes bábum ott 
lehet a lelátón. Bevallom, többször 

elmentem a népligeti sportköz-
ponthoz, hogy a kerítésen keresz-
tül beleshessek az edzésekbe. Jó 

lenne a bajnoki cím ünneplését 
már a helyszínen átélni.”

LÓRÁNT SÁNDOR, az FTC BK felügyelőbizottságának 
elnöke: ” Amikor kihirdették a korlátozásokat, éppen 
a népligeti sportközpontból tartottam hazafelé, amikor 
pedig orvosi javaslatra enyhíthettem a bezártságon, 
az első utam az FTC-MTK női mérkőzésre vezetett. 
Ennek megfelelően, a telefonos beszélgetéseken 
túl, már több fradista barátommal személyesen 
is találkozhattam.”

CZIKKELY BOLDIZSÁR, akit sokan úgy ismernek, hogy az FTC és az 
FTC BK mindenese: ” Mivel hozzászoktam ahhoz, hogy szinte minden 
nap kimegyek a Népligetbe, nagyon nehéz volt megszokni a bezártsá-
got. Az otthonlét viszont lehetővé tette, hogy rendezzem a Fradi-zász-
ló-gyűjteményemet, amely a legújabb szerzeménnyel 278 darabra 
nőtt. Remélem, hamarosan az újabb bajnoki címmel járó zászlóval 
fog bővülni. Nosztalgiázva időnként kimentem a Népligetbe, leültem 
egy padra, s vártam, hogy találkozzak, elbeszélgethessek egy-egy 
ismerőssel.”

MOLNÁR PÉTER, az FTC BK fiatalabb korosztályának képviselője: 

” A Diósgyőr ellen remek érzés volt újra belépni az Üllői útra, szemé-
lyesen találkozni több fradista barátommal. A lelátón megtaláltam 

magamat, így közös fotót is tudtam készíteni a karton másommal.”

13 www.fradi.hu! Czikkely Boldizsár különleges gyűjteményében 
több mint 200 darab Fradi-zászló található 

HÍREK #



14www.fradi.hu ! Nyilas két gólt is szerzett a BL-csoportkörben 1995-ben.
Az Üllői úton az Ajax és a Grasshoppers ellen is betalált

# ÖRÖKZÖLD 

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

S érkezett
a pizzafutár...

Szarka Évához, a Fradi korábbi legendás 
kézilabdázójához, a klub jelenlegi utánpótlás-
edzőjéhez:
Amikor a kilencvenes években nagy focicsatákat
vívtunk egymás ellen a Népligetben, nem gondoltak 
arra, hogy akár a futballban is sikeresek lehetnének?

Ezúttal Szűcs Mihály, 1995-ös BL-csapatunk védője, 
a labdarúgó-utánpótlás társadalmi kapcsolatokért 
felelős menedzsere kérdezte korábbi ferencvárosi 
klubtársát, Nyilas Eleket, a tiszakécskei Duna Asz-
falt futballklub sportigazgatóját: miként vészelte át
vezetőként a karanténidőszakot?

Nem volt könnyű, de igyekeztünk pozitívan gondol-
kozni, tartani a lelket mindenkiben, főként, miután a 
járvány miatt befejezettnek nyilvánították a másod-
osztályú bajnokságot. Az idény során először
a bajnokság megszakításakor álltunk kieső helyen...
A hitünk megmaradt, mindent megteszünk a 
klubért, a csapatért a jövőben is.

S akkor, íme, Nyilas Elek története, amely a
Fradi-játékosokkal teli válogatotthoz kapcso-

lódik:

– A kilencvenes években, egészen pontosan 1996-
ban, Csank János kapitánysága idején történt 
Tatán, a válogatott összetartásán, hogy a mester 
szokásához híven sokat beszélt a sportszerű élet-
módról, különösen az egészséges táplálkozásról. 
Nem telt el nap, hogy ne adott volna tanácsokat, 
mit egyenek a játékosok. Ekkor elhatároztam, 
hogy az egyik fiatal futballistára ráküldök egy 
pizzafutárt, s beavattam a tervbe a kapitányt is. 
Csank János mosolyogva adta áldását az akció-
ra, csak annyit kért, ne az általam kiszemelt srác 
legyen az áldozat. A tatai edzőtáborban javában 
zajlott a megszokott taktikai értekezlet, per-
sze ekkor is szóba került a mindenekelőtt fehér 
lisztet és cukrot nélkülöző étkezés. Egyszer csak 
kopogtak, majd ziháló tüdővel egy pizzafutár a 
következő szavakkal lépett a terembe: jó napot 
kívánok, Torma Gábort keresem, meghoztam neki 
a bőségtálat, amely tepertőt, füstölt parasztkol-
bászt, disznósajtot, főtt tarját tartalmaz, továbbá 
a kért szalonnás, baconös pizzát is tálalom hoz-
zá. A fiatal csatár, aki talán másodszor lehetett 
a keretben, hebegett-habogott, elsápadt, majd 
könyörögve a mesterhez fordult, azt bizonygatva, 
nem ő rendelte a laktató kosztot. Ekkor persze 
már mindenki kacagott, s a szigorú Csank János 
sem bírta tovább, elnevette magát, mire Gabinak 
is leesett, hogy tréfát űztek vele.

15 www.fradi.hu! Meghosszabbította szerződését Madarász János edző, akivel az NB I 
alapszakaszának 4. helyéig zárkózott fel futsalcsapatunk
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# FUTBALL

18www.fradi.hu ! Focistáink újpesti győzelmükkel 13 mérkőzés óta veretlenek  
a lilákkal szemben, ami az elmúlt 100 év leghosszabb sorozata

Cipők, mezek – 
a labda kerek?
Mindig érdekes betekintést nyerni a kulisszák mögé. Meglestük, a futballcsapatunk 
körül dolgozó terebélyes háttérstáb hogyan segíti Sergei Rebrov együttesének 
munkáját, mivel járul hozzá a közös sikerhez. A Zöld & Fehér magazin ezúttal 
a mezek, cipők, stoplik világába kalauzolja olvasóit. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

AZ A LÉNYEG, HOGY
A JÁTÉKOSOKNAK
AZ A LÉNYEG, HOGY
A JÁTÉKOSOKNAK
AZ A LÉNYEG, HOGY

NE KELLJEN SEMMIVEL 
SEM FOGLALKOZNIUK,
CSAK A MECCSEL ÉS
SEM FOGLALKOZNIUK,
CSAK A MECCSEL ÉS
SEM FOGLALKOZNIUK,

AZ EDZÉSSEL

FUTBALL #

19 www.fradi.hu! Ebedli Zoltán szerint az FTC és az Újpest közötti teljesítménykülönbség 
okán már nem illik a rangadó jelző a párharchoz

Egy-egy hazai mérkőzés előkészületei már négy 
nappal a találkozó előtt megkezdődnek. Ha pedig 
minden rendben megy, akkor a hétvégi összecsa-
pással már csak a meccs napján kell foglalkozni. 

DIBUSZ ENGED A MEZSZÍNBŐL

– Egy hétvégi bajnoki előtt Kökény Antal csapat-
menedzserrel szerdán beszéljük meg, hogy milyen 
mezben játszunk, ugyanis ő egyeztet a két csapat 
szereléséről az ellenféllel – kezdi a feladatok soro-
lását Czakó Péter, aki már hosszú évek óta a mieink 
szertárosa. – Ezután összerakom a mezőnyjátéko-
sok szereléseit. A kapusokét még nem, azt Dibusz 
Dénessel csütörtökön beszéljük meg. Alapvetően 
az a rendszer, hogy a hazai mezőnyjátékosok 
mezéhez alkalmazkodnak a vendég labdarúgók, ez-
után választ mezt a hazai kapus, végül pedig a ven-
dégek hálóőre. Mivel jó a kapcsolat az ellenfelekkel, 
előfordul, hogy a kapusmez esetében engedünk, 
ha megkérnek rá, de a mezőnyjátékosoknál ra-
gaszkodunk ahhoz, hogy itthon zöldben játsszunk, 
idegenben pedig fehérben. Ha erre esetleg nincs 
lehetőség, akkor az idegenbeli meccseken szürké-
ben vagy csíkosban állunk ki. 

FEHÉR ZOKNI, ALÁÖLTÖZET, ALSÓNADRÁG...
A munka fontos része, hogy a futballisták különcsé-
geit (amiből sosincs hiány) fejben kell tartani. 
– Mindenkinek a szekrénye előtt rakom össze a 
szerelését – folytatja Czakó Péter. – Tudom például, 
hogy kinél kell a sportszár lábfej részét levágni, a 
megmaradt részt pedig egy fehér zoknihoz szige-
telőszalaggal odaragasztani. Vécsei, Isael, Leandro, 
Skvarka, Szánthó, Tokmac, Civic, Csonka, Frimpong, 
Haratin, Zubkov, Somália, Varga Roland, valamint 
bizonyos esetben Boli és Szignyevics tartozik ebbe 
a körbe. A hazai játékvezetők erre háklisak, hiszen 
ilyenkor a fehér zokni kicsit kilóg a zöld sportszár 
alól, azaz nem egységes a szín. Érdekes, nemzetkö-
zi szinten nem szólnak ezért. Aztán Blazicnak három 
hosszú ujjú aláöltözetet készítek ki, az egyikben 
melegít, s egyet használ az első, egyet pedig a 
második félidőben. Sigérnek három alsónadrág kell, 
kettő a meccsre, egy pedig járványmentes esetben 
a meccs utánra, a jégkád használatához, valamint 
három rövid ujjú aláöltözet. Dénes az esetek 90 
százalékában rövid ujjú pólóban véd a mez alatt, 
csak akkor változtat, ha tényleg nagyon hideg az 
idő. A játékosok úgy 80 százalékának biciklisnadrág 
is kell, kivétel ezalól Tokmac, Zubkov és Leo, akik 
alsónadrágban szeretnek játszani, Isael pedig azt 
sem hord, csak a meccsnadrágot veszi fel.

HÁT TE KI VAGY?
Egy-egy korábbi érdekes sztori miatt az is termé-
szetes, hogy jócskán túl kell biztosítani a pakolást. 
– Egy Honvéd elleni idegenbeli meccsen jártam úgy, 
hogy az a Philipp Bönig (a mieink korábbi német 
labdarúgója – a szerk.) érkezett elsőként az öltö-
zőbe, akiről azt sem tudtam, hogy a keretben van. 
Kérdeztem is tőle, hogy mit keres itt? Kiderült, hogy 
Holman Dávid rosszul lett, ezért ő került a helyé-
re. Éppen ezért fontos, hogy nemcsak azoknak a 
játékosoknak a mezét viszem el a stadionba, akik a 
meccsre nevezettek között elsődlegesen szerepel-
nek, hanem mindenkiét az NB I-es keretből. Ebben 
a szezonban is történt olyan, hogy Leo megsérült a 
bemelegítéskor, és mást kellett nevezni a helyére.



# FUTBALL

20www.fradi.hu ! Labdarúgócsapatunk felcsúti mérkőzését átlagosan 
238 ezren nézték végig a tévékészülékek előtt

A MECCSNAP TÉNYLEG EGY TELJES NAP
Czakó Péter a hazai meccsnapon általában már 
8–10 órával a kezdés előtt megérkezik a Népliget-
be. Nem is feltétlen azért, mert annyi munka lenne 
ilyenkor, sokkal inkább, mert, ahogy fogalmaz: ”ott-
hon túlságosan feszült vagyok”. Ilyenkor még né-
hány utolsó ellenőrzés, pakolás az autóba, ”babo-
naebéd” (húsleves, rántott hús hasábburgonyával 
– nehogy már csak a játékosoknak legyenek furcsa 
szokásai...), és indulás a meccsre, hogy a csapat 
érkezése előtt két órával, azaz a kezdés előtt 3,5 
órával a Groupamába érjenek Demény László masz-
szőrrel és Jeffyvel, technikai edzőnkkel.
– A mezeket a vállfákra akasztjuk, kikészítjük a 
zoknikat, alsókat, törölközőket, cipőket, sípcsont-
védőket, papucsokat. A szünetben a kezdőből 8-9 
ember általában mezt cserél, Sigi gyakran bicik-
lisnadrágot is. Éppen ezért mindenki két mezzel 
gazdálkodhat. Van 2-3 jolly joker dressz is, ame-
lyekre szintén felmatricázták az összes szponzort, 
de egyetlen játékos által sem használt szám van 
rajta. Ha esetleg két mez is elszakadna, és a bírónak 
jelezzük a mezszám változását, akkor ebben is 
lehet játszani. A meccs után az egyik masszőrpadra 
teszem a mezeket, a másikra a nadrágokat, meg-
számolom őket, hogy a Népligetben már tudjam, 
mennyi hiányzik esetleg. Másnap a marketing osztá-
lyon adom is le a pótlási igényt, hogy minél előbb 
teljes legyen a készlet. A cipőket pedig kirakjuk a 
szárítókra. Az a lényeg, hogy a játékosoknak ne 
kelljen semmivel sem foglalkozniuk, csak a meccsel 
és az edzéssel. 

STOPLIK EGYÉNRE SZABVA
Azt már régóta tudjuk, hogy a kapusok különc 
figurák. Így volt ez korábban is. Szűcs Lajos például 
a meccsek előtti napon mindig a nagyobbik fiától 
kért tanácsot, milyen színű mezben védjen. Korábbi 
kapusunknak Czakó Péter szertáros egy komplett 
táskát vitt a meccsekre több pár éles cipővel, Lajos 
a pályán döntötte el ugyanis, hogy melyik passzol 
a legjobban a gyephez. Most is előfordul, hogy a 
szünetben csavarokat kell cserélgetni a cipőkön. 
Tököli Attiláék anno olyan komolyan vették a stop-
lik állapotát, hogy külön esztergályossal készíttettek 
csavarokat. Egyik korábbi csapatkapitányunk – ne-
vét fedje jótékony homály – pedig azzal trükközött 
a jeges pályán, hogy a stoplik közé facsavarokat is 
betekert, hogy ne csúszkáljon annyira.

Czakó Péter

FUTBALL #

21 www.fradi.hu! Átlagban 168 ezer tévénéző látta az FTC–DVSC-párharcot, 
ami 7,5%-os közönségarányt jelentett

MECCSNAPI PAPÍRMUNKA:
A TECHNIKAI VEZETŐK FELADATÁRÓL
Kökény Antal beszél, aki Haáz Ferenccel közö-
sen látja el a találkozó körüli teendőket. 
– Minden mérkőzésen az MLSZ rendszerében 
kell rögzíteni a pályára lépő játékosokat, valamint 
a szakmai stáb azon tagjait, akik a kispadon ül-
nek. A pontos kezdőt Sergei Rebrov vezetőedző 
adja meg körülbelül 2 órával a találkozó kezde-
te előtt. Ezt egyből fel is töltjük a rendszerbe, 
amit természetesen úgy alakítottak ki, hogy az 
adatokat akkor még más, különösen az ellenfél 
ne láthassa. A stadionban kialakított játékvezetői 
szobában egy órával a kezdőrúgás előtt talál-
kozunk a bírókkal és az ellenfél képviselőjével. 
Mindkét csapat jóváhagyja a jegyzőkönyvet, ezt 
követően kerül csak fel az MLSZ adatbankjába. 
Bár az ellenféllel előre egyeztetjük, ki milyen 
szerelésben játszik, ilyenkor a bírók is ellenőrzik 
a mezeket. Odaadjuk még a játékengedélyeket, 
amelyen a sportorvosik érvényességét nézik. 
A meccs alatt a cseréknél van még feladatunk. 
A vezetőedző jelzi nekünk, ki melyik játékos 
helyett érkezik, mi ezt felvezetjük a cserelapra, 
és odaadjuk azt a negyedik játékvezetőnek. Az 
edző azt is közli még, melyik játékmegszakítás-
nál legyen csere. Szögletnél például sokan nem 
változtatnak, inkább megvárják a következő 
játékmegszakítást. A meccs után is be kell men-
nünk a bírói irodába, visszaadják az igazolásokat, 
mi pedig bediktáljuk, ha esetleg volt sérültünk a 
meccsen. Egyeztetjük a gólszerzőket, a sárga és 
piros lapos játékosokat és a cseréket, így együtt 
zárjuk le a jegyzőkönyvet.

MECCSLABDA A KAPUSRA SZABVA: 
SZINTÉN LÉNYEGES KÉRDÉS 
A LABDÁK ÁLLAPOTA, EBBEN 
A KAPUSOK DÖNTENEK
 
A meccslabdát már a Népligetben felfújom, 
aztán a Groupamában Dibusz Dénessel egyez-
tetve digitális légnyomásmérővel igazítom olyan 
keményre, amilyet ő szeret. Ebben a kérdésben 
ő dönt. Amikor hideg van, akkor a kisebb nyo-
más a nyerő, de ez annyival bonyolultabb, hogy 
van téli és nyári labdánk is. Ezeket persze még a 
játékvezetők is ellenőrzik. 

Kökény Antal
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22www.fradi.hu ! A mezőkövesdi Kuttor Attila mögött jelenleg Rebrov dolgozik
a legrégebben ugyanannál a klubnál az edzők között az NB I-ben

Előre a 
triplázásért!
Ugyanúgy, mint egy évvel korábban, harminc forduló is elég volt a Ferencvárosnak 
ahhoz, hogy bebizonyítsa, a 2019–2020-as idényben is a legjobb a labdarúgó NB 
I-ben. A címvédés a harmincegyedik aranyérmet jelenti a klub 121 éves történetében, 
s mivel a Fradi látványosan kiemelkedik a magyar mezőnyből, már most kitűzhetjük a 
következő célt: előre a triplázásért!  SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

FUTBALL #

23 www.fradi.hu! Máté Csaba immár 8. éve dolgozik edzőként az FTC-nél,
ezalatt 3 főnök, Moniz, Doll, valamint Rebrov munkáját segítette

Nagyon leegyszerűsítve, a járványhelyzet okozta 
kényszerszünet után úgy folytatódott az NB I, hogy 
a Fradi már bajnok volt. Hiszen azzal, hogy a csapat 
megnyerte mindkét elmaradt meccsét (a Debrecen 
ellen 2-1-re, az Újpest ellen 1-0-ra), kilenc pontra 
hízott az előnye a Fehérvár előtt. Csak az időpont, a 
teljes bizonyosság volt kérdéses.
Először május legvégén, a 26. fordulóban lépett 
pályára mind a tizenkét csapat. A mieink a Puskás 
Akadémia vendégeként 1-1-et játszottak. Ezután 
odahaza 3-0-ra lelépték a Diósgyőrt, s már akkor 
kézzelfogható közelségbe került az aranyérem. 
Kissé bosszantó volt, hogy a fiúk Pakson 2-0-s ve-
zetésről elszalasztották a győzelmet, de az előre-
hozott ünneplés lehetősége ismét felsejlett azután, 
hogy a Vidi nem bírt a Honvéddal. Sergei Rebrov 
együttese ezután otthon kipipálta a Kisvárdát (1-0), 
s mert a Vidi újra botlott (2-2 az Újpesttel), a mieink 
úgy futottak ki június 16-án a Hidegkuti Stadionban, 
hogy ha nyernek a Honvéd ellen, a további eredmé-
nyektől függetlenül megvédik a címüket. 
Rebrov mester ugyan kissé meglepte nem csupán 
a szurkolókat, de valószínűleg még a játékosokat is 
az összeállítással, de nyilván tudta, hogy mit csinál. 
Pihentette Igor Haratint, Isaelt, Tokmacot, Sigér Dá-
vidot és Lovrencsics Gergőt, sőt még kapusposzton 
is változtatott: Dibusz Dénes helyett a Honvéddal 
2017-ben bajnok Gróf Dávid kapott lehetőséget az 

”aranymeccsen”. További érdekesség, hogy a kez-
dőben három korábbi Honvéd-játékos (Gróf Dávid, 
Botka Endre és Vécsei Bálint) is szerepelt.
A Fradi a szokatlan összeállításban is uralta a mér-
kőzést, s a második félidő elején szögletből meg-
szerezte a vezetést. Boli csúsztatta meg a labdát, s 
Blazic mindenkit megelőzve a hálóba bólintott. Nem 
sokkal később Skvarka bebiztosította a győzelmet, 
a 2-0-s sikerrel bajnok lett a Fradi!
A helyszínen ennek – a klub történetében példát-
lan módon – csupán száz néző örülhetett, de mire 
a csapat hazatért, már több százas tömeg várta a 
Népligetben az éjszaka kellős közepén. Szóltak a 
régi és az új dalok, s zengett a rigmus: ”Bajnokcsa-
pat!”
Harmincegyedszer az FTC történetében. Hadd go-
noszkodjunk kicsit: az Újpest 135. születésnapján...
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24www.fradi.hu ! A Honvéd elleni mérkőzés után Boli és Zubkov 9-9,
Isael és Tokmac 7-7 góllal állt a házi NB I-es góllövőlistán

AZ FTC BAJNOKCSAPATA

Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf 
Dávid, Szécsi Gergő
Hátvédek: Abraham Frimpong, 
Lovrencsics Gergő, Leandro de 
Almeida, Eldar Civic, Botka End-
re, Otigba Kenneth, Miha Blazic, 
Marcel Heister, Lasha Dvali, 
Csontos Dominik
Középpályások: Somália, Ihor 
Haratin, Sigér Dávid, Vécsei 
Bálint, Gastón Lodico, Csonka 
András, Szánthó Regő, Michal 
Skvarka
Csatárok: Tokmac Chol Nguen, 
Olekszandr Zubkov, Mikalaj Szig-
nyevics, Franck Boli, Szerető 
Krisztofer, Isael da Silva Barbo-
sa, Varga Roland
Kerettag volt még: Ammar 
Ramadan, Bőle Lukács, Danyilo 
Ihnatenko, Sztefan Szpirovszki, 
Varga Ádám
A szakmai stáb: Sergei Rebrov 
(vezetőedző), Alberto Bosch, 
Máté Csaba, Unai Melgosa Zoril-
la (másodedzők), Balogh Tamás 
(kapusedző), Bali Péter (erőnléti 
edző), Kovács Bence (erőnléti 
asszisztens), Haáz Ferenc (tech-
nikai vezető), Jeferson Alex 
dos Santos (technikai edző), dr. 
Pánics Gergely, dr. Reha Gábor 
(csapatorvosok), Peter Friar, 
Nagy Richárd (fizioterapeuták), 
Lipcsei Gábor, Demény László, 
Makkai Ádám (masszőrök), dr. 
Kárpáti Róbert (sportpszichiá-
ter), Kökény Antal (csapatmene-
dzser), Balogh Ákos (mérkőzés- 
és videóelemző), Czakó Péter 
(szertáros) 
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25 www.fradi.hu! Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban, Észak-Macedóniában, 
Boszniában és Montenegróban is műsorra tűzték meccseinket

ÉRDEKESSÉGEK

– A Fradi az előző idényben is 
a 30. forduló után, akkor április 
27-én biztosította be az arany-
érmet. Akkor is a Honvéd ellen, 
a Hidegkuti Stadionban, érdekes 
módon vesztes (3-2) mérkő-
zésen. Ez úgy volt lehetséges, 
hogy előtte a Vidi 1-1-et játszott 
a Puskás Akadémiával, s így be-
hozhatatlan lett az FTC előnye.
– A Ferencváros tizenegyedszer 
védte meg a címét. Ez legutóbb 
24 éve, 1996-ban sikerült. 1909 
és 1913 között zsinórban ötször, 
1926 és 1928 között háromszor 
lett bajnok az FTC.
– Az NB I-ben legutóbb, kere-
ken tíz éve, a Debrecen tudott 
ismételni.
– Leandro de Almeida, azaz Leo 
negyedszer lett bajnok az FTC-
vel, ezzel a klub legeredménye-
sebb játékosai közé lépett elő. 
Ezt a rangsort Schlosser Imre 
vezeti 7 arannyal (s további 6-ot 
nyert az MTK-val). Más klubok-
kal együtt Leo 8-szoros bajnok, 
további 3-szor a DVSC-vel és 
egyszer a ciprusi Omonia Nico-
siával.
– A jelenlegi keretből Leo 
mögött Dibusz Dénes és Varga 
Roland következik 3-3 arannyal, 
hiszen csak ők hárman voltak 
tagjai a 2016-ban győztes csa-
patnak is.
– Az idény során a Ferencváros 
már megdöntött egy rekordot: 
immár 52 meccset számlál a 
hazai veretlenségi sorozat. A ko-
rábbi, 40-es csúcsot az ősszel, 
az Újpest elleni 1-0 alkalmával 
adta át a múltnak a csapat.
– A házi gólkirályi rangsort a 
Honvéd-meccs után Franck Boli 
és Olekszandr Zubkov vezette 
9-9 góllal. Mögöttük Isael és 
Tokmac következett 7-7-tel, az 
utóbbi hetek három találatával 
már Sigér Dávid is 5 gólos.
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REBROV SZÁMOKBAN

– Sergei Rebrov a Honvéd-meccsel bezárólag 
58 bajnoki mérkőzésen irányította vezetőedző-
ként a Ferencvárost. 40 győzelem, 11 döntetlen 
és csupán 7 vereség a mérlege.
– A nyugodtan legendásnak nevezhető Jimmy 
Hogan óta (aki 1917 és 1921 között ötször lett 
bajnok az MTK-val) Sergei Rebrov az első 
külföldi edző, aki kétszer is – ráadásul egymást 
követő két évben – aranyérmet nyert a labda-
rúgó NB I-ben.
– Immár hatodik éve csak külföldi edző ve-
zette csapat futott be elsőként az NB I-ben: 
2015-ben a Videoton Joan Carillóval, 2016-ban 
a Ferencváros Thomas Doll-lal, 2017-ben a 
Honvéd Marco Rossival, 2018-ban a Vidi Marko 
Nikoliccsal, 2019-ben és 2020-ban a Ferenc-
város Sergei Rebrovval. A Fradi ukrán trénerét 
leszámítva tehát mindannyiszor más és más.

REBROV-GONDOLATOK

A Honvéd elleni meccsről: 
– Nagyon nehéz volt úgy, hogy nem lehetett itt 
minden szurkoló, sajnálom, hogy nem ünne-
pelhet velünk mindenki, aki szeretett volna. 
Örülök neki, hogy győzelemmel szereztük meg 
a bajnoki címet. Egyáltalán nem volt benne 
kockázat, hogy sokat változtattam a kezdőcsa-
patban, mindenki nagyon koncentrált az első 
perctől kezdve, komolyan vettük a mérkőzést, 
akik lehetőséget kaptak, azok éltek vele.

Az idényről:
– Minden meccsen élesen koncentráltak a 
játékosok. Úgy gondolom, nagyon nehéz címet 
védeni, ezért örülök, hogy nekünk sikerült. Sok 
meccset játszunk rövid időszak alatt, ez na-
gyon nehéz. Együtt harcoltuk ki ezt a bajnoki 
címet, a szurkolók, a játékosok, az egész klub!

A játékosokról:
– Minden játékos fontos számomra, minden-
ki hozzátett a sikerhez. Ahogy mondtam, a 
címvédés sokkal nehezebb, mint a bajnoki 
cím megszerzése elsőre. A kulcsmomentum a 
fejlődés, anélkül nem lett volna meg az újabb 
aranyérem. Holnap kapnak egy pihenőnapot a 
játékosok, de holnapután újra munkába állnak. 
Nagyon fontos meccs jön az Újpest ellen, ezt 
tudják ők is!
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külföldi edző, aki kétszer is – ráadásul egymást 
követő két évben – aranyérmet nyert a labda-követő két évben – aranyérmet nyert a labda-
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– Immár hatodik éve csak külföldi edző ve-
zette csapat futott be elsőként az NB I-ben: 
2015-ben a Videoton Joan Carillóval, 2016-ban 2015-ben a Videoton Joan Carillóval, 2016-ban 
a Ferencváros Thomas Doll-lal, 2017-ben a 
Honvéd Marco Rossival, 2018-ban a Vidi Marko 
Nikoliccsal, 2019-ben és 2020-ban a Ferenc-
város Sergei Rebrovval. A Fradi ukrán trénerét 
leszámítva tehát mindannyiszor más és más.
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! Sergei Rebrov kisfia, Nikita nagy focirajongó,
NB I-es csapatunkból Dibusz Dénes a kedvence
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NB I, 1. forduló
(elhalasztott mérkőzés):
FTC–DVSC 2-1 (2-1)
Groupama Aréna, zárt kapuk mögött
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Botka, Civic – Sigér (So-
mália, 88.), Haratin – Zubkov (Vécsei, 60.), Isael (Skvarka, 
83.), Tokmac – Boli (Szignyevics, 83.)
DVSC: Nagy S. – Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi – 
Bódi, Haris (Csősz, 66.), Tőzsér (Milunovic, 77.), Varga K. 
(Kundrák, 66.) – Szécsi, Adeniji (Garba, a szünetben)
Gól: Sigér (22., 42.), ill. Bódi (13.)
Sárga lap: Zubkov (28.), Haratin (36.), Botka (72.), ill. Páv-
kovics (64.)

NB I, 20. forduló
(elhalasztott mérkőzés):
Újpest–FTC 0-1 (0-1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, zárt kapuk mögött.
Újpest: Pajovic – Balázs, Ristevski, Heris, Burekovics – 
Nwobodo, Onovo (Koszta, 85.) – Simon (Perosevics, 78.), 
Rácz (Calcan, 64.), Pauljevics (Zsótér, 64.) – Novothny
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Botka, Civic – Sigér (Vé-
csei, 89.), Haratin – Zubkov (Skvarka, 83.), Isael, Tokmac 
(Somália, 68.) – Boli (Szignyevics, 83.)
Gól: Boli (8.)
Kiállítva: Burekovics (91.)

NB I, 26. forduló:
Puskás Akadémia–FTC 1-1 (1-1)
Pancho Aréna, zárt kapuk mögött
PAFC: Tóth B. – Szolnoki, Spandler, Meissner, Nagy Zs. 
– Van Nieff, Plsek – Slagveer (Tamás N., 67.), Knezevic, 
Gyurcsó (Favorov, 76.) – Mebrahtu (Sós, 86.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G. (Botka 74.), Blazic, Otigba, 
Heister – Haratin, Sigér (Leandro, 74.) – Somália (Skvarka, 
86.), Isael, Nguen – Boli (Szignyevics, 86.)
Gól: Lovrencsics (31., öngól), illetve Nguen (17.)
Sárga lap: van Nieff (24. és 69.), Szolnoki (43.), Plsek (64.), 
Spandler (76.), illetve Blazic (60.)
Kiállítva: Van Nieff (69.)

NB I, 27. forduló:
FTC–Diósgyőr 3-0 (0-0)
Groupama Aréna, 2725 néző
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Otigba, Botka, Civic – Hara-
tin (Vécsei, 60.), Sigér (Frimpong, 77.), Somália – Zubkov 
(Tokmac, 77.), Boli (Szignyevics, 71.), Isael (Skvarka, 71.)
DVTK: Danilovics – Sesztakov, Polgár, Szűcs K., Vági – 
Márkvárt, Iszlai (Adukor, 64.) – Hasani (Egerszegi, 75.), Rui 
Pedro (Molnár G., 60.), Kiss T. (Cortés, 63.) – Ivanovszki 
(Tabakovics, 75.).
Gól: Boli (54.), Zubkov (55.), Botka (83.)
Sárga lap: Rui Pedro (17.), Botka (30.)

NB I, 28. forduló:
Paks–FTC 2-2 (0-0)
Paks, 700 néző
Paks: Rácz G. – Osváth, Lenzsér, Gévay, Poór (Szabó J., 75.) 
– Windecker, Haraszti (Bartha, 63.), Bertus – Hahn (Sajbán, 
81.), Böde (Kulcsár D., 62.), Könyves
FTC: Dibusz – Lovrencsics (Botka, 65.), Blazic, Otigba, 
Heister – Sigér (Vécsei, 81.), Haratin – Zubkov, Isael (Somália, 
65.), Tokmac (Skvarka, 76.) – Boli (Szignyevics, 76.)
Gól: Windecker (92., 11-esből), Sajbán (96.), illetve Blazic 
(56.), Haratin (81.)

NB I, 29. forduló:
FTC–Kisvárda 1-0 (0-0)
Groupama Aréna, 2123 néző
FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Botka, Civic (Heister, 
78.) – Sigér (Csonka, 88.), Haratin – Tokmac, Isael (Boli, 59.), 
Skvarka (Zubkov, 58.) – Szignyevics (Vécsei, 77.)
Kisvárda: Minca – Hej, Beriosz, Kravcsenko, Baranyai – Szőr 
(Czene, 77.), Simovic (Avetiszjan, a szünetben) – Sassa 
(Himics, a szünetben), Obradovic (Bíró, 91.), Jelena – Tischler 
(Riznicsenko, 78.)
Gól: Sigér (75.)
Sárga lap: Isael (9.), Szignyevics (45.), Blazic (58.), illetve 
Simovic (14.), Szőr (73.), Obradovic (80.)

NB I, 30. forduló:
Budapest Honvéd–FTC 0-2 (0-0)
Hidegkuti Nándor Stadion, 600 néző
Honvéd: Tujvel – Lovric, Batik, Kamber (Cipf, 65.) – Kesztyűs 
(Nagy, 46.) – Mezghrani, Hidi, Szendrei (Irimiás, 79.), Uzoma 
– Gazdag (Amadou, 46.), Ugrai (László, 79.)
FTC: Gróf – Botka, Blazic (Frimpong, 69.), Otigba, Civic 
(Lovrencsics, 77.) – Csonka (Sigér, 69.), Vécsei (Haratin, 
78.) – Zubkov (Isael, 69.), Skvarka, Heister – Boli
Gól: Blazic (48.), Skvarka (53.)
Sárga lap: Csonka (14.), Vécsei (22.), Mezghrani (29.), Blazic 
(68.), Irimiás (82.)

BL-SELEJTEZŐ: RAJT AUGUSZTUS 18-ÁN

Miként a versenynaptárban minden esemény, a 
2020–21-es nemzetközi futballidény is csúszik a 
megszokott menetrendhez képest. A Bajnokok 

Ligája selejtezője az előselejtezővel augusztus 8-án 
rajtol el. A Ferencváros az első körben, várhatóan 
kiemeltként kezdi meg a szereplését augusztus 

18–19-én. Az első három forduló csupán egy mecs-
csen dől el, most még nehéz lenne megjósolni, hogy 
ez jó-e, vagy sem. A negyedik forduló, a playoff már 
oda-vissza vágós rendszerben zajlik, ennek időpont-

ja szeptember 22–23. és szeptember 29–30.
Odáig kellene eljutni...

! 25 éve, 1995. augusztus 23-án, az Anderlecht elleni találkozón dőlt el,
hogy labdarúgócsapatunk bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe
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Minden sportoló életében vannak holtpontok, amikor megkopik a lelkesedés, el-
halványul a motiváció, fogytán az energia. De a legkevésbé sem mindegy, hogy 
ez az állapot csak átmeneti – azaz néhány nap alatt kipihenhető –, vagy ennél 
mélyebb mentális problémáról ad jelzést. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

VIGYÁZAT, 
KIÉGÉSVESZÉLY!

! A sport csak az élsportolókat terheli meg
mentálisan, másokat felszabadít

SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT

az FTC sportpszichiátere

Utóbbi ugyanis akár kiégést is vetíthet 
előre, ami dr. Kárpáti Róbert szerint napja-
inkban egy veszélyesen aluldiagnosztizált 
jelenség. – A burnout szindróma legjellem-
zőbb tünetei közé tartoznak a közöny, az 
unalom, s a sportba vetett hit és a pályán 
megélt örömök elvesztése, amelyet aztán 
természetesen – mint a legtöbb pszichés 
problémát – idővel fizikai jelek is kísérnek. 
Egy kiégés felé tartó vagy már kiégett 
sportoló könnyebben sérül meg, gyak-
rabban lesz beteg, és nem érez magában 
elég energiát a feladatok megszokott 
színvonalon történő teljesítéséhez. A lélek 
ugyanis már tiltakozik ellene – összegzi 
a sportpszichiáter, hozzátéve: ha nem 
sikerül időben és helyesen diagnosztizálni, 
majd pedig kezelni a helyzetet, az akár 
odáig is fajulhat, hogy a versenyző egye-
nesen megutálja saját sportágát, és a be-
lefektetett munkát és a korábban kitűzött 
célokat eldobva végleg hátat fordít neki.

SZÍNEKET BELE!

Felismerni azonban nem olyan egyszerű. 
Pedig nem a modern kor még meg nem 
értett ”vívmányával” állunk szemben, 
pusztán korábban nem nevesítettük, nem 
kategorizáltuk, nem fejtegettük annak 
természetét. Leginkább csak stigmatizál-
tuk. Egy kedvét vesztett sportolóra sokkal 
könnyebb azt mondani, hogy lusta vagy 
gyenge, mint megpróbálni megérteni han-
gulatváltozása okait.

Egy konstans, de sérüléssel, beteg-
séggel nem igazolt fájdalmat pedig
egyszerűbb masszőrrel kezeltetni, mint 
mentális problémát sejteni mögötte. Rá-
adásul az edző eredményeket akar látni, 
abba pedig nehezen fér bele egy-egy 
feltöltő szünet. – Pedig a kiégés legjobb 
ellenszere a változatosság, és annak elfo-
gadása, hogy a kevesebb néha igenis több 
– mondja a szakember. – A színes edzés-
program, a kellő mennyiségű pihenés, a 
regeneráció lehetősége segíthet megtörni 
azt a monotonitást és fásultságot, ami 
elindította a sportolót a lejtőn. 

VAN KIÚT!

Márpedig ilyen meredek lejtő kortól füg-
getlenül bárki előtt teremhet. Akár egy 
tehetséges utánpótláskorú sportolóra
is leselkedhet a kiégés veszélye, ha túlzot-
tan sűrű az edzésprogramja, vagy megmé-
retések végeláthatatlan során kell helytáll-
nia. Ahogy a legtöbb esetben, itt is nehéz 
egyértelműen elhatárolni a magas kocká-
zatú csoportokat, főleg, hogy alkati kérdés 
is, ki hogyan viseli a sporttal együtt járó 
monotonitást és extrém terhelést. Annyi 
azonban elmondható, hogy a teljesítmény-
sportolók körében gyakoribb jelenség ez, 
ahol jól megszokott mozgásformákat kell a 
végtelenségig ismételgetni – úgy edzésen, 
mint versenyszituációban. A neuralgikus 
pont viszont minden egyén esetében az 
edzőjével való kapcsolat.
– A kiégés árnyékában két út marad: a 
sportkarrier lezárása és a változtatás. 
Tréneren és versenyzőjén múlik, milyen 
megküzdési stratégiát választanak együtt 
a kialakult helyzetre. Vagy belesüppednek, 
vagy képesek megújulni. Utóbbi persze 
könnyen jelentheti azt is, hogy elválnak 
útjaik, hiszen pont ez hozhatja meg a spor-
toló életébe azokat az új impulzusokat, 
amelyek segítenek neki még a lejtő
alja előtt visszafordulni. 
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A BURNOUT 
SZINDRÓMA 
LEGJELLEMZŐBB 
TÜNETEI KÖZÉ 
TARTOZNAK
A KÖZÖNY,
AZ UNALOM,
S A SPORTBA 
VETETT HIT
ÉS A PÁLYÁN 
MEGÉLT ÖRÖMÖK 
ELVESZTÉSE

! Ép testben ép lélek – így szól az ősi közmondás. Mozogj rendszeresen, 
hogy csökkentsd a stresszt! Akár a Fradiban is



Slózi a Petőfi téri grundról került csa-
patunkhoz, amelyben 1906-ban, tizen-
hét évesen mutatkozott be. A gyenge 
fizikumú, vékony srác néhány év 
elteltével a Ferencváros és a váloga-
tott alapembereként kergette őrületbe 
az ellenfél csatárait. Slózi filmsztárok-
hoz hasonlóan élte életét: tisztelői 
ládaszám küldték lakására a drága 
italokat, ajándékokat, 1911-ben pedig 
a képviselőház politikusai egy-egy 
koronát adtak össze, hogy megfes-
tessék kedvencük portréját. És ekkor, 
népszerűsége csúcsán váratlanul rob-
bant a bomba: Slózi összekülönbözött 
a Ferencváros vezetőivel, és 1916-ban 
a nagy rivális MTK-hoz igazolt.
1915-ben Schlosser a vízműveknél 
kezelőtisztként dolgozott, és amikor a 
magyar–osztrákra főnökétől elké-
redzkedett, a hivatali szabadságért 
cserébe (ne feledjük, még az amatőr 
korszakban vagyunk...) két tisztelet-
jegyet ígért neki a szívességért. Az 
FTC vezetőségéhez fordult kérése 
teljesítése végett, de semmi sem tör-
tént. Slózi megsértődött, és távozott a 
klubtól. Eleinte – gálánsan – nem fedte 
fel a tisztségviselőt, akivel összekü-
lönbözött, később hitelt érdemlően 
kiderült, hogy a Hadik laktanya melletti 
grundon őt felfedező Malaky Mihály 
intéző tagadta meg a szabadjegyeket 
Schlosser főnökének.

Schlosser Imre egész kihallgatása alatt a 
sportszerű gondolkodásnak olyan tanújele-
it adta, melyek felett nem lehet egyszerűen 
napirendre térni. A játékos – ha még oly 
amateur is – nem rabszolgája egyetlen 
klubnak, vagy intézőnek sem. Megköve-
telheti mindazokat a jogokat, melyek egy 
szabad társadalmi egyesülés minden tagját 
megilletik, és ha nem kapja meg őket, 
szabadságában áll egy más egyesületet 
választani, mely ezt inkább nyújtja. Ez 
Schlosser Imre átlépésének igazi oka 
és minden egyéb csak ráfogás.”
A teljes történet csak 1933-ban állt össze, 
amikor Slózi elmesélte a Nemzeti Sportnak 
a részleteket. Az ominózus jegykérést meg-
tagadó Malaky a játékos előtt adott át két 
belépőt a testvérének és egy idegennek.

Az egykori sajtót böngészve azért 
találunk további részleteket a különös 
ügyről. 1916. december 14-én például 
az alábbi hírt adta közre a Pesti Hírlap:

”Világosság a Schlosser-ügyben. Amit 
sportkörök, sportsajtó, előkelő sport- 
emberek egy éve minduntalan kér-
deztek, hogy miért lépett ki Schlosser 
a Ferencvárosi Torna Clubból, arra 
most feleletet adott Schlosser Imre 
a játékfegyelmet ellenőrző bizottság 
előtt történt kihallgatása alkalmával, 
mellyel egész valóságában lerántotta 
azt a leplet, mely az ő titokzatos át-
lépését a Magyar Testgyakorlók Köré-
be fedte. Vallomása szerint átlépésé-
nek oka egyes-egyedül a FTC intézője 
volt, aki jelentéktelen jegydifferenci-
ákból kifolyólag őt férfiúi és játékos 
becsületében megsértette. Schlosser 
Imre levelet intézett az FTC football -
osztályához, amelyben bejelentette, 
hogy az őt ért sérelem folytán nem 
érez magában ambíciót továbbra is 
az FTC csapatában játszani, ez a levél 
azonban elkallódott. Ekkor megindul-
tak ellene a hírlapi hajszák, megvádo-
lások, gyanúsítások és rágalmazások, 
ugyanakkor, amidőn másrészről 
deputációval, egyéni megbízatások-
kal, barátok, kollégák és hivataltársak 
révén mindent megpróbáltak, hogy őt 
régi klubjában visszatartsák. Egyedül 
a sérelmét felidéző footballintéző 
zárkózott el.

# VENDÉGTOLL 
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Sok olyan játékosunk akadt az elmúlt százhúsz esztendőben, aki riválishoz igazolt, 
akadt, aki végleg elment, mások visszajöttek, de olyan játékos csak egy játszott nálunk, 
akinek az átigazolásáról társadalmi vita bontakozott ki Magyarországon. Schlosser Im-
réről, azaz Slóziról van szó. A leggörbébb lábú magyar futballistáról, aki a maga korá-
ban világviszonylatban is klasszisként húzta fel magára a zöld-fehér mezt. 
SZÖVEG: SZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ

SLÓZI ÉS A 
TISZTELETJEGY

Ő UTÁNAM LÉPETT, 
DE AZ ORRA ELŐTT 
ÚGY BEVÁGTAM 
AZ AJTÓT, HOGY 
CSAKNEM NEKI- 
VÁGTAM. 
KIJELENTETTEM, 
HOGY TÖBBÉ  
AZ FTC-BEN 
NEM JÁTSZOM

Amikor ezt Schlosser szóvá tette, Malaky
ingerülten válaszolt, összeszólalkoztak.
Adjuk át Schlossernek a szót:

”Alaposan megmondtam a véleménye-
met. Malaky is dühbe jött, fegyelmivel 
fenyegetőzött, mire én ott akartam hagyni 
a különszobában a zajos vita végén. Ő 
utánam lépett, de az orra előtt úgy bevág-
tam az ajtót, hogy csaknem nekivágtam. 
Kijelentettem, hogy többé az FTC-ben nem 
játszom. (…) Az bántott leginkább, hogy 
senki még csak felém sem nézett, senki nem 
kérdezte meg tőlem, mi történt, mi a baj. 
Csak áprilisban keresett fel a hivatalom-
ban az FTC tisztikarából kiküldött négy úr, 
hogy hivatalosan megtudja szándékomat. 
Elmondották, hogy az egyesület vizsgálatot 
indított a dologban s tudni akarják, mi a 
végső szándékom. Erre én kinyitottam az 
ajtót s azt mondottam: – Uraim, ez a vála-
szom! (…) Erre hazamentem a hivatalból, 
feleségemnek elmondottam, mi történt, rá-
borultam az asztalra és keservesen sírtam... 
Sírtam, sírtam és velem sírt a feleségem...”
1916 nyarán Schlosser Imre magára öltötte 
a kék-fehér mezt, s az MTK játékosa lett.
A több hónapig húzódó ügyben mindkét 
érintett klub vezetője, Springer Ferenc 
(FTC) és Brüll Alfréd (MTK) is megszólalt, 
amire szükség is volt, mert az átigazolás 
miatt a két klub a sportbéli érintkezést 
megszakította egymással.” Aztán az ügy 
hullámai lassan elcsitultak, Slózi időközben 
eligazolt az MTK-ból is, külföldi edzőséget 
vállalt, majd nagy körök után 1926-ban 
hazatért a Ferencvárosba, a klub 1928-ban 

”
jutalomjátékot” is rendezett neki visszavo-

nulása alkalmából.
1925-ben Slózi idős édesapja azt nyilatkoz-
ta a Nemzeti Sportnak, hogy amikor a fiát 
behívták katonának, Springert kérték meg, 
hogy intézze el a felmentést, de ő azt vála-
szolta, hogy csak a saját fiát fogja felmen-
tetni. Slózi bácsi szerint ez a keserű affér is 
válóok volt a jegymizéria mellett.
Hogy Schlosser és Malaky megbékélt-e egy-
mással, arról már csak a kortársak tudnának 
hitelt érdemlően nyilatkozni. Mindenesetre 
1925-ben Malaky az MLSZ társelnökeként 
a tudósítás szerint 

”
néhány meleg szóval 

üdvözölte” a 75. válogatott mérkőzésére 
készülődő Schlossert.
Hiszen fradista fradistának nem lehet
farkasa…

VENDÉGTOLL #

31 www.fradi.hu! Schlosser kapusa volt a hoki elődjének
számító bandycsapatunknak



” Minden csapat életében vannak változá-
sok, nálunk egy picit a fiatalítás ideje jött 
el” – kezdte Madaras Norbert, az FTC vízi-
labda-szakosztályának elnöke a BL-győztes 
férfi együttesünk igazolásaival kapcsolatban. 

” Az itthoni fiatalok közül a legjobb kettőt 
választottuk ki, nem választottam volna mást 
helyettük. Bizonyosan kell majd nekik idő, de 
tavaszig lesznek olyan jók, hogy nem fogjuk 
észrevenni, hogy ők fiatalabbak vagy újoncok”
– mondta Madaras Norbert, aki a női csapat új 
játékosai esetén is a fiatalítás koncepcióját ne-
vezte meg fő célként. Ez meg is valósult, hiszen 
az együttes átlagéletkora 23 év lesz a követke-
ző szezonban.
Férfi csapatunk két új játékosa korosztályaik 
legtehetségesebb pólósai közé tartozik. Ezt 
jól jelzi, hogy Fekete Gergő 2016-ban, Vigvári 
Vendel pedig 2017-ben kapta meg a legjobb 
utánpótláskorú játékosnak járó Szalay Iván-dí-
jat. ” Egy őserő, akit azonban még fel kell 
építeni – kezdte Fekete Gergő jellemzését 
vezetőedzőnk, majd így folytatta: – Nagyon 
sokoldalú, sok posztra képezhető játékos, 
akiben megvannak a lehetőségek. Tud 
centerezni, a bekkelés részét pedig 
meg fogjuk tanítani neki. Ilyen típusú 
játékosra van szüksége a váloga-
tottnak és nekünk is” – mondta el 
véleményét Varga Zsolt. Fekete 
Gergőről érdemes még tudni, hogy 
már 13 évesen debütált a felnőtt ob 
I-ben és fiatalon nevelőegyesülete, a 
Debrecen erőssége volt. Mindemel-
lett remekül szerepelt az utánpótlás 
válogatottakban is, hiszen bronzér-
mes volt kétszer az ifjúsági világ-
bajnokságokon, valamint egyszer a 
korosztályos Európa-bajnokságon.

Vigvári Vendel már felhívta magára a vízilabda-sze-
retők figyelmét fantasztikus góljaival és megoldása-
ival. Fiatal pólósunk a medencén túl is rengeteget 
foglalkozik a vízilabdával, hiszen elemez és videókat 
vág többek között példaképéről, Varga Dénesről, 
akivel mostantól egy csapatban szerepel majd. ”Iga-
zi húzóembere volt az UVSE-nek, ő lőtte a góljaik 
nagy részét. Egyelőre egy klasszikus kapásoldali 
játékos, ettől függetlenül szeretném őt is fejleszteni 
minden úton-módon, hogy minél sokoldalúbban 
tudjon játszani. Alapvetően egy nagyon jó hozzá-
állású és nagyon jó képességű játékosról van szó” 
– adott rövid jellemzést Vigváriról Varga Zsolt.

az együttes átlagéletkora 23 év lesz a követke-

Férfi csapatunk két új játékosa korosztályaik 
legtehetségesebb pólósai közé tartozik. Ezt 
jól jelzi, hogy Fekete Gergő 2016-ban, Vigvári 
Vendel pedig 2017-ben kapta meg a legjobb 
utánpótláskorú játékosnak járó Szalay Iván-dí-

Egy őserő, akit azonban még fel kell Egy őserő, akit azonban még fel kell 
 – kezdte Fekete Gergő jellemzését 

Nagyon Nagyon 
sokoldalú, sok posztra képezhető játékos, sokoldalú, sok posztra képezhető játékos, 
akiben megvannak a lehetőségek. Tud akiben megvannak a lehetőségek. Tud 
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www.fradi.hu 32 ! Vigvári Vendel 15 meccsen 35 gólt dobott tavaly az
ob I-ben, valamint hiba nélkül lőtte be mind a 13 büntetőjét

Bejelentette új igazolásait az FTC-Telekom Waterpolo, amelynek férfi csapatához Fekete 
Gergő (20) és Vigvári Vendel (18) csatlakozik, míg a női együttesünkhöz Jenei Kata (21), 
Kuna Szonja (22), Valentin Kamilla (19) és Vályi Vanda (20) érkezik. SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

   FIATALOKKAL 
ERŐSÍTETTÜNK

Négy olyan fiatalt igazoltunk női csapa-
tunkba, akik a jövő magyar válogatott-
jának tagjai lehetnek, éppen ezért veze-
tőedzőnk, Béres Gergely elégedetten 
kezdheti meg a munkát a következő sze-
zonra. ” Az új játékosok közül kiemelkedik 
Vályi Vanda, aki nagyon nagy erősítés a 
Fradinak! Lendületes pólós, aki a buda-
pesti Európa-bajnokságon is megmutatta, 
hogy fiatal kora ellenére szinte már kész 
játékos” – mondta az Eb-bronzérmes, 
Európai Szuperkupa-győztes és már világ-
bajnokságot is megjárt pólósról Béres Ger-
gely, aki így folytatta a jellemzések sorát.

”Kuna Szonját régóta figyeltük, még 
mielőtt kiment az Egyesült Államokba, a 
BVSC-ben is megkerestük tavaly. Kimon-
dottan szerettem volna őt leigazolni, ha 
lehet ilyet mondani, akkor a kívánságlis-
tám elején volt, mert egy jó, dinamikus 
játékos, aki érti a vízilabdát” – nyilatkozta 
edzőnk Szonjáról, aki az UVSE-vel három 
bajnokságot nyert, LEN Kupa-győztes 
és BL-ezüstérmes volt. ”Centert minden-
képpen szerettünk volna igazolni, hiszen 
Bujka Barbara távozása óta nem volt 
klasszikus centerünk a keretben.
Valentin Kamilla junior válogatott keret-

Ezzel tehát végleges csapataink kerete, 
így megkértük Madaras Norbertet, hogy 
fogalmazza meg a célokat. ” Nagyon jó férfi 
csapatunk lesz, így nem lehet más a cél, 
mint a győzelem. Vagyis az eddig elnyert 
címeinket védjük meg a hazai porondon! 
Nemzetközi szinten ugyan rutinból keve-
sebb lesz, de azt gondolom, hogy most is a 
legjobb négy-öt csapat között vagyunk és 
mindenkit legyőzhetünk” – mondta szakosz-
tályunk elnöke, majd kitért női együttesünk-
re, melynek ez lesz a negyedik szezonja. 

”Célunk az, hogy lépjünk feljebb, és álljunk 
fel a dobogóra ebben az évben, és játsz-
szunk döntőket. Azt hiszem, hogy közelebb 
is vagyunk hozzá, mint valaha voltunk.”

tag, akiben nagyon nagy lehetőség van. 
Úgy gondolom, hogy ő is a jövőt jelenti és 
a következő olimpiára eséllyel pályázik a 
posztján, ezért szerettük volna elhozni az 
UVSE-től. Jenei Kata tavaly már játszott a 
Fradi ob I/B-s csapatában kölcsönszerző-
déssel. Nagyon tetszett a hozzáállása, egy 
példaértékű fiatal sportolóról van szó, aki 
annak ellenére, hogy sokat játszott Tata-
bányán, még mindig csak 21 éves. A keret 
hasznos tagja lehet” – zárta gondolatait az 
érkezőkről Béres Gergely.
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VÍZILABDA #

! Fekete Gergő 14 meccsen 34 gólig jutott az ob I előző kiírásában,  
összességében 98 gólos a magyar bajnokságban



# KÉZILABDA 

34www.fradi.hu ! 2017-ben csoportmásodikként, 2016-ban, 2018-ban és 
2019-ben csoportharmadikként jutottunk a nyolc közé

Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata a 2016–2019 közötti négy negyed-
döntős szereplés után a Bajnokok Ligája 2019/2020-as kiírásában nem jutott be a 
legjobb nyolc közé. Utólag azt mondhatjuk, a legjobbkor, hiszen a koronavírus-járvány 
miatt a BL egyenes kieséses szakaszát elhalasztották, a negyeddöntőket valószínűleg 
törlik is. Az ősszel (remélhetőleg) rajtoló újabb évadban ismét merészek a célok; elő-
ször persze a főtáblára kell feliratkozni. A Zöld & Fehér nyomdába adása után derült 
csak ki, sikerült-e – a döntés a zöld asztalnál született meg. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

FIATALSÁG, 
ERŐ, AMBÍCIÓ

SZERETNÉK MINÉL 
TÖBB CÍMET NYERNI 
A FRADIVAL, REMÉLEM, 
EZ SIKERÜL IS. EZZEL 
A JÁTÉKOSKERETTEL 
MEGVAN A REALITÁSA 
ANNAK, HOGY MINDEN 
SOROZATBAN 
ELÖL VÉGEZZÜNK

norvég Vipers, a román Ramnicu Valcea és az orosz 
Rosztov-Don. További tizenketten pályáztak a még 
szabad hét pozícióra, köztük a Ferencváros is. Az 
EHF végrehajtó bizottsága a Zöld & Fehér nyomdá-
ba adása után, de még megjelenése előtt, június 19-i 
ülésén jelölte ki a kedvezményezetteket. Ha valóban a 
nyilvánosságra hozott szempontok szerint tette ezt – 
létesítményhelyzet, televíziós közvetítési lehetőségek, 
nézőszám, közelmúltbeli kupaszereplések mérlege, 
a kézilabda mint termék eladhatósága –, akkor nem 
lehetett kétséges a végeredmény. Mi ezért abból a fel-
tételezésből indulunk ki, hogy a július 1-i BL-sorsoláson 
a Ferencváros is érintettként izgulhat. 
Annál is inkább, mert némi szerencsével az előttünk 
álló szezonban számos vágy és álom beteljesülhet. 
Amint azt az Érdről érkezett válogatott kapus, Janurik 
Kinga megjegyezte:

A Ferencváros éveken át egyértelműen ott volt 
Európa nyolc legjobb klubja között; de ugyanilyen 
egyértelműen egyszer sem jutott számára hely a Final 
Fourban. 2016-tól négy éven át négyszer rugaszko-
dott neki ennek a magasságnak, de mindannyiszor 
kettős vereséggel búcsúzott, egyszer-egyszer a Győri 
Audi ETO és a CSM Bucuresti, kétszer a Rosztov-Don 
ellenében. A 2019/2020-as kiírásban aztán a második 
csoportkörben rekedt a csapat, így semmiféle hatás-
sal nincs rá, hogy szeptember elején a Papp László 
Budapest Sportarénában megrendezhető lesz-e a 
folytatás.
Az előttünk álló kontinentális kupaszezonnak viszont 
minden eddiginél ”izmosabb” esélyekkel vág neki a 
Fradi, köszönhetően az érdemi erősítéseknek. (La-
punk előző számában már bemutattuk az új keretet.) 
Csakhogy ezúttal az is kérdéses volt, mely trófeáért 
szállhat versenybe a csapat. A hazai NB I félbesza-
kadásakor ugyanis a Győr és a Siófok mögött a 
harmadik helyen állt, így bár a szövetség határozata 
értelmében végeredményt nem hirdettek, a BL-kvóták 
odaítéléséről dönteni kellett. Az MKSZ e jogot tulaj-
donképpen átruházta az európai vezető testületre, 
hiszen a Győr mögött azonos kompetenciával mindkét 
együttest nevezte a BL-re, az EHF pedig csupán az 
FTC jelentkezését fogadta be, a Siófokét elutasította.
Ám ez csak részsiker. BL-selejtezőket egyelőre nem 
lehet játszani, ezért a pálya helyett az EHF bécsi szék-
helyén talált gazdára a tizenhat hely. (Ősztől új módi 
szerint, két nyolcas csoportban kezdődik a játék, de 
ez a létszámon nem változtat.) Első körben kilencen 
kerültek fel a főtáblára: a Győr mellett a dán Esbjerg 
és Odense (a legsikeresebb nemzet képviselőiként 
jutottak e kettős kontingenshez), a francia Metz, a 
német Dortmund, a montenegrói Buducsnoszt, a 

KÉZILABDA #

35 www.fradi.hu! Női kézilabdásaink hazai átlagnézőszáma 967 
(a BL-t is számítva 1430), míg a férfiaké 533 a lezárt idényben

” Szeretnék minél több címet nyerni a Fradival, 
remélem, ez sikerül is. Ezzel a játékoskerettel 
megvan a realitása annak, hogy minden sorozat-
ban elöl végezzünk. Azt a célt kell kitűzni magunk 
elé, hogy megnyerjünk mindent, és ismerve a 
csapattársakat, mindannyiunk szeme előtt ez fog 
lebegni. Fiatal, erős és ambícióval teli a csapat.”
Amelyet a továbbiakban a szövetségi kapitány irá-
nyít, hiszen Elek Gábor a győriek trénerével, Danyi 
Gáborral ezután is ellátja e feladatot. A két rivális 
klub mesterét az év elején kérték fel az olimpiai 
selejtező levezénylésére, ám mivel a kvalifikáci-
ós torna jövő tavaszra halasztódott, a két Gábor 
megbízatása is addig szól. Azaz minimum addig – 
remélhetőleg a tokiói olimpiáig.
Ez ugyanis mindjárt kétszeresen jó hír lenne. 
Azt jelentené, hogy jövő nyáron megrendezik 
a játékokat, méghozzá a magyar női kézilabda- 
válogatott részvételével.

HÁFRA NOÉMI 
ELISMERÉSE

Bár a BL-szezon félbeszakadt, a 
sportág hívei ezúttal is intenzíven 
szavazták meg az All-star csapa-
tot. Több mint 23 ezer voks alap-
ján alakult ki a Leynaud (Győr), 
Solberg (Esbjerg), Neagu (CSM 

Bucuresti), Oftedal (Győr), Asma 
Elghaoui (Ramnicu Valcea), Vjahir-
jeva (Rosztov-Don), Radicsevics 

(Buducsnoszt) kezdőhetes, nekünk 
pedig attól válik mindez értékes 

információvá, hogy a legjobb fiatal 
játékos díját Háfra Noémi nyerte el. 
A legjobb fiatal BL-csapat remélhe-
tőleg jövőre az FTC lesz – ha nem is 

osztanak ilyen díjat, akkor is. 

Janurik Kinga
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# ÖRÖKZÖLD 

! Női csapatunk kétszer jutott BL-fináléba: 1971-ben a Szpartak 
Kijev, 2002-ben a Kometal Skopje volt sajnos jobb 2 góllal

NEGYVEN ÉVE
A FRADIÉRT

Pádár Katalin története azok közé tartozik, akik nem a 
Ferencvárosnál, hanem a Ferencvárosért dolgoznak. 
Katika – ahogy a többség szólítja – 1980. június 17-én 
töltötte élete első munkanapját a Ferencvárosnál, azaz 
immáron negyven éve hivatalosan is fradista.

” Annyi mindent csináltunk a negyven év alatt, hogy 
olyan, mintha itt váltottam volna munkahelyet – 
mondta főszereplőnk mosolyogva nem sokkal azután, 
hogy a magazinunk júniusi lapszámának címlapsztori
ját illusztráló Hajdu Attilafotón felfedezte a saját 
munkáját is. – Az egész egyesület felbolydult, amikor 
a labdarúgók a Bajnokok Ligájában szerepeltek, min
denki lázban égett, és mindenki csinált mindent… Vala
mennyien jegyeket árultunk vagy varrtuk a mezekre a 
feliratokat, mert annak idején még nem úgy nyomták 
rá a reklámokat, hanem fel kellett varrni őket. Kaptam 
egy varrógépet a pénztárba, és ezt csináltam én is.”
Katika pénztárosként került az FTC-hez negyven évvel 
ezelőtt, ahogy akkoriban félig tréfásan emlegették, 
a klub második legfontosabb embere volt az aktuális 
elnök mögött, hiszen a sportolók legtöbbször tőle 
kapták a fizetésüket. Manapság a kézilabda-szakosz-
tály pénzügyi osztályán dolgozik, de a mentalitása és a 
hozzáállása mit sem változott: ott segít, ahol tud.

” Szerencsém volt, hogy ez a negyven év így alakult, 
hiszen a világ, az ország és a Fradi is sok vihart meg
élt ennyi idő alatt. Rengeteget változott a klub az évti
zedek során, de még mindig megvan az a bensőséges, 
családias légkör, amiről annyit beszélünk. Ezzel együtt 
erős egyéniségek dolgoznak itt, és erre szükség is van, 
mert ez azért nem a hímzőszakkör. Kell a határozott
ság, és kell a másik iránti tisztelet. Ma már másképp 
értékelik, ha valaki negyven évig egy helyen van, 
de amikor én születtem, még úgy szocializálódtunk, 
hogy jutalmazták a hűséget, a lojalitást. Életforma a 
Fradinál dolgozni,  bár nem is nagyon tudom, milyen 
máshol lenni, mert én végig itt voltam, és ezt egyálta
lán nem bánom.”

Pádár Katalin 1980. június 17-én töltötte élete első munkanapját a Ferencvárosnál, 
s mostanra már a tizenkétezrediken is bőven túl van. A kézilabda-szakosztály 
pénzügyi intézője tüneményes személyiségével immáron negyven éve építi, 
erősíti, formálja a klubot. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

KÉZILABDA #

37 www.fradi.hu! Szeptember 6-án indulnak az NB I-es 
kézilabda-bajnokságok

Ha eleinte csak egyéni programmal is, de június 15-én elkezdte a felkészülést a kö-
vetkező szezonra férfi kézilabdacsapatunk, amelynek keretében két változás történt 
még június elején. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

ÓRIÁSI HARC 
VÁRHATÓ  
KAPUSPOSZTON

NEM BÍRTÁK SPORT NÉLKÜL

Férfi kézilabdázóink május 18-tól teljes pihenőt kaptak, 
de a legtöbb játékos ezeket a heteket sem bírta spor-
tolás, illetve a csapattársak nélkül. Szlovák válogatott 

kapusunk, Marian Zernovic a párjával a 2024 méter ma-
gas Chopok hegycsúcsot mászta meg az Alacsony-Tát-
rában, Bujdosó Bendegúz lefutotta a félmaratoni távot, 

Imre Bence és Győri Kristóf kosárlabdával próbálták 
enyhíteni a labdaéhségüket, a horgászat élményével 

többen is éltek, de paintballozni az egész csapat közö-
sen elment, és társasjátékozni is összegyűltek olykor 

öten-hatan.

A járvány okozta helyzetre, valamint a bajnokság 
felfüggesztésére és törlésére a kézilabdacsapatok kü-
lönbözőképpen reagáltak. Tapasztalat nélkül nehezen 
lehetett megítélni, hogy mi a kedvező megoldás, ez 
okozta az újrakezdéssel kapcsolatban az eltérő véle-
ményeket. A Ferencvárosnál például a nők májusban 
és júniusban közös szinten tartó edzéseket végeztek, 
a férfiak azonban csak az új szezonra való felkészülés 
kezdetén csaptak bele ismét a munkába. Igaz, a szo-
kásosnál jóval korábban. Az első közös edzésre csak 
július 8-án kerül sor, de az erőnléti felkészítést egyéni 
tréningekkel már június 15-én elkezdte a szakmai stáb.
Ezt az előírt munkát végezte már Deményi Xavér is, 
akinek az átigazolását június elején jelentette be a szak-
osztály. A 21 éves kapus Tatabányáról érkezett, koráb-
ban végigjárta a korosztályos válogatottakat, szerepelt 
az ifjúsági olimpián is, és a felnőtt B válogatottban is 
bemutatkozott már.

”A fejlődésem szempontjából meghatározó állomás 
lesz a Ferencváros, ahol minél több játéklehetőséget 
szeretnék kapni – mondta Deményi Xavér. – Na-
gyon megtisztelő, hogy kimondottan engem akart 
a szakmai stáb, és nagyon tetszett az a jövőkép 
is, amit a vezetők felvázoltak. Az is erős érv volt a 
Fradi mellett, hogy budapesti születésű vagyok. Úgy 
érzem, csak rajtam múlik az, hogy mit hozok ki ebből 
a lehetőségből. Az biztos, hogy nagyon szeretnék élni 
vele.”
Deményi Xavér érkezésével négy kapus lett volna a ke-
retben, ezért Merkovszki Pál a távozás mellett döntött, 
s Gyöngyösre igazolt. Marian Zernovic, Győri Kristóf és 
Deményi Xavér között így is óriási harc lesz a csapatba 
kerülésért.
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TEHETSÉGEK AZ ORSZÁ-
GUNK MINDEN PONTJÁN 
UGYANÚGY VANNAK, 
MINT A VILÁG BÁRMELY 
RÉSZÉN. CSAK VALAMI 
BELÜLRŐL HIÁNYZIK, 
A BELSŐ ELSZÁNTSÁG, 
A TÖRHETETLEN VÁGY

Kiss Baranyi Sándor tíz éven át dolgozott a Magyar 
Labdarúgó-szövetségben, 2015-ig a Bozsik program 
vezetőjeként, illetve 2013 és 2018 között az edzőkép-
zésben, majd a nyíregyházi Bozsik Akadémia igazga-
tója is volt, mielőtt 2020 januárjában a Ferencváros-
nál Prukner László munkatársa lett.

” A futball valamennyi területén szereztem tapasz-
talatot, az amatőr és a gyermek labdarúgásban, 
szövetségi és klubszinten is dolgoztam, és ezt nagy 
értéknek érzem, főleg, hogy a mostani feladatkö-
römben megjelenik mindaz, amit az eddigi pálya-
futásom során megtapasztaltam és felépítettem 
magamban – felelte a szakember, amikor arról 
kérdeztük, az előző állomáshelyei közül melyikhez 
áll legközelebb a mostani szerepköre. – Prukner 
László az utánpótlás vezetője, nagyon tisztelem őt, 
mély nyomokat hagyott bennem a pedagógusi tevé-
kenysége, az utánpótlásban végzett munkája és a 
Kaposváron, illetve a Fradi felnőtt csapatánál elért 
eredménye, vagyis evidencia volt számomra, hogy 
az ő irányvonalát kell képviselnem nekem is.”
Kiss Baranyi Sándor 2020 januárja óta tevékenykedik 
klubunknál, a koronavírus-járvány idején pedig bőven 
jutott idő feltérképezni az utánpótlást.

” Menet közben radikálisan nem illik belenyúlni egy 
működő programba, de nem is volt erre szükség. 
Prukner László, Palásthy Norbert, Szűcs Mihály és 
én rengeteget beszélünk egymással, az észrevétele-
immel pedig talán már eddig is hozzá tudtam járulni 
a munkához. Most már minden rezdülést, aprósá-
got, finomságot láttam, ami az utánpótlásunkra 
jellemző, és a következő időszak lehet az, amikor 
egy-két innovációt az én elképzeléseimből is beépí-
tünk a munkába.”

A köztünk élő legendák és a Ferencváros belső ereje azt a pluszt is jelentheti, 
amely nemzetközi szinten is elismert futballisták képzéséhez szükséges – vallja 
Kiss Baranyi Sándor, aki az elmúlt fél évben alaposan feltérképezte klubunk lab-
darúgó-utánpótlását.  
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

ÁLMAINK HÁZA, 
ÁLMAINK CSAPATA

! Kiss Baranyi Sándor többek között Szűcs Mihályt 
és Gera Zoltánt is tanította edzőképző tanfolyamon

A vezető feladatlistája meglehetősen összetett, 
délelőttönként rendszerint a stratégiai tervezés, az 
előkészítés, valamint az előző nap értékelése zajlik, 
14 órától kezdődően pedig jönnek az edzők, a játéko-
sok, kezdődik az aktív élet a sporttelepen, s ezzel 
együtt a napi teendők megvalósítása és koordinálása 
következik.

” Prukner Laci ismerte a szakmai profilomat, tudta, 
hogy több területen is tudom támogatni a munkáját, 
ő felel az egész utánpótlásért, én pedig mindenben 
segítem őt. A legfontosabb feladatom a tehetsé-
gek azonosítása, kiválasztása, az erősségeik és a 
fejlesztési területeik meghatározása, majd ezek ko-
ordinálása. Régen magyar egyéniségek jellemezték 
a Fradit, én is úgy lettem a futball szerelmese, hogy 
a nagyapám Varga Zoliról, Ebedliről, Nyilasiról ára-
dozott. Felnőtt szinten a magyar futballban újra a 
helyén van a Ferencváros, Európában is megmutat-
ta magát, prosperál, és most a legfőbb küldetésünk 
az lehet, hogy olyan egyéniségeket neveljünk ki, akik 
az első csapat húzóembereivé tudnak válni.”
Kiss Baranyi hozzátette, számos külföldi tanulmány-
úton járt, valamint hazánkban is rengeteg területen 
figyelte a gyerekeket, és azt látta, hogy a tehetségek 
itthon ugyanúgy megvannak, mint az irigyelt orszá-
gokban.

UP Kiss Baranyi Sándor

FUTBALL #

www.fradi.hu39! Kiss Baranyi Sándor tíz éven keresztül 
Nyilasi Tiborral dolgozott együtt az MLSZ-ben

” Tehetségek mindenhol szalad-
gálnak, mindegy, hova megyek, 
látok olyan képességű fiatalokat 
az országunk minden pontján, 
mint a világ bármely részén. 
Csak valami belülről hiányzik, 
az a belső elszántság, a törhe-
tetlen vágy, hogy a Fradi felnőtt 
csapatában játsszak, hogy a 
stadionban húszezren nekem 
tapsoljanak. Ezért szoktam a kol-
légáknak mindig a házépítéshez 
hasonlítani az utánpótlás-neve-
lést. Amikor megkérdezem tőlük, 
mi az építkezés első lépése, min-
dig a tervezést vagy az alapo-
zást mondják. Pedig szerintem az 
első lépés, hogy meg kell álmod-
nunk magunknak a házunkat. 
Vagyis a gyerekeknek meg kell 
álmodniuk, hogy lehet belőlük 
Nyilasi, Ebedli, Szokolai, Varga 
Zoli, Szűcs Mihály, Keller József 
vagy éppen Hajnal Tamás… És 
hol máshol kaphatnák meg a 
gyerekek ehhez a kellő pluszt, 
mint a Ferencvárosnál, ahol a le-
gendák közt vannak. Ahol az Eu-
rópa-ligában szereplő futballis-
tákkal szimbiózisban élnek, vagy 
a Bajnokok Ligájában szereplő 
kézilabdásokkal és vízilabdázók-
kal egy légtérben lehetnek.”
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MOZDULJ KI!
ÚJ FRADI STREETWEAR KOLLEKCIÓ

Ha túllépnél a mezes szurkoláson és a kedvenceid szellemiségében született pólók-
ban feszítenél, akkor a Fradi Streetwear új kollekcióját neked találták ki. Hétközna-

pokra, a lelátóra, konzolos gamer bulikra, bárhová beillesztheted a jól kombinálható 
darabokat. A leghitelesebb modelleken mutatjuk be a vagány pamutpólókat.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

! Az új kollekcióval 50 fölé bővült a Fradi streetwear 
termékek száma a Fradi Shopban

DIVAT #

41 www.fradi.hu! Az idei hazai mérkőzésmezek 50%, az idegenbelik pedig 
58% kedvezménnyel vásárolhatók meg a Fradi Shopban!

Szó szerint a szíveden viselheted 
a kedvenc klubod sorsát. Letisztult 
fehér alapra került a régi címer.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu

Fekete alapon terepmintás Fradi 
felirat, lezser fazonnal. Kopottas 
farmerrel a legjobb választás.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu
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42www.fradi.hu ! Gyermeknap alkalmából pólótervezési pályázatot indított 
a Fradi a fiataloknak. A nyertes terv majd a shopba is kikerül

Ha az egyszerű feliratnál többre 
vágynál, akkor egy absztraktabb 
mintát ajánlunk.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu

Zöld alapra, terepmintával írták fel 
kedvenc csapatotok nevét. Azoknak, 
akik kicsit elvegyülnének. Azért 
a pamut sorton visszaköszön a címer.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu

DIVAT #

43 www.fradi.hu! Miha Blazic a Felcsút ellen játszotta az FTC-ben a 100. tétmeccsét  
(77 NB I, 7 MK, 16 nemzetközi), s ezeken 10 gólt jegyzett

Ennél egyértelműbben nem is fejez-
heted ki, hogy kik jelentik számodra 
a sportot. Az övtáska pedig prakti-
kus, és most megint divatos kiegé-
szítőnek számít.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu

Ez a kollekció legvagányabb pólója. 
Első blikkre bármelyik betondzsun-
gelre hangolt márka brandingelt 
pólója is lehetne, de ez bizony 
100%-ban Fradi.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu
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# FUTBALL

! Az U14-es korosztály kiválasztóján 74 gyermek 
vett részt, közülük 15 jutott túl az első rostán

Megújul a kiemelt utánpótlás-korosztályokban a bajnokság 
lebonyolítása, illetve néhány helyen a Ferencváros edzői 
stábjaiban is lesz változás a 2020/2021-es idényben. 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

AKADÉMIA
LETT A FRADI IS

”Nagyon fontos, hogy valamennyi utánpótlás-kor-
osztályunk az első nyolcba kerüljön ősszel, vagyis a 
játékosok fejlődése mellett a csapat teljesítménye is 
prioritást élvez a cél elérése érdekében. Tavasszal 
pedig, amikor a hét legerősebb riválissal játszha-
tunk, még nagyobb hangsúlyt fektethetünk a gyere-
kek fejlesztésére, képzésére. A három felső korosz-
tályunk bekerült az akadémiai programba. Ezekben 
a korosztályokban komoly képesítéssel rendelkező 
edzőket alkalmazunk, akiknek van tapasztalatuk 
a felnőtt futballban is, hiszen a tehetségeket minél 
inkább ebbe az irányba orientáljuk. Az akadémiai 
program lehetővé teszi, hogy bővítsük a szakmai 
stábokat, például pluszedzőket vegyünk fel, akik 
segítik az egyéni képzést, ezáltal differenciáltabb, 
jobb minőségű munkát végezhetünk.”

EZEKBEN A KOR- 
OSZTÁLYOKBAN 
KOMOLY KÉPESÍTÉS- 
SEL RENDELKEZŐ 
EDZŐKET 
ALKALMAZUNK, 
AKIKNEK VAN 
TAPASZTALATUK 
A FELNŐTT 
FUTBALLBAN IS

Sosem látott módon alakította a világjárvány a lab-
darúgó-utánpótlásban is az elmúlt hónapokat, és bár 
bízunk benne, hogy nem ismétlődik meg a helyzet, a 
Ferencváros a különös időszakot is jól oldotta meg.

” Szeretném megköszönni a kollégáimnak a munká-
jukat, abszolút példaértékű, ahogy a gyerekekkel 
foglalkoztak a nehéz hetekben, büszke lehet erre a 
klub – dicsérte edzőit labdarúgó-utánpótlásunk veze-
tője, Prukner László, majd hozzátette, a szülőknek és 
a gyerekeknek is hálás, amiért aktívan és türelmesen 
igyekeztek megoldani ezeket a hónapokat. Május 
második felében már újrakezdődött a munka, ismét 
benépesült az FTC-MVM Sportközpont, hogy aztán 
június közepén ismét elcsendesedjen – de ezúttal 
csak néhány hétre.”

” Egységesen július 6-án kezdi a munkát a teljes 
utánpótlásunk. Ehhez mérten állítjuk össze a képzést. 
Fontos, hogy nem a felkészülést, hiszen nem úgy te-
kintünk a nyári hetekre, hogy, mondjuk, hat hét alatt 
fel kell készülni a bajnokságra, hanem képezzük a 
gyerekeket, és majd augusztus 29-én rácsatlakozunk 
a bajnokságra.”

U16-ban, U17-ben és U19-ben, tehát az akadémiai kor-
osztályokban megváltozik a bajnoki lebonyolítás. Az 
új rendszerben két tizenkét csapatos ligába kerülnek 
a klubok, az A-ba a nyolc kiemelt akadémia, illetve 
az előző években legjobban szereplő négy csapat, a 
B-be pedig a rangsorban mögöttük következő nyolc 
együttes. A két csoportban egyaránt egyszer-egyszer 
játszanak egymással a csapatok, majd három részre 
bomlik a két csoport: az A csoport első nyolc helye-
zettje, az A csoport utolsó négy, valamint a B csoport 
első négy csapata, illetve a B csoport utolsó nyolc 
együttese alkot majd egy-egy osztályt. Itt két-két for-
dulót rendeznek, majd kialakul a végeredmény.

45 www.fradi.hu
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! Prukner László az FTC felnőtt csapatával
2011-ben bronzérmet szerzett

Az utánpótláscsapatokkal foglalko-
zó edzői garnitúrában lesz néhány 
változás. Talán a legérdekesebb ezek 
közül Lucsánszky Tamás visszatérése. 
A szakember hét éven át dolgozott 
Budaörsön, nyert NB III-as bajnokságot 
is, majd a Nyíregyházával az NB II-ben 
ért a csúcsra. Később Soroksáron 
is tevékenykedett, majd 2019-ben a 
Ferencváros U19-es csapatát vette át. 
Négy mérkőzést követően azonban 
távozott, miután az NB I-ben szereplő 
MTK kispadjára ült. ” Volt akkor a meg-
állapodásunkban egy pont, miszerint 
bizonyos feltétel esetén elengedjük, és 
ez így is történt. Ugyanakkor Tamás 
tudása, szakmai felkészültsége és in-
telligenciája miatt úgy gondoltuk, hogy 
kaphat még egy lehetőséget arra, 
hogy itt kamatoztassa a képességeit.”

U19:  Borbély Balázs, Kincses Péter, 
Ebedli Zoltán, Házi László (utóbbi 
valamennyi korosztályt felügyelő 
kapusedző)

U17:   Lucsánszky Tamás,
Horváth Roland, Kovács Attila

U16:  Korolovszky Gábor, Tóth János, 
Kovács Attila

U15:  Székely Tibor, Jordáki Norbert, 
Fischer Pál, Angyal Tamás

U14:  Máté Roland, Jovánczai Zoltán, 
Angyal Tamás

U13:  Ódor Zoltán, Molnár Tamás
U12:  Gyémesi Árpád, Balázs Péter
U11:  Szemerédy Koppány, Lengyel Béla
U10:  Papp Ármin, Túróczi György
U9:  Firkala Viktor
U8:  Sokalopulos Andonis
U7:  Fenyvesi György
U6:  Szerdahelyi Tamás
U6–U9 másodedző: Bartha Levente



HAJNAL TAMÁS, A FERENCVÁROS 
SPORTMENEDZSERE: 
Enzo áprilisban múlt egyéves, nagy testű, hosszú 
szőrű német juhász, nagyon szeret a gyerekekkel 
és a labdával játszani. Értelmes, családszerető társ, 
biztonságosan lehet vele közlekedni, fegyelmezett 
és hallgat minden figyelmeztetésre. Nekem a kutya 
a hobbim, kikapcsol és megnyugtat, fontos, hogy 
folyamatosan neveljem, ráadásul Enzo hálás és 
okos kutya, az egész család nagyon szereti.

HEGYI ÁDÁM, BAJNOK JÉGKORONG- 
CSAPATUNK HÁTVÉDJE: 
Kókusz egy hat hónapos West Highland white 
terrier, a kislányomnak, Villőnek hozta a Jézuska. 
Metaxa angol buldog, másfél éve fogadtuk örökbe 
tenyésztőktől. És itt van még Toki, vagyis XII. Tokio 
Buildersroad, egy kosorrú mininyuszi. Igen, ő nem 
egy kutya, de teljesen úgy viselkedik! A barátnőm, 
Gréta (Gurisatti Gréta válogatott vízilabdázó – a 
szerk.) kapta fájdalomdíjként az orrtörése után. 
Mindig a szezon után van több időm az állatokkal 
foglalkozni, de idény közben is jó kezekben vannak! 
Metaxa a szüleimnél, Kókusz pedig Villő anyukájánál 
van, a legjobb kezekben. Igazi családtagok mindket-
ten.

Enzo

Toki
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# OTTHON

A sportolók élete közösségben zajlik, de egy 
hűséges társ ezen felül is jól jön. Egy kutya 
vagy macska érzékenyen reagál a gazdi kéré-
seire, intelmeire, sok örömet és élményt tud-
nak szerezni egymásnak. Előző számunkban 
ismert ferencvárosi sportolók meséltek sze-
retett háziállataikról – az újabb megszólalók 
mellett a klub közismert vezetői is bemutatják 
házi kedvenceiket.

KEDVENCEINK 
KEDVENCEI

! A július 9-i Fradi TV-ben Liu Shaolin Sándor is bemutatta 
kedvencét, azaz Dinnyét, a harlekin törpe tacskót

HAÁZ FERENC, TECHNIKAI VEZETŐ: 
Kitty lánycica, Zsiga kandúr, mindketten tízévesek, s 
egyaránt hathetes korukban, menhelyről hoztuk haza és 
fogadtuk örökbe őket. Ennyi idő alatt teljesen megismer-
ték és átvették a szokásainkat, a kandúr május máso-
dikán, Zsigmond napján született, innen kapta a nevét, 
míg Kitty egy videóban látott aranyos macska után. 
Eredetileg csak egy cirmost akartunk hazahozni, ám a 
feleségemnek, Anikónak annyira megtetszett Kitty, hogy 
ő is jött velünk. Mindketten klasszikus házi cicák, nem kó-
szálnak, nem kóborolnak el, egyben két különböző típus, 
nagyon szeretik egymást, ám mint egy házasságban, 
olykor zsörtölődnek is. Ha nem találják, máris keresik 
egymást, vagyis a veszekedés mindenkor átmeneti, azt 
meg talán mondanom sem kell, ennyi idő után teljesen 
hozzánk nőttek. Bár én gyerekként a szülőfalumban, 
Gerjenen nem igazán rajongtam a macskákért, Zsigát 
és Kittyt nagyon szeretjük…

MÁRTON GRÉTA, NŐI KÉZILABDACSAPATUNK 
VÁLOGATOTT SZÉLSŐJE: 
A Lennox név becézett változatából tetszett meg 
a Lenny, ezért neveztem el így a kutyámat. Lenny  
kan dobermann, március végén ünnepelte az első 
születésnapját. A hétköznapokban, amikor nincs 
edzés délelőtt, mindig elviszem sétálni, este lab-
dázni szoktunk, tréningezünk vele a kertben, amit 
nagyon szeret, és heti egyszer kutyaiskolába is já-
runk. Eleinte meg voltam szeppenve, mert korábban 
sosem volt kutya a háznál. Lenny kicsit olyan volt 
nekem, mint az első gyerek: féltem, hogy elrontok 
valamit, nem veszem észre, ha valamije fáj, szóval, 
az első pár hónapban nagy feladatnak tűnt a kutya-
tartás. Amióta viszont kiismertem, minden sokkal 
gördülékenyebb, tudom, mire hogyan reagál, mit 
szeret, így már olyan az egész, ahogyan meg- 
álmodtam. És persze, bár mindenki ellenezte, most 
már az egész család imádja.

Kitty

Zsiga

Lenny
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! Bár a kutyák szinte örökmozgók, hosszú távon még Lennynek is 
meggyűlik a baja szélvészgyors szélsőnk kutyás futóedzéseivel
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Furcsa véget ért ebben az évben a Simple Női Liga 
a koronavírus-járvány miatt, a hazai labdarúgó- 
bajnokság március közepén szakadt félbe, a 13. 
forduló volt a legutolsó, amit le tudtak játszani, az 
MTK Budapest–Diósgyőr-találkozót kivéve. Ezután 
hosszú hetekig állt a versenysorozat, a játékosok 
otthon edzettek, nem lehetett tudni, lesz-e folytatás, 
és ha igen, akkor mikor és hogyan. Ahogy enyhült 
a járványhelyzet, a Magyar Labdarúgó-szövetség 
májusban a bajnokság folytatása mellett döntött, de 
érdekesen határozott. Ennek értelmében idén nem 
hirdettek bajnokot a Simple Ligában, de a záró tabel-
la első két helyezettje a BL-részvételért játszhatott a 
bajnoki döntővel megegyező forgatókönyv szerint, 
azaz a párharc két nyert meccsig tartott.
A döntő egyik szereplője adott volt, hiszen amikor 
félbeszakadt a bajnokság, a Ferencváros női labdarú-
gócsapata hárompontos előnnyel vezette a tabellát, 
mögötte az MTK és a Diósgyőr állt 28-28 ponttal. 
Ahhoz, hogy kiderüljön, a Fradinak kivel kell megmér-
kőznie a BL-részvételért, nem kellett mást tenni, mint 
lejátszani a 13. fordulóból elhalasztott rangadót. Az 
összecsapás teljesen sima MTK-s győzelmet hozott, 
a fővárosi kék-fehérek 5-1-re lépték le a miskolci 
csapatot.
Ezzel eldőlt, hogy miként az elmúlt öt idényben 
mindig, most is a Ferencváros és az MTK zárt az első 
két helyen az alapszakaszban. A sorrend sem volt 
meglepő, mert a Fradi, mint rendesen, idén is maga 
mögé utasította a fővárosi riválist, ám a két csapat 
közti verseny sokkal szorosabb volt, mint korábban. 
A két gárda ugyanis ugyanannyi pontot szerzett a 13 
forduló alatt, csak az FTC-nek jobb volt a gólkülönb-
sége. Másrészt az MTK az elmúlt években kétszer is 
megmutatta, hogy hiába nyeri meg a Fradi torony-
magasan az alapszakaszt, minden a bajnoki címért 
(ezúttal a BL-részvételért) vívott döntő két vagy 
három mérkőzésén dől el.

A következő idényben ismét a Ferencváros női labdarúgócsapata indulhat a 
Bajnokok Ligájában, mivel a két győzelemig tartó párharcban összesítésben 2-1-re 
legyőzte az MTK-t. Bajnokot idén nem hirdettek, de a nemzetközi szereplés lehető-
sége így is megadta a két nyert meccsig tartó összecsapás tétjét, ami a Fradit 
most nem nyomta agyon. SZÖVEG: BORSODI ATTILA

FRADISTA LÁNYOK: 
ÚJRA IRÁNY EURÓPA

! A járványügyi korlátozások feloldásának hála, több száz néző  
a helyszínen buzdította női csapatunkat a sorsdöntő találkozón

A két nyert meccsig tartó párharc első összecsapá-
sát az alapszakaszban első helyezett Fradi otthoná-
ban rendezték meg. A végig izgalmas mérkőzésen a 
Ferencváros háromszor szerzett vezetést, az utolsó 
gólt a 89. percben lőtte Mosdóczi Evelin büntetőből. 
Előzőleg ferencvárosi oldalon Pusztai Sára és Vágó 
Fanny volt eredményes, az MTK-nál pedig Nagy 
Lilla és Turányi Lilla talált be, így alakult ki a 3-2-es 
végeredmény. Jöhetett a második mérkőzés idegen-
ben, az MTK pályáján, ahol a Fradi ki is harcolhatta 
volna a BL-szereplés lehetőségét, de a mieink az 
összes ziccerüket kihagyták, s kikaptak 2-1-re. Hogy 
mégsem lőtt gól nélkül távoztak a Hungária körútról, 
arról Vágó Fanny gondoskodott. A csatár a meccsen 
több nagy lehetőséget is elpuskázott, viszont lőtt 
távolról egy akkora gólt a jobb felső sarokba – tulaj-
donképpen helyzet nélkül –, hogy ezt a löketet még 
a férfimezőny kapusai közül is kevesen védték volna 
ki. Fájdalom, hogy előtte és utána kék-fehér gól szü-
letett, az elsőt a mindössze 16 éves (!) Pápai Emőke 
szerezte, a meccset pedig Magyarics Zoé fejesgólja 
döntötte el a 66. percben.
Jöhetett a harmadik találkozó, újra a Ferencváros 
volt a pályaválasztó, a hazai csapat azonban nem jó 
előjelekkel készült a mérkőzésre, hiszen még az elő-
ző meccs hajrájában térdsérülést szenvedett Vágó 
Fanny, aki az első két meccsen egyaránt betalált, 
Csiki Anna pedig hirtelen a Göteborghoz igazolt, így 
ő sem léphetett pályára.
A fradista lányokat azonban nem törte le az ászuk 
kiesése, s a mindent eldöntő harmadik mérkőzésen 
Szabó és Kocsán góljával 2-1-re nyertek.

FUTBALL #
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MIKÉNT AZ ELMÚLT 
ÖT IDÉNYBEN MINDIG, 
MOST IS A FERENCVÁROS 
ÉS AZ MTK ZÁRT AZ 
ELSŐ KÉT HELYEN 
AZ ALAPSZAKASZBAN

! A kéziseinkhez hasonlóan a fociban is a fradistákra épülő női válogatott 
szeptember 17-én Göteborgban folytatja az Eb-selejtezőt



A részletes játékszabályzat a www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.

50www.fradi.hu ! Az előző számunkban megjelent kvíz helyes megfejtése: a, c, a. 
Nyerteseink: K. Dorka, M. István, Sz. István

# KVÍZ

1. Hol adták át 1967 
decemberében az 
Aranylabdát Albert 
Flóriánnak?

Az 1995-ös Bajnokok 
Ligája csoportba ke-
rülésért vívott pár-
harcban az Anderlecht 
ellen, Brüsszelben ki 
lőtte a Fradi gólját?

a: Lisztes Krisztián

b: Zoran Kuntics

c: Nyilas Elek

a: Az UEFA központjában    

b:  A magyar–szovjet
válogatott mérkőzés előtt

c: A Gundel étteremben

Bajnok jégkorongo-
zóinknál ki a csapat 
kapitánya?

a: Pavuk Attila

b: Nagy Gergő

c: Tóth Richárd

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

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

Beküldési határidő: 2020. július 15.

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések 

mellett nevüket  és telefonszámukat

is tüntessék fel.

A helyes megfejtés beküldői között 

3 db bambuszból készült, négydarabos 
Fradi-címeres sajtkésszettet sorsolunk ki.

Továbbra is örömmel 
és szeretettel invitáljuk 
Önöket játékra, amelynek 
során havonta három 
kérdést teszünk fel, s aki 
mindháromra jól válaszolt, 
esélyes lesz az ősfradista 
Plicher Zoltán által fel-
ajánlott klasszikusan zöld 
ajándékokra, amelyek 
újrahasznosított, termé-
szetes anyagokból ké-
szültek – a Fradi-címerrel 
ellátva. A lényeg persze, 
hogy a kvízjáték során 
újra megidézzük hagyo-
mányainkat, emlékezünk 
nagyszerű sportolóink-
ra, szép sikereinkre, az 
agyunk közben közösen 
a Fradi körül jár, együtt 
játszunk és együtt örven-
dünk a csodának, amit 
úgy hívnak:
Ferencvárosi Torna Club!

Jó szórakozást, kellemes 
időtöltést, hajrá, Fradi!

ELŐFIZETÉS / Z&FILYEN AJÁNLAT 
MELLETT
MÁS  LABDÁBA 
SEM RÚGHAT!

ZOLDESFEHER@FRADI.HU

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

06-1-50-50-848

Megrendelés előtt tájékozódjon az elő  -
fi zetés feltételeiről is a weboldalunkon! 
www. elofi zetesem. hu/ zoldesfeher
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52www.fradi.hu ! Burgenlandban 4 hivatalosan is magyar nyelvű 
település van: Felsőőr, Alsóőr, Felsőpulya és Őrsziget

Bodnár Attila többszörös arany- és 
platinalemezes popénekes, dalszerző, 
producer, zenei rendező, aki ugyan 
családjával tizenhat éve Burgenland-
ban (harmincöt kilométerre a gúny-
határtól) él, máig nagyon szereti szü-
lőföldjét, s amit talán kevesen tudnak 
róla, a Ferencvárost is. 
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

ÚJRA ERŐS
A FRADI KISUGÁRZÁSA

Szombathelyen, a vadonatúj stadionban voltam 
Fradi-meccsen, sajnos kikaptunk. A mai Fradi gólokkal 
verné szerintem azt a Haladást, Rebrov remekül össze-
rakta a csapatot, örülök, hogy újra van oka össznépi 
örömre a Fradi-tábornak.
– Kik voltak a kedvencei anno, és kik manapság?
– A hatvanas évek csapatából mindenki a kedvencem 
volt, az évtized végén aztán jött Branikovits, majd 
Nyilasi, Ebedli, még később Pölöskei, Pintér, Détári, 
Hajdu, Lipcsei, Lisztes, Gera, Huszti. A maiak közül 
nagyra tartom Dibusz, Lovrencsics, Varga Roli, Leand-
ro, Frimpong, Blazic, Zubkov, Isael, Tokmac, Boli, Sigér 
képességeit.
– Követi a csapat szereplését?
– Árulkodó, hogy volt időszak, amikor nem néztem 
meg minden közvetítést, az elmúlt esztendőkben azon-
ban ismét félreteszek mindent, amikor Fradi-meccs 
van a tévében. Ismét van értelme drukkolni, az elmúlt 
évtizedben végre megfelelő kezekbe került a klub, 
újra erős a kisugárzása, az eredményesség is épülő 
tendenciát mutat. Újra beleszerettem a Fradiba, ezért 
is bízom a szép jövőben. 
– Hogyan kerültek Felsőőrre? 
– 2000-ben költöztünk Bükfürdőre, mert a főváros-
tól távol nyugalmasabb életkörülményeket akartunk 
biztosítani az akkor öt- és hatéves gyermekeinknek. 
Fájdalmasan éltük meg és bennünket is hátrányosan 
érintett, ami 2002-ben történt az országunkkal. A 
sikeres Zenevarázs sorozatunkat is levették a műsor-
ról a közszolgálati tévében, mindenhonnan ki lettünk 
tiltva a médiában, ami egy előadóművész számára 
végzetes lehet, így aztán 2004-ben, amikor csatla-
koztunk az EU-hoz, úgy döntöttünk, az ezeréves haza 
földjén maradva ideiglenesen átmegyünk a határ 
másik oldalára. Felsőőr ősrégi magyar település, ma 
is kétnyelvű iskolák működnek a településen, s az em-
berek fele máig beszél magyarul. Krisztián fiunk, aki 
egyébként megszállott kerékpáros, egyben diplomás 
építészmérnök, tizenhat éves koráig focizott a felsőőri 
csapatban, s természetesen ő is Fradi-szurkoló. Fanni 
lányunk Bécsben Marketing Egyetemen tanul, ő 
ugyancsak a testmozgás szerelmese, edzőterembe 
jár rendszeresen, emellett tanult éneket, táncot és 
jazzbalettet is.

– Honnan ered a Fradi és a futball szeretete?
– Mindig imádtam focizni, alig vártam a hétvégét, hogy 
rúghassuk a labdát a Berettyó partján. Apukám Fradi- 
drukker volt, a klub szeretetét tőle örököltem. Segített a 
rajongásban a hatvanas évek csodálatos csapata: Novák, 
Mátrai, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi és a többiek játé-
ka lenyűgözött. S ez a lényeg. A családi indíttatás talán 
kevés lett volna, ha nincs az azonosulás és szimpátia a 
játékosok, a csapat iránt. 
– A Modern Hungária időszakában – Fenyő Mikiről 
köztudott, hogy Újpest-szurkoló – vita tárgya volt 
a klubhovatartozás?
– Közös munkánk idején Fenyő Miki valóban említette 
egyszer-kétszer, hogy menjek vele meccsre, ám mindig 
diplomatikus és kitérő választ adtam, ugyanis egyálta-
lán nem voltam kíváncsi a csapatára. Érdekes, a klub-
hovatartozást nem igazán kérdezte tőlem soha senki, 
ezért invitált ártatlanul, egyben reménytelenül is Fenyő 
Megyerre…
– Mikor volt először, illetve legutóbb Fradi-meccsen? 
– Legelőször még a hatvanas években, általános iskolás 
koromban vitt fel Berettyóújfaluból apukám a Népstadi-
onba egy kettős rangadóra, ráadásul éppen egy Fradi–
Dózsa-meccsre, amelyen 3-1-re nyertünk. A klub hajdani 
legendái közül Novák Dezsőt személyesen is meghívtam 
2002-ben díszvendégként Bükfürdőre a Zenevarázs 
című televíziós sorozatunk előadására, ráadásul ő onnan 
nem messze, Jákon született. Hatalmas élmény volt 
találkozni gyerekkori idoljaim közül a kétszeres olimpiai 
bajnokkal, aki őszinte szeretettel fogadta az előadáso-
mat. Sajnos azóta már ő sincs köztünk, több felejthetet-
len Fradi-legendával együtt. Legutóbb közel két éve 
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53 www.fradi.hu! A 2011-es népszámláláson a 7157 lakosú 
Felsőőr 17,5%-a vallotta magát magyarnak

ELŐSZÖR MÉG 
A HATVANAS ÉVEKBEN, 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁS 
KOROMBAN VITT FEL 
BERETTYÓÚJFALUBÓL 
APUKÁM A NÉP- 
STADIONBA EGY 
KETTŐS RANGADÓRA, 
RÁADÁSUL ÉPPEN
EGY FRADI–DÓZSA- 
MECCSRE, AMELYEN 
3-1-RE NYERTÜNK

Mi pedig a feleségemmel, Pap Ritával ma is eljárunk Ma-
gyarország legtávolabbi részébe is énekelni, sokan ismerik 
a slágereinket, szinte minden hétvégén várnak minket fel-
lépésre, ami az elismerés és a szeretet jele. Azt tervezzük, 
hogy a közeljövőben visszatérünk bükfürdői házunkba, 
így még többet tudunk koncertezni és tenni a hazáért a 
magunk módján. 
– A Groupama Arénában is vállalnának fellépést csalá-
dostul, persze nézőként egy Fradi-meccsen?
– Szerintem Ritát és Fannit is rá tudjuk venni erre Krisztián-
nal, aki a mai napig a Fradi és a Barcelona odaadó szurko-
lója. A családban apáról fiúra száll a Fradi szeretete….



# SPORT&EGÉSZSÉG 

54www.fradi.hu ! Ha inkább a klasszikus evezési formát kedveled a szabadidődben, 
téged is vár a Fradi kajak-kenu szakosztálya

IDEJE VÍZRE
(SZ)ÁLLNI!
Néhány éve még úri hóbortnak számított, mára azonban egyre többen fede-
zik fel maguknak a SUP – Stand Up Paddle – csodáját, mely a legkevésbé sem 
elérhetetlen. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

VÍZ VAN BŐVEN
A SUP-deszka tehát intenzív testi-lelki feltöltő-
dést kínál, ráadásul karnyújtásnyi távolságra. A 
mozgásforma berobbanásának hála ugyanis ide-
haza már a legtöbb említésre méltó vízfelületen 
ki tudjuk próbálni. Tegyük is meg! A Balatonon 
több helyen, de a Tisza-tónál, a Velencei-tónál 
és számos Budapest környéki tóparton nyílt már 
legalább egy SUP-kölcsönző. De ne feledjük: 
bármennyire is egyszerű a paddleboardozás 
technikája, a vízen sosem tudhatjuk, mi történik a 
következő pillanatban. Ezért kezdőként tava-
kon, csendes vizeken ajánlott ismerkedni ezzel 
a sportággal – természetesen szigorúan mentő-
mellényben. Amikor pedig már biztonságosan 
tudjuk használni a deszkát, érdemes a különböző 
szakágakba is belekóstolni. Egy túra-SUP stabil, 
de gyors haladást biztosít a vízen, míg a race 
változattal ennél is nagyobb tempót diktálhatunk, 
a jógadeszkán nagy magabiztossággal végezhe-
tünk erősítő gyakorlatokat, egy többszemélyes 
verzió pedig igazi közösségi élményt garantál. A 
lényeg, hogy tapasztaljuk meg, milyen csendben 
a vízen járni, s közben testközelből figyelni a min-
ket körülvevő élővilágot anélkül, hogy megzavar-
nánk azt. Biztosra vehetjük, SUP-er élmény lesz!

SPORT&EGÉSZSÉG #

55 www.fradi.hu! A Fradi Múzeum szakosztályi történelmi sorozatba kezdett 
a Fradi.hu-n, melynek első része az evezős sportágakról szól

SUP, avagy állj fel és evezz! – tükörfordításban ezt 
rejti ez a kellemes hangzású mozaikszó. No, meg a 
világ egyik leggyorsabban fejlődő vizes sportját, mely 
egyszerűsége dacára komoly múltra tekint vissza. A 
Hawaii-ról származó szabadidős tevékenység lényege, 
hogy egy szörfhöz hasonlító deszkán állva egy hosszú 
evező segítségével hajtjuk magunkat előre. Hangulatra, 
mozdulatra és izommunkára nézve nagyon hasonlít a 
kajakhoz, mégis nagyon más. Leginkább azért, mert 
egészen új perspektívából látjuk a lényeget. Magát a 
vizet. A SUP-deszka használata roppant egyszerű, az 
evezés technikája pár perc alatt könnyedén és nagy 
biztonsággal elsajátítható. Nem kell előképzettség, sem 
komoly kondi hozzá, csak egyensúlyérzékre és kitar-
tásra van szükség. Éppen ezért valamennyi korosztály 
számára remek kikapcsolódási és mozgáslehetőség, 
ráadásul kint a szabadban, a jó levegőn, gyönyörű kör-
nyezetben. Közben pedig minden tagunkat megmoz-
gatja: felsőtestünket az evezés, alsótestünket pedig az 
egyensúly megtartása teszi próbára.

TELJES BALANSZ

És ezzel el is érkeztünk a SUP-deszka tetején végzett 
paddleboardozás legnagyobb előnyéhez, mely nem 
más, mint az egyensúlyérzék javítása. A stabil testtartás 
ugyanis elengedhetetlen a SUP-pal történő haladáshoz. 
Ezzel együtt az egész testet edzi, hiszen az evezéshez 
az összes izomcsoportot csatasorba állítja. A láb, a has 
és a hát izmai segítenek stabilizálni a testet, de a karok 
és a vállak is komoly munkát végeznek. A teherelosztás 
mindeközben egyenletes, így nem okoz különös meg-
terhelést sem az inaknak, sem az ízületeknek. Éppen 
ezért kondicionáló és regenerációs eszközként is egyre 
gyakrabban ajánlják. Arról nem is beszélve, hogy a víz a 
kellemesen finom környezeti zajokkal – a vízcsobogással 
és a madárcsicsergéssel – együtt megnyugtatja a testet, 
és segít oldani a stresszt. A természetben töltött idő 
remek módja annak, hogy pihenjünk. Ez pozitív hatással 
van a mentális állapotra, miközben a napsugarak észre-
vétlenül töltik újra D-vitamin-raktárainkat.

BÁRMENNYIRE IS 
EGYSZERŰ A PADDLE- 
BOARDOZÁS TECHNIKÁ-
JA, A VÍZEN SOSEM 
TUDHATJUK, MI TÖRTÉ-
NIK A KÖVETKEZŐ 
PILLANATBAN. EZÉRT 
KEZDŐKÉNT TAVAKON, 
CSENDES VIZEKEN AJÁN-
LOTT ISMERKEDNI EZZEL 
A SPORTÁGGAL – TERMÉ-
SZETESEN KÖTELEZŐEN 
MENTŐMELLÉNYBEN.



ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 2 óra + pácolás + szikkadás
NEHÉZSÉG: könnyű

CITROMOS KOLBÁSZ
GRILLEN SÜTVE HOZZÁVALÓK 

(5-6 SZEMÉLYRE):
+ 1 kg sertéshús vegyesen
(apróhús, zsírszalonnáról
leszedett darabok, lapocka)
+ só
+ frissen őrölt bors
+ őrölt pirospaprika
+ 4-5 gerezd fokhagyma
+ 2-3 dkg só
+ 1 zsemle
+ kevés tej
+ 1/2 citrom

TOVÁBBÁ
+ vékonybél
+ füstölt szalonnabőr

ELKÉSZÍTÉS
A fokhagymát megpucoljuk, 
áttörjük, és leöntjük kb. 1 dl 
vízzel. Belekeverjük a citrom 
lereszelt héját, és néhány órát 
állni hagyjuk.
A zsemlét tejbe áztatjuk, majd 
alaposan kicsavarjuk. A hússal 
együtt ledaráljuk, fűszerezzük 
sóval, borssal, pirospapriká-
val, a citromos-fokhagymás 
vízzel. Alaposan eldolgozzuk, 
és a vékonybélbe töltjük. 
Töltésnél ügyeljünk rá, hogy 
üres, levegős rész ne legyen 
a kolbászban. Tetszés szerinti 
hosszúságú párokat készítünk, 
pár percre mindet hideg vízbe 
áztatjuk, majd felakasztjuk 
szikkadni.
A grillrácsot bedörzsöljük 
füstölt szalonnabőrrel, és a kol-
bászokat faszénparázs fölött, 
többször megfordítva készre 
sütjük.

# RECEPT 

56www.fradi.hu ! Utoljára 2011 novemberében, a Kaposvár ellen történt, hogy 3000-nél 
kevesebb néző előtt játszott a Fradi hazai NB I-es meccset

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ:  30 perc + hűtés
NEHÉZSÉG: könnyű

HOZZÁVALÓK 
(5-6 SZEMÉLYRE):
+ 1 érett sárgadinnye (kb. 1 kg)
+ 50 ml fehérbor
+ 50 ml merlot
+ 2 kisebb szál kakukkfű lecsip-
kedett levelei
+ cukor vagy méz (ízlés szerint)
+ 1 csipet só
+ frissen őrölt bors
+ 1 csipet morzsolt csilipaprika 
(elhagyható)
+ olívaolaj
+ 4 hajszálvékony szelet
pármai sonka

A TÁLALÁSHOZ
+ friss kakukkfű
+ tejszínhab
+ koktélcseresznye

ELKÉSZÍTÉS
A dinnyét kimagozzuk, vékony 
cikkekre vágjuk, a héját eltávo-
lítjuk. 
Néhány darab dinnyehúst fél-
reteszünk a tálaláshoz, a többit 
a fehérborral és a merlot-val 
turmixgépben pépesítjük, a 
fűszerekkel összekeverjük. 
Alaposan lehűtjük.
Tálalás előtt a sonkát kevés 
olívaolajon ropogósra sütjük. 
Konyhai törlőn leitatjuk róla a 
felesleges zsiradékot, és kisebb 
darabkákra tördeljük.
A jéghideg levest kakukkfűvel, 
tejszínhabbal, koktélcseresz-
nyével, valamint a pármai 
sonkadarabokkal kínáljuk.

RECEPT #

57 www.fradi.hu! 90 éve, 1930 júniusában nyert Európa-bajnoki címet
az FTC harmatsúlyú ökölvívója, Széles János



! A teke szupersztárja volt a 80-as években, ezrek jártak miatta
a Fradi tekemeccseire és külföldön is tömegeket vonzott

# CSÁNYI70

www.fradi.hu 58

CSÁNYI BÉLA 70!
A magyar, sőt a nemzetközi teke-
sport legeredményesebb játékosa, 
a kilencszeres világbajnok Csányi 
Béla május végén ünnepelte – a 
járványhelyzet miatt szűk családi 
körben – a hetvenedik születésnapját 
németországi otthonában, Bamberg-
ben. A magyar válogatott szövetségi 
kapitányaként természetesen a 
sportág vérkeringésébe is tervezi a 
visszatérést.
– A Magyarországon élő fiam a 
határok lezárása miatt sajnos nem 
lehetett velünk, de a kinn élő három 
gyerekem és hét unokám termé-
szetesen felköszöntött. Megható 
ünnepség volt, magyar versekkel 
és énekekkel leptek meg az unokák 
– mesélt a születésnapjáról a teke 
halhatatlanja.

Csányi Béla elmondta, a kényszerű 
bezárkózás az ő életére is hatással 
van, de különösebben azért nem 
viselte meg.
– A kert körül a tavaszi munkák 
lekötötték az energiánkat, idővel 
aztán ki lehetett menni az utcára sé-
tálni, ami könnyebbséget jelentett. 
Nem öröm ez a helyzet, de nincs mit 
tenni, közös érdek, el kell fogadni – 
tette hozzá.
A koronavírus a teke szokásos 
versenyprogramját is érintette. A 
klubidény általában októberben 
ér véget, januártól megkezdődik a 
felkészülés a válogatottban, s több-
nyire májusban rendezik a világbaj-
nokságot.
– Havonta általában egyszer uta-
zom haza összetartásra,

áprilisban, májusban, a vb-felkészü-
lés hajrájában pedig huzamosabb 
ideig Magyarországon tartózkodom. 
Idén ezt átírta a vírus. Páros évek-
ben egyéni és páros világbajnokság 
van soron, ez most elmaradt.
A tervek szerint novemberben pó-
tolják, úgy, hogy a klubszezont per-
sze meg kell szakítani. Majd meg-
látjuk, hogyan alakul, Juhász Tibor 
kollégámmal, aki az utánpótlás-kapi-
tány és akivel kölcsönösen segítünk 
egymásnak, folyamatosan tartjuk 
a kapcsolatot, s a fejleményekhez 
igazodva igyekszünk összeállítani a 
válogatott programját – beszélt a 
munkájáról Csányi Béla.
Lám, a hetven év nem akadály, 
a teke legendája tele van 
tervekkel.
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ZÖLD SZALON #

! Az 1992–93-as idény utolsó fordulójában a Fradi nyíregyházi 
győzelme segítette osztályozós helyezéshez a lilákat

AZ IDEÁLIS ÁLDOZAT
BALLAI ATTILA

Kezdjük egy idézettel, azokból a rég letűnt időkből, 
amikor a szurkolók még elsősorban nem saját ma-
gukról, hanem rajongott csapatukról és kedvenceikről 
daloltak: 

” A Fradi nyeri ezt a bajnokságot, 
a Nyilasi a gólkirályságot, 
Ebedli az év labdarúgója, 
az NB I-ből kiesik a Dózsa”. 

A Ferencváros szurkolói az 
1970-es években költötték e 
versikét, amelyben beteljesül-
hetetlennek tűnő vágyaikat 
fogalmazták meg. Abban 
az évtizedben ugyanis a 
Fradi egyetlen egyszer, 
1976-ban zárt az élen, 
ám a gólkirályi címet 
akkor is a lila-fehér Fa-
zekas László szerezte 
meg, az év játékosává 
a szombathelyi Kereki 
Zoltánt választották, 
a még Dózsa utónevű 
Újpest viszont nemhogy 
nem esett ki, hanem 
aranykorát élte, 1969–79 
között kilenc aranyat 
halmozott fel. A következő, 
1981-es Fradi-aranynál már 
Nyíl gólkirálysága is valóra vált, 
de a Dózsa búcsúja természetesen 
akkor sem.
Arra a hazai futballhistóriában csupán egy-
szer akadt példa, 1911-ben. Az UTE vigasztalan 
utolsóként búcsúzott, miközben az FTC-t hatodszor 
koronázták meg. Schlosser Imre a gólkirályi címet 
is az Üllői úton tartotta, csak azért nem lett teljes a 
boldogság, mert az év legjobbja címet az MTK-s Bíró 
Gyula érdemelte ki. Az Újpest aztán rögvest visszake-
rült, megszilárdította a helyét az élvonalban, 1930-ban 
megnyerte első bajnokságát, és nagy csapattá, méltó 
ellenféllé nőtt. Sokáig úgy tűnt, örök időkre.
A 2019/2020-as kiírásban azonban váratlanul aktuá-
lissá vált a régi nóta. A két szezonnal korábban még 

bronzérmes lilák vesszőfutásba fogtak, és a hajrára 
megérintette őket a kiesés dermesztő szele. A magyar 
futball egykor megváltoztathatatlannak hitt erőviszo-
nyai ugyanis a harmadik évezredre tótágast álltak. A 
régi nagyok közül az MTK éppen most igyekszik vissza 
az első osztályba, a Vasas belesüppedt a másodikba, 
az Újpest már beszállt a liftbe, csak még nem indult el, 

a harmadik évezred sikerklubja, a Debrecen már 
lejtmenetben közlekedik, csupán a Honvéd 

tartja magát. No meg természetesen 
az élen a címvédő Ferencváros, 

amelynek hívei megosztottak 
abban, mit is kívánjanak lila 

ellenlábasaiknak.
Egyesek úgy gondolják, 
legszebb öröm a kár-
öröm, és életük kitün-
tetett napjai között 
tartanák számon 
– a lapzártánk utá-
ni – június 20-át, a 
derbi időpontját, ha 
az egyszerre hozná el 
a Ferencváros cím-
védését és az Újpest 

bukását. E publicisz-
tika születésekor erre 

halványul az esély, mert 
az új edző, Predrag Rogan 

mintha életet lehelt volna 
a tetszhalott lilákba; kétszer 

nyertek zsinórban, ez náluk már 
komoly tett. A fradisták másik fele 

ezt nem bánja különösebben, ők állítják, 
az Újpest nélkül szegényebb lenne a Ferenc-

város és az NB I is. 
Nyilasiék és Ebedliék fent már idézett, 1976-os első-

sége során egyébként május 15-én, a Népstadionban 
Fazekasék éppen Kapa öt góljával és 8-3-as tarolásuk-
kal némileg belerondítottak a diadalmenetbe, de ez a 
veszély valószínűleg már nem fenyeget többé. Az Új-
pest napjainkra ideális áldozattá vált. A múlt miatt még 
messze átlag feletti élmény, a jelenben már legfeljebb 
átlagos erőfeszítés eredménye a legyőzése. 
Az ugyancsak régi szlogennel élve: ez az, amit nem 
lehet megunni.
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# A HÓNAP FOTÓJA 

! A Kisvárda elleni győztes gólt szerző Sigér Dávid a 29. forduló 
negyedik legjobb játékosa lett az InStat adatai alapján

Fotó: Molnár Ádám / Fotósarok
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A HÓNAP FOTÓJA #

! Marcel Heister 341 InStat-index-ponttal 
tagja lett a 26. forduló álomcsapatának is



62www.fradi.hu ! Mind a drón, mind a DJI-termékek fontos
elemei a FradiMédia eszköztárának is

# TECHNIKA

Nincs mese: most már tényleg kiülhetünk a kávéházak, bisztrók teraszaira,
mert itt a nyár és a korlátozások is enyhültek. Van olyan, aki szívesebben

megy ki a természetbe – vagy élvezi az otthoni bekuckózást, viszont jól jönne
valami kis extra tevékenység, szórakozás, ezért összegyűjtöttünk

pár izgalmas újdonságot, nem csak nyárra.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

IGAZI
BEFEKTETÉS!

DJI MAVICK 2 PRO
494 990 FT

A profi drón első alapmodelljét 2018-ban mutatták be, 
2020-ra komolyabb fejlesztéseken esett át. A DJI eddigi 
legfejlettebb fogyasztói drónjába egy 20 megapixeles, 
1 colos CMOS Hasselblad kamera került, állítható blendéjű 
objektívvel, hogy az eddiginél is izgalmasabb felvételeket 
készíthess.

edigital.hu

ISTEN ÓVJA A KIRÁLYNŐT!

CASIO G-SHOCK MUDMASTER
159 970 FT

A Casio G-Shock a brit hadsereg hivatalos
partnerévé vált, és különleges, kifejezetten
a HM Armed Forces számára kifejlesztett, 
sokoldalú, könnyű és strapabíró karórát 
gyárt. A Mudmaster szénszál erősítésű, 
3 milliméteres tokkal készül, hogy ellen-
állóbb legyen a külső behatások ellen,
és mindössze 97 grammot nyom,
hogy könnyű legyen viselni.

casio-watch.hu

VÉSZTÖLTŐ!

ALINDA POWER BANK
2590 FT

A praktikus, napelemes, külső akkumulátort 
érdemes magadnál tartanod, hogy a telefonod 

mindig hívásra készen álljon, bárhol is vagy.

alinda.hu

63 www.fradi.hu! Miha Blazic és Otigba Kenneth is bekerült
a 28. forduló csapatába a Paks elleni teljesítménnyel

TECHNIKA #

IRÁNY KÍNA!

LEGO® MONKIE KID™

46 990 FT

Megint egy újabb Lego-csoda, amiért majd heteken ke-
resztül nyaggatni fognak a gyerekek. Érdekessége, hogy 
ez az első kínai ihletésű témája a Lego Csoportnak, amely 
a Nyugati utazás című regényből ismert Majomkirály le-
gendáját álmodja újra szettek és minifigurák formájában.

lego.hu

VLOGOLÁSHOZ HANGOLVA

SONY ZV-1
299 000 FT

Az okostelefonok szinte mindenre bevethetők, de ha azt 
tervezed, hogy a vizuális influenszerkedés felé veszed az 
irányt, mindenképpen szükséged lesz egy jó minőségű 
vloggerkamerára. A Sony alkotása új megoldásokat 
kínál a tartalomgyártóknak: amellett, hogy kisméretű 
és pehelykönnyű, kompromisszumok nélküli képalkotó 
technológiával rendelkezik.

sony.hu

POR- ÉS VÍZÁLLÓSÁG KIPIPÁLVA

SAMSUNG GALAXY A41
104 990 FT-TÓL

A sorozat legújabb tagja komoly kamerarendszert, 
lenyűgöző Infinity-U kijelzőt, hosszú üzemidőt biztosító 

akkumulátort, továbbá három hátlapi kamerát kapott. 
Ráadásul a vízparton sem kell túlfélteni.

samsung.com

TÜRELEMJÁTÉK

RAVENSBURGER PUZZLE – FEKETE KRIPTA
3690 FT

Ha létezik nehezen kirakható puzzle, vagy olyan típusa 
a kirakósnak, amit eddig még nem próbáltál, akkor ezzel 
az egyszínű feketével nem lőttünk mellé. A 736 darabból 

álló játék arany- és ezüstverziója szintén arra vár, hogy 
puzzle-gyűjteményed része legyen.

tarsasjatekrendeles.hu



64www.fradi.hu ! A DVTK ellen mutatott játékkal Zubkov és Civic lett a 27. 
forduló két legjobb játékosa 342 ponttal az InStat szerint

# TECHNIKA

SZÉPÜLJ GYORSAN!

FOREO UFO2
100 020 FT

Könnyen lehet, hogy az online meetingek, heti értekezletek 
többsége a jövőben is az online térben zajlik majd. Átalakul 
a napi rutinunk, és egyik pillanatról a másikra kell a legjobb 
formánkat mutatnunk. Egy gyors arcmaszk csodákra képes, 
de hatását ezzel a szonikus készülékkel fel is gyorsíthatjuk. Jár 
hozzá két arcmaszkszett – a Make My Day és a Call It a Night 
–, hogy a nap bármely szakaszában a legszuperebb hatóanya-
gok kerüljenek az arcbőrbe.

notino.hu

A NÉLKÜLÖZHETETLEN

SENCOR PORSZÍVÓ
71 990 FT

Mi lenne velünk, ha nem lennének 
ezek a szuper kis szerkezetek, me-
lyek mindent felszippantanak, ami 

csak a csövükön átfér? Az akkumu-
látoros állóporszívó előnye, hogy 

kisebb helyet foglal el a sarokban, 
mint hagyományos társai, és a több 

irányba állítható fogantyú segítségé-
vel kényelmesebb a takarítás.

sencor.hu

KAPCSOLJ RÁ!

NICEBOY HIVE PODSIE
16 490 FT

A cseh gyártó vezeték nél-
küli, pénztárcabarát modellje 
Bluetooth 5.0 adatátvitelt, 
MaxxBass™ technológia 
biztosította hangzást, valamint 
IPX5-ös vízálló kivitelt kapott. 
A tenyérnyi méretű USB-C 
porttal felszerelt tokja egyben 
töltő is, így akár egész nap 
startra készen áll a zenegép.

niceboy.eu

65 www.fradi.hu! A 27. forduló álomcsapatában Somália, Haratin és 
Lovrencsics is helyet kapott az InStat mérése alapján

TECHNIKA #

SAJÁT BUBI, SAJÁT PALACK

SODASTREAM PALACK
4590 FT

A nyári időszakban egyáltalán nem mindegy, milyen 
módon gondoskodunk a folyadékpótlásról. A vírus miatt 
is ajánlatos saját ivókulacs használata, így biztosak lehe-
tünk benne, hogy nem érintkezik vele más. A 0,6 literes 
palack csuklópánttal van ellátva a könnyebb hordozha-
tóság érdekében, és nyomásállósággal rendelkezik, így 
otthoni szódavízkészítésre is használható.

sodastream.hu

TARTALOMHOZ A FORMÁT

HUAWEI WATCH GT2 24 MM
85 490 FT

Sorra érkeznek az aktív életmód ösztönzésére készített 
okosórák, és az egészségügyi és fitnesz funkciók mellett 
már az is az elvárások között szerepel, hogy a menstru-
ációs és a termékenységi ciklusunkat is nyomon kövesse 
és jelentse a készülék.

telekom.hu

EGYDOBOZNYI BIZTONSÁG

59S S2 UVC LED sterilizálódoboz
29 990 Ft

Kezünkre ott vannak a kézfertőtlenítők, de a személyes, 
gyakran használatos tárgyainkat mi védi meg a nem-

kívánatos mikrobáktól és baktériumoktól? A csinos 
tárolódoboz percek alatt bármilyen anyagon elpusztítja 
a baktériumok és a vírusok 99,9%-át úgy, hogy közben 

nem termelünk szemetet vele.

telenor.hu

HOLLYWOODI MOSOLY

WATERPIK CORDLESS ADVANCED WP560
41 100 FT

A fogközök tisztítása legalább annyira fontos része a 
fogápolási rutinnak, mint maga a fogmosás. A fogselyem, 

fogköztisztító kefe szintén a hasznos eszközök listáján 
szerepel, de a nagy nyomású zuhannyal egyik sem veszi 

fel a versenyt, ugyanis a vízsugár a nehezen elérhető 
területek átöblítésére is képes.

profimed.hu



66www.fradi.hu ! A Dera-szurdok különlegessége, hogy vízesések, 
kis bukók és mutatós sziklaformák tarkítják

# SZABADIDŐ

Magyarország számtalan olyan természeti kincset rejt magában,
melyet elmesélni talán nem is lehet. Inkább látni, érezni, tapasztalni kell

azokat – amennyit csak lehet. Íme, szubjektív ajánlónk hozzá.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

TÚRABAKANCSOT FEL!

Meredek sziklafalak és bájos kis 
vízesések – ilyen szépségek várnak 
ránk a Pilis egyik legkülönlegesebb 
útvonalán, mely a Dera-patak által 
évmilliók alatt vájt szurdokvölgyet kí-
séri Pilisszentkereszttől nem messze. 
A mederben hangos csobogással 
végigszáguldó vízből elő-előbukka-
nó, tükörsimára koptatott kövek és a 
part mentén szanaszét heverő mo-
hás tömbök látványával nehéz betel-
ni, miközben a fahidakat követve hol 
az egyik, hol a másik oldalon sétálunk 
éppen. A Dera-szurdok élővilága 
számtalan tanulsággal kecsegtet. 
Korai juharok, gyertyánok és hegyi 
szilfák szegélyezik a panorámaút 
mentét, azok tövében gyakran feltű-
nik egy-egy lábatlan gyík, a patakban 
pedig megannyi apró rák mutatja 
magát. A kelet–nyugati irányú völgy 
gerincén végigvezető túra min-
denkinek ajánlható, aki szeret szép 
környezetben és változatos terepen 
kirándulni. A völgyi út alig 1,5 kilo-
méter, és még a legnagyobb káni-
kula idején is üdítően hűvös klímával 
rendelkezik.

Fotó: orszagalbum.hu/szotyo78
orszagalbum.hu/kep.php?p=89211

A PILIS SZÍVÉN ÁT –
IRÁNY A
DERA-SZURDOK

67 www.fradi.hu! Hazánk legmagasabb természetes vízesése a Mátra varázslatos 
Ilona-völgyében ideális kirándulási célpont gyerekekkel is

SZABADIDŐ #

7 kilométer – mindössze ennyit kell megtennünk ahhoz, hogy 
saját szemünkkel csodálhassuk meg és saját fülünkkel hallgathas-
suk hazánk legnagyobb szintkülönbségű természetes zuhatagát, 
az Ilona-vízesést. Az odáig vezető tanösvény az azonos kereszt-
nevet viselő patakot kíséri végig, mely – a Cserepes-tető és a 
Marhád oldalai között utat törve magának – megmutatja nekünk 
a Mátra vonulatainak 40 millió éves vulkáni képződményeit. A 
több tíz méteres bükkfákkal övezett túraútvonalon olyan különle-
gességeket találunk, mint a 18. század végén megnyitott Etelka- 
táró, a Szent István csevicekút, a Vaskapu-ereszke vagy az 
Ördöggátak. A közepes nehézségű terepet meghódítva, egy kis 
oldalpatakon átkelve, egy kanyar után fogad minket az Ilona-völ-
gyi vízesés függőleges, meredek sziklafal hasadékából alázúduló 
vízsugarának látványa, mely mellett érdemes megpihenni egyet, 
majd újult erővel a kidőlt fákon átbukdácsolva a vízesés tetejére 
is felmászni.

Hódítsuk meg a Bakony legnagyobb barlangját! Kiin-
dulási pontunk legyen a cseszneki vár, ahonnan egy 
kis patak medre mentén – és időnként annak medré-
ben haladva – juthatunk egyre beljebb és beljebb a 
sűrű lombkoronának hála félhomályban úszó erdőbe. 
A vízfenéken megpihenve óriási, mohás sziklák 
nyújtózkodnak felfelé. A völgyet határoló sziklafal-
ban több tucat kisebb-nagyobb fülkét és hasadékot 
fedezhetünk fel, mire a mohos sziklákkal körülvett, 
labirintusszerű ösvény végén elénk tárul a térség 
legnagyobb barlangja, a 168 méter hosszú és 20 mé-
ter mély Ördöglik. Alatta, mintegy 32 méter mélyen 
pedig  a mészkőbe vájódott árok egyik legszebb 
pontja, az Ördög-gát – más néven a Gizella-átjárónak 
nevezett szűkület –, ahol egy meteorit méretű, ma-
gasból lezuhant szikladarab állja a Dudar patak útját. 
A mészkő falba rögzített lépőfokokon, a kifeszített 
drótsodrony segítségével kapaszkodunk fel a torlasz 
tetejére. Az Ördög-árokban kirándulni garantáltan 
maradandó élmény, de vízálló túrabakancs erősen 
ajánlott hozzá.

Fotó: Gál Elsy
https://www.orszagalbum.hu/kep.php?p=113121

A MEGÁLLÍTHATATLAN 
PATAK MENTE – A FESTŐI 
SZÉPSÉGŰ ILONA-VÖLGY

A BAKONYI
RÁM-SZAKADÉK
– AZ ÖRDÖG-ÁROK

Fotó: Fotoman
https://www.orszagalbum.hu/kep.php?p=126642



68www.fradi.hu ! A sziklamászás és az adrenalin szerelmeseinek is ajánljuk, hiszen 
2020 nyarától 700 méteres drótkötélpálya is várja őket

# SZABADIDŐ

Amikor az ember beavatkozik a természetbe, leginkább csak árt és 
rombol – tisztelet a kevés kivételnek. Ilyen lenyűgöző kakukktojás 
a Megyer-hegyen fekvő tengerszem, mely egy bányászat során 
megcsonkított méretes sziklatömb különleges maradványa. A helyen-
ként 90 méter magas falakkal körülvett bányakatlanban képződött tó 
Sárospatakról indulva, a Malomkő tanösvényen közelíthető meg közel 
másfél órás gyaloglással. Az idő azonban hamar elrepül, köszönhető-
en az útközben kihelyezett tábláknak, melyekről megismerhetjük a tó 
keletkezését, a malomkőbánya történetét és a térség gazdag élővilá-
gát. Amint elérjük a bányaudvar sziklás peremét, érdemes bejárni azt, 
és élvezni, ahogy a víztükör a magassággal együtt változtatja arcát. 
Sétáljunk végig a malomkövek elszállítására kialakított, függőleges falú 
mély sziklafolyosón is, hiszen az közvetlenül a tó sötétbarna vizéhez 
vezet, melyben azonban fürdeni tilos. De a látvány sokszorosan kár-
pótol majd ezért.

A CSODÁLATOS KIVÉTEL
– MEGYER-HEGYI TENGERSZEM

Fotó: Bellis
https://www.orszagalbum.hu/kep.php?p=86480

69 www.fradi.hu! Véletlenül se tévesszük össze a könyvet Az Aranycsapat története
című, súlyos tévedésekkel tarkított David Bailey-munkával

 SZABADIDŐ #

Egy monumentális könyv, ami több, mint a magyar 
labdarúgás 1954. július 4-én, a Wankdorf Stadion 
felázott gyepén kezdődött, lassú, majd egyre látvá-
nyosabb hanyatlásának históriája. A szerző tágabb 
térségünk XIX–XX. századi összefüggéseit kutató 
történész, a futball szerelmese, aki a Ferencváros ifjú 
játékosa – későbbi válogatottak társa – is volt 1968–
1970 között. Nemcsak a történelmet, hanem e játék 
összetett társas viszonyait, sajátos lélektanát is jól is-
meri tehát. Elemzésében a magyarországi polgároso-
dás történelmi zsákutcájáról, az állambiztonság – főleg 
a Fradit érintő – dicstelen munkájáról, s labdarúgásunk 
óriásainak – Puskás, Albert, Varga Zoltán és mások – 
e folyamatbéli szerepéről, küzdelméről kapunk egyedi 
képet, kevéssé ismert mozzanatokat is felidézve, his-
tóriai létünk és futballunk összefonódásának bázisán.

Edzett testhez edzésben tartott elme dukál. Ez utóbbihoz
hoztunk most két feladatot – egyet a kisebbeknek, egyet 
pedig a nagyobbaknak. Agytorna indul!

BORSI-KÁLMÁN BÉLA:
AZ ARANYCSAPAT ÉS
AMI UTÁNA KÖVETKEZIK

SUDOKU KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Foto: ujbuda.hu
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70www.fradi.hu ! 1992-ben Ungváron 13 000, főként magyar néző előtt
3-1-re verte a magyar válogatott Ukrajnát első futballmeccsén

A Ferencváros az elmúlt nyolcvan esztendőben csupán kétszer játszott Kárpát-
alján. Először 1942-ben, az akkor még magyar fennhatóság alatt álló Ungváron, 
másodszor a rendszerváltozás évében Beregszászon. Érthető, hogy hatalmas
ováció övezte a nemzet csapataként emlegetett FTC látogatását az abban
az időben még a Szovjetunióhoz tartozó történelmi magyar városban
1990. június elsején. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

MÁIG A HATÁSA ALATT 
ÁLLOK A HARMINC
ÉVVEL EZELŐTTI
FELLÉPÉSNEK, OLYAN 
TÚLÁRADÓ SZERETET-
BEN ÉS BOLDOGSÁG-
BAN LEHETETT
RÉSZÜNK. AZÓTA 
RENDSZERES
VENDÉG VAGYOK
KÁRPÁTALJÁN

A kárpátaljai települések közül Beregszászon 
él a legnagyobb magyar közösség, és persze 
a többség itt is a Ferencvárosnak szurkol. Így 
aztán nem meglepő, hogy 1990 nyarának első 
napján zsúfolt nézőtér előtt lépett a Barátság 
stadion gyepére a Fradi. 
Nem volt könnyű megszervezni a kárpátaljai tú-
rát, hiszen a csapatnál éppen edzőváltás zajlott 
– Rákosi Gyulát Nyilasi Tibor váltotta a kispadon 
–, s a Fradi a megerőltető idény végén kissé 
tartalékos összeállításban utazott Beregszászra, 
edzőként Szűcs Lajos készítette fel az együttest 
a kilencven percre.
A főszervező, Magyar Zoltán, az FTC labdarúgó- 
szakosztályának akkori igazgatója így emléke-
zett a harminc évvel ezelőtti látogatásra:

” Nekem Kárpátalja, azon belül is Beregszász 
szívügyem, hiszen a városban született az 
édesanyám, ott járt gimnáziumba református 
lelkész nagyapám, mégis csak ’90 óta látogat-
hatom rendszeresen az ott élő rokonokat. Min-
dig is nagy vágyam volt, hogy a Fradi pályára 
lépjen a Vérke partján. Úgy terveztük, hogy 
Ungvárra és Viskre is ellátogatunk, ám erre 
sem ideje, sem energiája nem volt a csapatnak 
a kimerítő és hosszú szezon végén. Később 
a város szülöttével, Kalocsay Géza bácsival 
gyakran megfordultunk Beregszászon, a csúcs 
persze az említett népünnepély volt a Fradival, 
hiszen emelkedettségében az sokkal több volt, 
mint egy futballmeccs.”

A közeli Badaló falucskából származó családorvos, 
Jakab Lajos, aki korábban a Nemzeti Sport kárpátal-
jai tudósítójaként is ténykedett, így idézte fel a nagy 
eseményt magazinunknak: ” A szovjet sorkatonai 
szolgálatom után nem sokkal jómagam is a helyszí-
nen szurkoltam gyerekkorom imádott csapatának. 
Boldogságomat csak fokozta, hogy a legendás 
Nagy Béla és a küldöttség olyan Fradi-zászlóval 
lepett meg, amelyet az egész csapat dedikált. 
Felejthetetlen nap, csodálatos hangulat volt, remé-
lem, nem kell megint fél évszázadot várni a nemzet 
klubjának beregszászi látogatására.”

AMIKOR HAZATÉRT 
A FRADI 
BEREGSZÁSZRA

ÖRÖKZÖLD #

71 www.fradi.hu! Telek, Simon, Lipcsei, Balogh Tamás, valamint Limperger is
játszott a 92-es, egyetlen kárpátaljai válogatott vendégjátékon

A játékosok közül Dukon Béla így foglalta össze 
emlékeit: ” Hatalmas ünnep volt, folyamatosan 
osztogattuk az autogramokat, rengeteg néző jött 
ki a mérkőzésre, ekkora szeretetben ritkán lehet 
része magyar futballistának. Szívesen maradtunk 
volna még, a kárpátaljai fradisták közül sokan sírva 
köszöntek el tőlünk, megható mérkőzés volt.”
A mérkőzést a helyszínről a közismert rádióriporter, 
Molnár Dániel közvetítette utánozhatatlan stílusában. 
Szeiler József őt is szóba hozta, amikor felidézte 
a túrát: ” Éppen akkor kerültem vissza a klubhoz, 
Józsa Miki cseréjeként a második félidőben újra 
lehetőséget kaptam. A hangulat nekem az 1984-es 
utánpótlás Európa-bajnoki selejtezőt idézte, amikor 
Nagyváradon játszottunk a románok ellen, s mintha 
hazai pályán lettünk volna, mindenki nekünk szur-
kolt. Talán soha nem osztottam ki annyi aláírást, 
mint akkor Beregszászon, elképesztő fogadtatás-
ban, hatalmas élményben lehetett részünk. Jellemző 
az atmoszférára, hogy a csapat már a buszon várt 
a hazaindulásra, de az áldott emlékű Molnár Dani 
még a színpadon énekelt és ünnepelt a szurkolókkal.

DZURJÁK DUPLÁZOTT

A Ferencváros hétezer néző előtt a követ-
kező összeállításban lépett pályára Bereg-
szászon: Józsa – Horváth, Simon, Limper-

ger, Szűcs – Nagy Zs., Vanicsek, Keresztúri 
– Kiss I., Dzurják, Dukon. Csere: Szeiler, 

Rácz, Szanyó, Windisch.
Gólszerzők: Dzurják (2), Keresztúri 

(11-esből)

Máig a hatása alatt állok a harminc évvel ezelőtti 
fellépésnek, olyan túláradó szeretetben és boldog-
ságban lehetett részünk. Azóta rendszeres vendég 
vagyok Kárpátalján.” 
Bízzunk benne, a Ferencváros hamarosan újból 
ellátogat a már Ukrajnához tartozó nemzetrészhez, 
s legalább egy napra boldogságot lop az ott élő 
magyarok életébe.

Dukon Béla és Dzurják József
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A MOZGÁS KORTALAN
Az idő sok tekintetben meghatározza életünket. Egy dologra azonban nem 
képes: nem szabhat határokat. Még ha múlik is felettünk, nem erősebb nálunk. 
Bátran fussunk vele versenyt! Még az egészségünknek is jót teszünk vele.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

! Triatlonosainknál számos veterán is sportol, és várnak 
további jelentkezőket is minden korosztályból

A megereszkedett pocak és a magas vérnyomás a 
korral jár – legyintenek sokan testük változásaira, rövidre 
zárva ezzel az egészséges életmód érzékeny kérdés-
körét. Pedig olyan téma ez, amit nem szabad ennyiben 
hagyni, főleg nem ilyen tévhitekkel. – A rakoncátlanko-
dó vérnyomás és a megszaladt testsúly időskorban a 
legkevésbé sem szükségszerű velejáró, sokkal inkább 
következmény. Méghozzá az életmódunké, melyet a 
megelőző években, évtizedekben követtünk – rengeti 
meg alapjaiban a sokszor használt kifogást dr. habil. Fritz 
Péter, klubunk egészségtudományi szakértője. – Persze 
testünk reagál az idő múlására, ennek pedig vannak 
megkerülhetetlen jelei. A csontszerkezet és a testösz-
szetétel változik, csökken az ízületekben lévő folyadék 
mennyisége, a bőr pedig veszít rugalmasságából – hoz 
példákat a korosodás valós jeleire a szakember. Majd 
hozzáteszi: ha ezekkel tisztában vagyunk, tudunk is tenni 
ellenük. Ha pedig teszünk ellenük, olyan, az életkortól 
teljesen független problémáknak is elébe mehetünk, 
mint az elhízás vagy a magas vérnyomás. 

RUGALMASNAK MARADNI

Időskorban az egyik legfontosabb feladat az ízületek 
flexibilitásának megőrzése. Ennek kulcsa pedig az 
egészséges életmód, azaz a mozgásban dús mindenna-
pok, melyeket színes, gazdag, a test változó igényeihez 
igazított étrenddel tehetünk teljessé. Utóbbi kulcsa a mi-
nél nagyobb tudatosság. Az idő előrehaladtával testünk 
Q10-termelése csökken, visszaesik a kalciumszint – mely 
az időskori csontritkulás leggyakoribb oka –, megvál-
tozik az anyagcsere és romlik a felszívódás minősége. 
Ezért is elengedhetetlen, hogy a legfontosabb elemeket 
egy idősödő szervezet esetében külső forrásból, magas 
minőségben, célzottan pótoljuk. A kellően színes táplál-
kozás itt már biztosan nem elég, szükség van táplálék-
kiegészítőkre is. Ezeket pedig rendszeres konzultáció 
és vérvizsgálat mellett, szakember segítségével kell 
beépíteni az étrendbe.

MOZGÁS!

A szakavatott szem azonban nem csak itt jön jól. Az 
időskori jóllét másik garanciájánál, a mozgásnál is elkél. 
Aranyszabály, hogy mielőtt bármilyen sport mellett 
elkötelezzük magunkat, érdemes felmérni egészsé-
gi állapotunkat és fittségünket – idős korban pedig 
mindez hatványozottan igaz. Előbbihez egy (vagy több) 
szakorvos segítségét kell kikérnünk, utóbbihoz pedig 
egy felkészült edzőét, aki segít kiválasztani a megfelelő 
mozgásformát, és azon belül is a hozzánk passzoló ter-
helési övezetet. A kor előrehaladtával a jóga például az 
egyik legjobb választás, mert kíméli az ízületeket, míg a 
beszűkült mozgástartomány határai között szépen meg 
is dolgoztatja a testet.

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. 

FRITZ PÉTER
egészség tudományi 

szakértő

Mindezt minimális sérülésveszély mellett. A lényeg, 
hogy mindenki megtalálja magának azt az aktivitási 
formát, amihez kedve is van – hiszen ez biztosítja 
majd a kitartást –, és fejlesztő hatással is bír. És 
mindig tartsuk szem előtt, hogy a mozgás nem kor-
függő. Szervezetünk viszont igenis mozgásfüggő!

GASZTRÓ #
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IDŐSKORBAN AZ EGYIK 
LEGFONTOSABB FEL-
ADAT AZ ÍZÜLETEK 
FLEXIBILITÁSÁNAK 
MEGŐRZÉSE. ENNEK 
KULCSA AZ EGÉSZ-
SÉGES ÉLETMÓD,
AZAZ A MOZGÁSBAN 
DÚS MINDEN-
NAPOK, MELYEKET
SZÍNES, GAZDAG,
A TEST VÁLTOZÓ
IGÉNYEIHEZ IGAZÍTOTT 
ÉTRENDDEL TEHETÜNK 
TELJESSÉ

! A sport kortalan! Klubunk sportolója, Jánosi György 2019-ben,
78 évesen nyert duatlon-Európa-bajnokságot korosztályában



SEDLMAYER TAMÁS

Született:
Budapest, 1995. január 6.

Magasság, testsúly:
186 cm, 90 kg

Poszt:
szélső

Klubjai:
BVSC, Újpest, Vasas, Szeged, FTC
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# 13+1 

6. Melyik volt az eddigi
legjobb idényed?
Egyértelműen az előző szezon
a csúcs, amikor mindent 
megnyertünk a Fradival, majd 
pályafutásom során először 
a válogatottal is kijutottam 
világversenyre.
7. Milyen autóval közlekedsz?
Seat Leonnal.
8. Kedvenc ételed, italod?
Harcsapaprikás túrós csuszával, 
bodzás limonádé.
9. Kedvenc könyved, filmed, 
színészed, színésznőd?
Könyvben a Zabhegyező, filmben
a Csillagok között, színészben 
Benedict Cumberbatch, 
színésznőben Scarlett Johansson
a kedvencem.
10. A szabadidődet mivel
töltöd legszívesebben?
A balatoni nyaralónkban tudok a 
legjobban kikapcsolódni családi
és baráti körben egyaránt.
11. Mit tekintesz az életben 
és a sportban a legfontosabb 
tulajdonságnak?
A sportban a kitartást, a mindennapi 
életben az őszinteséget.
12. Ha választhatnál valakit, kivel 
találkoznál legszívesebben a 
világon?
Mr. Beannel, vagyis Rowan 
Atkinsonnal.
13. Közeli és távoli céljaid?
A jövőben is a csúcs közelében 
akarunk maradni csapatként,
s egyénileg is hasonló a célom. 
Sorrendben: bekerülni a 
válogatottba, kijutni az olimpiára és 
Tokióból aranyéremmel hazatérni.
+1. Életmottód röviden?
A befektetett munka mindig 
megtérül!

1. Hogyan lettél pólós, és honnan
a Szédült becenév?
Rákosszentmihályon 
gyerekeskedtem, és anyukám 
mindenképpen szerette volna, hogy 
tanuljak meg úszni. A BVSC-ben az 

olimpiai bajnok Gerendás György, 
az FTC vízilabda-szakosztályának 
szakmai igazgatója kiszúrta, hogy 
van érzékem a pólóhoz. A zuglói 
klubnál az első edzőm, Besenyei 
Attila ragasztotta rám a Szédült 

becenevet, mert elég szétszórt 
gyerek voltam, gyakran elhagytam 
a dolgaimat, a köpenyemet, 
papucsomat.
2. Gyerekként kik voltak a
kedvenc játékosaid?
Eleinte Kásás Tamás, majd idővel 
Varga Dani és Varga Dénes.
3. Kit tartasz a legjobb 
vízilabdázónak idehaza és a világon?
Itthon kétségkívül Varga Dumi a 
legjobb pólós, nemzetközi szinten a 
montenegrói Alekszandar Ivkovicsot 
említeném.
4. Mi a Fradi fő erénye?
Évek óta összeszokott, egységes 
közösséget alkotunk, ezt a sikerek 
is bizonyítják, nem véletlen, hogy a 
válogatott nagy része is a Fradira 
épül. 
5. Három éve kerültél a 
Ferencvároshoz. Szerinted mi
a klub legnagyobb vonzereje, miben 
különbözik más egyesületektől?
Szinte összehasonlíthatatlan más 
klubokkal. Nemzetközi színvonalú 
a szakmai háttér, remek edzőink 
vannak, és a sportolók minden 
támogatást megkapnak. Ráadásul
a Népliget hangulata egyedi,
az összes szakosztály harmóniában
és kiváltságos egységben él.

! A 2019–20-as idényben a 13 bajnoki gól mellett 6-szor talált
a kapuba a Bajnokok Ligájában és 3-szor a Magyar Kupában

A totó hagyományait 
megidézve

13+1 kérdést teszünk
fel kedvenceinknek. 

Ezúttal Bajnokok 
Ligája-győztes 

vízilabdázónkat, 
Sedlmayer Tamást 

faggattuk.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

A totó hagyományait 

Nike hazai 
mérkőzés mez

fradi streetwear
gyerek szurkolói mez

19
/2

1

19
/2

1

Szurkolói sálak

mérkőzés mez

19
/2

1



#DIGITÁLISÖSSZEFOGÁS


