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# TARTALOM 

! 9 évtized után triplázhatnak ismét a Fradi labdarúgói.
Legutóbb 1926–1928 között sikerült ez a bravúr
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Két éve érkezett, ez idő alatt talán kétszer láttuk önfeled-
ten mosolyogni, éppenséggel a két bajnoki cím ünneplé-
sekor. Most már háromszor, sőt, a Dinamo Zagreb elleni 
továbbjutás után már nem csupán mosoly, hanem nevetés 
és boldogság jelent meg Sergei Rebrov arcán. A Fradi uk-
rán vezetőedzője köztudottan megköveteli a fegyelmet, 
a pályán és azon kívül is kizárólag a munkára, a csapatra, 
a felkészítésre, a taktikára koncentrál, ám akik valóban jól 
ismerik – kevesen vannak –, állítják, egyáltalán nem az a 
merev fickó, aminek látszik, eredeti gondolatok, okos ter-
vek, érzések és gesztusok egyaránt jellemzik egyéniségét. 
Persze, a derűjénél is fontosabb, hogy két bajnoki címet 
követően az európai középmezőnybe vezette csapatun-
kat, továbbjutottunk a svéd, a skót és a horvát bajnok 
ellen – lapunk megjelenését követően kiderül, hogy akár 
a BL-csoportkör is összejöhet negyedszázad elteltével –, 
s legalább ennyire lényeges, hogy a játékosok is hisznek 
benne. No meg a szurkolók is: noha utóbbiak közül sokan 
nehezen fogadták el, a Dinamo elleni bravúr után kórus-
ban éltették az ukrán trénert.

Számomra nem kétséges, Rebrov mindhárom említett 
mérkőzésen taktikailag legyőzte kollégáját, egyénileg 
ugyanis a Celtic és a Dinamo keretében is bőven akadtak 
képzettebb futballisták. Csapatként viszont mindhárom 
találkozón a Fradi bizonyult egységesebbnek, össze-
tartóbbnak. A játékosok tudtak egymásért, a klubért, a 
szurkolókért küzdeni, ami a Ferencvárosnál mindenkor 
alapelvárás. Ahogy Dalnoki Jenő annak idején az öltöző-
ben kijelentette: ”Fradi-mezben rosszul lehet játszani, de 
lélektelenül soha.” A legendás mester a mosolyról,  
a népszerűségről, az öltözői emóciókról ezt vallotta: 
”engem ne a játékosok szeressenek, hanem a feleségem.”

Nem kétséges: a Djurgarden, a Celtic és a Dinamo Zagreb 
ellen látott Fradi a klub ősi hagyományaihoz méltó egy-
séggel, szenvedéllyel, fegyelemmel futballozott, ami után 
össznépi öröm vette kezdetét. A B közép a Groupama 
Aréna és a klub szimbóluma, a Sas közvetlen közelében 
végig jól hallhatóan, óriási erővel buzdította a csapatot, 
a játékosok a végén kimentek és meg is köszönték a 
frenetikus támogatást. Mint ahogy izzott a vonal a tele-
fonomban is, évtizedes méregzöld cimboráim írtak vagy 
hívtak, köztük az életéért küzdő, kórházi ágyán is könnyes 
szemmel a Ferencvárosért remegő barátom, sőt, rivális 
klubok képviselői is őszinte elismeréssel szóltak a csapat 
teljesítményéről. 

Tíz év után újra Európa futballtérképén található a Ferenc-
város – nem szabad hagyni, hogy bárki letörölje onnan, 
mert bizony ott a helyünk…
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! A Fradi Celtic elleni sikere miatt is tartott 
a magyar válogatottól a török kapitány
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KÁRPÁT-MEDENCEI 
MAGYAR EGYETEMIS-
TÁKAT TÁMOGATUNK
Együttműködési szerződést kötött az FTC és a Bu-
dapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) a Kárpát-me-
dencei Egyetemek Kupája (KEK) támogatásáról. A 
továbbiakban az FTC sportszakmai partnerként segíti 
a BEAC-ot az immár 12. alkalommal kiírt, 1300 magyar-
országi, illetve határon túli egyetemista részvételével 
zajló KEK szervezésében, amelynek célja, hogy segítse 
a magyar fiatalok határokon átívelő közösségének 
erősítését. A rendezvények alkalmából az anyaországi 
területeken kívül Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és 
a Délvidékről is Budapestre látogatnak a jövő értelmi-
ségi fiataljai.

A Ferencvárosi Torna Club a magyar nemzet legnép-
szerűbb csapataként mindig nagy hangsúlyt fektetett 
arra, hogy a világ összmagyarságát is képviselje. Külö-
nösen igaz ez azokra a drukkerekre, akik az elszakított 
területeken élnek. Az FTC stadiontúra-lehetőséget 
biztosít, így a Fradi Múzeumban megismerhetik az FTC 
színes, gazdag és az egyetemes magyar történelem-
mel összefonódó múltját is. Az FTC csapatsportágainak 
mérkőzéseire is biztosít belépőket az egyetemistáknak, 
valamint további infrastrukturális segítséget nyújt a 
BEAC-nak a torna szervezésében.

ÉREMESŐ A 
KAJAK-KENU OB-N

Szolnokon rendezték meg a kajak-kenu ob-t, amelyen a 
férfi kajak négyesek hozták a ferencvárosi érmeket. 500 

méteren Istenes Márton, Bükkösi Rajmond és Tomori 
Gergely a vasasos Kovács Gergővel kiegészülve bronz-

érmes lett, míg 1000 méteren a Zöld Zoltán, Kovács Zol-
tán, Tomori Gergely, Kovács Gergő összetételű csapat 

szintén a dobogó legalsó fokára állhatott fel. Szintén 3. 
lett a 200 méteren induló Kirkov Valentin, 

Keresztes Kristóf és Tomori Gergely, valamint 
Kovács Márk (DELTA) négyese, és csak kevésen múlt 

az újabb érem a 4. helyezett Kirkov Valentin, Keresztes 
Kristóf párosnak is a K-2 200 méteren.

Az utánpótlásban még jobban teljesítettek az FTC- 
Rekontir versenyzői. 200 méteren bajnok lett Keresztes 

Kristóf az ifjúságiak közt, valamint Kirkov Valentin, To-
mori Gergely és Keresztes Kristóf U23-as hajója is. Raj-

tuk kívül K-4 1000 méteren, az ifjúságiak közt Ruzsicska 
Péter ünnepelhetett aranyérmet. Ezenfelül további 4-4 
további hajó végzett ezüst-, illetve bronzérmes helyen!

Keresztes Kristóf

Simon Gábor és Nyíri Zoltán

6www.fradi.hu ! A KEK-nek nagy pártolója és rendszeres meghívott 
vendége korábbi válogatott labdarúgónk, Kű Lajos

# HÍREK PÖLÖSKEI, MÖRTEL: 60!
Két egykori csatárunk is októberben ünnepli – egy nap 
különbséggel – a hatvanadik születésnapját. Pölöskei Gá-
bor hat, Mörtel Béla pedig közel három évet futballozott a 
Fradiban. Mindketten 1981-ben kerültek az Üllői útra, Pölöskei 
a nyáron, Mörtel a tavasszal (Budafokról), így utóbbi már ab-
ban az idényben a bajnokcsapat tagjának tekinthette magát.

”Pölös” a karrierjét Kapuváron kezdte, majd a Rába ETO-tól 
igazolt a Fradihoz. A Ferencvárosban közel 100 meccsen 
31 gólt jegyzett, rögtön az Austria Wien elleni bemutatkozó 
mérkőzésén betalált. A legemlékezetesebb gólját talán 1983 
tavaszán a Honvéd ellen szerezte, amellyel a mi javunkra 
döntötte el a rangadót. Nem csak a Fradinak, egy időben a 
válogatottnak is meghatározó játékosa volt, 15-ször szerepelt 
a nemzeti csapatban, tagja volt az 1982-es világbajnokságon 
szerepelt keretnek, sőt a vb-n Salvador és Argentína ellen is 
eredményes volt.

A remek balszélső az FTC után az MTK-ban, majd a svájci De-
lemont csapatában szerepelt. Visszavonulása után dolgozott 
az ifjúsági válogatottnál, továbbá az MTK első csapatának 
vezetőedzőjeként, jelenleg a kék-fehérek kooperációs szak-
mai vezetője. Pályafutása ferencvárosi időszakát így idézte 
fel: ”Máig jó szívvel gondolok a Fradiban töltött évekre, az 
ott szerzett barátságok ma is élnek, emlékezetes meccseken 
léptem pályára, sok örömben lehetett részem.”

Mörtel Béla 1981 tavaszán egy dél-amerikai túrán, Argentína 
fővárosában, Buenos Airesben mutatkozott be a Ferencvá-
rosban. Eleinte csereként kapott lehetőséget Novák Dezső-
től, ám a Csepel és a Dózsa ellen így is fontos gólokat szer-
zett. Az Üllői úton 51 fellépésén 7 találatig jutott, később több 
honi klubban – DVSC, Győr, Pécs – is megfordult. Jelenleg a 
Győri ETO alkalmazásában áll, ám egykori fradista társaival is 
tartja a kapcsolatot.

! Pölöskei Gábor idősebb fia, Pölöskey Péter 2008–2012 között 
72 tétmérkőzésen 15 gólt szerzett az FTC-ben

Pölöskei Gábor

Mörtel Béla

7 www.fradi.hu
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A SZENVEDÉLYEK 
CSAPATA 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 TERMÉKEI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, 

RUNNER’S WORLD, SHOPPIEGO
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, 

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

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

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

Az itt írt e-mail 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: BUDAI LÁSZLÓ

Több hónapnyi kemény munka után szeptember elején 
megjelent a FradiMédia dokumentumfilmje, A szenvedélyek 
csapata. A Ferencváros labdarúgói 25 évvel ezelőtt 
történelmi tettet hajtottak végre: bejutottak a Bajnokok Ligája 
csoportkörébe. Magyar csapatnak azóta sem sikerült Európa 
legjobb 16 klubja közé verekednie magát a BL-ben. A 25. 
évforduló alkalmából a FradiMédia háromrészes
dokumentumfilmet készített, amelyet szeptember 11-én,
12-én és 13-án tett közzé a Fradi.hu-n, valamint a FradiMédia 
YouTube-csatornáján. 
Az első részben bemutatjuk az előzményeket, hogy miért 
tekintették teljesen esélytelennek a Fradit az Anderlecht elleni 
párharc előtt, és a belgák hogyan becsülték le a mieinket. A 
főszereplőkkel készített rengeteg friss interjú segítségével 
kiderül, ki milyen előzmények után került az Üllői útra, a későbbi 
BL-csapatba. Korabeli fotókkal, számtalan archív felvétellel 
felidéztük az Anderlecht kiverését és a Grasshoppers elleni 
3-0-s, zürichi győzelmet, valamint az azt követő felejthetetlen 
ünnepléseket. 

”
Belestünk” az öltözőbe a svájci mérkőzés 

szünetében, és fényt derítettünk rá, miért is maradt a pályán 
a második félidőben a meccs hősévé váló Vincze Ottó.
A második részben megmutatjuk, micsoda őrület volt az 
első hazai BL-mérkőzés, az Ajax elleni összecsapás előtt, 
és hogyan maradtak le rengetegen a találkozó helyszíni 
szurkolásáról. Utánajártunk, mi és hogyan történt a huhogós 
botrány hátterében, és hogy miért volt felfoghatatlan 
nyomás a kilencvenes évek Fradi-játékosán a monumentális 
Bernabéu Stadionban. Albert Flórián történetén keresztül 
ebben a részben foglalkoztunk a Real Madrid elleni, hazai 
pontszerzéssel is. A csapat ikonikus vezéréről, a 10 ezer 
forintért, 

”
saját zsebből” vett Simon Tiborról is eddig sosem 

hallott történetekkel emlékezünk meg.
A harmadik részben kitérünk a szókimondó Zoran Kunticsra 
és délszláv mentalitására, megmutatjuk, miért volt különleges 
a BL-csapat vezetőedzője, Novák Dezső, akiben ugyanúgy 
benne volt a félelmet nem ismerő karakter. Szurkolóink azt 
is megtudhatják, hogyan vélekednek a BL-sztárok a Fradi-
fanatikusok lelkesedéséről, ami egyszerre felemelő és elsöprő 
is tud(ott) lenni. És azt is igyekeztünk kideríteni, miért is volt 
ennyire összetartó, sikeres és egyedülálló a 95-ös BL-csapat.
A több mint 100 perces alkotást részenként és teljes egészében 
is megnézhetik a FradiMédia YouTube-csatornáján. 

A filmben megszólalnak: Albert Flórián, Ballai Attila,
Bodnár József, Dejan Milovanovics, Hajdu Attila, Hajdú B.
István, Havasi Mihály, Hrutka János, Kecskés Zoltán,
Keller József, Kű Lajos, Lipcsei Péter, Lisztes Krisztián,
Mucha József, Nagy Zsolt, Nyilas Elek, Páling Zsolt,
Schuszter Dóra, Szeiler József, Szűcs Mihály, Telek András, 
Tobak Csaba, Újvári Gábor, Vincze Ottó, Zoran Kuntics.
Illetve archív felvételeken korábbi játékosok, edzők, szurkolók.

A filmet készítették: Budai László, Töreki Dávid.
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Augusztus közepén mutatták be a 
Fradi Kamiont, amely másnap már el 
is indult országjáró körútjára. Először 
Siófokon csodálkozhattak rá az 
emberek a látványos járműre, amely 
első túráján ezt követően megfordult 
Keszthelyen, Vonyarcvashegyen, 
s végül Balatonalmádiban is. Az 
említett városokban komoly érdeklő-
dés övezte a kamiont, amely utolsó 
állomáshelyén váratlan örömet is 
szerzett egy fradista párnak, ponto-
sabban akkor már házaspárnak.
Stiger Ákos és kedvese ugyanis 
Balatonalmádiban mondta ki a 
boldogító igent, s amikor megtud-
ták, hogy a Fradi Kamion aznap a 
városukba érkezik, eldöntötték, úgy, 
ahogy vannak, öltönyben és meny-
asszonyi ruhában látogatják meg a 
járgányt. Mint elmondták, a várva 
várt eseményt sikerült abszolút 

emlékezetessé tenniük azzal, hogy 
esküvői fotóikat a Fradi Kamionnál 
készíthették el. Kiderült az is, hogy 
az ifjú pár génjeiben hordozza a fra-
dizmust, hiszen a férjet rokoni szálak 
fűzik Rákosi Gyulához, a Ferencváros 
olimpiai és Európa-bajnoki bronz-
érmes labdarúgó-legendájához. 
A házaspárnak egy pillanatig sem 
volt kétséges, hogy a jeles alkalmat 
összekötik a zöld-fehérek iránt érzett 
szeretetükkel; s csak halkan jegyez-
zük meg: a násznép is teljes megér-
téssel fogadta és támogatta 
a fiatalok döntését.

DEMONSTRÁLJA A FRADI EREJÉT

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, 
a Fradi Kamion lenyűgöző méretekkel 

rendelkezik: 20 méter hosszú, 2,5 méter 
széles és 4,5 méter magas. Helyet kap 
benne egy Fradi Shop, valamint a Fradi 
Múzeumból is rendszeresen egy-egy 

aktuális tárlat. Nyíri Zoltán, az FTC 
ügyvezető alelnöke már a jármű bemu-

tatásakor jelezte, hogy a kamion nagyon 
sok örömet fog okozni a szurkolóknak. 
Ezt a tóparti körút fogadtatása fénye-

sen visszaigazolta. A korábban használt 
Fradi-minibusz is marad a flottában, a 

hazai meccseken továbbra is jelen lesz, a 
kamiont az országjáró rendezvényeken 
veti be a klub. A Fradi Kamion a Groupa-
ma Biztosító támogatásával gurul szerte 

az országban, hirdetve az ország 
legnépszerűbb klubjának dicsőségét.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

   ESKÜVŐI FOTÓK 
A KAMIONNÁL

# HÍREK 

10www.fradi.hu ! A kamion belső kialakítása során 1 tonna faanyagot, 200 méter acél 
zártszelvényt, több száz méter vezetéket és 3500 csavart használtak fel
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Az Év Zöldség és Gyümölcs Kereskedője Díj 2020 alapja a Store Insider szakmai lap által Magyarországon, élelmiszer és FMCG termékeket forgalmazó 
kiskereskedelmi egységek, láncok üzemeltetőinek meghirdetett Az Év boltja elnevezésű verseny, mely egy több kategóriában indított, nem reprezen-
tatív, szakmai zsűri által, előre meghatározott szempont rendszer alapján, két fordulóban értékelt elismerés. Az elbírálás és az elnyert díj szerint a Lidl 

Magyarország zöldség-gyümölcs kategóriában egyedülálló kínálattal, minőséggel, illetve ezeket biztosító elvekkel rendelkezik.



KERÉKPÁROS
ÉREMHALMOZÓK
Augusztus utolsó hétvégéjén két versenyen 
is szurkolhattunk a ferencvárosi kerékpá-
rosoknak. A debreceni időfutam országos 
bajnokságon az U15-ös lányoknál Kiss
Viktória az utóbbi idők eredményeinek 
megfelelően újfent kiválóan teljesített és 
ezüstérmet szerzett, míg testvére, Kiss 
Kamilla, aki az U13-as korosztály egyik 
kiemelkedő tehetsége, ezúttal a 6. helyen 
végzett. Az idén szintén rendre érmeket 
szállító elit versenyzőnk, Marton Orsolya
a V4 Mád elnevezésű viadalon az elit
kategóriában ugyancsak a második
helyen végzett.

Marton Orsolya

FRADISTA FIÚK ÉS LÁNYOK,
RÁTOK VÁR A FERENCVÁROS!

Vízilabdázóink, szinkronúszóink, valamint a férfi, női és akrobatikus torna szakosztály is várja a fiatal fradisták je-
lentkezését. A mini torna a 1,5-4 éves korosztálynak hétfőnként 9:00-9:45 között indul edzés, az óvodás tanfolya-
mok kedden és csütörtökön 17:00–18:00 között zajlanak, míg az iskolás csoportoknak – 12 éves korig bezárólag 

– hétköznap esténként, több csoportban, 18:00 és 19:30 között vannak az edzéseik.
Infó és jelentkezés: noitorna@fradi.hu

Férfitornászaink is szeretettel várnak minden, a tornasport iránt érdeklődő, mozogni, rendszeresen sportolni 
vágyó 5-6 éves fiút, előképzettségtől függetlenül. Az edzések időpontja hétfő-szerda-péntek 18:00-19:30. 

Infó és jelentkezés: ferfitorna@fradi.hu

Azon fiúkat és lányokat, akiknek a sportművészetek csapatban és zenével tetszenek inkább, akrobatikus torná-
szaink és szinkronúszóink várják tárt karokkal. Akrobatikus tornában két csoport indul. A kezdő csoportban 4-5 
éveseknek hétfőn és szerdán, 6-7 éveseknek kedden és pénteken 18:00-19:00 között tartanak edzést. A haladó 

csoportba 8 éves kor felettiek jelentkezését várják egy szerdai próbaedzésre, amennyiben rendelkeznek 
tornasportos múlttal: szertorna, RG, aerobik, fitnesz, műugrás vagy gumiasztal.

Infó és jelentkezés: katalin.deak@fradi.hu

Az edzéseket az impozáns Ludovika Arénában tartó, Magyar Kupa-győztes szinkronúszóink
a már két úszásnemben úszni tudó, hajlékony, 6 és 9 év közötti gyermekek jelentkezését várják!

Infó és jelentkezés a felmérőre: livia.mester@fradi.hu

A Ferencvárosi Torna Club vízilabda-szakosztálya felvételt hirdet 8-10 év közötti fiúk és lányok számára. Olimpiai 
bajnokok szakmai irányításával a legjobbaktól tanulhatsz meg mindent a vízilabdáról!

Jelentkezz a gabriella.varkonyi@fradi.hu címen!

További részletek a fradi.hu-n!

12www.fradi.hu ! Hétköznap az esti órákban felnőttképzés, felvételi előkészítés
és ”örömtorna” lehetőség is van. Infó: ferfitorna@fradi.hu

# HÍREK 

Nagy várakozásokkal, dobogós reményekkel futott 
neki az FTC a 2020-as atlétikai csapatbajnokságnak, 
amelyen egyéni szempontból is számos szép ered-
mény született. Az első napon Máté Tamás férfi 100 
és 400 méteren sem talált legyőzőre, míg Virovecz Ist-
ván férfi távolugrásban végzett az első helyen, ahol a 
második is fradista lett Pap Kristóf személyében. Csóti 
Jusztina női 100 méteren harmadik, Kazi Tamás férfi 
1500 méteren negyedik, míg Abdul Kevin Kristóf férfi 
magasugrásban szintén negyedik lett. A második ver-
senynapon női 100 méter gáton Edőcs Fanni Andrea 
a 4. helyen zárt. Goschi Anna magasugrásban az 5. 
helyen végzett. Férfi hármasugrásban születtek meg 
a nap első ferencvárosi érmei, sőt kettős győzelmet 
arattunk: Pap Kristóf lett az első, míg Galambos Tibor a 

második; Bánhidi Bence ráadásul épphogy lecsúszott a 
dobogóról. A férfi 800 méteres síkfutásban Kazi Tamás 
második lett, az utánpótlás-válogatott Herczeg György 
pedig gerelyhajításban 63,18 méteres, egyéni csúcsot 
dobott, amivel az 5. helyen zárt. Férfi diszkoszvetésben 
is ferencvárosi győzelem született Huszák János révén. 
A női 200 méteres síkfutásban Nagy Vanessza Noé-
mi bronzérmet szerzett, a férfiaknál pedig Máté Tamás 
győzött e távon. 4x400 méteren a férfiak Varga Dáni-
el, Tarlukács Ádám, Varga Lőrinc Mihály, Kazi Tamás 
összetételű váltója a 3. helyen végzett. A kétnapos at-
létikai csapatbajnokságon az eredmények összesítése 
után a Ferencváros a 3. helyen végzett, amely a csa-
patbajnoki szereplést illetően az eddigi legnagyobb si-
ker az FTC történelmében!

NAGY VANESSZA 
ISMÉT REMEKELT
Debrecenben rendezték meg az atléták ifjúsági ma-
gyar bajnokságát, amelyen az FTC szakosztálya népes 
csapattal indult. Nagy Vanessza 100 és 200 méteren 
is aranyérmet nyert, 100 méter gáton pedig a második 
helyen végzett, ezzel a legeredményesebb sportolónk 
volt a versenyen. Vanessza néhány hete 200 méteren 
élete első felnőtt bajnoki címét is megszerezte, s kijutott 
a junior világbajnokságra. A hölgyeknél még egy érem-
nek örülhettünk, Wéber Csenge Fanni magasugrásban 
állhatott fel a dobogó legalsó fokára. A férfiaknál is 
kiváló fradista eredmények születtek. Gerelyhajításban 
Herczeg György, hármasugrásban pedig Csúri Bence 
lett aranyérmes, utóbbi ráadásul 13,50 méteres egyéni 
csúccsal nyert. A távolugró Bánóczi Kristóf bronzérmes 
lett 656 centiméteres eredményével.

! Galambos Tibor a Fradiban szerzett 23 magyar bajnoki címével 
minden idők legeredményesebb ferencvárosi atlétája

Nagy Vanessza
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14www.fradi.hu ! 1962-ben lett fradista, miután az édesapja azt mondta neki, 
egy rendes magyar ember a Fradinak drukkol

# 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

Kétértelmű 
kérés Major 
Tamástól…

EPERJES 
KÁROLY

Elek Gáborhoz, női kézilabdacsapatunk 
vezetőedzőjéhez:  
Ugye megmarad a magyar játékosok 
dominanciája a csapatnál a jövőben is?

Ezúttal Szőke István, az FTC legendás jobb- 
szélsője kérdezte a köztudottan Fradi-érzelmű 
Eperjes Károly Kossuth- és Jászai-díjas szín- 
művészt: nehezen viseli-e, hogy nem lehetnek 
mindig egy csapatban a vasárnapi népligeti focin?

Augusztusban Szőke Pista megkezdte rendes 
évi vakációját a feleségével a Balatonon, mi 
meg elkezdtük nyerni a meccseket, azaz igen jól 
viseltem a győzelmeket a távollétében. Persze 
örültünk, amikor visszatért, mert a jelenlétében 
még édesebb volt a siker…

S Eperjes Károly története, amely a 
legendás kettős rangadókhoz fűződik:

 
– A Színház- és Filmművészeti Főiskolán Major 
Tamás is a tanárom volt, s persze pontosan 
tudta, mekkora Fradi-drukker vagyok. Ő viszont 
hatalmas Újpest-szurkoló volt, ott is született a 
lila negyedben, amely akkor még nem tartozott 
a fővároshoz. Különösen a hetvenes években, 
a Dózsa sikerkorszakának idején nagy örömmel 
invitált a díszpáholyba szóló bérletével a 
Népstadionban rendezett kettős rangadókra. 
Olykor megesett, hogy rendezői, színházigaz-
gatói elfoglaltsága miatt nem tudott kijönni 
a derbire, olyankor szinte mindig felajánlotta 
a bérletét. Egy alkalommal azonban különös 
kéréssel fordult hozzám: ” Szami, szívesen oda-
adom a belépőmet, csak egyet tegyen meg, 
a meccs során legalább egyszer kiabálja azt, 
hogy táncolj, Törő!” Elsápadtam, azt hittem, 
rosszul hallok, hogy éppen nekem kellene 
dicsőíteni a Dózsa egyébként valóban zseniális 
centerét. Na, azt már nem, gondoltam ma-
gamban. Aztán ránéztem Major Tamásra, és a 
mimikájából megértettem, a kétértelmű kérés 
nem a lilák imádott csatárára, hanem Törőcsik 
Marira irányul, akiért a nagy hatalmú direktor is 
rajongott. A meccsre így hát kimentem és tiszta 
szívből szurkoltam a Fradinak…

15 www.fradi.hu! Márton Grétát a balszélsők, Háfra Noémit a balátlövők között 
választották a legjobbnak a Handball-planet voksolásán

ÉNFRADIM #

@Rigler Anna

@zoltan.major.54

@Konkoly Erika

@Czakó Balázs @Hercsik Károly

#
enfradim

Vegyél részt 
te is 

a Zöld & Fehér 
magazin 

szerkesztésé-
ben, fotózz, 
és töltsd fel 

képeid 
Instagramra 
#enfradim 
jelöléssel!
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Kipipálva 
a Dinamo
A Celtic kiverése után megvan az újabb bravúr, a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjé-
ben, a 3. fordulóban a Dinamo Zagrebet is – szintén 2-1-re – legyőzte. Egyetlen lépésre van 
tehát a BL főtáblája, helyesebben kettőre, mert a norvég Molde elleni párharc már oda-vissza 
vágós rendszerben zajlik. Mire a Zöld & Fehér megjelenik, az idegenbeli találkozón már túl is 
vagyunk: szeptember 29-én lesz a visszavágó a Groupama Arénában. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

! A zágrábi csapat szerdán kilenc év után, először szenvedett vereséget 
idegenben valamelyik kupasorozat kvalifikációs szakaszában

A GÓL MEGVOLT, 
A MÉRKŐZÉS UTOLSÓ 
FÉLÓRÁJÁBAN 
A VÉDEKEZÉSEN 
VOLT A HANGSÚLY

A CSAPATBÓL PERSZE 
MINDENKI SZENZÁCIÓ-
SAN KÜZDÖTT, 
MEGSPÉKELVE NÉHÁNY 
KIEMELKEDŐ 
TELJESÍTMÉNNYEL

CÍMLAPSZTORI #
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Lovrencsics Gergő a Paks elleni bajnoki után elárulta, 
ugyan játszott hatvan percet, de a sérüléséből fel-
épülve még nincs százszázalékos állapotban. Persze 
szeretne játszani a Dinamo ellen, mondta, hogyne 
szeretett volna, de a szereplése kockázatot jelen-
tett. A mérkőzés pontosan előhozta a rizikó mindkét 
oldalát.
A 2. percben csapatkapitányunk szerezte meg a 
vezetést, Tokmac beadásánál harcosan megelőzte 
a védőjét és Livakovic kapujába pöccintett. Nem 
sokkal ezután – sőt talán részben már ettől a moz-
dulattól – újra megsérült, s a 24. percben le kellett 
cserélni. Botka Endre váltotta, aki pályafutása egyik 
legjobb meccsét játszotta zöld-fehérben.
A két játékos közül Lovrencsics a támadásokat 
talán hatékonyabban támogatja, s csatármúltjának 
köszönhetően gólveszélyesebb, Botka viszont véde-
kezésben határozottabb. A gól megvolt, a mérkőzés 
utolsó félórájában a védekezésen volt a hangsúly, 
ezért mondhatjuk, hogy – leszámítva az újabb sérü-
lést – a Lovrencsics vagy Botka dilemmából összes-
ségében jól jöttünk ki.

” A szélsővérem vitt előre, bíztam benne, hogy Tok-
mac átlöbböli a labdát, ezért sprinteltem. Jött is a 
labda, sikerült megelőznöm Orsicot, aki erre talán 
nem is számított” – idézte fel a gólját csapatkapitá-
nyunk.
A csapatból persze mindenki szenzációsan küzdött, 
megspékelve néhány kiemelkedő teljesítménnyel. 
Dibusz bravúrjai ezúttal sem hiányoztak, Sigér  vezér 
volt a középpályán, Tokmac a Dinamo védőit is 
megbolondította, Uzuni pedig remek gólt szerzett. 
Szemfülesen lecsapott, megszerezte a labdát, s nem 
vezette rá teljesen Livakovicra, hanem húsz méterről 
higgadtan eltekerte a horvát vb-ezüstérmes kapus 
lába mellett a bal alsóba.

” Keményen megdolgoztam ezért a gólért, hittem 
a csapatban, és a csapat is bízott bennem. Öröm 
ilyen együttesben futballozni. Fantasztikus volt a 
mérkőzés után a szurkolókkal ünnepelni, akiknek az 
érkezésem óta folyamatosan érzem a támogatását” 
– összegzett Uzuni.

Uzuni az öt nyári igazolás egyike. Rajta kívül Adnan 
Kovacevic is immár alapember a Fradiban. Ahogy 
azt Bálint László, korábbi 76-szoros kiválóságunk, az 
FTC Baráti Kör elnöke is kiemelte a Dinamo elleni ta-
lálkozó előtt, a jelenlegi Ferencváros sikereinek egyik 
kulcsa, hogy nem pusztán cserélődik a keret, mint 
korábban, az igazolások többsége telitalálat, velük 
rendre erősödik a csapat.
Így igaz. Miközben a Ferencváros megőrzi az alapér-
tékeit. Van valami, amiben, amivel mindenkinél, nem 
túlzunk, a Real Madridnál, a Barcelonánál, a Bayern 
Münchennél is – és sorolhatnánk még –, mindenkinél 
jobb. Egészen káprázatos, amit a szurkolók művel-
tek. Legalább ezren buzdították a stadionon kívülről 
a csapatot a meccs közben úgy, hogy a hangjuk 
nem csupán beszűrődött, hanem behallatszott az 
arénába, sőt olykor dübörgött. Ez a fajta lelkesedés, 
elemi ragaszkodás már-már egyedi a mai nemzetközi 
labdarúgásban.
Ettől Fradi a Fradi, ez a rajongás kell éltessen min-
denkit. Mert ez nem pénz, nem piaci érték kérdése, 
ez a legelemibb érzés, az igazi szeretet.

BL-SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ:

FERENCVÁROS–DINAMO ZAGREB 2-1 (1-1)

Budapest, Groupama Aréna
v.: Stieler (német)

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G. (Botka, 24.), 
Blazic, Kovacevic (A. Frimpong, 72.), Civic – Sigér, 
Haratin – Tokmac, Somália, Uzuni – Boli (Isael, 66.)

Dinamo Zagreb: Livakovic – Stojanovic, Dilaver, 
Gvardiol, Leovac – Ademi – Kastrati, Gojak (Gavra-
novic, 72.), Majer (Jakic, 60.), Orsic (Ivanusec, 72.) 

– Petkovic
Gól: Lovrencsics (2.), Uzuni (65.), 

illetve Uzuni (23., öngól)

! Tokmac Nguen hat tétmeccsen hét gólnál és egy gólpassznál, 
azaz 8 kanadai pontnál jár.
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FORDULT A KOCKA

Egy éve ilyenkor – helyesebben ezen a fokon, mert 
akkor még csak augusztust írtunk –, amikor a Fe-
rencváros a Dinamo Zagrebbel szemben elvérzett a 
Bajnokok Ligája selejtezőjében, a magyar bajnok ve-
zetői roppant csalódottak voltak. Érthetően. Ugyan 
egyértelműen a Dinamo volt a favorit, de a zágrábi 
helytállás, az ottani 1-1 után joggal reménykedtek ab-
ban, hogy hazai pályán, a fergeteges közönség előtt 
kivívható a továbbjutás.
A Groupama Arénában elszenvedett 4-0-s vereség 
akkor többet jelentett a búcsúnál, a szertefoszlott 
BL-álmoknál: azt üzente, még a Dinamo is teljesen 
más szintet jelent, az elit pedig nyilván más kávé-
ház. Akkor, azokban a keserű percekben úgy tűnt, 
hiábavaló minden próbálkozás, egyszerűen lehetet-
len, hogy a Fradi ismét bekerüljön a Bajnokok Ligája 
csoportkörébe.
Kubatov Gáborék akkor váratlanul éppen a győztes 
féltől kaptak vigaszt. S nem amolyan sajnálkozó vál-
lon veregetést, mint ahogy a nagypapa próbál lelket 
önteni elkeseredett unokájába. A két klub vezetői 
között már akkor is kimondottan, a sportbarátságon 
és -etiketten túlmutatóan jó volt a kapcsolat, ezért a 
horvátok biztatását illett komolyan venni. 

” Miért akartok mindenáron a Bajnokok Ligájában 
szerepelni? Hogy aztán a csoportkörben négyesével, 
ötösével kapjátok a gólokat? A BL most még nem a 
ti szintetek. Ne bánkódjatok a kiesés miatt, az Euró-
pa-liga tökéletes sorozat a Ferencvárosnak. Jussatok 
fel a főtáblára, harcoljátok végig a csoportkört, s ha 
ott helytálltok, akkor egy év múlva, megerősödve 
már célba vehetitek a Bajnokok Ligáját.” Valahogy 
így szólt a horvátok vigasza.
A Fradi bejutott az Európa-liga csoportkörébe, 
becsülettel végigharcolta a hat meccset, az utolsó 
fordulóban volt esélye a továbbjutásra, majd meg-
védte bajnoki címét, s megerősödve vágott neki újra 
a Bajnokok Ligája selejtezőjének.
Az élet úgy hozta, hogy a két csapat ugyanazon a 
szinten ismét összetalálkozott. Még mindig a Dinamo 
volt az esélyesebb, de valahogy benne volt a levegő-
ben, hogy meglepetés van készülőben.
Amikor a gólyák készülődnek az egyetemi évekre, 
azért bennük van a félsz: vajon felső fokon is megáll-
ják majd a helyüket? A felsőbb évesek úgy biztatják 
őket, a felvételi nem csupán szűrő, hanem egyben 
teszt és bizonyíték arra, hogy aki azt sikeresen telje-
síti, képes lesz megállni a helyét egy szinttel maga-
sabban.

A Ferencváros Kubatov-korszakában a Dinamo 
Zagreb jelenti ezt a bizonyos felvételit. Tavaly még 
elbukott, idén viszont átment a vizsgán. Immár nincs 
miért aggódnia, ott a helye Európa legjobb harminc-
két csapata között, a Bajnokok Ligája főtábláján. 
Most már tényleg önmaga a legnagyobb ellenfele, s 
nem a norvég Molde, amely még az útjában áll.
S hogy szerda este Kubatov Gábor mivel vigasztalta 
a Dinamo vezetőit? Egy derűs napon egyszer talán 
ezt is megtudjuk...

ESÉLYESKÉNT A MOLDE ELLEN

A Ferencváros a Moldéval találkozik a labdarúgó 
Bajnokok Ligája selejtezőjében a főtáblára jutásért. 
A norvég csapat a 0-0-s rendes játékidő és hosz-
szabbítás után 11-esekkel 6-5-re győzte le az azeri 
Qarabagot a 3. fordulóban. Előtte az 1. fordulóban 
hazai pályán 5-0-ra kiütötte a finn Kuopion PS-t, 
a 2. körben pedig a szlovén Celje vendégeként 

nyert 2-1-re.

A Molde négyszeres norvég bajnok (2011, 2012, 2014, 
2019), hazájában népszerű klub, a külföldön jobban 
ismert Rosenborg nagy riválisa. A Bajnokok Ligája 
főtáblájára egyszer (1999–2000), az Európa-liga fő-
táblájára kétszer (2012–13, 2015–16) jutott fel. Az el-
múlt két idényben egyaránt az El-selejtező utolsó 
fordulójában bukott el az orosz Zenittel, majd a szerb 

Partizan Beograddal szemben.

Nem is lehet kérdés, hogy ki a Molde történetének 
legismertebb futballistája. Természetesen Ole Gunnar 
Solskjaer, aki a Manchester United kedvéért kétszer 
is elhagyta az együttest. Először 1996-ban, még játé-
kosként, másodszor 2018 decemberében, amikor ki-
nevezték a vörös ördögök vezetőedzőjévé. A mostani 
csapat alapjait tehát ő rakta le, az együttesnek jelenleg 
Erling Moe a trénere. A keret többségét norvég labda-

rúgók alkotják.

A mértékadó Transfermarkt 12,85 millió euróra teszi a 
Molde piaci értékét. Ez majdnem a fele a Ferencváro-
sénak (23,2 millió euró). Ez alapján a Fradi tekinthető a 

párharc esélyesének.     

! A Molde 2012 óta rendszeres európai kupaszereplő, kétszer, 
2012-ben és 2015-ben is eljutott az Európa-liga csoportkörébe
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21 www.fradi.hu! Rebrov így nyilatkozott a Dinamo elleni meccs után: ”Az ember a saját 
szerencséjének a kovácsa, mi pedig keményen megdolgoztunk ezért.”

” REBROV! REBROV!”

A szurkolók a találkozó után Sergei Rebro-
vot is éltették, amire ukrán vezetőedzőnk 
szerényen reagált.

” A szurkolók általában a gólszerzőt emelik 
a vállukra, hogy most az én nevemet skan-
dálták, azt jelenti, csapatként végeztünk jó 
munkát” – mondta Rebrov, aki kiemelte, a 
csapata mindhárom körben a legerősebb 
csapatot búcsúztatta a selejtezőben.

” A fiúknak is elmondtam az öltözőben, 
hogy történelmet írunk jelenleg. Ez önbi-
zalmat kell hogy adjon, de egy lépés még 
hátravan. Most viszont kicsit hadd örüljünk 
a győzelemnek, sok minden van még előt-
tünk a következő fordulóig” – folytatta ve-
zetőedzőnk tőle szokatlanul érzelemdúsan, 
majd aztán a tőle megszokott stílusban 
hozzátette, mindenki a saját szerencséjé-
nek a kovácsa, az újabb diadal a kemény 
munka gyümölcse.



# FUTBALL 

22www.fradi.hu ! A Celtic felett aratott győzelmet 381 ezren nézték végig
a tévében és 750 ezren látták legalább részben

Beléptünk a 
Paradicsomba
A hideg fogadtatás és a skót bajnok lendülete sem törte meg csapatunkat, amely a 
Paradicsomnak nevezett Celtic Parkban felejthetetlen sikert aratott. Helyszíni riport 
Glasgow-ból a Celtic legyőzéséről. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

FUTBALL #

23 www.fradi.hu! Sigér Dávid Glasgow-ban nemzetközi 
tétmeccsen a harmadik gólját lőtte

A budapestiből a glasgow-i nyárba csöppentünk 
augusztus 25-én, amikor csapatunk a Groupama 
Arénában közösen elfogyasztott reggeli után  
Skóciába, a Celtic elleni Bajnokok Ligája-selejtező 
mérkőzés helyszínére indult. A két helyszínen azon-
ban nagyon mást jelent a nyár kifejezés: míg itthon 
egy szál pólóban is melege volt játékosainknak, a 
leszállás után erősen ”pulcsis”, sőt már-már ”kabá-
tos” idő fogadott minket. 
Persze nem időjárásnézőbe mentünk Glasgow-ba, 
hanem azért, hogy a tavalyi nemzetközi kupame-
netelést megismételjük, sőt felülmúljuk. Mivel egy 
éve bravúrt bravúrra halmozott Sergei Rebrov 
együttese – elég annyit megjegyezni, hogy ven-
dégként nem kapott ki sorrendben a Ludogorectől, 
a Vallettától, a Dinamo Zagrebtől, a Süduvától, az 
Espanyoltól, a CSZKA Moszkvától, majd ismét a Lu-
dogorectől –, ezért a mostani Fradit már nem mo-
solyogták meg, amikor azzal a szándékkal utazott a 
skót bajnokhoz, hogy győztesen térjen haza. A skót 
újságíró kollégák is elismerően bólogattak, amikor 
büszkén meséltünk nekik az elmúlt idény sikereiről, 
így hát a sajtótájékoztatón már senki sem hülede-
zett, amikor Sergei Rebrov kijelentette: ” Ismerjük 
a Celticet, tiszteljük az ellenfelet, de lesz esélyünk 
a szerdai összecsapáson.”

Önbizalmunkat növelte, hogy megérkezésünk után 
szinte csak Rangers-szurkolókkal találkoztunk, akik 
mindannyian támogatásukról biztosítottak minket... 
Kivétel volt ez alól a delegáció segítőkész sofőrje, a 
Celtic-drukker Steve. Az angol szavakat skótosan, 
csak ímmel-ámmal kiejtő úriember bemutatko-
zásunk után közölte velünk, a ”szófukarság” sok 
mindenre kiterjed, ezért Skóciában igyekeznek 
mindenkinek egy szótagos neveket adni. Így abban 
maradtunk, az a legegyszerűbb, ha mindannyiunkat 
csak Bobnak szólít. Üsse kő, leszünk mi Bobok is, 
csak verjük meg a Celticet, gondoltuk.

A Celtictől már kevésbé kaptuk meg a vendégszere-
tetet, az előzetesen leegyeztetett stadionos forga-
tásunk során folyamatosan akadályokba ütköztünk. 
A magyar újságírók kiskapukat kereső ösztönével 
persze igyekeztünk így is megmutatni minél többet 
a helyszínből, főként úgy, hogy szurkolóink nem 
kísérhették el a mieinket a helyiek által csak  
Paradise-nak (Paradicsomnak) nevezett stadionba.
Ahogy közeledett a mérkőzés, a körülmények egyre 
jobban felspannoltak minket is. Így a zárt kapus 
meccsen is robbanásszerű kiabálással jeleztük, 
amikor az egyre inkább vezérré előlépő Sigér Dávid 
bombagóljával vezetést szereztünk.

ÖNBIZALMUNKAT 
NÖVELTE, HOGY 
MEGÉRKEZÉSÜNK 
UTÁN SZINTE CSAK 
RANGERS-SZURKOLÓK-
KAL TALÁLKOZTUNK, 
AKIK MINDANNYIAN 
TÁMOGATÁSUKRÓL 
BIZTOSÍTOTTAK MINKET
A Celtic jött előre, látszott, hogy a skótok akkor sem 
fognak elfáradni, ha az egész meccsen át rohanniuk 
kell a kapunk felé. Azonban így is csak egy szeren-
csésen megpattant lövéssel sikerült egyenlíteniük. 
Igaz, a gólszerzés még lelkesebbé tette őket.

A mostani Fradi azonban nem az az ijedős fajta. 
Tokmac egy kontrából végigrobogott az ellenfél 
térfelén, s higgadtan értékesítette is a helyzetét. 
Ellenfelünk mindennel megpróbálkozott a hátralévő 
időben: a skótok menedzsere vörös fejjel ordított, 
játékosai nem adták vissza a labdát egy ápolás 
után, de ez sem vehette el tőlünk a sikert. 
Széles mosollyal indulhattunk haza a mérkőzés után, 
a glasgow-i reptéren hasonlóan jókedvű, Rangers- 
drukker dolgozókkal találkoztunk, akik örömmel 
ajánlottak fel nekünk különböző áramforrásokat, 
csak hogy minél előbb elkészíthessük a Celtic legyő-
zését követő ünneplős videónkat… 
A hajnali megérkezés és a koronavírus-tesztelés 
sem tűnt még sohasem ilyen csekély megpróbálta-
tásnak. Egy volt a lényeg: alaposan beletapostunk 
a Celtic Paradicsomába.

BAJNOKOK LIGÁJA, 2. SELEJTEZŐKÖR

CELTIC–FTC 1-2 (0-1)

Celtic: Barkas – Elhamed (Frimpong, 78.), Jul-
lien, Ajer, Taylor – Brown, McGregor – Forrest 

(Ajeti, 78.), Christie, Elyounoussi – Ntcham

FTC: Dibusz – Botka, Blazic, Kovacevic, Civic – 
Sigér, Haratin, Somália – Isael (Boli, 71.), Uzuni 

(Dvali, 86.), Tokmac (Skvarka, 80.)

Gól: Sigér (8.), Tokmac (75.), illetve Christie (53.)

Sárga lap: Elhamed (27.), Haratin (40.), 
Brown (62.), Blazic (66.)  
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# BL25

Örök élmény, 
”hatrét” 
görnyedve is
Ha a huszonöt évvel ezelőtti ferencvárosi BL-ősz egyetlen állomását kellene kiemel-
nünk, és nem az eredmény, hanem sporttörténeti jelentősége alapján, nagy való-
színűséggel az 1995. október 18-i mérkőzésre esne a választásunk. Ez az a kivételes 
nap ugyanis a százhúsz esztendős Fradi-históriában, amikor a csapat a Real Madrid 
otthonában tehette tiszteletét. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

! A BL mellett a bajnokságban is megállta 
a csapat a helyét, és az év végén bajnok lett

TALÁN PUSKÁS 
PANCHO EMLÉKÉNEK 
ÉS NIMBUSZÁNAK 
IS KÖSZÖNHETŐEN 
PARTNERKÉNT 
KEZELTÉK A 
FERENCVÁROST

25 www.fradi.hu
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A távoli és a közeli múlt emlékei nem sok 
jóval kecsegtettek.

A BERNABÉUBAN NEM TEREM BABÉR 
A VENDÉGEKNEK

Első magyar klubként a Vasas jutott el a Bernabéu-
ba, 1958 áprilisában, a BL-előd BEK elődöntőjében, 
és az akkor még az európai elithez tartozó angyalföl-
diek 4-0-s vereséget szenvedtek. A Real kivételezett 
szerepéről árulkodik az anekdota, amely szerint a 
meccs előtti edzésen Radulyék azt méricskélték, 
hogy a tizenegyespont csupán kilenc méterre van 
a kaputól, és amikor ezt Berendi szóvá tette a már 
madridi Puskás Öcsinek, ő a maga hamisítatlan stílu-
sában azt felelte: ”Nyugi, azt nem nektek festették 
fel.”
A Blancók szentélyében elvétve termett babér a ven-
dégnek. Igaz, a Tatabánya 1981 őszén, az UEFA-kupa 
első fordulójában 2-1-es hazai előnyét egészen a 74. 
percig őrizte ott, és 1-0-val esett ki, a Videoton pedig 
1985 tavaszán, az UEFA-kupa fináléjában 1-0-ra nyert 
a Bernabéuban – de a fehérvári 0-3 után e hőstett 
sem volt elegendő az összesített sikerhez.
Tíz évre rá a Ferencváros az Ajax elleni, Üllői úti 1-5 
minden terhével kelt útra; Novák Dezső vezetőedző 
nem is titkolta, beérné egygólos vereséggel. Csak-
hogy ötről a hatra jutottunk. Az élmény és az emlék 
azonban így is örök és minden egyébbel összevet-
hetetlen. 

TURISTÁNAK ÉRKEZTEK...

Nekem különösen, hiszen ezen a mérkőzésen a 
kispadon ültem. Persze sajtófőnökként, és nem a 
futball-, hanem a nyelvtudásom miatt. Más kérdés, 
hogy a bolgár játékvezetőkkel nem lehetett – leg-
feljebb oroszul – kommunikálni, de sajnos bő fél 

óra után rádöbbentünk: itt nincs miről beszélni. Sőt, 
ezt már a meccset megelőző napon megsejtettük, 
amikor Uzunov sporttárs és segítői hivatalos személy 
helyett a rajongó turista áhítatával léptek a stadi-
on gyepére, majd ott balkáni hevülettel fotózkodni 
kezdtek. Amint ezt megemlítettem Borja Bilbaónak, 
az UEFA delegátusának, aki baszk létére nem tűnt a 
királyi gárda feltétlen hívének, ő egy fintorral nyoma-
tékosítva csak annyit mondott: ez nem volt igazán 
professzionális.
Valljuk be, az FTC szakmai stábjának felderítőmunká-
ja sem. Novák Dezső ugyan több videón is elemezte 
a Real játékát, klasszisainak formáját, de Madridban 
már annyira lekötötte a figyelmét saját csapata és 
gondja, hogy a házigazdára nem maradt energiája. 
Így aztán a szerdai összecsapást megelőző, kedd 
délelőtti Real-tréningen magyar részről csupán 
három újságíró volt jelen, és azt láthattuk, hogy a 
másnapi kezdő tizenegy a fakóval gyakorol. 
A szerényen ”aranyháromszögnek” nevezett Laud-
rup–Amavisca–Zamorano trió mutatványain ájuldo-
zott a 200–300 pezetás belépőkkel a lelátóra be-
engedett nép, majd az edzés végeztével úgy álltak 
sorba autogramért, fotóért, mint a középkorban a 
szentek ereklyéiért. Soha nem felejtem el, Zamorano 
siettében nem írt alá egy zászlót, mire annak gazdá-
ja fájdalmában az őket elválasztó rácsba harapott. 
Egy alig tizennyolc éves srác aránylag észrevétlenül 
mozoghatott; ő volt Raúl, aki másnap egy mesterhár-
massal indult meg szédítő útjára.
Szerda reggel még tőle tartottunk legkevésbé. 
Novák Dezső leginkább Laudrupra és Redondóra 
készült, amikor kissé zavartan megjegyeztem neki, 
hogy szerintem utóbbi keretben sem lesz, ő ezt elég-
gé zokon vette – joggal, hiszen mit okoskodik bele a 
kívülálló –, ám miután elmondtam, hogy én csak az 
előző nap látottak alapján gondolom így, becsületére 
váljon, gyorsan igazodott az új helyzethez.

HOLLAND ”KÍSÉRTETEK”, KEDÉLYES MADRIDIAK

Amelyet töményen mérgezett a hollandok váratlan 
akciója. Továbbra is képtelenek voltak feldolgozni, 
hogy az Üllői úton jártukkor néhányan a tribünön 
huhogásra ragadtatták magukat, és még Madridban 
is üldöztek bennünket. A Marca című spanyol sport-
lapban közölt levelükben leszögezték, nem tartják 
kívánatosnak a Ferencváros további szereplését a 
Bajnokok Ligájában, egyúttal arra kérték a Realt, 
hogy alaposan leckéztesse meg, radírozza le az eu-
rópai focitérképről e rasszista társaságot. A felhívást 
számos holland értelmiségi, közéleti személyiség alá-
írta, és fájdalmunkra, megdöbbenésünkre köztük volt 
két futballhérosz, Johann Cruyff és Frank Rijkaard is. 

! A BL-csapatból Hajdu Attila, Nyilas Elek, Lisztes Krisztián, valamint 
Igor Nicsenko került be az NS-nél az NB I válogatottjába
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Érthető, ha e pattanásig feszített hangulatban házi-
gazdáink minden rezdülésére figyeltünk, de szeren-
csére megnyugodhattunk. Talán Puskás ”Pancho” 
emlékének és nimbuszának is köszönhetően part-
nerként kezelték a Ferencvárost, Jorge Valdano 
vezetőedző például pár perc után barátként beszél-
getett velünk. Pedig egyik ”okos” kollégánk azonnal 
beleállt, amikor első kérdésével azt firtatta: kijelölte-e 
már a tizenegyesrúgóját, mert amikor legutóbb ma-
gyar csapat, a Videoton játszott a Bernabéuban, a 
Real elhibázott egy büntetőt, és történetesen éppen 
Valdano rontott.

”Nahát, a magyar újságírók pont olyanok, mint a 
spanyolok! – kezdte kedélyesen az argentin világ-
bajnok. – Szívesebben emlékeznek a rosszra. Pedig 
biztosan tudják, hogy a madridi visszavágó nem volt 
több számunkra egy kényelmes mérkőzésnél, miután 
idegenben 3-0-ra nyertünk. Nem utolsósorban az én 
egyik gólomnak köszönhetően.” 
Aztán azt fejtegette, Redondót és Rincont azért 
hagyja ki, mert csak három külföldit nevezhet, Zamo-
rano és Laudrup helye megingathatatlan, Esnaider 
pedig az egyetlen csatárcseréje. Novák Dezsőnek 
ugyanez volt a dilemmája, igaz, némileg más szinten: 
ha Milovanovicsot és Kuznyecovot beteszi hátul, 
Kopunovicsot kell nélkülöznie elöl Kuntics mellől. Hol 
volt még a szabad európai munkaerő-áramlás, a lé-
giósok korlátlan bevetésének lehetősége?! Így aztán 
végül Kuznyecov maradt ki, ami annyiban minden-
képpen helyes döntésnek bizonyult, hogy Kopuno-
vics lőtte az egyetlen gólunkat.

A KÖLYÖK RAÚL ELINTÉZTE

Csakhogy sajnos 0-5-nél. Mire kicsit felengedtünk, 
hogy hú, a félidő felét megúsztuk, sőt, Kunticsnak 
még egy helyzetecskéje is akadt, de az oldalhálóba 
bikázta, már minden elrendeztetett. Raúl a 24. perc-
ben, szöglet után előrevetődve fejelt a bal sarokba, 
majd egy percre rá, jó tizenöt méterről, az elfekvő 
Hajdu mellett ugyanoda helyezett. A 34. percben 
a klasszikus mesterhármas is összejöhetett volna a 
tizennyolc éves és két hónapos ifjoncnak, de ziccer-
ben a felső lécre emelt, ám Zamorano bebólintotta a 
kipattanót. 
A borongós szünetet az egyik vezető megjegyzése 
oldotta valamelyest: a spanyol lapok szerint 100 mil-
lió dolláros csődben van a Real, hát, valami hasonló 
csődöt mi is egész jól elviselnénk. Az öt repülőgép-
pel és nyolc busszal érkezett Fradi-tábor – bár az 
utasok között ezúttal politikusok, sportvezetők, 
rivális edzők, rockzenészek is fel-feltűntek – fordulás 
után is rendületlenül biztatta fiait, de ebből termé-
szetesen alig hallatszott valami. Szerencsére huho-
gás végképp nem, örömujjongás is egyszer, a 63. 

percben. Lisztes ekkor két remek csellel átcsusszant 
Sanchis és Quique között, Kopunovicshoz passzolt, 
aki már a labda átvételével mattolta Buyo kapust, 
így az üres hálóba gurított. Zamorano duplázása és 
Hierro gólja miatt ez már 5-1-nél történt, a hatodik 
csapást – a maga harmadikját – Raúl mérte ránk a 
84. percben. 
Kispadunkon ekkor már alig néztünk egymásra, az 
órára annál gyakrabban. Zamorano sérülése jelen-
tette az utolsó érdemi mozzanatot, illetve az, hogy 
a kijáróhoz sántikálva akkorát vágott mellettünk egy 
reklámtáblába, hogy azt hittük, még a kézfejét is ösz-
sze akarja zúzni. Miközben valószínűleg csak imádott 
futballozni – mint a dél-amerikaiak általában – és 6-1-
nél is nehezére esett abbahagyni a játékot.
Ellentétben a mieinkkel. Még a meccs utáni hivatalos 
sajtótájékoztatót kellett átvészelnünk, de senki sem 
bántotta vagy ócsárolta a Fradit. Valdano elegánsan 
a saját csapatáról beszélt, ekképpen: ”Fontos volt, 
hogy nagy gólaránnyal nyerjük ezt a mérkőzést. 
Nehezen szereztünk vezetést, de aztán már beindult 
a henger, könnyedén, megnyugtató fölénnyel győz-
tünk.” Novák Dezső pedig hozta a kötelezőt: ”Nem 
tudtuk felvenni a Real és a mérkőzés ritmusát. Miután 
egy darabig nem kaptunk gólt, gyorsan elhúzott 
az ellenfél, és pillanatok alatt eldöntötte a találkozó 
sorsát.”

KI GONDOLT AKKOR A VISSZAVÁGÓRA?

Senki nem bánta, hogy még éjszaka hazaindultunk, 
a reggel már Budapesten virradt ránk. A csípős ok-
tóberi hajnalon, ”hatrét” görnyedve nem túl vidáman 
búcsúzkodtunk, és egyelőre szóba sem hoztuk, 
hogy a BL negyedik fordulójában, november elsején 
a Real Madrid jön az Üllői útra. 

Ha valaki akkor megkockáztatja, úgy lesz 1-1 
a vége, hogy a spanyolok a hajráig küz- 
denek az egyenlítésért, megmosolyogjuk. 

Mégis így történt; de erről 
majd legközelebb.

! Az 1995–96-os idény sikerei után hatan is külföldre igazoltak: 
Lisztes, Albert, Vincze, Kuntics, Kopunovics és Fatusi

# BL25

NEM TUDTUK FELVENNI 
A REAL ÉS A MÉRKŐZÉS 
RITMUSÁT. MIUTÁN EGY 
DARABIG NEM KAP-
TUNK GÓLT, GYORSAN 
ELHÚZOTT AZ ELLEN-
FÉL, ÉS PILLANATOK 
ALATT ELDÖNTÖTTE A 
TALÁLKOZÓ SORSÁT

27 www.fradi.hu! A BL-csapatból később a Bundesligába tudott igazolni 
Lisztes (Stuttgart) és Hrutka (Kaiserslautern) is

BL25 #
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25 év után is 
felejthetetlen 
csoda
Minden csoda három napig tart – így a szólás, amely alól persze vannak kivételek. 
Ide sorolhatjuk a Ferencváros labdarúgócsapatának 1995-ös bravúrját, a BL-csoportkör 
elérését, amelyre huszonöt év után is megindultan emlékezünk. Az egykori főszereplők 
megadták a negyed évszázados évforduló módját, szeptember 13-án a Groupama 
Arénában találkoztak, hogy a BLFradi25 elnevezésű esemény keretében felidézzék 
a felejthetetlen sikert, amely máig meghatározza a mindennapjaikat. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

! Vincze Ottó 123 hazai és nemzetközi 
tétmérkőzésen 32 gólt lőtt a Fradiban

KIS ORSZÁGBÓL 
JÖTTÜNK, RÁADÁSUL 
A CSOPORTKÖRT 
MEGELŐZŐ ÉVEKBEN 
NEM ÉRTÜNK EL 
KOMOLYABB ERED-
MÉNYT, EZÉRT 
A BL-ELLENFELEK 
KICSIT LEBECSÜLTEK 
BENNÜNKET, DE EZ 
CSAK FELPAPRIKÁZOTT 
MINKET. KÜLÖNLEGES 
ÉLMÉNY VOLT, HOGY 
MEGMUTATHATTUK 
A NAGYOBB 
CSAPATOKNAK IS, MIRE 
VAGYUNK KÉPESEK

CÍMLAPSZTORI #

29 www.fradi.hu

”Hétfőnként, amikor a Fradi-öregfiúkban játszunk, 
rendszeresen nosztalgiázunk, de a különböző Fra-
di-rendezvényeken, vidéki mérkőzéseken szintén 
találkozunk a régi csapattársakkal, olyankor gyak-
ran felidézzük ezt az időszakot. Szinte napi téma 
köztünk a 25 évvel ezelőtti BL-szereplés – kezdte 
az együttes korábbi védője, Telek András, aki a 25. 
évforduló alkalmából tető alá hozott rendezvényen 
saját egykori mezét is viszontláthatta egy szurkoló 
jóvoltából. – Fantasztikus élmény volt az a sorozat, 
nagyon összekovácsolt bennünket. Egy kis országból 
jöttünk, ráadásul a csoportkört megelőző évek-
ben nem értünk el komolyabb eredményt, ezért a 
BL-ellenfelek kicsit lebecsültek bennünket, de ez csak 
felpaprikázott minket. Különleges élmény volt, hogy 
megmutathattuk a nagyobb csapatoknak is, mire 
vagyunk képesek.”
A BLFradi25-re kilátogató drukkereknek pedig az volt 
óriási élmény, hogy újra találkozhattak a kilencvenes 
évek kedvenceivel. A Groupama Aréna tövében a 
pódiumbeszélgetések során megelevenedtek a régi 
történetek – ifjabb Albert Flórián, Keller József, Nyilas 
Elek, Zoran Kuntics, Telek András, Mucha József, a 
legendás masszőr, Bodnár József Szakáll vagy éppen 
a sokat látott korábbi technikai igazgató, Havasi Mi-
hály kifogyhatatlan volt a sztorikból. Előkerültek 
a régi-régi sportújságok, meccsfüzetek, és bizony a 
ma már százezreket érő egykori mérkőzésmezek 
is az ünnepi alkalom örömére. 

A BLFradi25-ön láthatta továbbá először teljes 
egészében a nagyközönség a FradiMédia dokumen-
tumfilmjét, A szenvedélyek csapata című alkotást, 
amely néhány kattintást követően bármikor visszake-
reshető és megtekinthető a Ferencvárosi Torna Club 
hivatalos YouTube-csatornáján. 
A 105 perces film hat fejezeten át követi végig a 
kilencvenes évek közepének magyar futballszenzáci-
óját. A 25 évvel ezelőtti események 25 friss interjún, 
korabeli fotókon és felvételeken elevenednek meg. A 
filmet a rendezvény keretein belül a drukkerekkel néz-
te meg több volt csapattag mellett Zoran Kuntics is.

”Nagyon tetszett, 25 évvel a történtek után is 
libabőrös lettem, amikor láttam, hogy mire voltunk 
képesek – mondta Kuntics. – Hogy hol helyezkedik 
el az akkori BL-szereplés az én pályafutásomban? 
Csúcs, egyértelműen. Gyermekként két nagy álmom 
volt: szerepelni a válogatottban és pályára lépni a 
Bajnokok Ligájában. Előbbi Jugoszlávia színeiben 
adatott meg utánpótlás-válogatottként, a Fradival 
pedig bejutottunk a BL-be, szóval, az én álmaim ez-
zel teljesültek. A csapat és a szurkolók között nagyon 
jó kapcsolat volt, jó játékosok és remek emberek 
alkották a ’95-ös csapatot. Kölcsönösen tiszteltük 
egymást, ez nagyon fontos volt. Akkoriban gyakran 
előfordult, hogy az edzéseinkre is összegyűlt több 
száz drukker, ez máig hihetetlen számomra. Renge-
teg támogatást kaptunk a szurkolóinktól, mindenho-
va elkísértek minket. Ahogy a Fradihoz igazoltam, az 
első naptól kezdve éreztem, ebben a közegben csak 
jó dolgok történhetnek velünk.”
Kuntics, aki a BL csoportkörében a Grasshoppers, az 
Ajax és a Real Madrid ellen összesen öt mérkőzésen 
szerepelt, az évforduló apropóján felelevenített egy 
kevésbé ismert történetet is.

”Székesfehérvárról szerződtem a Fradihoz 1995 
nyarán, ám azt kevesen tudják, hogy mielőtt megér-
keztem, próbajátékon jártam a francia élvonal újoncá-
nál, a Guingamp-nál. Ott voltam egy hétig, jól is ment 
a játék, a próbajátékot követően viszont nem sikerült 
az orvosim, így nem tudtunk megállapodni. Pár héttel 
ezt követően aztán a Fradival sikerrel vettük a selej-
tezőt, így a BL csoportkörében játszhattam. Nagyon 
sokat jelentett nekem, hogy megmutathattam: igenis 
képes vagyok a legmagasabb szinten is futballozni” – 
emlékezett az Anderlecht elleni selejtező első 
mérkőzésén győztes gólt szerző Zoran Kuntics.
A szurkolók és a BL-hősök Teqball-örömjátéka után 
a napot a BL-csapat közös vacsorája zárta, amelyen 
minden játékosunk kapott egy egyedi készítésű mezt. 
Minden emlékdressznek van egy párja, amelyet licitre 
bocsátottunk, az FTC a befolyt összeggel az 
Albert Alapítványt támogatja.

! Hajdú Attila 69 tétmeccsen védte 
a Ferencvárosi Torna Club kapuját
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Déjà vu – ahogy
a fradisták
szeretik!
Tokmac Nguen megállíthatatlanul kezdte a szezont, első öt tétmeccsén hét gólt 
szerzett: eldöntött két BL-meccset (Djurgarden, Celtic) és mesterhármast is jegyzett. 
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

! A Celtic ellen csak 31%-ban birtokoltuk a labdát, de a megnyert 
védekező- és támadópárharcokban a mi mutatónk volt jobb 

FUTBALL #
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Ritka, amikor már egy mérkőzés előtt a ”Szép volt, 
fiúk!” rigmus zúg a lelátóról. Augusztus végén, a 
zalaegerszegi stadionban ez történt. A ferencvá-
rosi szurkolók több ezren látogattak el a ZTE elleni 
meccsre. A dicséret természetesen Sergei Rebrov 
csapatának szólt, amely a vasárnapi bajnoki előtt 
néhány nappal, Glasgow-ban győzte le és ütötte ki 
a Bajnokok Ligája selejtezőiből a skót bajnok Celti-
cet – sajnos zárt kapuk mögött. 
A tavalyi nagy menetelésben – amelynek a 31. 
bajnoki cím volt a végállomása – éppen az volt a 
kiemelkedő, hogy együttesünk a rendkívül sikeres 
nemzetközi szereplés mellett az élvonalban is helyt-
állt. Emlékezetes volt, amikor az egyik hét csütör-
tökén még Moszkvában győztünk Varga Roland 
találatával 1-0-ra El-csoportkörös összecsapáson, 
majd pár nappal később az NB I rangadóján, szintén 
idegenben vertük a MOL Fehérvárt (0-1). 
Nagyon hasonlóan alakult most is csapatunk sze-
replése. Szerdán ugyanis a Celticet vertük Glas-
gow-ban 2-1-re, és ugyanilyen arányban nyertünk 
vasárnap Zalaegerszegen. És nem is akárhogyan! 
A skóciai, minden erőt felemésztő 95 perc, valamint 
az oda-vissza út is elég fárasztó volt, ehhez jött a 
ZTE arénájában 30 perc után Botka Endre kiállítása 
és egy megítélt 11-es az ellenfél javára. Erre mond-
ják: innen szép nyerni. 
És valóban milyen szép is volt! Dibusz Dénes 
megfogta a büntetőt, a csereként beállt Eldar Civic 
pedig nem sokkal később hatalmas gólt lőtt. A 
Rebrov-csapat végül 2-1-re győzött Zalaegersze-
gen, tavalyi jó szokásához híven pedig bizonyította, 
hogy nincs problémája a kétfrontos versengéssel. 
A válogatott szünet után a Paksot fogadtuk a Grou-
pama Arénában, ahol először játszhattunk ebben 
a szezonban szurkolók előtt. Csapatunkon látszott 
is, hogy ki akarja szolgálni a drukkereket, és valódi 
erődemonstrációt tartott. 
A tényekhez tartozik, hogy a Paks együttesénél 
több koronavírusos eset is volt az összecsapás 
előtt, ezért nem tudott megfelelően edzeni a mér-
kőzést megelőzően, kezdőcsapatában mindeneset-
re számíthatott alapembereire. 
A fantasztikus formában futballozó Tokmac vezér-
letével és 28 perc alatt rúgott mesterhármasával 
hamar eldőlt a mérkőzés. Légiósunk remekül kezdte 
a szezont: az első bajnokin az MTK kapuját vette be, 
majd duplájával eldöntötte a Djurgardennel szem-
beni BL-meccset, ezután a Celtic ellen lőtt győztes 
gólt, a koronát pedig a Paks elleni triplázásával tet-
te fel teljesítményére. A szezon első öt tétmeccsén 
hét gólt ért el, így nemcsak a csapat, de norvég 
támadónk formája is bizakodásra adhat okot.

NB I, 3. FORDULÓ:

ZTE-FTC 1-2 (0-1)

ZTE: Demjén – Tanasin (Favorov, 69.), Sankovic, Bobál, 
Gergényi – Bedi, Lesjak – Vass P., Babati, Szánthó 

(Könyves, 56.) – Koszta (Dragóner, 62.)

FTC: Dibusz – Botka, Blazic, Dvali (Kovacevic, 33.), 
Heister – Haratin, Laidouni – Isael (Civic, 36.), Tokmac 

(Somália, 80.), Uzuni – Boli
Gól: Babati (83.), ill. Civic (40.), Haratin (54.)

Sárga lap: Bobál (22.), Lesjak (29., 90+3), Bedi (45.), Ta-
nasin (58.), illetve Dibusz (50.), Haratin (57.), Uzuni (92.) 

Kiállítva: Lesjak (93.), illetve Botka (32.)

NB I, 4. FORDULÓ:

FTC–PAKS 5-0 (3-0)

FTC: Dibusz – Lovrencsics (Baturina, 62.), 
Frimpong, Haratin, Heister – Laidouni, 

Somália – Varga, Isael (Sigér, a félidőben), 
Tokmac (Zubkov, 68.) – Boli

Paks: Rácz – Balogh, Szélpál, Lorentz, Szabó J. – Vas 
(Görög, 82.), Windecker – Haraszti (Szendrei, 55.)  

Szakály (Debreceni, 89.), Bognár – Böde
Gól: Tokmac (1., 20., 28.), Boli (47., 91.)
Sárga lap: Böde (4.), Szélpál (51., 64.)

Kiállítva: Szélpál (64.)

LÉGIÓSUNK REMEKÜL 
KEZDTE A SZEZONT: 
AZ ELSŐ BAJNOKIN AZ 
MTK KAPUJÁT VETTE 
BE, MAJD DUPLÁJÁVAL 
ELDÖNTÖTTE A DJUR-
GARDENNEL SZEMBENI 
BL-MECCSET, EZUTÁN 
A CELTIC ELLEN LŐTT 
GYŐZTES GÓLT, A 
KORONÁT PEDIG A 
PAKS ELLENI TRIPLÁZÁ-
SÁVAL TETTE FEL 
TELJESÍTMÉNYÉRE

! Az MTK elleni teljesítményével Tokmac 343 
InStat-pontot szerzett, amivel a forduló 2. legjobbja volt



Minden csapatba kell egy szürke eminenciás, aki 
ugyan nem villog úgy, mint a legnagyobb sztárok, 
de elvégzi a piszkos munkát, keményen védekezik 
és elviszi a kiállításokat. Az FTC-Telekom Waterpolo 
együttesében ezt a szerepet Pohl Zoltán tölti be, de 
a 100 kilós izomkolosszus nem mindig tartozott a 
legnagyobbak közé.

” Fiatalon beválogattak az utánpótlás-válogatott-
ba, aztán három év után két évre kikerültem, mert 
megálltam a növésben és a többiek lehagytak – 
emlékezett vissza a kezdetekre az FTC játékosa. 
– Akkoriban szélsőként  játszottam a kis termetem 
és a gyorsaságom miatt. Nagyon zavart, hogy nem 
növök, minden nap méredzkedtem. Nyilván nem 
minden a magasság, de előny, ha fizikálisan erős 
vagy. Az edzések után otthon is elkezdtem erősíte-
ni, és juniorként visszaverekedtem magam 
a válogatottba.

Volt jó pár év, amikor nem tartoztam a legjobbak 
közé, de a kitartásommal újra helyet követeltem 
magamnak. Tudtam, ha nem adom fel, elérem a 
célomat. Fontos persze a tehetség, de nem minden, 
a kemény munka is eredményre vezet.”

Pohlból a felnőtt csapatunk vezetőedzője, Varga 
Zsolt faragott univerzális játékost. Olyan pólóst, aki 
a kapusposzt kivételével mindenhol bevethető, és a 
játék alapjának számító védekezésben igazi oszlopa 
a csapatnak. Ehhez az is kellett, hogy 2017 nyarán 
az erőnléti edző, Pozsonyi Zsolt irányításával úgy-
nevezett ”terminátorképzőn” vegyen részt Jansik 
Szilárddal.

” Kemény volt, minden nap megdöglöttünk a kon-
diteremben, de élveztem. Még nem voltam váloga-
tott, és nem volt semmilyen esemény.

# VÍZILABDA

32www.fradi.hu ! A női Magyar Kupa csoportmeccsein Tóth Csabai Dóra volt 
a legeredményesebb játékosunk, 7 meccsen 18 gólt szerzett

Kőkemény szikla, aki a vízben és a parton is a nyugalom szobra. Végigjárta 
a ranglétrát, kiharcolta a helyét az FTC férfi vízilabdacsapatában, és klub-
szinten már minden létező trófeát megnyert. Ő a Fradi saját nevelésű 
klasszisa, Pohl Zoltán. SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

A FRADI 
TERMINÁTORA

FANTASZTIKUS ÉRZÉS 
VOLT A TELT HÁZAS 
KOMJÁDIBAN BAJNOKI 
CÍMET ÜNNEPELNI, 
VAGY MEGNYERNI 
A BAJNOKOK LIGÁJÁT 
NEVELŐEGYESÜLETEMMEL, 
DE A LEGNAGYOBB 
SIKEREMNEK 
AZ EURÓPA-BAJNOKI 
ARANYÉRMET TARTOM

A NAGYPAPA ÖRÖKSÉGE

Pohl Zoltán nem csupán a Fradiban nevelkedett, 
igazi fradista családba született. Nagypapája ha-
talmas zöld-fehér drukker volt, rendszeresen járt 

focimeccsekre az Üllői útra, unokája sikereit sajnos 
már nem érhette meg.

” A szüleim viszont, ha tehetik, minden meccsemen 
ott vannak a lelátón, külföldre is rengetegszer 

eljönnek. A nagypapám sajnos már nincs velünk, 
de biztos vagyok benne, nagyon büszke lenne rám.”

Volt egy szabad nyarunk, amikor rámentünk a 
kondiedzésekre, ahol kaptunk egy különprogramot 
étrenddel együtt. 92 kiló voltam, amikor a szezon 
befejeződött, és nyár végére 100 kiló lettem.”

Ezután futószalagon jöttek a sikerek a Fradiban, 
amellyel sorozatban kilenc kupát nyert meg a saját 
nevelésű játékos. A 2018-as Európa Kupa-döntő 
olaszországi visszavágóján még a lelátón ülve rögzí-
tette kamerával a mérkőzést, azóta viszont kihagy-
hatatlan láncszem.

” Mindig is azt éreztem, be fog érni az a munka, 
amit beleteszek én és a csapat is naponta, de azt 
nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan jönnek majd 
a sikerek, és két éven belül mindent megnyerünk. 
Ahogy a csapat fejlődött és egyre jobb játékosok 
igazoltak ide, úgy fejlődtem én is és váltam egyre 
stabilabb ponttá. Bekerültem a válogatottba is, sőt 
minden nagy tornán ott voltam, a világbajnoksá-
gon és két Európa-bajnokságon is. Szerintem soha 
nem volt biztos a helyem, de mindig megküzdöttem 
érte” – mondta a 25 éves bekk, aki a magyar válo-
gatottban 2018. június 18-án mutatkozott be.

” Fantasztikus érzés volt a telt házas Komjádiban 
bajnoki címet ünnepelni, vagy megnyerni a Baj-
nokok Ligáját nevelőegyesületemmel, de a legna-
gyobb sikeremnek az Európa-bajnoki aranyérmet 
tartom. Maga az egész torna hatalmas élmény 
volt, hogy hazai közönség előtt játszhattunk több 
ezer néző előtt. Teljesen más érzés, amikor az 
egész ország nekünk szurkol” – elevenítette fel az 
Eb hangulatát. Az újabb cél pedig mi más lehetne, 
mint az olimpia.

” Ezért kezdtem el vízilabdázni. Először nehezen 
éltem meg, hogy a sikeres Eb után nem rendezték 
meg idén az olimpiát, de most azt gondolom, hogy 
még fejlődhetünk, jobban összekovácsolódhatunk, 
és nyerhetünk Tokióban.”

EGYÜTT VOGEL SOMÁVAL

21 év után nyert Európa-bajnokságot a magyar férfi 
vízilabda-válogatott 2020 januárjában a Duna Aré-
nában. A nemzeti együttes gerincét az FTC adta, a 
13 játékosból 7 a mi pólósunk: Jansik Szilárd, Mezei 
Tamás, Vámos Márton, Varga Dénes, Zalánki Ger-
gő, illetve a Fradi két saját nevelésű vízilabdázója, 
Pohl Zoltán és Vogel Soma.

”Az eredményhirdetés után mondtam is Somának, 
készítsünk egy közös képet az aranyéremmel, hiszen 
mi vagyunk ketten, akik végigjártuk a ranglétrát a 
Fradiban. Az utánpótlásban nem mindig voltunk egy 
csapatban, mivel van két év különbség köztünk, de 
ismerem kiskorom óta. Együtt táboroztunk, együtt 
fociztunk, aztán együtt lettünk Európa-bajnokok.”
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! A férfiaknál az MK-elődöntők előtt a friss igazolás, a 18 éves 
Vigvári Vendel volt a legeredményesebb játékosunk 27 góllal
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34www.fradi.hu ! Ahogy korábbi légiósaink is tették, a négy 
német lány is tanul már beszélni magyarul

A Zöld & Fehér legutóbbi számában, a női kézilabdának szentelt írásunkban kételyeink-
nek adtunk hangot. Azonban nem az FTC-Rail Cargo Hungaria csapatával, erejével, sokkal 
inkább a koronavírus sportra gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Ezért mindenképpen jó 
hír, hogy a Bajnokok Ligájában és a hazai NB I-ben is viszonylagos rendben megindult a 
játék; ennél jobb már csak az lenne, ha sikerült volna legyőzni a BL-rajton a Rosztov-Dont. 
A bravúr közelebbinek tűnt, mint az elmúlt években bármikor. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

SENKI ELLEN NEM 
ESÉLYTELENEK

A TÁMADÓJÁTÉKBAN 
BIZONYTALANOK 
VOLTUNK, A MÁSODIK 
FÉLIDŐ ELEJÉN ELADOTT 
EGY-KÉT LABDA 
ÓVATOSABBÁ TETT 
MINKET. BÁR 
NEM MONDHATOM, 
HOGY BÁRKI ÁTLAG 
ALATT JÁTSZOTT, 
A SIKERHEZ TÖBB KELL

inkább. Mégis, innen is talpra állt az FTC, és a második 
játékrész közepén a döntetlenért támadott, de hiába. 
A mezőny legeredményesebbje, a hétgólos Klujber 
Katrin ezért érthető csalódásának adott hangot, és 
kijelentette: ”Ha a védekezésünk jobban összeáll, talán 
nyerhettünk volna. Kicsit agresszívebbé kell tennünk, 
elöl pedig a ziccerekre kell jobban figyelni.” Kovacsics 
Anikó a jogos kritika mellett ugyanennyire jogos re-
ményeit is megfogalmazta:

”Az egygólos vereség mindig fájó, főleg, hogy ott 
voltunk tűzközelben, de nem tudtunk egyenlíteni. Az 
első félidőt odaadtuk, nem voltunk elég feszesek. A 
mezőny egyik legerősebb csapatától kaptunk ki, sze-
rintem most több esélyünk volt ellenük, mint koráb-
ban. Jó előjelekkel várjuk a további mérkőzéseket.” 

Bár a Ferencváros számára a hazai szezon szep-
tember 5-én, a nemzetközi 12-én indult, mégis egy 
augusztus 28-i győzelem adta meg az alaphangot. Az 
Elek Gyula Arénában rendezett felkészülési mérkőzé-
sen ugyanis a nyáron megerősödött együttes 24-
16-ra elintézte a Győri Audi ETO-t. Igaz, a vendégek 
nélkülözték Oftedalt, Görbiczet és Puhalákot, a Fradi 
védekezése azonban ezúttal a teljes fegyverzeté-
ben felálló Győrt is megbénította volna. Egyetlen, tét 
nélküli meccsből persze túlzás egészen jövő tavaszig 
nyúló reményeket szövögetni, de annyit leszögez-
hetünk, hogy az új Fradi senki ellen nem lesz eleve 
esélytelen.
Eleve esélyes annál inkább. Ezt igazolta a hazai baj-
nokságban lapzártánkig véget ért három találkozó: a 
Vác feletti 32-19, a mosonmagyaróvári 29-19 (ennek 
értékeléséhez nem árt tudni, hogy a megizmosodott 
óváriak idegenben verték a Debrecent és az MTK-t) 
és a Békéscsaba elleni 37-18. Az első érdemi erőpró-
bának az október 11-re kiírt siófoki rangadó ígérkezik; 
ha azt is sikerülne húsz kapott gól alatt megúszni, az 
bravúr lenne a javából.
A Rosztov-Don elleni BL-nyitányt sajnos nem sikerült. 
Az orosz sztárklub egészen más szint, Vjahirjevát, 
Managarovát és a többi klasszist az utóbbi években 
elégszer volt alkalmunk megcsodálni. Az évtized 
elején a Rosztov még a Volgográd árnyékában sze-
rénykedett, a 2012-es KEK-diadal felé vezető úton, 
a nyolcaddöntőben Szucsánszkiék sima 54-46-os 
összesítéssel söpörték el. A közelmúltban aztán ala-
posan átrendeződtek az erőviszonyok, és ezt a 2015 
óta a BL-ben megvívott összecsapások híven tükrözik: 
nyolc próbálkozásból egy zárult döntetlennel, még 
2016 februárjában, hét pedig vereséggel, köztük egy-
egy 32-22-essel és 33-22-essel is. 
Ennek tükrében a mostani, érdi 25-26 nem is mutat 
annyira rosszul. A szünetig bekapott 16 gól annál 
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35 www.fradi.hu! Elindult az FTC Kézilabda Akadémia 
Facebook- és Instagram-oldala

Lapzártánk után, a norvég Vipers otthonában folytató-
dott a sorozat – már a Kristiansandba jutás is komoly 
feladat. Jellemző módon a Rosztov is viszontagságosan, 
tizenkét órás isztambuli vesztegléssel érkezett Budapest-
re, a távozott Ambros Martín helyére kinevezett új veze-
tőedzője, az orosz vízummal még nem rendelkező Per 
Johansson nélkül. Így Martín korábbi segítője, a felvidéki 
származású Hlavaty Tamás irányította az oroszokat, és 
dicsérte a Ferencváros keménységét, motiváltságát. Elek 
Gábor nem értett maradéktalanul egyet vele: 

”Nagyon gyáván kezdtünk, az első félidőben nem véde-
keztünk jól, a visszarendeződéssel volt gondunk. A táma-
dójátékban bizonytalanok voltunk, a második félidő elején 
eladott egy-két labda óvatosabbá tett minket. Bíró Blanka 
és Klujber Katrin kifejezetten jó teljesítményt nyújtott, és 
bár nem mondhatom, hogy bárki átlag alatt játszott, 
a sikerhez több kell.”

A megreformált BL-ben, a nyolcas létszámúra duzzadt 
csoportban két rivális megelőzése mindenképpen 
célként tűzhető ki. Az első hat folytathatja ugyanis a 
kieséses rendszerű nyolcaddöntőben. Pontosabban 
az első kettő közvetlenül a nyolc közé kerül, ugyan-
ezért a harmadikok a hatodikokkal, a negyedikek az 
ötödikekkel játszanak keresztbe. A Ferencváros ága 
egyértelműen erősebb a másiknál, de a német Bietig-
heim és a szlovén Krim Ljubljana oda-vissza verhető, 
és ennyi elegendő is a továbbjutáshoz. Ennél persze 
merészebbek a vágyak és a célok, hiszen mint a 
bevezetőben leszögeztük: a mai Fradi senki ellen nem 
eleve esélytelen.
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36www.fradi.hu ! Az első fordulóban tizenhárom játékosunk 
is szerzett gólt a Cegléd ellen

A védekezés felépítése volt a nyár fő feladata, és úgy látszik, Horváth Attila vezető-
edző az immáron kétgyermekes apuka, Mikita Jakub személyében találta meg Schuch 
Timuzsin párját a belső poszton. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

   ÉLNI SZERETNE 
A LEHETŐSÉGGEL

Védekezésben az előző szezonban is sokat voltam 
már Schuch Timuzsin mellett, igaz, most még többet 
leszek, de szerintem jól megértjük egymást. Timu 
rendkívül tapasztalt, nagyon magas szinten játszott 
éveken át, szóval könnyű dolga van annak, aki mellet-
te védekezik.”
Az említett első fordulóban egyébként tükörsimán 
hozta a kötelezőt férfi kézilabdacsapatunk. Az NB 
I-es indulási jogot a Mezőkövesd visszalépése miatt 
megörökölt Cegléd láthatóan megilletődötten kez-
dett, a mieink már néhány perc alatt demoralizálták az 
ellenfelet. A nyolcadik percben 6-1-nél kért időt a ven-
dégek edzője, de nem sokat ért vele, bő tíz perccel 
később már tíz volt a különbség, s bár ezt követően 
kicsit visszavettünk a tempóból, tizenkét góllal, 31-19-
re nyertünk.

”Nagyon jól felkészültünk, és ez ki is jött a pályán, 
simán nyertünk. Örülök neki, hogy így sikerült az első 
meccs, ráadásul a szurkolóink előtt – és ennél több 
van bennünk, szerintem támadásban nem nyújtottunk 
extrát, inkább a védekezésünk volt jó, a labdaszerzé-
sek után jól rohantuk le az ellenfelet.”
Noha Mikita Jakub sem számít idős játékosnak a maga 
huszonhét évével, mégis a csapat egyik legrutinosabb 
tagja – csak négyen idősebbek nála –, vagyis fontos 
szerepe van a csapat számos ifjú tehetségének terel-
getésében.

”Nagyon ügyesek és tehetségesek a fiataljaink, és 
természetesen én is próbálok segíteni nekik, amiben 
tudok. Néha furcsán érzem magam, mert teljesen 
más a mostani fiatalság, mint a mi időnkben, de 
a világ is megváltozott körülöttünk, nem olyan, 
mint tíz, tizenöt éve” – jegyezte meg Kubo a 
27 évesek bölcsességével...

Bár az elmúlt hónapokban nem sok külsős láthatta 
kézilabdacsapatainkat munka közben, akár a fényké-
peken is kiszúrhatták a figyelmesebbek, hogy egy ap-
rócska lány is rendszeresen látogatta a fiúk foglalko-
zásait. Nem rosszalkodott, nem is zavart senkit, csak 
valamelyik kapu mögött, a kispadon vagy a lelátón 
elücsörgött, amíg apukája birkózott a csapattársakkal, 
aztán alig várta, hogy közeli otthonukba rollerezzenek.

”Speciális helyzet volt, a feleségem otthon, Szlováki-
ában szült, ezért hazautazott, az ovi meg korábban 
zárt volna, mint én végeztem az edzésekkel, ezért 
jött velem Emily nap mint nap – mesélte az apuka, a 
kassai születésű, de már 2009-ben is Magyarországon 
sportoló Mikita Jakub, akinek augusztus 31-én szü-
letett meg második gyermeke, Ben. – Emily nagyon 
jól bírta az új helyzetet, jól viselkedett az edzéseken, 
én meg így még többet tudtam vele lenni. Amúgy is 
igyekszem minden lehetséges percet a családdal, a 
gyerekekkel tölteni. Szerencsém van, hogy ilyen mun-
kám van, sokszor ráérek, és nem tudhatom, hogy mi 
lesz tíz, tizenöt, húsz év múlva, úgyhogy amíg picik a 
gyerekek, kihasználom a lehetőséget az együttlétre.”
Szeptembertől aztán ismét új helyzet állt elő a család 
életében, a csöppség az édesanyjával együtt vissza-
tért a családi fészekbe. ”Jó baba Ben, hagy minket 
aludni, de ha éjszaka mégis sír, akkor a feleségem kel 
fel hozzá, hogy én pihenhessek” – mesélte a váloga-
tott kézilabdázó.

”Kubo” a pályán is kihasználná a sanszot, elvégre 
Debreczeni Dávid távozása után még több feladat 
hárul rá, mint az előző idényben. Horváth Attila veze-
tőedző a korábbi meghatározó játékos távozása után 
többször is hangsúlyozta, hogy elsősorban a véde-
lemben kell megtalálnia a megoldást, és úgy tűnik, 
a magyarul hibátlanul beszélő szlovák játékos kapta 
meg először a bizalmat.

”Az első forduló után úgy éreztem, hogy összeállt a 
csapat. A kezdő támadósorunk DD-n (Debreczeni Dá-
vid) kívül nem is változott, tehát csak a beálló poszton 
történt csere, ráadásul a Cegléd ellen Pordán Bálint 
kezdett, aki már tavaly is itt volt.
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37 www.fradi.hu! Mikita Jakub Magyarországon a PLER, a Csurgó 
és a Cegléd játékosa is volt korábban

AZ ELSŐ FORDULÓBAN 
TÜKÖRSIMÁN HOZTA 
A KÖTELEZŐT FÉRFI 

KÉZILABDACSAPATUNK: 
31-19-RE NYERT 

AZ NB I-BE BEUGRÓ- 
KÉNT FELJUTOTT 

CEGLÉD ELLEN
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# ZÖLD SZALON

! A népligeti FTC-székház folyosóit is
több karikatúra színesíti

Magyarországon először ő készített karikatúraposztert futballcsapatról, 1983-ban a 
Ferencvárosról. Mindez nem véletlen, hiszen az immár 69 éves Dluhopolszky László 
karikaturista, grafikus, lapszerkesztő gyerekkora óta Fradi-szurkoló, s a közelmúltban – 
2018 után másodszor – Ezüstgerely művészeti díjjal ismerték el a munkásságát.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

FRADISTA
KARIKATURISTA

S EZ A LEGFONTOSABB, 
A KÖZÖS ÖRÖM,
A SZERETET, AMIT
A FUTBALLBAN
A FERENCVÁROSNAK 
KÖSZÖNHETÜNK

Közel negyven éve ismerem Dluhót – az említett 1983-
as csapatposzteren magam is ott virítok –, ragaszko-
dása és szeretete a Fradi iránt semmit sem változott. 
Még édesapja vitte ki gyerekkorában a falelátós 
stadionba. Első emlékéről így mesélt:

” Ültünk a lelátón, s máig a fülemben cseng, ahogy 
apám az ujjával a pálya felé mutatva azt mondja: 
nézd, ott fut a Tüske. Azt már aznap megtanultam, 
hogy ez Fenyvesi Máté beceneve, mint ahogy később 
Albert Flóri és Varga Zoli játéka is nagy hatást gya-
korolt rám, szuper technikás zseni volt mindkettő. 
Néhány év múltán aztán Nyilasi Tibivel egy csapat-
ban játszhattam, gólerős, remek futballista volt, 
ráadásul neki köszönhetem, hogy állást kaptam a 
Képes Sportnál. Történt ugyanis, hogy Nyíllal össze-
futottam a Blaha Lujza téren, s barátságunk okán 
adott nekem egy fotót magáról, amit hamarosan 
le is rajzoltam, majd ezzel győztem meg végül a lap 
vezetőit, főként a főszerkesztő Kutas István egykori 
MLSZ-elnököt, hogy van érzékem a karikatúrához.”
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! Harmadszor is részt vett a Múzeumok Éjszakáján a Fradi Múzeum, 
ezúttal a látogatókról készültek karikatúrák

Ebben az időben született meg az említett csapat-
poszter is, amelyet közel húszezer példányban adtak 
el, s a gyűjtők máig nagy becsben tartják. A lengyel 
felmenőkkel rendelkező, a magyar karikatúra hazai és 
külföldi elismertségéért sokat dolgozó Dluhopolszky 
László több szállal kötődik a labdarúgáshoz. Anyai 
nagybátyja, Schwanner János játékosként kétszer baj-
nok lett a brazil Flamengóval, edzőként a chilei Colo 
Colót és az osztrák Grazer AK együttesét vezette 
aranyéremig. Dluho a lengyelekről, a Fradi iránti érzel-
méről és jelenlegi csapatunkról is szívesen beszélt:

” Máig sajnálom, hogy az 1972-es müncheni olimpián 
nem lett a magyar és a lengyel válogatott is arany- 
érmes, pedig döntetlen esetén így történt volna. 
Végül Deynáék nyertek, majd az 1974-es németor-
szági vb-n is remekeltek, a Lato, Szarmach, Gadocha 
csatártriónál azóta sem láttam jobbat.

Persze, a szívem csücske mindig is a Fradi volt, és 
az is marad, amíg élek. Néhány meccsen szurkoltam 
a csapatnak a csodálatos új stadionban is, erősen 
sajnáltam Böde Dani és Lanzafame távozását, de az 
élet Rebrovot igazolta. Nyilván jobban örülnék, ha 
több magyar és főként saját nevelésű játékost látnék 
a keretben, de a lényeg a siker, ami mindenkor ösz-
szetereli a fradistákat. S ez a legfontosabb, a közös 
öröm, a szeretet, amit a futballban a Ferencvárosnak 
köszönhetünk.”
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KÖTELEZŐ DARABOK
BŐVÜLT A FRADI STREETWEAR KOLLEKCIÓ!

Nincs megállás, ugyanis a Fradi Streetwear kollekciója újabb, az utolsó cérnaszálig 
teljesen egyedi darabokkal bővült, melyek a webshopon keresztül könnyen elérhetők. 
Ha szereted saját szemmel, tapintás, próbálás után megvásárolni kedvenc darabodat, 
akkor irány a Groupama Aréna Fradi Shopja! Továbbra is a pólók a főszereplők: olyan 

darabokat terveztek, melyeket a legtöbb élethelyzetben örömmel és 
kényelemmel viselhetsz. Hajrá! ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

! Júliusban és augusztusban Patakon, Bezenyén, Pilisszántón 
és Albertirsán is vendégeskedett öregfiúk csapatunk

DIVAT #

41 www.fradi.hu! Az öregfiúk csapatban számos korábbi BL-hős 
és gólkirály is pályára lépett

A megunhatatlan, ám most újragon-
dolt terepminta modern stílusjegye-
ket hordoz magán. Ez az új dizájn 
kiemeli személyiségedet, az eredeti 
funkció ellenére kilógsz a tömegből.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu

A kerek nyakat nem könnyű 
izgalmassá varázsolni, de a gombok 
és a majdnem pikégallér kombiná- 
ciója új karaktert adott ennek a 
fazonnak. A címer teszi klasszikussá 
az összhatást.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu
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42www.fradi.hu ! Az öregfiúkat gyakorta erősíti Telek, Keller, Nicsenko, Albert, 
Szenes, Balog Zoltán, Horváth Péter, Kuntics és Nyilas

A fehér póló minden ruhatár alapda-
rabja, mintától, fazontól függetlenül. 
Ha nem vagy egyszínű típus, akkor 
ezzel most sem lőhetsz mellé.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu

A kollekció legfeltűnőbb darabja 
azoknak készült, akik szeretnek 
nagyban gondolkodni és kimutatni 
érzéseiket. Fradistának lenni 
ugyanis szívből jövő kötődés!

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu

DIVAT #

43 www.fradi.hu! A Fradi öregfiúk csapatának legifjabb 
tagja Józsi György

A tervezők azokra is gondoltak, akik 
szeretik a visszafogottabb darabo-
kat. Így kedvenc csapatod akkor is 
veled lehet, ha a munkahelyi dress 
code megengedi a póló viselését.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu

Sötét alapra vagány felirat került. 
Kopottas farmerrel, de akár laza 
tréningnadrággal is jó párosítás 
lehet.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu
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Az érzelmektől túlfűtött küzdelem kellős közepén az objektív pont – ez a játékvezető. 
Helyzete nem könnyű, népszerűségi indexe ritkán magas, felelőssége viszont van bő-
ven. Megkerülhetetlen elem a játékban, akivel nem küzdeni, hanem kooperálni kell. Erre 
(is) megtanít a profi sport. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

LABDA VOLT, 
SPORI!

! Az FTC-ben 2012 óta alkalmaznak
sportpszichológust

SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT

az FTC sportpszichiátere

KÉT TŰZ KÖZÖTT

Főszabály szerint a pálya tartozéka, mégis 
sokkal több annál. A játékvezető nem csupán 
együtt él és mozog a történésekkel, de dön-
téseivel hat is azok alakulására. Ítéletet hozni 
azonban az ő pozíciójában mindig kétélű dolog, 
hiszen míg az egyik oldal egyetértően megtap-
solja, a másik helyből egy életre eltiltaná attól, 
hogy még egyszer sípot emelhessen a szájá-
hoz. ”De bármekkora nyomás érkezzen is a pá-
lyán kívülről, egy profi sportolónak nem szabad 
engedni, hogy őt is magával sodorja. Számára 
a bíró nem egy szükséges rossz, hanem ideális 
esetben partner, aki a sport nélkülözhetetlen 
eleme” – segít objektív lencsén keresztül szem-
lélni a kérdést állandó szakértőnk, dr. Kárpáti 
Róbert, aki szerint a versenyző számára az a 
legkifizetődőbb, ha a kezdő sípszó előtt tuda-
tosítja magában: a sporinak mindegy, ki nyeri 
a mérkőzést, és az eredmény összességében 
nem is rajta múlik. 

BŰNBAKNAK TÖKÉLETES

90 perc alatt közel 200 szituáció – egy fo-
cimeccsen átlagosan ennyi helyzetben kell 
pillanatok alatt döntést hoznia a bírónak. Hogy 
ebben benne van-e a tévedés? Elkerülhetetle-
nül! Csakúgy, mint a labdarúgó teljesítményé-
ben. Előbbit mégis nehezebben bocsátja meg a 
publikum. Ha a csatár egy kristálytiszta gól-
helyzetben a kapu mellé gurítja a labdát, ritkán 
kap a fejére hideget-meleget.

A PROFI JÁTÉKOS
A BÍRÓRA PARTNER-
KÉNT, NEM PEDIG 
ELLENSÉGKÉNT TEKINT, 
ÉS MINDIG ÉSZBEN 
TARTJA, HOGY –
AHOGY AZ Ő 
JÁTÉKÁBAN –
A JÁTÉKVEZETÉSBEN
IS BENNE VAN A 
TÉVEDÉS LEHETŐSÉGE 

De ha a bíró követ el hasonló kaliberű
hibát, könnyen a nyakába varrják akár a teljes 
fiaskót is. A sporik nemritkán esnek áldozatául 
a felelősséget hárító bűnbakkeresésnek, holott 
a profi szemlélettel ez nehezen egyeztethe-
tő össze. ”Ha valaki a játékvezetésre fogja 
a vereséget, az a gyengeség jele. Egy érett 
versenyző bukás esetén is – bármennyire fájó 
a kudarc – magában keresi a hibát. A nagy csa-
lódásokból éppúgy tanulni kell, mint a bravúros 
győzelmekből, márpedig okulni csak úgy lehet, 
ha belátom, hogy én magam hol hibáztam. Az 
ilyen elemző munka pedig rendre rámutat arra, 
hogy jobb helyzetkihasználással, nagyobb kon-
centrációval, fegyelmezettebb taktikával más 
lehetett volna a végkimenetel – a bírói tévedés 
dacára is.”

PÉLDÁT MUTATNI

A játékvezetést megkerülni tehát nem lehet, 
ahhoz alkalmazkodni viszont erősen ajánlott. 
Minden sípmesternek megvan a maga stílusa. 
Ki jobban, ki kevésbé tolerálja a kemény ütkö-
zéseket – van, akivel lehet egyeztetni menet 
közben, más kevésbé nyitott erre. Ezekre 
felkészülni és a taktika részeként tekinteni rá 
jelenthet komoly előnyt is. ”A verbális nyomás-
gyakorlás a játék természetes eleme, de csak 
meghatározott keretek között lehet hatásos. 
Ehhez olyan személyiség kell, aki kiélezett szi-
tuációban is kellően higgadt és intelligens tud 
maradni, valamint a csapaton belül és a bíró 
szemében is megvan a kellő respektje hozzá” – 
szűkíti a kört a játékvezetővel való kommuniká-
ció kapcsán a szakember. Ennek megfelelően 
egy fiatal sportoló szájából a szövegelés még 
kevésbé lehet eredményes. ”Az utánpótlás-kor-
osztályokban ebben a tekintetben is a tapasz-
talás a legfontosabb cél. Átélni és megtanulni 
a helyén kezelni egy-egy bírói hibát, ezekből 
pedig építkezni, hogy majd az igazán fontos 
versenyeken a hasonló élmények ne zökkent-
senek ki. Persze a szülő és az edző attitűdje itt 
is meghatározó. Ha már ebben a korban azt 
tanítjuk a gyerekeknek, hogy a játékvezetőt 
tisztelni kell, elemezni pedig csak a saját telje-
sítményt szabad, azzal a profi mentalitás fontos 
alapköveit tesszük le.”

PSZICHO #

45 www.fradi.hu! Kárpáti Róbert 2016 óta
segíti a Fradi labdarúgóit
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”Foci, foci!” – ösztönözte a 
gyerekeket Ármin bá arra, hogy 
merjék birtokolni a labdát, hogy 
vállalják fel a mélységi passzo-
kat és a cseleket is. Működött a 
dolog, pedig csupán az U10-es 
labdarúgócsapatunk ifjoncairól 
volt szó: a srácok bátran tet-
ték-vették a labdát, szembetűnő 
volt, hogy van gondolat a tettek 
mögött, nem csak az ösztön 
vezérelte a lábakat. Papp Ármin 
vezetőedző – aki nyáron csat-
lakozott a Ferencvároshoz, s 
korábban a Honvédnál, a Debre-
cennél és a Hajdúböszörménynél 
is dolgozott – nem fukarkodott 
a dicsérettel, de a következő 
támadás után megállította a 
játékot.

– Milyen szituáció volt ez? – kér-
dezte a gyerekeket, akik kórus-
ban felelték:
– Kettő a kettő ellen!
Amire aztán következett a tanul-
ság:
– Hol kell ilyenkor labdát sze-
rezni? És miért az oldalvonal 
mellett?
A fiatalok séróból nyomták a 
válaszokat, és éppen ez lenne a 
cél, hogy villámgyorsan felis-
merjék a szituációt, majd szintén 
a lehető legrövidebb idő alatt 
tudjanak jó döntést hozni.

”Nekem is tetszik általában, amit 
látok, jó kis futballisták alkotják 
a keretet, akik a korosztálynak 
megfelelően játékhelyzetekben 
gondolkodnak, kezdeményeznek 
és bátran keresik az egy-egy 

A szeptember bekö-
szöntével nehezebbé 
váltak a gyerekek 
mindennapjai, de az 
edzők is reagáltak 
az iskolakezdésre – 
folyik a munka az 
U9-es, az U10-es 
és az U11-es csapa-
tunknál is. 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

CSAK BÁTRAN 
ÉS ELSZÁNTAN!

! Papp Ármin az utánpótlást koordináló 
Kiss Baranyi Sándor külön kérésére került a Ferencvároshoz

UP
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HA A TORNÁK, 
FESZTIVÁLOK 
ESETLEG EL IS 
MARADNAK, AKKOR 
EDZŐMECCSEKKEL, 
EGYMÁS KÖZÖTTI 
MINITORNÁKKAL 
TUDJUK AZOKAT 
PÓTOLNI. A KÉPZÉST 
KELL MINDIG SZEM 
ELŐTT TARTANUNK

elleni párharcokat – mondta 
Papp Ármin. – Ez kulcsfontos-
ságú a képzésünkben. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a labdabir-
toklásra, abból próbálunk folya-
matosan létszámfölényt kialakíta-
ni. Jó kis csapattal dolgozhatunk 
együtt, amelyet Firkala Viktor 
jól felkészítve, motiváltan adott 
át Túróczy György kollégámnak 
és nekem. Biztató jövő előtt áll a 
ferencvárosi utánpótlás, mert jó 
képességűek, és ami talán még 
fontosabb, jó karakterűek 
a srácok.”

! A Ferencváros U10-es csapata aranyéremmel 
zárta a debreceni nemzetközi tornát

HA LESZ TORNA, HA NEM, 
MUSZÁJ FEJLŐDNI

A vezetőedző szeptember elején 
arról számolhatott be, hogy a sze-
zont illető tervek nem változtak a 
világjárvány miatt, a Bozsik-feszti-
válok és a tornák sem maradnak el.

”Persze ez nem azt jelenti, hogy ne 
változhatna meg akár egyik napról 
a másikra a helyzet, s ha így lesz, 
akkor arra reagálnunk kell. Ha ezek 
a tornák, fesztiválok esetleg el is 
maradnak, akkor edzőmeccsekkel, 
egymás közötti minitornákkal tud-
juk azokat pótolni. A képzést kell  
szem előtt tartanunk, mindig lehet 
megoldást találni arra, hogy biz-
tosítsuk azokat a körülményeket, 
amelyek a gyerekek fejlődéséhez 
elengedhetetlenül szükségesek.” 
Az U10-esek edzése egyébként 
különleges módon ért véget, s ez 
a jelenetsor talán a csapat körül 
uralkodó hangulatot is jellemzi. A 
gyerekeknek a tizenhatos vona-
láról kellett eltalálniuk az ötösre 
állított kisméretű vagy a helyén 
lévő nagy kapu valamelyik kapu-
fáját – a nagy kapu kettő, a kicsi 
egy pontot ért. A második körben 
Gyuri bá’ fogadást ajánlott: ha öt 
pontot összegyűjtenek a gyerekek, 
akkor Ármin bával ők nyomnak 
fekvőtámaszt, ha nem, akkor vi-
szont a srácok. S mint a filmekben, 
a srácok pont az utolsó lövéssel ér-
tek el ötig... Hogy az edzők javítsák 
a helyzetet, ők is rúghattak, és bár 
a vezetőedző nem hibázott, vagyis 
a matek alapján a gyerekeknek 
kellett volna csak büntetést kapni, 
végül az edzők és a játékosok is 
lenyomták a fekvőket.
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www.fradi.hu ! Távozott a klubtól az utánpótlás-vezető 
Prukner László48

SZEPTEMBERTŐL 
MINDIG ÚJ ÉLET
Ahogy az ősz beköszönt, alap-
jaiban változik meg a gyerekek 
élete, hiszen vége a nyári szünet-
ben megszokott laza ritmusnak, 
reggelente korán kell kelni, majd 
az iskolában hosszú órákon át 
fegyelmet és figyelmet követel-
nek tőlük a tanárok. Ez pedig az 
edzésekre is hatással van.

”Mindig érezhető, hogy amikor 
elkezdődik az iskola, akkor kicsit 
megfogja a gyerekeket. Most 
még az átlagosnál is hosszabb 
volt az az időszak, amikor nem 
kellett suliba menni – mondta az 
U11-es labdarúgócsapatunk veze-
tőedzője, Szemerédy Koppány. 
– Rövidebb ideig tart ki ilyenkor 
a koncentráció, úgyhogy jobban 
járunk, ha picit visszaveszünk a 
tempóból. Alighanem a srácok is 
érzik, hogy kevesebb a követel-
mény, kisebb a szigor ezekben a 
hetekben, amíg megszokják az új 
ritmust.”

Persze, a könnyített üzemmód 
sem jelent teljes szabadságot, a 
vezetőedző segítőjeként dolgozó 
Lengyel Béla például hosszasan 
magyarázta a játékosoknak, 
mennyire sokat jelent a ritmus és 
a dinamika, hogy meg kell érezni 
a megfelelő ütemet a passzra, 
valamint a mélységi beindulásra 
is. Éppen két csoportra osztották 
az együttest, az egyik fele So-
roksáron játszott gyakorlómérkő-
zést, a másik pedig az FTC-MVM 
Népligeti Sportközpont nagy 
műfüvesén edzett.

”Bő a keretünk, és ebben a 
korosztályban hat plusz egyben 
játszunk, ezért a meccsekre 
és a tornákra csak korlátozott 
számú játékossal megyünk, hogy 
mindenkinek jusson elég idő a 
pályán – folytatta a vezetőedző. 
– Éppen ezért próbálunk minél 
több meccset játszani, három 
pilléren áll a versenyeztetés 
nálunk. Szerepelünk a kiemelt 
akadémiai tornákon, amelyekből 

félévenként hatot rendez-
nek, részt veszünk a Duna 
Menti Kölyökliga küzdelme-
iben és futsalbajnokságban 
is játszatjuk a gyerekeket.”
Sikeresek pedig csak úgy 
lehetnek a fiataljaink ezeken 
a meccseken, ha az edzése-
ken is maximumot nyújtanak 
– hívta fel a kis futballisták 
figyelmét még erre Béla bá, 
aki nem volt maradéktala-
nul elégedett az elvégzett 
munkával. Az intelmei célba 
értek, még a labdák puffa-
násából is hallani lehetett, 
hogy a passzok keményeb-
bek, tisztábbak lettek, a 
gyakorlatokat pedig dicsé-
ret követte. Végül még egy 
jó tanács: ”Ha gólt akarsz 
rúgni a Honvéd vagy az 
MTK ellen, akkor itt is száz 
százalékon kell pörögni!”

www.fradi.hu! Firkala Viktor évek óta a legkisebb korosztályokkal 
foglalkozik a klub utánpótlásában 49

LEGYENEK HARAPÓSABBAK
A nagy műfüves túlsó térfelét 
Firkala Viktor hangja töltötte be, 
ő a védekezés alapjait próbálta 
megértetni, négy a kettő elleni 
labdatartó játékban a két védő 
helyezkedését magyarázta U9-
es labdarúgócsapatunk játéko-
sainak.

”Mikor támadom le a labdát? 
Együtt mozogjon a két védő! 
Ne szemből támadj, valamelyik 
irányból tereld a labdát!” – hang-
zottak az utasítások.
A gyerekek a rövid szünetben 
figyeltek és tanultak, a követke-
ző pillanatokban pedig próbálták 
megvalósítani azt, amit hallottak. 
Persze, ha elég lenne egyszer el-
mondani, majd egyszer elgyako-
rolni minden mozgást, akkor már 
tízévesen a felnőttek edzésén 
jelentkezhetnének a gyerekek…

”Sok időbe és gyakorlásba telik, 
mire ezek a mozdulatok automa-
tikussá válnak, de ezeket szeret-
nénk viszontlátni majd a meccse-
ken is – mondta a vezetőedző

az edzést követően. – Ebben 
a négy a kettő elleni játékban 
például a védekező játékosoknak 
azt tanítjuk, hogy melyik irányból 
érdemes lezárni a passzsávokat, 
hogy hol szerezhetnek labdát, 
a támadóknak pedig azt, hogy 
miként találják meg a rést a vé-
dők között. Mindkettő fontos, és 
nem is igazán lehet elválasztani a 
kettőt egymástól.”
Az azért jól látszott, ha a labda-
tartók nem pontosan és megfe-
lelő erővel passzolnak, akkor a 
társat nehéz helyzetbe hozzák, s 
inkább a labdaszerzések száma 
volt dicsérhető.
Az U9-es csapatot a nyáron 
vette át Firkala Viktor, aki az 
előző idényt ugyanennél a 
korosztálynál töltötte.

”Ismertem a játékosokat, mert 
a kicsiknél majdnem mindegyik 
edző besegít minden korosz-
tálynál egyszer-egyszer, szóval 
ismerjük a fiúk képességeit. Elég 
jó korcsoport, a viselkedésükkel 
sincs különösebb probléma, az

persze természetes, hogy néha 
elkalandoznak, de nem kell örök-
ké veszekedni velük. Figyelnek, 
tanulnak, próbálnak jobbá válni, 
talán a versenyszellem szorul 
fejlesztésre, hogy még harapó-
sabbak legyenek.”
A szakembertől megtudtuk, 
hogy az U9-eseknek nincs még 
rendszeres bajnokságuk, ehe-
lyett a gyermekligában játszanak 
a Bozsik-fesztiválok és a tornák 
mellett. Ezzel összhangban a 
következő hónapokra kitűzött 
cél is a fejlődésről, mintsem az 
eredményekről szól.

”Szeretnénk elérni, hogy fel-
vállalják az egy az egy elleni 
párharcokat, hogy védekezés-
ben tudják, milyen mozgásokat 
kell végezni, hogyan szorítsák 
a támadót. El kell sajátítaniuk,  
labdabirtoklásnál hogyan nyissák 
a területet, ha viszont elveszítjük 
a labdát, akkor szűkítsék, illetve 
egyből támadjanak vissza. Eze-
ket szeretnénk viszontlátni éles 
helyzetekben is.”
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A NÉGY A KETTŐ 
ELLENI JÁTÉKBAN 
A VÉDEKEZŐ 
JÁTÉKOSOKNAK 
AZT TANÍTJUK, 
MELYIK IRÁNYBÓL 
ÉRDEMES LEZÁRNI 
A PASSZSÁVOKAT, 
HOL SZEREZHETNEK 
LABDÁT, A TÁMADÓK-
NAK PEDIG AZT,  
MIKÉNT TALÁLJÁK 
MEG A RÉST 
A VÉDŐK KÖZÖTT



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: b, b, c 
Nyerteseink: Sz. Attila, Sz. Sándor, Z. Gábor

# KVÍZ

1. Kinek a mondása volt 
a hatvanas években? A 
Fradiban rosszul lehet 
játszani, de lélektelenül 
soha. 

Ki volt 25 éve az
FTC százszázalékos 
bajnoki címet nyert
női kézilabdacsapatá-
nak a vezetőedzője?

a: Elek Gyula

b: Németh András

c: Berzsenyi Mária

a: Dalnoki Jenő   

b:  Lakat Károly

c: Novák Dezső

Bajnok vízilabdacsapa-
tunkban kit becéznek 
a társak és a szurkolók 
Szédültnek?

a: Vogel Soma

b: Pohl Zoltán

c: Sedlmayer Tamás

FRADI-KVÍZ, 
ZÖLD AJÁNDÉKOK
FRADI-FELADVÁNYOK Az alábbiakban három kérdést teszünk fel, három
megadott lehetőségből kell kiválasztani mindegyiknél az egyetlen helyes meg-
fejtést, s azok közül 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. október 15.

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések mel-

lett tüntessék fel nevüket és telefonszámukat.

A helyes megfejtés beküldői között 

3 db bambuszból készült Fradi-címeres
A/5-ös spirál jegyzettömböt sorsolunk ki.

Továbbra is örömmel 
és szeretettel invitáljuk 
olvasóinkat közös játékra, 
amelynek során havonta 
három kérdést teszünk 
fel. Aki mindháromra jól 
válaszol, esélyes lesz az 
ősfradista Plicher Zoltán 
által felajánlott, klasszi-
kusan zöld ajándékokra, 
amelyek újrahasznosított, 
természetes anyagok-
ból készültek – persze 
a Fradi-címerrel ellátva. 
A lényeg, hogy a kvízjá-
ték során újra megidéz-
zük hagyományainkat, 
emlékezünk nagyszerű 
sportolóinkra, szép sike-
reinkre, s a gondolataink 
közben közösen a Fradi 
körül forognak. Együtt 
játszunk és együtt örven-
dünk a csodának, amit 
úgy hívnak: Ferencvárosi 
Torna Club!

Jó szórakozást, kellemes 
időtöltést, hajrá, Fradi!

ELŐFIZETÉS / Z&F

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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! Az első családi napot még az Albert Stadion 
parkolójában rendezték 2012-ben

Augusztus végén újra klasszikus családi programon vigadhattak a fradisták, 
hiszen az Albert Alapítvány szervezésében immáron kilencedik alkalommal 
rendezték meg a Fradi Családi Napot a Népligetben. Az egészségügyi óvin-
tézkedések betartásával ismét remek hangulatú eseményen vehettek részt 
a klub hívei, a gyermekek mosolya pedig a rekkenő hőség megpróbáltatása-
it is feledtette némileg. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

ÓVATOS, MÉGIS 
HANGULATOS 
FRADI 
CSALÁDI NAP 

Több sportolónk a kisgyerekével 
érkezett, így például női kézilabdacsa-
patunk játékosa, Szekeres Klára is, s 
ahogy a mindennapokban lenni szo-
kott, minden fradista őszintén örven-
dett egymásnak a Liget fái között. 
A főszervező Albert Alapítvány veze-
tője, az egyetlen magyar aranylabdás, 
Albert Flórián leánya, Albert Magdolna 
a nap végén ekképp összegzett:
– Boldogok lehetünk, hogy ebben a ne-
héz helyzetben is kitartanak mellettünk 
a fradisták. Jó volt látni, hogy mek-
kora örömmel hozták gyermekeiket a 
szülők, s remélhetőleg utóbbiak is jól 
érezték magukat. 
A hagyományoknak megfelelően 
megjelent az összes szakosztályunk, a 
bemutatókat követően sokan kedvet 
is kaphattak egy-egy sportág kipró-
bálására, s ez a fontos, hiszen általuk 
gyarapodunk és nő a Fradi egyéb-
ként is hatalmas tábora. Örülök, hogy 
sikeres volt a kilencedik alkalommal 
megrendezett családi nap, vigyáztunk 
a gyerekekre, vigyáztunk egymásra, s 
persze jövőre várjuk ismét a fradistákat 
a klub főhadiszállásán.
Az esemény bebizonyította, hogy visz-
szafogottan, óvatosan lehet családon 
belül hangulatosan ünnepelni. 

A Ferencvárosnál nemcsak szlogen, hanem 
kőkemény elvárás az egészség és az emberi 
élet védelme, ennek megfelelően a belépés-
kor mindenkinek lázmérésen kellett átes-
nie, s a mosdókon felül a sporttelep teljes 
területén, összesen tíz helyen állítottak fel 
kézfertőtlenítő pontokat. A résztvevők be-
tartották az egészségügyi előírásokat, de ez 
nem ment a hangulat rovására, és a prog-
ramok minőségére nem lehetett panasz. A 
vívók, a tornászok, az ökölvívók és a hokisok 
is látványos bemutatót tartottak, a gyere-
kek láthatóan nagy örömmel és élvezettel 
próbálták ki a különböző sportágakat. Az 
Európa-bajnok pólós, Vogel Soma ráadásul 
két ifjú fradistát dedikált ajándékkal lepett 
meg. 
A gyerekek állandóan mozgásban voltak, 
ami érthető, hiszen a Telekom támogatá-
sával létrejött eseményen a picik kipróbál-
hatták az óriáscsúszdát, a buborékfocit, a 
körhintát, a kalandparkot, a rodeóbikát, a 
jengát, az óriásmalmot, a paintballt és sok 
más játékot. A hangulatról idén is a Ferenc-
városért rajongó közismert lemezlovas, DJ 
Dominique, azaz Várkonyi Attila gondos-
kodott, aki megszólaltatta a szakosztályok 
képviselőit, játékosokat, vezetőket egy-
aránt. 
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! A szakosztályok bemutatói 2014 óta állandó 
elemei a Fradi Családi Napnak

BOLDOGOK LEHETÜNK, 
HOGY EBBEN 

A NEHÉZ HELYZETBEN 
IS KITARTANAK 

MELLETTÜNK 
A FRADISTÁK. 

JÓ VOLT LÁTNI, 
MEKKORA 

ÖRÖMMEL HOZTÁK 
GYERMEKEIKET 

A SZÜLŐK



A RENDFENNTARTÓ

Színesen, gazdagon, minél inkább természetes forrás-
ból – három szigorú feltétel, melyet bélflóránk támaszt 
táplálkozásunkkal szemben. Cserébe viszont sokat ad: 
kiegyensúlyozott emésztést, erős immunrendszert, 
normál hormonműködést – hogy csak a legfontosabba-
kat említsük. A jól működő bélrendszer központi szerepe 
egyre nagyobb figyelmet kap napjainkban, ezzel együtt 
pedig annak kulcsa, a mikrobiom is. ”Utóbbinak már az 
elnevezése is árulkodó, ugyanis mikrobák összességé-
ről beszélünk, melyek velünk és bennünk élnek, táplál-
nak és egyben védenek is minket. Ebből következően: 
ha nem tartjuk jól őket, annak hamar akár igen komoly 
következményei is lehetnek” – emeli rögtön magasra 
a tétet állandó szakértőnk, dr. habil. Fritz Péter, utalva 
többek között arra is, hogy napjaink népbetegségeinek 
többsége – így az elhízás, a pajzsmirigyzavarok vagy 
a szív- és érrendszeri megbetegedések – bizonyos 
mértékben a bélrendszer egyensúlyának felbomlására is 
visszavezethető.

AKÁR AZ UJJLENYOMAT

Szervezetünkben minden mindennel összefügg. A mik-
robiom állapota és egyensúlya kihat testünk egészének 
működésére. A bélrendszerünkben található változatos 
baktériumflórának a szénhidrátok lebontásában ugyan-
olyan nélkülözhetetlen szerepe van, mint a legfontosabb 
vitaminok felszívódásának támogatásában és egyes 
vitaminok és zsírsavak termelésében, vagy az idegrend-
szer működtetésében.. Összetétele egyénenként válto-
zó, az étkezés, az életmód, a genetikai háttér, de akár 
a korábbi betegségek is befolyásolják azt. A jótékony 
baktériumtörzsek állományára azonban a mindennapi 
életünk szerves elemei – a légszennyezettség, a háztar-
tásban használt vegyszerek, a finomított élelmiszerek, a 
szénsavas üdítők –  komoly kockázatot jelentenek. Az 
egyensúly pedig nagyon könnyen felborul.

”Ezért is károsak az egyoldalú, szélsőséges étrendek, 
mert azok nyomán a jók kárára az olyan ”rossz” bak-
tériumok szaporodnak el szervezetünkben, amelyeknek 
az adott dietetikai elvek szerinti étrend kedvez” – 
figyelmeztet sokadszorra is a szakember. De hasonlóan 
jelentős hatással van a bélflóra állapotára, hogy milyen 
az alvásminőségünk, mennyi kávét és alkoholt fogyasz-
tunk, dohányzunk-e, valamint hogy az aktív testmozgás 
mennyire elemi része a mindennapjainknak. 

FŐ A VÁLTOZATOSSÁG

Rostból a magas, zsírtartalomból az alacsony – egy 
egyszerű iránymutatás a gazdag, kellően változatos és 
mikrobiombarát étrend összeállításához. A rostok növé-
nyi eredetű szénhidrátok, melyek részben emésztetlenül 
jutnak el a bélrendszerig, ahol aztán elsődleges, egyben 
minőségi tápanyagot jelentenek. De a bélflóra hasznára 
lehetnek az olyan erjesztett, de nem hőkezelt ételek is, 
mint a savanyú káposzta vagy az élőflórát tartalmazó 
joghurt, esetleg a kaukázusi kefír.

# GASZTRÓ 
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     EGÉSZSÉGES 
KÖLCSÖNHATÁS
Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás. 
Amilyen rövid, olyan velős igazság ez. 
Táplálkozásunk és életminőségünk között 
szoros és egyenes arányú kapcsolat van, 
egy fontos közvetítővel. Ez pedig 
a mikrobiom. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

! Már több mint 5000 bérletesünk van 
az új labdarúgószezonra

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. 
FRITZ PÉTER
egészség tudományi 
szakértő

Emellett igyekezzünk a szezonális és a hazai zöld-
ségeket és gyümölcsöket előnyben részesíteni, és 
közülük is minél színesebben válogatni. Kerüljük 
viszont a gyorséttermi ételeket, a telített zsírsava-
kat és a finomított szénhidrátokat, mert azokban 
a bélflórára káros tartósító- és növényvédő szerek 
maradványai nagy arányban, az emésztést segítő 
mikrotápanyagok viszont elvétve találhatók csak 
meg. ”Mindig tartsuk észben: az egészség a stabil 
és kiegyensúlyozott mikrobiomnál kezdődik. 
Láthatatlan motor ez szervezetünkben, de addig 
jó, míg nem vesszük észre a működését. Márpedig 
ha vigyázunk rá és jól tápláljuk, csendben teszi a 
dolgát – értünk.”

GASZTRÓ #
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A MIKROBIOM
A BELEKBEN ÉLŐ
BÉLBAKTÉRIUMOK
ÉS BÉLGOMBÁK
ÖSSZESSÉGE, MELYEK 
BENNÜNK ÉS RAJTUNK 
ÉLNEK, CSERÉBE
PEDIG TÁPLÁLNAK
ÉS VÉDENEK MINKET

! Volodimir Zelenszkij az Ukrán Érdemrend második fokozatával 
tüntette ki Sergei Rebrovot az Ukrán Függetlenség Napján



ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 90 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

ZÖLDFŰSZERES KARAJ
EGYBEN SÜTVE

HOZZÁVALÓK 
(4-5 SZEMÉLYRE):
+ 1 kg sertéskaraj (csont nélkül)
+ 2 evőkanál mangalicazsír
+ só
+ őrölt bors
+  1 csapott kávéskanál

fokhagyma-granulátum
+  1 ág rozmaring
+  4-5 szál kakukkfű
+  1 evőkanál balzsamecet
+  1,5 dl húsalaplé
+  60 dkg spárga (fehér és

zöld vegyesen)

ELKÉSZÍTÉS
A karajt sózzuk, borsozzuk, 
megszórjuk a fokhagymapor-
ral. A rozmaring és a kakukkfű 
leveleit lecsipkedjük, finomra 
aprítjuk, és a húst körben 
beleforgatjuk. A tepsit kiken-
jük a zsírral, ráfektetjük a húst, 
felöntjük az alaplé és az ecet 
keverékével. Szorosan lefó-
liázzuk, és 180 fokos sütőbe 
toljuk. Kb. 1 órát pároljuk a húst, 
amíg majdnem puha lesz, majd 
a hőfokot 200 fokra emelve 
további 15 percig pirítjuk, 2-3 
alkalommal a pecsenyelével 
meglocsoljuk.
Közben párolóedényben a 
megtisztított, darabokra vágott 
spárgát roppanósra főzzük, 
kevés sóval, borssal ízesítjük.
Tálalás előtt a húst lefedve 
negyedórát pihentetjük, majd 
nem túl vékonyra szeletelve, 
a spárgával körítve, pecse-
nyelével meglocsolva tálaljuk. 
Syrah-t kínálunk mellé.

# RECEPT 

56www.fradi.hu ! Október 8-án lesz 70 éves Almássy Zsuzsa 7-szeres bajnok 
műkorcsolyázónő, az FTC egyetlen téli olimpiai pontszerzője

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:  1 óra
NEHÉZSÉG: könnyű

FÜSTÖLT MARHASONKA 
SAJTKOSÁRBAN

HOZZÁVALÓK 
(4 SZEMÉLYRE):
+ 20 dkg parmezán sajt
+  kb. 15 dkg füstölt marhasonka 

vékonyra szeletelve
+  majonéz
+  ecetes torma
+  lila hagyma
+  apró salátalevelek
+  koktélparadicsom

A DÍSZÍTÉSHEZ
+ petrezselyemzöld

ELKÉSZÍTÉS
A sajtot lereszeljük. Sütőpapír-
ral bélelt tepsire 4–6 körlapot 
készítünk belőle, és 180 fokon 
5–8 perc alatt felolvasztjuk.
Pár percig hűlni hagyjuk, majd 
a szélüket késsel fellazítjuk, és 
gyors mozdulatokkal kis tálkák 
hátára nyomkodjuk. Kihűlés 
után a sajtkosarak megtartják a 
formájukat.
Tálaláskor mindegyikbe salá-
talevelet, rózsaformára felte-
kert sonkát, kevés majonézt, 
tormát, vékonyra karikázott 
lila hagymát, cikkekre vágott 
koktélparadicsomot teszünk. 
Petrezselyemzölddel díszítve 
azonnal fogyasztjuk.

RECEPT #
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Lakat T. Károly neve – akárcsak édes-
apjáé – születésétől összefonódott 
a Ferencvárossal, hiszen a klub saját 
nevelésű labdarúgójaként játszott a 
serdülő és az ifi csapatban is, sőt több-
szörös gólkirály.
– Hogy mit éreztem a díj átvétele-
kor? Pontosan azt, mint amikor gólt 
rúgtam – elevenítette fel érdeklő-
désünkre az ünnepelt a ceremóniát, 
majd így folytatta: – Örömömet és 
boldogságomat fokozta, hogy a 
remek kollégák és barátok mellett a 
családom is ott lehetett az ünnep-
ségen a Groupama Arénában. S 
felettébb jólesett, hogy eddig virtigli 
rádiósok vagy tévések kapták meg a 
díjat, én vagyok az első, aki a vegy-
tiszta nyomtatott sajtóból érdemel-
tem ki az elismerést.
Az eredeti hangvétellel író, immár Sze-
pesi-díjas Lakat T. Károly kérdésünkre, 
a korábbi lapokhoz képest mennyiben 
más klubunk hivatalos magazinjába 
írni, ezt felelte:
– A Zöld & Fehér magazinnál az első 
pillanattól kezdve bizalom és szere-
tet vesz körül. Itt egyetlen másod-
percig sem éreztem, hogy bármire 
rá akarnának beszélni, tökéletes 
alkotói szabadságot kaptam – igaz, 
ez mostanság máshol is megvaló-
sulhat. Annyi saját emléket, megélt 
eseményt sehol sem oszthattam meg 

az olvasókkal, mint a Fradi hivatalos 
lapjában. Úgy érzem, mintha önélet-
rajzot írnék a magazinba a gyerek-
koromtól édesapám haláláig. Ha erre 
van fogadókészség, annak nagyon 
örülök, s hogy az FTC magazinjának is 
komoly szerepe van a díj odaítélésé-
ben, abban teljesen biztos vagyok.

Lakat T. Károly márciusban töltötte 
be a 70. életévét, s a Ferencváros 
31 bajnoki címéből 14-et ünnepelhe-
tett a csapattal, köztük kettőt akkor, 
amikor az édesapja volt az edző. Ez 
is jelzi, valóban csodás és életre szóló 
az összefonódás a Lakat família és a 
Ferencváros között.

Az FTC legendás játékosa és edzője, Lakat Károly fiának, 
Lakat T. Károlynak, a Zöld & Fehér magazin állandó szerzőjé-
nek ítélték oda idén a Szepesi-díjat. Az egykori szintén legen-
dás rádió- és sportriporterről, Szepesi Györgyről elnevezett 
rangos elismeréssel a magyar futball ügye iránt elkötelezett 
sportújságírókat díjazzák. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

LAKAT T. KÁROLY
RANGOS 
ELISMERÉST KAPOTT

# HÍREK 

58www.fradi.hu ! Dr. Lakat Károly, azaz a Tanár úr 625 mérkőzéssel az
edzők NB I-es örökrangsorában a 2. Garami József mögött

ELISMERÉST KAPOTTELISMERÉST KAPOTTELISMERÉST KAPOTT
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ZÖLD SZALON #

! Október 28-án lesz 30 éves Tóth Adrián jégkorongozónk, aki 
113 meccsen 134 pontot szerzett, s 2 bajnoki címhez segítette az FTC-t

ARANYAT ÉR
BALLAI ATTILA

Ahányszor végigbandukolok az FTC olimpiai bajnoka-
inak sétányán a Népligetben, felemás érzések törnek 
rám. A büszkeség, az emelkedettség, nem túlzás, az 
áhítat mellett némi kétkedés is. Tévedés ne essék, 
a huszonöt aranyérmes – csak azok számítanak, 
akik a diadal időpontjában a Ferencváros köteléké-
be tartoztak – mennyisége és minősége, a triplázó 
Kárpáti György, a duplázó Szőke Kató, Novák Dezső 
és Magyar Zoltán, minden egyes futballista, vízipólós, 
úszó, birkózó, tornász, kajakos és ökölvívó a dicsőség-
tabló fénypontja. Kezdve a Ferencváros első 
olimpiai bajnokától, az 1928-ban győztes 
ökölvívótól, Kocsis Antaltól, a két leg-
utóbbiig, Kósz Zoltánig és Székely 
Bulcsúig. Mondani sem kell, ők 
Sydney-ben és vízilabdában 
nyertek, 2000-ben.
Kereken húsz esztende-
je. Azóta viszont Athén 
(2004), London (2012) 
és Rio de Janeiro (2016) 
egyaránt 8-8, vala-
mint Peking (2008) 3 
magyar elsőségéből, 
tehát a harmadik év-
ezred összesen 27 di-
adalából egyetlenegy 
sem kötődik a Fradihoz. 
Ha a távolabbi múltat 
szemlézzük, az 1896 óta 
íródó olimpiai eredmé-
nyességi örökrangsorban a 
Honvéd, a Vasas és az Újpest 
is előrébb áll.
Hogy akkor mégis miért állítjuk, 
hogy a Ferencváros nemcsak a leg-
népszerűbb, de egyben a legsikeresebb 
magyar klub is? Mert az. Ennek igazolására 
elegendő felidézni a legkedveltebb csapatsportok 
bajnoki címek száma szerinti dobogóját. Labdarúgás: 
Ferencváros 31, MTK 23, Újpest 20. Vízilabda: Újpest 
26, Ferencváros 23, Vasas 18. Jégkorong: Ferencváros 
27, Újpest és Alba Volán 13-13. Női kézilabda: Győri 
ETO és Vasas 15-15, Ferencváros 12. A mindenek feletti 
labdarúgásban a magyar csapatok között a Ferenc-
város nemcsak bajnoki csúcstartó, de az egyetlen 

nemzetközi kupadiadallal, az egyetlen aranylabdás 
klasszissal, az első BL-szerepléssel, a legtöbb váloga-
tott játékossal egyaránt dicsekedhet. Ez elképesztő 
fölény. Hozzávehetjük mindehhez a régi, legendás bir-
kózó csb-k négy kötött- és öt szabadfogású aranyát, 
a női futballisták közelmúltbeli három elsőségét, és a 
reményt, hogy a közeljövőben női pólóban is megtör-
ténik az áttörés.
Szögezzük le, minden magyar bajnoki cím rendkívüli 
teljesítmény. Általában bele sem gondolunk, mit jelent 

valamilyen tevékenységi formában az egész 
országban elsőnek lenni. Más kérdés, 

hogy ennek mekkora a hatása a 
külvilág – a sportban a szurkolók 

– számára. Ez sok tényezőtől, 
így a sportág és az adott 

versenyrendszer jellegétől 
is függ. Így attól is, hogy 
az egyéni sportágakban 
évente egyszer ren-
deznek ob-t, az adott 
sportoló versenye 
jobbára egyetlen nap 
alatt lepereg, úszásban 
vagy kajak-kenuban 
háromszor három perc 
is elegendő lehet a 
beteljesüléshez. Azaz 

háromszázhatvanöt 
nap 525 600 percéből 

nem egészen tíz perc. A 
csapatsportokban bezzeg 

más a helyzet. Hétről hétre, 
nem ritkán hetente kétszer is 

mérkőzést kell játszani, kora ősz-
től késő tavaszig, kilenc hónapon, az 

ötvenkettőből legalább negyven héten 
át. Az igazi megrögzött drukker időszámítása 

meccstől meccsig tart. Az 1954-es labdarúgó vb-n 
győztes nyugatnémet válogatott szövetségi kapitá-
nyának, Sepp Herbergernek örökbecsű tézise erre a 
helyzetre is érvényes: mérkőzés után lenni annyi, mint 
mérkőzés előtt lenni.
A Fradinak ezért minden nap lehet szurkolni, a Fradit 
minden nap lehet szeretni. Az elkötelezettség folya-
matos és örökös. Ez az, ami valóban aranyat ér.



60www.fradi.hu

# A HÓNAP FOTÓJA 

! 120 éve, október 18-án született Sándor József, aki játékosként 
3 bajnoki címhez, edzőként Közép-európai Kupához segítette az FTC-t 61 www.fradi.hu

A HÓNAP FOTÓJA #

! A koefficiens-pontok alapján az FTC (9 pont) a 135., 
a Celtic (34) a 46., a Dinamo (33,5) a 49. az UEFA idei rangsorában
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62www.fradi.hu ! Miha Blazic végigjátszotta a Görögország és Moldova elleni meccset
a szlovén válogatottban, amelyeken a csapata nem kapott gólt

# TECHNIKA

A ”hétvége a haverokkal” végre leszervezve. Ha éppen nem az erdőt járjuk majd, 
akkor is akadhat közös program. Mutatjuk az ötleteinket.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

HAVEROK ÉS AZ ERDŐ

KÖZELEBBRŐL NÉZVE
A vízálló, kétszemes távcső nyolcszoros nagyítási fokot 
kínál, BAK-4 típusú üvegből készült és széles rekesznyí-
lású lencsével rendelkezik. Az összes optikai elem ellenáll 
a víznek, és egy kisebb mechanikai ütődés sem vághatja 
haza. Bírja a strapát! 

BRESSER NATIONAL GEOGRAPHIC
8X42 WP KÉTSZEMES TÁVCSŐ
43 990 FT

TUDOSBOLT.HU

MINDEN EGY HELYEN
Az övtáska pontosan elég ahhoz, hogy a kisebb méretű, 
fontos dolgainkat magunknál tudjuk. Ez a modell vízálló 
szövetből készült, párnázott hátsó résszel, bónuszként 

3 év garanciával.

BELLROY SLING FOREST ÖVTÁSKA
30 900 FT

MAYFAIRSELECTION.HU

! Miha Blazic végigjátszotta a Görögország és Moldova elleni meccset
a szlovén válogatottban, amelyeken a csapata nem kapott gólt

fontos dolgainkat magunknál tudjuk. Ez a modell vízálló 
szövetből készült, párnázott hátsó résszel, bónuszként 

3 év garanciával.

BELLROY SLING FOREST ÖVTÁSKA
30 900 FT

MAYFAIRSELECTION.HU

63 www.fradi.hu! Eldar Civic 12 percet játszott az olaszok elleni
idegenbeli 1-1-en Bosznia színeiben

TECHNIKA #

ÉLMÉNYRE HANGOLVA!
Tökéletes útitárs egy hajnali szarvasbőgésnél! Vedd meg, 
hogy egy igazán stílusos bögréből szürcsölhesd majd a 
kávét, teát, forralt bort.

GENTLEMEN’S HARDWARE ZOMÁNCOZOTT BÖGRE 
5900 FT

MAYFAIRSELECTION.HU

MARKODBAN A MEGOLDÁS
Nagyot néznek majd a többiek, amikor előkapod
a Zippódat, ugyanis a kis szerkezetnek más a funkciója, 
mint a klasszikus daraboknak. Ez a kezek melegítésére 
szolgál.

ZIPPO KÉZMELEGÍTŐ
11 990 FT

ZIPPO.HU

LÉPJ TOVÁBB
A Facet termékcsaláddal a márka nagy lépést tett afelé, 
hogy jobban bevonjon bennünket a természetjárás rej-
telmeibe. Most már a sneakertrendeket követő generá-
ciónak is lehet egy szemrevaló multifunkcionális cipője,  
mert a sportos lábbeli könnyű, vízhatlan és strapabíró.

COLUMBIA FACET 15 SPORTCIPŐ
39 990 FT

DOCKYARD.HU

ÉLMÉNYRE HANGOLVA!ÉLMÉNYRE HANGOLVA!
Tökéletes útitárs egy hajnali szarvasbőgésnél! Vedd meg, 
hogy egy igazán stílusos bögréből szürcsölhesd majd a 
kávét, teát, forralt bort.

GENTLEMEN’S HARDWARE ZOMÁNCOZOTT BÖGRE 
5900 FT

MAYFAIRSELECTION.HU



MODERN IRÁNYTŰ
A GPS-es okosóra az amerikai 810G katonai szabvány 
szerint ellenáll a hőnek, a rázkódásnak, valamint a 100 
méteren fellépő víznyomásnak is. A szálerősített polimer 
tokozás erőssé és ellenállóvá teszi, a kémiailag erősített, 
karcálló, nagy felbontású kijelző pedig könnyen olvas-
ható fényes nappal is. A jól szellőző szilikonszíjaknak 
köszönhetően rendkívül kényelmes viselet.

GARMIN INSTINCT® GRAPHITE OKOSÓRA
99 900 FT

WWW.GARMIN.HU

INDULÁS!
A hátizsák legyen párnázott, kényelmes darab, nagy-
méretű oldalsó zsebekkel, és ha még külső pántok is 
kerültek rá, akkor a hálózsákodat is ráerősítheted. 
Fő a praktikum!

BURTON ANNEX PACK HÁTIZSÁK
34 990 FT

STORE13.HU

FÉNYPONT
A hangulatvilágítás nem csak az otthonunk dísze, hiszen 

a természetben eltöltött estéket is megkoronázhatjuk 
egy szép fényt adó, kültéri lámpával. A márka kempinge-

zéshez, túrázáshoz gyárt minőségi termékeket, mint pl. 
gázlámpa, gázpalack, gázfőző, acéltermosz, vagy akár a 

háromrészes rozsdamentes evőeszközkészlet. 

PRIMUS EASY LIGHT DUO
69,95 EURÓ

PRIMUS.EU

FÉNYPONT
A hangulatvilágítás nem csak az otthonunk dísze, hiszen 

a természetben eltöltött estéket is megkoronázhatjuk 
egy szép fényt adó, kültéri lámpával. A márka kempinge-

zéshez, túrázáshoz gyárt minőségi termékeket, mint pl. 
gázlámpa, gázpalack, gázfőző, acéltermosz, vagy akár a 

háromrészes rozsdamentes evőeszközkészlet. 

PRIMUS EASY LIGHT DUO
69,95 EURÓ

PRIMUS.EU

64www.fradi.hu ! Uzuni és Kovacevic sem jutott játéklehetőséghez Albánia, 
illetve Bosznia szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésein

# TECHNIKA

A’LAPOS FELKÉSZÜLÉS
Reméljük, a többiek is annyira tudatosan készülnek a 
hétvégére, mint te. A hangulatfokozók beszerzése szinte 
kötelező, ehhez pedig jól jön kedvenc csapatod faborítá-
sú, rozsdamentes acélból készült flaskája.

FERENCVÁROS ITALOSFLASKA
3490 FT

SHOP.FRADI.HU

ÁPOL, ELTAKAR, VÉD
A napszemüveg a másnapossággal járó fényérzékenységet remekül 
orvosolja. Ne aggódj, a legjobbakkal is megesik! Az amúgy kirándu-
láshoz tervezett modell kis súlyának és jó tartásának köszönhetően 

ideális rendszeres használatra is. Az UV-szűrő lencsék kiszűrik a káros 
UV-sugarak 100%-át, fotokróm tulajdonságuk révén pedig a fényerős-

ségtől függően védenek az elvakulástól.

QUECHUA MH590 NAPSZEMÜVEG
15 990 FT

DECATHLON.HU

ZZZZZZZZZ
Nem kell tucatnyi vérszívó ahhoz, hogy az esténk

rémálommá váljon. Elég belőle egy is, ha az agresszívan 
és folyamatosan támad. A hordozható szúnyogriasztó
12 órányi védelmet biztosít. Az alapcsomag tartozéka

3 db lapka, 1 db butánpalack és az övcsipesz.
Kizárólag kültéri használatra! 

THERMACELL MR-300G SZÚNYOGRIASZTÓ KÉSZÜLÉK 
11 990 FT

SNECI.HU

ÁPOL, ELTAKAR, VÉD
A napszemüveg a másnapossággal járó fényérzékenységet remekül 
orvosolja. Ne aggódj, a legjobbakkal is megesik! Az amúgy kirándu-
láshoz tervezett modell kis súlyának és jó tartásának köszönhetően 

ideális rendszeres használatra is. Az UV-szűrő lencsék kiszűrik a káros 
UV-sugarak 100%-át, fotokróm tulajdonságuk révén pedig a fényerős-

ségtől függően védenek az elvakulástól.

QUECHUA MH590 NAPSZEMÜVEG
15 990 FT

A’LAPOS FELKÉSZÜLÉS
Reméljük, a többiek is annyira tudatosan készülnek a Reméljük, a többiek is annyira tudatosan készülnek a 
hétvégére, mint te. A hangulatfokozók beszerzése szinte 
kötelező, ehhez pedig jól jön kedvenc csapatod faborítá-
sú, rozsdamentes acélból készült flaskája.

FERENCVÁROS ITALOSFLASKA
3490 FT

SHOP.FRADI.HU

65 www.fradi.hu! Ihor Haratin kezdőként debütált az ukrán válogatottban
Spanyolországban. A 4-0-ra elvesztett meccsen 60 percet kapott

TECHNIKA #



66www.fradi.hu ! A Magyar Edzők Társasága életműdíjjal tüntette ki Orbán Györgyöt, 
aki a 80-as években 10 éven át irányította hokicsapatunkat 

# SZABADIDŐ

LÉPRE CSALÓ

LÁPOK

67 www.fradi.hu! Kovacevic a Djurgarden ellen 117 akcióban vett részt, 89%-ban
sikeresen, 94%-kal passzolt, 11 párharcból 10-et megnyert

SZABADIDŐ #

Sokan hiszik, hogy a tanösvények egyszerű erdei sétányok, ahol táblákon nézhetjük 
meg, hogy mi az, amit láthatnánk a sétánk során, de azok közben elbújnak a szemünk 
elől... Ám a most következő összeállítás is bizonyítja: a tanösvények új világot nyitnak 

meg számunkra. Jelen esetben a lápokét és a mocsarakét.

Varázslatos helyeken túrázni, miközben a természet páratlan értékei vesznek kör-
be minket, közöttük olyan állat- és növényfajokkal, melyekkel korábban csak a tan-
könyvek lapjain találkozhattunk – ezt kínálják nekünk a tanösvények, melyekből 
szerencsére egyre több van idehaza is. Manapság, amikor a természet jelentette 
szabadság vonzereje mindennél jobban felértékelődik, a tömegektől mentes tú-
rák a maguk tanulságaival tökéletes és bármikor elérhető alternatívát jelentenek.
Válasszunk rövidebb vagy hosszabb útvonalat, gyalogszerrel meghódítva az élmény 
garantált. Szubjektív szemezgetésünk következik a hazai tanösvények izgalmas renge-

tegéből. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA



68www.fradi.hu ! A Celtic ellen a legtöbb párharcot Kovacevic hozta, 
19-ből 14-et nyert meg (71%)

# SZABADIDŐ

VÖRÖS-MOCSÁR 
TANÖSVÉNY
MIÉRT ÉRDEKES? 

A ma látható Vörös-mocsár tanösvény egy rendkívül sok-
színű hajdani vízi világ, a Kalocsai-Sárköz utolsó hírmon-
dója. Egykor ez volt az ország állóvizekben egyik leggaz-
dagabb területe. Keresztül-kasul behálózták a fokok, erek, 
posványok, kisebb-nagyobb tavak és holtágak. 

A Vörös-mocsár – mely középső része a helyiek nyelvén 
Őrjegnek nevezett lápvidéknek – 1990 óta élvez országos 
védettséget, és a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozik. A 
mocsárban a víztükröt ellepő, hatalmas tömegű vegetáció 
olyan mennyiségű felhalmozódott növényi maradványt 
hozott létre, hogy később itt működött hazánk legna-
gyobb tőzegbányája. 

MIRE SZÁMÍTHATUNK? 

Az út az egykori tőzegbányatavak között fekvő vas-
úti töltés nyomvonalán halad végig, két és fél kilomé-
ter hosszan. Ingoványos és süppedékes talajon, buja 
növényzeten keresztül vezet a séta. Nyílt vízfelülettel 
ritkán találkozhatunk. A mocsár a területet nem ismerők 
számára veszélyes lehet, ezért csak a kijelölt útvonalon 

haladjunk! Ha letérünk az ösvényről, könnyen a tőzeg-
lápban találhatjuk magunkat. A tanösvény mindkét végét 
jelképes kapuk jelzik. Néhány szakaszon a biztonságos 
átkelés kedvéért pallósorokon járhatunk. Utunk során öt 
állomáson tájékoztatótáblák mesélnek a Kalocsai-Sárköz 
kialakulásáról, a mocsár és a határát képező löszpart 
élővilágáról és érdekességeiről. Két pihenőhely is vár 
padokkal és asztalokkal, egy helyen pedig fedett esőbe-
álló. Ha csendben és figyelmesen haladunk, megfigyel-
hetjük a tőzeges mocsárra jellemző életközösségeket és 
a löszpartok madárvilágát. Láthatunk közönséges rencét, 
melynek víz alatt fejlődő levelei rovarfogáshoz alkalmaz-
kodtak, védett hüllőket és kétéltűket, valamint fokozot-
tan védett gyurgyalagokat is. 

HOL TALÁLHATÓ? 

Császártöltés község mellett, Bács-Kiskun megyében. 
Az egyik bejárat az 54-es főútról közelíthető meg (a 68. 
kilométernél), a másik Császártöltés közvetlen határá-
ban található. Parkolási lehetőség Császártöltés-Kiscsala 
településsel szemben is van, innen fél kilométerre indul a 
tanösvény. 

SZERETNE TÖBBET TUDNI? 

knp.nemzetipark.gov.hu 
(Turizmus, Idegenforgalom; Tanösvények; Császártöltés – 
Vörös-mocsár tanösvény menüpontok)

69 www.fradi.hu! Civic is remekelt a Celtic elleni párharcokban (17/12), 50% fölött volt 
még Sigér (57%), Tokmac (56%) és Blazic (55%) is

 SZABADIDŐ #

SELYEM-RÉTI TANÖSVÉNY
MIÉRT ÉRDEKES? 

Ha Budapesthez közel szeretnénk vízben álló égerfákat 
látni, akkor a fővárostól mintegy harminc kilométerre fek-
vő Ócsai Tájvédelmi Körzet legyen az úti célunk. Ez a hely 
az Alföldre hajdan jellemző turjánvidékből őrzött meg egy 
kis részletet. A turján szó jelentése: ingoványos, vizenyős 
terület. A Selyem-réti tanösvény a jellegzetes Duna–Tisza 
közi lápmedencék egyikében fekszik, itt a homokterületek 
közötti vizenyős mélyedésben láperdők és láprétek válto-
gatják egymást. 

MIRE SZÁMÍTHATUNK? 

Úgy sétálhatunk a vízben álló égerfák között, hogy 
száraz marad a lábunk – a másfél kilométeres erdei út a 
láperdőnél magasabb szinten vezet. Nem várnak ember 
alkotta élményelemek, mert a természet itt önmagában 
elég látványosságot ad: tőlünk jobbra és balra a vízben 
élő – álló vagy kidőlt – fák látványa kíséri utunkat. Az 
eldőlt fáknak fontos szerepük van: rajtuk növekednek a 
magoncok, amelyek saját gyökeret eresztenek, mire kidől 
alóluk a korhadt fa. Ez élő erdő, bármennyire elhanyagolt-
nak hinnénk is a kidőlt fák miatt. A vízben álló égerfákat 
lábas égernek is hívják, mert lefelé szélesedő törzsük 

van. A babakocsival vagy kerekes székkel is jól járható, 
akadálymentesített tanösvény végpontja a Selyem-rét. A 
tanösvény látnivalóit akár egy előre letölthető alkalmazás 
segítségével is megismerhetjük. 2018-ban a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park elindította saját applikációját, mellyel több 
mint egy tucat tanösvény között választhatunk, hogy 
a digitális technika segítségével fedezzük fel őket. A 
Selyem-réti tanösvényen nincsenek kihelyezett tájékoz-
tatótáblák. Applikáció híján érdemes beszerezni az Ócsai 
Tájházban egy tanösvényfüzetet, vagy tüzetesen szem-
ügyre venni az ösvény elején található táblát, amely jelzi 
az előttünk álló hat állomás legfontosabb tudnivalóit.

HOL TALÁLHATÓ? 

Ócsát Budapest felől elhagyva, a Bugyi felé menő úton, 
Felsőbabad előtt, az éles jobbkanyar után mintegy fél 
kilométerrel (az erdőben parkoló is van).

SZERETNE TÖBBET TUDNI? 

dunaipoly.hu 
(Tanösvények, Selyem-réti tanösvény menüpontok)



70www.fradi.hu ! Futsalcsapatunk együttműködési megállapodást kötött az NB II-es 
Budapesti AK-val, amely fiókcsapatunkként funkcionál majd 

# SZABADIDŐ

FÉNYES TANÖSVÉNY
MIÉRT ÉRDEKES? 

A Fényes tanösvény a Fényes forrásvidékről kapta a 
nevét, és a tatai Fényes fürdő közelében található. Ez így 
elég logikusnak tűnik, de miért hívnak mindent Fényes-
nek? A kifejezés az itt feltörő forrásvíz különös fényére 
utal: a mederben lévő karszthomok a forrásvizek feltöré-
sekor a levegőbuborékok mozgása során felkavarodik, és 
csillogó-villogó fényhatással ülepszik le újra. Tata, a tavak 
városa: ezzel a címmel már 1939-ben ismeretterjesztő film  
készült a kedvelt kirándulóhely nevezetességeiről. De azt 
is mondhatnánk, Tata a források városa – ám ez csak a 
kétezres években derült ki újra. A lápok forrásai 1973-ra 
a Tatabánya környéki bányászati tevékenység miatt ki-
apadtak, és csak ennek megszűnte után, a mi századunk-
ban törtek fel újra. A 2015-ben átadott Fényes tanösvény 
területén így egész évben enyhén szénsavas, 20–22 
Celsius-fokos karsztvíz tör fel, s ennek köszönhetően 
egyedülálló az állat- és növényvilága, hiszen az enyhébb 
hőmérséklet könnyebb áttelelést biztosít egyes fajoknak. 

MIRE SZÁMÍTHATUNK? 

Az egész évben látogatható tanösvény egy 1350 méter 
hosszú cölöpsétány, melyen 18 állomás kínál sajátságos 
látnivalót. A Látogatóközpont bejáratánál egy hatalmas 

fatorony közepén egy átlátszó csőben feltörő karsztvíz-
forrás mutatja a víz erejét. A széles pallókon bejárható út-
vonal újabb és újabb meglepetéseket nyújt: kis fahidakat, 
látványos faszerkezetű kilátótornyot, rugalmas függőhidat 
és fotólest. Utóbbit kifejezetten a láperdei állatok kedvelt 
pihenőhelye előtt, az erdő ölelésében megbújva, közvet-
lenül a vízszint fölött építették meg. Az egyik állomás a 
feltörő forrásoknál nyújt lehetőséget arra, hogy lássuk és 
halljuk, hogyan bugyborékol a víz a felszínre. Végül egy 
apró tavon akár kézi erővel is átkelhetünk, kötéllel áthúz-
ható ladikokon. A tanösvény tájékoztatótáblái nemcsak a 
karsztforrások lenyűgöző élővilágáról, de régi legendákról 
és a víz energiájáról is mesélnek. A séta során megcso-
dálhatjuk a tündérrózsás tavakat, a nyílt vízfelületű lápból 
kiálló égerfákat, s a fokozottan veszélyeztetett és védett 
növényeket és állatokat. 

HOL TALÁLHATÓ? 

Tatán, a Fényes fasor közelében, a Fényes fürdő mellett. 
Parkoló a fürdőtől jobbra, a tanösvény bejárata a fürdőtől 
balra.

SZERETNE TÖBBET TUDNI? 

tataifenyestanosveny.hu
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 SZABADIDŐ #

TISZA-TAVI TANÖSVÉNYEK
MIÉRT ÉRDEKES? 

Itt teljesen megmerítkezhetünk a természetben, és pihen-
tető, egész napos testi-lelki élményben lehet részünk. Vá-
laszthatunk visszafogottabb vagy merészebb útvonalat. 

A Tisza-tó (korábban Kiskörei-víztározó) 1973-ban épült 
a tiszai árvizek szabályozására, ma a Hortobágyi Nemzeti 
Park része. Sok látnivalója közül egyediségével kiugrik a 
Tiszavirág ártéri sétaút és a belőle elágazó Örvényi pá-
kász tanösvény. Előbbi 2011-ben elnyerte ”Az év ökoturisz-
tikai létesítménye” címet, utóbbi 2015-ben ugyanezen a 
pályázaton Tanösvény kategóriában 3. helyezett lett. 

MIRE SZÁMÍTHATUNK?

A Szabics kikötőből csónakon visznek át a Tisza túlolda-
lára, ahonnan a Tiszavirág ártéri sétaút indul. Ez a tanös-
vény bemutatja a tó élővilágát, a tiszavirág életét, és négy 
régi helyi mesterséggel is megismertet. A két kilométer 
hosszú séta során madármegfigyelő tornyok és interaktív 
tájékoztatótáblák várnak, köztük egy hajdani, 18. századi 
vízimalom emlékére kihelyezett, nagyméretű, forgatható 
malomkerék. A Tiszavirág ártéri sétaút felénél ágazik le az 

előbbinél vadregényesebb és kalandosabb, egy kilométer 
hosszú Örvényi pákász tanösvény – a vállalkozó szellemű 
látogatók örömére. Itt egy csizmaszárítóról gumicsizmát 
választhatunk, majd egy csigás-köteles csónakkal áthúz-
hatjuk magunkat a Göbén (a Tisza-tó patkó alakú holt-
ágán). Ha jól figyelünk, észrevehetjük a vízi darát, a világ 
legkisebb virágzó növényét, mely a Tisza-tavon belül is 
csak itt található meg. A túlpartra érve ”bukdácsolóbotot” 
vehetünk a kezünkbe, hogy kitapogassuk, merre milyen 
mély a láp. Az egyszemélyes csapás hol szárazabb, hol 
vizesebb részen, hol pallóúton vezet, miközben találkoz-
hatunk billenődeszkával és magaslessel. Az út végén egy 
pákászkunyhó és egy pákászladik vár minket. Végül egy 
másik csónakkal visszahúzhatjuk magunkat a Tiszavirág 
ártéri sétaútra.

HOL TALÁLHATÓ? 

Mindkét tanösvény a Tisza-tó és egyben a Tisza legna-
gyobb kikötőjén, a Szabics kikötőn keresztül közelíthető 
meg. Online is bejelentkezhetünk: szabicskikoto.hu/tisza-
virag-arteri-seta 

SZERETNE TÖBBET TUDNI? 

szabicskikoto.hu (Tanösvények, Ökotúrák szövegboksz)
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Zengett, zúgott a tömeg, a Kisstadion zsúfolásig megtelt, voltak olyan pillanatok, 
amikor az ember egy vérbeli futballrangadón érezte magát. Pedig a jégen ”csak” 
egy szimpla NB I-es jégkorongbajnokit játszott a két csapat, a lelátó népe azon-
ban az elviselhetetlenhez közelítő hideg ellenére a riói karneválhoz hasonló han-
gulatot teremtett. SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

A ”NAGY STADIONNAK” 
FLÓRIÉK, A KISSTADI-
ONNAK A FRADI
HOKICSAPATÁNAK
TAGJAI VOLTAK
A SZTÁRJAI, ÉS A
FOCISTÁK BECSÜLETÉ-
RE LEGYEN MONDVA, 
AMIKOR HOKIMECCS 
VOLT, AKKOR TALÁN 
ŐK SZURKOLTAK A
LEGHANGOSABBAN ÉS 
A LEGLELKESEBBEN
HORVÁTH ÖCSIÉKNEK

A címben említett Babán Józsi (akiről mondjuk el, 
hogy korának egyik legremekebb hátvédje volt) 
úgy került a Fradi-tábor célkeresztjébe, akarom 
mondani, nótájának sorai közé, hogy általában 
ő volt az, akit az akkoriban félelmetes zöld-fehér 
csatárok az ellenfél utolsó embereként megadásra 
kényszerítettek, hogy aztán valamelyikük botjáról 
a BVSC hálójába vágódjon a korong.
A nóta aztán még akkor is gyakran felhangzott a 
lelátón, amikor Babán Józsi már régen abbahagy-
ta a jégkorongot, no de így válik valaki klasz-
szikussá és egyben szerethetővé még akkor is, 
ha a dalban nem éppen a pozitív főhős szerepét 
domborítja.
A hatvanas és a hetvenes években a Fradinak 
szenzációs hokicsapata volt. 1965 és 1969 között 
az a megtiszteltetés ért, hogy Albert Flórián, 
Novák Dezső, Szűcs Lajos, Katona Sanyi és még 
néhány idősebb ifista társaságában tagja lehettem 
annak a brigádnak, amely rendszeresen járt a klub 
hokicsapatának meccseire, ám ha igazán őszinte 
akarok lenni, akkor itt és most bevallom: lelkese-
désemet nem a jégen történtek inspirálták…
A fentebb említett futballsztárokkal (kiemelten 
persze a Császárral) azokban az időkben együtt 
mutatkozni az valami olyasmi volt, mintha valaki 
Alain Delon vagy Claudia Cardinale társaságában 
úgy sétálgatott volna a cannes-i filmfesztivál piros 
szőnyegén, mintha ő maga is az alkotás főszerep-
lőinek egyike lenne.
Voltak pillanatok (abban a néhány, ritka csendes 
percben), amikor a Kisstadion közönsége ”Szer-
vusztok! Szervusztok!” kórusba kezdett, és miután 
mindenki arra a néhány négyzetméterre fókuszált, 
ahol a futballisták álltak, teljesen egyértelmű volt, 
hogy a köszöntés a focista brigádnak szól. Azok-
nak a játékosoknak, akik olykor alig néhány órával 
korábban, néhány száz méterrel odébb a Népsta-
dionban játszottak.

A ”nagy stadionnak” Flóriék, a Kisstadionnak a Fradi 
hokicsapatának tagjai voltak a sztárjai, és a focisták be-
csületére legyen mondva, amikor hokimeccs volt, akkor 
talán ők szurkoltak a leghangosabban és a leglelkeseb-
ben Horváth Öcsiéknek.
A Fradiban mindig is divat volt úgymond egymás
mérkőzéseire járni. Így például a futballisták nélkül ke-
vés meccset játszott a női kézilabdacsapat (a legendás 
pályán, a fatribünös stadion Nagyvárad tér felé eső le-
látója mögötti Fáncsi-placcon), de még az is előfordult, 
hogy a két vezetőedző (dr. Lakat Károly és a legendás 
Elek Gyula) barátságának eredményeként egy-egy hét-
köznap szabályos meccset játszott a futballcsapat
a kézis lányokkal...

  EGY, KETTŐ, HÁROM, 
NÉGY! BABÁN JÓZSI, 
HOVÁ MÉGY?
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A hokira visszatérve: ha valaki nemcsak arra emlékszik 
vissza (mint például én…), hogy milyen csontig hatoló 
hideg volt ezeken a jeges partikon, akkor örök cso-
daként veheti elő emlékeinek képzeletbeli albumából 
azt a csapatot, amely ha nem is nyert minden évben 
bajnokságot, de amelyet hokizsenik alkottak.
A legendás tréner, Rajkai László gárdájában a kapus 
például az a Pozsonyi Lajos volt, aki télen a Fradi jég-
korongcsapatának, futballszezonban pedig a Gödöllői 
Dózsa NB II-es együttesének a kapuját őrizte. (Édes-
apám labdarúgó-pályafutása után szintén volt ennek a 
remek kis csapatnak az edzője, így egyben Pozsonyi 
Lajos trénere is. Évekkel később aztán mint a Fradi 
vezetőedzője és fotósa találkoztak össze az Üllői úti 
klubházban, ami ki tudja hánymilliomodik bizonyítéka 
annak, hogy a Fradi tényleg egy nagy család…)
Külön regényt tudnék írni a magyar hoki talán legfino-
mabb úriemberéről, az építészmérnök Raffa Györgyről, 
aki nem is tudom, hogyan lehetett a maga finom, úri 
modorával is sztár ebben a kőkemény sportágban. De 
említhetjük a nagy közönségkedvencet, Simon Lász-
lót, aki szintén a sportág virtuóza volt, vagy Menyhárt 
Gáspárt, akinek a Fradi-közönség még azt is megbo-
csátotta, hogy egy rövid időre az Újpesthez igazolt… 

(Lásd, Ebedli-effektus…) Vagy hogy feledkezhetnék meg 
a szinte minden létező posztot betöltő őshokisról, az 
amúgy a vendéglátásban is jeleskedő Kassai Györgyről 
vagy a csak Gebu becenevén emlegetett Treplán Béláról, 
aki szintén a sportág művésze volt.
És akkor még ott voltak az igazi nagyágyúk!
A korongzseni Horváth Öcsi, a hokiprofesszor Jakabházy 
László, a mindenkin átgázoló, mindenkit maga alá gyűrő, 
kifejezetten tank típusú Schwalm Béla – mind egy-egy 
aranybetűkkel írt fejezetet tett hozzá az FTC hokitörté-
nelméhez.
És végül jöjjön a közönség legnagyobb kedvence, a jég-
korong Varga Zolija, aki pontosan úgy bűvölte a pakkot 
a jégen, ahogyan Zoli a labdát a zöld pázsiton. Vissza-
fogottan fogalmazva is zseni volt. Amikor évtizedekkel 
később egy varázslatos szép hölgy volt a vendégem egy 
televíziós műsorban, akit Póth Dianának hívnak, és nagy 
bátortalanul rákérdeztem, hogy ”Csak nem a Póth Öcsi 
lányának méltóztatik lenni?”, ő pedig azt mondta, hogy 

”De, igen…”, percekig nem tudtam megszólalni, mert 
fogalmam sem volt, hogy most az ő műkorcsolyasikere-
iről kezdjek-e beszélni, vagy belevágjak egy fantasztikus 
történetbe arról, ki is volt Póth Öcsi valójában…
No, de ez már egy másik történet.
Ha nem lesz idén nagyon hideg, akkor
hamarosan elmesélem…
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8. Kedvenc könyved, filmed, színészed, színésznőd?
Könyvben nagyon szeretem Frei Tamás kalandos 
történeteit, filmben a Fegyvertelen katonát említe-
ném, a színészek közül Robert de Niro, a színésznők-
nél Diane Keaton a kedvencem.
9. Mivel töltöd legszívesebben a szabadidődet?
Menyasszonyommal, Bogival szeretünk kirándulni, 
ilyenkor velünk tart uszkárunk, a család házi kedven-
ce, Nugát is.
10. Az életben és a sportban mit tartasz a legfontosabb 
tulajdonságnak?
Az életben az őszinteséget, a sportban pedig a 
szívet, az utolsó pillanatig tartó küzdést. Ez a Fradinál 
főként alapkövetelmény. 
11. Ha választhatnál valakit a világból, kivel találkoznál 
legszívesebben?
A kosárlabdázó legendával, LeBron Jamesszel.
12. Melyik volt a legjobb idényed karriered során?
Nehéz a legutóbbi két év közül választani, hiszen 
a Fradival bajnokságokat nyertünk, plusz a három 
legerősebb magyar csapatot megelőzve elhódítottuk 
a Magyar Kupát, megkaptam továbbá a Vedres Má-
tyás-díjat, bekerültem a válogatottba, de ha konkré-
tan kell felelnem, akkor a tavalyi a csúcs. Eddig.
13. Melyek a közeli és távoli céljaid?
Bajnoki és kupacímvédés, hosszabb távon pedig 
megragadni a válogatottban.
+1. Életmottód röviden?
Yoda mestertől idéznék:

”Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!”

1. Hogyan kerültél a jégkorong közelébe?
Eleinte édesanyámmal, majd az iskolával jártam 
korcsolyázni a Városligeti Műjégpályára. Szerettem, 
megtetszett, s amikor kiszúrták, milyen ügyesen 
korizok, azonnal a hokisokhoz irányítottak. Kapusból 
hiány volt, ezért beálltam a kapuba. Nem bántam 
meg.  
2. Gyerekként kik voltak a kedvenceid?
Mindig is nagy Budai Krisztián-rajongó voltam, nagy 
hatást gyakorolt rám a stílusával.
3. S jelenleg kit tartasz a világon és Magyarországon a 
legjobb hokisnak?
A kapusok közül a világon Carey Price, a mezőnyből 
Connor McDavid a király, a magyar játékosok közül 
pedig Sebők Balázs, Galló Vilmos és Hári János.
4. Mi a bajnoki és kupacímvédő FTC hokicsapatának a 
legnagyobb erénye?
Az, hogy tudunk egymásért küzdeni. Nálunk nem-
csak szlogen, hogy egységben az erő, hanem ez 
a színtiszta valóság. Csapatunkat a Fradi-család 
komoly értékének tartom.
5. Mire véled a klub hatalmas népszerűségét és vonzere-
jét?
Egyetlen másik egyesületnél nincs ekkora össze-
tartás, ilyen családias légkör a különböző szakosz-
tályoknál. Ehhez járul még a szurkolók határtalan 
lelkesedése és hűsége, ők valóban a hetedik embert 
jelentik nekünk a jégen. Az új idényben a Tüskecsar-
nokban rájuk is jobb körülmények várnak a korábbi-
aknál. 
6. Milyen autóval közlekedsz?
Ford Focusszal.
7. Kedvenc ételed, italod?
Nagyon szeretem az olasz specialitásokat és a limo-
nádét, utóbbit a bajnoki cím ünneplésekor kivétele-
sen némi adalékkal fogyasztottuk...

! 25 éves kora ellenére 3-szoros Erste Liga-győztes, 2019-ben pedig 
megkapta a legjobb kapusnak járó Vedres Mátyás-trófeát
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A totó hagyományait 
megidézve 13+1 kérdést 
teszünk fel kedvenceinknek. 
Ezúttal jégkorongcsapatunk 
kapusát, Arany Gergelyt 
faggattuk.
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