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TELJES SZÍVBŐL!
#MOSTSZURKOLUNK

MENETREND
ROVAT #

December
FÉRFI KÉZILABDA
NB I
December 1., szombat
Csurgó–FTC
December 6., csütörtök
Telekom Veszprém–FTC
December 9., vasárnap
FTC–Budakalász
December 15., szombat
Balatonfüred–FTC

NŐI KÉZILABDA
Európa-bajnokság,
Franciaország
November 29.–
december 16.
VÍVÁS
December 22.,
szombat
magyar bajnokság

ÚSZÁS
December 20-21.
Győr Open

FÉRFI LABDARÚGÁS
NB I
December 1., szombat
Paks–FTC
December 8., szombat
FTC–Mezőkövesd
December 16., vasárnap
MOL Vidi–FTC

!

FÉRFI VÍZILABDA
Bajnokok Ligája
December 5., szerda
FTC-Telekom–Barceloneta
OB I
December 19., szerda
FTC-Telekom–Eger

A DVTK elleni mesterhármassal a labdarúgók teljesítményét mérő InStatnál is
Böde Dániel lett a 12. forduló játékosa
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FÉRFI JÉGKORONG
December 2., vasárnap
Brassó–FTC-Telekom
December 7., péntek
FTC-Telekom–Vasas
December 9., vasárnap
Vienna Capitals II–FTC-Telekom
December 19., szerda
DEAC–FTC-Telekom
December 21., péntek
FTC-Telekom–UTE
December 23., vasárnap
Fehérvári Titánok–FTC-Telekom
December 26., szerda
FTC-Telekom–Vienna Capitals II
December 28., péntek
Dunaújvárosi Acélbikák–FTC-Telekom
December 30., kedd
FTC-Telekom–Hokiklub Budapest
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# TARTALOM

2018.

24

DECEMBER

EBBEN A
HÓNAPBAN
A következő
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2018.
december 19-én
jelenik meg!
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16 Nagy Tibor története
18 Triplák hava

36 U9: nem csak
a biológia
38 U15: közel
a bravúrhoz

6 Hírek házon belül

22 Mester és tanítványa

8 FradiMédia:
a szurkolókért

24 Családfő otthon,
a Fradiban és a szőnyegen

44 Csak Bukarestet

10 Tornasikerek

30 Rebrov mentora

46 Végre beindultunk

35 Vendégtoll:

48 Visszatért

két kontinensen

14 Én Fradim

Kukorelly Endre

4

nem vették be

a csapatkapitány

!

November 29-én, csütörtökön az Elek Gyula Arénában
tartotta meg második Fair Play-díj-átadóját az FTC
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LEVÉL #

BELÜLRŐL FAKAD
A Fradit érdekből nem lehet szeretni. Ez
kizárólag önzetlenül és őszintén megy.
Másként: belülről fakad. Szerencsére manapság is akadnak ilyen sportolóink. Böde
Dani például Diósgyőrben a harmadik találatát jegyezte, méghozzá a Fradi-tábor előtt,
amely harsányan éltetni kezdte, a center
azonban mégsem magát fényezte, hanem a
testvéri gólpasszt adó Lanzafame felé mutatott: őt ünnepeljétek, övé az érdem. Mi ez,
ha nem önzetlenség, a társak megbecsülése,
a közösség szeretete? Külföldi és magyar
példák alapján tízből kilenc játékos egy
mesterhármas után önmagát polírozza. Böde
Dani hat év alatt magyar gólkirály, a fradisták
kedvence lett, ám megmaradt ugyanannak az
őszinte srácnak, aki anno az Üllői útra érkezett. Csak halkan jegyzem meg, ezen erényeit
Marco Rossi is értékeli.
Hasonló a helyzet női kézilabdacsapatunknál, amely a Fradi legszebb hagyományait
idézi az összefogással, egymás segítésével,
a példamutatással, pedig a sok sérült miatt
komoly gondokkal küzd Elek Gábor vezetőedző. Megható az az összetartozás, a klub,
a csapat és a közönség iránti megbecsülés, amely jellemzi e közösséget. A szakmai
stábbal és a vezetőkkel együtt őrzik a lángot,
ettől több a Fradi másoknál. A tapasztaltabb
játékosok, mint Kovacsics Anikó vagy Nerea
Pena zsigerből segítik, támogatják a fiatalokat, Háfra Noémi, Faluvégi Dorottya, Márton
Gréta pedig, hogy csak hármukat említsem,
szívüket, lelküket kiteszik a címerért. S már
felelősséget is éreznek a klub iránt. Háfra
Noémi éppenséggel gyakran tart edzést
utánpótláscsapatainknak, a lányok meg tátott
szájjal figyelik minden mozdulatát, s büszkék
arra, hogy nekik aznap Noni mutatta be a
gyakorlatokat. Akárcsak Nerea Pena, mivel
a navarrai klasszis szintén örömmel megy
edzést vezényelni a gyerekekhez, mert egyszerűen szereti a Fradit.
Ne legyen kétség, ez nála is belülről fakad.

18

48
50 Hegyormok és lankák
52 Méltó születésnap
54 Sport & egészség:
jótékony mínuszok

58 Örök otthonra lelt
Szűcs Lajos a Fradiban
60 A hónap fotója
66 Utazás: Recco

!

40
70 Gyetvai László,
a galambszívű balszélső
72 Gasztró: inni
tudni kell
74 13+1 kérdés
Fodor Szabolcshoz

Kézilabdázónk, Hornyák Dóra gyermekáldás előtt áll, ezért a Vipers elleni BLmérkőzést követően – ideiglenesen – visszavonult
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Bánki József
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# HÍREK

GYORS
KOVACSICS
A LEGJOBB!
A női kézilabda Bajnokok
Ligája 2. fordulójának
legjobb játékosa Kovacsics
Anikó lett az európai szövetség szerint. Játékosunk
az adott körben 7 – köztük
egy utolsó másodperces
győztes – gólt szerzett
a norvég Vipers ellen. A
BL 4. játéknapját követően Kovacsics a szurkolók
szavazatai alapján lett a
forduló legjobbja!
ÚJRA
VÁLOGATOTT
A két divízió I-es világbajnokságon is szerepelt,
a nyáron az USA-ból
hazaszerződött Nagy
Gergő révén ismét van
aktív válogatott jégkorongozója a Ferencvárosnak.
Csapatkapitányunk eddigi
remek szezonbeli teljesítményével hívta fel magára
Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány figyelmét.

AZ ANGOLNA ELŐTT

Szabó Zoltán, az FTC szenior úszója is futamot nyert a budapesti világkupán. A civilben
mérnökként dolgozó úszó a 2000-es sydney-i
olimpián meghökkentően lassú úszásával
világhírnevet szerzett Eric Moussambanit is
legyőzte.
– Amikor megtudtam, ki ellen úszhatok, kettőzött erővel készültem – árulta el Zoli, akinek
amatőr úszóként nagy élmény volt a Duna
Arénában versenyezni. – Nagyszerű volt a
hangulat, teljesen más érzés ilyen környezetben úszni.

Októberben megszületett 100-szoros
válogatott futsalkapusunk, Tóth Gyula
kisfia, Milán. A csöppség 54 centiméterrel
és 3690 grammal jött
világra. Édesapját
pedig csapattársai is
méltóképpen lepték
meg a jeles nap utáni
első hazai mérkőzésen. A magunk részéről biztosak vagyunk
benne, hogy nem
ez lesz Milán utolsó
zöld-fehér ruhadarabja.

56-OS MEGEMLÉKEZÉS
Klubunk újjáalapításának
62. évfordulójára emlékeztek a Ferencvárosi
Pinceszínházban november 3-án. A pódiumbeszélgetésen a résztvevők
felelevenítették az 1956-os
szabadságharcot követő
november 1-jei nagy napot,
amikor a szovjet csapatok
kivonultak, egyesületünk
pedig visszaszerezte az
FTC nevet és a zöld-fehér
színeket.

www.fradi.hu
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A LEGKISEBB
FUTSALOS
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Frissen alakult női hokicsapatunk 8 gólos győzelemmel
debütált az osztrák bázisú női bajnokságban
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HÍREK #

GYORS

ELVÁLASZTHATATLANOK

Válogatott kézilabdázónk, Ancsin Gábor játszott Szegeden és
Veszprémben, sőt légiósként Németországban is, többmilliós
nagyvárosban – mint Budapest – azonban most él először. Két
argentin dogjára, Sagára és Atlaszra tekintettel a lakás kiválasztása neki különösen lényeges kérdés.
– Mindenképp zöldterülethez közeli lakást kerestünk, bár nem
mindig vágynak ki a házból. Az esőt gyűlölik, olyankor akár
két napig is képesek bent maradni. Más kutyákkal nem annyira
jönnek ki, egymáshoz viszont nagyon szoros kapocs fűzi őket.
Még a kutyaoktató is azt mondta, hogy nem látott hasonlót –
mondta Ancsin.

ELNÖKI ELISMERÉS
Elnöki elismerő oklevéllel és díjjal köszöntötte
klubunk a budapesti
birkózó-világbajnokságon
aranyérmet nyert Bácsi
Pétert. Kétszeres vb- és
kétszeres Eb-győztes
sportolónk klubunk fő”
hadiszállásán”, a népligeti
sportközpontban vette át
az elismerést.
TÖRÖTT BOKA, ÉP SZÍV
Klubunk tornásza, Balázs
Krisztián törött bokával
győzött az Argentínában
megrendezett ifjúsági
olimpián. A már itthon
elvégzett vizsgálatok
kiderítették: a viadalról
egy-egy arany-, ezüst- és
bronzéremmel hazatért
Balázs Krisztián fáradásos
törést szenvedett.

NAGY SIGÉR, KIS SIGÉR

Sigér Dávid nyári érkezése
után hamar a Fradi kezdőcsapatába verekedte magát. Példája öccse, Ákos szeme előtt
is lebeghet, aki jelenleg az NB
II-es Ceglédben játszik.
– Már az utcán együtt kergettük a labdát, többnyire velem
és a barátaimmal játszott –
idézi fel a kezdeteket Dávid.
– Később Balmazújvárosban
néhány meccsen együtt is
szerepeltünk. Egyszer 0-2-nél
cserélték be mellém, és 3-2-re
fordítottunk. Természetesen
mindig figyeljük egymás mec�cseit, és remélem, fogunk még
együtt játszani, mert tényleg
fél szavakból is megértjük
egymást.

!

Október 28-án ünnepelte fennállása 90. esztendejét
a ferencvárosi jégkorongszakosztály
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PEKINGI ÉRMEK
November elején Pekingben rendezték meg az
úszó világkupa 5. állomását, amit Európa-bajnok
úszónk, Verrasztó Dávid
egy bronzéremmel (200 m
pillangó) és aranyéremmel
(400 m vegyes) zárt.
DALNOKI HAGYATÉKA
A Bodó-galériában bocsátották árverésre korábbi
legendás játékosunk és
trénerünk, Dalnoki Jenő
művészeti hagyatékát. A
befolyt összegből a Dalnoki család a Tűzoltó utcai
II. számú Gyermekklinikát
támogatja.
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# ZÖLDÖVEZET

A SZURKOLÓKÉRT
SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID
A FradiMédia számos felületen kommunikálja a Ferencvárosi
Torna Club legfontosabb történéseit, eseményeit, mérkőzéseit, versenyeit az egyesület szurkolói felé. Az egyes
felületek adatsorainak böngészéséből a FradiMédia munkatársai – a szurkolóknak hála – motivációt meríthetnek, hiszen
nagyszámú közönség várja a Ferencvárossal kapcsolatos
tartalmakat.
Az FTC hivatalos Facebook-oldalát több mint 240 ezren
kedvelik. Az NB I egyetlen másik klubja sem rendelkezik hat
számjegyű kedvelővel – a második helyezett Vidi 70 ezernél,
a képzeletbeli dobogó alsó fokáért küzdő DVTK és DVSC
62 ezernél jár. Az összehasonlítást nehezíti, hogy néhány
esetben multisport klubról, más egyesületeknél kizárólag
labdarúgócsapatról van szó.
A Ferencváros valamennyi szakosztálya rendelkezik saját
Facebook-oldallal. Az FTC kézilabda profilját 41 ezren kedvelik –
többen, mint a Honvéd vagy az Újpest futballcsapatáét!
A népszerű képmegosztó felületen, az Instagramon még
meggyőzőbb a Fradi fölénye. Az FTC fiókja 44 800 követővel rendelkezik, míg a labdarúgó NB I másik 11 klubja
összesen 47 500-zal. A Vidi jár még 10 ezer fölött, a DVTK
9900-zal a harmadik.
Nem sok hiányzik tehát az abszolút többséghez az Instagramon, a YouTube-on viszont bőven túl is szárnyalják azt a
fradisták! A Ferencvárosi Torna Club hivatalos csatornájának
több mint 28 ezer feliratkozója van. A DVTK 5300-zal, a
Puskás Akadémia 4000-rel követi a rangsorban. A 11 rivális
feliratkozóinak száma összesen nem éri el a 20 ezret!
Ezek a számok motivációt, dicséretet és felelősséget jelentenek a FradiMédiának. Elvégre minden tartalom a szurkolóknak, a szurkolókért van! Köszönjük a bizalmat!

FTC 240 000
VIDI 70 200
DVSC 62 100
DVTK 62 000
HONVÉD 40 400

FTC 44 800
VIDI 11 200
DVTK 9900
ÚJPEST 8100
HONVÉD 4300
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FTC 28 200
DVTK 5300
PUSKÁS AFC 4067
VIDI 2800
ÚJPEST 2000
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ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB
FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
OLVASÓSZERKESZTŐ: Novák Miklós
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely
MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila,
Czégány Pál, Diószeghy Betti, Horváth Péter, Kis Ferenc,
Koós Levente, Koczó Dávid, Kovács Bence, Lakat T. Károly,
Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám, Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Orlóci Zsuzsanna (Fotósarok),
Tobak Csaba, Vincze József (FTC Múzeum)
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: Soós Viktor v.soos@marquardmedia.hu
TERJESZTÉSI IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
CONTENT STUDIO ÜZLETÁGVEZETŐ:
Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
GRAFIKAI TERVEZÉS: Gróf Róbert
PROJEKTMENEDZSER: Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Németh Mihály
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,
zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei,
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.
A kiadó a MATESZ tagja!
Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és küldünk
vissza. A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért felelősséget
nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk és árak
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek. Az
ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói fenntartják.
Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.
A MARQUARD MEDIA EGYÉB KIADVÁNYAI:
Magyarország: Gyereklélek, JOY, Éva, InStyle, Shape, Playboy,
Men’s Health, Runner’s World, Apa magazin Németország: HOT, Buffed,
Games Aktuell, Games and More, N-ZONE, PC Games,
PC Games Hardware, PC Games MMORE, Play4, PlayBlu, SFT,
WIDESCREEN, XBG Games Lengyelország: CKM, Cosmopolitan, JOY,
Playboy, Hot Moda & Shopping, Harper’s Bazaar, Shape, Voyage
Az itt írt e-mail címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

!

A FradiMédia első kommunikációs felülete a Facebook és
a YouTube volt. A Fradi.hu ”csak” harmadikként indult el
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FRADI

ÁGYNEMŰHUZAT (3db-os)

FRADI
Pléd

FRADI SHOP - GROUPAMA ARÉNA
1091, Budapest, Üllői út 129. | +36 1 455 2396 | fradishop@fradi.hu | shop.fradi.hu
NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Szombat: 10:00-19:00 | Vasárnap: ZÁRVA

# TORNA

# Balázs Krisztián

Az elmúlt
hónapokban
az FTC-Telekom
férfi tornászai
kiváló
eredményeket
értek el
a nemzetközi
mezőnyben.
SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

TORNASIKEREK
KÉT KONTINENSEN
Nem túlzás azt állítani,
hogy a magyaroktól is
hangos volt a Buenos
Airesben megrendezett
ifjúsági olimpia. Az egyik
kiemelkedő teljesítményt
az FTC tornásza, Balázs
Krisztián nyújtotta, aki
nyújtón bronz-, talajon
ezüst-, valamint egy különleges vegyes csapatversenyben aranyérmet
nyert.
Teljes mértékben kiél”
veztem a versenyt, de a
talajon szerzett ezüstömet kiemelném. Sok edző,
sőt a szövetségi kapitány
is azt mondta, hogy
mondjam le azt a szert,
mert még azon kívül
volt két finálém, inkább
azokra összpontosítsak,

www.fradi.hu
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ne kínozzam magam.
Én viszont azt éreztem,
nem véletlenül kerültem
be a döntőbe, és bizonyítanom kell” – mondta
Balázs Krisztián, aki mindegyik alkalommal sérülten
állt a szerekhez.
Járni alig bírtam, szinte
”
csoda volt, hogy így
összeszedtem magamat.
Még most sem tudom,
hogyan csináltam végig,
de az biztos, sok tapasztalatot szereztem. Sajnos
a leugrást nem bírta ki
a bokám, de a nyújtón
szerencsére jól szerepeltem és bronzot nyertem”
– tette hozzá Kiki, akinek
a rendkívül megterhelő
szezon ezzel a csodás
két héttel végződött.
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Az ifjúsági olimpia után
Dohában rendezték meg
a felnőtt világbajnokságot, amelyen az FTC-Telekom három rutinos
tornásza, Babos Ádám,
Boncsér Krisztián és
Ryan Sheppard is indult.
A férficsapat végül a 20.
helyen zárta a vb-t, ezzel
kvalifikálta magát a 2019es stuttgarti világbajnokságra.
Nagyon örültünk ennek
”
a helyezésnek. Sajnos a
pontozás most sem volt
a legjobb, de kiálltuk a
harcot. Voltak rontásaink, ráadásul nagyon
siettették a versenyt.
Már a hotelben voltunk,
amikor elvileg végeznünk
kellett volna, valósággal

!

rohantunk egyik szerről
a másikra, elég fárasztó
volt” – mondta Boncsér
Krisztián, akit a nemzetközi média külön is
kiemelt.
Az egyik külföldi honlap
”
tudósításában írták
rólam, nagyon furcsa
a nekifutásom, miszerint öt lépés után szinte
megállok, és utána
ugrom, igaz, akkor nem
is akármilyet. Nagyon
vicces volt azt olvasni,
hogy – az ő szavaikkal
– sétálásból is tudok
jól ugrani. Örülök, hogy
ezzel is sikerült egy kicsit
felkeltenem a nemzetközi sajtó érdeklődését”
– tette hozzá magyar
bajnokunk.

Babos Ádám a pályafutását követő évekre is gondol:
tornászunk az ELTE-PPK sportszervező szakán tanul

20/11/18 15:53

ELŐFIZETÉS #

KÉT VÁLL!

ILYEN AJÁNLAT MELLETT MÁS
A SZŐNYEGRE
SEM LÉPHET!

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

!

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

GYORS
HÁFRA
HOSSZABBÍTOTT
Egyik legnagyobb tehetségünk, a kézilabdázó Háfra
Noémi 2021-ig meghos�szabbította szerződését
egyesületünkkel. A válogatott, 20 esztendős játékos
NB I-es csapatunk alapembereként a nyáron U20-as
világbajnokságot is nyert.
LIGAREKORD
Jégkorongcsapatunk november 4-én megdöntötte
a MAC addigi győzelmirekord-sorozatát a magyar
központú bajnokságban.
Fodor Szabolcs játékosai
a Budapest Hokiklub elleni
sikerükkel már zsinórban
17. győzelmüket aratták.
BIZTOSAN
A FELSŐHÁZBAN
Férfi tekecsapatunk eddigi
remek eredményeinek köszönhetően már november
elején – a hátralevő fordulóktól függetlenül – bebiztosította helyét a felsőházi
küzdelmekben. Az együttes szakmai felkészítéséért
az idei szezontól kezdve a
szakosztályvezető Mátraházi István felel.
SZÜLETÉSNAPI
KÖSZÖNTÉS
A népligeti sportközpontban köszöntötték fel
korábbi és jelenlegi tanítványai vívószakosztályunk
mesteredzőjét, Solti Antalt.
A szakember október 21-én
töltötte be 70. életévét.

www.fradi.hu
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BARÁTI KÖRBEN
HAJNAL TAMÁSSAL
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

Hajnal Tamás volt az FTC Baráti Kör októberi összejövetelének meghívott vendége.
Az 59-szeres válogatott, 2018 júliusában
visszavonult kiváló labdarúgónk sok érdekességet elmesélt sikeres pályafutásáról.
A jelenlevők, köztük két fiatalkori edzője,
Horváth Api” László és Vincze Géza,
”
sok új információt kaptak pályafutásának
kezdetéről, a támogató családi háttérről,
majd a Fraditól a Fradiig tartó változatos,
eredményes útról.
Hajnal Tamás a visszavonulása után is az
FTC kötelékében marad, sportkoordinátorként az eredményes játékospolitika
kialakításán dolgozik, s bizonyára jól tudja
majd hasznosítani a játékosként szerzett
nemzetközi tapasztalatait, az A-licences
edzői képesítését, valamint az UEFA kétéves menedzserképzésén – amelyet most
végez – elsajátítandó ismereteket.

12
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Böde Dániel 15. válogatott meccsén, az észtek ellen is
csereként lépett pályára

21/11/18 11:25

HÍREK #

AMIKOR A SPORTOLÓ
KÉRDEZ

A Ferencváros versenyzői
nek gyakran kell újságírói
kérdésekre válaszolniuk.
Tehetséges vízilabdázónk,
Péter Dóra később maga
is újságíró lenne, a Fradi
Média segítségével pedig
kipróbálhatta magát a
mikrofon túloldalán is.
– Több lábon szeretnék
állni, és sportújságíróként
olyan témákkal foglalkoz
hatok, amelyek érdekel
nek: vízilabdával, tornával,
kézilabdával. A foci eddig
nem tartozott a kiemelt
sportágaim közé, úgy
hogy izgultam kicsit, de jó
élmény volt – árulja el Dóri.

ÉRKEZIK A KÉZIS UTÁNPÓTLÁS

Gyermeket vár a Ferencváros játékosa,
Csiszár-Szekeres Klára, aki nyári esküvője után
hagyott fel az aktív kézilabdázással. Klára és kedvese, a korábbi Fradi-labdarúgó Csiszár Zoltán
már nagyon várja a kis jövevényt.
– Jól vagyunk, minden rendben halad, és
számoljuk visszafelé a napokat. Amire tudunk,
felkészülünk, bababaráttá varázsoljuk a lakást
– mondja Szeki, aki továbbra is gyakori vendég
a Népligeti Sportközpontban, hiszen rendre
feltűnik az utánpótlás edzésein. – A személyes
edzéseim most már kevésbé megterhelők, mint
korábban. Inkább óvatos gyakorlatokat, valamint laza biciklizést végzek: sportnyelven inkább
regeneráló edzéseknek lehetne hívni ezeket. De
jó, hogy mozgásban maradok.
Gyermekáldás előtt áll másik kézilabdázónk,
Hornyák Dóra is. Dodó ősszel még játszott az
FTC-Rail Cargo Hungaria bajnoki és Bajnokok
Ligája-mérkőzésein, a decemberi Európa-bajnokságot viszont már nem vállalja a hamarosan
érkező kisded miatt.

A VÉGTELENBE ÉS
TOVÁBB

A válogatott szünet a
nemzeti csapatba meghívót nem kapó játékosok
számára sokszor néhány
napos pihenőt jelent. Uruguayi labdarúgónk, Fernando Gorriaran a párizsi
Disneylandet kereste fel,
ahol néhány helyi hírességgel fotózkodott.
– Ide sokkal közelebb van
Párizs, mint a hazámhoz,
és megfelelő alkalomnak
tűnt a pár napos szünet,
hogy felfedezzem ezt a híres várost. Disneylandben
pedig igyekeztem minden
figurához hasonló pozíciót
felvenni a képeken – meséli lelkesen Nando.

!

Az Észtország elleni 2-0-s győzelem volt Dibusz Dénes
4. válogatott meccse, amelyen nem kapott gólt
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GYORS
KORSZERŰ ARÉNA
November 7-én adták át
a kívül-belül felújított Elek
Gyula Arénát. A munkálatoknak köszönhetően
szebb, biztonságosabb,
komfortosabb létesítményt
vehetnek igénybe a csapatok és a szurkolók.
V4
A negyedik helyen zárta
jégkorongcsapatunk a
Visegrád Kupát, amelyben
magyar és szlovák csapatok indultak. A hatfős
mezőny élén az Érsekújvár végzett, a mieink az
Újpestet és a Dunaújvárost
előzték meg.
FŐPOLGÁRMESTERI
KITÜNTETÉS
Tehetséges atlétánk,
Kónya Enikő a sportpálya
mellett az iskolapadban
is helytáll. Ezt elismerve
Budapest Főváros Önkormányzata Élen a tanu”
lásban, élen a sportban”
kitüntető címmel ajándékozta meg sportolónkat,
az erről szóló oklevelet
Tarlós István ellenjegyezte.
FÉNYES
MÁSODIK HELY
Az FTC tehetséges birkózója, Szabados Noémi
ezüstéremmel tért haza
egy rangos, Németországban megrendezett
nemzetközi versenyről. A
junior női birkózók berlini
tornáján az FTC öt versenyzővel indult.

www.fradi.hu
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# ÉNFRADIM

#enfradim
#

@hbianka10

@MészárosÁdám

@FritzCsaba

@TóthZoltán

enfradim

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

www.fradi.hu
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@ZsemlyeViki

@TamiDorka
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A Népligetben és a Groupama Arénában ugyanaz
a jelszó: Hajrá, Fradi!

19/11/18 13:07

Kíméljük együtt a környezetet!
Örömmel tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a korszerűség és a környezetvédelem jegyében bevezettük
az elektronikus számlabemutatás lehetőségét azon
ügyfeleink számára, akiknek folyószámláját közvetlenül társaságunk vezeti.
Fontos tudnivaló, hogy az elektronikus számlabemutatást igénylő ügyfelek folyószámláját továbbra is a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezeti. Az elektronikusan bemutatott számlák közvetlen kiegyenlítésére
továbbra is fennállnak a következő lehetőségek:
• egyedi banki átutalás,
• csoportos fizetési megbízás (ehhez szükséges nyomtatvány honlapunkról letölthető
http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_
nyomtatvanyok/),
• készpénzes beﬁzetés vagy bankkártyás ﬁzetés a központi ügyfélszolgálati irodánkban
(1087 Budapest, Kerepesi út 19.).

Az elektronikus számlabemutatás
igénylésére és a szolgáltatás igénybevételére a Díjnet rendszeren keresztül lesz lehetőségük ügyfeleinknek.
A rendszer használata biztonságos
(bankszintű adatbiztonság), korszerű,
környezetbarát és az ügyfelek számára díjmentes.
A Díjnet elektronikus számlabemutatási
szolgáltatásának köszönhetően az ügyfelek számláikat elektronikus formában,
az interneten keresztül bárhol, bármikor
megtekinthetik. A Díjnet online felületén
lehetőség nyílik a számlák kényelmes, egy
helyen történő kezelésére és ﬁzetésére is
(bankkártyás, internetbanki vagy mobilﬁzetés az iCsekk alkalmazás segítségével).
A Díjnet a számlákat 18 hónapig díjmentesen megőrzi. A fentieken túlmenően a Díjnet
lehetőséget biztosít a csatlakozott számlakibocsátókkal történő kapcsolattartásra,
észrevételek, reklamációk jelzésére is.
További információkkal
az www.fcsm.hu és a www.dijnet.hu
honlapokon szolgálunk.

# ÖRÖKZÖLD

NAGY

TIBOR
Sprint
a parkolóban
Fiatalként Kunszentmiklóson
a baráti társaságban én voltam
a legkisebb, ám nekem volt a legnagyobb szám, aztán általában
a többiek rendezték el az ügyeket, viszont a sok csaholás miatt
rajtam maradt a Kutya becenév…

S

akkor, íme, Nagy Tibor
hajdani története:
– A futballcsapat korábbi mestere, Thomas Doll kőkeményen
megkövetelte a pontos érkezést,
és megállni is csak az ő engedélyével lehetett. Egy vidéki túrán
aztán kellően kibabrált velem a
reggelinél elfogyasztott bundás
kenyér, nem tagadom, már lábujjhegyen nyomtam a gázpedált.
Szelíden kérdeztem Thomast,
megálljunk-e, mire ő jelezte, felesleges, haladjunk csak. Én az első
adandó alkalommal mégis megálltam, ugyanis rám jött a szapora,
hatalmas sprintet vágtam ki,
néhány játékos szerint szlalomoztam is a parkolóban a vendégek
közt, majd amikor vidáman és
megkönnyebbülten, lazán visszasétáltam a járgányhoz, a csapat
teli torokból skandálta: Szép volt,
Kutya! Jóllehet, eltekintettem
volna ettől, ám ilyen ünneplésben
fradistaként nekem még nem volt
részem, s persze Thomas sem
neheztelt a magánakcióért…

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

PASSZ

EZÚTTAL NYÉKI BALÁZS, VÍZILABDACSAPATUNK
MÁSODEDZŐJE KÉRDEZTE NAGY TIBORT, A FRADIBUSZ ÁLLANDÓ SOFŐRJÉT, HOGY MIÉRT KAPTA
A KUTYA BECENEVET?

?

A futballisták csapatmenedzseréhez, Kökény Antalhoz:
Miért ijedt meg Badenben Haáz Feri a saját szobájában?

16
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Korábban idősebb és ifjabb Medgyessy Lajos volt
a Fradi-busz sofőre

19/11/18 13:07

FTC EVKONYV
2018
EGY FRADISTA KÖNYVESPOLCÁRÓL
SEM HIÁNYOZHAT!
AJÁNDÉK DVD-MELLÉKLETTEL!
EXKLUZÍV KÉPEK, VIDEÓK, SZAKOSZTÁLYI BESZÁMOLÓK

5T
9
4 N

4 ORI
F

DECEMBERTŐL KERESD A FRADI SHOPBAN,
A SHOP.FRADI.HU OLDALON ÉS A NAGYOBB KÖNYVÁRUHÁZAKBAN!

shop.fradi.hu

# FUTBALL

Triplák
hava

www.fradi.hu
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A DVTK ellen rengeteget, percenként átlagban 13-szor
passzoltak egymásnak a játékosok

20/11/18 08:52

FUTBALL #

Böde Dániel a DVTK elleni triplájával 109-re növelte a Fradiban
tétmeccsen elért góljai számát,
ezzel pedig a klub örök góllövőlistáján maga mögött hagyta az
1965-ös VVK-döntőben győztes
gólt szerző dr. Fenyvesi Mátét.
Böde 2012-es érkezése óta
minden idényben megbízhatóan
10 gól fölé jut a bajnokságban, a
2015/16-os évadban pedig 17 találatával az NB I gólkirálya lett.
A klubtörténeti rangsorban Böde
következő célpontja Pataki Mihály
lehet, aki 1910 és 1927 között
119 találatig jutott, és még
befoghatónak tűnik a
121 gólos Deák Ferenc
is. Igaz, Deák Bamba
mindössze három év
alatt hozta össze ezt
a góltermést...

!

A miskolciak ellen Lovrencsics Gergő 30 párharcot vívott
meg, ezek felét meg is nyerte
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SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AZ ELSŐ TÍZ:

LEGENDÁK
NYOMÁBAN

Az első vereségre
három győzelem:
nem törte meg
a Ferencváros
lendületét a felcsúti
kisiklás. Böde és
Finnbogason is
mesterhármast ért el
októberben.

19

Az NB I 11. fordulójában,
Felcsúton beigazolódott a
sokat emlegetett közhely:
egyszer minden sorozat
megszakad. A Ferencváros
22 meccses veretlenségi sorozatának végére Hegedűs
János tett pontot, aki saját
térfeléről lőtt Dibusz Dénes
kapujába.
A folytatásban két kapufáig
mi is eljutottunk, de ahogy
Böde Dániel fogalmazott, ez
volt az a nap, amikor éjfélig
sem jött volna össze a gól.
A javításra épp a DVTK ellen
nyílt mód, amelytől a Puskás
előtti, legutóbbi veresé-

DR. SÁROSI GYÖRGY
(1931–1948) 420 gól
ALBERT FLÓRIÁN
(1958–1974) 312
TOLDI GÉZA
(1928–1939 és 1942–1943) 261

TAKÁCS II. JÓZSEF
(1927–1934) 251
SCHLOSSER IMRE
(1906–1915 és 1926–1927) 210

NYILASI TIBOR
(1973–1983) 166

LIPCSEI PÉTER (1990–1995,
1997–1998 és 2000–2010) 145
DEÁK FERENC
(1947–1950) 121

PATAKI MIHÁLY
(1910–1927) 119
BÖDE DÁNIEL
(2012–) 109

www.fradi.hu
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# FUTBALL

MENNYIT ÉR
A LABDA?
Sergei Rebrov több nyilatkozatában is kiemelte, hogy
nem tulajdonít nagy jelentőséget a labdabirtoklási
aránynak. Az ukrán vezetőedző arra a trendre is rámutatott, hogy a nemzetközi
meccseken többször nyer a
labdát kevesebbet birtokló
együttes.
Ez a mentalitás megmutatkozik a statisztikákban is.
A Ferencváros az első öt fordulóban, még Thomas Doll
irányítása alatt 58,6%-ban
birtokolta a labdát. Rebrov
első nyolc bajnoki meccsén
53,75% volt ez az arány.
Az ukrán mesterrel két
mérkőzésen jutottunk 60%
fölé: a DVSC (2-2, 68%) és a
Puskás Akadémia (0-1, 63%)
ellen sem párosult ez győzelemmel. A teljes képhez az is
hozzátartozik, hogy a másik
véglet, a Vidi elleni 45% sem
volt kifizetődő.

www.fradi.hu
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günket elszenvedtük. Az új
diósgyőri stadionban visszatérhetett eltiltásából Marcel
Heister és Davide Lanzafame, azonban az olasz
támadó mellett ott ragadt
a kezdőcsapatban Böde is,
míg a remek idénykezdet
után kissé visszaeső, makacs
fájdalmakkal is bajlódó Varga Roland a kispadra szorult.
Rebrov húzása bejött: Böde
50 perc alatt mesterhármast helyezett el a Diósgyőr
kapujába, az utolsó találatot
ráadásul Lanzafame tökéletes centerezése után érte
el. Böde mellett Sztefan
Szpirovszki is gólt szerzett –
a macedón középpályás első
NB I-es találatát is a miskolciaknak lőtte, még a 2017/18as idényben.
Böde a 2018-as naptári évben már másodszor jegyzett
mesterhármast – tavasszal
a Balmazújváros bánta a
Böde-triplát. Az eddigi csapatnévsor nem túlságosan
jó előjel a DVTK számára,
hiszen a 2012/13-as idényben a Siófok, a 2014/15-ös
kiírásban pedig a Kecskemét
kapuját vette be egy mecscsen háromszor Böde Dániel

– mindegyik együttesnek a jelzett szezon
máig az utolsó NB I-es idénye.
– Mesterhármas után ki ne lenne boldog –
kezdte a találkozó után Böde –, de természetesen a csapat sikere a lényeg, főleg,
hogy vesztes meccs után voltunk. Különösen tetszett a negyedik gólunk, nagyszerű
támadás végén, Lanza klasszis centerezése után nem volt nehéz dolgom, csak
közelről az üres kapuba kellett passzolnom
a labdát.
Vezetőedzőnk, Sergei Rebrov egyszerű
magyarázatot adott arra, miért kezdett
együtt a Lanzafame–Böde duó.
– Mindig azok kapnak szerepet a kezdőcsapatban, akik megérdemlik, hogy ott
legyenek. Dani a heti kemény edzésmunkájával rászolgált erre, ezért kezdtünk vele.
Persze azt sem tagadom, hogy bizonyos
mértékben mindig az ellenfélhez mérten
állítjuk össze a kezdőcsapatot. A játékosok koncentráltan játszottak, tudták, hogy
nem engedhetünk meg magunknak újabb
botlást – összegzett az ukrán mester.
A miskolci túra után hét közben újabb vidéki kiruccanás következett, a Fradi új, MAN
Lion’s Coach csapatbusza Nyugat-Magyarország, egészen pontosan Sárvár felé vette
az irányt. Az NB III-as együttest a Fradiöregfiúk jelenlegi játékosa, Bojan Lazics
irányítja a kispadról.
Ezúttal a bajnokságban kevesebb lehetőséget kapó izlandi támadónk, Kjartan Finnbogason triplázott, így két Magyar Kupa-találkozón már négy találatnál jár.

Bár a Fradiban sokan értek el
mesterhármast, az októberi
Böde–Finnbogason-kombináció
előtt nagyon régen fordult elő
legutóbb, hogy egymást követő
két tétmeccsen is mesterhármast
ünnepeljünk. Annyira régen,
hogy akkor ÉDOSZ-nak hívták a
csapatot.
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1950 májusában a nevétől megfosztott Fradi 5-1-re verte a Csepelt
– Kocsis Sándor vállalt hármat –,
majd két héttel később, a következő fordulóban a Budapesti Dózsa
nevet viselő Újpestet 8-1-gyel
tömte ki – Kocsis ismét triplázott,
akárcsak Czibor Zoltán. Ők sem
maradhattak sokáig az Üllői úton…

!

Az MTK ellen 2-0-ra megnyert találkozón
484 passzt jegyzett csapatunk
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FUTBALL #

– Mindig jó helyen voltam
jó időben. Ez persze fontos
csatárerény, de az igazság az, hogy egyik gólnál
sem volt túlságosan nehéz
dolgom, jó helyzetbe hoztak
a társak – szerénykedett
Finnbogason.
Érdekesség volt még az
összeállításban, hogy Csernik Kornél jobbhátvédként
kapott bizalmat, Takács
Zsombor és Matías Rodriguez pedig tétmeccsen
először volt a Fradi kezdőjének tagja.
A magabiztos, 4-0-s győzelemmel elért továbbjutásnak újabb túra lesz a
jutalma: a Magyar
Kupa 8. fordulójában a szintén NB
III-as, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Sényő látja vendégül
az FTC-t.
A bajnokságot örökrangadóval folytattuk: az MTK
a harmadik helyről várta az
összecsapást. Ezúttal könyörtelen volt a Fradi. Húszpercnyi tapogatózás után
az első helyzetet Lanzafame
még kihagyta, de fél percre
rá az olasz támadó nagyszerű kiugratása és Bőle Lukács
elegáns emelése után már
ünnepelhetett a Groupama
Aréna közönsége.
Az előnyt Sigér Dávid duplázta meg: jobblábas bombájánál
szebb első Fradi-gólt aligha
kívánhatott magának az elképesztő munkabírású középpályás. Sigér az MTK kapusának
rövid felszabadítása után az
exfradista Bognár István elől
halászta el a labdát, majd jött
az a bizonyos lövés…
– Védekező középpályásként az efféle kipattanó
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labdákat sokszor nekem kell
begyűjtenem, és ilyenkor
sokszor lövésre is alkalom
nyílik. Örülök neki, hogy
így sikerült eltalálnom a
labdát – mondta Sigér, aki
Rebrovnál alapemberré
nőtte ki magát. – Az elmúlt
meccseken rendre jól ment
a játék, élvezem a bizalmat,
úgyhogy épp kezdtem azon
gondolkodni, hogy lassan
jöhetne az első találat is. Hát
meglett!
A második félidőben újabb
találat már nem esett, de a
győzelem egy pillanatig nem
forgott veszélyben, a kék-fehérek nem igazán tették próbára Dibuszt, a Ferencváros
kapusát.

PUSKÁS AKADÉMIA–FTC 1-0
(1-0)

PUSKÁS AKADÉMIA: Danilovics – Szolnoki,
Hegedűs, Poór, Balogh B. – Varga J., Mioc –
Osváth, Urblik (Zsidai, 93.), Radó (Vlasko, 73.) –
Arabuli (Heris, 89.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Leandro,
Koch – Sigér, Szpirovszki (Rodriguez, 74.) – Varga
R., Bőle (Finnbogason, 46.), Petrjak – Böde
Gól: Hegedűs (20.)
NB I, 12. FORDULÓ

DVTK–FTC 1-4 (0-3)

DVTK: Antal – Brkovics, Karan, Tamás –
Sesztakov, Tóth B. (Bacsa, 46.), Márkvárt
(Mazalovic, 80.), Tajti, Juhar – Mihajlovics, Vernes
(Haszani, 55.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Leandro,
Heister – Szpirovszki, Sigér – Bőle (Csernik,
81.), Lanzafame, Petrjak (Varga R., 52.) – Böde
(Gorriaran, 66.)
Gól: Mihajlovics (72. – 11-esből), illetve Böde (27.,
37., 47.), Szpirovszki (39.)
Sárga lap: Márkvárt (14.), Vernes (45.), illetve
Petrjak (20.), Heister (67.), Leandro (71.)
MAGYAR KUPA, 7. FORDULÓ

SÁRVÁR–FTC 0-4 (0-1)

SÁRVÁR: Horváth B. – Maráczi, Graszl, Pados,
Horváth A. – Takács Á. (Fider, 53.), Kun, Nyírő,
Németh E. (Koronczai, 73.), Hoós – Skriba (Varga
K., 53.)
FTC: Holczer – Csernik, Takács Zs., Blazic,
Heister (Csonka, 66.) – Sigér (Szpirovszki, 46.),
Rodriguez – Varga R., Finnbogason, Gorriaran
(Petrjak, 71.) – Böde
Gól: Finnbogason (11., 82., 89.), Böde (50.)

AZ ELMÚLT
MECCSEKEN
RENDRE
JÓL MENT
A JÁTÉK,
ÉLVEZEM
A BIZALMAT

A kék-fehérek elleni örökrangadón 9-szer találtuk el
az MTK kapuját, ellenfelünk viszont egyszer sem a miénket
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NB I, 11. FORDULÓ
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NB I, 13. FORDULÓ

FTC–MTK 2-0 (2-0)

FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Leandro,
Heister – Szpirovszki (Frimpong, 86.), Sigér –
Bőle (Varga R., 84.), Lanzafame, Petrjak – Böde
(Gorriaran, 66.)
MTK: Kicsak – Baki, Balogh B., Pintér Á.,
Gengeliczki (Farkas B., 66.) – Vass Á. – Gera
D., Bognár I. (Vass P., 77.), Kanta J. , Schäfer –
Torghelle (Lencse, 70.)
Gól: Bőle (24.), Sigér (39.)
Sárga lap: Lanzafame (49.), illetve Pintér Á. (49.)
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# PSZICHO

MESTER ÉS
TANÍTVÁNYA
Győzelem után a
sportolót ünneplik,
kudarc esetén az
edzőt hibáztatják,
noha a munka
mindkét esetben
közös. Ahogy a
mindennapok
is. Ezért
elengedhetetlen
közöttük a tökéletes
összhang, és az,
hogy a szerepek
kellően tiszták
legyenek. Úgy a
pályán, mint azon
kívül.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

www.fradi.hu

FIN_022-023_ZF_1812_PSZICHO_3.indd 22

VALÓDI VEZÉR
Noha az edző karakterét nehéz ideologizálni, sportágtól és sportolótól függetlenül vannak olyan tulajdonságok, melyekkel egy jó trénernek rendelkeznie kell.
Valódi vezér csak egy célorientált, fegyelmet tartani tudó és felelősséget vállalni
képes karakterből lehet, aki a szakmai
irányítás mellett a sportoló érzelmeit és
hangulatát is képes bizonyos szintig
értelmezni, értékelni. „Az már egy másik
kérdés, hogy meddig terjed az edző
kompetenciája a mentális felkészítésben,
és hol kerül képbe a sportpszichológus.
Míg egyéni sportágakban nagyobb tér jut
utóbbinak, a csapatsportoknál kevesebb szót kap egy külső szakember, a
csapategység megteremtésében inkább
az edzők vállalnak szerepet” – fogalmazza meg tapasztalatait dr. Kárpáti Róbert,
az FTC sportpszichiátere. Hozzáteszi:
utóbbiban van is helyzeti előnye a trénernek, hiszen aktív részese a formálandó

22

közösségének. Vannak azonban olyan
szituációk, melyek túlmutatnak az ő
kompetenciáján. A sportolók bizonyos
helyzetekben könnyebben nyílnak meg
egy kívülállónak, mint olyannak, akitől
adott esetben a pályára lépésük függ a
hétvégi rangadón.

JÁTÉK A HATÁROKKAL
Noha a mester-tanítvány együttműködés egy rendkívül intenzív kapcsolaton alapul, az érzelmi kötődés nem
szükségszerű feltétele a közösen elért
sikereknek. „Ismerek olyan egyéni
sportolót, akinek bőven elég, hogy
bízzon az edzőjében. Vakon követi az
utasításait, nem kérdez vissza, tudatosan
szakmai keretek között tartja a viszonyt.
De akadnak olyanok is, akikre a tréner
személye is hat. Ilyenkor a sportoló érzelmileg is bevonódik a közös munkába.” A
határokat viszont ezekben az esetekben
is meg kell húzni, és mindkét fél részéről

!

Az FTC első hivatalos trénere a játékosként is
nagyot alkotó Tóth-Potya István volt
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AHOGY A MEGISMERKEDÉS, ÚGY
AZ ELVÁLÁS IS NEHÉZ EDZŐ ÉS
SPORTOLÓ KÖZÖTT. A FELEK
UGYANÚGY GYÁSZKÉNT ÉLIK
MEG AZT, MINT EGY BARÁTSÁG
VAGY HÁZASSÁG FELBOMLÁSÁT

A
tiszteletben kell tartani. Legyen bármennyire is jó a közös célok köré épülő
reláció, az csak egy bizonyos pontig
lehet demokratikus. „A profi sportoló ki
akarja hozni magából a maximumot, és
az edzőnek kvázi felhatalmazást ad arra,
hogy elhajtsa a célig. Ez rengeteg fájdalommal, fáradsággal, lemondással jár,
ami csak alá-fölé rendeltségi viszonyban
tud működni.” Mindez ideális esetben
egy természetes összecsiszolódás
eredményeként alakul ki. Trénernek és
játékosnak meg kell ismernie egymást,
meg kell tanulniuk együttműködni. Pon,
mint egy házasságban – azzal a fontos
különbséggel, hogy itt az edzőé kell
hogy legyen az utolsó szó.

amúgy is feszített körforgásába. Ez egy
rendkívül érzékeny szituáció, mely minden érintett részéről plusztörődést igényel. Már csak azért is, mert könnyen
adódhatnak belőle szerepkonfliktusok.
Az edzőnek, aki napközben a pálya
széléről a közös cél elérése érdekében
akár a verbális agresszió eszközeit is
beveti sportolójával szemben, a nap
végén, családban betöltött szerepében annak minden érzelmi töltetével
együtt is hitelesen kell működnie. A

SZAKÉRTŐNK

Dr. Kárpáti Róbert

CSALÁDBAN MARAD

az FTC sportpszichiátere

Mindez sajátos töltetet kap az olyan
felállásban, melyben a szakmai érdekek mellett (és felett) rokoni szálak is
vegyülnek a felkészülés és versenyek

!

Női kézilabdázóink és jégkorongozóink edzője is korábbi
Fradi-játékos: Elek Gábor, illetve Fodor Szabolcs
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zökkenőmentes átállás pedig kritikus
pont ebben. „Ahogy az öltözőben is
konfliktusokat okozhat. A csapattagok például nem feltétlenül mernek
őszintén beszélni az edző személyéről,
döntéseiről, ha egyikük családi vonalon
is kötődik hozzá” – ad egy újabb nézőpontot a szakember. Hiába viszont a
sok elvi aggály, a gyakorlat azt mutatja,
a sportban is születhetnek igazán nagy
győzelmek apák és gyermekek, férjek
és feleségek közös munkájából.
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Családfő
otthon,
a Fradiban
és a szőnyegen
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2014-es, első világbajnoki címét Péter még
2 kg-mal könnyebben, 80 kg-osan érte el
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Madách Imre korában
természetesen nem
létezett még a mai értelemben vett birkózás,
de ”az élet küzdelem, s
az ember célja e küzdés
maga” szállóige akár
az idén, Budapesten
második világbajnoki
címét nyert ferencvárosi klasszis, Bácsi Péter
pályafutását is leírhatná.
Az ugyancsak kétszer
Eb-aranyérmes sportember két alkalommal
is a lehető legrosszabbkor szenvedett súlyos
sérülést, de a legkeservesebb helyzetekből is
felállt, és a hazai közönség előtt aratott októberi diadal meghozta
számára a beteljesülést.
SZÖVEG: BALLAI ATTILA
Gondolom, nem
kell részleteznem,
mire célzok, ha azt
kérdezem, először
megnyerni vagy
megvédeni volt a
nehezebb?
A világbajnokságra,
de nem feltétlenül
beszélhetünk címvédésről, mert az
első, 2014-es győzelmem óta négy
év telt el, most más
szabályrendszerben, más súlycsoportban nyertem.
De mind a kettő nagyon nehéz volt.

!

Az FTC legutóbbi két világbajnoki aranyérmét Bácsi Péter szerezte
(2014, 2018), előtte, 2013-ban tekézőink nyertek vb-aranyat
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Bácsi Péter
Születési hely, idő:
Budapest, 1983. május 15.
Sportága: birkózás,
kötöttfogás
Klubja: pályafutása kezdete
óta az FTC
Edzői: Széles József,
Petrezselyem Antal, Sike
András
Sikerei: kétszeres
világbajnok (2014, 2018),
kétszeres Európa-bajnok
(2008, 2014), Eb-2. (2011),
Eb-3. (2010), kétszeres
olimpiai 5. helyezett (2008,
2016), hétszeres magyar
bajnok
Elismerései: Magyar
Köztársasági Bronz
Érdemkereszt (2008), az év
magyar birkózója (2014), az
év magyar férfi sportolója
választáson 2. helyezett
(2014)

www.fradi.hu
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Azt fel sem vetem,
melyik a becsesebb siker, inkább
közelítsünk onnan:
amikor röviddel a
2013-as budapesti
világbajnokság
előtt megsérültél,
és ezért ki kellett
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hagynod a vb-t,
reálisan bízhattál
benne, hogy még
egyszer, hazai
közönség előtt
megadatik ugyanez az esély?
Nem, nem gondoltam, hogy lesz

!

még egy ilyen
lehetőségem.
Azt sem tudtam,
egyáltalán birkózni
fogok-e még 2018ban, nemhogy
azt, hogy hazai
világbajnokságon.
Szerencsésen

Bácsi Péter az FTC történelmének 38. világbajnoki
aranyérmét szerezte
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Hűséges bajnok
A kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya, egyben Bácsi
Péter edzője, az olimpiai bajnok Sike András így beszélt magazinunknak a tanítványa sikeréről:
– Életre szóló élmény volt, hogy Bácsi Peti hazai közönség
előtt szerezte meg a világbajnoki címet. Az első három mec�csén gyengén birkózott Peti, ekkor megijedtem, ám az elődöntő már biztató volt, a döntőben éppen ezért nulla háromnál
sem éreztem, hogy elment volna a hajó. Végül kijött a tudás,
a mentalitás, a klasszikus Fradi-szív, Peti bravúros birkózással
nyert a döntőben. A klubnak is fontos volt ez a siker, hiszen
nem minden héten nyerünk világbajnoki aranyat a Fradinál, s
persze egyéniben is ez a csúcsok csúcsa. Büszkék lehetünk
Bácsi Petire, aki nemcsak nagyszerű sportoló, hanem remek
ember is, no meg hűséges, hiszen pontosan emlékszem azokra
az időkre, amikor a klub nagyon nehéz helyzetben volt, hány
helyre csábították kecsegtető ajánlatokkal, mégis maradt, mert
ő szívbéli fradista, s az is marad élete végéig.

alakult ez is, az is,
ritka, hogy öt év
után ugyanott rendeznek vb-t, de ez
annak is köszönhető, hogy a nemzetközi szövetség is
elégedett volt velünk. Hogy melyik

!

vb-győzelmem a
kedvesebb? Mindkettő ugyanannyira, de élményben
összehasonlíthatatlanok. Azt is
megkockáztatom,
ha olimpián lettem
volna döntős, ak-

Birkózónk a 2008-as Európa-bajnoki címét követően
kiérdemelte a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét
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kor sem élhetem át
azt, amit az itthoni
vb-n, mert a hazai
környezet utánozhatatlan.
Ha már az olimpiát
említetted, háromszor vehettél részt
rajta, nem túlzás,
mindháromszor kifejezetten balszerencsésen zártál,
például 2012-ben,
Londonban az első
meccseden megsérültél, és vissza
kellett lépned. Ez a
mostani vb-arany
erre is gyógyír?
Egyáltalán, szükséged van gyógy
írra bármiért is?
Az volt a legros�szabb, hogy két,
egymást követő
évben, 2012-ben
és ’13-ban két
olyan eseményről
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maradtam le, amelyekről azt gondolná az ember,
hogy vissza nem
térő alkalmak. Ki
hitte volna, hogy
később indulhatok
még olimpián és
hazai vb-n is? A két
további olimpián
pedig hajszálon
múlt az érem, Pekingben abszolút
az én hibám miatt
úszott el a döntő,
a riói elődöntőben viszont akció
nélküli meccsen,
1-0-ra kaptam ki.
Aztán sajnos a
bronzmeccsek
is elmentek, egy
itthoni olimpián
talán az a pici plusz
meglett volna, ami
hiányzott.
Azért a budapesti
vb-n sem kényeztettek el a bírók, a
döntőben például
két erősen vitatható pontot ítéltek
ellened menekülésért...
Igen, én sem
éreztem teljesen
jogosnak, de meg
lehetett adni. A
szőnyeg széle felé
mozogtam, de el
nem hagytam azt,
ráadásul amikor
lefújták az akciót,
már befelé jöttem.
Természetesen
nem a te felelősséged és gondod,
de komoly küzdősportban, két, közel egyenlő erejű
ellenfél csatáját el

lehet dönteni hat
percben egyértelműen és mindenki
számára méltányosan, ráadásul
úgy, hogy közben
még a közönség is
jól szórakozzon?
Jogos kérdés.
Mindenki azt várja,
hogy legyen látványos a birkózás,
de hat perc alatt
nagyon nehéz
megtörni egy
egyenrangú ellenfelet. Szerintem
minden sportágra igaz, hogy ha
két azonos erő
találkozik, akkor ne
reméljünk annyira
látványos elemeket. Akár a legnépszerűbb sportban,
a futballban is
lehet 0-0 és dög
unalom két nagy
csapat mérkőzése. Sajnos úgyse
találnak ki olyan
szabályt, aminek
alapján nagyon
mozgalmas és
népszerű lesz a
birkózás. Amíg
maradnak ezek az
erősen vitatható
bírói döntések, addig még nehezebb
lesz azzá tenni.
Ezért is volt különösen nagy bravúr,
ahogyan a vb-döntőben fordítottál,
de a talpra állás
képessége egész
pályafutásodra
igaz. Ez tanulható
erény, vagy születni kell rá?
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Én is azt gondolom, nem kell magyarázkodnom a
világbajnoki címem
miatt, nem bírói
döntésnek vagy
intésnek köszönhetem. Korábban
pedig azért is
sikerült a mélypontokon túllendülni,
mert sok minden
kedvezett nekem:
a szabályok és
a súlycsoportok
változása, és az,
hogy Sike Bandi
lett a szövetségi
kapitány.

Ugyancsak egykori ferencvárosi birkózó, majd edző,
aki 1988-ban nyert
olimpiai bajnoki
címet, amikor te
ötéves voltál. Ne
mondd, hogy már
akkor megfogott ő
és a birkózás?
Nem, ez nem
kifejezetten Bandihoz köthető.
1992-ben volt egy
balesetem, eltört
a combcsontom,
egy hónapra fekvőgipszbe és ágyba kényszerültem,

onnan, a tévében
néztem a barcelonai olimpiát, a két
magyar, Repka
Attila és Farkas
Péter győzelmét.
Óriási birkózóknak tartottam
őket, kicsit fura
is, hogy most már
baráti viszonyban
vagyok velük.
Bandival később
találkoztam, a
mi csoportunkat
1996–97-ben vette
át. Úgyhogy ez is
elég régre visszanyúló kapcsolat.

Miként a ferencvárosi kötődésed
is. Pedig akadtak
embert próbáló,
méltatlan időszakok
a klubban, és gondolom, e taszítás
mellett más egyesületektől érzékeltél vonzást is. Soha
nem inogtál meg?
Nem, bár furcsa
érzés volt, amikor
a viszonylag sikeres pekingi olimpia
után – Fodor Zoli
ezüstérmes lett, én
ötödik – azt mondták, várjunk még

egy hónapot, és
ha nem rendeződik
a helyzet, keressünk magunknak
másik klubot. Nem
mondom, hogy
derűs hangulatban,
de ezt is sikerült
átvészelni. A londoni olimpia előtt
is volt egy olyan
időszak, amikor
7–8 hónapig nem
kaptam fizetést.
Szerencsére nem
kenyérre kellett.
Csapatsportolók
esetében egyértelmű, mit jelent

A BIRKÓZÓCSARNOK
AZ ÜLLŐI ÚTI PÁLYA
MÖGÖTT ÁLLT,
A KÖZELÜNKBEN EDZETTEK A FOCISTÁK,
ELŐFORDULT, HOGY
LÁBTENISZBEN MENŐ
FUTBALLISTÁKAT
VERTÜNK MEG. PERSZE
A SAJÁT SZABÁLYAINK
SZERINT
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A vb-döntőt követően két nappal világbajnokunk
Egyiptomba utazott el feltöltődni a családjával
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fradistának lenni –
de ugyanígy érez
egy birkózó is a
klub iránt?
Olyan közösség
alakult ki, hogy
fiatal korom meghatározó élményei a Fradihoz, a
Fradiban megszerzett barátokhoz
kötődnek. A régi
birkózócsarnok az
Üllői úti pálya mögött állt, a közelünkben edzettek a
focisták, előfordult,
hogy lábteniszben
menő futballistákat vertünk meg.
Persze nyilván a
saját szabályaink
szerint. A birkózók
és a fradisták nagy
családjába is mindig beletartoztunk,
és ezeken
belül még ott
van a fradista birkózók
családja is.
Visszaugorva a
jelen-

be, a vb után
családi nyaralásra
indultatok Egyiptomba. A strandon
rád csodálkoznak
ismeretlenek, és
ilyenkor kérdezgetik, hogy mivel
foglalkozol?
Persze, ez korábban is előfordult, meg most a
nagyon barátkozó
típusú egyiptomi
animátorokkal is,
de magyar turisták
is kérdezték, készíthetnek-e velem
közös fényképet.
Azért ez utóbbin
csak nem lepődtél
meg?
Annyira nem
jellemző, hogy
megismernek.
A vb után ez sokat
változott, gondolom, elsősorban az
élő televíziós közvetítések
miatt.
Ma is,
amikor

DICSŐ
ELŐDÖK

NYOMDOKAIN
!

futni mentem, egy
a kutyáját sétáltató
pár utánam szólt,
hogy gratulálnak.
Pedig sapka volt
rajtam, és nem is
válogatott melegítőben futottam.
Amikor ismeretlenek megkérdezik,
mit sportolsz, mit
válaszolsz? Hogy
birkózol, és éppen
most lettél másodszor világbajnok?
Nem teszem hozzá, hogy világbajnok vagyok,
nem hiszem, hogy
ezzel kellene
kérkednem. Az is
előfordul, hogy azt
kérdezik, testépítő
vagyok-e, ilyenkor
csak annyit
mondok,
nem,
más
sportágat

űzök,
birkózom.
A két fiad
mennyire érzékeli apa sikereit?
A kicsi még nem

szetesen a birkózásban tudnék
segíteni neki.
Mire felnő a srác,
olimpiai sportág
lesz még a birkózás?
Néha vannak kételyeim, de ahhoz,
hogy az egyik
legősibb sportág kikerüljön az
olimpiai programból, nem is tudom,
minek kellene
történnie.
Előre elnézést
kérek a szóviccért,
de tíz esztendő
múlva lehet Bácsi
Péterből az ifjú
birkózpalánták
számára Péter
bácsi, az edző?
Elképzelhető, de
hamarosan végzek
a TF-en (Testnevelési Egyetem – a
szerk.), a sportvezetés, a sportszervezés is vonzó
opció számomra,
de minden együtt
nem megy. Mindenesetre öszszegyűlt bennem
annyi tudás, hogy
azt át tudom és
így vagy úgy át is
szeretném adni a
fiataloknak.

Az FTC birkózói közül Bácsi Péter a harmadik világbajnok, előtte Komáromi Tibor háromszor (1986, 1987, 1989), Gáspár Tamás
egyszer (1986) nyert vb-t. A Bácsi előtti fradista Európa-bajnokok
listája lényegesen hosszabb: Badó Rajmund (1925, 1927), Tunyogi
József (1929, 1931), Gál Henrik (1976), Bíró László (1982), Balla József (1983), Gáspár Tamás (1984), Komáromi Tibor (1986). Olimpiai
aranyérmet Szilvásy Miklós (1952) és Sike András (1988) nyert a
magyar birkózásnak és a Ferencvárosnak.

Legyen bármilyen világesemény a világ bármely pontján, Sike András edző
mindig egy ferencvárosi törölközővel legyezi Pétert a menetek szünetében
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annyira, ő kétéves.
A nagyobb négy,
természetesen ő
sem fogja fel, mit
jelent világbajnoknak lenni, de
ott volt a vb-n,
azóta emlegeti,
mondogatja, hogy
apa, te voltál a
legügyesebb, és
megkérdezte,
azért futottam-e
a zászlóval, hogy
figyeljenek rám.
Azért elmesélek
egy jellemző történetet: nemrég
Németországba
mentem versenyre, a fiamat reggel
elvittem az óvodába, megkérdeztem
tőle, milyen meglepetést hozzak
neki, ő azt felelte,
egy piros autót,
és délután, amikor
felébredt, csalódott volt, hogy
apa még nem hozta meg. Egyébként
volt már szőnyegen, kipróbálta a
birkózást, a jövő
zenéje, mi lesz
vele. Örülnék, ha
sportolna, annak
még inkább, ha
sikeresen, és a
legtöbbet termé-

29

www.fradi.hu

20/11/18 08:53

# ZÖLD SZALON

REBROV

mentora
Varga Sándor világpolgár,
kitéphetetlen magyar gyökerekkel és
erősen zöldülő vérrel. A kárpátaljai
– viski – születésű menedzser
valószínűleg a legbefolyásosabb
magyar a szakmájában.
A Ferencvároshoz is több szállal
kötődik, az ő közvetítésével lett
Sergei Rebrov labdarúgócsapatunk
vezetőedzője. Húszéves
együttműködésük során ez már a
nyolcadik szerződés, amelyet az ő
segítségével kötött meg az ukrán
edző. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS
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– Az első élményem 1966-ig nyúlik vissza a
Ferencvárossal – vág bele a Fradival kapcsolatos emlékei felelevenítésébe Varga
Sándor. – Tizenegy évesen én is néztem
a tévében az 1966-os világbajnokságot,
az volt az első vb, amit így követhettem,
akkor lettem menthetetlenül e csodálatos
játék szerelmese. A Magyarország–Szovjetunió negyeddöntőn Visken, ahol felnőttem, a község egyik fele a magyaroknak, a
másik a szovjeteknek szurkolt. Én természetesen a magyaroknak. Albert Flórián
játéka engem is lenyűgözött, csakúgy, mint
a többi kiválóságé, Benéé, Mészölyé, Farkasé. S persze Szabó Józsefé, aki történetesen a szovjet csapatban játszott. Életem
egyik nagy ajándéka, hogy azokat az embereket, akiket gyerekként bálványoztam,
később személyesen is megismerhettem,
többen – köztük nagyon sok fradista – a
munkatársaim, sőt jó barátaim lettek.
Varga Sándor azt is kiemeli, a magyar
futballt a Szovjetunióban is nagy tisztelet
övezte, amiből személyesen is profitált.
Ennek köszönhette, hogy a sportegyetem
befejezése után a Szovjet Labdarúgó-szövetségben Lev Jasin, Nyikita Szimonyan
és a többi kiválóság szeretettel, tisztelettel
fogadta.
– Már a szovjet szövetség alkalmazottjaként ismerkedtem meg a nyolcvanas
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Első menedzseri diplomáját Sepp Blattertől vehette át,
a sorszáma pedig a 001...
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ÉLETEM EGYIK
NAGY AJÁNDÉKA,
HOGY AZOKAT
AZ EMBEREKET,
AKIKET
GYEREKKÉNT
BÁLVÁNYOZTAM,
KÉSŐBB
SZEMÉLYESEN IS
MEGISMERHETTEM

!

A játékosügynöknek tanári és labdarúgó-szakedzői
diplomája is van
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Tizenhét évesen
felvettek a lembergi
testnevelési egyetemre, futballoztam is az
egyetemi csapatban.
Kiváló eredményekkel
vizsgáztam, harmadikban mégis kirúgtak,
mert kommunistaellenes röplapokat
osztogattam. Azzal a
lendülettel behívtak
katonának. Életem
legszebb két éve volt.
A Balti Flottánál szolgáltam a Finn-öbölben,
egy lakatlan szigeten volt a bázisunk, s
olyan bajtársi szövetség alakult ki a grúz,
örmény, abház, magyar
és még az ördög tudja,
hányféle nemzetiségű
matrózok között, amely
még negyven évvel
később is eltéphetetlen. Leszerelés után
elmentem a Moszkvai
Központi Sportegyetemre, bekopogtattam
a rektor elvtárshoz, s
közöltem, szeretnék
ide járni, mert kirúgtak
a lvovi egyetemről.
A rektor azt mondta,
menjek vissza két hét
múlva. Közben lekérték az anyagomat az
illetékes szervektől, és
amikor visszamentem, a
rektor csak ennyit mondott: Magát legfeljebb
”
Szibériába vehetném
fel egy munkatáborba,
de inkább felveszem az
egyetemünkre.” Egy év
alatt két évet végeztem
el, s pont a moszkvai
olimpia előtt diplomáztam, elhelyezkedtem a
szervezőbizottságban.
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A LOS ANGELES-I OLIMPIA ELŐTT A SZOVJETEKKEL
VOLT EGY SELEJTEZŐCSOPORTBAN A MEZEY
GYÖRGY IRÁNYÍTOTTA OLIMPIAI CSAPAT. ÁPRILIS
25-ÉN JÁTSZOTTÁK A LUZSNYIKIBAN A SORSDÖNTŐ
MECCSET – A SZOVJET CSAPAT SZAKMAI STÁBJÁNAK
TAGJAKÉNT VOLTAM JELEN –, KÉT GÓLLAL KELLETT
VOLNA GYŐZNIÜK A MAGYAROKNAK, DE CSAK
1-0-RA NYERTEK. GYURI KÉRDEZTE TŐLEM, MIÉRT
NEM ÖRÜLNEK A SZOVJETEK A TOVÁBBJUTÁSNAK.
MI MÁR AKKOR TUDTUK, HOGY BOJKOTTÁLNI
FOGJUK AZ OLIMPIÁT. 1984 VÉGÉN TELEPÜLTEM
ÁT BUDAPESTRE, DE A SZOVJET LABDARÚGÁSSAL
NEM SZAKADT MEG TELJESEN A KAPCSOLATOM.
A MÉRKŐZÉSELEMZŐ- MÓDSZEREMET NEMCSAK
MEZEY, HANEM LOBANOVSZKIJ IS ALKALMAZTA.

évek elején Dalnoki Jenővel és Eisemann
Lászlóval – fejtjük tovább a fradista szálat.
– Taskentben volt egy utánpótlástorna, a
magyar csapatot Dalnoki irányította, s az
örök hangulatfelelős, Eisi volt a gyúró. Miután Budapestre költöztem, mindkettőjükkel
jó barátságot kötöttem.
Még ezt megelőzően a szovjet szövetség alkalmazottjaként szinte végigkísérte
1984-ben a magyar csapat menetelését az
Európa-bajnokságon.
– Nehéz volt türtőztetni az örömömet a
szovjetek kispadján, miután a Luzsnyiki
Stadionban a magyar válogatott megnyerte a döntőt – eleveníti fel mosolyogva a
finálét. Az akkori csapatból később Keller
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Józsefet ismerősként köszönthette a Fradiban, Pintér Attilához, az együttes korábbi
játékosához és edzőjéhez hasonlóan.
– Magyarországon a TF-en volt az első
munkahelyem, ahol, mit ad isten, Orosz
Pállal dolgoztam egy szobában, akinek
a fia most a Ferencváros vezérigazgatója – folytatja a kárpátaljai szakember. – Az
MLSZ-ben főtitkárként Páncsics Miklós volt
az első főnököm. Csak felső fokban tudok
róla beszélni. Nagyon nagy hozzáértéssel,
határozottan, a kollégák irányába mégis empátiával irányította az apparátust.
Mindent megtett annak érdekében is, hogy
beilleszkedjek s otthonra leljek Magyarországon.
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Visk Kárpátalján, a Huszti járásban fekszik, több mint
nyolcezer lakosa van, akiknek a fele magyar
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Az MLSZ alkalmazottjaként ismerkedett
meg Novák Dezsővel is, aki akkor az olimpiai válogatottat irányította.
– Dezsőhöz, csakúgy, mint Eisihez, különös
kapcsolat fűzött. Én intéztem Dezső szaúdi
szerződését az al Ittihadnál, sőt egyszer
Viskre is eljött hozzánk. Nem csupán a
szüretből vette ki a részét, hanem játszott
a helyi öregfiúk csapatban is. Dezső és Eisi
családjával a haláluk után is tartjuk a kapcsolatot – beszél a szoros kötelékről.
Ki ne emlékezne rá, hogy az 1995-ös
Bajnokok Ligája-szereplés idején Novák
Dezső volt a Ferencváros vezetőedzője –
Vincze Ottó pedig a csapat meghatározó
játékosa.

!

Varga Sándor lányának
Mezey György a keresztapja
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1988-BAN A MAGYAR LABDARÚGÓ-SZÖVETSÉG
EDZŐBIZOTTSÁGÁNAK TITKÁRAKÉNT RÉSZT
VETTEM EGY KONFERENCIÁN OLASZORSZÁGBAN.
OTT PANASZOLTA NEKEM DINO ZOFF, A JUVENTUS EDZŐJE, HOGY NEM TUDJÁK MEGÉRTETNI
MAGUKAT A JÁTÉKOSAI ZAVAROVVAL, MERT
AZ OROSZ JÁTÉKOS GONDOLATAI MINDIG EGY
ÜTEMMEL AZ OLASZOKÉI ELŐTT JÁRNAK. MONDTAM NEKI, KELLENE MÉG EGY OROSZ A CSAPATBA, MONDJUK ALEJNYIKOV. PÁR NAP MÚLVA HÍV
TELEFONON ALEJNYIKOV: HALLOM, SÁNDOR,
”
AJÁNLOTTÁL A JUVENTUSHOZ, MÁR LE IS SZERZŐDTETTEK, NAGYON KÖSZÖNÖM!” HÁT ÍGY
KEZDŐDÖTT AZ ÜGYNÖKI KARRIEREM.
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A MAI NAPIG
VISK AZ OTTHONOM, LÉTREHOZTAM
EGY ALAPÍTVÁNYT,
AMELYNEK
SEGÍTSÉGÉVEL – MÁSOKAT IS
BEVONVA –
TÁMOGATOM
A TELEPÜLÉST, AHOL
SZÜLETTEM.
VAN LAKÁSOM BUDAPESTEN ÉS
LONDONBAN
IS, TÍZ ÉVEN
ÁT ÉLTEM
SZAÚD-ARÁBIÁBAN. A
FELESÉGEM
OROSZ, A
NAGYOBBIK
LÁNYOM FÉRJE FRANCIA
ÉS AMERIKAI,
AZ UNOKÁM
LONDONBAN
LÁTTA MEG A
NAPVILÁGOT,
TEHÁT ÖT
ÚTLEVELE IS
VAN. MÉGIS,
SZENT DOLOG, HOGY
MAGYAR
VAGYOK, S A
LÁNYOM ÉS
AZ UNOKÁM
IS AZ.
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– Ottónak az edzője is voltam. Egy svédországi tornán én vezettem az U16-os válogatottat, amelynek ő volt az egyik erőssége. Jó érzéssel hallottam vissza többször
is, hogy Ottó szerint én voltam a legjobb
edző, akivel valaha együtt dolgozott... –
említi büszkeséggel.
Carlos Alberto Parreira, Andrej Kancselszkisz, Hriszto Sztojcskov, Oleg Luzsnij, Sergei
Rebrov és persze Kádár Tamás – felsorolni
is sok lenne, Varga Sándor hány kiválóság
szerződését intézte. Legnagyobb sportdiplomáciai bravúrjának mégis azt tekinti, hogy
1990-ben sikerült megvalósítania a Fradi
kárpátaljai vendégjátékát.
– Még állt a vasfüggöny, létezett a Szovjetunió, amikor a Ferencváros Beregszászban
vendégszerepelt – meséli. – Albert Flórián
volt a küldöttség vezetője, Szűcs Lajos
a csapat edzője, Magyar Zoltán pedig
a technikai vezető. Hatalmas élményt
jelentett az ottaniaknak a Fradi játéka,
megtörtént velük az, ami futballszurkolóval
soha: a saját csapatuk ellen, a Fradinak
szurkoltak. Az eseményről film is készült, ez
is hozzájárult ahhoz, hogy a huszonöt éves
jubileumon a parlamenti válogatott utazott
el hozzánk és lépett pályára Beregszászon.
Természetesen szóba került, miként is
vetődött fel annak az ötlete, hogy Sergei
Rebrov a Ferencvároshoz szerződjön.
– Ügynökként az volt az első kapcsolatom a Fradival, hogy idehoztam Szergej
Kuznyecovot – kezdi a legelején. – Akkor,
amikor itt még az volt a szlogen, hogy:
Ruszkik, haza!, Szergej CCCP feliratú
pólóban jelent meg. Nyilasi Tibor – akivel
szintén jó barátságot ápolok – mondta
is neki, ezt azért nem kellene, vegye le a
pólót. Kuznyecovot aztán megkedvelte a
Fradi-tábor, és ő is a klubot. Máig itt él,
s hűséges fradista, sőt játékosmegfigyelőként segíti az FTC-t. Ő említette nekem,
hogy annak idején mennyire bosszantotta,
amikor a Bajnokok Ligájában elengedte
Raúlt, s a Fradi emiatt játszott csak 1-1-es
döntetlent a Real Madriddal... Az az álma,
hogy megint nagy legyen a csapat. Beszélgettünk, szöget ütöttek a szavai a fejembe,
aztán amikor úgy fordult a dolog, hogy a
Fradi edzőt keres, akkor Pados Péter segít-
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AMIKOR A NYOLCVANAS ÉVEKBEN AZ
MLSZ-BEN DOLGOZTAM, SZERKESZTETTÜNK EGY LAPOT KISPAD CÍMMEL. MEZEY GYÖRGY, VEREBES JÓZSEF, GARAMI
JÓZSEF, CSANK JÁNOS, BICSKEI BERTALAN ÉS MÉG SOKAN MÁSOK LELKESEN
VETTEK RÉSZT EBBEN A MUNKÁBAN.
IGAZI SZAKMAI PEZSGÉS JELLEMEZTE
AKKOR AZ EDZŐTÁRSADALMAT. ÉN
MOST SEM TUDOK MÁST MONDANI,
MINT HOGY TANULNI, DOLGOZNI KELL.
NEM TARTOM SZERENCSÉSNEK, HOGY
A BAJNOKSÁG ELSŐ ÖT HELYEZETTJÉNEK KÜLFÖLDI EDZŐJE VAN, JÓ LENNE
MINÉL TÖBB MAGYART LÁTNI, DE EHHEZ
ALÁZATOSAN, KEMÉNYEN KELL DOLGOZNI.

ségével összehoztunk egy találkozót Kubatov Gábor elnök úrral és Sergei Rebrovval.
A tárgyalás előtt ötven-ötven százalékot
adtam a szerződéskötésre, mert Rebrovnak máshonnan több ajánlata is volt.
Aztán kettejük személyes találkozója után
ez az arány kilencven–tízre módosult, már
csak apró részletekben kellett megállapodni. Sokakban felmerülhet, Sergei Rebrov
mit is keres a Ferencvárosnál. Sikert! Ő is
abban érdekelt, hogy a nemzetközi porondon is eredményessé tegye a csapatot. A
szerződését is ennek figyelembevételével
alkottuk meg. S mit ad isten, most az a Gera
Zoltán az egyik segítője, akit már Londonban megismertem, kijártam a meccseire,
nagyon szerettem a játékát, nem hiába
mondogatta jó barátom, Roy Hodgson, a
Fulham Zolinak köszönhette, hogy bejutott
az Európa-liga döntőjébe. Azt látom, Gera
ugyanolyan szorgalmas és alázatos, mint
játékosként, így edzőként is sokra viheti.
Varga Sándor szerint máris meglátszik Rebrov munkája a csapaton, a játékosok egyre
jobban megértik és megvalósítják, amit az
edző akar.
– A téli felkészülés után, a tavasszal Rebrov
elképzelései, azt gondolom, még inkább
megmutatkoznak majd. A bajnoki cím a cél,
de ennél is többet akarunk: végre eredményt a Bajnokok Ligája selejtezőjében.
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A hajdani technikai vezető, Magyar Zoltán máig
tartja a kapcsolatot a kárpátaljai fradistákkal
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AMATŐRÖKRŐL
Futballról írni túlzás. Egyrészt nem vagyok szakember,
másrészt meg mintha mindenki a futballról írna, és aki
nem, az direkt nem – tehát ő is igen. De hát föl lettem
kérve. No meg izgat. Nem nagyon és nem mindig, csak
a nemzetközi térbe kilökött magyar futball szerencsétlenkedése izgat. Még a vébédöntők sem, vagyis amikor
legutóbb a németek egymás után rugdosták a gólokat a
braziloknak, akkor meglepően lelkesedtem. Nem vagyok
függő, nem járok ki, olykor rákapcsolok valamelyik sportadón egy spanyol vagy olasz meccsre, nézem két-három
percig, elkapcsolok. Unom. Nem történik semmi, iszonyúan tudnak, múltkor valamelyik arab bajnokság összefoglalóját nyomatták, jobbnál jobb jelenetek, mindenhol jó a
színvonal. A magyar bajnokságban is. Kivéve nálunk, kivétel a magyar bajnokság, hallom állandóan, ez hülyeség.
1997. október 29-én Berlinben, egy irodalmi est után, a háziasszony fia nyit ajtót. Hat-null, mondja, sírós a képe. Égés a
szerbektől, a Duna közvetíti. Néhány nappal előtte, október
11-én, a finn–magyaron esett az a nemigen rekonstruálható
gól, a követhetetlen flippergolyóként ide-oda pattogó labda
valahogy a finnek kapujában kötött ki. Emlékszem rá, nem
tudnám rekonstruálni. Az a futball (például), hogy ilyesmikre emlékszünk, ha nem is úgy. Szombat volt, erre sem
emlékszem, de utánanéztem. A futballhoz tartozik például,
hogy utánanézek. Előtte fociztunk, a naplómban le van írva,
mi volt, kik voltak. Jó focisták, Zsiráf nevű barátom, az ő
István nevű barátja, Rainer M. János, Farkas Zsolt, Garaczi,
mind lehetett volna profi. Én jó másodosztályú. Garaczi Kű
Lajos, Rainer Szabó Ottó, Farkas Törőcsik András. Zsiráf
Szkukalek Igor, István Pintér Sándor. Pintér pomázi gyerek volt, majdnem egyidősek vagyunk, majdnem fociztunk
együtt. Az 1977. április 30-i, 2-1-es szovjetek elleni meccsen
– Nyilasi, Zombori, Várady, Fazekas (csere), Blohin, Lovcsev,
Burjak, Kipiani (csere) – szétfutotta az oroszokat. Szentistvántelep lenyomta volna Pomázt, Jankovics Bandiból, Sárosi Tibiből bármi lehetett volna. Ez is a foci. Az, hogy kiből mi
nem lesz. Mibe fog, mihez kezd és mibe nem.
Számomra egészen nyilvánvaló, hogy a szenvedélyem sok
mindent elárul saját jellememről és élettörténetemről, s
ugyanakkor úgy vélem, az, ahogy ezt a játékot fogyaszt”
ják”, mindenféle információkat szolgáltat a társadalmunkról és kultúránkról is – írja Nick Hornby. 1995. június 6-án
találkoztunk, ezt az Európa által 1995-ben kiadott, Fociláz
című könyve dedikálásából tudom. Fordítója, a magyar
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Az írásban említett, közismert Nick Hornby, a Fociláz
szerzője hatalmas Arsenal-szurkoló
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– Mellé! – kiáltotta a rádióból
Szepesi, aki bizonytalan
helyen állt. BEREMÉNYI GÉZA: ELŐHANG
íróválogatott tagja, M. Nagy Miklós ismertetett össze
minket, és azt azért megbeszéltük, hogy noha a
szenvedély szót magamra nem vonatkoztatnám, a
futball számomra is az emberi relációkról referál, és
viszonyom hozzá éles tükör.
Faházi János palacsintasütővel pingpongozik bárki ellen. Lángossal pingpongozik a strandon. Profi amatőr.
Egy volt profi az amatőrök közt, már ő is az, de a
profik tudásával az idegrendszerében. 1981. október
31., Mészöly Kálmán a kispadon üvöltözik és ujjong,
káromolja az Urat a norvégok elleni meccsen. Nézed.
Sírj? Nevess? Tulajdonképpen min is nevetünk?
Végh Antal. Igazi amatőr. Dilettáns. Hebrencs, indulattól lendületes könyveket írt. A rendszernek tett
tiszteletköröket levonva stimmel az egész. Ami nem,
az is. A Gyógyít6atlan-ban kiosztja” a mexikói 6 (sőt
”
9) kapott gólt Illovszky Rudolfnak és Mezeynek, Barótinak és Lakat Károlynak, Terpitkónak és Becklnek,
Mester Ákosnak és Szepesinek, Östreicher Emilnek
( egy ilyen típusú embert egy tisztességes nemzeti
”
válogatottnak még az öltözőjébe se volna szabad
beengedni”) és Száger Györgynek. Száger György a
”
Fradi-pálya vécéjének ablakából leste, hogy Dalnoki
Jenő vajon végrehajtatja-e csapatával azt, amit Kutas
kitalált, előírt…” Aranyérmes mondat. A Biszku-káder
Kutas Istvánnak, aki a könnyen kijátszott követel”
ményrendszerrel” a magyar futball korszakában
”
bevezette a diktatúrát”, és idézi Bukovi Mártont, aki
szerint nem olyan egyszerű ez a futball”, ahogy Ku”
tas látja (tanuljanak meg futni és rúgni): a ló tud futni
”
is, rúgni is, de futballozni mégsem!” Beszél a bundahalmokról (a hírhedett MTK–Egyetértés meccsről”),
”
Albert csípőre tett kezéről ( van, aki innen számítja
”
a magyar labdarúgás végleges romlásának kezdetét”) meg arról az anekdotáról, hogyan hajigálták ki a
focisták az ablakon a Picassótól kapott porcelánokat.
Valahogy beügyeskedi magát Tatára, aztán, úgymond, azon gondolkodik, mit nem látott. Egyetlen
”
könyvet és egyetlen mosolyt sem. Reggeltől – estig.”

www.fradi.hu
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NEM CSAK
A BIOLÓGIA...

A kemény és koncentrált munka mellett
sok poénnal és mosollyal színesíti az edzéseket a Ferencváros U9-es labdarúgócsapatának két edzője, Molnár Tamás és
Lengyel Béla. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

www.fradi.hu
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– Béla bácsi, bekötöd a cipőm?
– Hogy a viharba ne, az ország legnagyobb cipőkötője
vagyok!
Noha perdöntő bizonyítékunk nincs ezzel az állítással kapcsolatban, az tény, hogy szinte a mondat végére sem ér az
edző, Lengyel Béla, máris folytatódhat a játék. Két csapatra
bontva, négy a négy ellen játszik a Ferencváros U9-es labdarúgócsapatának egyik fele, míg a másik felének a népligeti fedett műfüves túlsó térfelén labdás koordináció a feladat.
Majd cserélődnek a csapatok, és a kék jelzőtrikós brigád
szemmel láthatóan új színvonalat hoz a játékba. Keményebbek a passzok, gyorsabb a gondolkodás és pontosabb a
befejezés – két perc alatt hármat rámolnak be.
– Az alsóbb korosztályokban összevontuk az előző években különválasztott A és B keretet, és csak a közeljövőben
várható, hogy szűkítünk a létszámon. Emiatt most még
helyenként jelentős a különbség a gyerekek között – magyarázza Molnár Tamás, az U9-es korosztály vezetőedzője.
– Ezzel együtt szépen haladunk, jól dolgoznak a srácok,
fegyelmezési problémánk egyáltalán nincs, a motivációval
sem kell külön foglalkozni. Persze, előfordul gyengébb edzés
vagy lassabb gyakorlat, de gyerekekről van szó, ez törvényszerű. Ilyenkor szoktunk poénkodni: ha épp hétfő van, arra
fogjuk, ha péntek, akkor meg arra. Összességében azonban
elégedett vagyok, három éve dolgozom a Ferencvárosnál,
de ilyen gördülékenyen még egyik csoportommal sem ment
a munka.
Miközben beszélgetünk, a játék nem áll meg, legfeljebb csak
addig, amíg Béla bá magyaráz, megmutat valamit a kicsiknek – a saját stílusában, kicsit viccesen, de mégis komolyan
és érthetően.
– Van olyan edzés is, amikor birkózni kell, de ez most épp
nem az! Hát hogyan passzoljon neked a társad, ha végig az
ellenfél kezét fogod? Szakadj el tőle, lépj be az üres területbe, és akkor megkaphatod a labdát… – halljuk az eligazítást.
Örömteli látni, mennyire tanulékonyak a gyerekek. Miután
a tréner felhívja a figyelmet a labda nélküli mozgás fontosságára, a srácok szinte azonnal meg is valósítják, amit kér.
Persze, arra is jó esély van, hogy nem itt és most hallanak
először erről, csak épp ebben a korban még rendszeresen
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Az FTC Népligeti Sportközpontjában az utánpótlásrészleg
falát Albert Flórián többméteres grafikája borítja
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frissítésre szorul az elmélet… Ugyanúgy pozitív az is, hogy
edzés közben a mosoly folyamatosan visszatérő elem, s
nemcsak azért, mert az edzők egy-egy poénnal mindig
oldják a hangulatot, hanem azért is, mert a gyerekek élvezik,
hogy futballozhatnak.
– A tornákon, meccseken azért megmutatkozik az izgalom
– folytatja Molnár Tamás. – Nekem főleg év elején volt szembetűnő, hogy edzésen parádésan teljesítünk, a tornákon
viszont nem nyerünk párharcot, visszafogottak és lassúak
vagyunk. Ebben léptünk előre a legtöbbet, egyre kevésbé
teszi görcsössé a srácokat a meccsszituáció, de tény, hogy
saját közegben jobban kinyílnak, itt bátrabbak.
Az eredmény ebben a korban még egyáltalán nem fontos,
ugyanakkor jó visszajelzést ad, hogy bármerre jár a Ferencváros U9, jobbára győztesen hagyja el a pályát. Pedig
a versenyeztetést nem könnyű megoldani, mert a keret
huszonhárom főből áll, miközben a tornákon 4+1-es rendszerben folyik a játék.
– Szeretném még intenzívebbre és látványosabbra formálni
a csapat játékát, miközben a fejlődést egyénileg is figyelnünk kell. Törvényszerű a hullámzó teljesítmény, mert a test
rengeteget változik ilyenkor, ha valaki sokat nő hirtelen,
megváltozik a mozgása, visszaesik a teljesítménye, és rendszerint idő kell hozzá, míg utoléri magát. De fejlődünk, akkor
is fejlődnénk, ha nem csinálnánk semmit... A biológia már
csak ilyen, de valójában azért csinálunk is valamit... – zárja
mondandóját nevetve a vezetőedző.
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A Vidi egyszeres válogatott kapusa, Kovácsik Ádám
a Ferencváros utánpótlásában nevelkedett
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Az U9-es korosztályt klubunk két állandó versenysorozatba nevezte be: a Bozsik-torna mellett
a Dunamenti Iskola Gyermek Liga küzdelmeiben
is részt vesz a Ferencváros. Előbbinél még nem
számolják az eredményt, utóbbi kiírásban pedig
tíz forduló után hét győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a második helyen áll a
csapatunk a Grosics Akadémia mögött, megelőzve többek között az MTK-t, a Vidit, az Újpestet és
a Vasast is.

ÖRÖM LÁTNI,
MENNYIRE TANULÉ
KONYAK A GYEREKEK.
MIUTÁN A TRÉNER FEL
HÍVJA A FIGYELMET A
LABDA NÉLKÜLI MOZ
GÁS FONTOSSÁGÁRA,
A SRÁCOK SZINTE
AZONNAL MEG IS
VALÓSÍTJÁK AZT
www.fradi.hu
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Elvétve játszik csak a legerősebb
összeállításában a Ferencváros U15-ös
labdarúgócsapata, ennek dacára akár
a dobogóért is harcban lehet.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
Ahogyan azt az előző lapszámunkban is taglaltuk, a
Ferencváros 2004-es korosztályának három legtehetségesebb játékosa, Dragóner Áron, Szécsi Patrik és
Varga Dominik az egy évvel
idősebbek között szerepel,
pedig velük kiegészülve a
szakemberek véleménye
szerint a Fradi U15 a dobogóra minimum esélyes lenne.
Így sincs azonban messze
ettől az Arany Dávid és Jordáki Norbert által irányított
gárda, hiszen lapzártánkkor
a tizenhatos mezőny ötödik
helyén állt.
Ötmérkőzésenként értékel”
jük a csapat teljesítményét,
és azt mondhatom, hogy
az első ilyen egyeztetésen
messze nem voltunk elégedettek” – magyarázta Arany
Dávid vezetőedző.
Az első periódust egy győzelemmel (az Illés Akadémia
ellen 3-0), egy döntetlennel
(3-3 a Nyíregyháza ellen)
és három vereséggel (6-1
a Honvédtól, 4-2 a Puskás
Akadémiától és 3-2 a Vasastól) hagyta maga mögött a
társaság. Szerencsére az öt
forduló alatt szerzett négy
pont kellően felpaprikázta
a fiúkat, és a lapzártánkig
lejátszott további hét bajnokiból ötöt megnyertek, csak
egyet-egyet adtak döntetlenre, illetve veszítettek el.
Az ősz közepén fiataljaink
sorrendben 3-0-ra nyertek

www.fradi.hu
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Pécsett, 6-0-lal ütötték ki
az Újpestet, 1-0-ra kikaptak
a Viditől, 7-1-re verték a
Kaposvárt és 1-0-ra győztek Kecskeméten, mielőtt
az MTK elleni rangadó
következett volna. Ez az
összecsapás aztán óriási
csatát hozott, 2-0-ra, majd
3-2-re is vezettünk, de végül
nem sikerült itthon tartani a
három pontot. Békéscsabán
ellenben összejött a fordítás,
miután a csapat jól reagált a
váratlan eseményekre – ez
is kiválóan szemlélteti az
együttes erejét.
Péntekről szombatra három
”
játékosom lebetegedett,
vagyis teljesen át kellett
szervezni a taktikát. Ráadásul az akkor utolsó helyen
álló Békéscsaba gólt szerzett, és még jobban saját
kapuja elé tömörült. Küzdős,
brusztolós meccs volt egy
meglehetősen rossz talajú
pályán, ezért váltottunk, a
rövid passzos játék helyett
ezúttal direktebb focit kértem, átálltunk 4-4-2-re, és
sikerült fordítanunk, 2-1-re
nyertünk.”
A vezetőedző hozzátette,
noha az őszi szezonból még
hátra volt három forduló,
amikor értékelést kértünk
tőle, elmondta, elégedett a
csapata hozzáállásával és
teljesítményével is, véleménye szerint dicséretes lenne,
ha sikerülne a szezon végéig
megtartani az ötödik helyet.

Az U15-ös csapatnál Fischer Pál, az FTC és az Ajax
korábbi remek centere is ténykedik pályaedzőként

20/11/18 08:54

FUTBALL #

Nyáron vettük át a csa”
patot, és idő kellett hozzá,
hogy a gyerekek megszokjanak minket, mi pedig őket,
de miután kialakítottuk a
keretet, illetve láttuk az
ellenfeleket, nagyjából az
első hatba kerülést célozhattuk meg. Elégedett vagyok
a gyerekek teljesítményével
és hozzáállásával is, örülnék, ha a szezon hátralévő
részében nem is kerülnénk
hátrébb, de úgy érzem, a
dobogó közelében maradni
ebben az összeállításban
talán erőn felüli produkció
lenne.”
Ha viszont 2018 vége is jól,
vagy legalább a papírforma
szerint alakul, akkor még előrébb telelhet a Ferencváros.
Mindenesetre az ősz utolsó
három fordulójában a Diósgyőr, a Győr és a Debrecen
ellen is esélyesként léphet
pályára a csapat.

!

A csapat Békéscsabán úgy fordított hátrányból, hogy
a cserekapusnak is a mezőnyben kellett szerepelnie
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A támadójáték rendben van – legalábbis az mindenképp
pozitív, hogy a mezőnyben a harmadik legtöbb gólt
a Ferencváros szerezte, lapzártánk előtt tizenkét mérkőzésen harminchármat. A legeredményesebb játékosunk
Földi Dominik Károly, aki tízet vállalt a termésből.

ARANY DÁVID: MIUTÁN KIALAKÍTOTTUK A KERETET, ILLETVE
LÁTTUK AZ ELLENFELEKET,
NAGYJÁBÓL AZ ELSŐ HATBA
KERÜLÉST CÉLOZHATTUK MEG
Három olyan mérkőzést játszott a szezonban U15-ös
csapatunk, amikor az U16-ban edződő három labdarúgó is pályára lépett, és mindhármat kapott gól
nélkül nyerte meg a társaság. Pécsett 3-0-ra, az Újpest ellen 6-0-ra, Kecskeméten pedig 1-0-ra győzött
a Fradi U15, ha a Dragóner Áron, Szécsi Patrik, Varga
Dominik hármas is segítségére volt.

39

www.fradi.hu

20/11/18 08:54

# DIVAT

KARÁCSONY
stresszmentesen

Ha már késő listát készíteni, vagy csak egyszerűen az utolsó
pillanatban vagyunk, akkor mindig jól jön egy olyan összeállítás
kedvenc magazinunkban, ahol mindenkire gondolnak.
Szeretetteljes karácsonyt!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ
FRADI
SHOP

FRADI
SHOP

5

4

2

3

1

FÉRFI

1) Native / Fitzsimmons TrekLite Waterproof bakancs 43 990 Ft / tranzitshop.hu 2) Kalumba / Madagascar Spiced Gin aszalt fügén érlelve
díszdobozban 3999 Ft 3) Springfield / sál 6995 Ft / myspringfield.com 4) Cigarettatárca 2490 Ft / shop.fradi.hu 5) Maurice Lacroix Eliros
Chronographe Albert Florin Limited Edition 349 000 Ft / shop.fradi.hu

www.fradi.hu
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Novemberben a Fradi Shop is részt vett a Black Friday
akciókban, az alkalom stílszerűen a Green Friday nevet viselte
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9

6) Adidas / Performance 21 990 Ft / answear.hu 7) Khaled Hosseini: Papírsárkányok / Libri 3514 Ft / libri.hu
8) LEGO Boost / Kreatív robotok 52 990 Ft / lego.com 9) Ferencvárosi Torna Club / Monopoly társasjáték 14 990 Ft / shop.fradi.hu
10) H2X / Gyerekóra színes szilikonnal 9990 Ft / fashionwatch.hu

Ahogy 2012 óta minden évben, a szurkolók 2018-ban is kedvenc fradista
sportolóik aláírásával igényelhetik az FTC Évkönyvet
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NŐI

1) Tommy Hilfiger / Táska 39 990 Ft / Van Graaf 2) Artistry Studio / NYC Edition 2in1 ajakrúzs 9700 Ft / amway.hu 3) Baroness / kárpitozott
karosszék 79 900 Ft / butlers.hu 4) Crocs / Hótaposó 25 990 Ft / tranzitshop.hu 5) Helly Hansen / Lifaloft Propile mellény
49 990 Ft / hellyhansen.com 6) Paco Rabanne / Pure XS For Her EDP 80 ml 30 500 Ft / Müller–Douglas–Marionnaud
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Decembertől a 90 éves jégkorongszakosztály új mezekkel,
ruhaneműkkel várja az érdeklődőket a Fradi Shopban
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LÁNY

7) Rágógumi-automata 9990 Ft / butlers.hu 8) Foreo Luna / Okos arctisztító készülék speciális bőrérzékelővel 31 990 Ft / foreo.com
9) Rossetti / Karperectrió 1690 Ft / rossettibizsu.hu 10) Yes Studio / File Away mini körömreszelő 1200 Ft / mayfairselection.hu
11) Or TEA? / Ginseng Beauty – Zöld tea ginszenggel 2990 Ft / superfoodfactory.hu 12) The North Face / Téli bakancs 25 990 Ft / answear.hu

!

A Fradi-minibusz már 4. éve járja az országot, hogy minél több helyre eljuttassa a
legújabb ferencvárosi termékeket és a szurkolói kártya regisztrációs lehetőségét
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# KÉZILABDA

Csak Bukarestet
nem vették be
Az ember nem gép –
tartja a mondás, amihez
hozzátehetjük: a két
kategória között létezik
egy átmeneti állapot, az
élsportoló. Az FTC- Rail
Cargo Hungaria női
kézilabdacsapatának
játékosai 2018 őszén
gép és ember erényeit
egyesítették, az őket
sújtó sérüléshullámmal
dacolva így nyerték
meg kilenc bajnoki és
három BL-mérkőzésüket.
A CSM Bucuresti elleni
két összecsapásra
aztán visszavedlettek
egyszerű földi halandóvá
– és kétszer ki is kaptak.
SZÖVEG: BALLAI ATTILA
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Kezdjük a hazai frontokon, annál is inkább, mert ott idén már
nem változik a helyzet. 2019. január 2-án Győri Audi ETO–Ferencváros rangadóval köszönt ránk az új esztendő, a tétet felesleges is ecsetelni. Mindkét csapat simán nyerte eddigi egyaránt kilenc mérkőzését, a győriek gólkülönbsége 109, a Fradié
107. Mivel idén is az alapszakasz oda-visszavágós körmérkőzései alapján alakul ki a végső sorrend, aligha kétséges, hogy
a két szuperrangadó határoz majd az aranyérem sorsáról. Az
FTC első nyolc mérkőzését több mint tíz góllal hozta, a tavalyi
bajnoki hajrá miatt mintha még egyszer megbüntette volna
a Vácot, a 39-18 egészen elképesztő eredmény. A 9. fordulóban, Siófokon a világ B válogatott” vadonatúj csarnokában
”
aztán már meg kellett szenvedni a 31-28-as győzelemért, de a
9 góllal parádézó Schatzl Nadine mellé felzárkózott a sérülése
után gólveszélyességét fokozatosan visszanyerő Klivinyi Kinga.
Ő ezúttal ötöt vágott, és mindenképpen komoly méltatást
érdemel a beállós poszton egyedül maradt Mészáros Rea is.
Eddig védekezőspecialistaként számítottak rá, de négy siófoki
góljával a legjobbkor bizonyította, hogy az ellenfél hatosán is
képes maradandót alkotni.
A Bajnokok Ligája D csoportjában még nem hirdethetünk
2018-as végeredményt sem, mert a Zöld & Fehér nyomdába adása után vívták a kvartett utolsó mérkőzését, a Vipers
Kristiansand–FTC találkozót. Annyi már ezt megelőzően is
biztos volt, hogy e négyesből a német Bietigheim búcsúzott.
Őszinte sajnálatunkra, mert így a középdöntőbe nem vihetik
majd magukkal Kovacsicsék a németektől zsákmányolt négy
pontot. A 28-25-ös idegenbeli és 33-30-as hazai győzelem
emlékét azonban igen, utóbbiét különösen maga Kovacsics
Anikó, aki meg sem állt tizenöt gólig. (Erről bővebben keretes
írásunkban.) Az addig hol bukdácsoló, hol edzőt buktató CSM
Bucuresti viszont éppen a Fradi ellen tért magához tetszhalott
állapotából, és ezt 34-28-as érdi (ugyebár ez a BL-ben az FTC
hazai pályája) erődemonstrációval igazolta.
Így lapzártánk után dőlt el, hogy a Fradi 2 vagy 4 pontot visz
magával a középdöntőbe, ahol a CSM Bucuresti és a Vipers
mellett a C csoportból csatlakozik hozzá a Győr, a Ljubljana és
a Podravka Koprivnica–Thüringer versenyfutás túlélője.
A feladat adott: el kellene csípni e hatos harmadik helyét, így
a Final Fourért zajló negyeddöntőben elkerülni a Rosztovot.
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A BL 5. játéknapját követően Kovacsics Anikó 36 találattal
a góllövőlistán a legjobb fradistaként a 4. helyen állt
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KÉZILABDA #

A tizenöt gólos Kovacsics Anikót önfeledten
ünnepelte a Bietigheim feletti 33-30 után a publikum, őt azonban egy pillanatra sem sodorta el
az eufória, mert amikor odaléptem hozzá gratulálni, poénnak is túl meredek mondattal reagált:
Azért néha játszhatok picit jobban, nem?”
”
De, persze. Például egy ízben még a nagyatádi
ifi csapatban is dobott tizenhetet, na de BL-főtáblán tizenötöt! Olyan is van, aki ezt egy egész
szezonra jól beosztaná. A Fradi és a válogatott
csapatkapitánya hatvan varázslatos percbe sűrítette ezt bele, és érthető, ha a meccs lefújása
után azt mondta: Nem számoltam a góljaimat
”
mérkőzés közben, de éreztem, hogy jól megy a
lövés, és mindig megtalálom a rést a védőfalban. A műsorközlőtől hallottam, hogy tizenöt
gólt dobtam. Egyébként nincs semmi különleges
titkom, szeretek a Ferencvárosban kézilabdázni,
és érzem, hogy bíznak bennem.”
Nemcsak a társak, hanem akár bajba került
szurkolók is. A minap megyei első osztályú
mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett és fél
veséjét elveszített Szalkai Adrienn hangulata
még a kórházban is felderült, amikor a Bietigheim elleni mérkőzés előtt kedvenc játékosa
lépett be hozzá. Egy pillanatig sem volt vitás,
”
hogy meglátogatom, amikor megtudtam, hogy
ez mennyit jelentene neki. Szeretek segíteni
az embereken, és jó volt látni, hogy Adrienn
mennyire örül. Bátorítottam, hogy a kézilabdán
kívül is legyenek céljai, mert nekem is vannak”
– jelentette ki Kovacsics Anikó, akinek azért azt
kívánjuk, hogy egyelőre a kézilabdán belüli”
”
céljait váltsa valóra.

!

Hét ferencvárosi kézilabdázó kapott helyet a franciaországi Európabajnokságra készülő magyar válogatott szűk keretében
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Nyolc forduló után
már sokkal jobban
fest a férfi kézilabda
NB I tabellája,
ugyanis a lapzártánk
előtti négy bajnokiját
egyaránt megnyerte
a Ferencváros.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

VÉGRE
BEINDULTUNK
Férfi kézilabdacsapatunk első
négy fordulóban mutatott teljesítményét még érhette kritika, a
nyolcadik játéknap után azonban derűsebben tekinthetünk
a jövőbe. Együttesünk szépen
lassan kilábalni látszik a sérülések okozta irányítóválságból,
legalábbis Bozo Andjelics vis�szatérése új távlatokat nyitott.
A lényeg, hogy október 13. és
november 7. között négy bajnokit
nyert zsinórban Horváth Attila
csapata, és a tabella felsőházába került. A négy sikerből az
első három könnyedén jött, a
Mezőkövesdet nyolc (27-19), a
Vecsést hat (25-19), a Gyöngyöst
tizenhárom (34-21) góllal vertük,
a Dabas ellen azonban óriásit
kellett küzdeni. Még úgy is, hogy
6-0-lal nyitottunk idegenben, és

www.fradi.hu
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EGYÜTTESÜNK
SZÉPEN LASSAN
KILÁBALNI LÁT
SZIK A SÉRÜ
LÉSEK OKOZTA
IRÁNYÍTÓVÁLSÁGBÓL,
LEGALÁBBIS
BOZO ANDJELICS
VISSZATÉRÉSE
ÚJ TÁVLATOKAT
NYITOTT

az utolsó tíz percre is plusz öttel
fordultunk – Kovacsics Péter végül két másodperccel a dudaszó
előtt lőtte a győztes gólt.
A december közepén kezdődő bajnoki szünetig öt fordulót
kell(ett) még abszolválnia a
gárdának, és a négy megnyert
meccs után önbizalommal telve
várhatjuk a hajrát. A papírforma
szerint az öt meccsből három
(Veszprémben, Csurgón és Balatonfüreden) nehéznek ígérkezik,
kettőn viszont esélyesként lépünk
pályára (itthon a Cegléd és a
Budakalász ellen is). Ha pedig az
említett öt bajnokiból legalább
hármat megnyernénk, kis szerencsével akár már a bajnokság
felénél odaérhetnénk az idény
előtt megcélzott első öt hely
valamelyikére.
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Ancsin Gábor és Schuch Timuzsin továbbra is tagja
a magyar válogatott keretének
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TÉNYLEGES
JÖVŐKÉP
A FIATALOKNAK
Szépen erősödik a Ferencváros
kézilabda-utánpótlása férfivonalon is – az elmúlt két évben
sorra mutatkoznak be nálunk
az élvonalban a fiatal magyar
tehetségek. Ráadásul a nyáron tíz
év után visszatért az ország egyik
legelismertebb utánpótlásedzője,
Bari-Nagy Lajos, aki 1978-tól harminc éven át játszott és dolgozott a Fradinál. A szakember az
U15-ös csapat irányítását vette át,
amely nyolc forduló után nyolc
győzelemmel, a legkevesebb gólt
kapva, a második legtöbbet szerezve vezette a bajnokságot.
Természetesen fontos az
”
eredmény, de mint a Ferencvárosban minden utánpótlás-korosztályban, úgy nálunk is az az
elsődleges, hogy kineveljük a
jövő NB I-es magyar játékosait,
ezért szerepelünk mi is idősebbek között – mondta Bari-Nagy
Lajos. – Emellett az is a célunk,
hogy egyfajta kiemelt utánpótlásbázist alakítsunk ki a Ferencvárosnál, hogy ne minden gyerek
a NEKA-hoz vagy Veszprémbe
menjen. Szeretnénk, ha főleg
a budapesti, de akár a vidéki
fiatalok is itt kézilabdáznának.
A Ferencváros férfiszakosztálya
egyre komolyabb célokra tör,
ráadásul a felnőtt csapatban
folyamatosan mutatkoznak be a
magyar fiatalok. Arról nem is beszélve, hogy egyedül az FTC-nek
van a fővárosban felnőtt férfi NB
I-es együttese, így a gyerekeknek
tényleges jövőképük lehet, ha a
Fradit választják.”

Családban marad
A legtöbb fradista lelkébe égett, amint női
kézilabdacsapatunk kapitánya, Kovacsics
Anikó döntetlen állásnál a lefújás előtt hat
másodperccel labdát szerez, végigrobog
a pályán és a Vipers Kristiansand kapujába lő. Szinte hihetetlen, de öccse, a férfi
együttesünket erősítő Kovacsics Péter néhány héttel később ugyancsak egy utolsó
másodperces, ráadásul bal kézzel lőtt góllal
hozta a meccset a Dabas ellen.
Az öltözőben egyből megkaptam a srá”
coktól, hogy Ani után én is ilyen gólt szereztem, és azt is elvárják, hogy két meccsel
később hozzá hasonlóan én is tizenöt gólt
lőjek… – mondta nevetve Kovacsics Péter. –
Nekem amúgy nem olyan különleges, hogy
bal kézzel lőttem gólt, mert mindkét kezemet tudom és szoktam is használni, ebben
a szituációban pedig ez volt a legjobb és
leggyorsabb lehetőség.”

!

Anikónak és Péternek van még egy testvére, Ferenc, aki
szintén kézilabdázik, a másodosztályú Nagykanizsát erősíti
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# VÍZIPÓLÓ

VISSZATÉRT

A CSAPATKAPITÁNY
Egyéves pihenő után remek játékkal tért vissza
a magyar férfi vízilabda-válogatottba Varga
Dénes; vezérletével a nemzeti csapat két
magabiztos győzelmet aratott. Dumira az idény
során a Ferencvárosban is nagy feladatok várnak.
SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL

www.fradi.hu
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Varga Dénes 2008-ban, Pekingben 25 évesen
ünnepelhetett olimpiai győzelmet
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A magyar férfi vízilabda-válogatott idei nyara felemásra sikeredett, hiszen csapatunk a budapesti világligaezüst és a berlini
világkupa megnyerése között
története második legrosszabb
Európa-bajnokságát zárta. Az
1989-es bonni kilencedik hely
után 2018-ban csak a nyolcadik
helyet szerezte meg nemzeti
együttesünk a barcelonai Eb-n.
Ráadásul három olyan eredmény
is született a nyári tornákon,
amelyek korábban elképzelhetetlennek tűntek. Németországgal
előbb 4-4-es döntetlent játszottunk, majd 12-10-es vereséget
szenvedtünk tőle, a kontinenstorna utolsó mérkőzésén pedig
9-8-ra kikaptunk attól az Oroszországtól, melyet a 2000-es sydney-i olimpia döntőjében 13-6-ra
kiütöttünk.
Helyére kell tennünk a dolgokat,
”
mert a mindenkori magyar válogatott jobb a mindenkori német
válogatottnál.” Ez a mondat attól
a Varga Dénestől hangzott el, aki
14 év után először csak televízión
keresztül nézte a válogatott mérkőzéseket. Napjaink és minden
idők egyik legjobb vízilabdázója
ugyanis a tavalyi világbajnoki
döntő után bejelentette, hogy a
következő idényt teljes egészében kihagyná válogatott szinten,
és a pihenésre koncentrálna.
Azóta eltelt egy év, mely alatt
a Ferencváros klasszisa Európa
Kupát és magyar bajnoki címet
nyert a zöld-fehérekkel, de a
klubszezon alatt és a nyár főeseményein a válogatott sapkáját
nem húzta fel. Most azonban úgy
döntött, hogy ismét a szövetségi
kapitány és a csapat rendelkezésére áll, döntését pedig közleményben hozta nyilvánosságra
(lásd keretes írásunkat). Varga
Dénes októberben játszott ismét
a válogatottban – éppen a né-

!

Klasszisunk egyetlen külföldi klubja a horvát
Primorje Rijeka volt 2010 és 2014 között
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MADARAS NORBERT VISSZA
VONULÁSA UTÁN VARGA ZSOLT,
AZ FTC-TELEKOM VEZETŐEDZŐJE
VARGA DÉNEST BÍZTA MEG
A MEGTISZTELŐ ÉS EGYBEN NEHÉZ
CSAPATK APITÁNYI TEENDŐKKEL
metek és az oroszok elleni világliga-selejtezőn.
A fentebb idézett mondatot a visszatérése
előtt nyilatkozta a magyarok csapatkapitánya. A Vargával kiegészült válogatott pedig
helyreállította a világ rendjét, s alaposan
visszavágott a korábbi eredményekért. Németországot 17-9-re, Oroszországot pedig
15-8-ra verte, utóbbi találkozón öt góljával
Varga Dénes volt a mezőny legeredményesebb játékosa.
Egyébként is elmondható Varga Dénesről,
hogy nagyon jó formában kezdte a szezont mind a válogatottban, mind klubcsapatában, a Ferencvárosban. A Bajnokok
Ligájában a Dinamo Moszkva és a Steaua
Bucuresti ellen is a meccs egyik legeredményesebb és legjobb játékosa volt.
Káprázatos csuklómozdulatokkal szerzett
találatai mellett remek gólpasszokat is
kiosztott társainak.
Tette mindezt már csapatkapitányként, hiszen Madaras Norbert visszavonulása után
őt bízta meg a megtisztelő és egyben nehéz feladattal Varga Zsolt, az FTC-Telekom
vezetőedzője. Úgy tűnik mindenesetre,
hogy Varga Dénesnek jót tett a nyári pihenő, mely alatt egyébként kemény alapozást
végzett a szezonra.
Szükségünk is lesz a klasszisára, hiszen
november 30-án, a Zöld & Fehér legújabb
száma megjelenésének napján az Európai
Szuperkupa elhódításáért ugrik medencébe
a Ferencváros. A magyar bajnok a Bajnokok Ligája címvédőjét, a görög Olympia
kosz Pireuszt fogadja a Császár–Komjádi
Sportuszodában, ahol a klubvízilabda
csúcseseményét láthatják a kilátogatók.

49

VARGA
DÉNES
KÖZLEMÉNY
KEDVES
SZURKOLÓK!
A riói olimpia
után kimerültnek
éreztem magam,
ezért szerettem
volna egy nyarat a
feltöltődésre és a
családomra szánni.
A 2017-es hazai
világbajnokságot
semmiképpen sem
akartam kihagyni,
és bár a döntőt
végül elvesztettük,
egy percig sem
bántam meg, hogy
eltoltam egy évvel
a pihenést. Köszönöm ezúton is a lehetőséget, és újra
a legjobb tudásom
szerint állok a
magyar válogatott
rendelkezésére.
Tisztelettel,
VARGA DÉNES
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# ZÖLD SZALON

Hegyormok
és lankák

Zalaegerszegen, 0-0 az Üllői úton a Péccsel, ám
eme antimesterhármas” után idegenbeli siker
”
a Videoton és az Újpest ellen. Azaz 10 mérkőzésből 6 győzelem az egyértelműen erősebb, 1
döntetlen és 3 vereség a gyengébb riválisokkal
szemben. A bajnokságot az Újpest három pont
különbséggel nyerte az FTC előtt, kiesett a Dorog és a Szeged.
1979. március 10-én az évtized legszerencsétlenebb vereségét szenvedte el a Martos, Bálint,
Rab, Nyilasi, Ebedli, Szokolai, Magyar fémjelezte
gárda a nevenincs játékosokból álló Székesfehérvári MÁV Előre kies pályáján; Lazsányi a 90.
percben alakította ki az 1-0-s végeredményt,
mondani sem kell, hogy a derék fehérvári vasutasok kipottyantak az NB I-ből.
Mint a Kaposvár 1988 májusában, reménytelen
utolsóként, hat ponttal lemaradva az eggyel
előrébb zárt Debrecen mögött. A somogyiak
egyetlen oka az örömre azon a tavaszon a Ferencváros feletti 1-0-s diadal volt, a 80. percben
becserélt Bócz élete első NB I-es gólját a 82.
percben jegyezte. Ahogyan egy éve, a Haladás
akkor éppen 2-1-es bravúrja alkalmával a 17 éves
csereember, Kiss Tamás a 84. percben.
Ezzel el is érkeztünk a mába. Évszázados
tapasztalat, hogy az ország legeldugottabb
szegletében is az év fő eseménye a Ferencváros fellépése, és ha sikerül megfricskázni a
legnépszerűbb, legeredményesebb klubot, az
önmagában kifényesíti a szezont. Érthető, ha e
mérkőzések a mindenkori ellenfelek számára nagyobb ingert jelentenek.
Csakhogy ha nincsenek ezek a nüanszok, a
harmadik csillag már régen ott pompázna a
Ferencváros mezén. E cikk nyomdába adásakor
a tabellán utolsó előtti Kisvárda vendégjátékát
várjuk a Groupama Arénában. Figyelem, a vetélytársnak már kettővel több pontja van, mint a
katicának.

A Haladás a labdarúgó NB I 14. fordulójában
1-0-ra verte a Ferencvárost, ezzel Szombathelyen zsinórban harmadszor győzte le a Fradit.
Mégsem állíthatjuk, hogy a Hali” legszebb nap”
jait éli, történetesen előző négy meccsén gólt
sem rúgott, az 1-0-s siker után is a tabella utolsó
helyén kókadozott, Horváth Ferenc vezetőedző
szokásos öniróniájával úgy fogalmazott, nyolc
pontjukkal így legalább már a katicabogarat
megelőzték.
Az FTC ifjú és vehemens hívei ilyenkor gyakran
berzenkednek úgy, hogy ez példátlan. Pedig
dehogy az. A Ferencvárossal többször előfordult, hogy miközben ködbe vesző magaslatokat
hódított meg, el-elbotlott egy szelíd lankán.
Némi múltidézést igazán megér a téma. Napjaink szurkolója talán már azt sem tudja, hogy volt
egyszer egy Pereces nevű csapat, amely termé”
szetesen” nyomtalanul tűnt el az élvonalból, de
1947 áprilisában azért 3-0-ra megleckéztette az
FTC-t. Bizonyos Kertesi Ignác mesterhármast ért
el, harmadik gólja után örömében megrángatta a
hálót, ezzel ledöntötte a felső kapufát, a meccs
félbe is szakadt. (Újrajátszották, 0-0-ra mentek,
de végül a 3-0-t fogadták el hivatalos végeredménynek. A Perecest ez sem mentette meg.)
Az 1963. őszi, egyidényes bajnokság utolsó két
fordulójában a zöld-fehéreknek egyetlen pontot
kellett volna szerezniük a Szeged és a Dorog
ellen, a papírforma két gólzáport ígért. Ezzel
szemben két 2-1-es vereség lett a vége, utóbbi
helyszínen Szuromi a 85. percben lőtte szét a
Fradi aranyát.
Az 1973/74-es szezont nem Dorogon zárták, hanem ott kezdték Bálinték, méghozzá 1-0-s fiaskóval. Annak az idénynek az első tíz mérkőzése
tökéletes képe a Ferencváros kétarcúságának:
a dorogi blama után sorrendben a Csepel, a Vasas, a Honvéd és az MTK legyőzése következett,
majd 2-1-es hazai vereség a Szegedtől, 1-0-s

www.fradi.hu

FIN_050_ZF_1812_Publi_3.indd 50

BALLAI ATTILA

50

!

Détári Lajos vezetésével az egyik vidéki hírverő meccsre tartva
másik faluban állt meg a csapat. Nagyot néztek a helybéliek...

21/11/18 14:04

FRADI SHOP - GROUPAMA ARÉNA
1091, Budapest, Üllői út 129. | +36 1 455 2396 | fradishop@fradi.hu | shop.fradi.hu
NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Szombat: 10:00-19:00 | Vasárnap: ZÁRVA

# JÉGKORONG

MÉLTÓ
születésnap
Az 1920-as évek Magyarországán sportkedvelő körökben központi
kérdés volt, hogy a jégen ütőkkel űzött labdás játékot, a bandyt,
vagy pedig a kanadai stílusú jégkorongot népszerűsítsék. A kérdés
hamar eldőlt, 1927-ben megalakult a Magyar Jégkorongszövetség,
majd egy évre rá a Ferencvárosi Torna Club is döntő lépéseket tett
az ügyben. Az FTC vezetői 1928. október 28-án üléseztek a Városligeti Műjégpályán, és ünnepélyesen megalapították az FTC jégkorongszakosztályát. Ezzel kezdetét vette egy páratlan sikertörténet,
amelyet az évtizedek során 25 bajnoki cím, 14 Magyar Kupa-elsőség,
egy emlékezetes BEK-menetelés, valamint számos legendás játékos
övezett, és amely most fordult jubileumi, 90. évébe. A szakosztály
pedig úgy döntött, nem is ünnepelhetné máshogy a jeles évfordulót,
mint az örök rivális Újpest elleni jubileumi derbivel, méghozzá impozáns körülmények között, a budapesti Tüskecsarnokban.
Mert október 28. ünnep volt a ferencvárosi jégkorong életében,
még akkor is, ha a Fradi a legutóbbi, 1997-es magyar bajnoki címe
óta finoman szólva sem szerepelt az elvárásoknak megfelelően.
2018 nyarán azonban a szakosztály életében komoly változások
történtek. Az együttes új névadó főtámogatót kapott, az FTC-Telekom élére pedig Fodor Szabolcs személyében egy fradista nevelésű, játékosként több mint ötvenszeres válogatott szakember került,
aki új, friss szemlélettel és új játékoskerettel kezdte meg az újjáépítést. Ennek eredményeképpen a csapat szinte főnixmadárként
támadt fel hamvaiból, szeptember 14-e óta nem talált legyőzőre, s
az Erste Liga éllovasaként várta a derbit.
A jegyek döntő többsége elkelt elővételben, telt ház, 2200 néző és
különleges hangulat fogadta a jégre lépő feleket, a Fradi ráadásul
a csapat történetének legelső dresszét idéző, kizárólag erre a mérkőzésre gyártott retrómezben korcsolyázott ki a jégre. A találkozó
felvezetéseként az UTE szakosztályvezetése ajándék mezzel lepte
meg az FTC-Telekom szakmai igazgatóját, Hudák Gábort, valamint
csapatmenedzserét, Pap Gábort. A mérkőzés ünnepélyes korongbedobással kezdődött, amelyet a Ferencváros jelenlegi legidősebb,
még élő jégkorongos magyar bajnoka, Simon V. László, illetve az
utánpótlásunk legifjabb reménysége, Bernáth Botond végzett el
közösen.
Ahogy vártuk és reméltük, olyan jól kezdtek a fiúk. A 11. percben
Hardi Richárd visszatett korongjára üresen érkezett Roczanov
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Győztes jubileumi
hokiderbivel ünnepelte
fennállása 90.
évfordulóját az FTC
jégkorongszakosztálya.
SZÖVEG: BOLDIZSÁR MÁRTON

Dezső, és közelről a vendégek kapujába vágta a korongot. A gól megadta az
alaphangot, továbbra is mezőnyfölényben
hokiztunk, aminek a második húsz percben meglett az eredménye: Braden Walls
duplázta meg az előnyt emberelőnyben.
A záró harmadban már kicsit tördeltük is
a játékot, de abszolút a mieink akarata
érvényesült. A Fradi 2-0-ra megnyerte a találkozót, és kezdődhetett a hetek óta várt,
hőn áhított ünneplés.
A ferencvárosi jégkorong méltó születésnapja volt ez a nap, és egyben remek alap
a jó folytatáshoz, a rájátszásban elérendő
rég nem látott sikerekhez.

Ligarekord
Az FTC-Telekom a győztesen
megvívott Jubileumi Hokiderbi
után még két mérkőzést játszott
az Erste Ligában a novemberi
válogatott szünet előtt. A sereghajtó Vasast nehezen, a tabella
utolsó előtti helyén álló Hokiklub
Budapestet könnyed játékkal
győzték le Tóth Adriánék. És
hogy mi ennek a jelentősége?
Az, hogy a Fradi ezzel zsinórban
17 mérkőzésen maradt veretlen,
amivel átadta a múltnak a MAC
2015/16-ban felállított ligarekordját, és immáron csúcstartó. És hol
van még a vége…

!

1970 és 1980 között zsinórban tízszer
a Fradi volt a bajnok

21/11/18 08:41

JÉGKORONG #

A FRADI A CSAPAT
TÖRTÉNETÉNEK
LEGELSŐ DRESSZÉT
IDÉZŐ, KIZÁRÓLAG
ERRE A MÉRKŐZÉSRE
GYÁRTOTT
RETRÓMEZBEN
KORCSOLYÁZOTT KI
A JÉGRE
!

Hokisaink vezetőségéből Hudák Gábor szakosztályvezető
8-szoros, Miczkievicz Tibor ügyvezető 5-szörös bajnok
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A győztes derbi után
Fodor Szabolcs vezetőedző és Nagy Gergő
csapatkapitány is boldogan értékelt:
Méltóképpen ünnepel”
tük meg az évfordulót.
Szeretném megköszönni a szurkolóknak,
hogy ilyen hangulatot
teremtettek, és megtöltötték a lelátókat.
Ennek a társaságnak
így, együtt ez volt az
első olyan meccse, ahol
ennyi fradista előtt szerepelt. Nagyon készültünk rá, a szívünk vitt
előre minket a meccsen,
sikerült megőrizni a
hidegvérünket, és szép
győzelmet arattunk.
Most már szeretnénk,
ha Pesterzsébeten is
ki kellene tennünk a
megtelt táblát” – fogalmazta meg kívánságát
csapatkapitányunk.
Egy derbire mindig
”
úgy kell készülni, nehogy a tét agyonnyomja a fejeket. El kell
terelni a játékosok figyelmét, és úgy kell idejönni, hogy ne gondoljanak túlságosan bele
a mérkőzés súlyába.
Ezt a hangulatot, amit
a szurkolók teremtettek, még én se nagyon
éltem át edzőként, jó
lenne ehhez hozzászokni! De a lényeg, hogy
sikerült a születésnapot
ilyen méltó körítéssel és
közönséggel, valamint harcos, kemény
játékkal és az ősi rivális
elleni győzelemmel
széppé tenni” – értékelt
a vezetőedző.
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# SPORT&EGÉSZSÉG

-170°C
A sport a
szélsőségekről
is szól. A vélt és
valós határok
folyamatos
feszegetése
nélkülözhetetlen
összetevő a
végső siker
elérésében.
Ebben pedig
egy igazán
elhivatott
versenyző
nem ismer
akadályokat –
mínusz
170 Celsiusfokban sem.

JÓTÉKONY
MÍNUSZOK

SZÖVEG:
SZITA MÓNIKA
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A Népligetben nemcsak a labdarúgók, hanem a női
kézilabdázók öltözőjében is van szauna

20/11/18 12:39

SPORT&EGÉSZSÉG #

FAGYBAN GYÓGYULNI

A KEZELÉS
ALATT A BŐR
HŐMÉRSÉKLETE
0 CELSIUS-FOKRA
CSÖKKEN, MAJD
A KÚRÁT KÖVETŐ
NÉHÁNY ÓRÁBAN
A VÉRKERINGÉS
ÉLÉNKÜLÉSÉVEL
EGYÜTT
FELMELEGSZIK
35 CELSIUSFOKIG, HOGY
EGYENSÚLYBA
HOZZA A
SZERVEZETET.
EZ IDŐ ALATT
KÖRÜLBELÜL
1000-2000 KCAL
ENERGIÁT ÉGET
EL A TESTÜNK.
!

Schuch Timuzsin nagyatádi születésű, amely a ”parkok,
szobrok, fürdők” városaként ismert
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Régóta ismert a jég és a fagyasztás jótékony hatása a sérülések, ízületi
panaszok kezelésében, de az utóbbi évek vívmányai gyökeresen átformálták az extrém hideg fogalmát. Mindennek kézzelfogható lenyomata
a krioszauna, mely csak nevében idézi fel bennünk egy forró párafürdő
élményét, lényegét tekintve pont a másik végletet képviseli. A fagyterápia
során a szervezetet nagyon rövid időre (2-3 percre) mínusz 120 és 170
Celsius-fok közötti hőmérsékleten sokkoljuk. A szerkezet maga egy felül
nyitott, a fejet nem takaró hengerszerű kabin, mely szigorúan száraz levegővel dolgozik. A kiinduló mínusz 40 Celsius-fok körüli közeg barátinak
számít, innen hűl tovább fokozatosan a gép belső tere a kezelés 180 másodperce alatt, megközelítve – de át nem lépve – a tűrőképesség határát. A
teljesen páramentes levegő ebben kulcsfontosságú, ez garantálja ugyanis,
hogy az emberi test ilyen szélsőséges környezetben se szenvedjen fagyási
sérüléseket. Zéró víztartalom mellett nem indulhat el jegesedés, ami adott
esetben a bőrön égési sérüléseket okozhatna – ahogy az más, hasonló
elven nyugvó kúrák esetében tapasztalható.

MEGÉRI (JÉG)KEMÉNYNEK LENNI
A krioszauna filozófiája a szervezet vészjelző rendszerének beindítására épül.
A szokatlan hőmérséklet hatására ugyanis a test úgy érzékeli, működését ellehetetlenítő állapotok közé került, ezért a túlélés jegyében minden funkcióját
optimálisra kapcsolja. Ennek nyomán mozgósítja az öngyógyító mechanizmusokat, és nagy mennyiségű, korábban blokkolt energiát szabadít fel. A
hazugság ebben az esetben kifizetődik, hiszen védőpajzsunk néhány perces
stimulálása megannyi kedvező élettani hatással bír. A krioterápia nyomán
javul az anyagcsere, erősödik az immunrendszer, gyorsabban gyógyulnak a
sérülések, csökken a fájdalom, és beindul az izomszövet regenerációja. Bónuszként a szervezet endorfint, vagyis boldogsághormont is termel, azaz javul
az általános kedélyállapot. A vacogás és megfázás során tapasztalható egyéb
kellemetlenségek helyett tehát egy rendkívül különleges minikaland ez, mely
a mínuszokból csupa pozitívumot farag.

A HIDEG SEM TALÁL FOGÁST RAJTA
Erről ad megerősítést férfi kézilabdacsapatunk csapatkapitánya, Schuch
Timuzsin is, aki már több ízben élvezte a krioszauna rövid, de annál intenzívebb vendégszeretetét. „Bár a legtöbben fenntartásokkal közelednek ehhez
a fagyos terápiához, és van bennük egy egészséges félsz az extrém hideggel
szemben, én már ismeretlenül is pozitív töltetű kíváncsisággal méregettem
a szerkezetet” – idézi fel az első találkozásukat védőfalunk alappillére.
Hozzáteszi: a kabinba belépve az első másfél percben nem is érzett semmi
különlegeset – noha már akkor is kemény mínuszok dolgoztatták szervezetét. „A második etap már valóban intenzívebb, ehhez kell némi kitartás.
Ráadásul maga a gép is egyre jobban belejön a hideggyártásba, így nem
mindegy, hogy a nap elején kerülsz sorra, vagy néhány órával később.” Mint
mondja, az alapvető utasításokat betartva mindenkinek egyénileg kell kitapasztalnia, számára hogy áll össze az ideális kúra, de ha ez megvan, biztosan
jó élményekkel gazdagodik. „És nem pusztán a gépben töltött 3 percet értem
ide. Nekem edzés után kifejezetten jólesik egy frissítő kör a fagyszaunában,
ami a közérzetemre is jó hatással van. Ráadásul szeretem megfejelni mindezt
egy masszázzsal is. A kettő együtt verhetetlen regeneráló kúra.”
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# RECEPT

TÖLTÖTT
ÉDESBURGONYA
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 10 perc
SÜTÉSI IDŐ: 60 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

+
+
+
+
+
+
+
+

HOZZÁVALÓK
(2 SZEMÉLYRE):
2 nagyobb édesburgonya
kevés extraszűz
olívaolaj
fél csésze főtt köles
1 paradicsom
feta sajt
csírakeverék
só, bors
A TÁLALÁSHOZ:
sült kápiapaprikakrém
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FOTÓ: Pyszny László

+ Melegítsd elő a sütőt 180
fokra. Mosd le alaposan az
édesburgonyákat, kend
meg a héját olívaolajjal,
sózd és szurkáld meg néhány helyen villával. Alufóliával bélelt tepsin kb. 50–60
perc alatt süsd puhára.
+ Amíg sül, készítsd el a
tölteléket. A paradicsomot
vágd apró kockákra, a fetát
morzsold össze vagy vágd
kockákra, és keverd össze
őket a főtt kölessel, majd
ízlés szerint sózd, borsozd.
+ Ha kissé kihűlt az édesburgonya, vágj rajta felül
egy zsebet, kanalazd bele a
tölteléket és szórd meg
a csírával.
+ Tálald mellé a sült kápiapaprika-krémet.
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Az FTC berkein belül a legnagyobb szenvedéllyel
talán Haáz Ferenc beszél a főzésről
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RECEPT #

TEPSIS
FAJITAS
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 15 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

+
+
+
+
+
+
+
+
+

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
1 kiló csirkemellfilé
3 nagy kaliforniai paprika
(piros, sárga, zöld)
1 nagy fej édes fehérhagyma
vagy lila hagyma
1 lime
1 csokor koriander vagy
petrezselyem
1-1,5 tk. mexikói fűszerkeverék
5-6 ek. extraszűz olívaolaj
kukoricás tortillalapok
tejföl

+ Melegítsd elő a sütőt 180 fokra.
A csirkemellfilét mosd meg,
töröld le, vágd félbe.
+ Az olívaolajat keverd el a
fűszerkeverékkel, a kétharmad
részével dörzsöld be a csirkemelleket és helyezd egy tepsire. Süsd letakarva 20 percig,
hogy átsüljön.
+ Amíg sül a csirke, csíkozd fel
a paprikákat és karikázd fel
a hagymát.
+ Amikor a csirkemell átsült,
állítsd 200 fokra a sütőt,
helyezd el a tepsin a zöldségeket, a húst kend be a maradék
fűszeres olajjal, és 15–20 perc
alatt grillezz mindent szép
barnáspirosra.
+ Tálalás előtt szeleteld apróra
a csirkemelleket, forgasd át a
fűszeres zöldségekkel, szórd
meg a felaprított korianderrel.
+
Tálald lime-gerezdekkel,
tejföllel és előmelegített
tortillalapokkal.

!

Az idegenbeli mérkőzések után a labdarúgók többnyire
pizzával pótolják az energiát
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# ZÖLD SZALON

Örök otthonra lelt

SZŰCS LAJOS
a Fradi-családban

A megpróbáltatásai ellenére határtalanul
boldog a 75. születésnapjára készülő
Szűcs Lajos, aki Újpesten nevelkedett, de
a legnagyobb sikereit a Ferencvárosban
érte el, és itt lelt otthonra is. A legenda
vasakarattal küzd azért, hogy minél hamarabb
felépüljön, és visszatérhessen a Népligetbe,
ahová örökre tartozik. SZÖVEG: BORSODI ATTILA

Kemény hónapok vannak ön mögött. Egy
komoly műtét után combnyaktörést szenvedett, ezért újra meg kellett operálni. Hol tart a
felépülése?
Hála a Jóistennek, kezdek lábadozni. Azt nem
merem mondani, hogy teljesen jól vagyok, de
sokat javultam. Az volt a gond, hogy a törés
után nem tudtam rendesen járni, de újra megtanultam a mozdulatokat, mankóval most már
tudok sétálni, és kimehetek a levegőre.
December 10-én tölti be a hetvenötöt. Hogyan
ünnepli meg a jeles évfordulót?
Nem készülök különösebben a születésnapomra, nem lesz nagy felhajtás, szűk körben fogunk
ünnepelni. Örülök, hogy egyáltalán megérem
ezt a kort, persze, ha kérhetem, akkor picikét
még hozzátennék.
Rákosi Gyulával csak koccintanak egyet?
Az a baj, hogy ez az év nemcsak nekem, hanem
neki is kellemetlen volt, mert a közelmúltban őt
is megoperálták. Telefonon azonban sokat beszélgetünk, és ha majd tudunk, akkor biztosan
koccintunk az egészségünkre.

HISZEK ABBAN, HOGY
A FERENCVÁROS
VISSZATÉR
A NEMZETKÖZI
PORONDRA, ÉS ÚJRA
EREDMÉNYES LESZ
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A mexikói olimpián Szűcs Lajos a japánok elleni
elődöntőben mesterhármast szerzett

21/11/18 14:05

ZÖLD SZALON #

Kerek évfordulók, baráti beszélgetések alkalmával bizonyára
sokszor visszatekintett már a játékoséveire. Elégedett a pályafutásával?
Teljes mértékben. Azt kívánom a mostani fiataloknak, hogy nekik
is legyenek hasonló sikerélményeik. Ehhez sok kitartás, munka és
lemondás kell, de ha jönnek az eredmények, akkor boldogság is
társul hozzá.
Elképesztő eredményeket ért el: nyert olimpiai bajnoki aranyat és
ezüstöt, két ízben magyar bajnoki címet a Fradival, miként kétszer az év labdarúgója is volt itthon. Játszott továbbá VVK-döntőt, szerepelt a világválogatottban, a hazai nemzeti tizenegyet
pedig 37-szer erősítette. Mire a legbüszkébb?
Mindenre. Minden álmomat valóra váltottam, és arra is büszke
vagyok, hogy fantasztikus társakkal játszhattam együtt. Az pedig
hatalmas boldogsággal tölt el, hogy a Fradiban, ahol a csúcsra értem, igazi családra is leltem. Mindenkinek köszönettel tartozom, aki
ehhez a csodás pályafutáshoz hozzásegített.
Mi kell ahhoz, hogy a mai fiatalok legalább csak megközelítsék az
ön eredményeit?
Mindig bizakodó vagyok, ezért azt mondom, egyszer feltámad a
magyar labdarúgás és a Fradi is. Hiszek abban, hogy a Ferencváros
visszatér a nemzetközi porondra, és újra eredményes lesz. Azt kívánom, hogy klubunk, a szeretetre méltó Fradi-család újra sikereknek
örülhessen, amihez minden feltétel adott.
A harmincadik bajnoki cím megszerzése idén mindenesetre reális
célkitűzésnek tűnik.
A csapat mostanra összeért, egységes, ezért hiszek abban, hogy a
Ferencváros a bajnoki cím után nemzetközi szinten visszakerül oda,
ahová tartozik. A klub, a csapat nagyon megérdemelné ezt.
Mikor tér vissza a Népligetbe?
Alig várom, hogy ismét nap mint nap ott lehessek, és találkozhassak
a barátokkal. Hiányzik a Népliget varázsa, s nagyon bízom benne,
hogy hamarosan eljön a visszatérés ideje. Az is hiányzik, hogy a
helyszínről nézhessem a mérkőzéseket. Tavasszal, remélem, ugyanúgy élhetem az életem, ahogy eddig.

DOROGRÓL
A CSÚCSRA
Valamennyi egykori csapatára jó
szívvel gondol vissza Szűcs Lajos, így
nemcsak a Ferencvárosban eltöltött
évekről őriz szép emlékeket, de jól
érezte magát később a Honvédnál és
a Vasas Izzónál is. Utóbbi csapattal feljutottak az első osztályba, ott fejezte
be az aktív pályafutását is. Minden”
hol befogadtak, támogattak a társak,
és jó kapcsolatom volt a vezetőkkel
is” – emlékezett vissza a legenda.
Ahhoz, hogy a fővárosi klubokban
sikert sikerre halmozzon, vidéken
szerzett NB I-es meccsrutint. Dorogra
egy szerencsés véletlen folytán került,
miután Buzánszky Jenő, a csapat vezetőedzője egy edzőmeccsen kiszúrta
a tehetséges bekket, aki az Újpestben
nevelkedett, de ott nem találta a helyét. Dorogon megtalálta, majd három
év múlva a Fradiban otthonra is lelt.

EMLÉKEZETES ÉVFORDULÓ
Öt évvel ezelőtt itt, Gödöllőn a város hatalmas ünnepséget szerve”
zett a hetvenedik születésnapom alkalmából, a rendezvényen feleségem, Ildike (Pécsi Ildikó színművész) is sokat szerepelt – mesélte az
egykori remek hátvéd. – Ahogy beértem a helyiségbe, elém tárultak
a megterített asztalok, ott volt a sok barát – annyira meghatódtam,
hogy csak álltam az ajtóban, és nem tudtam megszólalni. Felfoghatatlan volt az egész, mert tényleg titokban szervezték meg.”

!

Szűcs Lajos 1968-ban magyar bajnok, VVK-döntős, az év magyar
labdarúgója, világválogatott és olimpiai bajnok is lett
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# A HÓNAP FOTÓJA
Váz: Canon EOS-1D-X
Objektív: EF 300 mm f 2.8L II USM
F-érték: 2,8
Záridő: 1/1250 sec
ISO: 1600
Fotó: Micheller Szilvia
Fotósarok

www.fradi.hu
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Ádám 1 évvel ezelőtt még a kórházban pihent, miután a tajvani
Universiadén keresztszalag-szakadást szenvedett

20/11/18 12:39

A HÓNAP FOTÓJA #

!

Ádámról 2017 áprilisában gyakorlatot neveztek el. A Babos kiindulópontja egy kézenállás,
amelyet egy saslendület követ, majd a vége egy kiterpesztés függő lendülésbe
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HANGULATFELELŐSÖK
Az ünnepek közeledtével csillogó fények borítják be az utcákat,
felkerülnek a kinti égősorok, és
az elmúlt években előszeretettel
bújunk szarvasos, kötött pulóverbe. Hogyan fokozhatjuk még ezt
az élményt? Húzzunk a kezünkre
villogó partikesztyűt, és szereljük
be a fürdőszobába a nyolc színben
pompázó LED-es világítást.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

NIGHTBALL FOCILABDA 8990 Ft
Akinek éjszaka támad kedve focizni, annak
világító labdára lesz szüksége! A focilabda
belsejében lévő LED mozgás hatására felvillan,
és akár 50 órán keresztül passzolgathatunk
vele. strandcikk.hu

www.fradi.hu
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VILLOGÓ PARTIKESZTYŰ 6080 Ft
Puha, kényelmes, és 7-féleképpen tud világítani!
Kell ennél több? cool-mania.hu

!

Az Elek Gyula Aréna felújítása óta női kézilabdacsapatunk
speciális fénytechnika kíséretében vonulhat be a játéktérre

20/11/18 15:30

TECHNIKA #

VILÁGÍTÓ JÉGKOCKA

790 Ft

A behűtött színes kockák
úgy viselkednek, mint a
normál jégkockák, csak nem
olvadnak el, és nagyon jól
mutatnak a frissítőkben.
faszacuccok.hu

BRIGHT LIGHTS LED VILLANYKÖRTE
ÉGŐSOR 6990 Ft
Edison izzólámpáinak köszönhetően
egy egész világító körtesor” teszi
”
dizájnosabbá a lakást.

MOZGÁSÉRZÉKELŐS LED VÉCÉ- ÉS
FÜRDŐSZOBAI VILÁGÍTÁS 2222 Ft
Egyik e havi kedvenc kütyünk tényleg
hangulatos pillanatokra képes még a
legkényesebb helyzetekben is.

butlers.hu

bonzoportal.hu

STAR SHOWER MOTION
MOZGÓ LÉZERFÉNY RENDSZER 14 990 Ft
Többet nem kell bajlódni az
összegabalyodott fénysorral,
mert a mozgó fényrendszer
több mint 6000 fényponttal
ragyogja be a házat.
mediashop.hu

VILÁGÍTÓ FÖLDGÖMB ÓRA

22 990 Ft

V-TAC LED SZETT KÜLTÉRI 5780 Ft
Az 5 méteres piros világítás akár egy
kisebb méretű kerti fenyőfa feldíszítésére is elegendő.

A látványos dekoráció mellett praktikus kiegészítője a hálószobának, mert
16 kellemes ébresztési dallam közül
választhatunk. A nagy méretű LCD-kijelző azok számára is leolvasható, akik
ébredés után azonnal a szemüvegük
után kutatnak, de hasztalan.

anrodiszlec.hu

ajandekuzlet.hu

!

Ha a magyar válogatott játszik a Groupama Arénában, akkor a megszokott
zöld kivilágítás helyett piros-fehér-zöld fényeket kap otthonunk

FIN_062-065_ZF_1812_TECHN-light_3.indd 63

63

www.fradi.hu

20/11/18 15:30

# TECHNIKA

GAMER MEGLEPIK

Xbox- és PlayStation-függő barátainknak az egyik legjobb ajándék lehet,
ha szettjüket tovább bővítjük.

RAZER THRESHER
ULTIMATE
WIRELESS 7.1
HEADSET

99 900 Ft

Egyszerre a legprofibb munkához
is használható
vezeték nélküli fejhallgató, és Xbox
One-nal is kompatibilis gamerfüles.

LOGITECH
DRIVING FORCE SHIFTER

18 390 Ft

notebook.hu

A legtöbb autós kormány
nem váltós, ezzel a kis
kiegészítővel tovább
fejleszthetjük a szettünket.
edigital.hu
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Az FTC e-sportolója, Novák Dániel a FIFA nevű
labdarúgójátékban nyújt kiemelkedő teljesítményt
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TECHNIKA #

THRUSTMASTER TX RACING WHEEL
FERRARI 458 ITALIA EDITION 109 000 Ft
Hi-tech autóverseny-szimulátor kefe nélküli ipari
motorral, fémpedálokkal. Professzionális erő-visszacsatolással, késleltetés nélkül, és aminek a többiek is
örülni fognak: ultracsendes. emag.hu

PLAYSEAT EVOLUTION
RED BULL GRC 139 990 Ft
A totális autóverseny-élményre vágyóknak
hatalmas öröm lesz egy ilyen ülés.
(A kormányszettet nem tartalmazza!)
videojatekbolt.hu

XBOX ELITE KONTROLLER

41 890 Ft

A kontrollerek csúcsa, limitált
példányban kapható csupán.
Extra érzékeny, programozható ravaszokkal, állítható
mélységű triggerekkel.
konzolszerviz.hu

TIPP
Ha van kinected, és
rettegsz attól, hogy egyszer bekapcsolva marad
a kamera, vagy lehallgatnak, akkor érdemes
egy ilyen zárható sapkát
beszerezni rá.
SPEEDLINK SHELTEX
PRIVACY 1490 Ft
konzolszerviz.hu

PLAYSTATION VR HEADSET + MOVE MOTION
CONTROLLERS + CAMERA + VR WORLDS BUNDLE

MINECRAFT CREEPER
FACE BÖGRE 3490 Ft
Ha csak egy kis apróságot
szeretnénk venni, a kedvenc
videójátékunkhoz passzoló bögre pont jó megoldás
lehet. 576kb.hu

119 000 Ft

Ezzel a szettel beléphetsz a PlayStation VR-világába
és mostantól részt vehetsz egy őrült, különleges
virtuális kalandban. A csomagban headset, kamera,
VR Worlds is található. konzolvilag.hu

!

Holman Dávid és Batik Bence 2014-ben az újpesti Banai
Dávid és Nagy János ellen állt ki videójátékban
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# UTAZÁS

RIVIÉRA
OLASZ
MÓDRA
Ha körültekintve
virágzó
leanderbokrokat,
mandula- és
gesztenyefák
tömkelegét,
mélykék tengert,
közvetlenül mellette
pedig meredeken
emelkedő
hegyoldalakat látunk
mindenfele, biztosra
vehetjük: az olasz
csizma szárának
felső részén, a
vadregényes
Liguriában járunk.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

EZERARCÚ VIDÉK

Egész Itália egyik legszínesebb tája ez, tele szebbnél
szebb szélsőséggel. Az
Alpok és az Appenninek
magaslatai a Földközi-tenger
partján találkoznak, izgalmasan kicsipkézve annak
vonulatát. A francia határtól
induló közel 300 km-es partszakaszon egymást váltják
a hirtelen mélyülő öblök és
barátságos félszigetek, a
buja mediterrán növényzettel borított lankák és
tarka kisvárosok, a homokos
strandok és apró kavicsos
szakaszok. Liguriát ráadásul
kimondottan kellemes éghajlattal áldotta meg a sors,
így az év jelentős részében
büszkén ajánlja magát a hamisítatlan olasz hangulatvilág
szerelmeseinek.

MÉLTÓSÁGTELJES
KÖZÉPPONT

Genova városa igazi vezér
ebben a cifra régióban.
Kezdődik ez azzal, hogy

www.fradi.hu
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Olaszország legnagyobb és
a Földközi-tenger második
legméretesebb kikötőjeként
rangos közlekedési csomópont a térségben. Emellett
szinte mértani pontossággal
szeli ketté az olasz Riviérát,
így annak keleti és nyugati
csücskét is egyaránt varázsa
alatt tartja. Teszi ezt szimbolikusan is, régi kikötőjében
magasodik ugyanis a világ

!

A Ferencváros korábbi középpályása, Tőzsér Dániel
2012 és 2014 között a Genoa futballistája volt

21/11/18 08:52

UTAZÁS #

között a szűk sikátorokban
minden múltidéző séta valódi
ajándék.

LIGURIA ÉKKÖVE

egyik legöregebb világítótornya, a 117 méter magas La
Laterna, melynek fénye tiszta
időben 36 tengeri mérföldről is látszik. Nem kevésbé
domináns a város központi
része, a Piazza de Ferrari,
mely a régi és az új Genovát
köti össze egymással a Caslo
Felice Színház és a Dózsepalota ölelésében. A tér örök
zsongása az olasz életérzés

!

Ivan Petrjak 2018 októberében Olaszország ellen
Genovában szerepelt az ukrán válogatottal
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tökéletes közvetítője. Nem messze innen
áll a Casa di Colombo, a Kolumbusz Kristóf
szülőházának tartott épület maradványa. A
pici, borostyánnal befuttatott rom múzeumként üzemel, tele megannyi izgalmas
emlékkel és kézzelfogható bizonyítékkal
a felfedező világjáró útjairól. De a múlt
lenyomatának sokaságával találkozhatunk
a történelmi belvárosban is, mely Európa
legnagyobb antik negyedeként szintén rekorder a maga nemében. A kereskedőcsaládok emelte, gazdagon díszített épületek

67

Egyik ámulatból a másikba
esik az ember, ha Genovát
dél felé elhagyva másfél óra
autózás után megérkezik
a Cinque Terre mesebeli
vidékére. A toszkán határhoz közel eső partszakasz a
maga pasztellszínű házaival,
zöldellő dombjaival, keskeny
utcácskáival és apró tereivel
páratlan látványt nyújt, mely
a tenger felől közelítve, az
olajfák borította domboldalakkal a háttérben rajzolódik
ki igazán. Maga az elnevezés annyit tesz: öt föld, és
a partszakaszon osztozó öt
apró településre utal. A legdélebbi Riomaggiore, mellette Manarola, majd észak
felé haladva sorban Vernazza, Corniglia és Monte
rosso al Mare következik.
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# UTAZÁS

A városkák mindegyikének
megvan a maga bája: hol
egy keskeny öböl, hol egy
meredek sziklaszirt teszi
lelket simogatóan egyedivé
a képet. Cinque Terre utcáin
járva az ember nem tud betelni a színekkel és illatokkal,
míg a tengerpartra kisétálva
a természet játékát csodálhatja meg. A településeket
rengeteg ösvény köti össze
és a vízi közlekedés is kiváló,
így az idelátogatók minden
oldalról körbejárhatják a régi
Itália hangulatát hűen őrző
mesevilágot.

ELSŐ KÉZBŐL

– 10 év az életemből, 10 év
a karrieremből. Méghozzá
mindkettő tekintetében a
legmeghatározóbb. En�nyi idő alatt a részeddé
válik egy város és viszont:
picit te is része leszel – ad
velős summázást Reccóban
töltött időszakáról Madaras
Norbert, vízilabda-szakosztályunk elnöke. Mindezek
alapján bátran kijelenthető:
kétszeres olimpiai bajnokunk
a leghitelesebb hírnöke a
Ligur-tenger partvidékének, hiszen egy évtized
emlékeiből szemezgethet.
Kezdi azzal, hogy szolid
méretei dacára egy különleges hangulatú és minden
tekintetben élhető kisvárosról van szó, köszönhető ez
elsősorban a tenger közelségének és a hamisítatlan
olasz lüktetésnek. – Noha
2004-ben Budapestről
érkeztem meg az alig tízezer
fős Reccóba, nem jelentett
gondot a mértékváltás. Még
úgy sem, hogy először nem
a központban, hanem az
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AHOGY SZÍNEKBEN, ÚGY
ÍZEKBEN IS PÁRATLANUL
GAZDAG VIDÉKRŐL VAN SZÓ.
AKI LIGURIÁBAN JÁR, ANNAK
KÖTELEZŐ VÉGIGKÓSTOLNIA
A HELYI SPECIALITÁSOKAT A
PESTO VERDÉTŐL A ROSSÓN ÁT
MONTEROSSO RIZSTORTÁJÁIG.
MELLÉ EGY POHÁR LIGURIA HÍRES
BORÁBÓL, A SCIACCHETRÀBÓL,
ÉS GARANTÁLT A DOLCE VITA.
egyik környező kis faluban,
Soriban éltem. Ennek hála
az első néhány évben nem
is ismertem meg a város
összes szűk utcáját. Mikor
aztán megszülettek a fiaim,
beljebb költöztünk, egészen
közel a tengerhez. – Az első
sorból figyelhette tehát,
ahogy az évszakok váltakozásával a város ritmusa
is mindig átalakul: – Télen

68

kicsit olyan az élet ott,
mint a Balatonnál – csak a
hőmérséklet kellemesebb.
Január–februárban nem sok
minden történik, ezért is volt
mindig nehezebb karácsony
után nekünk is visszautazni.
De aztán ahogy enyhül az
idő, beindulnak a hétköznapok. – Viszont balkezes
ikonunk szerint a környék
kínál bőven alternatívát a

!

A Ferencváros egyik legnagyobb legendája,
dr. Sárosi György Genovában nyugszik
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RECCO
POLGÁRAI
HÁROM
DOLOGRA
BÜSZKÉK

+

A vízilabdára:
a Pro Recco
32 olasz bajnoki és
8 Bajnokok Ligájatrófeával aktuális
rekorder mindkét
porondon

+

A tűzijátékfesztiválra:
minden évben nyár
végén két estén át
valamennyi városrész saját fényjátékkal kápráztatja
el az embereket

hűvösebb hónapokra is. 2
óra alatt autóval könnyen
elérhető Firenze, Milánó, de
akár Monte-Carlo is. Vagy
a sportbarátok bármikor
kilátogathatnak a világsztárokkal teletűzdelt Pro Recco
egyik hazai mérkőzésére
Soriba – oda, ahonnan Norbi
és a város közös története
elindult: – Az emlékek mellett ma is számtalan szálon
kötődöm Reccóhoz. Nyaranta rendre kiutazunk legalább
egy hosszú hétvégére. Ilyenkor felkeressük a kedvenc
fagyizónkat, barátokat és
ismerősöket, és eszünk egy
focacciát. Mi nem tanultuk
meg elkészíteni a helyi specialitást, míg kint éltünk, de
igazából az ottaniak értenek
hozzá. Most, hogy rágondolok, hiányzik is az íze...

!

Madaras Norbert 2004 és 2014 között a Pro Recco színeiben négyszer nyerte
meg az előbb Euroliga, később Bajnokok Ligája néven futó klubsorozatot
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A Focaccia di
Reccóra: a sajtos kenyérlepény
Recco védjegye
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# ÖRÖKZÖLD

GALAMBSZÍVŰ
BALSZÉLSŐ
December 11-én lesz száz éve, hogy
megszületett Gyetvai László, a
Ferencváros történetének joggal tisztelt
és elismert kiválósága. Laci bácsi nagy
idők nagy tanújaként 94 éven át volt
velünk, de immár annak is több mint
öt éve, hogy távozott az élők és
a Fradi-család tagjainak sorából.
SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

Apámtól tudom (akivel 1943 és 1948 között voltak
játékostársak, mindketten a kezdőcsapat kihagyhatatlan tagjai), hogy az öltözőben a játékosok között
csak Gyetvásként” emlegetett Gyetvainál kevés sze”
retetre méltóbb és ami még talán ennél is fontosabb,
jobb futballistával játszott együtt.
Persze amikor apám Szegedről az Üllői útra került,
Gyetvás” már réges-régen a Fradi meghatározó
”
játékosa, sőt (ha akkoriban használták volna ezt a
kifejezést) sztárja volt, akivel egy öltözőben megélni
a mindennapokat már eleve hatalmas megtiszteltetésnek számított egy 23 éves, frissen diplomázott
tanárember számára, hát még együtt kifutni vele az
akkor még fatribünös Fradi-pályára.
De tekintsünk el a Ferencvárossal foglalkozó összes
könyvből vagy kiadványból egy általános iskolás
számára is kiolvasható életrajzi és pályafutására vonatkozó adatoktól. (Csak a Tempó Fradi elnevezésű
zseniális honlapon egy regényre való Gyetvai-sztorit talál az érdeklődő olvasó…) Idézzük fel alakját, a
balszélső jellemrajzát, mely posztnak a prototípusa
éppen Gyetvai László volt…
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Életében először a Fradi kezdőcsapatának tagjaként
a Tánczos, Kiss Gy., Sárosi, Toldi négyes ötödik elemeként, kint a messzi” bal szélen kezdett, és amikor
”
1948 nyarán az utolsó mérkőzéséhez érkezett, a
Henni – Csiszár I., Kéri – Lakat, Kispéter, Hernádi –
Szabó I. Ferenc, Kocsis S., Deák I., Kiss Gyula, Gyetvai
összeállítású gárda vívott a bajnoki aranyért egy
máig emlegetett drámai mérkőzést. (Amelyet végül
a Csepel nyert 4:3-ra, de az eredmény kialakulásának hiteles történetét talán Henni Géza tudná csak
elmesélni…)
Laci bácsinak mindenesetre ez volt az utolsó bajnoki
mérkőzése zöld-fehérben. Hol voltak akkor már azok
az idők, amikor az NB I-ben már elismert futballistának számító, sőt a válogatottban is bemutatkozó
Gyetvairól így írt a Nemzeti Sport:
Vércse módra megy rá mindenre. Szeret kapura
”
lőni, de ezt nem viszi önzésig. Egyszer már bejátszotta magát a Ferencvárosba, de kiderült, hogy a
jobb lába egészen süket, ezért ismét visszakerült a
tartaléksorba. Fél éven át gyakorolta szorgalmasan
a jobblábas lövést… Gyetvaitól ritkán látni cselezést,
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Amíg élt, Gyetvai Lászlóban a legidősebb magyar
válogatott labdarúgót is tiszteltük
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futballparádékat varázsolt az Üllői úti stadion gyepére, amelyet néha még az ellenfelek is megtapsoltak a
pályáról lefelé jövet.
Hosszas elemzést lehetne írni arról, mi van akkor, ha
Gyetvai még játszik egy évet, hiszen azon a nyáron,
amikor visszavonult, Komáromból egy Czibor Zoltán
nevű balszélső érkezett a klubhoz, akinek a bemutatásával nem sérteném meg a Zöld & Fehér magazin
olvasóit...
Soha ki nem derül már az életben, hogy Gyetvást”
”
az akkori edző, Lyka Antal ki merte volna-e hagyni
a csapatból egy tejfölösszájú újonc kedvéért, ám
a sors Totó bácsit” megkímélte ettől a kínosnál is
”
kínosabb választástól.

inkább lendületével, gyorsaságával próbálja faképnél
hagyni hátvédjét. S bizony, a lendületes játékost leszerelni mindig nagyobb feladat, mint a cselezgetőt.”
És ez az a pont, ahol talán (elsősorban a fiatalabb
generáció kedvéért) elidőznék néhány szó erejéig a
balszélső kérdés” mellett.
”
Ma már ugye teljesen elképzelhetetlen, hogy egy
csapaton belül legyen két olyan játékos (mert a jobbszélső hajszálpontosan ugyanazt a szerepkört töltötte be, mint baloldali társa), akik úgy játszanak végig
nem egy mérkőzést – ha nem egy teljes pályafutást
–, hogy néhány lépéssel többnél nem távolodnak el
az oldalvonalat jelző mészcsíktól…
Nekik az volt a dolguk, hogy a belső csatároktól várják az indítást, a szöktetést, hogy aztán a
labda után iramodva ne csak utolérjék azt,
hanem cselezzék ki az ellenfél jobb-, illetve
balhátvédjét, jussanak le az alapvonalig, és
onnan olyan erővel rúgjanak vagy íveljenek középre, hogy abból a jobbösszekötő,
a középcsatár és a balösszekötő (abban
a formájában, ahogy akkoriban létezett,
jobb- és balösszekötő sincs ma már…) jó
eséllyel szerezhessen akár fejjel, akár lábbal gólt.
Mint a kor sok száz jobb- és balszélsője,
Gyetvai Laci bácsi is végigjátszott úgy egy
teljes pályafutást, hogy mondjuk a jobbhátvéd helyén soha egy másodpercre sem
fordult meg, de még talán centerbe sem
sodródott soha.
Ő elfutott a szélen, beadott, beívelt, vagy ha a helyzet
úgy hozta, lőtt. Ám miután az igazán klasszis lába” a
”
bal volt, és mert ez inkább a pályáról kifelé hordott (a
jelenre térve: éppen ezért találták ki az úgynevezett
tükörszélsőket”, lásd mintapéldáját, a holland Arjen
”
Robbent…), sokkal kevesebb gólt lőtt ebből a pozícióból, mintha olyan jobb lábbal rendelkezett volna, mint
amilyen volt az a bizony bűvöletes bal…
Fentebb már emlegettem azt a bizonyos búcsúmecscsét 1948 nyaráról, ami számára azért is lehetett
roppant fájdalmas, mert ha csak még egy évet ráhúz,
akkor minden idők egyik legjobb Ferencvárosával
nyerhetett volna egy olyan bajnokságot, amelyet
mind a mai napig aranybetűkkel írnak fel az égre a
Fradi történészei.
1948–49-ben (azaz éppen a következő idényben)
az FTC Henni – Rudas, Kispéter, Szabó – Kéri, Lakat
– Budai, Kocsis, Deák, Mészáros, Czibor összeállítású csapata átszáguldott a mezőnyön (a csapat 110
góljából Deák Bamba 59-cel lett gólkirály…), és olyan

HA CSAK MÉG EGY ÉVET RÁHÚZ,
AKKOR MINDEN IDŐK EGYIK
LEGJOBB FERENCVÁROSÁVAL
NYERHETETT VOLNA EGY
OLYAN BAJNOKSÁGOT,
AMELYET MIND A MAI NAPIG
ARANYBETŰKKEL ÍRNAK FEL AZ
ÉGRE A FRADI TÖRTÉNÉSZEI

!

Gyetvai László dédunokája, a Ferencvárosban nevelkedett
Kárász Krisztián jelenleg az NB II-es Ceglédben futballozik
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Gyetvai László életéből viszont kimaradt a Fradi
egyik, a százszázalékos bajnokság után mindenképpen a második legveretesebbnek számító aranya
megszerzésének személyes élménye, utódjának, Czibor Zoltánnak a játékát már csak a lelátóról élvezte.
De ugorva egy hatalmasat az időben, azt is apám
mesélte (neki volt érzéke a szimbólumokhoz…), hogy
szerinte a futballisták körében, a mérkőzésekről
útban hazafelé szinte törvényszerűen felcsendülő
nótát (nem manapság persze, amikor húszan vagy
huszonöten kivétel nélkül fülhallgatóval a fülükben
ülnek és hallgatnak valamit, amit 2018-ban zenének
neveznek…), miszerint Galambszívet örököltem az
”
édesanyámtól”, azt egészen biztosan Gyetvai László
ihlette az amúgy ismeretlen szövegíró számára.
Ennél többre, azt hiszem, nincs is szükség.
Ebben minden benne van, az összes többi a könyvekből kiolvasható.
Drága Laci bácsi, ott fent, valahol a paplanfelhős
pályákon!
Tudd: máig itt vagy közöttünk…

71

www.fradi.hu

21/11/18 08:40

# GASZTRÓ

INNI
TUDNI
KELL

Ahogy testünk alapja a víz, úgy a sportban
nyújtott stabil teljesítményben is nélkülözhetetlen
összetevő. Adagolni folyamatosan, pótolni pedig
tudatosan kell – a tévhitekkel ellentétben –
különböző formákban és csatornákon.

VÍZ VS. FOLYADÉK

Lassan már a csapból is az folyik, hogy 2,5-3 liter egy átlagember
napi vízszükséglete. Pedig valójában ez a mennyiség folyadék
igényt mutat, a kettő között pedig nagy különbség van. Tisztán
”
ivóvízből körülbelül 1,5 literre kell beállítanunk a fogyasztásunkat
24 óránként, hiszen a fennmaradó részt más formában biztosítjuk
szervezetünknek. Sokan elfeledkeznek például róla, hogy az ételek
nek is van víztartalma – gondoljunk csak egy tányér levesre” – teszi
helyre a dolgokat dr. habil. Fritz Péter, klubunk egészségtudományi
szakértője. A megfelelő hidratáltság tehát nem azt jelenti, hogy az
ember reggeltől estig két nagy palack ásványvizet magába erőltet.
Sőt, ezzel még akár kárt is tehet. Normál élethelyzetben ez egyen
”
súlybomláshoz is vezethet. Az ajánlott napi vízmennyiségnél többet
bevinni felesleges, mert egyrészt annak kiválasztása energia
igényes folyamat, másrészt pedig értékes tápanyagokat mos ki a
szervezetünkből.”

PÓTOLNI, PÓTOLNI, PÓTOLNI

A sportolók esetében természetesen speciális szabályok érvényesek. Fokozott fizikai aktivitási szintjük miatt többet izzadnak, így
magasabb a folyadékszükségletük – igaz, a nagy átlaghoz képest
tudatosabban is kezelik azt. A mozgás közben fellépő verejtékezéssel nem pusztán vizet, de értékes nyomelemeket is veszít a szervezet (például nátriumot és magnéziumot), melyek a stabil teljesítőké-
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Fischer Pál a Honvéd elleni kupadöntő után, az ünneplésből
hajnalban hazaérve tudta meg, hogy leigazolná az Ajax
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AZ IZOTÓNIÁS ITAL
4–8% SZÉNHIDRÁTOT
TARTALMAZ, MÍG
A HIPOTÓNIÁS ITAL
100 ML-ENKÉNT
4 G-NÁL KEVESEBBET.
A HOZZÁADOTT
CUKROK SEGÍTENEK
KIVÉDENI AZ
ENERGIARAKTÁRAK
KIMERÜLÉSÉT, MELY
KRITIKUS A TELJESÍT
MÉNY FENNTARTÁSA
ÉRDEKÉBEN. EZEN
KÍVÜL TARTALMAZNAK
MÉG KÜLÖNBÖZŐ
ÁSVÁNYI ANYAGOKAT,
MELYEK AZ EDZÉS
KÖZBENI IZOMTÖMEGVESZTÉST
HIVATOTTAK
MEGELŐZNI.

A VÍZ ÜRÍTÉSE A SZERVEZETBŐL
pesség szempontjából
legalább olyan fontoA bőrfelületen keresztül:
sak. Esetükben nem
verítékezés (>0,9 dm3)
”
pusztán a víz jöhet
A légzés során: a kilégzéssel
szóba, hanem a sport
elvesztett vízpára (0,5 dm3)
italok – ezen belül akár
Veséken történő kiválasztással:
aminosavakkal kiegé
vizelettel (1,5 dm3)
szített izotóniás italok,
Emésztőtraktuson keresztül:
hipotóniás italok, és az
széklettel (0,1 dm3)
energiamentes készít
mények – is, melyek a
szénhidrát- és elektrolitszint helyreállítására alkalmasak. Egy
egy-másfél órás, intenzív aerob állóképességi edzés után pe
dig kifejezetten nem elég a pusztán folyadékalapú utántöltés.
Ilyenkor a vizeskulacs mellé a sportolók keze ügyébe teszünk
komplex zseléket vagy energiaszeleteket is, melyek koncent
ráltan tartalmazzák a legfontosabb ásványi anyagokat.” Azok
viszont, akik az egyszerűségben hisznek, már azzal is sokat
segítenek, ha egy kicsit megsózzák a vizüket edzés után.

KIS KORTYOKBAN

A hidratáltság ideális szinten tartása általánosságban is fontos,
hiszen a folyadékhiány teljesítményromlással, mentális zavarokkal, fejfájással, hányingerrel jár a pályán és azon kívül egyaránt.
Az, hogy kinek mennyit javasolt innia egy tréning után, számos
tényezőtől függ, beleértve a testedzés hosszát és intenzitását,
illetve az egyéni adottságokat. Létezik azonban egy hüvelyk
ujjszabály, mely szerint az állóképességi sportolóknak egy
magas intenzitású edzésen 20 percenként 1,5-3,5 dl folyadékot
kell elfogyasztaniuk. A meccsszituációk speciális esetek, de
”
egy-egy időkérés vagy csere alkalmával megtalálják a játé
kosok a lehetőséget, hogy igyanak néhány kortyot. A labda
rúgócsapatnál például szünetben rendre komoly visszatöltés
zajlik, hogy megelőzzük a meccs végi dehidratáltságot” – ad
betekintést a kulisszák mögé a szakember. Majd kiemeli: nem
csak az aktív percekben, azokat követően is kiemelten fontos
a visszapótlás. Ráadásul a tudománynak hála ehhez is van egy
jó kapaszkodónk: a mozgás során leadott testsúly 150 százalékát kell folyadék formájában visszaadnunk a szervezetünknek.
Könnyebbség, hogy itt már valóban teljes a szabadság, jöhet
”
nek gyümölcslevek, gyümölcsturmixok, vagy akár egy ízes zöld
tea is. A lényeg, hogy ne egyszerre, de lehetőleg a megállást
követő másfél órában töltsük újra készleteinket.”

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő

!

Labdarúgócsapatunk kulacsaiban nem sima víz, hanem
különböző vitaminokkal dúsított ital található
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MIÉRT FONTOS A VÍZ?

+ szabályozza a hőháztartást + szerepet vállal a tápanyagok
szállításában és a méreganyagok ártalmatlanításában + részt
vesz a biológiai szerkezet kialakításában: feltölti az ízületeket
és szöveteket + állandósult reakciópartner
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# 13+1 KÉRDÉS

1. Hogyan lettél jégkorongozó? Eleinte teniszeztem a KSI-ben, ott edzettek
a hokisok is, s mert mindig a csapatsportok vonzottak, a jégkorongot
választottam. Aztán teljesen lenyűgözött, amikor a tévében NHL-meccseket is láttam. Csak tizenhárom évesen
kezdtem a sportágat, három esztendővel később mégis bemutatkoztam
már az ifi válogatottban.
2. Egyértelmű volt, hogy a Fradit
választod? Egyértelmű bizony. Anyai
nagypapám volt a legnagyobb fradista
a családban. A nyolcvanas években
rendszeresen kilátogattunk az Üllői úti
stadionba focimeccsekre, de persze a
hokit is szerettük.
3. Kamaszként kik voltak a kedvenceid hokiban? Mindig a Fradi volt és
marad a szívem csücske, de mivel
tizenhét évesen két évet Kanadában
játszottam, a külföldi csapatok közül
az Edmonton Oilers lett a kedvencem,
a játékosoknál pedig az Oilers akkori
csapatkapitánya, Ryan Smyth, aki elkötelezett, odaadó, remek hokis volt.
4. Mire gondoltál abban a pillanatban, amikor felkértek a Fradi vezetőedzőjének? Mindenképpen felnőtt
csapatnál szerettem volna edzősködni, s mekkora ajándék a sorstól, hogy
ez éppen a Fradinál jött össze. Eddig
minden nagyszerűen alakul, szeretnénk a klubnak és a szurkolóknak
örömet szerezni.
5. Mit tekintesz a csapat legnagyobb
erényének? A csapatszellemet. A fiúk
tudnak egymásért és a címerért küzdeni. Nem véletlenül virít az öltözőnkön a felirat: Keményen, Fradi-szívvel!
6. Mennyiben különbözik a Ferencváros más klubokhoz képest? Ennyi
érzelem sehol nincs, mint a Fradinál.
Amikor beléptem a Népligetbe, azonnal megcsapott a családias légkör, a
hétköznapokon pedig rendszeresen
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megszólítanak, vagy egyszerűen csak
hajrá, Fradival köszönnek rám az
utcán. Egészen más dimenzió
ebben a klubban szerepelni.
7. Mivel töltöd leggyakrabban a szabadidődet? A feleségemmel
és kétéves Zente fiunkkal
szeretünk elutazni egyegy napra wellnessezni,
nyáron pedig a Balatonon,
Tihanyban vagyunk a legtöbbet,
s gyakran járunk moziba is.
8. Milyen autóval közlekedsz? Seat
Ibizával.
9. Kedvenc ételed, italod? Tojásos nokedli friss salátával, amire olykor lecsúszik egy-egy pohár száraz fehérbor.
10. Kedvenc könyved, filmed, színészed? Könyvben a Pillangó és a Rejtő-regények, filmben a Ponyvaregény,
míg színészben Johnny Depp.
11. Milyen tulajdonságokkal rendelkezzen egy jó hokis? Elkötelezettség,
szorgalom, győzni akarás. Ezek alapfeltételek, szakmailag pedig a korcsolyázótudás és az ütőhasználat.
12. Eddigi legjobb meccsed edzőként
a Fradiban? Egyértelműen a kettő
nullára megnyert jubileumi rangadó az
Újpest ellen, amit szenzációs hangulatot biztosítva kétezer fradista végigénekelt.
13. Közeli és távolabbi céljaid? Jó
csapatot építeni, küzdeni egymásért
és a klubért, s majd amikor megépül a
saját jégcsarnokunk, vissza kell hozni
a sikerszériát hazai és nemzetközi
szinten is, no meg azt a varázslatos
atmoszférát, ami mindig is jellemezte a
ferencvárosi hokit.

A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek.
Ezúttal jégkorongcsapatunk vezetőedzőjét, Fodor
Szabolcsot faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Született:
Budapest, 1979. február 17.
Magasság, testsúly:
186 cm, 100 kg
Poszt: csatár
Klubjai játékosként:

+1 Életmottód? Kizárólag a befekte”
tett munka hozhat eredményt.”
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FTC, Volán, Budapest Stars,
Miskolc

Fodor Szabolcs 53-szor szerepelt a magyar
válogatottban
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SPEED
MERCURIAL
NIKE FOOTBALL

PRECISION
PHANTOM
NIKE FOOTBALL

VEDD MEG MOST

