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Az MVM megújult, 
de a szívünk továbbra 
is zöld-fehér :)
Hajrá, Fradi!

FÉRFI LABDARÚGÁS
NB I

Április 3.: Budafok–FTC

Április 10.: FTC–Puskás Akadémia

Április 17.: Kisvárda–FTC

Április 21.: FTC–Újpest

Április 24.: Fehérvár–FTC

NB III

Április 3.: FTC II–Szeged

Április 11.: Rákosmente–FTC II

Április 14.: FTC II–Iváncsa

Április 18.: Honvéd II–FTC II

Április 25.: FTC II–Vác

Április 28.: Hódmezővásárhely–FTC II

NŐI LABDARÚGÁS
NB I

Április 3.: Kelen SC–FTC

Április 18.: Astra–FTC

Április 24.: Győr–FTC

NŐI KÉZILABDA
NB I

Április 3.: Békéscsaba–FTC

Április 7.: Érd–FTC

Április 24.: Szombathely–FTC

FÉRFI KÉZILABDA
NB I

Április 17.: Komló–FTC

FÉRFI VÍZILABDA
OB I

Április 14.: FTC–Eger

Április 17.: Tatabánya–FTC

Április 28.: FTC–UVSE

BAJNOKOK LIGÁJA

Április 20.: FTC–Hannover

Április 21.: Barceloneta–FTC

Április 22.: FTC–Tbiliszi

NŐI VÍZILABDA
OB I

Április 10.: FTC–BVSC
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3 www.fradi.hu! Április 13-án lenne 30 éves a tragikusan elhunyt 
egykori labdarúgónk, Akeem Adams
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# TARTALOM 

! Április 9-én ünnepli 55. szülinapját Thomas Doll, aki 3 Magyar Kupát,
1-1 bajnoki címet, Ligakupát és Szuperkupát nyert a csapattal

36

62 1862

A riasztó és veszedelmes járványidőszak közepette sok embernek 
a szokásosnál is jobban hiányzik a Fradi-meccsek hangulata, 
az összetartozás érzése, a közös örvendezés. Mert ez éltető erő. 
Anno a legprecízebben Esterházy Péter fogalmazta meg mindezt: 

”Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-
drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még 
egyszerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy 
a fű nő.”
Nem titok, a kiváló író otthonról hozta a klub iránti szeretetét, 
abból az időből, a hatvanas, hetvenes évekből, amikor a tornász 
Magyar Zoltán, az atléta Gresa Lajos, a műkorcsolyázó Almássy 
Zsuzsi, a birkózó Balla Józsi, a kajakos Hesz Misa vagy későbbi 
felesége, az úszó Gyarmati Andi sikerének örülhettek szívből a 
fradisták, hogy csak az egyéni sportágakat említsem. Mint ahogy 
most a Liu testvérek világbajnoki aranyai is örömmel töltik el és 
büszkévé teszik a Ferencváros híveit. Mert a gyorskorcsolyázók 
diadalai is a Fradit gazdagítják.
Jó ide tartozni, nem véletlen, hogy több remek sportolót nem is a 
klub keresett meg, hanem ők akartak nálunk versenyezni, játszani. 
Erről a nyolcvanas évek jutnak az eszembe. A Budapesti Honvéd 
hét bajnoki címet nyert abban az évtizedben, igazán jól kereső 
játékosai közül sokan valahol mégis irigykedtek ránk, 
s örömmel játszottak volna nálunk. Mert ha sokkal kevesebb 
pénzért is, annál nagyobb népszerűség és remek hangulat 
közepette futballozhattunk, nem véletlen, hogy az a csapat nem 
nyert bajnoki aranyat, mégis máig óriási szeretet övezi. Mert 
abban a csapatban volt szív, szenvedély, tisztelet és szeretet 
a Ferencváros iránt.
Hasonló tiszteletet érzek Emily Bölk részéről, aki fél év után 
magyarul adott nyilatkozatot. Azt mindenki pontosan tudja, milyen 
nehéz, egyben milyen gazdag nyelv a magyar, nem véletlen, hogy 
ilyen gyorsan még senki nem sajátította el, ám magazinunkban 
az is kiderül, hogy a német átlövő nem csak a mi anyanyelvünkön 
boldogult ekkora sikerrel. A közvetlen környezetemben is ismerek 
sok olyan fiatalt, akik nyelvzsenik, ám számomra nem kétséges, 
Emily Bölk nemcsak hobbiból, hanem a közösség és a Ferencváros 
iránti tiszteletből tanult meg ilyen gyorsan magyarul fogalmazni. 
Jó érzés ez, egyben igaz a lapban található cím: 
nem is olyan idegen légió…
Vigyük azonban le a földre a labdát, mert nem szeretném 
ugyan elkiabálni, de húsvét után akár futballcsapatunk 
32. bajnoki címét is megénekelhetjük. A keserves időszak 
közepette így legalább az összetartozás érzése és a közös 
öröm erősödik, s bízzunk abban, hogy nyáron a stadionnál 
és a Harminckettesek terén élőben is ünnepelhetünk… 

52 Egy lépéssel köze-
lebb a címvédéshez

54 Csak okosan 
az étkezéssel

56 Receptek

58 Három bajnok, 
három ünnepelt

59 Gyáván, lustán, 
ész nélkül

60 A hónap fotója

62 Szabadulj el!

66 Az út a cél

72 Hiszek apámban

74 13+1 kérdés 
Vigvári Vendelhez

JÓ A FRADIHOZ 
TARTOZNI
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LEVÉL #

! Rebrov újabb díjat nyert hazájában: ezúttal a külföldön 
dolgozó legjobb ukrán edző elismerést kapta meg

52

28



KIPIPÁLVA A MAC
Úgy történt minden, ahogy Fodor Szabolcs jósolta. A magyar bázisú 
jégkorongbajnokság, az Erste-liga alapszakaszában időnként döcögött az 
FTC játéka, a csapat még váratlan vereségeket is szenvedett, de az együttes 
vezetőedzője nem aggódott. Azt hangsúlyozta, az elszántsággal, a tempóval 
nincs gond, olykor a gólok nem jönnek, de az alapszakaszban belefér a 
formaingadozás, a rájátszásban kell jól teljesíteni. A Fradi erdélyi túrával és a 
Brassó mögött másodikként zárta az előcsatározásokat, s biztató volt, hogy 
az utolsó három mérkőzését megnyerte.

A klub vezetői kockáztattak, a negyeddöntőben a MAC-ot választották 
riválisul azért, hogy a fővárost, de még a csarnokot se kelljen elhagyni a 
járvány idején (a MAC is a Tüskében edz és játssza a meccseit). Maximálisan 
bejött a húzás. Az FTC kivétel nélkül küzdelmes mérkőzéseken, de a 
végeredményt tekintve magabiztosan, 4-1-es összesítéssel jutott tovább. A 
két csapat honi rekordot döntött, a párharc második találkozója csupán a 
92. percben dőlt el (amúgy a MAC javára), Magyarországon még soha nem 
játszottak ilyen hosszú jégkorongmérkőzést.

Az elődöntőben a Fradi a Csíkszeredával mérkőzik meg, 
a másik ágon Brassó–Debrecen-csata lesz.

GYORS

Nagy Gergő

# HÍREK 

6www.fradi.hu ! Az alapszakaszt záró 3 erdélyi győzelemhez 3 góllal és 
4 gólpasszal járult hozzá Nagy Gergő, így ő lett a hét játékosa

TÖRÖK DOMINIK 
VERRASZTÓ 
NYOMÁBAN
A Tüske uszodában 
megrendezett olimpiai 
úszó felkészülési verse-
nyen Verrasztó Dávid 
400 méter vegyesen 
kiváló idővel, 4:13.80-nal 
győzött, míg 200 méter 
pillangón második, 200 
háton pedig harmadik 
lett. Török Dominik 
Márk sem adta lejjebb 
három éremnél, meg-
nyerte a 200 mellet, 
100-on és 400 m ve-
gyesen pedig bronzér-
mes lett. Biczó Bence 
100 m pillangón végzett 
harmadikként, Verrasz-
tó Evelyn pedig 100 
gyorson lett második.
 
ÚSZTAK 
AZ ÉRMEKBEN IS
A ferencvárosi úszó- 
utánpótlás február 
20-án Debrecenben, 
a Hajós Alfréd Kupa 
első fordulójában 
versenyzett, másnap 
pedig Százhalombattán, 
a Szalai János Emlék-
versenyen szerepelt. 
Tehetséges úszóink 
szakajtónyi érmet sze-
reztek: előbbi viadalon 
összesen 13 arany-, 
5 ezüst- és 7 bronz- 
érmet, utóbbin pedig 
8 aranyat, 5 ezüstöt 
és 6 bronzot 

”úsztak össze”.

ZSOLDOSI KAROLINA 
MAGYAR KUPA-GYŐZTES
A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezték meg a 6. fordulót a kadet 
és junior tőrözők Magyar Kupájában. A ferencvárosi vívók közül a junior Zsoldosi 
Karolina érte el a legjobb eredményt, aranyérmes lett. A Fradi TV műsorvezetőjeként 
is ismert sportoló a döntőben a Törekvés versenyzőjét, Kalocsai Lucát győzte le. 
A finálét az FTC vívója 15:11-re nyerte. A férfiaknál Horváth Soma bronzérmes lett.  
Az elődöntőben a későbbi győztes Tóth Gergely győzte le, igaz, csak 
nagy csatában, 15:11-re.

! Zsoldosi Karolina az idei junior Magyar Kupa-szezonban 
4 fordulóban versenyzett, 2-2 aranyat és bronzot nyert

Zsoldosi Karolina

7/7 – FOLYTATÓDIK 
A NAGY MENETELÉS
Három hónap után 
folytatódtak a teke 
Szuperliga küzdelmei. 
A Bátonyterenye ellen 
női első csapatunk 
7:1-es, az ifjúsági 
4:0-s győzelmet aratott, 
a Rákoshegyi VSE II.-t 
pedig 8:0-ra, illetve 
4:0-ra győzték le. 
A felnőttek 7 meccs 
után hibátlanul az 1., 
az ifik pedig a 2. helyen 
állnak. A férfiaknál 
a fehérvári KÖFÉM SC 
elleni 4:4 után a 
felnőttek a 6., míg 
az ifik a 3:1-es 
győzelmükkel 
a 8. helyen állnak.

EZÜST CURLINGBEN
Veretlenül, mindössze 
egy end különbséggel 
ezüstérmes lett 
az FTC Jaguars a 
Gyümölcs Kupa 
elnevezésű curling 
felkészülési tornán. 
A vegyes páros 
országos bajnokság 
A ligájában a fradista 
Bíró Bernadett párjával, 
Szabó Gergellyel éppen 
csak lemaradt 
a dobogóról, mögöttük 
az ötödik helyen pedig 
a Szabó Enikő–Fóti Ba-
lázs ferencvárosi páros 
végzett. 

GYORS
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ÉRMEK, MOSOLYOK,
VILÁGBAJNOKOK ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

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

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

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

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

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

(FTC Múzeum)

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park, 
1031 Bp., Ángel Sanz Briz út 13., 1300 Budapest, Pf. 278. 

Telefon: +36-20-666-7733. www.marquardmedia.hu 
ÜGYVEZETŐ  IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu

PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu 

OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu 

PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu

KERESKEDELMI IGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu

PROJEKTMENEDZSER: Kertesi Antal
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely

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

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

FELELŐS VEZETŐ: Peter Krummholz

TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.

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

Tel.: +36-20-666-7733. Levélben: Zöld & Fehér-elő fizetés, 
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-20-
666-7744, zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444, 

kiadoireklamacio@posta.hu

Kiadónk érvényes mindenkori Elő fizetési Általános Szerző dési Feltételei, 
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető 

a www.marquardmedia.hu weboldalon. 

A kiadó a MATESZ tagja! 

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

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

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

A MARQUARD GROUP EGYÉB TERMÉKEI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD,

SHOPAHOLIC, SHOPPIEGO, VEGYÉLHAZAIT
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, 

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

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

4NETPLAYERS, GOLEM 

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

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

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

vis  sza von ha tó. 

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

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

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

www.fradi.hu

# FRADIMÉDIA

FRISS ARANY, RÉGI MOSOLY
Ahogyan magazinunk címlapján is büszkén hirdetjük: 
újabb világbajnokai vannak a Ferencvárosi Torna Clubnak. 
A birkózó Bácsi Péter hazai pályán szerzett 2018-
as, felejthetetlen aranya után ezúttal a Liu testvérek 
remekeltek. Liu Shaoang 500 méteren és összetettben 
lett első a dordrechti rövidpályás gyorskorcsolya-
világbajnokságon – így (szó szerint) villámgyorsan utolérte 
a szintén kétszeres világbajnok Bácsit –, Liu Shaolin 
Sándor pedig 1000 méteren győzött. 
A 25 éves Sanyi és a 23. születésnapját a vb-t követő 
héten, március 13-án ünneplő Ádó olimpiai és friss 
világbajnokként is ugyanolyan mosolygósan és 
közvetlenül fogadta a FradiMédia stábját, ahogyan azt már 
megszokhattuk tőlük. Az érmeikről már a vb másnapján 
exkluzív fotókat mutattunk szurkolóinknak az FTC hivatalos 
Facebook- és Instagram-oldalán. A tervek szerint a Fradi 
TV-ben is részletesen mesélnek majd a vb kulisszatitkairól. 
Ne feledjék, az M4 Sportra készített anyagaink mindig 
visszanézhetőek a FradiMédia YouTube-csatornáján is. 

”RÉGI” ARANY, FRISS MOSOLY 
Mi a közös a Liu testvérekben és Márton Grétában? Naná, 
hogy a Fradi és a világbajnoki cím! A mindig mosolygós,
a pályán egyre határozottabb, az interjúkban pedig egyre 
érettebben nyilatkozó, ízig-vérig fradista Gréta 2018-ban
a junior kézilabda-válogatottal nyert hazai pályán vb-t. 
Most persze már nem erről szóltak a hírek, hanem a 
szerződése meghosszabbításáról. Márton Gréta és a 
Fradiba valósággal berobbanó Klujber Katrin annak 
ellenére új szerződést írt alá, hogy jelenlegi kontraktusuk
is érvényes lett volna még a következő idényre.
Szurkolóink tömegével és nagy örömmel olvasták
a Fradi.hu bejelentését, miszerint mindketten 2024
nyaráig elkötelezték magukat egyesületünkhöz.
A gyerekkora óta fradista Márton Gréta hosszú távú 
céljairól is beszélt a Fradi TV-ben. A videót már csak az 
archív felvételekért is érdemes megnézni, amelyeken – 
a ma már a felnőttek között is alapember – játékosunk 
kicsiként kergeti a labdát a Népligetben.
Ha ehhez hozzátesszük, hogy női kéziseink továbbra
is nagy hangsúlyt fektetnek a saját nevelésű tehetségek 
felnőttcsapatba építésére – elég, ha a 18 éves
Ballai Borbála szerződéshosszabbítását említjük –,
akkor optimisták lehetünk női kézilabdacsapatunk
jövőjére gondolva. 

A Liu fivérek világbajnoki diadala és a junior 
világbajnok Márton Gréta szerződéshosszabbítása 
vitte a prímet a FradiMédia felületein is márciusban. 
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

! 1964 óta osztják ki Az év magyar kézilabdázója díjat,
amit 12-szer nyert eddig Fradi-játékos8

TEGYÜNK MA 
A HOLNAP 

FRADIJÁÉRT!

Támogassa adója 1 %-val az Albert Flórián 
Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítványt! 
Adószám: 18296147-1-43



! Toldi és Lázár 1943-ban, Sárosi György 1948-ban
fejezte be fradista pályafutását

# BARÁTI KÖR
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      BÚCSÚ PETHŐ
ZOLI BÁCSITÓL

SZÁNTAY BALÁZS

Előző számunkban már beszámoltunk arról, hogy 
2021. február 10-én, életének 95. évében elhunyt 
Pethő Zoltán, az FTC Baráti Kör legidősebb tagja, 
a Rudas-rend korelnöke. Zoli bácsit március 11-én 
kísértük utolsó útjára a Farkasréti temetőben.

A Fradi-családot ismét pótolhatatlan veszteség érte, 
Pethő Zoltán, akit idősebbek és fiatalabbak egyaránt 
Zoli bácsiként ismertek és tiszteltek, örökre elaludt. 
Ő volt az, akihez bármikor kérdéssel fordulhattunk, 
ha szeretett klubunk történelmével, sportolóival, 
eredményeivel kapcsolatban ismereteink hiányosak 
vagy bizonytalanok voltak. Magazinunk 2016. 
decemberi számában joggal neveztük őt ”élő 
történelemkönyvnek”. Zoli bácsi a közel nyolcvanöt 
éves fradista élete alatt rengeteg élményt 
szerzett, azok nagy részét írásos feljegyzésekben, 
albumokban meg is örökítette. Gondoskodott arról, 
hogy ezek az utókor számára is megmaradjanak. 
2012 áprilisában az újságokból, könyvekből, 
levelezőlapokból, fényképalbumokból, zászlókból és 
jelvényekből álló gyűjteményét átadta a Tempó Fradi 
Alapítványnak a következő mondatok kíséretében: 

”Nektek adományozom, amim van. Tudom, hogy 
nálatok jó helyen lesz.” Az alapítvány az anyagokat 
feldolgozta, s a honlapján elérhetővé tette.

Zoli bácsi ifjú korától kezdve tagja volt az FTC Baráti 
Társaságnak, az FTC pártoló tagságának, majd az 
FTC Baráti Körnek. Utóbbi szervezet 1983. évi újbóli 
létrehozásában elévülhetetlen szerepet játszott, 
elnökségének kezdettől fogva tagja volt, vezette 
a felügyelőbizottságot, majd alelnöke lett. Nagy 
lelkesedéssel mesélt a baráti kör rendezvényeiről, 
a meghívott legendás játékosokról, a velük kötött 
barátságokról. Az összejövetelek szervezésében, 
az emléktárgyak beszerzésében, a betegeskedő 
sportolók meglátogatásában, a sírok ápolásában 
aktívan részt vett.

Zoli bácsi a Fradi érdekében végzett munkáját 
az egyesület is elismerte, 2016-ban, a 90. 
születésnapján kapta meg az FTC Aranydiplomáját. 
Akkor az volt a kívánsága, hogy szeretné megélni
a futballcsapat 30. bajnoki címét. Hála Istennek,
a 31.-et is megélte! 

Személyes ismeretségünk 2008-ban kezdődött, 
amikor az FTC Baráti Kör tagja lettem. A ”Fradi-
családi kapcsolatunk” szinte napi kapcsolat volt, 
mivel közel laktunk egymáshoz. Együtt jártunk a 
baráti kör összejöveteleire, az FTC rendezvényeire. 
Rengeteget beszélgettünk, minden mérkőzést 
kiértékeltünk, az utóbbi hónapokban már csak 
telefonon keresztül. Még együtt örültünk az Újpest 
és a Fehérvár legyőzésének. Zoli bácsi, aki olyan 
nagyságokat is látott játszani, mint például a Sárosi 
fivérek, Toldi Géza, Lázár Gyula, nagyon kritikus 
volt a maiakkal szemben, leginkább a Fradi-szívet 
hiányolta.

Drága Zoli bácsi, most újabb feladatod lesz.
Rudas Feri bácsival és Springer Miki bácsival
meg kell alakítani az ”égi baráti kört”, és fentről 
szurkolni az újabb zöld-fehér sikerekért. Isten veled!

Dr. Springer Miklós, Rudas Ferenc és Pethő Zoltán

Csatlakozzon Ön is a 
Lidl YouTube csatornáján és a  

lidl.hu/konyha/online-fozoiskola 
oldalon!

INGYENES 
ONLINE  
FŐZŐISKOLA  
SZÉLL TAMÁSSAL

A LIDL 
KONYHA
BEMUTATJA:



ÚJABB ÖT MAGYAR
BAJNOKI CÍM
Szakosztályunk a fedett pályás atlétikai magyar bajnokságon is folytatta 
kiváló szereplését. A férfi hármasugrás döntőjében erőteljes zöld-fehér 
dominancia volt, az aranyat idén is Galambos Tibor hozta el, az ezüstöt 
pedig Pap Kristóf. 60 méteren Csóti Jusztina volt legyőzhetetlen, de a 
fiúknál is örülhettünk, ugyanis a 3. helyezett Máté Tamás és az 5. Haufe 
Rajmund is teljesítette a fedett pályás Európa-bajnokság nevezési szintjét! 
Jelenleg négy magyar érte el a nevezési szintet, de csak három kvóta 
van, viszont az már biztos, hogy Kazi Tamás mellett ott lesz még egy 
fradista az Eb-n! Csóti Jusztina 200 méteren is aranyérmes lett, méghozzá 
hatalmas, 24.17 másodperces egyéni csúccsal. A 60 m-es gátfutásban 
Répási Petra 2. lett. A férfiaknál Pap Kristóf 7,75 méteres távolugrásával 
megnyerte első magyar bajnoki címét, míg Virovecz István 7,27-tel 3. lett. 
A 4x400-as váltóban a Tarlukács Ádám, Varga Dániel, Máté Tamás, Kazi 
Tamás összeállítású FTC megvédte bajnoki címét. Az FTC 9 érmével idén 
is a legsikeresebb egyesület lett fedett pályán.

GYORS

Máté Tamás, Varga Dániel, Kazi Tamás, Tarlukács Ádám

Galambos Tibor Csóti Jusztina Pap Kristóf

# HÍREK 

12www.fradi.hu ! Kazi Tamás a 2019-es fedett pályás Eb-n 800 méteren
1:49.66-tal a 23. lett

PARÁDÉS
HELYTÁLLÁS
A MAGYAR KUPÁBAN

Férfi kézilabdacsapa-
tunk nehéz helyzetbe 
került a Magyar Kupa 
negyedik fordulója 
előtt, de a szakosz-
tály vezetősége és 
a szakmai stáb úgy 
döntött, az elképesztő-
en sok hiányzó ellené-
re is vállalja a Cegléd 
elleni párharcot. Hősies 
helytállás lett a meccs-
ből. A Horváth Attila 
vezetőedzőt helyet-
tesítő Kiss György a 
válogatott Nagy Bence 
mellett kilenc ifikorú 
játékost tudott bene-
vezni, de a csapat így is 
magabiztosan győzte 
le NB I-es riválisát! A 
30-25-ös siker után 
még a vesztes fél 
edzője is arról beszélt, 
mennyire irigyli évek 
óta a Fraditól ezeket a 
fiatal tehetségeket. A 
Ferencváros sikerével 
a sorozat legjobb nyolc 
csapata közé került, a 
negyeddöntőben pedig 
a Veszprém otthonában 
lép pályára.

ELHUNYT KRUJ IVÁN
Életének 87. évében elhunyt a magyar birkózás 

legendás alakja, Kruj Iván. 

Hat évtizeden át szolgálta a Ferencvárost. 1949–62 
között versenyzett szeretett klubjában, majd edzőnek 
állt. 1966-ban az ifjúsági válogatott edzője lett, 1967-től 

pedig egészen 1973-ig a szabadfogású válogatottat 
is irányította. Az FTC-ben betöltötte a vezetőedzői és 
a szakosztály-igazgatói tisztséget is, emellett a klub 
elnökségének is tagja volt. 2006-tól tevékeny részt 

vállalt az ESMTK birkózásának újjáélesztésében, a helyi 
birkózócsarnokot is róla nevezték el.

Kruj Iván aranysípos versenybíró volt, 1972-től összesen 
kilenc olimpián fújt, 1983-ban a nemzetközi szövetség 

bíróbizottságának is tagja lett. 2009-ben bekerült 
az oklahomai Stillwaterben létrehozott Hírességek 
Csarnokába, mely elismerésben előtte csak három 

bíró részesült.

Kruj Iván emlékét örökké megőrizzük. 
Nyugodjék békében!

! Pusztai 1974–80 között 287 meccsen 81 góllal erősítette a Fradit, 
pályafutása után pedig szakosztályvezetőként dolgozott

Pusztai László

EMLÉKTÁBLÁT 
AVATTAK 
PUSZTAI LÁSZLÓ 
TISZTELETÉRE
Március 1-jén lett volna 75 éves kétszeres 
magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes, 
KEK-döntős játékosunk, Pusztai László, 
az FTC örökös bajnoka. Az 1987-ben tragikus 
autóbalesetben elhunyt játékosnak egykori 
lakhelyén Őrmező lakóközössége és az FTC állított 
emléktáblát, amelyet Orosz Pál és az MLSZ szóvivője, 
Sipos Jenő leplezett le. Orosz Pál beszédében 
Pusztai László kitartását és szorgalmát méltatta, 
amellyel a tehetségek fölé emelkedett, s ekképpen 
a mai fiatalok példaképe is lehet. Sipos Jenő szintén 
e tulajdonságait emelte ki, majd hozzátette, hogy 
a 25 válogatott szereplésen szerzett 5 gólja 
és számos nagyszerű gólpassza szintén bizonyítja 
– különösen az akkori konkurencia mellett –, hogy 
kiemelkedő alakja volt a magyar labdarúgásnak. 
Pusztai László sportvezetőként is nagy űrt hagyott 
maga után, pályafutása végeztével ő lett a 
Ferencváros labdarúgó-szakosztályának vezetője.
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FRADI-OSZTÁLY INDUL 
A IX. KERÜLETBEN

Várja a leendő első osztályosok jelentkezését 
a 2021/2022-es tanévre a Ferencvárosi Torna 
Club első számú sportiskolája, a Ferencvárosi 

Sport Általános Iskola és Gimnázium. Ha szeret-
né, hogy a Fradi-családhoz tartozzon gyermeke, 

valamint életének részévé váljon a rendszeres 
mozgás és sikeres legyen a tanulásban is, akkor 
jelentkezzen e-mailben az fsi.titkar@gmail.com 

címen vagy látogasson el a 
www.fsi.sulinet.hu/altiskola honlapra!
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a finn Lauri Kärmeniemi, aki harmadik éve erősíti a Fradit

Rózsa Barnabás

@ geordiegss

Szabó Anna

Tímár-Csiszár Botond@rolandsganecz

#
enfradim

Vegyél részt 
te is 

a Zöld & Fehér 
magazin 

szerkesztésé-
ben, fotózz, 
és töltsd fel 

képeid 
Instagramra 
#enfradim 
jelöléssel!



16www.fradi.hu ! 398 meccsen 149 gólt szerzett, amivel
az FTC örökranglistáján a 26. helyen áll

# ÖRÖKZÖLD 

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

Borban úszott
a nyúl (is)

POGÁNY
LÁSZLÓ

Tobak Csabához, a Fradi Múzeum vezetőjéhez:

Emlékszik még, hogy a régi stadionban
hol voltak elhelyezve a serlegek és az ereklyék? 

Ezúttal Vágóné Solti Mária, az atlétikai szakosztály ve-
zetője kérdezte Pogány Lászlót, bajnoki aranyérmes 
labdarúgónkat, az egykori kitűnő balszélsőt: elképzel-
hetőnek tartja-e, hogy a jövőben is lesz olyan kezde-
ményezés a népligeti klubházban, amikor a sportolók 
közösen szórakoznak, hiszen anno ő így ismerte meg 
a feleségét. 
Nem lenne könnyű megszervezni, mert mostanság 
más világot élünk. Persze nagyon jó lenne, a mai fia-
talok nem is tudják, miről maradnak le. Felejthetetlen 
emléket jelentenek azok a házibulik, s igen, én valóban 
a Fradiban ismertem meg a feleségemet, akivel ha-
marosan negyvenéves házasok leszünk. Ma is fontos, 
hogy tartsanak össze a klub sportolói.

S akkor, íme, a fradisták körében csak Poginak 
becézett hajdani gólerős csatár története, amely 

még a régi Üllői úti stadionhoz fűződik, ahol a fél életét 
töltötte:
– A nyolcvanas évek elején Pölöskei Gabi apukája 
nyulat küldött a csapatnak Kapuvárról. Országos 
cimborámmal, Takács Lacival vállaltuk, hogy meg-
főzzük. Igaz, fogalmunk sem volt, hogyan kezdjünk 
hozzá, miként nyúzzuk meg a tapsifülest, de az 
edzés után izgalmas kihívásnak ígérkezett. Miközben 
a csapat többi tagja kártyázott, beszélgetett a lelátó 
tövében, mi hozzáláttunk a nyúlpörkölt elkészítésé-
hez. Akkor főztem életemben először, azóta viszont 
rendszeresen főzök, minden évben meghívom egy-
kori csapattársaimat, barátaimat a budaörsi házunk 
udvarára étel-ital-adoma programra. Mindenesetre 
a bemutatkozó főzésünk Takival emlékezetesre és 
hangulatosra sikeredett. Cirka három órája küzdhet-
tünk a nyúllal, amikor a vezetőedzőnk, Novák Dezső 
– akit nagyon szerettünk és ő is kedvelte a játékosait 
– érdeklődött a szertárosunknál, Sebestyén Lacinál, 
hogy állnak a srácok. Sebi az igazat mondta: – Nem 
tudom, Dezső, mikorra fő meg rendesen az étel, 
mindenesetre én már hét üveg borral hozzájárultam 
a lakomához, lassan kész kellene lennie a pörköltnek. 
– Erre a hírre a mester némi aggodalommal rögvest 
hozzánk sietett. Jókor érkezett, éppen elkészültünk, 
s hozzáláttunk a tálaláshoz. Nem csak az ételre, a 
hangulatra sem lehetett panasz. A csapattársak 
irigykedtek is, milyen kellemes a szakácsok élete…



# FUTBALL

18www.fradi.hu ! A 21. forduló legjobb 11 játékosa közé bekerült 
Boli és Somália az InStat-index pontszámítása alapján

ÚJRA MEGLELNI 
A MOTIVÁCIÓT
A Ferencváros utcahosszal vezeti az NB I-et, már tényleg csak hetek kérdése, 
s matematikailag is bebiztosítja zsinórban harmadik, sorrendben harminckettedik 
bajnoki aranyérmét, a csapat mégis – ha nem is durván, de folyamatosan 
– bírálatokkal szembesül. Baj van a motivációval – halljuk úton-útfélen. Tényleg 
ne akarnának a fiúk? Jóllakottá váltak, vagy valami más, teljesen emberi oka van 
annak, hogy tagadhatatlanul nem úgy muzsikálnak, mint az ősszel? 
Ennek igyekeztünk utánajárni, véleményeket ütköztetve. 
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ, HATOS SZABOLCS

A NAGY ELŐNY 
EGYFAJTA KIBÚVÓT, 
MENTSÉGET JELENT 
A JÁTÉKOSOKNAK. 
HISZEN TUDJÁK, 
BELEFÉR A HIBA. 
HA NEM LENNE 
EKKORA ELŐNYÜNK, 
AKKOR NEM LENNE 
MENTSÉG A HIBÁKRA

FUTBALL #
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Haratin, Civic és Dibusz kapott helyet

Sergei Rebrov az MTK elleni mérkőzés után 
fakadt ki, avagy érezte szükségét annak, 
hogy magyarázatot adjon a bukdácsolásra. 
Emlékezhetünk, a Fradi – csakúgy, mint 
a Mezőkövesd ellen – kétgólos fórt adott 
le, s játszott 2-2-es döntetlent.
– A hatalmas előny motivációs nyomást 
gyakorol a csapatra – lepett meg sokakat 
az ukrán mester a kijelentésével, hiszen azt 
gondolnánk, inkább a szoros helyzet jár 
teherrel, nem a magabiztos vezetés. 
– Azért, mert ez az előny egyfajta kibúvót, 
mentséget jelent a játékosoknak. Hiszen 
tudják, belefér a hiba. Ha nem lenne ekkora 
előnyünk, akkor nem lenne mentség a 
hibákra – folytatta Rebrov, s igazat kell 
adnunk neki.
Azért is volt teljesen helyénvaló a bírálat, 
mert Rebrov nem megalázni akarta a 
játékosait, csupán meg akarta értetni, mi 
lehet az ősszel tapasztaltnál gyengébb 
teljesítmény hátterében. S ha bárkinek is 
kétségei lettek volna a szándékai felől, 
hozzátette:
– Tudom, a BL-szereplés után a szurkolók 
is többet várnak tőlünk. Mégis büszke 
vagyok a csapatra, hiszen bár veszítünk 
pontokat, így is nagy előnnyel menetelünk 
az élen.
Igen, lássuk be, teljes mértékben emberi 
dolog, hogy valaki vagy akár egy egész 
csapat a hatalmas előny birtokában 
kienged. Nem is feltétlenül tudatosan, 
hanem tudat alatt. Mert az ember ettől 
ember, nem pedig gép.
S igazán jó hír, hogy Rebrov tudja a 
gyógyírt a kezelhető bajra. Forgatja, frissíti 
a csapatot folyamatosan. Azt is többször 
megtette, amire az ősszel, a legsűrűbb 
menetelés közben sem volt példa: 
Tokmacot, sőt még Blazicot is többször 
kihagyta a kezdőből. Versenyezteti az 
ugyanazon a poszton szereplő játékosokat 
– például jobbhátvédként már nem csupán 
Lovrencsicset Botkával, hanem beszállt 
a küzdelembe a télen igazolt Wingo is. 
Megteheti, mert most láthatjuk igazán, 
mennyire bő és erős a keret. S bár egy 
csapat, jól tudjuk, mindig a következő 
mérkőzésre készül, az igazi céllal majd 
nyáron, a Bajnokok Ligája selejtezőjében 
szembesül a Fradi.
Akkor kell majd ismét csúcsformában 
futballozni.

MINDEN POSZTRA 
VAN ALTERNATÍVA

Sergei Rebrov a Paks elleni mérkőzésre 
készülve a következőképpen látta a Fradi 
helyzetét. Megerősítette, amit a tettei 
is alátámasztanak: senkinek sincs bérelt 
helye a csapatban. Beszélt a hibákról, azok 
lehetséges okairól és a motivációról.
– Természetesen én is nagyon rosszul 
élem meg a hibákat, vagy amikor kétgólos 
előnyről nem tudunk nyerni, de el kell 
fogadni, hogy ezek néha sajnos a sport 
velejárói. A játékosaim nem gépek, ők sem 
képesek minden mérkőzést megnyerni – 
vágott bele vezetőedzőnk, majd rátért a 
motiváltságra: – Alapvetően nincs gond, 
ám azt is látnunk kell, hogy egy éve 
szinte folyamatosan üres stadionokban 
játszunk, szurkolók nélkül a futballisták is 
nehezebben pörögnek fel a mérkőzések 
előtt. Egy másik tényezőt is kiemelnék: a 
komoly pontelőnyünk időnként kibúvót 
jelenthet a labdarúgóknak, hiszen tudják, 
hogy akkor sem veszélyezteti semmi a 
magabiztos vezetést, ha becsúszik egy-
egy hiba. Ezzel együtt a csapat tagjai 
tisztában vannak azzal, hogy aki nem 
megfelelő hozzáállással játszik vagy edz, 
az elveszítheti a helyét a kezdőcsapatban. 
Minden posztra van minőségi alternatívánk, 
ezért úgy gondolom, ennél jobb motiváció 
nem kell a folytatásra.
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ÍGY LÁTJA A PSZICHOLÓGUS

Az időnként hullámzó teljesítmény okáról és a 
magas pontelőny jelentette nyomásról az FTC 
sportpszichiátere, dr. Kárpáti Róbert a következőket 
mondta:
– Mindegyik csapat minden meccsén a 90 perc 
során lehetnek koncentrációbéli hullámzások. Ha 
ez azzal párosul, hogy az ellenfél extrán fókuszált, 
ami általában jellemző a Fradi riválisaira, bele 
lehet szaladni akár többször is olyan szituációba, 
hogy a kétgólos előny sem elég, vagy nem tudjuk 
lezárni a mérkőzést akkor sem, ha megvannak a 
helyzeteink. A sport része, hogy egy csapat nem 
tudja minden esetben megtartani az előnyét. A 
magas pontelőnytől nehéz függetlenítenie magát 
a csapatnak, hiszen bár gyakran elhangzik, hogy  
mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk, a 
játékosok fejében pontosan benne van a már félig 
zsebben lévő aranyérem tudata. Az utóbbi idők 
néhány negatív tapasztalatának ismeretében a 
folytatásban még inkább koncentráltan kell beleállni 
a mérkőzésekbe, nem szabad, hogy a figyelem 
akár csak pillanatokra lankadjon. Minden bajnokira 
kupadöntőként, továbbjutásról döntő meccsként 
kell tekinteni. Ha a játékosok ezt az adott 90 percre 
be tudják építeni a gondolataikba és hisznek is 
benne, akkor a jövőben nem lesznek ilyen forma- és 
teljesítménybeli ingadozások.

KINŐTTÜK AZ NB I-ET

Bálint Lászlónak mindig karakteres véleménye volt 
a futballról, s nincs ez másként most sem, amikor 
az egykori 76-szoros válogatott, az FTC Baráti 
Kör elnöke a magazinunknak fogalmazta meg 
gondolatait a csapatról.
– Az őszhöz képest ered-
ményekben és játékban is
visszaestünk, Sergei Rebrov
azonban konokul, egyben a cél-
kitűzésnek megfelelően folyamatosan építi azt a 
csapatot, amely a Bajnokok Ligája selejtezőjében 
is sikeres lehet – kezdte Báró, majd így folytatta: 
– A bajnoki cím nincs veszélyben, persze nyilván a 
játékosoknak is hiányzik a hangulat a meccseken, 
miként a szurkolóknak is a Fradi meccsein megélt 
közös öröm. Nálunk ez fokozottabban jelentkezik, 
hiszen a legnagyobb szurkolótáborral rendelkezünk. 
Elismerem, a nagy előny birtokában nehezebb 
motiválni a futballistákat, a visszaesésnek is ez az 
első számú oka, viszont az egész idényt tekintve 
le a kalappal a csapat előtt, mi több, osztom azok 
véleményét, akik szerint kinőttük az NB I-et.

FEBRUÁRI TOP 10

A Zöld & Fehér osztályzatai alapján
1.  Dibusz Dénes 6,66
2.  Somália 6,3
3.  Franck Boli 6,2
4. Botka Endre 6,0
 Miha Blazic 6,0
 Ihor Haratin 6,0
 Myrto Uzuni: 6,0
 Eldar Civic 6,0
9.  Sigér Dávid 5,8
 Lovrencsics Gergő 5,8
(Azokat vettük számításba, akik az öt bajnokiból 
legalább három mérkőzésen pályára léptek.)

Az Instat-adatok alapján
1. Ihor Haratin 305
2. Lasa Dvali 292
3. Somália 287
4. Myrto Uzuni 280
5. Isael 271
6. Sigér Dávid 268
7. Marcel Heister 266
8. Olekszandr Zubkov 265
9. Miha Blazic 264
10. Botka Endre 263

zsebben lévő aranyérem tudata. Az utóbbi idők 
néhány negatív tapasztalatának ismeretében a 
folytatásban még inkább koncentráltan kell beleállni 
a mérkőzésekbe, nem szabad, hogy a figyelem 
akár csak pillanatokra lankadjon. Minden bajnokira 
kupadöntőként, továbbjutásról döntő meccsként 
kell tekinteni. Ha a játékosok ezt az adott 90 percre 
be tudják építeni a gondolataikba és hisznek is 
benne, akkor a jövőben nem lesznek ilyen forma- és 
teljesítménybeli ingadozások.

Bálint Lászlónak mindig karakteres véleménye volt 
a futballról, s nincs ez másként most sem, amikor 
az egykori 76-szoros válogatott, az FTC Baráti 
Kör elnöke a magazinunknak fogalmazta meg 

visszaestünk, Sergei Rebrov
azonban konokul, egyben a cél-
kitűzésnek megfelelően folyamatosan építi azt a 
csapatot, amely a Bajnokok Ligája selejtezőjében 
is sikeres lehet – kezdte Báró, majd így folytatta: 
– A bajnoki cím nincs veszélyben, persze nyilván a 
játékosoknak is hiányzik a hangulat a meccseken, 
miként a szurkolóknak is a Fradi meccsein megélt 
közös öröm. Nálunk ez fokozottabban jelentkezik, 
hiszen a legnagyobb szurkolótáborral rendelkezünk. 
Elismerem, a nagy előny birtokában nehezebb 
motiválni a futballistákat, a visszaesésnek is ez az 
első számú oka, viszont az egész idényt tekintve 
le a kalappal a csapat előtt, mi több, osztom azok 
véleményét, akik szerint kinőttük az NB I-et.

2. Lasa Dvali 292
3. Somália 287
4. Myrto Uzuni 280
5. Isael 271
6. Sigér Dávid 268
7. Marcel Heister 266
8. Olekszandr Zubkov 265
9. Miha Blazic 264
10. Botka Endre 263

! Március 7-ig a legtöbbször Dibusz és Tokmac (37-37)
lépett pályára, Isael (35), Haratin (34), Boli (33) és Uzuni (31) előtt
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HULLÁMVASÚTON

A huszonnégyszeres magyar válogatott,
a Fradival négyszeres bajnok és négyszeres 

kupagyőztes saját nevelésű labdarúgónk, 
Telek András állandó rovattal jelentkezik 

magazinunkban, amelyben elmondja 
észrevételeit az adott naptári hónapban 
a csapatról. A népszerű Manci az utolsó 

mérkőzésekről így vélekedik:

– A csapat játékát látva úgy éreztem magam, 
mintha hullámvasúton ülnék. Robogtunk 

felfelé, hiszen Újpesten lazán és magabiztosan 
nyertünk. Simán vertük meg nagy riválisunkat, a 
Fehérvárt is, az MTK ellen az első félidőben meg 

egyenesen ragyogóan futballoztunk, sajnos 
a szünet után viszont visszaestünk, akárcsak 

Mezőkövesden. A Honvéd és a Diósgyőr 
ellen sem futballoztunk úgy, mint az ősszel, 
de legalább nyertünk, nekem a fehérváriak 

elleni kupakiesés volt fájdalmas. Főként azért, 
mert sokkal jobbak vagyunk a Vidinél. Minden 

azonban nem sikerülhet. Akadtak biztató 
formajavulások is, elsősorban Zubkov és Boli 
nevét említhetem, mindkettőnek nagyszerű 
meccsei voltak februárban. A bajnoki cím 

megvan, a komoly előny birtokában nehezebb 
motiválni és tűzben tartani a játékosokat, a jó 
futball mellett Sergei Rebrovnak egyre inkább 

arra is kell koncentrálnia, hogy beépítse a 
csapatba az új szerzeményeket. Bízom abban, 
hogy a hullámvasút után tartósan emelkedő 
pályát veszünk, mert talán nem merészség 

kijelenteni, csapatunk kiemelkedik
a honi mezőnyből… 

! Eddig 38 játékos lépett pályára az idényben
az első csapat összes tétmeccsét figyelembe véve
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22www.fradi.hu ! A Honvéd elleni teljesítményével Dibusz Dénes 335
InStat-index pontot szerzett, amivel a 22. forduló legjobbja lett

A HÓNAP LEGJOBBJA:
DIBUSZ DÉNES

Több fontos védéssel segítetted a csapatot 
februárban. Persze kicsit a csapat februári 
teljesítményéről is árulkodik, hogy kapusként 
téged illet a hónap legjobbja cím. Mennyire 
érzed hektikusnak a mögöttünk hagyott 
időszakot?
Igen, nem tagadom, mi is éreztük, hogy kicsit 
akadozott a gépezet. Nehezen lendültünk bele 
egy-egy mérkőzésbe, és azt is mondhatjuk, 
hogy szinte minden találkozónak voltak jobb 
és kevésbé jobb periódusai. Sajnos három 
idegenbeli iksz is becsúszott az utóbbi 
időszakban. A figyelmetlenségeinket, hibáinkat 
megbüntették az ellenfeleink. Bízom benne, 
hogy mostantól meg tudjuk oldani ezeket 
a találkozókat és lehozzuk őket kapott gól 
nélkül.

Így is eddig egyetlen vereséget szenvedtetek 
a bajnokságban, ami kiemelkedő mutató, 
mégis, mintha mindenki még ennél is többet 
várna a csapattól. Ez nagy teher?
Szerencsére hazai pályán azért februárban is 
tudtunk meccseket nyerni, ezért az előnyünk 
március elejére is megnyugtató maradt. A 
kelleténél jobban nem foglalkozunk ezzel, az 
a feladatunk, hogy mindig az adott meccset 
nyerjük meg. Tudjuk, hogy a Bajnokok Ligája 
csoportkörével magasra tettük a lécet, ennek 
is köszönhető, hogy most mindenki többet 
vár tőlünk. Ahogy mi is magunktól. Azért 
dolgozunk napról napra, hogy energikus, 
dinamikus, gólra törő, szórakoztató játékot 
láthassanak tőlünk a szurkolók. Persze 
lényeges, hogy mindez eredményességgel is 
párosuljon. 

Az elmúlt egy hónapból mit emelnél ki?
Fontos csapatként gondolkodni. Az elmúlt 
hetekben is voltak kifejezetten jó időszakaink, 
például az MTK elleni első félidő, erre lehet 
alapozni a jövőben. Persze a zártan védekező 
csapatok ellen nehéz dinamikus, lüktető 
játékot kialakítani, de erre kell törekednünk.

FUTBALL #

23 www.fradi.hu! Az MTK ellen Zubkov 353 pontot szerzett 
az InStat-index alapján, így a 23. forduló legjobbja lett

A ferencvárosi labdarúgók persze a háromhetes 
szünet alatt sem unatkoznak. Dibusz Dénes, 
Lovrencsics Gergő, Botka Endre és Sigér Dávid is 
tagja volt Marco Rossi keretének a Lengyelország, 
San Marino, valamint Andorra elleni vb-selejtezőkön. 
S ez csak a magyar válogatott! Miha Blazic a szlovén, 
Lasa Dvali és Giorgi Haraisvili a grúz, Olekszandr 
Zubkov és Ihor Haratin az ukrán, Eldar Civic (és a 
most még nem egészséges Adnan Kovacevic) a 
bosnyák, Robert Mak a szlovák, Myrto Uzuni az 
albán, Tokmac Nguen pedig a norvég válogatottban 
szerepelt.
– Örülök, hogy sok válogatott játékosunk van, 
viszont ez alapvetően megnehezíti a munkánkat, 
hiszen gyakorlatilag hat játékosunk marad, akikkel 
dolgozhatunk. Együtt edzünk az U19-es csapattal is, 
aztán a szünet után teljes erőbedobással készülünk a 
Budafok ellen – jegyezte meg Sergei Rebrov.
Ha minden jól alakul, a 29. fordulótól akár az U19-
es játékosok is több lehetőséget kaphatnak a 
csapatban...

ÁPRILIS 10-ÉN BAJNOK LEHET A FRADI!

A 26. fordulóban a Fradi magabiztosan, 5-2-re 
legyőzte a Paksot, amely a sérült Böde Dániel nélkül 
állt fel és a Groupama Arénában sem engedett 
a bátor felfogásából. Az ilyen meccseket látva 
sajnálhatjuk igazán, hogy nem lehetnek jelen a 
szurkolók, mert ez tényleg közönségszórakoztató 
találkozó volt. Ugyanebben a körben a Puskás 
Akadémia 1-0-ra nyert a Fehérvár ellen.
Számoljunk csak... A Ferencváros és a második 
helyezett Puskás Akadémia között 13 pont a 
különbség. Tegyük fel, hogy a 27. fordulóban – 
Budafok–FTC, illetve Puskás Akadémia–Mezőkövesd 
az ide vonatkozó párosítás – mindkét csapat nyer. 
A 28. fordulóban Ferencváros–Puskás Akadémia 
mérkőzés lesz. Ha akkor nyer a Fradi, már 
matematikailag is bajnok, mert a hátralévő öt körben 
16 pontot már nem lehet behozni.
Ezzel azonban meg kell várni áprilist. A 26. forduló 
után a világbajnoki selejtezők miatt három hét szünet 
következik a bajnokságban, április 3-án játszunk a 
Budafokkal, majd 10-én a Puskás Akadémiával. Az a 
nap tehát arany betűs lehet a naptárban...
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NB I, 21. FORDULÓ:
Mezőkövesd–FTC 2-2 (0-1)
Mezőkövesd, Városi Stadion

Mezőkövesd: Szappanos – Farkas, Nesterov, 
Katanec, Vadnai – Berecz, Karnitski (Martic, 46.) 
– Besirovic (Vajda, 90.), Cseri (Chrien, 57.), Vutov 
(Vojtus, 58.) – Jurina (Nagy D., 91.). Vezetőedző: 
Pintér Attila
FTC: Dibusz 6 – Lovrencsics 5, Blazic 5, Botka 6, 
Civic 6 – Sigér 6 (Vécsei, 75., 4), Somália 7 – Isael 5 
(Laidouni, 63.), Tokmac 4 (Zubkov, 63., 4), Uzuni 5 
(Mak, 75., 6) – Boli 7 (Baturina, 84., 0) 
Vezetőedző: Sergei Rebrov
Gólszerzők: Besirovic (62.), Jurina (71.), ill. Somália 
(32.), Boli (50.)
Sárga lap: Boli (9.), Civic (51.), Blazic (70.)

NB I, 22. FORDULÓ:
FTC–Honvéd 1-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna

FTC: Dibusz 6 – Lovrencsics 5, Blazic 5, Botka 
6 (Mmaee, 79., 0), Civic 6 – Laidouni 5, Haratin 
6 – Isael 5 (Sigér, 70., 6), Tokmac 4 (Mak, 79., 0), 
Uzuni 5 (Baturina, 87., 0) – Boli 7 (Zubkov, 70., 5) 
Vezetőedző: Sergei Rebrov
Honvéd: Tujvel – Mezghrani, Lovric, Batik – Zsótér 
(Kesztyűs, 87.), Gazdag, Hidi, Nagy G. (Szendrei, 69.), 
Tamás – Bőle (Nagy D., 78.), Traoré (Gale, félidőben) 
Vezetőedző: Horváth Ferenc
Gólszerző: Uzuni (57.)
Sárga lapok: Laidouni (4.), Lovrencsics (21.), Zsótér 
(32.), Gazdag (45.), Batik (90.)

NB I, 23. FORDULÓ:
MTK–FTC 2-2 (0-2)
Hidegkuti Nándor Stadion

MTK: Mijatovic – Alho (Ikenne-King, 66.), Perkovic, 
Nagy Zs., Herrera – Kata (Dimitrov, 34.), Cseke, Mezei 
– Varga R. (Balázs B., 90.), Miovski (Prosser, 66.), 
Schön. Vezetőedző: Michael Boris
FTC: Dibusz 6 – Lovrencsics 6 (Wingo, 78., 5), 
Mmaee 8, Dvali 4, Civic 5 – Sigér 5, Laidouni 6 – 
Haraisvili 5 (Tokmac, 68., 4), Uzuni 4 (Skvarka, 68., 
4), Zubkov 8 (Mak, 77., 4) – Isael 5 (Baturina, 85., 0)
Vezetőedző: Sergei Rebrov
Gólszerzők: Nagy Zs. (55.), Varga R. (60. – 11-esből), 
ill. Zubkov (1., 23.)
Sárga lap: Sigér (44.), Miovski (50.), Mmaee (54.), 
Civic (64.), Herrera (70.), Mezei (80.), Laidouni (88.)

NB I, 24. FORDULÓ:
FTC–DVTK 1-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna

FTC: Dibusz 7 – Botka 0 (Wingo, 7., 7), Blazic 5, 
Mmaee 6 (Dvali, 66., 5), Heister 5 (Civic, szünetben, 
7) – Haratin 6, Laidouni 6 – Tokmac 5 (Haraisvili, 
66., 5), Uzuni 5 (Sigér, 84., 5), Zubkov 6 – Boli 7 
Vezetőedző: Sergei Rebrov
DVTK: Malenica – Grgic, Milović, Hegedűs J., Pikk 
– Márkvárt, Zivulić (Roshi, 79.), Max (Suljic, 82.) – 
Drazic, Grozav, Ivanovski. Vezetőedző: Zoran Zekic
Gólszerző: Boli (77.)
Sárga lapok: Milovic (59.), Márkvárt (68.), Laidouni 
(84.), Hegedűs (90.)

NB I, 25. FORDULÓ:
ZTE–FTC 2-2 (1-0)
Zalaegerszegi Városi Stadion, ZTE Aréna

ZTE: Gyurján – Németh, Bobál, Lesjak – Tanasin, 
Sankovic, Vass (Szalay, 89.), Tajti (Kovács B., 91.), 
Bedi (Zimonyi, 89.) – Koszta, Futács. Vezetőedző: 
Boér Gábor
FTC: Dibusz 6 – Wingo 6 (Lovrencsics, 77., 6), 
Mmaee 7, Dvali 5, Civic 6 – Somália 6, Sigér 5, 
Haraisvili 5 (Tokmac, 66., 4) – Zubkov 6 (Gera D., 
84., 0), Uzuni 5 (Mak, 77., 6), Boli 7 (Baturina, 84., 0) 
Vezetőedző: Sergei Rebrov
Gólszerzők: Koszta (7.), Futács (68.), ill. Boli (51., 65.)
Sárga lap: Tanasin (44.), Futács (57.), Lovrencsics 
(78.), Gyurján (85.)

NB I, 26. FORDULÓ:
FTC–Paks 5-2 (1-1)
Budapest, Groupama Aréna

FTC: Dibusz 6 - Lovrencsics 6, Blazic 7, Mmaee 8, 
Civic 7 (Heister, 86., 5) – Laidouni 8, Somália 
6 – Zubkov 6 (Mak, a szünetben, 6), Tokmac 6 
(Sigér, 78., 6), Uzuni 7 (Gera D., 81., 6) – Boli 8 
(Baturina, 78., 6) 
Vezetőedző: Sergei Rebrov
Paks: Rácz – Lorentz (Bertus, 34.), Gévay (Szendrei, 
75.), Tamás O. – Vági, Bognár I., Papp, Szabó B. 
(Ádám, a szünetben), Szabó J. – Sajbán (Nagy R., 
62.), Hahn (Kulcsár D., 62.). Vezetőedző: Bognár 
György
Gólszerzők: Laidouni (22.), Uzuni (49. – 11-esből), 
Mak (62.), Boli (76.), Baturina (89.), illetve 
Hahn (2. – 11-esből), Szendrei (87.)
Sárga lap: Szabó B. (43.), Gévay (56.)

! Az évad összes tétmeccsét tekintve 
19 gólszerzője van keretünknek
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MEZŐKÖVESD

JURINA

PAKS

HAHN János
(11-es)

HONVÉD

Myrto
UZUNI

MTK

Olekszandr
ZUBKOV

PAKS

Aissa
LAIDOUNI

MEZŐKÖVESD

Franck
BOLI

MTK

Olekszandr
ZUBKOV

ZTE

Franck
BOLI

PAKS

Franck
BOLI

DVTK

Franck
BOLI

MEZŐKÖVESD

Wergiton
SOMÁLIA

PAKS

Robert
MAK

PAKS

Roko
BATURINA

MEZŐKÖVESD

BESIROVIC

PAKS

SZENDREI
Ákos

MTK

NAGY
Zsombor

ZTE

KOSZTA
Márk

ZTE

FUTÁCS
Márkó
(11-es)

MTK

VARGA
Roland
(11-es)

! A 24. fordulóval bezárólag 15 játékosunk
szerzett NB I-es gólt az idényben



# FUTBALL

26www.fradi.hu ! Pánics doktorra a szigorú egészségügyi szabályok miatt
a COVID-generális becenevet akasztotta a csapat

NEM CSAK MUNKA:
SZENVEDÉLY, 
ELKÖTELEZETTSÉG
Az FTC férfi futballcsapatának orvosi stábját kilenc éve állandó páros,
dr. Pánics Gergely és dr. Reha Gábor alkotja. Velük beszélgettünk a korona-
vírus-helyzet okozta kihívásokról, a mindennapi munkáról és a Fradi-kötődésről. 
SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

AKI A FERENCVÁROSNÁL 
DOLGOZIK, GYAKRAN
GYERMEKKORI ÁLMÁT 
VÁLTJA VALÓRA AZZAL, 
HOGY A KLUB
KÖTELÉKÉBE TARTOZVA 
VÉGEZHETI A MUNKÁJÁT. 
EZ IGAZ CSAPAT-
ORVOSAINKRA IS

FUTBALL #

27 www.fradi.hu! Marosvásárhelyen még nem játszottak labdarúgóink, 
de a közeli Szászrégenben 2011-ben 3-2-re nyertünk

A mögöttünk hagyott esztendő dicső 
eredményeit mindenki fejből fújja. Sokadszorra 
is illik megemlékezni azonban arról, hogy a 
sikerek a koronavírus-járvány árnyékában nem 
jöhettek volna létre a labdarúgócsapat orvosi 
stábjának munkája nélkül. 

” 2020 tavaszán, amikor kitört a járvány 
és bevezették a szükséghelyzetet, 
még teljesen ismeretlen volt számunkra 
is a vírus. Gyakorlatilag teljesen a saját 
tapasztalatainkra, elgondolásainkra alapoztuk 
azokat a távolságtartási és higiéniás 
szabályokat, amelyeket a játékosoknak 
követniük kellett – idézte fel 2020 tavaszát 
dr. Pánics Gergely, csapatunk vezető orvosa.  
– Noha azóta eltelt egy év, a fertőzés már 
a harmadik hullámnál tart, így több fontos 
szabály megmaradt, a tesztelés pedig 
manapság is rendszeres. 
Az öltözőhasználatnál nagy hangsúlyt 
fektetünk a távolságtartásra. Szerencsénk 
van, mert az FTC-MVM Népligeti Sporttelepen 
található hotelben a keret fele a hotelszobákat 
is tudja használni az edzések utáni 
zuhanyozáshoz, öltözéshez, ezáltal a szoros 
kontakthelyzeteket lényegesen tudjuk 
csökkenteni. Az edzőközpontban külön 
közlekedőfolyosót alakítottunk ki, amelyet 
csak az első csapat tagjai használnak, 
így védve őket a fertőzésveszélytől.”
Noha csapatunk a nemzetközi mérkőzések 
miatt rengeteget utazott 2020 őszén, a 
fertőzésszámok tekintetében a legjobbak 
(értsd: a legkevésbé fertőzöttek) között volt 
a  mezőnyben. Annak köszönhetően, hogy 
orvosaink elképzeléseit maximálisan támogatta 
a klubvezetőség, s minden forrást biztosított a 
sikeres védekezéshez.
A két orvos mellett fizioterapeutákból és 
masszőrökből álló egészségügyi csapat munkája 
persze nem kizárólag a vírus elleni védekezésről 
szól. 

” Orvosként, Pánics Gergely irányításával 
együtt dolgozunk a gyógytornászokkal, 
Peter Friarrel, Nagy Ricsivel, Lipcsei Gábor 
a fizioterapeutánk, Demény László és Makkai 
Ádám pedig a két kiváló masszőrünk. Együtt, 
egy csapatként alkotunk olyan hátteret, amely 
a csapat sikereit szolgálja – vette át a szót dr. 
Reha Gábor. – A stáb magja kilencedik éve 
dolgozik együtt, tehát összeszokott társaság 
vagyunk.”
Reha Gábor Pánics Gergelyhez hasonlóan 
kilencedik éve dolgozik a Fradinál. Ő is az 
Uzsoki Utcai Kórház Ortopédiai-traumatológiai 
Osztályán praktizál, rezidensként vezető 

orvosunk mentoráltjaként kezdte orvosi 
pályafutását. Vele vettük át, milyen 
feladatokkal jár a munkájuk.

” A mérkőzéseken az akut felügyelet csak 
a jéghegy csúcsa, az igazi munka a heti 
edzésekhez igazodva történik. A sérültjeink 
jellemzően a meghirdetett napi program 
kezdeténél korábban érkeznek a fiziós 
szobába, esetükben állapotfelméréssel 
kezdünk, hogy megtudjuk, hol tartanak 
a rehabilitációval. Őket követik a friss 
sérülésekkel, panaszokkal érkezők. Ezt 
követően a gyógytornászokkal közösen 
döntünk a további kezelésről. Minden szezon 
kezdete előtt felmérjük továbbá a teljes 
keret állapotát, ezek eredménye nagyban 
meghatározza a játékosok munkáját.”
Labdarúgóink megbíznak az őket kezelő 
orvosok szakértelmében, ezért bátran fordulnak 
hozzájuk olyankor is, amikor szeretteik 
egészségéről van szó.

” A játékosok szinte mindennel keresnek 
minket, az ő személyes egészségügyi 
problémáikon kívül gyakran a családjukban 
történt megbetegedések esetében is kikérik 
a tanácsunkat. Főleg azok a légiósok, 
akik családostul jöttek Budapestre, ám mi 
mindenkinek szívesen segítünk. A mi munkánk 
egész napos, 0–24-es szolgálat” – jegyezte 
meg dr. Reha Gábor.
Aki a Ferencvárosnál dolgozik, gyakran 
gyermekkori álmát váltja valóra azzal, hogy 
a klub kötelékébe tartozva végezheti 
a munkáját. Ez igaz csapatorvosainkra is.

” A szüleim és a nagyszüleim hatására már 
kisgyermekkorom óta Fradi-szurkolónak 
vallom magam, azzal pedig, hogy immár kilenc 
éve a csapat mellett dolgozhatok, gyerekkori 
álmom vált valóra. Máig emlékszem az első, 
Vasas elleni bajnokimra, óriási élmény volt 
személyesen is egy Fradi-meccs részévé válni” 
– mesélte dr. Pánics Gergely.
Reha Gábor Erdélyben született, egyetemi 
tanulmányait Marosvásárhelyen végezte, de 
nagypapájától már 4-5 évesen sokat hallott a 
Ferencvárosról.

” Rengeteget mesélt a meccsélményeiről, 
a ’70-es, ’80-as években rendszeresen járt 
az Üllői útra. Emellett az a meccs 
is meghatározta a kötődésemet, amelyet 
a szüleimmel a helyszínen láttam 1996-ban, 
tízévesen. Éppen ezért a Fradinál dolgozni 
nekem nemcsak munka, hanem szenvedély, 
elkötelezettség is egyben.”
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Dániában, a Viborg akadémiáján töltött

EMILY BÖLK

MEGNYERŐ
SZEMÉLYISÉG
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29 www.fradi.hu! Schatzl és Kovacsics után Bíró Blanka zsinórban a harmadik 
Fradi-játékos, akit megválasztottak az év kézilabdázójának

Emily Bölk szokatlan teljesítménnyel lopta be magát a szurkolók szívébe. Női kézilabda- 
csapatunk német klasszisa féléves magyarországi tartózkodás után magyarul adott interjút, 
méghozzá élőben, a Fradi-tévének. Nem csoda, hogy a felvételt már több százezren látták. 
Az átlövőt azóta rendszeresen a mi nyelvünkön szólítják meg, s ő élvezi, hogy mind többet 
ért magyarul. Magazinunknak elárulta, mi motiválja, milyen személyiségnek tartja magát, 
és azt is, mennyire jellemző rá a német precizitás. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

” Talán valóban jellemző rám az, amit a németekről 
mondanak, hogy szervezettek, pontosak, követik 
a szabályokat, de nem csak ezért szerettem volna 
tudni, hogy mi vár rám. Új országba költözni nem 
egyszerű, pláne nem egy világjárvány közepén, 
amikor rengeteg speciális intézkedést hoznak. 
Az igaz, hogy nagyon szeretem megtervezni a 
napjaimat, de spontán is tudok lenni. Például, ha egy 
barátom felhív, hogy menjünk el kirándulni, akkor 
simán igent mondok, hacsak nincs halaszthatatlan 
dolgom.”
Hozzátette, mióta elköltözött a családi otthonból, 
jobban odafigyel a rendre és a tisztaságra, de nem 
kell nála mindennek élére hajtva, tökéletesen állnia.
A csapatsportágakban jellemzően a teljesítmény és a 
mentalitás határozza meg, hogy a társak kit fogadnak 
el maguk között vezérnek, Emily pedig az utóbbi 
időben fiatal kora ellenére egyre inkább ebben a 
szerepkörben is helytáll.

” Szerintem vezető típus vagyok, még ha nem is 
az a fajta, aki állandóan mindent irányítani akar, 
de van hozzá önbizalmam, hogy például a pályán 
egy nehéz szituációban magamra vállaljam a 
felelősséget. Vagy például az iskolában sosem 
volt azzal gondom, hogy kiálljak, s elmondjam a 
véleményem. Közben pedig képes vagyok elfogadni 
más álláspontját is, és szerintem jól illeszkedek egy 
csapatba, egy új rendszerbe – vagy adott esetben 
új országba, kultúrába” – fogalmazott a vezető 
szereppel kapcsolatban.

Emily Bölk jött, látott – és mindenkit megnyert magának. 
Női kézilabdacsapatunk német válogatott balátlövője 
túl azon, hogy a pályán nyújtott teljesítményével 
kiérdemelte a szurkolók megkülönböztetett figyelmét, 
óriási tiszteletet vívott ki magának azzal, hogy elszántan 
tanulja a hírhedten nehéz magyar nyelvet. Az első 
nyilvános megszólalása nagyjából minden csúcsot 
megdöntött a kézilabda-szakosztály közösségi 
média felületein: több mint háromszázezer ember 
látta és hallotta, amint, bár német akcentussal, de 
még a ragokat is szinte hibátlanul használva beszélt 
a FradiMédia kamerája előtt. Másnap a rengeteg 
visszajelzést érzékelve megjegyezte: ” Még többet kell 
gyakorolnom, mert biztos mindenki magyarul szól 
majd hozzám.” 
És ez még jóval azelőtt volt, hogy az egyik 
hazaérkezéskor a reptéren az útleveleket 
ellenőrző őr úgy köszöntötte: ” Áh, te vagy az, aki 
beszél magyarul!”
Utóbb aztán hosszabban is kifejtette, mi motiválja 
abban, hogy folyékonyan megtanulja a magyar nyelvet, 
pedig a német mellett angolul is tökéletesen beszél, de 
dánul is megérteti magát, s talán spanyolul se tudnák 
eladni.

” Szerintem a beilleszkedésben a nyelv a legfontosabb. 
Tudtam, hogy az új csapatomnál az edzések teljesen 
magyarul zajlanak majd, illetve azt is, hogy a legtöbb 
csapattársam magyar lesz. Azt szerettem volna, 
hogy értsek lehetőleg mindent, ezért már nem sokkal 
azután elkezdtem tanulni, hogy aláírtuk a szerződést. 
Tapasztalom, hogy szinte mindenki megérti azt is, ha 
angolul szólok hozzá, és mindig kapok segítséget, ha 
mégis fordítani kell valamit, vagyis nem lenne nagy 
gond, ha nem tanulnék magyarul, de nagyon jó érzés, 
hogy egyre többet értek, mondjuk, videózás közben 
is. Szóval, örülök neki, sokat tanulok, és remélem, még 
jobb leszek.”
Bölk mellett egyébként a másik három nyári 
igazolásunk, az ugyancsak német Alicia Stolle és Julia 
Behnke, valamint a holland Angela Malestein is igyekszik 
elsajátítani a nyelvünket, de a társak elmondása szerint 
is Emy halad leggyorsabban. Talán ezen a területen 
is megmutatkozik a rá jellemző precizitás. Különös, de 
egyben felettébb szimpatikus volt, amikor a költözése 
előtt tucatnyi kérdéssel jelentkezett – hetente.

SZERINTEM VEZETŐ 
TÍPUS VAGYOK, MÉG HA 
NEM IS AZ A FAJTA, AKI 
ÁLLANDÓAN MINDENT 
IRÁNYÍTANI AKAR, DE VAN 
HOZZÁ ÖNBIZALMAM, 
HOGY PÉLDÁUL A PÁLYÁN 
EGY NEHÉZ SZITUÁCIÓBAN 
MAGAMRA VÁLLALJAM A 
FELELŐSSÉGET
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Giba Márta és Bognár Erzsébet volt fradistaként az év játékosa

BEVETTÉK A LEGMAGASABB PONTOT
Négy légiósunk a szabadidejét is szívesen tölti együtt 
– február közepén egy szabad délutánjukon például 
merész gondolattól vezérelve autóba pattantak és 
meg sem álltak hazánk legmagasabb pontjáig, a 
Kékestetőig.

” Angi ötlete volt, ő hallotta valakitől, hogy ilyenkor 
síközpont is üzemel ott, de sétálni is lehet  és nagyon 
szép a táj – mondta Emily Bölk. – Extrán szép időnk 
volt, sütött a nap, kevesen jártak arrafelé rajtunk 
kívül, élveztük, hogy egészen mást látunk, mint a 
hétköznapokon, örültünk, hogy a természetben 
vagyunk.”

HOL A PUFI?
Angela Malestein az a típusú ember, akivel és aki 
körül állandóan történik valami. Egyik barátnőjével, 
az ugyancsak holland válogatott kézilabdázó 
Estevana Polmannal pedig minden lehetőséget 
megragadnak, hogy váltsanak néhány szót. Az első 
külföldi túra alkalmával például az amszterdami 
átszállásnál, a reptéren találkoztak – különleges 
volt, hogy Polman, illetve férje, a korábbi klasszis 
labdarúgó, Rafael van der Vaart baseballsapka alá 
rejtőzve igyekezett elkerülni a feltűnést.
Egy másik utazás alkalmával váratlanul korábbi 
játékosunk, a jelenleg a Polmanhoz hasonlóan a dán 
Esbjerget erősítő és magyarul kifogástalanul társalgó 
Nerea Pena is beszállt a beszélgetésbe. Egyszer csak 
így szakította félbe a két holland online párbeszédét: 

” Hol a Pufi?” A megmaradt jó kapcsolatról árulkodik, 
hogy Pena így, bizalmasan köszöntötte Elek Gábort, 
s persze örömmel üdvözölte valamennyi egykori 
játékostársát.

KEVEREDNEK A NYELVEK
Egy-egy meccs közben, éles szituációban olykor 
keverednek a nyelvek a pályán – légiósaink 
akaratlanul is németül szólnak egymáshoz, miközben 
a magyar csapattársakkal magyarul vagy angolul 
kommunikálnak. Hogy ezt miként lehet ilyen gyorsan 
váltogatni?

” Nem is tudom, hogy csináljuk… – mondta 
nevetve Julia Behnke. – Néha könnyebb magyarul 
megszólalnom egyes szituációkban, mert az 
edzéseken mindennap ezt szokjuk meg, máskor 
viszont kell néhány másodperc, hogy átállítsam 
az agyamat. Alice-szel (Alicia Stolléval – a szerk.) 
németül beszélek, de amikor Anett (Kisfaludy 
Anett – a szerk.) kerül mellém, akkor hirtelen át 
kell váltanom angolra. A magánéletben szintén a 
magyart próbálom használni – például, ha a boltban 
kérek valamit, először magyarul mondom, és ha 
nem értenek meg, akkor váltok csak angolra vagy 
németre.”

Majd nem tért ki az elől sem, hogy önmagát jellemezze. 

” Elsősorban azt mondanám, hogy Emily Bölk 
pozitív és barátságos személyiség, aki nyitott az 
újdonságokra, aki szeret megismerni másokat és 
szeret tanulni.”
Ez utóbbival egybecseng, hogy profi sportolóként is 
egyetemi tanulmányokat folytat, közgazdaságtant 
hallgat az egyik német egyetemen, és a tanulás szerves 
részét képezi a mindennapjainak.

” Legtöbbször a reggeli után edzek – ha nincs közös 
edzésünk, akkor egyedül. A két edzés között, ha 
szükségem van rá, akkor ledőlök kicsit, de általában 
ilyenkor tanulok, aztán eszem. Videózás és edzés 
a csapattal, majd vissza az egyetemhez, főleg 
most, hogy a járvány miatt nincs igazán másra 
lehetőség. Ilyenkor szoktam csetelni vagy telefonálni 
a barátokkal és a családdal. Szóval, nem valami 
látványosak a hétköznapjaim, de normális esetben 
biztosan több időt töltenék a városban.”
Abban bízhatunk, hogy Emily Bölknek a következő 
években lesz még ideje felfedezni Budapestet, a 
szurkolók aligha bánnák, ha nem kellene kapkodnia 
a látnivalók megtekintésével. És ha esetleg nemcsak 
mindenkit, hanem mindent megnyerne magának – és 
persze a Ferencvárosnak.

ELSŐSORBAN AZT 
MONDANÁM, HOGY 
EMILY BÖLK POZITÍV 
ÉS BARÁTSÁGOS 
SZEMÉLYISÉG, AKI 
NYITOTT AZ 
ÚJDONSÁGOKRA, 
AKI SZERET 
MEGISMERNI MÁSOKAT 
ÉS SZERET TANULNI
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31 www.fradi.hu! Márton Gréta és Klujber Katrin 
2024-ig szóló szerződést írt alá
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A kézilabda Bajnokok Ligájában évek óta bérelt helye van négy ”magyar” csapatnak: 
a nőknél a Győrnek és az FTC-Rail Cargo Hungariának, a férfiaknál a Veszprémnek és 
a Szegednek. A magyar jelzőt okkal tettük idézőjelbe, hiszen e négy klub közül három 
egyértelműen nemzetközi alakulat. Akár a játékoskeretét, akár az edzőjét – Ambros Martín 
újbóli győri szerződtetésével mindháromnál spanyol a vezénylő nyelv –, akár az identitását 
tekintjük. Az egyetlen kivétel a Ferencváros. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

     NEM IDEGEN 
LÉGIÓ

! Julia Behnke 2021 februárjában 
lemondta a német válogatottságot
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33 www.fradi.hu! Emily Bölk április 26-án 
még csak 23 éves lesz

Románia és Szlovákia után a harmadik külhoni 
kapus Szerbiából érkezett. Katarina Tomasevics, 

”Kacsa” 2015-ben a máig utolsó aranyérmes 
együttesben védett, amelynek az emblematikus 
légiósa vitathatatlanul Nerea Pena. Talán a német 
Laura Steinbach is lehetett volna, de az ő ferencvárosi 
pályafutása kurta-furcsa véget ért. ”Nerének” nem a 
távozása, a jövetele volt zaklatott. A budapesti orvosi 
vizsgálat ugyanis arra figyelmeztetett, hogy alig 
terhelhető a térde, de a felek pár perc leforgása alatt 
úgy döntöttek: egy próbát megér, és ha kiderülne, 
hogy ferencvárosi szintű játékra alkalmatlan, érvényét 
veszti az egyezség. A spanyol irányító aztán hét, 
egyáltalán nem szűk esztendőt töltött a Fradiban. 
Virtuóz és intelligens játéka, cselezőkészsége, 
ritmusérzéke mellett a lénye is felejthetetlen 
emlékeket hagyott. Híven a régi hagyományokhoz, 
ha meccset néha veszített is, bankettet soha, 
karaokéban is a világszínvonalat súrolta. Szinte 
tökéletesen megtanulta a nyelvünket, jellemző 
módon még a magyar edzőképző tanfolyamra is 
jelentkezett; más kérdés, hogy amikor megtudta, 
hazájában három hét alatt képesítéshez jut, inkább 
azt választotta az itteni két év helyett. Beleszeretett 
Budapestbe, többször is elmondta, hogy Róma után a 
világ második legszebb városának tartja, egyszer úgy 
fogalmazott, akárhová is vesse az élet, a budai vár 
mindig várni fogja.
Miként a Ferencváros közönsége is. Hiszen aligha 
vitatható, hogy ő minden idők legkiválóbb fradista 
kézilabdás légiósa. A képzeletbeli dobogón a két 
szlováknak, Uhrakovának és Mravikovának szorítanánk 
még helyet. Képességei alapján Laura Steinbach vagy 
a holland világbajnok beálló, Danick Snelder is joggal 
pályázna ide, de összességében esélytelenül, 
és ez is azt példázza: az FTC-ben kevés, 
ha valaki ”csak” nagyon jó kézilabdázó.

A Fradiban még a légiósok is elmagyarosodnak 
valamelyest. És elsősorban nem is külső, hanem 
belső kényszerből. Mert úgy érzik, ide tartoznak. 
A múlt hónapban a fél ország csodálkozott rá 
Emily Bölk magyar nyelven adott interjújára; valóban 
döbbenetes teljesítmény, de megvannak az előzményei. 
Nyilván Bölknél is, de alábbi történeti áttekintésünkből 
kiderül, hogy a Ferencvárost soha nem jellemezte az 

”idegen légió”.
Az 1990-es évtized közepének itthon egyeduralkodó 
kerete még színmagyar volt – benne az erdélyi Kertész 
Klárival –, a 2000-es bajnokcsapat névsorában viszont 
már feltűnik az első külföldi, Juliana Cioculeasa. A 
kedvesen félőrült román kapus aztán gyorsan tovább-
állt, ellentétben őt követő poszttársával, a szlovák 
Katarina Miklosovával, a 2002-es aranyérem részesével. 
Ő visszavonulása után sem tért haza, nálunk lelt 
otthonra. Már aktív korában többször mondta, mennyire 
szeret itt élni, Budapesten találta meg a boldogságát, 
egy vérbeli Fradi-szurkoló személyében élete párját, fia 
ma az FTC kézilabdás utánpótlásában pallérozódik.
Még Miklosovánál is maradandóbb nyomot hagyott 
maga után a Népligetben két honfitársa, Katarina 
Mravikova és Lucia Uhrakova. Hiányposzton – jobb 
szélen és beállóban – klasszis játékosok és igazán 
eredeti fazonok voltak. Mravikova ”Hangya” beceneve 
csalóka, mert csak a szorgalmára, a munkához 
való hozzáállására utal, a kiemelkedő képességeire 
nem. Utóbbiak a játékban és a nyelvtanulásban is 
megnyilvánultak. Erről egy csapatbuli alkalmával 
szereztem tapasztalatot, amikor véletlenül némi 
vörösbort borítottam a rántott sajtomra, és ő onnantól 
választékos stílusban folyamatosan cikizett. Amikor 
röviddel utána megérkezett Uhrakova, kész magyar–
szlovák szószedet várta, Hangya jóvoltából. ”Lulu” is 
gyorsan tanult, a pályán pedig betöltötte Pádár Ildikó 
örökre pótolhatatlannak hitt, megüresedett helyét. 
Először csak egy évre tervezte itteni tartózkodását, és 
Spanyolországot jelölte meg végcéljának, de maradt, a 
Fradi után Debrecenbe szerződött, majd onnan Vácra, 
követve Németh Andrást. A trencséni Mravikova és a 
galgóci (Hlohovec) Uhrakova, a 2007-es bajnokcsapat 
alappillérei mellett a magyar anyanyelvű Haris Katalin 
kapussal (hivatalos okmányaiban Harisovaként 
szerepelt) és a tizenhat éves Zácsik Szandrával négy 
felvidéki játékos volt tagja annak a keretnek. Hangya 
és Lulu dicséretére válik, hogy az FTC erdélyi túráján 
tiszteletbeli magyarként kifejezetten élvezték a 
székelyek feléjük is áradó szeretetét. Mravikova 2007 
nyarán Győrbe igazolt, ahonnan helyette a posztjára 
jött az Észak-Komáromban született Kovacsicz Mónika, 
aki aztán több mint 150 magyar válogatottságig vitte. 

HANGYA, LULU, 
KACSA ÉS NERE 
– A BECENEVEK 
IS ARRÓL ÁRULKODNAK, 
A FRADIBAN NEM ELÉG 
JÓL JÁTSZANI, IDE 
TARTOZNI IS KELL 
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Egyetlen jó hírünk, hogy az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata 2004. március 14. 
– akkor a negyeddöntő első felvonásán a dán Slagelsét verte 30-28-ra – után majdnem napra 
pontosan tizenhét évvel, 2021. március 13-án ismét mérkőzést nyert a Bajnokok Ligája egyenes 
kieséses szakaszában. A Buducsnoszt Podgorica feletti 29-28 azonban a továbbjutáshoz nem 
volt elegendő a BL-nyolcaddöntő népligeti visszavágóján. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

     GÖRCSÖS 
AKARÁSNAK 
NYÖGÉS A VÉGE

A vendégek brazil világbajnok kapusa, aki négy év 
után tavaly nyáron hagyta ott a Vácot, sokáig ötven 
százalék körüli hatékonysággal védett, a hazaiak 
pedig előkészítetlen lövésekkel, kihagyott ziccerekkel 
járultak hozzá megdicsőüléséhez. A fájdalmasan, 
görcsösen erőlködő Fradi szünet után rögtön 
hétgólos hátrányba került, ám azzal, hogy innentől 
úgy tűnt, tét nélkülivé vált a folytatás, megtáltosodott 
a csapat. 12-19-ről bő tíz perc alatt kiegyenlített, 
négy perc, húsz másodperccel a duda előtt először 
átvette a vezetést, majd Klujber kettőre növelte az 
előnyt. Felsejlett a csoda lehetősége, de a döntő 
pillanatokban, mint az első mérkőzés hajrájában 
is, ismét a Buducsnosztban volt meg az erő és a 
képesség az újításra. A 29-28-as Fradi-győzelem 
az ellenfél 50-48-as összesített sikerét eredményezte, 
a mi nézőpontunkból a görcsös akarásnak nyögés 
lett a vége.
Mielőtt kijelentenénk, hogy a Buducsnoszt nem jobb 
csapat a Ferencvárosnál, pontosítsunk úgy: nem jobb 
játékosokból álló csapat. Ez teszi még keservesebbé 
a búcsút, amelynek jogosságát az Elek Gábor helyére 
beugró Mihály Attila sem vitatta: ” Egy ilyen 
kétmérkőzéses párharcban nincsenek véletlenek, 
ha kicsivel is, de a Buducsnoszt jobb volt. Azt 
a Fradit vártam ezen a meccsen, mint amelyiket 
a második félidőben láthattunk, az első játékrész 
miatt viszont csalódott vagyok.”

Ezzel bizony nem volt egyedül.

Amikor legutóbb, 2002 tavaszán BL-finálét vívhatott a 
Ferencváros, akkor az elődöntőben a Buducsnosztot 
ejtette ki. Az áhított négyes végjáték, a Final Four 
felé vezető úton idén már a nyolc közé kerülésért 
összeakadt a két régi ellenfél, és igazán egyik sem 
örült a másiknak. A Fradi negyedikként, montenegrói 
riválisa ötödikként zárt a csoportjában, ez legalább 
az idegenben kezdés előnyét eredményezte. Bár 
a 11-7-re elveszített első félidőben inkább csak a 
hátrányt érzékeltük, pedig a mindig tipikusan balkáni 
atmoszférájú Moracsa csarnokból ezúttal hiányoztak 
is a szurkolók. Na, nem nekünk…A második játékrész 
első negyedóráját sikerült 9-3-ra nyerni, és a 16-14-
es vezetés roppant biztatónak tűnt, ám elrontott 
végjátékkal és 22-19-es hazai győzelemmel zárult az 
első felvonás.
Azzal biztattuk magunkat, hogy a három gól mínusz 
ledolgozható, mert a mai Buducsnoszt tűzerőben 
meg sem közelíti elődeit, ráadásul a Népligetben újra 
csatasorba állhatott a sérülés vagy betegség miatt 
addig hiányzó Háfra Noémi, Csiszár-Szekeres Klára és 
Schatzl Nadine.
Kidőlt viszont Elek Gábor, aki a két összecsapás 
közötti szerdán pozitív koronavírustesztet produkált. 
Az elmúlt fél évben ”kibekkelte”, hogy szinte az 
egész csapaton átsöpört a covid, még a feleségét, 
Szucsánszki Zitát sem kímélte a járvány, ám miután 
a vezetőedző megkapta a második védőoltást, 
mégis megfertőződött. A visszavágóra készülést 
így távirányítással, az otthonából vezényelte le, 
a kispadon megürült helyét Mihály Attila, a klub 
akadémiájának szakmai igazgatója vette át.
Az események irányítását pedig a Buducsnoszt. 

! Az előző 5 idényben 4-szer jutottunk a BL negyeddöntőjébe, 
de egyszer sem sikerült ott meccset nyerni
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MIELŐTT KIJELENTENÉNK,
HOGY A BUDUCSNOSZT
NEM JOBB CSAPAT A 
FERENCVÁROSNÁL,
PONTOSÍTSUNK ÚGY:
NEM JOBB JÁTÉKOSOKBÓL
ÁLLÓ CSAPAT.
EZ TESZI MÉG
KESERVESEBBÉ
A BÚCSÚT

! Legutóbb 2013-ban nyertünk meccset a BL negyeddöntőjében, 
továbbjutni pedig 2002-ben sikerült
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TESTVÉRIESEN
Hat érmet, három aranyat és három ezüstöt szerzett a magyar válogatott március 
első hétvégéjén a hollandiai Dordrechtben megrendezett rövidpályás gyorskorcsolya-
világbajnokságon. Bár nyugodtan azt is mondhatnánk, hat érmet szerzett a Fradi... 
Hiszen nem csupán a vb két legeredményesebb versenyzője, a két Liu testvér, 
Shaolin Sándor és Shaoang, hanem az ezúttal ezüstérmes váltó harmadik embere, 
Krueger John-Henry is az FTC sportolója!

! Sokáig együtt laktak, ugyanaz a tetoválásuk
és mindketten egyforma gyűrűt viselnek
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FELSOROLNI IS SOK...

Liu Shaoang 500 méteren és összetettben 
diadalmaskodott, 1000 méteren ezüstérmet 
szerzett, Liu Shaolin Sándor az 1000 méter 
aranyérme mellé összetettben második 
lett. Olimpiai bajnok váltónk – amelyben a 
visszavonult Knoch Viktort Krueger John-Henry 
helyettesíti – szintén második lett. A dordrechti 
világbajnokság lett természetesen minden idők 
legjobban sikerült magyar vb-je.
Mindez kicsit részletesebben: 500-on csak Liu 
Shaoang volt ott a fináléban, 1000-en egymást 
segítve versenyeztek a fivérek, s jó testvérekhez 
illően ott Liu Shaolin nyert. A szuperdöntő 
mindig a taktikázásról szól, Liu Shaolin és a 
holland De Laat körelőnyre tett szert, a francia 
Lepape pedig két kör előnyt hozott össze. 
Ezzel megzavarta Liu Shaolint, aki nagyot 
hibázott, a kavarodásban elszámolta magát egy 
körrel, és kiengedett. A döbbenet ki is ült az 
arcára, amikor szembesült a helyzettel; ha nem 
engedi el a hollandot, ő lett volna az összetett 
világbajnok. Így az ezüst jutott neki, ám az arany 
is a családban maradt, Liu Shaoanghoz került.
Az utolsó számban, a férfiváltók 5000 méteres 
döntőjében négyes fogatunk (Liu Shaolin 
Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, 
Burján Csaba) Burján kicsúszása miatt ”csak” 
a harmadik helyen ért célba, ám az oroszok 
kizárása miatt végül második lett. 
Az eredmény azért is csodaszép, mert 
januárban a gdanski Eb-n Liu Shaolin Sándor 
és Liu Shaoang is érem nélkül maradt. Ebben 
közrejátszott, hogy tavaly mindketten kétszer is 
elkapták a koronavírust. Az év elején hiányzott 
az erő a lábukból, de azóta visszajött, erre 
jobb bizonyíték nem is lehetne a dordrechti 
vb történéseinél. Ugyan a járvány, az utazási 
nehézségek miatt a dél-koreaiak és a kínaiak 
nem jöttek el Hollandiába, most alighanem ők 
sem bírtak volna a Liu fivérekkel.

NYÍRI ZOLTÁN:
BÜSZKÉK VAGYUNK RÁJUK!

Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke a 
következőképpen méltatta a Liu fivérek sikereit:

– Nagyon örülünk, hogy a Liu testvérek a sok 
viszontagság – sérülések, buszbaleset, többszöri 
vírusprobléma – után sikeres felkészülést tudtak 

végigcsinálni, s megmutatták, hogy nehéz 
helyzetből is talpra tudnak állni. Ez mutatja az 

erejüket, az elszántságukat és a fradista vérüket 
is, hiszen nem adták föl, hanem küzdöttek és 
keményen dolgoztak. A klub nagyon büszke 
arra, hogy 2018 után újra egyéni világbajnoka 
van, ráadásul rögtön kettő is – összességében 

három vb-címmel. Liu Shaolin Sándor és Liu 
Shaoang aranyai mellett pedig ezüstérmeket is 
begyűjtöttünk: a váltónk egy másik fradistával, 
John-Henry Kruegerrel – azaz összesen három 

FTC-sportolóval – szerzett érmet. Emellett 
a korosztályos versenyeken is nagyon jól 

szerepelnek a versenyzőink. Azaz mind a felnőtt 
csapat, mind az utánpótlás jó úton van. A klub 

pedig mindent megtesz azért, hogy ez a színvonal 
megmaradjon.

A SZUPERDÖNTŐT 
ELSZÁMOLTUK,
DE A VÉGÉN NEM
AZÉRT AGGÓDTAM,
HOGY NEM AZ ENYÉM
AZ ÖSSZETETT ARANY, 
CSAK MEGIJEDTEM KICSIT, 
HOGY NEM A MIÉNK
AZ ELSŐ KÉT HELY.
AZ MINDEGY VOLT,
HOGY MELYIKÜNK NYER 
(LIU SHAOLIN)

! Imádnak együtt versenyezni, a riválisok
már érezhetően tartanak tőlük
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SHAOANG ÚGY KELT, HOGY VILÁGBAJNOK LESZ

A két Liu eddig is sztárnak számított a magyar 
sportéletben, a dordrechti vb-szerepléssel 
természetesen tovább nőtt az ázsiójuk. Azt is tudják, 
hogy ez a szerep mivel jár, igazán bőségesen 
kielégítették az újságírók érdeklődését, a járvány 
és a veszélyhelyzet, a szigorú korlátozások dacára 
hazatérésük után még sajtótájékoztatót is tartottak, 
amelyen több érdekességet is elárultak a sikereik 
hátteréről.
– Úgy keltem fel reggel, hogy tudtam, világbajnok 
leszek – vallotta be az 500 méteres győzelméről 
Liu Shaoang, s azt is elmondta, hogy hallotta a 
palánk túloldaláról az őt biztató testvérét. – Már 
az elődöntőben is sokat segített, hogy amikor a 
második helyen haladtam, kiabált, hogy nyugi, nyugi, 
messze van tőlem a harmadik helyen futó koris, így 
aztán nyugodtan elő tudtam készíteni az előzést. 
Természetes volt, hogy először hozzá futottam a 
célba érkezés után. Annyira jó volt, hogy a bátyámat 
ölelhettem meg először.
– A szombaton ötszázon megszerzett aranyéremnek 
nagyon örültem, de tudtam, hamar fel kell 
dolgoznom, hogy megszereztem pályafutásom első 
vb-címét – folytatta Liu Shaoang. – Arra is készültem, 
hogy akár az összetett érem is összejöhet, mivel 
az első nap után fej fej mellett álltunk a kanadai 
Charles Hamelinnel. Ám borzasztó rosszul aludtam, 
és vasárnap reggel úgy ébredtem, ahogyan az 
emberek háromnapos fesztivál után érzik magukat… 
Vasárnap több olyan pillanat is adódott, amikor azt 
hittem, elájulok, végig fáradtnak éreztem magam, de 
úgy voltam vele, ha beledöglök, ezt akkor is meg kell 
csinálnom!
– Vasárnap reggel megfogadtam, hogy a pokolból 
a mennybe jutok – vette át a szót Liu Shaolin, arra 
utalva, hogy szombaton 500-on az elődöntőben 
vezető pozícióban volt, amikor elcsúszott, és nem 
jutott be a fináléba. – Jól futottam szombaton 
is, csak nem volt szerencsém. Elfáradtam, mégis 
azt gondolom, leginkább mentálisan kellett 
összekapnom magam másnapra, és persze az is ott 
járt a fejemben, hogy bár Hamelin tizennégyszeres 
világbajnok, már harminchat éves – nehogy már 
megverjen! Két táv után vezette az összetettet, 
végül hatodik lett: ő a mennyből jutott a pokolba. 
A szuperdöntőt elszámoltuk, de a végén nem azért 
aggódtam, hogy nem az enyém az összetett arany, 
csak megijedtem kicsit, hogy nem a miénk az első 
két hely. Az mindegy volt, hogy melyikünk nyer – 
jegyezte meg az idősebb Liu fivér. Aki persze azt se 
bánta volna, ha történetesen ő nyeri az összetettet...

! Liu Shaoang a debreceni egyetemen
sport és rekreáció szakon tanul
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SHAOLIN, A FALKAVEZÉR

Bár öccse, Liu Shaoang ezúttal eredményesebb
volt nála, nem vitás, hogy Liu Shaolin Sándor
a válogatottunk falkavezére.
Erről a sajtóbeszélgetésen is meggyőződhettünk,
az idősebbik Liu fivér a rá jellemző módon 
sziporkázott, szórta a poénokat. Mint például arra
a kérdésre, honnan jön a mentális ereje, rávágta, 
hogy ezt a fizetésemelések hozzák – hajrá, Fradi...! 
–, de komolyra fordítva a szót elmondta, a győzni 
akarás mindkettőjükben gyerekkoruk óta bennük 
van, így nőttek fel.
Kérdésünkre – ami mindkét versenyzőhöz szólt 
–, miszerint tudják-e, hogy hány érmük van a 
világversenyekről, ingatták a fejüket.
– Nincs ötezer, de ahhoz elég sok van, hogy ne 
tudjuk követni, mennyi is van. Emlékszem, egyszer 
az ISU (a Nemzetközi Korcsolyázószövetség – a 
szerk.) honlapján, ahol a világkupák eredményét is 
könyvelik, megnéztem, mi szerepel a nevemnél, de 
azt a listát kicsit hiányosnak éreztem… – bökte ki Liu 
Shaolin ezúttal is fülig érő szájjal. Liu Shaoang is csak 
azt merte biztosra mondani, hogy az olimpiákról egy 
érme van – azt a phjongcshangi aranyat a váltóval, 
a téli olimpiák első magyar aranyérmét nem is lehet 
feledni... 
Amúgy az olimpiákat, a világ- és Európa-
bajnokságokat nézve a 25 éves Liu Shaolin Sándor 
26 éremnél jár, míg a 23. születésnapját szombaton 
ünneplő öccse, Ádó éppen 23 medált gyűjtött eddig.

IRÁNY PEKING!

A beszélgetésen elhangzott, hogy az edzéseken, 
bizonyos körülmények között a Liu fivérek szoktak 

komolyan versenyezni egymás ellen, ezzel is 
motiválják egymást. Vérre menő előzésekről nincs 
szó, de a futamok végén odateszik magukat, hogy 
a saját pengéjük haladjon át előbb a célvonalon, 

s a ”benyújtás” ösztönösen jöjjön elő minden 
helyzetben.

Előrenézve Liu Shaoang elmondta, közös álmuk, 
hogy jövőre az olimpiai dobogó első két fokán is 
együtt állhassanak. Nos, a váltóverseny mellett 

három egyéni szám van, így mindkettőjüknek juthat 
hely a pódium tetején is.

! Sándor kétszer is elkapta a koronavírust,
ám mindig gyorsan felépült és visszatért a jégre
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FRADI-PÓLÓ ALATT 
FRADI-SZÍV DOBBAN

Új darabokkal bővült a Fradi Streetwear kollekció, és ahogy megszokhattuk, 
mindenki találhat az ízlésének megfelelő holmikat. A szolidabbtól a vagányig 

haladunk, sasokkal, címerekkel, a legkiválóbb pamutanyagból. 
Farmerhez és tréninghez, tévé elé vagy a lelátóra lettek megálmodva. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

! Sigér Dávid a Fradi 186. magyar 
válogatott labdarúgója

DIVAT #

41 www.fradi.hu! A Transfermarkt szerint Uzuni értéke 400 000 euróval növekedett 
az idei szezonban, így jelenleg 2,2 millióra becsülik azt

A kamuflázs minta örök kedvenc 
marad, ha voltál katona, ha nem. 
Ez a felső álcázni ugyan nem fog, 
hiszen a méretes Fradi felirat 
azonnal elárulja, hogy csak 
a zöld-fehéreknek szurkolsz.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu

A kollekció legvisszafogottabb, 
szürke modellje, szív fölött 
kedvenc klubunk alapításának 
dátumával. Akkor is tudjuk, ha 
álmunkból keltenek fel, de jó, ha a 
környezetünk is megjegyzi a fontos 
évszámot.

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu



# DIVAT
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ahol játszott: Eb-selejtező 1, BL-selejtező 2, El 1 gól

A spenótzöldről se feledkezzünk 
meg, ez az árnyalat sötétebb 
és világosabb tónusokhoz is jól 
passzol, ráadásul szakít a megszokott 
zölddel, valami újat mutat. Legyen 
ez a zöld a kabalád!

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu

Az óriási sas fekete alapon 
is jól mutat, szárnyai elterülnek 
a mellkasodon, átölelve a harcos 
Fradi-szívet. Kék farmerrel az igazi!

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu
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43 www.fradi.hu! A Kicker német szaklap is felfigyelt Marcel Heisterre, 
Mario Götzével emlegette egy lapon a kiváló német légiósok között

Megint a terepminta, csak 
egy fokozattal feljebb kapcsolva: 
nyakán fekete paszpóllal, elején 
a világ legszebb címerével. 
A beolvadás teljességgel lehetetlen, 
ki fogsz tűnni a tömegből!

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu

Kedvenc színárnyalatunk több 
variánsával készült el ez a t-shirt, 
melynek mellrészén ott  
virít a mi ötbetűs szavunk. 
Hajrá, Fradi!

Fradi Shop  |  shop.fradi.hu



# PSZICHO  

44www.fradi.hu

Egyáltalán nem mindegy, mi táplálja a motivációt. Ideális esetben belülről jön,
és a saját célok megvalósítására épít napról napra. De létezik ennek egy fals változata 
is, amikor más álmait kergetjük, más útját járjuk, és nem önmagunknak, sokkal inkább 
valaki másnak akarunk megfelelni. Közben pedig önmagunkat egyre jobban elveszítjük.
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

MÁS NEM 
AKARHATJA 
HELYETTÜNK

! Magyar rekordot jelentő 92 perc tiszta játékperc után dőlt el 
hosszabbításban az FTC–MAC (3-4) Erste-liga-hokimeccs

SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT

az FTC sportpszichiátere

Határokat húzni sokszor nagyon nehéz. 
Teljesítménykényszerben nem könnyű például 
elválasztani egymástól, hogy mi az, amit 
maga miatt tesz meg egy sportoló, és mi az, 
amit a számára releváns környezete kedvét 
keresve. És ez az elhatárolás annál nehezebb, 
minél fiatalabb valaki. A megfelelés iránti vágy 
utánpótláskorban tud igazán károkat okozni, ott 
viszont akár egészen komoly mértékben. Más 
céljainak hajszolása hosszú távon kiégéshez is 
vezethet, ahogy a sporttól való teljes elfordulás 
is gyakori velejárója. ” Nem ritka azonban, 
hogy sokáig maga a sportoló sincs tudatában 
annak, hogy nem saját indíttatásból megy 
le a terembe vagy ugrik medencébe nap 
mint nap, hanem igazából az edzője vagy a 
családja elvárásaitól vezérelten. Amíg pedig 
ezt nem ismeri fel, nem is tud lázadni ellene” 
– azonosítja a megfelelési kényszerben rejlő 
csapdahelyzetet állandó szakértőnk, dr. Kárpáti 
Róbert. A kitörési pontot az segíthet közelebb 
hozni, ha figyelünk az árulkodó jelekre – ilyenek 
a folyamatos testi sérülések, a romló iskolai 
teljesítmény, a kialvatlanság és az állandósult 
rosszkedv.

KELL!

A külső elvárás ugyanis nagyon rossz 
szájízt hagy maga után. Ha egy gyereknek 
kényszerből kell edzésre járnia, az szorongással 
tölti el. Ezt a szorongást pedig egy-egy siker is 
csak átmeneti jelleggel tudja feloldani, a valódi 
okokat nem képes kiiktatni. Ilyen eredő lehet 
a sportoló perfekcionista személyisége, ami 
irreális elvárásokat kergetve erőszakolja saját 
magát folyamatos bizonyításra. De állhat a 
hátterében önbizalomhiány is, amikor a pályán 
elért sikerektől reméli valaki magabiztossága 
helyreállítását. ” A belső kényszerek mellett 
azonban sokszor külső nyomás táplálja
a megfelelési vágyat” – teszi hozzá
a szakember. Ennek egyik leggyakoribb 
forrása az edző személye, aki a megfelelő 
kommunikációs képességek hiányában 
instrukcióit olyan formában adja át 
sportolójának, hogy az nem képes 
befogadni azokat. ” Tipikusan ilyen egy 
verbálisan abuzáló tréner, akinek a jó 
eredmény alapvetés, a hibát viszont sorra 
kemény szavakkal bünteti, vagy egy 
diktatórikus mester, aki nem képes asszertív 
kommunikációra.” De az elvárás érkezhet 
a saját be nem teljesült álmaikat kergető 
szülők irányából is, akik azért űzik, hajtják 
ellentmondást nem tűrően gyermekeiket, hogy 
sikereikben ők maguk is tündökölhessenek.

A MEGFELELÉSI 
KÉNYSZER 
JELENTETTE 
FALS MOTIVÁCIÓ 
UTÁNPÓTLÁS-
KORBAN TUD 
IGAZÁN KÁROKAT 
OKOZNI

NAGY A TÉT

Pedig erre ilyen formán nagyon kicsi az 
esély, a megfelelési kényszer jelentette fals 
motiváció ugyanis kevés az igazán nagy 
eredményekhez. Sokkal valószínűbb, hogy a 
sportoló idővel elfordul választott sportágától, 
sőt, akár a sport egészének is hátat fordíthat. 
Hosszabb távon pedig még ennél is komolyabb 
következményekkel kell számolnunk.

” A megfelelési kényszeres gyermek felnőtt 
korában is hordozza magában a rossz 
emlékeket és tapasztalatokat, amiket a 
pályán szerzett. Ez pedig vagy úgy jelentkezik 
később, hogy a saját gyermekeit is lebeszéli 
a sportról, vagy épp fordítva: ő maga válik 
számukra a külső kényszer forrásává.”
Ezért is fontos, hogy időben felismerjük
és kezeljük a nem belső késztetés jelentette 
stresszforrást. Ennek legjobb módja, ha
a külső motivációt belsővé tesszük, ami
a sportpszichológus és az edző együtt-
működését feltételezi.

” Viszont azt is tudni kell belátni, ha
a gyerek már túlságosan szenved. Ilyenkor 
az a feladatunk, hogy segítsünk neki kilépni 
a számára terhes helyzetből. A kiutat pedig 
sokszor egy másik edző vagy egy másik 
sportág jelenti.”

PSZICHO #

45 www.fradi.hu! A Fradi 1928-as címerét tervező Manno Miltiades négyszeres
magyar bajnok, Eb-ezüst- és vb-bronzérmes gyorskorcsolyázásban
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Kifogástalan körülmények mellett és több 
szakember segítségével készülhet U15-ös csapatunk 
a Népligetben. Érkezésünkkor éppen felmérés 
zajlott, sprinteltek rendesen a srácok, majd labdás 
koordináció és támadásbefejezés következett a 
programban. Gulyás Gábor, aki a harmadosztályú 
FC Hatvan szakmai irányítását cserélte fel a Fradi 
U15-ös vezetőedzői posztjáért, több kollégájára is 
támaszkodhat, így például Jordáki Norbertre, Fischer 
Pálra, a kapusedző Angyal Tamásra, mint ahogy 
erőnléti edző is rendszeresen segíti a felkészülést.
Az említett támadásbefejezéseknél a három a kettő 
elleni játék és az egy-egyezés került előtérbe. 
Az egyik akció végén az egyik fiatal csúnyán fölé 
fejelte a labdát, mire Fischer Pál, aki megfordult a 
világhírű Ajaxnál is, csak ennyi kommentárt fűzött a 
látottakhoz: ” Halló, ez Dagály-fejes…” Ezzel a maga 
korában a légtér urának tartott Fischer arra utalt, 
hogy a strandon szokás így fejelni – például a hajdani 
közkedvelt Dagályon –, az a jó, ha homlokkal, erősen 
a föld felé irányítva bólintjuk meg a labdát.
Később szűkített területen labdatartást vezényelt a 
szakmai stáb, a játékosok koncentráltan végezték a 
feladatot – több jutott dicséretből, mint kritikából.
Lendületes, fegyelmezett, egyben hangulatos edzést 
láttunk.

Új vezetőedzővel és a régi szenvedél�-
l�el vágott neki a tavaszi idén�nek 
U15-ös csapatunk, amel� két válo-
gatott labdarúgót tud soraiban, s a 
képességek alapján akár többen is 
odakerülhetnek a korosztál�os nemzeti 
eg�üttesbe. Eg� pörgős és hangulatos 
edzésen látogattuk meg a társaságot.  
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

FOGÉKONYAK
 ÉS LELKESEK

! Fischer Pálért annak idején az Ajax edzője, 
Leo Beenhakker személyesen utazott el az Üllői útra 

A 40 esztendős Gulyás Gábortól először azt 
kérdeztük: a klubváltásában mekkora szerepet 
játszott a Ferencváros tradíciója.

” Nagyon sokat számított, éppen ezért nem sokáig 
vacilláltam. – A vezetőedző aztán arról beszélt, 
hogy a klub miliője az ő munkájára is hatással van. 
– A kezdetektől tetszik a gyerekek hozzáállása, 
személyisége. Jó a légkör a klubnál és a csapatnál 
is, remek kollégák vesznek körül, a Ferencváros 
szellemisége rögtön az első bajnokin megérintett. 
Az Illés Akadémia elleni mérkőzésen a félidőre 
egygólos hátrányba kerültünk, ám a szünet után 
olyan ellenállhatatlan futballt mutattak be a 
srácok, hogy az öt-egyes győzelem lehetett volna 
akár tíz-egyes is. Az edzéseket úgy állítom össze, 
hogy a fiúk élvezzék a futballt, örömmel, élvezettel 
jöjjenek a Népligetbe. Fontos az eredmény is, ám 
a szezon végén azzal lennék a legelégedettebb, 
ha a játékosok sokat fejlődnének és minél többen 
hívnák fel magukra a figyelmet. Ez a fő feladatunk, 
tehetségeket, egyéniségeket nevelni.”  
A csapatban két válogatott játékos található, Nimsz 
Ádám és Varga Zétény. Gulyás Gábor első számú 
segítője, az ősfradista Jordáki Norbert szerint a 
képességek alapján mások is követhetik az említett 
duót.

” Sokat fejlődtek a gyerekek, amiben szerepet 
játszott, hogy fogékonyak és lelkesek, 
no meg szeretik a klubot, a közösséget is. 
A mi csapatunkból kerülnek ki a labdaszedők 
a Groupama Arénában a felnőtt csapat meccsein, 
és a srácok pontosan tudják, százezrek szeretnének 
a helyükben lenni. Azaz kiváltság és nagy lehetőség 
a Fradi mezét viselni, s ez szerencsére gyakran 
a pályán szenvedélyben is megnyilvánul” – mondta 
Jordáki, majd indult vissza a játékosokhoz. A tréning 
végén ugyanis a vezetőedzővel hat labdarúgónak 
egyéni képzést vezényeltek. A többiek mehettek 
zuhanyozni, ők más alkalommal kerülnek majd sorra. 
A pazar körülmények mellett jó volt látni a 
lelkesedést a srácokon, no meg a tiszteletet, hiszen 
egyetlen alkalommal sem mulasztották 
el a köszönést sem, ami a mai világban – bármilyen 
fura – említést érdemel. Mondhatni, úgy edzettek 
és viselkedtek, ahogy fradistához illik…U15 Gulyás Gábor
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A FERENCVÁROS 
SZELLEMISÉGE RÖGTÖN 
AZ ELSŐ BAJNOKIN 
MEGÉRINTETT. 
AZ ILLÉS AKADÉMIA 
ELLENI MÉRKŐZÉSEN 
A FÉLIDŐRE EGYGÓLOS 
HÁTRÁNYBA KERÜLTÜNK, 
ÁM A SZÜNET UTÁN 
ELLENÁLLHATATLAN 
FUTBALLAL 5-1-RE 
FORDÍTOTTUNK

! Jordáki Norbert, U15-ös csapatunk pályaedzője az őszi szezonban 
öregfiúk bajnokcsapatunk összes mérkőzésén pályára lépett
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48www.fradi.hu ! A gyerekek nagy része általában a környező
kerületekből jár úszni a Népligetbe

IGYEKSZÜNK SEGÍTENI
ÉS IRÁNYÍTANI A FIATALOK 
FEJLŐDÉSÉT, S BIZONY 
GYAKRAN A SZÜLŐK 
IS TŐLÜNK KÉRNEK 
TANÁCSOT. NAGYON SZÉP 
HIVATÁS, EGYBEN MISSZIÓ 
EDZŐNEK LENNI, HISZEN 
LÁTJUK FELNŐNI
A GYEREKEKET

Az uszodai világnak egyedi hangulata van. A mosoly és a jó kedély sohasem hiányzik a víz 
közelében, a Fradi népligeti bázisán különösen családias a légkör, hiszen itt nem kell másokkal 
osztozni a vízen, kizárólag a klub felnőtt és utánpótlás sportolói használják a létesítményt.
Március elején az utánpótláskorú úszókat látogattuk meg. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

ÚSZNAK A
BOLDOGSÁGBAN
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49 www.fradi.hu! A nyári táborozásokra mindig sok a jelentkező, 
s a gyerekek is nagyon jól érzik magukat a ”zöldövezetben”

Lárma és vidámság egyaránt jelen van a népligeti 
uszodában. Az egyik térfélen serdülő vízilabdázók, 
a másikon gyermek úszók gyakorolnak. Mi utóbbiak 
tempózását figyeljük a vízben, eközben az ötéves 
ebadta Boldi, akit kedves csibészsége okán néhány 
régebbi ismerős csak Escobarnak becéz, gumilabdával 
(vízilabda)kapura rugdos a parton egy nagyobbacska 
srácnak, s jó arányban lő gólt. A medencében 
folyamatosan faltól falig úsznak a cápa korosztály 
gyermekei keresztben, míg a kismedencében 
már gyülekeznek a legkisebbek, a béka és delfin 
korosztályos lurkók.
Amíg a csere megtörténik, Bordás Péterrel váltunk 
szót, aki 1995-től saját nevelésű versenyzőként, 2010-
től edzőként szolgálja a Ferencvárost, azaz a 30 éves 
sportember élete nagyobb részét a Népligetben 
töltötte...

”  A név kötelez, a Fradiban sportolni életérzés, a 
versenyzés pedig az életre is neveli a gyerekeket – 
kezdte Bordás Péter, majd hozzátette: – Igyekszünk 
segíteni és irányítani a fiatalok fejlődését, s bizony 
gyakran a szülők is tőlünk kérnek tanácsot. Nagyon 
szép hivatás, egyben misszió edzőnek lenni, hiszen 
látjuk felnőni a gyerekeket.”
Mialatt beszélgetünk, a 12 éves Farkas Nóri jön, hogy 
megkínáljon minket fánkkal – az úszóknál hagyomány 
a születésnapot a medence partján süteménnyel és 
üdítővel megünnepelni. Szép és kedves gesztus, ami 
szintén összetartja a kis közösséget. Erről beszélt a béka 
és delfin korosztály edzője, a 32 éves Betye Balázs is:

”  Hat éve érkeztem a Fradihoz, addig csak hírből 
hallottam a legendás összefogásról, amit már magam 
is megéltem. A népligeti bázis, ezen belül is az uszoda 
zárt, biztonságos terület, nem véletlenül olyan 
népszerűek a nyári táboraink is.

S ha már versenyeznek a gyerekek, gyakran többet 
vannak velünk, mint a szülőkkel. Olyan jó látni, amikor 
önállósodnak, ilyenkor egyre jobban elengedi őket az 
ember.”
S hogy a klubszeretet, a hűség az úszóknál milyen 
erővel van jelen, arra Bordás Péter felesége, dr. Nagy 
Nikoletta, a gyerek és serdülő korosztály edzője is példa, 
aki férjéhez és az úszószakosztály vezetőedzőjéhez, 
Formaggini Lászlóhoz hasonlóan a Fradiban úszott, 
majd itt lett oktató és tréner is.

”  A családias hangulat is ebből fakad, hiszen tudjuk 
jól, milyen ehhez a klubhoz és ehhez a szakosztályhoz 
tartozni – kezdte Nagy Nikoletta, majd így folytatta: 
– A legfontosabb feladatunk, hogy sportolókat, 
egészséges embereket neveljünk. Heti nyolc szárazföldi 
és vízi edzésen vesznek részt a gyerekek, serdülőként 
pedig általában kiderül róluk, milyen lehetőségeik 
lehetnek versenyzőként. A szövetség Jövő bajnokai 
elnevezésű tehetséggondozó programjában nyolc 
versenyzőnk is szerepel, azaz vannak tehetséges és 
ügyes gyerekeink. Magunkénak érezzük a fejlődésüket, 
nekünk az edzőség nem munka, hanem életforma, 
különösen, hogy a Fradiban végezhetjük.”
Látogatásunk végén jó érzésekkel hagytam el az 
uszodát, hiszen leginkább derűt és mély fradizmust 
tapasztaltam. Orosz Andrea, a szakosztály vezetője 
büszke lehet arra a családias légkörre, ami az úszókat 
jellemzi, mondhatnám úgy is, a Ligetben úsznak a 
boldogságban.
Mire e gondolatok átvillantak bennem, már a kis Escobar 
is abbahagyta a kapura lövést a parton, javában lubickolt 
a vízben, s nem mellékesen tiszta erővel fröcskölte a 
nagyobbakat… 



A részletes játékszabályzat a

www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.

50www.fradi.hu ! A márciusi lapszámban megjelent kvíz helyes megfejtése: b, b, c. 
Nyerteseink: T. Tibor, P. István, S. Lili

# KVÍZ

1. Az alábbiakban 
megnevezett, doktori 
diplomát szerzett kitűnő 
ferencvárosi sport-
emberek közül melyikük 
nem állatorvosi – hanem 
fogorvosi – végzettség-
gel rendelkezett?

A felsorolt remek
női kézilabdázóink
közül kinek volt beállós
a posztja?

a: Kökény Beatrix

b: Pádár Ildikó

c: Fiedler Adriennea: Dr. Szívós István  

b: Dr. Fenyvesi Máté

c: Dr. Magyar Zoltán

Jelenlegi futball-
csapatunkban a
megnevezett trióból
ki albán származású?

a: Lasha Dvali

b: Eldar Civic

c: Myrto Uzuni

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

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

Beküldési határidő: 2021. április 15.

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések mellett 

nevüket és telefonszámukat is tüntessék fel.

A helyes megfejtés beküldői között 

három darab címerrel és Fradi felirattal
ellátott konyharuhát sorsolunk ki.

A nyereményeket biztosítja:

Az új esztendőben is 
örömmel és szeretettel 
invitáljuk Önöket játékra. 
Havonta három kérdést 
teszünk fel, s aki mind-
háromra jól válaszolt,
esélyes lesz a Ferenc-
városi Torna Club által
felajánlott ajándék meg-
nyerésére. A klub címeré-
vel ellátott nyereménye-
ket a Fradi Shopban lehet 
majd átvenni, a lényeg 
persze, hogy a kvízjáték 
során újra megidézzük 
hagyományainkat, emlé-
kezünk nagyszerű sporto-
lóinkra, szép sikereinkre, 
az agyunk pedig közben 
közösen a Fradi körül jár. 
Azaz játsszunk továbbra 
is együtt és örvendjünk 
közösen a csodának, amit 
úgy hívnak: Ferencvárosi 
Torna Club!

Jó szórakozást, kellemes 
időtöltést, hajrá, Fradi!

ELŐFIZETÉS / Z&F

ILYEN AJÁNLAT 
MELLETT

SENKI NEM  
CSÚSZHAT EL!

ZOLDESFEHER@FRADI.HU

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

06-20-666-7744   

Megrendelés előtt tájékozódjon az elő  -
fi zetés feltételeiről is a weboldalunkon! 
www. elofi zetesem. hu/ zoldesfeher

06-20-666-7744   
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egynél több vereséget az ob I alapszakaszában

Egy lépéssel 
közelebb
a címvédéshez
Négy nap alatt négy mérkőzés, három győzelem – így teljesítette a férfi vízilabda
Bajnokok Ligája B csoportjának második ”buboréktornáját” az FTC-Telekom
Waterpolo március elején. Varga Zsolt együttese különböző okokból roppant
nehéz helyzetből várta a budapesti tornát. Vezetőedzőnkkel erről, a koronavírus 
okozta nehézségekről és a további célokról beszélgettünk. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

53 www.fradi.hu
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! Továbbra is harcban áll Vigvári Vendel az ob I gólkirályi címéért, 
19 meccsen 51 gólt szerzett, 6 góllal van lemaradva az elsőtől

Három győzelem után a negyedik mérkőzésen, 
a Brescia ellen kikapott a csapat. Utólag van 
hiányérzete emiatt?
A körülményeket figyelembe véve nincs. Amennyi 
betegséggel, sérüléssel és amilyen felkészüléssel 
vágtunk neki ennek a fordulónak – a csoportkör 
előtt mindössze három közös edzésünk volt –, úgy 
gondolom, hogy a maximumot hoztuk ki belőle. 
Előzetesen úgy kalkuláltam, hogy a Dinamo Tbiliszit 
és a Jadran Herceg Novit mindenképpen le kell 
győzni, abban viszont nem is reménykedtem, 
hogy a csúcsformában lévő Barcelonetát a 
nyitányon képesek lehetünk elkapni. A Brescia 
elleni meccs nagyon nehéz volt. Bár nem szeretem 
a kifogáskeresést, visszanézve, a bírói felfogás sem 
nekünk kedvezett, illetve kijött a fáradtság is.
Mentálisan is mélyről indult a sérülések és 
betegségek által sújtott csapata?
Inkább úgy mondanám, hogy darabokban voltunk. 
Öt játékosunk egyszerre kapta el a koronavírust, 
ők három és fél héten keresztül erősebb tünetekkel 
voltak otthon. Mire kialakult a csapat játéka azzal 
a 6-7 felnőttjátékossal, akikkel a betegségek 
idején végigmentünk a bajnokikon, ők elmentek a 
válogatott edzésekre, s persze nagyon fáradtan 
tértek vissza onnan. Különböző okokból nagyon 
eltérő állapotban voltak a játékosok, ezt kellett 
kezelni gyakorlatilag egy-egy nap alatt, hiszen ennyi 
állt rendelkezésünkre a BVSC elleni bajnoki, majd 
a BL-torna előtt. A Bajnokok Ligája-meccsek előtt 
kockázatot vállaltunk azzal, hogy lejátszottuk a 
BVSC-meccset, de szerintem ez kellett ahhoz, hogy 
a BL-ben a lehető legjobb formában tudjunk játszani. 
Ez nagy segítség volt, annak ellenére, hogy az 
eredmény nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. 
Másfél hónapnyi kihagyás után viszont legalább 
Vámos Márton is visszatérhetett.
Marci vezéregyéniség, természetesen mindig sokat 
számít a jelenléte. Ő kétszer is lebetegedett. Előbb 
gyomorfertőzése volt, ami után hét kilót fogyott, 
épphogy visszatért, amikor ismét megbetegedett. 
A budapesti torna előtt meg is beszéltem vele, 
hogy kevesebbet fog játszani, viszont tudtam, ha 
meccsterhelést kap, az hozzásegíti ahhoz, hogy 
gyorsabban formába lendüljön.

AZÉRT IS VOLTAM 
NAGYON BÜSZKE 
A JÁTÉKOSAIMRA, 
MERT TUDTAM, 
HOGY MINDENKINEK 
MEGVOLT A MAGA 
TÖRTÉNETE A TORNA 
ELŐTTI IDŐSZAKBÓL, 
MÉGIS TÚL 
TUDTUNK LÉPNI 
A NEHÉZSÉGEKEN
A torna után többször is hangsúlyozta, 
hogy mennyire büszke a játékosaira.
Szerintem a jelenlegi krízishelyzet, amely már egy 
éve meghatározza a mindennapjainkat, nagyon 
súlyos terheket ró mindenkire, azokra különösen, 
akik megbetegszenek. Rengeteget hallani a 
lélegeztetőgépekről, arról, hogy a betegség 
rövid időn belül elviszi az embereket, mindez a 
legmélyebb félelmet, a halálfélelmet generálja. 
Aki megfertőződik, és hetekig otthon van ezzel az 
érzéssel, közben figyeli a híreket, a saját testét, majd 
szembesül azzal, hogy egyre rosszabbul van, hirtelen 
magára marad a félelemmel. Van, akit ez jobban 
megérint, másokat kevésbé, de ez krízishelyzet. 
Azért is voltam nagyon büszke a játékosaimra, 
mert tudtam, hogy mindenkinek megvolt a 
maga története a torna előtti időszakból, mégis 
túl tudtunk lépni a nehézségeken. Kimagaslóan 
nagy teljesítménynek gondolom, amit elértünk. A 
jelenlegi helyzet rendkívül megterheli az embereket 
mentálisan, ezalól a játékosaim sem kivételek, mégis 
szembe tudtak nézni a félelmeikkel és fel tudtak állni.
A tavalyi törlés miatt továbbra is címvédők 
vagyunk a BL-ben, amely a harmadik körrel április 
20–22. között folytatódik. Megismételhetjük a két 
évvel ezelőtti sikereket?
Rendre kiélezett csatában nyertünk: nem arról 
volt szó, hogy mindenkit agyonvertünk, hanem 
tényleg megküzdöttünk minden egyes trófeáért. 
Gyakorlatilag kiharcoltuk a nyolcas döntőben 
való szereplés jogát, az áprilisi torna célja pedig 
az lesz, hogy minél jobb pozícióban tudjunk majd 
küzdeni a Final8-ben. Remélhetőleg nyugodtabb 
felkészülésünk lesz, mint legutóbb volt. A jelenlegi 
helyzet mindenki számára nehéz, hogy melyik 
csapat milyen állapotban lesz a szezon végén. Azt 
szeretném kérni az égiektől, hogy mi komplett 
csapattal, a lehető legjobb állapotban tudjunk eljutni 
a végső küzdelmekig, ami remélhetőleg a bajnoki 
döntő, illetve a Bajnokok Ligája Final8 lesz.

FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA 
B CSOPORT, 2. KÖR:

 
FTC–Barceloneta 11-10

FTC–Dinamo Tbiliszi 11-4
FTC–Jadran Herceg Novi 12-5

Brescia–FTC 9-6
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# GASZTRÓ

! Április 9-én ünnepli 65. születésnapját Esterházy Márton, korábbi 
labdarúgónk, aki 37 találkozón 14 gólt szerzett a Fradiban

CSAK OKOSAN 
AZ ÉTKEZÉSSEL
Az vagy, amit megeszel – szól a sokak által ismert, de sajnos jóval kevesebbek 
által komolyan vett mondás. Pedig üzenetének lényege, az egészséges táp-
lálkozás nem ördögtől való dolog: a megfelelő iránymutatásokat követve nem 
lemondásokkal telinek, sokkal inkább változatosnak és színesnek éljük meg. 
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. 

FRITZ PÉTER
egészség tudományi 

szakértő
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GASZTRÓ #

! Európában 6. a Fradi a legtöbb (stabil labdatartást jelző) hátrafelé 
irányuló passz tekintetében, a Barcelonát, PSG-t, Realt megelőzve

A LEGFONTOSABB SZEMPONTOK 
AZ EGÉSZSÉGES ÉTREND 

ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

 • Minden főétkezéshez együnk piros, narancs 

és sötétzöld színű zöldségeket, s fogyasszunk 

száraz hüvelyeseket levesek, főzelékek, saláták 

részeként. 

 • Tízóraira és uzsonnára együnk gyümölcsöt.

 • Naponta legalább egyszer együnk 

teljes értékű gabonából készült kenyeret, 

péksüteményt, köretet.

 • A csökkentett zsírtartalmú tej és 

tejtermékek minden nap képezzék étrendünk 

részét.

• A napi ajánlott folyadékbevitel 

8 pohár folyadék – ebből 5 pohár ivóvíz 

legyen. Kerüljük a cukros gyümölcsleveket, 

üdítőket és teákat.

• Csökkentsük az elfogyasztott só, 

zsiradék és cukor mennyiségét.

Túl sok zsíros étel, ellenben nagyon kevés 
zöldség és gyümölcs, elsózott ételek, mindez 
mozgásszegény életmóddal megfejelve – 
társadalmunk romló egészségi állapotának legfőbb 
okozói ezek. Van, akinél a tudatosság hiánya, míg 
másnál az otthonról hozott, nehezen formálható 
szokások és minták állnak a háttérben, de a 
legnagyobb gondot alapvetően a nem megfelelő 
ismeretek jelentik. A táplálkozástudomány egy 
állandóan formálódó tudományterület, melynek 
égiszén napról napra jelennek meg hangzatos 
mondások és formabontónak ígérkező megoldások, 
ezek között pedig laikusként könnyű eltévedni. De 
megfelelő és megbízható forrásokra támaszkodva 
azonnal tisztul a kép. Érthetővé válik például, hogy 
a megfelelő táplálkozásnak minden életkorban 
elvitathatatlan jelentősége van a testi-lelki 
egészség és a szellemi és fizikai teljesítőképesség 
megőrzésében. Ahogy azt is felismerhetjük, 
hogy ahhoz, hogy ezt elérjük, nem kell végleg 
megtagadnunk magunktól semmit – elegendő, ha 
megfelelő arányokkal és kellő változatossággal 
állítjuk össze étrendünket. 
 
AZ IDEÁLIS TÁNYÉR
Hiteles és – nem kevésbé fontos szempont! – 
átlátható útmutatásért pedig nem kell messzire 
mennünk. Ezt a szerepet hivatott betölteni például 
a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által 
készített magyar táplálkozási ajánlás, amely az 
OKOSTÁNYÉR® elnevezést viseli. Az útmutató 
a felnőttekre és külön a gyerekekre fogalmazza 
meg az egészséges táplálkozás legfontosabb 
alapelveit, és ”tálalja” azokat jól érthető formában. 
Az ajánlás segít úgy megtölteni a tányérunkat, hogy 
az tükrözze, napi szinten mit kell tartalmaznia egy 
kiegyensúlyozott étrendnek. Ideális esetben az 
elénk kerülő ételek felét zöldségek és gyümölcsök, 
harmadát pedig gabonafélék teszik ki, a fennmaradó 
részen pedig a húsok és a tejtermékek osztoznak. 
Az ajánlás emellett kitér a folyadékbevitel 
fontosságára is, ahogyan kiemeli a túlzott só-, 
cukor- és zsírbevitel negatív hatásait, tanácsokkal 
kiegészítve, mit tehetünk ellene a mindennapokban. 
És bár szoros értelemben véve nem tartozik a 
táplálkozás tárgykörébe, az egészséges életmódnak 
a rendszeres fizikai aktivitás is elválaszthatatlan 
része, így a tányér mellett a helye. Természetesen 
a minden tekintetben megfelelő étrend személyre 
szabott is egyben, mely reflektál többek között az 
adott egyén életmódjára, energiaszükségletére 
és aktivitási szintjére. Ezt a faktort pedig az ilyen 
ajánlások természetüknél fogva nem tudják 
biztosítani. Ha valakinek egyénre igazított segítségre 
van szüksége – például azért, mert élsportoló –, 
érdemes felkeresnie egy szakembert. 



ELKÉSZÍTÉS
Az egyik cukkinit 
hosszában félbevágjuk, 
zöldséghámozóval 2 
hajszálvékony szeletet vágunk 
belőle, kevés olajjal bekenjük, 
enyhén sózzuk, borsozzuk, 
meghintjük aszaltparadicsom-
darabkákkal, és félretesszük. 
A többi cukkinit héjastól 
kockákra vágjuk, kevés 
olajon, sóval, borssal ízesítve 
néhány perc alatt puhára 
dinszteljük. A kenyeret héja 
nélkül felkockázzuk, 1-2 
evőkanálnyi paradicsomos 
olajjal összeforgatjuk, és forró 
sütőben ropogósra pirítjuk. 
Az öntet hozzávalóit 
elkeverjük. Belerakjuk a 
kicsire darabolt mozzarellát 
és hagymát. Hozzáadjuk 
a kihűlt cukkinit, az 
aszalt paradicsomot, és 
összeforgatjuk. A friss 
paradicsomokat félbevágjuk, 
a belsejüket kikaparjuk, 
és mindet megtöltjük 
marinált paprika- és 
újhagymadarabokkal, 
őrölt borssal ízesítjük. A 
salátát összeforgatjuk 
a kenyérkockával, és 
tálba szedjük. A félretett 
cukkiniszalaggal, a marinált 
paprikával, az olívabogyóval 
és zsályalevéllel díszítjük. Mellé 
tesszük a töltött paradicsomot.

HOZZÁVALÓK 
(4 SZEMÉLYRE):
+ 2 salátacukkini
+ 2-3 vékony újhagyma
+ 1 mozzarellagömb (125 g)
+ 5-6 zöld olívabogyó
+ 20 dkg szikkadt kenyér
+  3 szem olajban eltett aszalt 

paradicsom és az olaja
+  aprított snidling
+  4 közepes paradicsom
+  4 szelet marinált paprika
+  2 vékony újhagyma
+  só, őrölt bors

AZ ÖNTETHEZ:
+  3 ek. olívaolaj
+  1 ek. balzsamecet
+  néhány rozmaring- és 

bazsalikomlevél aprítva
+  só, őrölt bors

A DÍSZÍTÉSHEZ:
+  2-3 szelet marinált paprika
+  olajbogyó, zsályalevél

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1 óra
NEHÉZSÉG: könnyű

ANTIPASTI
# RECEPT 

56www.fradi.hu ! 131 éve, 1890. április 19-én született az 1937-es Közép-európai
Kupa-győztes és 1938-as magyar bajnok edzőnk, Rauchmaul Emil

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:  25 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

FLAMBÍROZOTT 
GYÜMÖLCSNYÁRS

HOZZÁVALÓK  
(4 NYÁRSHOZ): 
+  4 szem eper
+  1 kisebb mangó
+  1 karambola (kb. 15 dkg)
+  1 kisebb körte
+  4 friss kókuszhúsdarab
+  4 pandanlevél
+  1 evőkanál szezámmag
+  2 dkg vaj
+  2 csapott evőkanál méz
+  1/2 dl fehér rum

TOVÁBBÁ:
+  4 pandanlevél
+  4 bambusznyárs

A TÁLALÁSHOZ:
+  ribizlivelő

ELKÉSZÍTÉS
A nyársakat vízbe áztatjuk. A 
gyümölcsöket megtisztítjuk, 
a nagyobbakat négyfelé 
daraboljuk, az epreket 1-1 
pandanlevélbe csomagoljuk. 
Mindegyikből egyet nyársra 
húzunk. Serpenyőben 
megolvasztjuk a vajat, 1-2 
perc alatt átpirítjuk benne 
a szezámmagot, és a 
nyársakat kb. percenként 
forgatva megsütjük 
benne a gyümölcsöket; 
vigyázni kell, mert könnyen 
megéghetnek. A visszamaradt 
zsiradékba csorgatjuk a 
mézet, kissé karamellizáljuk, 
majd beleöntjük a rumot. 
Meggyújtjuk, és amikor elaludt 
a láng, a lével meglocsoljuk a 
nyársakat. Azonnal kínáljuk. 
Ribizlivelőt adhatunk mellé.

RECEPT #

57 www.fradi.hu! Április 13-án ünnepli 50. születésnapját Hajdu Attila, 
az 1995-ös BL-csapat kapusa
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# ÖRÖKZÖLD

! Rácz Lászlóról Budapestre érkezése után egy könyv 
is készült Rácz (Z)Cár a Fradiban címmel, még 1991-ben

   HÁROM BAJNOK, 
HÁROM ÜNNEPELT

Hajdú József közkedvelt és elismert kapusa volt 
a Ferencvárosnak, jóllehet 1975-ben, közel a 
harminchoz igazolt az MTK-tól az Üllői útra, ahol 
aztán másodvirágzását élte. A ruganyosságban Aczél 
Lászlóhoz hasonló adottságokkal rendelkező Hajdú 

”Szepi” hat idény alatt két bajnoki címet (1976, 1981) és 
két honi kupát (1976, 1978) nyert a Fradival, amelynek 
kapuját 90 mérkőzésen védte. Pályafutása után 
kapusedzőként segítette az utódokat, fia, Hajdu Attila 
értékes karrierje során a válogatott és az FTC kapuját 
is őrizte, éppenséggel az 1995-ös BL-csoportkörben 
is. A 75. születésnapját március 22-én ünnepelte 

”Papa”, aki évek óta visszavonultan él Tárnokon. A 
klub azonban nem feledkezett meg róla, és a szurkolók 
is máig elismerően beszélnek védéseiről, emberi 
minőségéről.

Murai Sándor szintén március 22-én ünnepelt, 
igaz, ő csak a 60. évét töltötte be. Annak idején a 
szélvészgyors Pusztai Laci utódaként száguldozott 
a jobb szélen. A Kaposváron született csatárra az 
ifi válogatottban figyelt fel a Ferencváros, majd a 
Rákóczitól igazolt az Üllői útra, ahol 1979 és 1984 
között 76 meccsen 9 gólt jegyzett, 1981-ben tagja 
volt a bajnokcsapatnak. Felejthetetlen történet, hogy 
a bajnoki címet Murai szülővárosában ünnepelte a 
csapat. Az ezt követő hírverő mérkőzésen esett meg, 
hogy Bodnár József masszőr a pályán segítséget kérő 
játékosoknak szeretettel nyújtotta át a kulacsokat, 
amelyekbe finom hosszúlépéseket kevert. 
Azon a meccsen felettébb gyakori volt az ápolás... 
Murai Sándor az elmúlt években a Kaposvári Rákóczi 
utánpótlásában dolgozott, ám a Fradival és 
az egykori társakkal is állandó kapcsolatban maradt.

Március végén három egykori labdarúgónk is kerek évfordulót 
ünnepelt, ráadásul – különböző korszakokban – mindhárman bajnoki 
címet nyertek a Fradival. A kapus Hajdú Józsefet 75., a középpályás 
Rácz Lászlót és a csatár Murai Sándort pedig 60. születésnapján 
köszöntötték a fradisták. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Rácz László ugyancsak a 60. születésnapját ünnepelte. 
A Dinamo Kijev hajdani 47-szeres szovjet válogatott 
labdarúgója 1992-ben bajnoki címet nyert a Fradival, 
igaz, egészségi állapota miatt mindössze hét meccsen 
lépett pályára és egy gólt szerzett. A legendás 
középpályás Kárpátaljáról, a Fancsika nevű faluból 
indulva lett négyszeres bajnok és KEK-győztes 
a Dinamo Kijevvel, utóbbi trófeát éppen az FTC 
ellen nyerte meg 1975-ben a szovjet kirakatcsapat 
Bázelben. Rácz Laci játszott az 1986-os mexikói 
vb-n a magyar csapatot Irapuatóban 6-0-ra elsöprő 
szovjet válogatottban. Később, 1996-ban Varga Zoltán 
segítőjeként szolgálta a klubot, az elmúlt években újra 
Kijevben él, sikeres vállalkozást vezet.
Isten éltesse sokáig az ünnepelteket, a bajnokokat, 
akiket a mostani csapat is aranyéremmel szeretne 
köszönteni!

Hajdú József

Murai Sándor

Rácz László
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ZÖLD SZALON #

! Április 18-án tölti be 50. életévét korábbi 
gólkirályunk, Igor Nicsenko

GYÁVÁN, LUSTÁN, 
ÉSZ NÉLKÜL

BALLAI ATTILA

A közelmúltban több okból is szó esett Tóth 
Potya Istvánról. Halálának 76. évfordulója kapcsán 
nemcsak a magyar labdarúgás és a Ferencváros 
első profi szemléletű és elkötelezettségű edzőjéről 
emlékeztünk meg, hanem az emberről, a hősről is, 
aki a vészkorszakban üldözöttek százait bújtatta és 
mentette meg, amíg a nyilasok elfogták, és 1945 
februárjában kivégezték. De azért is gyakrabban 
emlegetjük a napokban, mert az FTC futballcsapata 
minden bizonnyal bajnoki triplázás előtt áll, és ezt a 
bravúrt legutóbb – akármilyen hihetetlen is – 1926–28 
között sikerült véghezvinni, Tóth Potya vezérletével. 
Azaz majdnem egy évszázada, egészen más 
világban, más világlátású játékosokkal, 
mesterekkel.
Sergei Rebrov a közvélekedés 
szerint is a megfellebbezhetetlen 
tekintélyű, autonóm 
tréner, a vasfegyelem, a 
rendíthetetlenség szobra, 
a Lobanovszkij-iskola 
legjelesebb tanítványa. 
Tóth Potyát ezzel szemben 
esendő, barázdált lelkületű, 
empatikus alkatként őrzi az 
emlékezet – ezért is roppant 
tanulságos fellapozni a 
könyv formájában is kiadott 
edzésnaplóját. Nézzük csak 
a Szombathely ellen 1:0-ra 
megnyert mérkőzés értékelését: 

” Amsel idegei túlfeszítettek, II. 
félidőben két nagy hibát csinált. 
Furmann soká cipeli a labdát, 
keresztbe nem játszik, Müller szélsőket 
nem foglalkoztatja, tüdővel gyenge, Blum 
fáradt. …Steczovits passzai rövidek vagy gyengék, 
állva vesz át labdát, avval forgolódik, stoppolásnál 
a labda legtöbbször elugrik tőle, gyáva és puha. 
Startolni nem tud. Kohut ma a leggyengébb, fél, 
nem tudja, mikor kell centerezni, sokat bent játszik, 
lemegy a vonalról. Jobb lábra gyenge. Kornerei nem 
pontosak.”
Mintha nyeretlen zöldfülűekről szólna a ledorongolás, 
nem az akkori nemzetközi elit tagjairól.

Kohut Vilmos balszélső megítélése már a 
becsületsértés kategóriája, de ő máskor is 
lélegzetelállító kritikákat kap: ” Ami kevés dolga 
volt Kohutnak, az sem volt jól befejezve, mert 
vagy túl erősen centerezett, vagy cél és ész nélkül 
lövöldözött.” ” Kohut nem sokat játszott, de nem 
is akart játszani, amellett roppant gyáva.” ” Kohut 
teljesen visszaesett régi hibájába, hogy ész nélkül 
rettenetes erővel vagdalkozik, amellett lusta is volt 
egy kissé.” ” Kohut abszolút ész nélkül, minden 
rugalmasság hiányában és fegyelmezetlenül 
játszott.” ” Kohut a világ legrenitensebb embere, el 

tudja nézni állva, hogy a többiek játszanak,  
és ő még csak meg sem kísérli azt.”  

” Kohut a szokott unalommal, kevés 
ambícióval játszott.” Nem árt 

tudni, hogy a közönség rajongott 
kedvencéről, az 1938-as 

világbajnokság ezüstérmeséről 
írt így Tóth Potya; arról a 
csatárról, aki a Ferencváros 
színeiben 1924 és 1933 
között 442 mérkőzésen 
227 gólt szerzett, majd 
Franciaországba igazolt, 
és Marseille bálványaként 
a ” magyar ágyú” bece- 
nevet kapta.

Azért kaptak szépen a 
többiek is, ízelítőként némi 

adalék: ” Héger sohasem volt jó, 
de ilyen rosszul sem játszott.” 

” Amsel igen különösen 
és teljesen érthetetlenül mozgott, 

éppen mintha nem volna eszével.”  

” Huber a meggondolatlanság és együgyűség 
non plus ultrája, rettenetesen gyengén védett.” 

” Hungler II. abszolút letört ember benyomását 
keltette. Állítólag reggelig mulatott.”
E rövid szemelvénygyűjteményen mi is jót mulathatunk, 
de azt is megállapíthatjuk, hogy Rebrov mester soha 
nem merészelné ilyen stílusban kiosztani a fiait. 
Azaz a Fradi-családban a bensőséges hangulat 
mellett mindig igény volt komoly és kemény 
családfőre; csak így működhetett Magyarország 
legsikeresebb futballcsapata.
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# A HÓNAP FOTÓJA 

! Velük együtt már heten vannak, akik bevésték nevüket 
az FTC világbajnokainak és Európa-bajnokainak márványtáblájába is 61 www.fradi.hu

A HÓNAP FOTÓJA #

! 1973-ban, 1986-ban, 1996-ban és 2021-ben fordult elő, 
hogy egy éven belül három világbajnoki címe legyen az FTC-nek



62www.fradi.hu ! A labdarúgó NB I teljes értéke a Transfermarkt szerint
122,6 millió euró, ennek negyedét a Fradi (31,25) teszi ki

# TECHNIKA

Itt az idő, hogy áthelyezd az irodád a Római-partra vagy akár a Balaton mellé, majd 
belekezdj valami teljesen új mozgásformába, amit már régóta tervezel, de eddig 

még nem volt lehetőséged, energiád, merszed kipróbálni. A nyugalmon, stresszmen-
tes mindennapokon, a kiegyensúlyozott életvitelen sok múlik. Minden tavasz

a megújulásról szól, tartsd szem előtt, és vezess be új, egészséges szokásokat!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

SZABADULJ EL!

MOST MEGVAGY!
Van az a helyzet, amikor legszívesebben nyomkövetőt 

helyeznénk valamelyik szerettünkre, házi kedvencünkre, 
vagy akár az állandóan elkallódó mobiltelefonunkra. A 

minimál dizájnos, mindössze 40 grammos eszköz képes 
arra, hogy bárminek vagy bárkinek hollétéről informá-
ciót adjon, senior módban hívást kezdeményezzen és 
fogadjon. Felejtsd el az örökös aggódást, keress rá a 

weboldalra!

MYKI SPOT
29 990 FT

KOVETLEK.HU

LECSAPÁS!
Lassan egy éve, hogy kirekedtünk a kondi- és fitnesz-
termek falain kívülre, de köszönet az egyre hosszabb 
és melegebb napoknak, a teniszpályák nyitva állnak 
a biztonságos sportolásra. Cseréld le az ütődet, vagy 
szerezd be a legelsőt, hogy ez a népszerű sportág rád is 
lecsapjon!

WILSON BLADE 100L V7.0
58 990 FT

DECATHLON.HU

a megújulásról szól, tartsd szem előtt, és vezess be új, egészséges szokásokat!

63 www.fradi.hu! Labdarúgócsapatunk mai keretének értéke 4,4-szer
több, mint a 10 évvel ezelőtti, ami 7,08 millió euró volt

TECHNIKA #

AZ ERŐ VELED VAN
A kettlebell egy szuper találmány, használatával csök-
kenthetünk a testzsíron és izmainkat is fejleszthetjük. Ha 
unod a négy fal közötti edzéseket, menj ki a szabadba, 
akár egy közeli parkba, futópályára, és élvezd a friss 
levegőt. Az uretánbevonatos, széles fogantyús, vágott 
gyémánt alakú kettlebell a keményebb edzéseid eszköze 
lehet.

SVELTUS DIAMOND (20 KG)
55 500 FT

360SPORT.HU

TÁSKÁBA VELE!
A kézzel festett, elragadó virágmintákkal díszített ter-
mosz rozsdamentes acélból készül, hogy a nap folyamán 
mindig legyen nálad meleg/hideg folyadék, hiszen a 
hidratálás nagyon fontos dolog! A palack finom és sely-
mes tapintású, s a felületén lévő mattréteg miatt igazán 
kellemes a fogása.

24BOTTLES CLIMA BOTTLE
12 600 FT

MAYFAIRSELECTION.HU

TARTSD A TEMPÓT!
A dizájnos, gyermekeknek készült fitnesz-

tevékenység-követő olyan interaktív élményt 
nyújt, ahol a gyermek az aktív életvitelével 

oldhat fel izgalmas Marvel Bosszúálló kalan-
dokat a hozzá tartozó alkalmazásban. Add 

meg a vészhelyzeti kapcsolati elérhetőséget 
az ICE alkalmazásban, így ha szükséges, 

gyorsan elérhető leszel.

GARMIN VÍVOFIT® JR. 3 VASEMBER
33 900 FT

GARMIN.HU

TARTSD A TEMPÓT!
A dizájnos, gyermekeknek készült fitnesz-

tevékenység-követő olyan interaktív élményt 
nyújt, ahol a gyermek az aktív életvitelével 

oldhat fel izgalmas Marvel Bosszúálló kalan-
dokat a hozzá tartozó alkalmazásban. Add 

meg a vészhelyzeti kapcsolati elérhetőséget 
az ICE alkalmazásban, így ha szükséges, 

gyorsan elérhető leszel.

 JR. 3 VASEMBER
33 900 FT

GARMIN.HU



EGYÜTT, BOLDOGAN
Nincs is jobb, mint együtt mozogni a gyermekeddel, 

hiszen a pozitív élmény az ő életmódjára is hatással lesz 
később. Neked pedig nem kell lemondanod a napi inten-

zív mozgásról. A futóbabakocsi 6 hónapos kortól, akár 
terepen is használható, és mivel könnyen összecsukható, 

autóval bárhová magaddal viheted.

THULE GLIDE 2 JET BLACK
179 990 FT

BRENDON.HU

JÓ BŐR
Kedvenc csapatod dedikált bőrbogyóját vétek lenne 

ereklyeként a polcon tartani, mert a labda a haverokkal 
való közös focizás legkúlabb eszköze lehet. Senki se 

mondja, hogy nem gondolod komolyan a focit!

FRADI 5-ÖS MÉRETŰ DEDIKÁLT LABDA
14 990 FT

SHOP.FRADI.HU

ADJ TERET A ZENÉNEK IS!
Imádod a zenét, és nem szereted, ha bármi elvonja róla a 
figyelmed? Zárd ki a külvilágot a Samsung Galaxy Buds 
Pro vezeték nélküli fülhallgatójával, mellyel a legma-
gasabb szoprántól a legmélyebb basszusig a hangok 
gyönyörűen szólnak majd a füleidben, köszönhetően az 
AKG egyedi hangzású, kétutas hangszóróinak.

SAMSUNG GALAXY BUDS PRO
80 999 FT

MEDIAMARKT.HU

JÓ BŐR
Kedvenc csapatod dedikált bőrbogyóját vétek lenne 

ereklyeként a polcon tartani, mert a labda a haverokkal 
való közös focizás legkúlabb eszköze lehet. Senki se 

mondja, hogy nem gondolod komolyan a focit!

FRADI 5-ÖS MÉRETŰ DEDIKÁLT LABDA
14 990 FT

SHOP.FRADI.HU

64www.fradi.hu ! 2017/18-ban még csak 15,95 millió euróra becsülték
focistáink összértékét, ezt három idény alatt megdupláztuk

# TECHNIKA

ÉRINTÉSÉRZÉKENY
FŐMUNKATÁRS
Újabb korlátozások, több otthon töltött nap jön, pedig 
a tavasz már a levegőben van. A kisméretű, mindössze 
1,3 kg-os, viszont hatalmas kijelzővel rendelkező note-
bookkal élmény dolgozni a kertben, erkélyen, vagy akár 
a szabadban. Különböző felszereltséggel kapható, az 
53010XUJ viszont 10. generációs i7 processzorral, 
16 GB memóriával és 512 GB M.2 SSD-vel rendelkezik. 
A grafikus vezérlője pedig egy nVidia GeForce 
MX250 2 GB memóriát kapott.

HUAWEI MATEBOOK 13
499 990 FT

MEDIAMARKT.HU

RELAX
Helyezd magad kényelembe a gyorsan és egyszerűen 

összecsukható acélvázas székben, melynek magasí-
tott hátrésze még a nyakat, fejet is kényelmesen tart-

ja. Így akár el is bóbiskolhatsz a friss levegőn a hosszú 
délelőtti munka és a kiadós ebéd után.

HAPPY GREEN VARADERO
13 990 FT

MALL.HU 

ÉLMÉNYKOSÁR
Add meg a módját, és piknikezz úgy, mint a nagymenők: 
zöld mezőn, porcelánkiegészítőket rejtő fonott kosárral! 
A négy fő részére elegendő szett biztos helyet kapott a 
kosárban, mellettük pedig bőven jut hely a finomságok-
nak. A pezsgőt pedig hűtsd be jó előre!

A DAY IN THE PARK
29 900 FT

BUTLERS.HU

ÉRINTÉSÉRZÉKENY
FŐMUNKATÁRS
Újabb korlátozások, több otthon töltött nap jön, pedig 
a tavasz már a levegőben van. A kisméretű, mindössze 
1,3 kg-os, viszont hatalmas kijelzővel rendelkező note-
bookkal élmény dolgozni a kertben, erkélyen, vagy akár 
a szabadban. Különböző felszereltséggel kapható, az 
53010XUJ viszont 10. generációs i7 processzorral, 
16 GB memóriával és 512 GB M.2 SSD-vel rendelkezik. 
A grafikus vezérlője pedig egy nVidia GeForce 
MX250 2 GB memóriát kapott.

HUAWEI MATEBOOK 13
499 990 FT

MEDIAMARKT.HU

RELAX

65 www.fradi.hu! Az elmúlt egy évben Tokmac értéke nőtt a legtöbbet,
1,2 millióról 2,8 millió euróra

TECHNIKA #
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# SZABADIDŐ

Sok utazás célja a megérkezés öröme, de van, amikor maga az út a cél.
Bemutatunk öt hazai és ráadásnak egy külföldi autós útvonalat,

és ezeket segítünk gondosan megtervezni: milyen látnivalókat érintsünk,
s hol érdemes gyalogosan felkeresni egy-egy természeti vagy építészeti kincset

vagy egy lélegzetelállító panorámát. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

AZ ÚT A CÉL

Svájcban utazni felér egy álommal, ez akkor is igaz, 
ha vonattal – például a panorámatetővel felszerelt 
Glacier expresszel – járjuk be a világ egyik legkülön-
legesebb országát. Aki autózni szeret, az sem fog 
unatkozni az Alpok magas szerpentinjein, hiszen itt 
folyamatosan olyan látvány tárul elénk, amitől elakad 
a szavunk. Interlaken gyógyfürdője a testnek, az au-
tóforgalomtól mentes Zermatt a léleknek orvosság 
télen és nyáron, Bern festői középkori város. Lavaux 
és Chablais szőlőteraszain folyékony gyógyírrá vá-
lik a bor, a vándor sült raclette svájci sajttal, illetve a 
Matterhorn 4478 méteres csúcsát ábrázoló csomag-
ba bújtatott Toblerone csokival jutalmazhatja magát 
a fárasztó túra végén. Svájcban nem olcsók a szállá-
sok, de ha meg kell pihenni a sok látnivaló után vagy 
közben, akkor az 1500 méternél is magasabban fek-
vő Verbier üdülőfalut ajánljuk, ahol a felhők is álomra 
hajtják fejüket. 

Látnivalók: Szent Beatus-vízesés Thunban, Jungfrau 
Park Interlakenben, brienzi kisvasút, az Interlakent 
körülvevő hegycsúcsok, a berni óratorony, medveve-
rem és gótikus Münster-székesegyház, a csodálatos 
Matterhorn, a Gornergratbahn fogaskerekű vasút, 
Chillon vára, a gruyeres-i vár és sajtgyár. 

Útvonal:
Bern – Thun – Interlaken – Brig – Tasch
– (Zermatt) – Verbier – Montreaux – Fribourg – Bern.

SVÁJCI ÁLMOK

Menetidő:
7 óra autózás,
plusz vonatozás (Zermattba)

Táv:
600 km

! Focistáink Bernben az FC Bernt 1920-ban 4-2-re, a Young Boyst 
1932-ben 3-2-re verték, majd 1966-ban 3-3-ra ikszeltek 67 www.fradi.hu

SZABADIDŐ #

Ha már unjuk a balatoni zsibongást, irány Veszprém és a 
Bakony. Erdeiben üdítő a csend, és ha az út mentén nem 
találkozunk állatokkal (rókát kocsiból is látni), akkor több 
állatkert várja a kisgyerekeseket. Eplény környékén izgal-
mas hegyi szakaszokon autózhatunk, de az igazi kanyar-
gós utak Zirc után és a Bakonyban várnak ránk. Akárcsak 
a várak és kastélyok, amelyek ezen a környéken is őrzik 
a vérzivataros magyar évszázadok emlékeit. Veszprém a 
Dunántúl egyik legizgalmasabb települése, a királynék vá-
rosa többórás sétát is megér. A vár mellvédjéről kitekintve 
a Bakony panorámája, a Benedek-hegy és a Séd völgye, 
a viadukt tárulkozik fel. Ha a cseszneki várat kihagyjuk, 30 
perccel rövidebbre szabhatjuk a kirándulást. 

Látnivalók: Veszprémi várnegyed, püspöki palota és va-
daspark, zirci ciszterci monostor és az arborétum, Cu-
ha-patak Bakonynánán, bakonybéli kolostor, állatkert és 
az Odvaskő-barlang, bándi Essegvár, herendi porcelán-
manufaktúra, cseszneki várrom, kerteskői ménes Pénzes-
győrön, bakonyszentlászlói ősfenyves. 

Útvonal:
Veszprém – Eplény – Zirc – Csesznek – Zirc
– Bakonybél – Hárskút – Márkó – Herend – Veszprém.

ÁLLATI
KIRÁNDULÁS
A BAKONYBAN

Menetidő:
2 óra 10 perc

Táv:
120 km

! A járvány végeztével érdemes lehet majd összekötni
férfi kéziseink veszprémi vendégjátékával
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# SZABADIDŐ

Félnapos túra sok izgalmas várral, szerpentinekkel, kanyargós 
erdei utakkal. Ezen a vidéken megelevenedik a történelem, 
királyok, fejedelmek és idegen hódítók nyomait találjuk 
mindenütt. A históriai ismeretek mellett földrajzi és biológiai 
tudásunkra is szükség van, ha elhagyjuk az aszfaltot (erősen 
ajánlott a környéken kirándulni), szép és különleges hegyek, 
valamint gazdag, néhol szubmediterrán flóra vár bennünket 
(s ha szerencsénk van, őzet is látunk). Érdekesség például, 
hogy Magyarországon ezen a környéken honosították meg 
a krumplit. Az autó borkedvelő utasainak a Móri borvidék 
ezerjó csemegét tartogat. 

Látnivalók: Várgesztesi vár, kamalduliak remetesége Majkon, 
a középkorban bevehetetlennek számító csókakői vár, a 
vértesszentkereszti kolostor és templomrom, az alcsútdobozi 
arborétum, a Turul-emlékmű és a Szelim-barlang Tatabányán, 
a Haraszt-hegyi botanikai és geológiai tanösvény és az 
Esterházy-kastély Csákváron, a Balás Jenő Bauxitbányászati 
Múzeum Gánton.

Útvonal:
Tatabánya – Várgesztes – Környe – Oroszlány – Mór – Gánt
– Vérteskozma – Csákvár – Csákányospuszta – Tatabánya.

Menetidő:
2 óra 50 perc

Táv:
140 km

TÚRA A VÉRTESBEN 

! Pártállami időkben a bányásznapokon gyakori vendégcsapat
volt Tatabányán, a mai Grosics Gyula Stadionban a Ferencváros 69 www.fradi.hu

 SZABADIDŐ #

Sok a látnivaló a Pilisben, egyszerre mindent
nem is lehet megnézni, a forgalom azonban nagy. 
Majdnem minden településen van egy-egy étterem, 
ha békeidőben látogatunk ide, amikor nyitva is vannak, 
mindenképp térjünk be az egyikbe. (Pilisszántón 
kihagyhatatlan a mákos krémes, de a káposztás pogácsa 
is megéri a pénzt.) Dobogókőre is felautózhatunk, de 
ott számítsunk sok autóra, akár motorosok tömegére 
is, főként hétvégén vagy ünnepnapokon. Számos 
helyen lehet horgászni és lovagolni is, sőt a kultikus 
Üvegtigris büfét is felkereshetjük a Garancsi-tó partján,
Tinnye határában.

Látnivalók: Pilisszentléleki pálos kolostorrom, 
pilisszentkereszti kolostor, szurdok és római mérföldkő 
Pilisszántón (230-ban helyezték el), pilisszentiváni 
Ördögtorony (sziklamászóknak), Esztergomban 
vármúzeum, bazilika, gyerekeknek Duna Múzeum, 
Kossuth-relief Tinnyén, pilisvörösvári kápolnák,
a Trónoló Madonna szobra Piliscsabán, Holdvilág-árok 
Csobánkán.

Útvonal:
Pomáz – Csobánka – Pilisvörösvár – Pilisszántó 
– Pilisszentkereszt – Esztergom – Tát – Bajna – 
Epöl – Máriahalom – Úny – Tinnye – Piliscsaba 
– Pilisvörösvár.

Menetidő:
2 óra 

Táv:
100 km

TEKERGÉS
A PILISBEN

! Labdarúgócsapatunk 1957-ben játszotta az egyetlen esztergomi
bajnokiját, méghozzá a dorogi gyep alkalmatlansága miatt



Ha Tokajról csak a bor jut eszünkbe, akkor érdemes egy 
napot rászánni a környék megismerésére. Az aszú, a 
szamorodni és az esszencia valóban a legtöbbet elhangzó 
szavak Tokajban, de a tokaji táj nem csak ebből áll. 
Ahogy ráhajtunk a 37-es útra Miskolc után, még nincs róla 
fogalmunk, mi vár ránk, de Szerencs környékén kezd valami 
bizseregni bennünk. Mádnál már látjuk, érezzük, hogy ez a 
szépség nemhiába a világörökség része. Erdőbénye a térség 
legbájosabb települése, itt illik borokat is kóstolni, persze nem 
a vezetőnek. Ha az idő jó, a Mád határában lévő Bor-tóban 
fürödni megfizethetetlen élmény: lubickolás közben bármerre 
nézünk, szőlőket, szőlőket és szőlőket látunk. Vár is van bőven, 
a szerencsi Rákóczi-várnál csak a boldogkőváraljai tartogat 
több élményt. Nincs messze a regéci vár (itt nevelkedett 
gyermekkorában néhány évig II. Rákóczi Ferenc fejedelem) 
és a tolcsvai Királyudvar (Lorántffy Zsuzsanna egykori 
udvarháza) sem. Az alsóbbrendű utak rossz minőségűek, de 
cserébe sok-sok kilométeren át természetvédelmi területen, 
erdőkön át visznek. 

Látnivalók: Szerencsi vár, tállyai Rákóczi-pince, abaújszántói 
Aranyos-völgy (gyönyörű kirándulóhely), Boldogkő vára, 
boldogkőújfalusi kőtenger, tarcali tévétorony, tokaji Bodrog-part. 

Útvonal:
Szerencs – Tállya – Abaújkér – Bodrogkőváralja – Erdőbénye
– Tarcal – Tokaj – Mád.

Menetidő:
2 óra 10 perc

Táv:
100 km

BORTÚRA
A HEGYALJÁN

70www.fradi.hu
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! A Hegyalja kapujának is nevezett Szerencs a székhelye
a Zempléni Fradisták szurkolói csoportnak

Kőszegről indulva, Cák mellett, át Kőszegszerdahelyen 
és Bozsokon haladunk az osztrák határ mellett 
Vaskeresztes irányába. A magyar oldalon szőlők között 
visz az út Kőszeg után, az út mellett csárdák vannak. 
Rövid burgenlandi kirándulásunk során felkeressük 
Pinkamiskét, Nagyszentmihályt, Rohoncot és Lékát. 
A határ után vidéki borozókba (Buschenschankokba) 
térhetünk be, Rohonc után pedig már a hegyen 
haladunk fenyőerdők között. Ha megéhezünk, a 
Buschenschankkínálat egyik legkedveltebb étke a 
klasszikus fatányéros uzsonna. Főtt és füstölt sonkát, 
sült oldalast, füstölt kolbászt, sajtot, különböző 
krémeket, szalonnát, friss zöldségeket szolgálnak fel, és 
a reszelt torma sem fog hiányozni. Az Írottkő kilátójához 
gyalog sétáljunk el, ez Magyarország 4. legmagasabb 
pontja, 882 méteres. 

Látnivalók: Kőszegi belváros, Jurisics-vár és Csónakázó-
tó, cáki pincesor, velemi vízimalom, bozsoki Sibrik-kas-
tély, Írottkő-kilátó, vaskori halomsírok Vaskeresztesen, 
középkori boltíves kőhíd Nagyszentmihályon, rohonci 
natúrpark, Léka vára. 

Útvonal:
Kőszeg – Cák – Bucsu – Vaskeresztes – Pinkamiske
– Nagyszentmihály – Rohonc – Léka – Írottkő-kilátó – 
Kőszeg.

Menetidő:
2 óra 30 perc

Táv:
120 km

HATÁRJÁRÁS
A KŐSZEGI
TÁJVÉDELMI 
KÖRZETBEN 
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! Labdarúgóink kétszer jártak Kőszegen: az 1983-as vasi
edzőtáborozáskor 3-2-re, 2007-ben hírverőmeccsen 9-0-ra nyertek
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72www.fradi.hu ! 122 év alatt 55 edző vezetésével dolgozott
az FTC labdarúgócsapata

Ki volt minden idők legjobb labdarúgó vezetőedzője
a Ferencváros történetében? Természetesen szinte lehetet-
len a kérdést megválaszolni, kísérletet azonban tehetünk rá. 
Talán jobb úgy feltenni a kérdést, hogy ki volt a legnagyobb 
hatású edzője a csapatnak. Ebben a formában már
bátorkodom szigorúan szubjektív sorrend felállításával.
SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

Legújabban a 9TV és az Üllői út 129 nevet viselő, 
a futballszurkolók körében óriási népszerűségnek 
örvendő honlap indított szavazást közösen ebben a 
témakörben. Az olvasók az általuk kilenc legjobbnak 
tartott egykori Üllői úti sztáredző nevét sorolhatták fel. 
A nézői szavazatokat két meghívott szakértő listájával 
összefésülték, és abból alakult ki a végső sorrend.
Én személy szerint (talán nem véletlenül…) azt a leckét 
kaptam, arról írjak a Zöld & Fehérnek, szerintem ki volt 
a Ferencváros kilenc – ugye, nem kell megmagyarázni, 
miért éppen kilenc... – legnagyobb hatású edzője. 
(Előrebocsátom, csodák csodájára az én választásom 
egybeesik a hivatalos eredménnyel!)
Ügyes megfogalmazás ez a legnagyobb hatású, 
mert ebben a megközelítésben nem bonyolódhatunk 
ellentmondásba, hogy például a kétszeres bajnok 
miként előzheti meg a háromszorost. Nekem címezve 
pedig azért is testhezálló feladat, mert a lista kilenc 
helyezettjéből ötöt – dr. Lakat Károly, Mészáros József, 
Novák Dezső, Dalnoki Jenő, Nyilasi Tibor – személyesen 
ismertem vagy ismerek. Blum Zoltán pedig anyai 
nagyapámnak, a Fradi hajdani B-közép elnökének és 
zászlótartójának a legjobb barátja volt, aki rendszeresen 
járt ebédelni a Rákóczi út 56.-os számú ház második 
emeletére, és több mesét hallottam róla nagyapámtól, 
mintha oda-vissza felolvasta volna az Andersen- és 
a Grimm-összest. Lyka Antal apám edzője volt a 
felejthetetlen 1948/49-es bajnokcsapatnál, így a róla 
szóló históriáknak sem vagyok híján. Tóth Potya Istvánt 
a legnagyobb sajnálatomra azért nem ismerhettem, 
mert őt a nyilasok 1945 februárjában kivégezték, én meg 
1950 óta mondhatom csak el, hogy közöm van ehhez 
a világhoz. A másik számomra személyesen ismeretlen 
tréner az a Sergei Rebrov, aki ezekben a mostani 
időkben tesz csodát a zöld-fehérekkel, de aki nem az a 
típus, akivel ”csak úgy” meg lehet ismerkedni, s talán azt 
vallja: beszéljenek helyette az eredményei.
De visszatérve a listára, rendhagyó módon a másodikkal 
kezdve, nálam is a Fradi első profi edzője, Tóth Potya 
István lett volna az ezüstérmes. Kell-e ezt magyarázni? 
Teljesen megújította a Ferencváros játékát,

a napi tréningmunkába (mint azt Huber Szebasztiántól 
megtudtuk) még az anatómiát, sőt a placebóval való 
mesterkedést is bevonta. Ő ült a kispadon, amikor a 
Fradi legyőzte az előző két olimpián diadalmaskodó 
Uruguayt, de nem ám hazai pályán, hanem idegenben! 
Értékét tovább növeli az a fantasztikus emberi helytállás, 
ahogy a vészterhes időkben emberek százait mentette 
meg. Az életével fizetett érte, a Fradi-szurkolók szívéből 
azonban sohasem lehet kitörölni.
A 3. helyezett, Mészáros ”Dodó” József apám 
csapattársa volt az 1948/49-es, 140 gólos 
bajnokcsapatban, és úgy vált ”ősferencvárosivá”, hogy 
kezdetben a Kispesthez legalább annyira kötődött. Ott 
azonban (ilyen pechje csak egyszer lehet az embernek 
az életében) bizonyos Puskás Ferenc játszott a posztján, 
akivel senki nem tudta volna felvenni a versenyt az akkori 
mezőnyből. Dodó bácsit kispesti kötődése ellenére 
ma már az ősfradisták között emlegetjük. Edzőként ő 
az egyetlen, aki nemzetközi kupagyőzelemig vezetett 
magyar csapatot (1965, Torino, VVK-döntő, Juventus–
Ferencváros 0:1), és ezzel örökre beírta magát a klub 
történelemkönyvének aranylapjaira.
A 4. helyen az a Novák Dezső végzett, aki futballistának 
sem volt akárki. Mind a mai napig ő az olimpiai 
labdarúgótornák legeredményesebb játékosa két arany- 
és egy bronzéremmel, továbbá világválogatottságig 
vitte, és ha nem Baróti Lajos a szövetségi kapitány 
azokban az időkben, amikor a csúcsformáját futotta, 
kihagyhatatlan lett volna a válogatottból. Edzőként 
a Fradival bajnokságokat nyert, elsőként jutott a BL 
főtáblájára, emlékezetes mérkőzések sora fűződik
a nevéhez.
Az 5. helyezett Sergei Rebrov, a legújabb idők nagy 
Fradi-edzősztárja. Teljes okkal és joggal, hiszen a maga 
szikár, szenvtelen ukránságával tüzes Fradit tudott 
varázsolni a pályára. A lista szereplői közül ő az egyetlen, 
aki még mindig aktív, és ki tudja, hogy az előtte álló évek 
a következő szavazásnál hány hellyel röpítik majd előre?
A 6. helyet elfoglaló Blum Zoltánról legyen elég annyi: 
100 százalékos bajnokságot nyert a Ferencvárossal, és 
a már említett anyai nagyszüleimnél az ebédlő falára 

      HISZEK
APÁMBAN!
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73 www.fradi.hu! Az első világháború után, de Tóth Potya edzői bemutatkozása előtt
két erőnléti edzővel is dolgozott már a csapatunk

NEKEM CÍMEZVE
PEDIG AZÉRT IS
TESTHEZÁLLÓ
FELADAT, MERT
A LISTA KILENC 
HELYEZETTJÉBŐL
ÖTÖT SZEMÉLYESEN 
ISMERTEM
VAGY ISMEREK

akasztott hatalmas tabló közepén úgy feszít, ahogy 
Napóleon tehette. Én, mint a világra akkoriban még csak 
rácsodálkozó kissrác, nagyapám meséi alapján, mielőtt 
a leves kanalazásába kezdtem, mindig felintettem neki: 

”Jó étvágyat, Zoli bácsi!”
Dalnoki Jenő 7. helye csak azért lehet meglepő sok 
szavazó számára, mert Rebrovon és Novákon kívül 
életkoruk okán az előtte végzett többi trénert nem 
láthatták dolgozni, legfeljebb olvasmányélményeik 
vannak róluk. De Jenő bácsi ősfradizmusához, 
megszállott zöld-fehérségéhez (itt most nem sorolom 
fel az összes vele kapcsolatos legendát, a Himnusz 
eljátszását minden mérkőzés előtt az öltözőben, a 
Springer-szobor hazamentését, és még sorolhatnám 
napestig) legyen elég annyi, hogy még nekem is volt 
edzőm, 1966-ban az ifi II-ben (ma U16-nak hívnák), és 
bajnokságot nyertünk vele.
Nyilasi Tiborral úgy lehetett a szavazók szurkolói 
részlegének döntő többsége, hogy vele személyes a 
viszonya, akár a szó szoros, akár átvitt értelmében. A 
csodálatos bajnoki cím (1992) és a három Magyar Kupa-
győzelem önmagáért beszél, kár, hogy egy sikertelen 
újrázás után soha többé nem ült le a kispadra, pedig 
kínálták azt neki éppen elegen és éppen elég sokszor…
A 9. helyre a szavazásban résztvevők azt a Lyka ”Totó” 
Antal tették, aki talán a legemlékezetesebb bajnoki 
címig vezette a Ferencvárost, és akit minden játékosa 
tisztelt, becsült, szeretett, és akinek olyan tekintélye 
volt, hogy az ő  jelenlétében még azokat a fröccsöket se 
nagyon merték meginni a játékosok, amelyekből amúgy 
életükben elfogyasztottak néhány Badacsonyra valót.
És akkor jöjjön az a bizonyos slusszpoén: a játék, 
egyben a szavazás résztvevői úgy döntöttek, hogy az 
1899 óta működő Ferencváros labdarúgócsapatának a 
legnagyobb hatású edzője édesapám, dr. Lakat Károly 
volt.
Mit mondhatnék erre? Talán Zoránnal szólnék:

” És én hiszek a táguló világban,
és én hiszek, hiszek apámban.”
Szerencsére, a jelek szerint nem vagyok egyedül.
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VIGVÁRI VENDEL
Született:
Budapest, 

2001. szeptember 10.
Magasság, testsúly:

189 cm, 87 kg
Poszt:
szélső

Korábbi klubjai:
Kópé, UVSE
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6. Ha választhatnál, a nagyvilágban 
kivel találkoznál legszívesebben?
A kosárlabdázó LeBron Jamesszel, 
akár csak egy fotó erejéig is.
7. Milyen autóval közlekedsz?
BMW-vel.
8. Ételed, italod?
A dupla bacon burgernek nem tudok 
ellenállni, italban a limonádé a favorit. 
9. Kedvenc könyved és filmed?
A Marvel-filmek minden 
mennyiségben jöhetnek, és nagyon 
tetszett Kásás Tamás életrajzi 
könyve.
10. Mi a hobbid, mivel töltöd 
leginkább a szabadidődet?
Elsősorban sportolással, például 
tenisz és kosár a barátokkal, rossz 
idő esetén X-box, videójátékok, 
de éppenséggel kikapcsol, amikor 
a kutyáinkkal sétálok, a családban 
négy is akad belőlük.
11. Mit tekintesz a sportban 
és az életben a legfontosabb 
tulajdonságnak?
Mindkét területen megtalálni
az értéket és az örömet, kihozni 
magadból a maximumot.
12. Kitől kaptad a legtöbb és legjobb 
tanácsot pályafutásod során?
A szüleimtől, akikre mindig 
számíthatok, s persze a felejthetetlen 
Benedek Tibitől. 
13. Közeli és távoli céljaid a pólóban?
A Fradival bajnoki címet nyerni, jól 
szerepelni a BL-ben, minél nagyobb 
szerepet játszani és alapemberré 
válni a csapatban, távolabbra nézve 
pedig, hogy olimpiai bajnok legyek, 
lehetőleg a két évvel fiatalabb 
öcsémmel együtt.
+1. Életmottód, röviden?

”A mindennapokban jól
érezni magam.”

1. Hogyan, milyen hatásra lettél
vízilabdázó?
Édesapám annak idején pólózott. 
Eleinte úsztunk az öcsémmel 
együtt, ám az monoton volt, 
így elkezdtünk vízilabdázni 
Szentendrén, a Kósz Zoltán
és Petőváry Zsolt által 
alapított KÓPÉ-ban. Majd az 
UVSE-ben a zseniális Benedek 
Tibor lett az edzőm, aki,
ha kellett, a vízben mutatta 
be a gyakorlatokat. 
2. Gyerekként kik voltak

a kedvenc sportolóid?
Benedek Tibi és Varga Dénes, 
azaz Dumi, s mekkora szerencse 
az élettől, hogy előbbi edzőm volt, 
utóbbi meg immáron a csapattársam 
a Fradiban.
3. Jelenleg kit tartasz a világon 
és Magyarországon a legjobb 
pólósnak?
A földkerekségen és idehaza is
Dumi a király.
4. Jelenlegi csapatunknak szerinted 
mi a legnagyobb erénye?
Varga Dénes mellett van két 
világklasszis balkezesünk, Zalánki 
Gergő és Vámos Márton, továbbá 
minden poszton remek játékosokkal 
rendelkezünk, no meg nagy előny
az is, hogy régóta együtt játszik
a csapat. 
5. Más egyesületekhez képest 
mennyiben más a Ferencváros 
hangulata, szellemisége?
A klubnak nagyszerű sportolói 
vannak, egyedülálló, remek 
körülmények és színtiszta profizmus 
veszi körül a Fradit – itt nemcsak
egy szakosztályról szól az élet, 
hanem mindenki fontos.

! 4 évvel ezelőtt, 2017. december 15-én,
16 évesen debütált az ob I-ben

A totó hagyományait 
megidézve 13+1 

kérdést teszünk fel 
kedvenceinknek. Ezúttal 
férfi vízilabdacsapatunk 

válogatott szélsőjét, 
Vigvári Vendelt 

faggattuk.
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