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November

MENETREND #

NŐI KÉZILABDA
FÉRFI KÉZILABDA

NB I
November 2.: Gyöngyös–FTC
November 8.: FTC–Dabas
November 22.: Eger–FTC
November 26.: FTC–Veszprém

FÉRFI LABDARÚGÁS

NB I
November 2.: FTC–Mezőkövesd
November 10.: DVSC–FTC
November 24.: FTC–Zalaegerszeg
EURÓPA-LIGA
November 7.: FTC–CSZKA Moszkva
November 28.: FTC–Espanyol

November 1–3.: VILÁGKUPA
Kazany (Oroszország)
– Verrasztó Evelyn
November 8–10.: VILÁGKUPA
Doha (Katar)
– Verrasztó Dávid, Verrasztó Evelyn,
Biczó Bence, Szilágyi Liliána

FÉRFI JÉGKORONG

NB I
November 2.: ETO FC Győr–FTC
November 16.: Kelen SC–FTC
November 23.: FTC–DVTK

ERSTE LIGA
November 1.: Fehérvári
Titánok–FTC
November 3.: FTC–Vasas
November 15.: Hokiklub
Budapest–FTC
November 18.: FTC–
Dunaújvárosi Acélbikák
November 22.:
Brassó–FTC
November 23.:
Csíkszereda–FTC

RÖVIDPÁLYÁS
GYORSKORCSOLYA

November 1–3.: VILÁGKUPA
Salt Lake City (USA)
November 8–10.: VILÁGKUPA
Montreál (Kanada)
November 29. – december 1.:
VILÁGKUPA, Nagoja (Japán)

NŐI
VÍZILABDA

FÉRFI VÍZILABDA

OB I
November 15.: FTC–Szeged
November 27.: UVSE–FTC
November 30.: Szolnoki Dózsa–FTC

OB I
November 9.:
Eger–FTC
November 13.:
FTC–UVSE
November 16.:
Dunaújváros–
FTC
November 23.:
FTC–BVSC

BAJNOKOK LIGÁJA
November 2.: Marseille–FTC
November 9.: Dinamo Tbiliszi–FTC
November 20.: Pro Recco–FTC

Orosz Pál 2023-ig folytathatja munkáját az Európai Klub
szövetségben (ECA), ahol európai topklubokkal dolgozhat együtt
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BAJNOKOK LIGÁJA
November 2.:
Podravka Vegeta–FTC
November 9.: FTC–Vipers
November 16.: Metz–FTC

ÚSZÁS

NŐI LABDARÚGÁS

!

NB I
November 13.:
Vác–FTC

3

TEKE

FÉRFI SZUPERLIGA
November 2.:
Szolnoki MÁV–FTC
November 9.:
FTC–Győr
November 16.:
Szeged–FTC
NŐI SZUPERLIGA
November 3.:
Rákoshegyi VSE II–FTC

www.fradi.hu

2019. 10. 22. 13:05

26

# TARTALOM
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HÓNAPBAN

NOVEMBER

48

62
18 Jó az öreg
a háznál

32 U14: az elején
villantanának

8 Fontos ügy,
őszinte ikon

22 Négyigenes
Fradi-nyár

34 U13: gólzápor mellett
fegyelem

10 Szívós István volt

24 Behálózva

36 Főúr a Fradiból

26 Az ellenfél

39 Száz éve született
minden idők példaképe

30 Újra az
élmezőnyben

44 Az érési folyamat

6 Hírek házon belül

A következő
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2019.
november 29-én
jelenik meg!

www.fradi.hu

FIN_004-005_ZF_1911_Tartalom_3.indd 4

a vendégünk

14 Én Fradim

dicséretét is kivívtuk

16 Varga Dániel
története

4

közepén

!

Rebrov, ha választhatna három magyart a csapatába, a fiatal
Gerát, a fiatal Hajnalt és Nagy Ádámot látná szívesen
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LEVÉL #

44

32
46 A csibész
vezéregyéniség
48 Új kaland kezdődik
50 Kocka ismét hazatért
52 Aranygyűrűs edző
jegyezte el magát
a Fradival
58 Gábor repül,
Nóra szárnyal

!

60 A hónap fotója
66 Ízig-vérig mediterrán
70 Mike István,
az erőcsatár
72 Magasabb fokozatba
74 13+1 kérdés
Franck Bolihoz

A 2004-es UEFA-kupa-csoportkör után csak ezüstöt szereztünk
az NB I-ben, viszont a ’95-ös BL-szereplés után bajnokok lettünk
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EGYSÉG ÉS
EGYÉNISÉG
Olyan világot élünk, amelyet az eredmények, a sikerek
és a befolyás határoznak meg. Ezt el lehet érni tolakodással, hamissággal, de összefogással és tehetséggel
is. A legtöbb ember persze továbbra is valódi értékekre,
minőségre vágyik, ezalól a Fradi-szurkoló sem kivétel.
Az FTC 120 éves fennállása során sok nagyszerű egyéni
sportoló és versenyző szerzett büszkeséget a klubnak,
a drukkerek lelkét mégis leginkább a csapatsportágak
érintették meg. Mert itt élhették meg igazán a közösségi érzést, az összetartozást, itt váltak eggyé a csapattal.
A Fradi-szurkoló két dolgot nem visel el: a lelketlen
játékot és a gyávaságot. Ha éppenséggel a kedvencek
kézilabdában megijednek a magasabb ellenfelektől, s
nem törnek kapura, ha pólóban nem vállalnak kockázatot a lövéseknél, ha hokiban nem veszik fel a harcot
az esélyesebb riválissal, ha futballban indokolatlanul
hátrafelé passzolnak és nem támadnak, amikor arra lehetőség nyílik. A Fradiban lehetetlen szenvedély nélkül
játszani.
A csapatsportágakban a fegyelem, a bajtársiasság és a
felelősségvállalás alapkövetelmény. A fradista számára
mindig első volt a klub, utána a csapat, majd jöhetett
az egyén. Utóbbi jelentőségét azonban nem szabad
bagatellizálni, hiszen a Fradi-szurkoló mindig rajongott
az egyéniségekért. Napokig sorolhatnánk az összes
csapatsportágban a korábbi kedvenceket, mint ahogy
a maiak közt is akadnak kivételes képességű játékosok,
akik meghatározó alakjai a klubnak, ráadásul mindan�nyian magyarok. Női kézilabdában ilyen például Háfra
Noémi, Klujber Katrin, Kovacsics Anikó, a férfiben Nagy
Bence, vízilabdában Varga Dénes, Vámos Márton,
jégkorongban Nagy Gergő, Pavuk Attila, talán nem
véletlen, hogy a Fradi-szurkoló általában velük azonosul leginkább. Futballban jelenleg nincs ilyen egyéniség, van viszont eredmény, hiszen tizenöt év után az
Európa-liga csoportkörébe kerüléssel újra a nemzetközi
színtéren található a Ferencváros.
Öröm, egyben izgalmas kihívás mindez, hiszen az elmúlt
években több honi klubnak a bajnoki szereplése, sőt, az
aranyérme ment rá a nemzetközi kupában való helytállásra. Reméljük, ez a Fradival nem fordul elő, hiszen
számunkra a bajnoki cím mindenkor nagyon fontos,
vagy ahogy Joci, az ősfradista pázmándi pék mondta
a rivális szurkolóknak: – Tudjátok, mikor láttok ti három
csillagot? Ha felnéztek az égre!
Nekünk viszont csak a mezre kell tekintenünk, no meg
egymásra, hiszen az egyéniségek mellett bennünket
a Ferencváros feltétlen szeretete tart össze most és
mindörökké.

Bánki József
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# HÍREK

SIKEREK
LAPZÁRTA
IDEJÉN
AZ FTC SZEMPONTJÁBÓL KÜLÖNÖSEN
MOZGALMAS VOLT
AZ OKTÓBER 1920-I HÉTVÉGE. A
KLUB KÖZELJÖVŐJÉT MEGHATÁROZÓ
SIKEREK SZÜLETTEK,
AMELYEKRŐL – SZINTE
A LAPZÁRTA UTÁN IS
– FONTOSNAK ÉREZTÜK BESZÁMOLNI.

KONTINENTÁLIS
HOKISIKER

A nemzetközi porondon
is folytatódik az FTC-Telekom sikersorozata. A
Fradi jégkorongcsapata
továbbjutott a Kontinentális Kupa második
körének D csoportjából.
Az olaszországi Ritten-
Renonban megrendezett
négyes tornán Fodor Szabolcs gárdája bemelegítésként előbb a spanyol
bajnok Txuri Urdint verte
6-0-ra, amit a szlovén
Olimpija Ljubljana elleni
3-2-es siker követett, a
továbbjutásért pedig a
házigazda Ritten Sportot
is legyőzte 3-1-re. A Fradi
ezzel bejutott a sorozat
legjobb nyolc csapata
közé. A harmadik körben
november 15–17. között
Dániában a házigazda
SonderjyskE, a brit Nottingham Panthers és a
francia Amiens Gothiques
lesz az ellenfele.
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HÁROM PONT A DERBIN

A Ferencváros Franck Boli
góljával 1-0-ra legyőzte az
Újpestet a labdarúgó NB I 9.
fordulójában. Sergei Rebrov
együttese a derbin ugyan adós
maradt a jó játékkal, de a három
pont tényleg mindennél fontosabb. Csapatunk ezzel feljött a
második helyre a tabellán, sőt
a vesztett pontok tekintetében be is fogta a Fehérvárt. A
derbin aratott sikerrel továbbá
a Fradi hazai pályán immár 42
mérkőzés óta veretlen, amivel
megdöntötte az 1966–69 között
az Albert Flórián nevével fémjelzett csapat rekordját.

CÍMVÉDŐHÖZ
MÉLTÓAN

JAVÍTOTTAK A LÁNYOK

Az FTC-Telekom címvédőhöz méltóan kezdte meg
szereplését a férfi vízilabda
Bajnokok Ligájában. Varga
Zsolt együttese az első két
mérkőzését egyaránt hazai
pályán játszotta, előbb a német Hannovert 15-12-re, majd
a francia Marseille-t 13-7-re
győzte le a B csoportban.

Az első két fordulóban elszenvedett vereség
után javított az FTC-Rail Cargo Hungaria a női
kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében,
s Érden 37-31-re legyőzte a horvát Podravka
Koprivnicát az A jelű négyesben. Elek Gábor csapata a második félidőben kerekedett
az ellenfele fölé, 17-17-es félidő után aratott
magabiztos sikert. Ezúttal is a hetek óta kiváló
formában játszó Klujber Katrin volt a csapat
legjobbja, 11 gólt dobott. A csoport másik
meccsén a norvég Vipers Kristiansand nyolcgólos hátrányból jött vissza és egyenlített (3838) a francia Metz ellen. Az A csoport állása a
következő volt három forduló után: 1. Metz 5,
2. Vipers 3, 3. FTC 2, 4. Podravka 2. A Fradi
október 26-án ismét a Podravka ellen játszott,
ezúttal vendégként, s győzelemmel bebiztosíthatta a továbbjutást.

ODA A VERETLENSÉG

AZ FTC FÉRFI KÉZILABDACSAPATA ELVESZTETTE A VERETLENSÉGÉT. AZ NB I 6.
FORDULÓJÁBAN A NEGYEDIK HELYEZETT
BALATONFÜRED VENDÉGEKÉNT 29-25-RE
KIKAPOTT. A FRADI A KÉT GIGÁSZ, A VESZPRÉM ÉS A SZEGED MÖGÖTT ÍGY IS A HARMADIK A TABELLÁN.

6

!

Korábbi csapatkapitányunknak, a jelenleg Soroksáron játszó
Gyömbér Gábornak is gyermeke született, akit Hannának hívnak
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HÍREK #

GYORS

BAJNOKI ARANYAK 62 ÉV UTÁN

Remekül szerepelt az idén februárban újjáalakult korcsolyaszakosztályunk
az országos bajnokságon. A rövidpályás ob 39 résztvevője közül 15 ferencvárosi sportoló volt, és az egyéni számokban megszerezhető 24 érem közül
15-öt egyesületünk versenyzői hoztak el. Egészen pontosan 5 arany-, 7
ezüst- és 3 bronzérem született a hétvége folyamán, ezzel magasan megnyertük az éremtáblázatot. Liu Shaoang 3, Liu Shaolin Sándor 2, Deanna
Lockett pedig 1 aranyérmet szerzett. Liu Shaoang 1957 után a Fradi első
magyar bajnok korcsolyázója lett.

HAJSZÁLRA AZ NBC
KUPA ELŐDÖNTŐJÉTŐL
Szoros küzdelemben,
mindössze 37 fával maradtak le a második számú európai kupasorozat elődöntőjéről férfi tekézőink. Az
elmúlt évben BL-győztesekkel és világbajnokokkal
megerősödött csapatunk
hosszú idő után tért vissza
az európai porondra a
horvátországi Bródban, s
a 8. helyen végzett.

SZABADOS ÉS VÁNCZA
ISMÉT MAGYAR BAJNOK

Dunaharasztiban rendezték meg a junior
szabadfogású és női birkózók országos
bajnokságát, amelyen két ferencvárosi
versenyzőnek, Szabó Nikolettnek és Szabados Noéminek szurkolhattunk. A 62 kilogrammos Szabó Nikolett nagyot küzdve
bronzérmes lett, míg a 68 kilósok között
induló Szabados Noémi kiváló birkózással
megvédte korosztályos magyar bajnoki címét. Az FTC junior és U23-as Európa-bajnoki bronzérmese bekerült az október 28.
és november 3. között Budapesten rendezendő U23-as világbajnokságon szereplő
magyar válogatott keretébe. A Pesterzsébeten rendezett junior kötöttfogású ob-n
a 67 kilósok mezőnyében induló Váncza
István szintén végig kiválóan birkózott
és aranyérmes lett, míg a 72 kilós Bak
Gergely egészen a döntőig menetelt,
ott azonban nagy csatában kikapott, így
ezüstérmet szerzett.

!

A rövidpályás korcsolya ob legnagyobb sebességét is
ferencvárosi sportoló, Liu Shaolin Sándor érte el 51 km/h-val
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EGYÉNI CSÚCSOK
Veszprémben rendezték
meg a VEDAC Dobóakadémia évadzáró versenyét, amelyen az újonc
serdülő korosztályban
Herczeg György 69,78
méterre repítette a gerelyt, ezzel aranyérmes
lett és új egyéni csúcsot
állított fel. Testvére, Attila
az újoncok között 33,88
méteres dobással, szintén
egyéni csúccsal diszkoszvetésben bronzérmes,
kalapácsvetésben pedig
29,37 méterrel ötödik lett.
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# ZÖLDÖVEZET

FONTOS ÜGY,
ŐSZINTE IKON
SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
EZÚTTAL IS sűrű időszak van mögöttünk. A hónap
kiemelt projektje a klub legfrissebb, kirekesztésellenes
kampányának előkészítése volt. Egyesületünk hosszú
évek óta vezéralakja ennek a harcnak a magyar sportban.
Minden évben vadonatúj kampánnyal hívjuk fel a figyelmet arra: a Fradiban egyek vagyunk. A tervek szerint hamarosan szurkolóink is láthatják friss kampányfilmünket,
amelyben több labdarúgónk is szerepet kapott.
Volt egy másik nagy hír is az elmúlt hetekben. Labdarúgócsapatunk 37 esztendős ikonja, Leandro de Almeida
bejelentette: tervei szerint ez az utolsó szezonja futballpályafutásának. A nagy bejelentést Leo exkluzív interjúban
tette meg az M4 Sport Fradi TV című műsorában, amelyet
szintén teljes egészében a FradiMédia gyárt.
Magyar válogatott játékosunk nem az a típus, aki szívesen látja magát az újságlapok címlapján vagy a televíziók
képernyőjén. Kiváló formája, az öltözőben mutatott igazi,
csapatkapitányokra jellemző karaktere miatt azonban szerettük volna, ha egy őszinte interjúban beszélgethetünk
vele. Leo pedig megtisztelt minket azzal, hogy nyíltan,
sablonok nélkül beszélt csapaton belüli szerepéről és
arról, hogy várhatóan ez az idény lesz a több mint húszéves karrierje zárása. Igaz, bárhogy alakuljon is labdarúgás utáni pályafutása, természetesen ő is zöld-fehérben
képzeli el a jövőt. Aki lemaradt volna a bejelentésről, az
visszanézheti azt a FradiMédia YouTube-csatornáján.

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB
FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
OLVASÓSZERKESZTŐ: Novák Miklós
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely
MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila,
Budai László, Czégány Pál, Diószeghy Betti, Hatos Szabolcs,
Juhász Bence, Kántor Barnabás, Kis Ferenc, Kovács Bence,
Lakat T. Károly, Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám,
Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Csendes Krisztina, Németh Andrea,
Micheller Szilvia, Molnár Ádám, Orlóci Zsuzsanna (Fotósarok),
Tobak Csaba, Tumbász Hédi, Vincze József (FTC Múzeum)
KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Záhony u. 7., 1300 Budapest, Pf. 278.
Telefon: 50-50-800. Fax: 50-50-805. www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu
OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
PORTFÓLIÓIGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
PROJEKTMENEDZSER: Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Németh Mihály, Szántó Péter
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,
zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei,
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.
A kiadó a MATESZ tagja!
Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk
és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek.
Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói
fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.
A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB KIADVÁNYAI:
Magyarország: JOY, ÉVA, INSTYLE, PLAYBOY,
MEN’S HEALTH, RUNNER’S WORLD, APA MAGAZIN, GYEREKLÉLEK
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE,
BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE,
PLAY4, N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,
MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN,
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS,
4NETPLAYERS, GOLEM Lengyelország: CKM, PLAYBOY, ESQUIRE, JOY,
COSMOPOLITAN, HARPER’S BAZAAR, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA
Az itt írt e-mail címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

www.fradi.hu
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Leandro összességében a 9. szezonját
tölti az Üllői úton

2019. 10. 22. 17:26

TÖKÉLETESEN
MEGBÍZHATÓ

Az új MAN XLION felszereltségi csomaggal
Csakúgy, mint a világ legkeményebb versenyének, az IRONMAN résztvevői, az MAN tehergépjárművei is kiállják a legkeményebb próbákat
és kiváló teljesítményt nyújtanak nap mint nap. Tartósság, hatékonyság és megbízhatóság minden körümények között – mióta az MAN
Trucknology® generáció meglátta a napvilágot 2000-ben. És most itt vannak a MAN XLION felszeréltségi csomagok, hogy tökéletesen készítsék fel teherautóit az adott alkalmazási területre. www.man.hu

Az akció részleteiért, személyre szabott ajánlatért
forduljon a területileg illetékes értékesítő kollégáinkhoz!
Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom megye
Turi Szabolcs
Mobil: +36 30 488 4942
szabolcs.turi@man.eu

Budapest, Pest,
Fejér megye
Varga Bence
Mobil: +36 20 320 0746
bence.varga@man.eu

Budapest, Pest és
Fejér megye
Fórizs István
Mobil: +36 30 519 0211
istvan.forizs@man.eu

Vas, Zala, Veszprém megye
Blaskovics Péter
Mobil: +36 20 265 3739
peter.blaskovics@man.eu

Csongrád, Békés, JászNagykun-Szolnok, Bács-Kiskun
megye északi fele
Csókási Zoltán
Mobil: +36 20 318 6367
zoltan.csokasi@man.eu

Baranya, Somogy,
Tolna megye,
Bács-Kiskun
megye déli fele
Schnell Richárd
Mobil: +36 30 201 9890
richard.schnell@man.eu

Pest megye és
kommunális értékesítés
Heuschmidt Attila
Mobil: +36 30 984 5703
attila.heuschmidt@man.eu
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Nógrád megye
Szalay Zoltán
Mobil: +36 30 311 8190
zoltan.szalay@man.eu
Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar megye
Szekeres Gergő
Mobil: +36 30 747 4789
gergo.szekeres@man.eu

# ÖRÖKZÖLD

SZÍVÓS ISTVÁN
VOLT A VENDÉGÜNK
A hosszú nyári szünet
után, szeptember 24-én
ismét találkoztak az FTC
Baráti Kör (FTC BK) tagjai. Bálint László elnök
beszámolt a társaság
gazdálkodásáról, majd
két kerek születésnapos
tagtárs köszöntésére került sor. Gabrovitz Zoltán
a 70., Fischer Sándor
a 65. születésnapja alkalmából kapott emléklapot.
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS

www.fradi.hu
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AZ ÖSSZEJÖVETEL MEGHÍVOTT vendége dr. Szívós István egykori olim
piai és világbajnok vízilabdázó volt, aki beszámolt sportolói pályafutásáról,
jelenlegi életéről. Tizenkét éves korában kezdett el vízilabdázni a Ferencvá
rosban, ahol kétkét bajnoki arany és ezüst, valamint egy bronzérem, három
kupagyőzelem megszerzésének részese volt. Sportsikereinek jelentős részét
már az OSC színeiben érte el, miután 1968ban felvették a SOTE fogorvosi
szakára. 1980ig terjedő aktív pályafutásának ezt a korszakát egyegy olim
piai arany és bronz, illetve egy ezüstérem, hét bajnoki, két kupagyőztes és
két BEKgyőztes cím minősíti. Visszavonulása után a Medicor OSC technikai
vezetője lett, majd 1983ban visszatért nevelőegyesületéhez, ahol 1990
ig edzőként dolgozott. 1991 és 1998 között az FTC ügyvezető elnöke volt,
tevékenysége idején a klub huszonegy bajnoki címet szerzett, a labdarúgók
sikerei közül kiemelkedik az akkor még csupán 16 csapatos Bajnokok Ligája
csoportkörébe kerülés. Lemondása után a KSI szakágvezetője lett, jelenleg
is ott dolgozik mintegy 250
gyerekkel. Büszkén emlí
tette még, hogy a mai férfi
vízilabdaválogatott kereté
ből hatan a KSIben kezdtek
sportolni. Figyelemmel kíséri
az FTC különböző szakosztá
lyainak eredményeit, mérkő
zéseit. Az érdekes beszélge
tésnek a rendelkezésre álló
időkorlát szabott határt.

10
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Idén Vépi Péter, Martos Győző és Branikovits
László is 70. születésnapját ünnepli

2019. 10. 22. 16:48

HÍREK #

GYORS

NEMZETKÖZI ÉRMEK

Harmadik alkalommal rendezték meg a Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnokban a Budapest International Acro Cup
nemzetközi akrobatikus tornaversenyt, amelyen az FTC szak
osztálya hét egységgel indult. A selejtezőkből öt egységünk
jutott a döntőkbe, ahol a Schneider Lara Bianka, Szövetes Júlia
páros és a 12–18 évesek között induló Nagy Zsófia, Nyári Zsolt
kettősünk értékes bronzérmet szerzett.

HÁROM ÉREM
A DUNA ARÉNÁBÓL

VB-BRONZÉRMES ÉS
OLIMPIAI INDULÓ

Október 4. és 6. között rendez
ték az úszó világkupa budapesti
állomását, amelynek második
napján a 200 m pillangó dön
tőjében Verrasztó Dávidnak és
Biczó Bencének is szurkolhat
tunk. Biczó remekül hajrázott és
megnyerte a futamot. Verrasztó
másnap a 400 m vegyes dön
tőben vigasztalódhatott, ahol
ezüstérmet szerzett. Verrasz
tó Evelyn 100 méter pillangón
bronzérmesként csapott a célba.

Iszmail Muszukajev, az FTC Oroszor
szágból honosított, balkár nemzeti
ségű birkózója világbajnoki bronz
érmet szerzett magyar színekben a
kazahsztáni Nur-Szultánban. Szabad
fogású birkózónk rendkívül látványos
birkózással jutott el a bronzmeccsig,
ahol már biztos olimpiai kvótaszerző
ként léphetett szőnyegre. A címvédő
japán Takuto Otoguro volt az ellenfele,
akit 5-3-ra vert meg.

!

Iszmail Muszukajev elnöki elismerő oklevelet vehetett át
Nyíri Zoltántól, az FTC ügyvezető alelnökétől

FIN_010-011_ZF_1911_hirek_5.indd 11
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TÚL VAN A MŰTÉTEN
JOHN-HENRY KRUEGER
Az FTC rövid pályás
gyorskorcsolyázója,
John-Henry Krueger a
magyar bajnokság 1500
méteres döntőjének egyik
kanyarjában olyan szerencsétlenül csúszott ki, hogy
a bal lábszárát felvágta az
egyik korcsolya pengéje
és a szárkapocscsontjából is letört egy darab. A
fiatalabbik Krueger fivért a
helyszínen gyors, szakszerű ellátás után kórházba
kellett szállítani, ahol még
aznap este megműtötték.
A műtét rendben lezajlott,
a felépülés várhatóan hat
hetet vesz igénybe, így jó
esély van rá, hogy kiváló
sportolónk ott lesz a januári Európa-bajnokságon.
BAJNOK TORNÁSZOK
A fiú serdülő tornászok
csapatbajnokságának 3.
fordulójában szép ferencvárosi siker született. A
Németh Benedek, Girus
Kornél, Szabó Bátor,
Sándor Aurél, Dócs Balázs, Ruck-Makay Bence,
Buzási Bertalan összeállítású kezdőink és a Lázár
Bence, Nagy Márk, Ujvári
Benedek, Zámbori Zala,
Varga Botond összetételű
haladóink, továbbá a Sándor Natália, Hürkecz Mira,
Szlifka Lilien, Hosnyánszki
Petra, Lukács Viktória ös�szeállítású gyermek kezdő
lánycsapatunk is aranyérmet szerzett.
www.fradi.hu
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KERESD A KOLLEKCIÓT
A FRADI SHOPBAN!

shop.fradi.hu

fradishop1899

fradi.hu

# ÉNFRADIM

#enfradim

@Hertelendy József

@p_csenge_8

@simonemese

@weineraxana

@renata_84

@Danny.gergely

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

www.fradi.hu
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A rugdalódzót és a bébipizsamát keresd
a Fradi Shopban!

2019. 10. 22. 11:29

HÍREK #

GYORS
LÉVAY PETRA 6. LETT
A VILÁGKUPÁN
Paratriatlonos kiválóságunk kategóriájában a 4.,
az összetett paralimpiai
versenyben 6. helyen
végzett a törökországi
Alanyában rendezett versenyen. A viadal kiélezett-

SZEMES GERGŐ MEGÁLLÍTHATATLAN

Szemes Gergő mindkét aranyérmet elhozta Hódmezővásárhelyről a kadet és junior tőrvívók Magyar
Kupa válogatóversenyéről. Szemes a fiatalabbaknál
ráadásul fradista csapattársát, Horváth Somát győzte
le a döntőben. A hölgyeknél a legelőkelőbb helyen a
junior korú Fekete Hanga Barbara végzett, aki ötödik
lett. A fiúknál és a lányoknál mindkét korosztályban
összesen 11 vívónk jutott be a nyolcas döntőbe.

60 MÉTER FELETT

A Dohában rendezett atlétikai világbajnokságon Huszák János személyében 14 év után ismét szurkolhattunk ferencvárosi versenyzőnek.
Nehézatlétánk elsőre 58,17 métert
dobott, majd 54,67-et, harmadik
kísérletére aztán 60,45 méterre repítette a diszkoszt. János az összesített eredmények alapján a 28. helyen
végzett. Egyáltalán nem vagyok
”
csalódott, sőt elégedett is lehetek,
hiszen az első világbajnokságomon
60 méter fölött zárni igazán jó eredmény. Ez volt egyébként a fő célunk
az edzőmmel, Kővágó Zoltánnal.
Ráadásul a 32. helyen jutottam ki
Dohába, így még javítottam is a 28.
hellyel” – értékelt a verseny után
diszkoszvetőnk.

!

Szemes Gergő 2018 decemberében vezette
a kadet világranglistát

FIN_015_ZF_1911_hirek_3.indd 15

ségéről árulkodik, hogy a
2. és a 6. helyezett Lévay
Petra között összesen 30
másodperc különbség
volt. Petra, bár a legvégéig
versenyben volt, az ötfős
hajrából sajnos vesztesként jött ki. Saját megfogalmazása szerint a célba
már csak a szíve vitte, a
beérkezés után a célterületet orvosi segítséggel
kényszerült elhagyni. Szerencsére gyorsan rendbe
jött, és továbbra is küzd
az álmáért, a paralimpiai
kvótáért.

15
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# PASSZ

Potyázók

a VIP-ben

Valóban más, szinte mindenben más,
egyvalami azonban pontosan ugyanaz,
mint játékosként: első és mindenekelőtti
a csapat érdeke…

S

akkor, íme, Varga Dani története,
amely a Fradi 2000-es bajnoki
döntőjéhez és aranyérméhez
kapcsolódik:
– Felejthetetlen élményem a Fradiról,
amikor 2000-ben bajnoki döntőt játszott
a BVSC-vel, s bár nagyobb befogadóképességű uszodában is rendezhették
volna a finálét, a zöldek ragaszkodtak a
Népligethez. Így viszont több ezer néző
maradt kint, hatalmas harc folyt a jegyekért. Én tizenhét évesen a barátommal,
Bálinttal mindenképpen ott akartam
lenni a döntőn, s jegy híján persze nehéznek tűnt a bejutás. Az első kordonon
úgy jutottunk át, hogy azt mondtuk,
labdaszedők leszünk, ami merész füllentés volt, ugyanis egyáltalán nem voltak
labdaszedők a meccsen. A második
akadály leküzdése ennél is reménytelenebbnek ígérkezett, hiszen tele volt az
uszoda, tapodtat sem lehetett mozdulni.
Lesz, ami lesz alapon, magabiztosan elindultunk középre, és ahol a legkevesebben álltak a lelátón, ott maradtunk. Igen
ám, de az a párnákkal kényelmessé tett
VIP-részleg volt... Hamar meg is kérdezték, mit keresünk ott, mire mi zsigerből
rávágtuk, a vendégcsapat küldöttségéhez tartozunk, s ide irányítottak bennünket. Legnagyobb meglepetésünkre
ezután senki sem kérdezett semmit, így
a legjobb helyről nézhettük a döntőt és
az ünneplést, Székely Bulcsú aranygóljával ugyanis végül a Fradi nyert…

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

PASSZ
VARGA

DÁNIELHEZ

EZÚTTAL SZUCSÁNSZKI ZITA, NŐI KÉZILABDACSAPATUNK SZÜLÉSI SZABADSÁGRÓL VISSZATÉRŐ KITŰNŐSÉGE KÉRDEZTE
AZ OLIMPIAI BAJNOK VÍZILABDÁZÓT, VARGA DÁNIELT, AZ FTC JELENLEGI UTÁNPÓTLÁSEDZŐJÉT: TÉNYLEG MÁS ÉS NEHEZEBB
EDZŐSKÖDNI, MINT JÁTSZANI?

?

Kányási Lászlónéhoz, Emikéhez,
aki több évtizede szolgálja a Ferencvárost úszómesterként. Mi a titka,

hogy hosszú évek óta, bármikor találkozunk, mindig jó kedve van?

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

www.fradi.hu
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Játékosként olimpiai és világbajnok, hétszeres magyar és
egyszeres horvát bajnok, KEK- és Európa Kupa-győztes

2019. 10. 22. 17:30

# FUTBALL

JÓ AZ ÖREG
A HÁZNÁL

Ki az ősz meglepetése a
Ferencvárosnál? Ha a hagyományokban gyökerezve szeretnénk választ kapni erre a
kérdésre, akkor valamelyik fiatal játékosra gondolhatunk.
Ebben a körben azonban sajnos hiába keresgélünk. Nem
ifjú, ellenkezőleg, a keret
legidősebb, legtapasztaltabb
labdarúgója! Leandro de
Almeida. Azaz inkább Leo,
ahogy a fradisták is megszerették. Pengés játékosunk
már a harmincnyolcadik évét
tapossa, mégsem duzzogott
amiatt, hogy az idény elején
alig kapott lehetőséget. Hajtott tovább, s amikor eljött
az ő ideje, gólokkal is bizonyította: jó az öreg a háznál.
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

www.fradi.hu
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Leandro a derbit megelőzően 199 fradista bajnoki meccsnél
járt, amivel a 46. helyen állt az örökranglistánkon

2019. 10. 22. 16:49

FUTBALL #

LEO SZEPTEMBER VÉGÉN, egy
hét leforgása alatt három mérkőzésen is gólt szerzett, kétszer
ráadásul kulcsfontosságú gólt.
Előbb szeptember 22-én Zalaegerszegen az ő góljával egyenlített a Fradi a 88. percben – Tokmac a hosszabbításban aztán a
2-1-es győzelmet jelentő találatot
is berúgta –, utána, 25-én a
harmadosztályú Iváncsa elleni
kupameccsen is billentett egyet,
majd szeptember 29-én követ-

kezett a Kisvárda elleni bajnoki,
amelyen kínlódtak a társak, de
Leo a 86. percben ismét villant
egyet, okos lövéssel mattolta
honfitársát, a szintén brazil Felipét, ezzel meglett az 1-0-s győzelem és vele a három pont. El ne
felejtsük, Leo a ZTE és a Kisvárda
ellen is csereként szállt be, a 81.
percben, illetve a szünetben.
Jó játéka jutalmaként Leo a
Honvéd ellen már kezdett, ám
egy rossz mozdulat következté-

ben meghúzódott a combhajlító izma,
ezért már a 25. percben kénytelen volt
cserét kérni. El is maradt a győzelem,
a Fradi meglehetősen lapos meccsen
0-0-t játszott a kispestiekkel.
Az Újpest elleni derbi előtt – hétfőn – beszélgettünk, így a felütés kínálta magát.
Még ma is külön edzettem, de na”
gyon szeretnék felépülni, a lilák ellen
is játszani” – mondta Leo. Hogy megadatott-e neki, azt a lapzárta szorításában nem várhattuk meg, de a harminchét éves klasszis azért is készült
nagyon, mert neki erre az idényre
csak a hazai porond, a bajnokság és a
kupa maradt.

ELHALASZTOTT

HAZATÉRÉS
Egy kivétellel szerencsére elkerültek a sé”
rülések. 2014-ben keresztszalag-szakadást
szenvedtem. A sérülés sohasem jön jól. Hét
év után én akkor kerültem vissza a válogatottba, s valószínűleg már 2014 nyarán
hazajöttem volna a Fradiba. Szerencsére
erről a lehetőségről nem maradtam le végleg, 2015-ben újra a Ferencváros játékosa
lettem, mondhatom, a legjobbkor, hiszen
rögtön az első idényben megnyertük a
bajnokságot” – elevenítette fel egyetlen
hosszú kihagyását.

TUDTAM, HOGY SENKINEK SINCS BÉRELT HELYE. A NYÁRON ÉN IS
ÚGY KÉSZÜLTEM, HOGY HARCOLNOM KELL A CSAPATBA KERÜLÉSÉRT. AZTÁN ÚGY ALAKULT, HOGY A SELEJTEZŐKRE, MAJD A CSOPORTKÖRRE SEM NEVEZTEK BE. PERSZE SZERETTEM VOLNA, SZERETNÉK JÁTSZANI, LEGALÁBB A KISPADRA LEÜLNI, HOGY MAGÁVAL
RAGADJON A HANGULAT, DE HÁT EZ VAN. A FERENCVÁROS PROFI
KLUB, NINCS HELYE SÉRTŐDÉSNEK, ÉN IS TESZEM A DOLGOM

!

A ”kétszázados” rangot vele együtt már 36-an viselik, 300 felett
10-en járnak, 400 felett pedig egyedül Lipcsei Péter
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# FUTBALL

SOK HÚS, KEVÉS BULI
Leo tudja jól, hogy harminchét évesen vigyáznia kell az egészségére.
A legjobban arra figyelek, hogy tartsam a versenysúlyomat, ami hetvenhét
”
kiló. A dietetikusok szerint sok húst eszem, cserébe viszont az édességekről
szinte teljesen lemondok. Fiatalon, amikor egyedül Budapestre csöppentem,
a kelleténél talán többet is buliztam, kész szerencse, hogy fiatalon megnősültem… Manapság viszont hónapok is eltelnek egy-egy buli között. Az én koromban már nehezebben megy a regenerálódás, mindenre oda kell figyelni. Soha
nem hagyok ki egyetlen edzést sem, de nem teszem oda magam mindegyikre
százszázalékos erőbedobással, mert a meccseken kell frissnek lenni. Edzések
előtt szoktam gyúratni, utánuk csak elvétve, a jeges fürdőt, szaunát nem nekem
találták ki, csak akkor éltem vele, amikor kötelező volt” – beszélt arról, hogyan
tartja magát formában. Azt csak mi tesszük hozzá, hogy a mai napig többnyire
elsőként érkezik, s utolsóként távozik az edzésekről.

Leandro a Bajnokok Ligája és az Európa-liga selejtezőjében a nyolc mérkőzés egyikén sem szerepelt, s nem
került be az El főtáblájára nevezett
huszonhét fős keretbe.
Abban állapodtatok meg az idény
előtt, hogy csak az NB I-ben játszol?
– kínálta magát a kérdés, amire Leo
őszintén felelt:
Nem. Tudtam, hogy senkinek sincs
”
bérelt helye. A nyáron én is úgy
készültem, hogy harcolnom kell
a csapatba kerülésért. Aztán úgy
alakult, hogy a selejtezőkre, majd a
csoportkörre sem neveztek be. Persze
szerettem volna, szeretnék játszani, legalább a kispadra leülni, hogy
magával ragadjon a hangulat, de hát
ez van. A Ferencváros profi klub, nincs
helye sértődésnek, én is teszem a dolgom. Fiatalon nagyon zokon vettem,
ha nem játszottam. Itt, a Fradiban,
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PROFI SZINTEN, KÖNNYEN LEHET, A MOSTANI AZ UTOLSÓ IDÉNYEM. BÁR A VÉGÉHEZ
KÖZELEDVE BIZTOSAN LEÜLÜNK A VEZETŐKKEL, S MAJD MEGLÁTJUK, MIRE JUTUNK. ÁM AZT MÁR MOST KIJELENTHETEM,
NEM HAGYOM ABBA A JÁTÉKOT. ISMEREM
MAGAM, NEM FOGOK HETENTE HÁROMSZOR ELJÁRNI KOCOGNI, AKKOR INKÁBB
FOCIZOM AKÁR ALSÓBB SZINTEN
majd Debrecenben és Cipruson is
előfordult, hogy ha kimaradtam
egyszer-kétszer, már hívtam az
elnököt: inkább mondják meg,
ha nincs rám szükség, bontsák
fel a szerződésemet, de játszani
szeretnék. Harminchét évesen
elmondhatom, elég régóta vagyok ahhoz a pályán, hogy ezt
is tudjam kezelni, örülök annak,
amikor esélyt kapok, s igyekszem
a bajnokikon segíteni a csapatnak.”
Egyenes, korrekt válasz, ahogy
egy elkötelezett, hűséges fradistához illik.
Leót még olyan fából faragták,
hogy nem csupán maximális
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erőbedobással, profi szemlélettel,
alázattal, hanem egyben felelősséggel is teszi a dolgát. A Puskás
Akadémiától elszenvedett 4-1-es
vereség után adott nyilatkozata
legalább olyan emlékezetes, mint
a három gólja.
Úgy éreztem, szóvá kell tennem,
”
hogy az a produkció méltatlan
volt a Ferencvároshoz. Nem is
maga a vereség, hanem annak
a módja. Szerencsére jól reagált
a csapat arra a kudarcra, utána
jól szerepeltünk a nemzetközi
porondon. A szurkolók tényleg
fantasztikusan a csapat mellé
álltak, ez is kellett ahhoz, hogy a
Dinamo Zagrebtől elszenvedett

Leandro összesen 316 meccsen 24 gólt szerzett
a Fradi színeiben

2019. 10. 22. 16:49

FUTBALL #

ALEX
Leo fia, a kilencéves Alex is a Ferencvárosban focizik. Az édesapja támogatja, de nem
akar mindenáron futballistát nevelni belőle.
Sőt, inkább azt hajtogatom neki, hogy
”
tanuljon, hiszen pontosan tudom, hogy labdarúgóként mennyi buktatón kell túljutnia.
Alex ügyesen bánik a labdával, nagyon jól
lát a pályán, ám lehetne gyorsabb. Ez persze
nem az ő hibája. Azt is mondhatnám, olyan,
mint az apja... – mondta tréfásan Leo. – Az
azonban mindkettőnknek nagy boldogság,
hogy még láthat a pályán, s velem együtt
örül a góljaimnak.”

vereség után gyorsan talpra álltunk” – idézte fel
Leo az idény két hullámvölgyét, illetve az onnan
való kikapaszkodást.
Az ő szerepeltetése is arról árulkodik, a kettős,
sőt a válogatottal – helyesebben válogatottakkal – együtt hármas terhelés miatt mindenkire
szükség van.
Nagyon sok a meccs. A nemzetközi poronddal, a
”
bajnoksággal és a kupával együtt már tizennyolc
tétmérkőzést játszottunk, és még csak a szezon
közepén járunk. Idén végre elértük a célunkat, bejutottunk
a csoportkörbe, de a bajnokságban ettől nem lehet más
a célunk, mint a címvédés” –
vette számba a feladatokat.
Leo a Fradi TV-ben arról is
beszélt, a mostani valószínűleg a
pályafutása utolsó idénye.
Azóta nagyon sokan kérdezik tőlem, tényleg
”
vissza akarok vonulni? Nem, helyesebben majd
meglátjuk. Profi szinten, könnyen lehet, a mostani az utolsó idényem. Bár a végéhez közeledve
biztosan leülünk a vezetőkkel, s megbeszéljük,
hogyan tovább. Ám azt már most kijelenthetem,
nem hagyom abba a játékot. Ismerem magam,
nem fogok hetente háromszor eljárni kocogni,
akkor inkább focizom akár alsóbb szinten” –
fürkészi a jövőt.
Szerencsére ez még tényleg odébb van. Leo
remélhetőleg még sokáig örömet okoz a játékával,
a góljaival. Hiszen ő azon labdarúgók közé tartozik,
akiért érdemes lelkesedni, kijárni a meccsekre.

!

Lánya is a Fradiban sportol
tornászként
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# ZÖLDÖVEZET

NÉGYIGENES
FRADI-NYÁR

A szerelem nem ismer lehetetlent: ezt bizonyítja,
hogy a sűrű program dacára négy ferencvárosi futballista is megnősült a nyáron. Két magyar és két
ukrán játékosunk mondta ki a boldogító igent, az
alábbiakban röviden ezeket az örömteli eseményeket elevenítjük fel.

K é t év u t á n e g y b e k e l t e k

G y e r m e ká l dá s h áz a s p ár k én t

VÉDEKEZŐ középpályásunk, a kárpátaljai Munkácson
született és magyar felmenőkkel rendelkező Igor
Haratin két éve ismerkedett meg Karynával, amikor
a Zorja Luhanszk csapatában játszott. A csinos ukrán
fiatalasszony Budapestre is követte párját. Akárcsak
Zubkovék, egyelőre ők is csak a hivatalos ceremóniát
tartották meg, a lagzira még várniuk kell a rokonoknak, barátoknak...
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DIBUSZ DÉNES is megtartotta az esküvőjét gyermeke édesanyjával, Petrával. A jeles eseményre
Kaposváron, a kapusunk egyik barátja által vezetett vendéglátóhelyen került sor, amely egyben
a Pécsett és Sellyén élő rokonság számára is kényelmesebb megoldást jelentett. Jóllehet a szertartást, majd az azt követő vacsorát szűk családi
és baráti körben ejtették meg, a legfontosabbnak
persze az ifjú pár azt tartotta, hogy gyermekük
születését már házastársként várhatták.
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Gyerekszempontból is kivételes az elmúlt másfél év, kéziseinknél
hárman, focistáinknál pedig öten örülhettek gyermekáldásnak

2019. 10. 22. 13:19

ZÖLDÖVEZET #

E s küv o ny áron ,
ná s z út t é l en
VÁLOGATOTT labdarúgónk, Sigér Dávid
rövid nyári pihenője alatt, június 15-én,
Debrecenben kötötte össze életét hivatalosan is Bereczki Zsuzsival. A pár évek óta
együtt él, ám a jeles napra nagy izgalommal készültek, akárcsak a násznép. Az
egyházi szertartásra a református templomban került sor, míg a polgári házasságkötést a lakodalom helyszínén tartották
meg, mintegy százötven meghívott vendég
jelenlétében. A Fradi sűrű programja miatt
az ifjú pár a nászútra csak a téli szünetben
tud sort keríteni.

Eljegyz é s Pár i z sb a n , h áza ss á g Kij e v b e n
AZ UKRÁN Olekszandr Zubkov párja állandó vendég és feltűnő jelenség
a Groupama Arénában. Anna egyetemi oktató hazájában, s rendre a
lelátón szurkol a párjának. A futballista júniusban, Párizsban, az Eiffeltorony lábánál jegyezte el kedvesét, ősszel aztán Kijevben össze is házasodtak. A lakodalom már nem fért bele a sűrű menetrendbe, azt majd
később tartják meg, a tervek szerint több száz fős vendégsereggel.

!

Rebrov családja is bővült, vezetőedzőnk az ukrán teniszező, Szergej
Sztahovszkij harmadik gyermekének lett a keresztapja
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# PSZICHO

BEHÁLÓZVA
Háttérben, mégis főszerepben – ennyiben össze
is foglalható a kapusposzt minden esszenciája.
Az ellentmondás pedig csak látszólagos. Mert
nem kell ahhoz reflektorfényben lenni, hogy vezér
legyen valaki. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
KÜLÖNLEGES, DE NEM KÜLÖNC
Öt, hét vagy tizenegy méterről bivalyerős lövésekkel farkasszemet
nézni, és nem elugrani a labda elől,
hanem keresni vele a – sokszor fájdalmas – kontaktot valóban nem a
legracionálisabb dolog, legalábbis
első ránézésre. És éppen ennyiből
ítélkeznek könnyen és gyorsan
azok, akik a hálóőröket flúgos
jelzővel illetik. Pedig a mezőnyben
játszani, kőkemény ütközéseket
állni és test test elleni párharcokba
beleállni semmivel sem igényel
kevesebb bátorságot. A portások
szerepe és személyisége valóban
nem átlagos egy csapaton belül,
de egészen más értelemben. Rajtuk ugyanis jóval nagyobb teher
van, mint az előttük játszókon.
Mert egy kapus hibáit többnyire
gólokban mérik. Ebből is látszik,
”

Egy kapusnak nagy fegyvere lehet a lélektani hadviselés. Ez a fajta extrém
érzelemkifejezés azonban
nem tanítható és nem is
erőltethető. Akiben megvan, az használja, akiben
nincs, az enélkül oldja meg.
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mennyire nem üres pufogtatás
a végy egy jó kapust alapelv. Ő
ugyanis az utolsó szűrő a pályán,
mögötte már nincs lehetőség javításra. Ha ő hibázik, arra biztosan
mindenki emlékezni fog” – érzékelteti a poszt nem mindig egyértelmű nehézségeit szakértőnk, dr.
Kárpáti Róbert, hozzátéve: lehet
bármennyire ruganyos vagy éles
reflexekkel megáldott egy hálóőr,
ha nincs mentálisan felkészülve,
nem tudja a pályán kamatoztatni
adottságait.
FEJBEN A MAXIMUMON
Ehhez egyrészt átlag feletti
koncentrációs képesség kell, ami
segít akkor is éber maradni, amikor huzamosabb ideig nincs akció
a kapu előterében – mint például
a fociban –, de akár egy órán át
is képes folyamatosan éles lenni,
és jól állja a sűrűn ismétlődő támadásokat – pont, mint a kézilabdában. Emellett egy jó kapus
gyorsan tud jó döntést hozni, és
nem bénítja meg a teher, hogy
javításra már nem lesz módja.
Szorosan ide kapcsolódik a
”
harmadik mentális tényező: a kudarctűrés. Egy profi portás nem
ragadhat bele egyetlen gólba
sem, hiszen a játék a középkezdés után robog is tovább. Nem
szabad, hogy minden bekapott
gólt saját hibájaként éljen meg,

24

!

A labdarúgókapusoknak a legnehezebb, mivel ellentétben más
sportágakkal, elbizonytalanodás esetén nem kérhetnek cserét

2019. 10. 22. 13:08

PSZICHO #

EGY KAPUSNAK KI KELL TUDNIA ZÁRNI MINDENT, AMI A PÁLYÁN KÍVÜL ÉS
KÜLÖNÖSEN KÖZVETLENÜL A HÁTA MÖGÖTT, A LELÁTÓKON ZAJLIK. HIÁBA
VAN KÖZEL A MÉRKŐZÉS BIZONYOS SZAKASZAIBAN AZ ELLENDRUKKEREKHEZ, FEJBEN VÉGIG TARTANIA KELL VELÜK A TÁVOLSÁGOT
és mérkőzés közben önmagát ostorozza érte. Egy
jó kapus a jelenben él. Aki a múlton gondolkodik,
az elveszett.” Mentális szempontból tehát nagyon
komplex feladatkörről beszélünk, amire messze nem
alkalmas mindenki. Viszont csak és kizárólag éles
helyzetben tesztelhető ez a fajta rátermettség. Ezért
”
is lenne fontos, hogy az utánpótlás-korosztályokban
ne csupán az edzésen mutatott teljesítmény alapján
kapjanak meccsen lehetőséget a fiatal kapusok. Attól
még, hogy valaki jó fizikai adottságokkal bír és a felkészülés alatt jól teljesít, nem biztos, hogy bírni fogja
azt a mentális megpróbáltatást, amivel egy éles
szituáció jár. És vice versa: lehet, hogy valaki kevésbé
éles edzésen, de a mérkőzés szülte adrenalin átlag
feletti teljesítményt hoz ki belőle.”
KÜLÖN, MÉGIS EGYBEN
És még egy dolog a fentiekhez: a kapusposzt bizonyos tekintetben meglehetősen magányos munkakör. A mérkőzés meghatározott részeiben egyedül
van a portája előtt, az időkéréseknél sem mindig tart
a mezőnyjátékosokkal, külön edzője van és külön
edzőmunkát végez. Így pedig a tétmeccsekkel járó
terhet is bizonyos szintig egyedül kell kezelnie. De
”
ez messze nem jelenti azt, hogy a hálóőr bármilyen
szinten is kívül maradna a csapaton” – veti közbe
a szakember, mondván: igenis van élő kapcsolat a
büntetőterület és az azon kívül eső részek között. A
”
kapusok látják be egészében a pályát, így ők tudják
a legjobban segíteni, instruálni a társakat. Ehhez
persze kell az is, hogy jól tudjanak kommunikálni a
meccs hevében, és a többiek hallják és meghallják
őket. Márpedig ha mindezek adottak, egy kapus valódi vezérré léphet elő.” Így lesznek utolsókból elsők.
SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere

!

Bár a kapus megpróbálja kizárni a külvilágot, bizony előfordul,
hogy az ellenfél szurkolói sikeresen megdolgozzák őt
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# FUTBALL

ermészetesen elkísértük a csapatot Barcelonába, ahol tizenöt év
után ismét európai kupa főtábláján
szerepeltünk.

Tanulni, élvezni a lehetőséget, s meglepetést szerezni. Hogy melyikre mekkora hangsúly jut, arról
nyilván eltérnek a vélemények, de ezzel a hármas
céllal kezdte meg szereplését labdarúgócsapatunk az Európa-liga főtábláján. Az első fordulóban nemhogy a meglepetés, majdnem a bravúr is
sikerült, az Espanyol vendégeként elért 1-1 remek
helytállás, amit az sem tehet zárójelbe, hogy
harmadik nekifutásra a Ludogorec rágós falatnak
bizonyult. A CSZKA elleni moszkvai fellépésre lapzártánk után került sor. SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS

A SZEPTEMBER 19-I mérkőzést megelőző
nap még el sem hagytuk Budapestet, de Sigér
Dávid máris bizonyított. Egy intelligens futballistának ehhez pályára sem kell lépnie. Ferihegyre tartva a buszon mindenki kényelmesen
elhelyezkedett, ám Sigi észrevette, hogy fotós
kollégánk állva maradt, és szólt is neki, szívesen
átadja neki a helyét, ő pedig átül Botka Endre
mellé. A cserére végül nem került sor, mert
fotósunk akart még néhány képet lőni, de Sigi
ajánlata így is szép, emberi gesztus.
A katalán fővárosban a Hesperia Barcelona
Tower Hotelben szálltunk meg. A közös ebédet
a szokásosnál hosszabb pihenő követte – kivéve
vezetőedzőnket, Sergei Rebrovot és Dibusz Dénest, nekik ugyanis hamarabb át kellett menniük
az RCDE Stadionba, a délutáni sajtótájékoztatóra.

EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR,
1. FORDULÓ

ESPANYOL–FTC
1-1 (0-1)

ESPANYOL: Diego López – Javi López, Naldo, Espinosa,
Didac Víla (Pedrosa, 67.) – Melendo (Calleri, 56.), Marc
Roca, Lozano, Granero – Vargas (Campuzano, 74.), Wu
FTC: Dibusz – Botka (Lovrencsics, 66.), Blazic,
Dvali, Heister – Sigér, Haratin, Ihnatenko (Frimpong,
85.) – Zubkov, Isael (Szignyevics, 64.), Tokmac
GÓL: Vargas (60.), ill. Javi López (11. – öngól)
SÁRGA LAP: Ihnatenko (41.)
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1928 és 1972 után harmadszor játszottunk döntetlent
Barcelonában, ahol még sosem sikerült győzni
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Fontos, hogy a játékosok megmu”
tassák ezen a szinten is, hogy mit
tudnak, koncentráltnak és magabiztosnak kell lenniük. A mienk a legjobb
csapat Magyarországon, az egész
országot képviseljük, s ezt meg kell
mutatnunk a pályán” – fogalmazott
ukrán edzőnk.
Mondhatnánk, az edzés olyan volt,
amilyen egy meccs előtti tréning, ám
a bennfenntesek már ekkor láthatták,
Rebrov meglepetésre készül...
Barcelonában éppenséggel van látnivaló, de másnap városnézés nem fért
a programba, csak a hotel környékén
sétált egyet a csapat. Mikalaj Szignyevics dobta fel a hangulatot. Ismét
fotósunk volt a másik főszereplő,
akinek kezéből csatárunk egy váratlan
mozdulattal kikapta a fényképezőt, és
saját maga kezdett el fotózni. Mosolygós arcok mindenfelé, nyomásnak,
stressznek semmi nyoma sem volt.
Eközben a helyi online és nyomtatott
sajtót böngészve arra lehettünk
figyelmesek, hogy a spanyolok
Varga Rolandot és Olekszandr
Zubkovot emelik ki a mieink közül, az Espanyol
játékosaitól pedig
bizakodó nyilatkozatokat
olvashattunk: a
gyenge bajnoki szezon-

!

kezdet után majd a Fradi ellen megörvendeztetik övéiket hazai pályán!
A meccs kezdése előtt egy órával
fény derült Rebrov váratlan húzására:
három védekező középpályással –
Sigér, Haratin, Ihnatenko –, valamint
klasszikus center nélkül, a Zubkov,
Isael, Tokmac csatársorral álltunk fel.
Bátran kezdtük a mérkőzést, s a 11.
percben a vezetést is megszereztük!
Egy szép támadás végén Isael jobbról
középre lőtt, a Tokmac elől menteni igyekvő Javi López pedig a saját
kapujába rúgta a labdát. Isael még
egyszer meglepte a korábban a Real
Madridnál és a Milannál is
megfordult kapust, Diego Lópezt. Szabadrúgásból bő harminc méterről, a szélről egyből

Az Espanyol elleni mérkőzést 267 957-en követték végig
a tévé előtt, ami a heti tévés toplistán a 18. helyre volt jó
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kapura tekerte a labdát, amely a felső
lécen csattant…
A második félidőben egyre erősödött
az Espanyol nyomása, mégis furcsa
helyzetben egyenlített. Egy ütközés
után Blazic a földre került, a barcelonaiak nem rúgták ki a labdát, hanem
folytatták a támadást, s a kavarodás
végén Matías Vargas egalizált. Ezután átélhettünk még néhány meleg
pillanatot, de az eredmény már nem
változott, maradt az 1-1, ami szép
siker, bravúr bemutatkozásként.
Elmondtam a meccs előtt is, hogy
”
az Espanyol nem véletlen van itt,
hihetetlenül erős bajnokságból, a
La Ligából kvalifikálta magát, míg
nálunk sokan most debütáltak ilyen
szinten. A mérkőzés elején kiválóan futballoztunk, gólt is szereztünk,
megérdemelten vezettünk. Aztán
viszont átadtuk a területet,
feljavult ellenfelünk, amely egy
nagyon erős csapat. Dicséret
illeti a játékosainkat” – értékelte a
találkozót Sergei Rebrov.
Nagyon nehéz ellenfél volt a Fe”
rencváros. Arra számítottunk, hogy
fegyelmezetten és szívósan védekezik majd ellenfelünk. Külön dicséret
illeti azért, hogy nemcsak védekezni
jött ide, hanem kezdeményezni is volt
ereje. Nagyon szimpatikus hozzáállás.” Ezt már David Gallego, az Espanyol vezetőedzője mondta.
Kell ennél nagyobb dicséret?
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EZ TÉNYLEG
EGÉSZEN
MÁS VOLT

5419 NAP ASZÁLY UTÁN
Ez is egy újabb meccsnap volt, mégis másfajta
érzés motoszkált bennünk, ahogy a kissé furcsa,
18.55-ös időpontot figyelve igyekeztünk a stadionunkba. Furcsa volt, hiszen mégiscsak több mint
5400 napot vártunk arra, hogy újra csoportkörös
mérkőzést játszhassunk hazai pályán. A rohanó
idő kíméletlen, a stadion felé lelkesen menetelő fiatalok közül sokan talán élőben még nem is látták
az akkori Fradit Szűcs Lajossal, Lipcsei Péterrel
vagy éppen szegény Zavával.

Meccsnap. Jól ismerjük az érzést, amikor
eljön végre, felvehetjük a mezeket, a sálakat,
és elindulhatunk ”a Groupamába”, hiszen
újra játszik a Fradi. Tizenöt év után játszottunk ismét európai kupa főtábláján hazai
mérkőzést. Noha kikaptunk, mégis ünnep
volt. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR,
2. FORDULÓ

FTC–LUDOGOREC
0-3 (0-2)

Groupama Aréna.
Játékvezető: Bartosz Frankowski (lengyel)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Frimpong,
Heister – Sigér (Szignyevics, 73.), Haratin – Isael,
Tokmac, Zubkov (Varga R., 79.) – Boli (Skvarka, 73.).
Vezetőedző: Sergei Rebrov
LUDOGOREC: Iliev – Cicinho (Ikoko, 69.), Grigore,
Nedjalkov, Rafael Forster – Badji, Anicet – Lukoki
(Góralski, 59.), Marcelinho (Moti, a szünetben.),
Wanderson – Keserü.
Vezetőedző: Sztaniszlav Gencsev
GÓLSZERZŐ: Lukoki (1.), Rafael Forster (39., 64.)
SÁRGA LAP: Heister (26.), illetve Grigore (28., 43.),
Lukoki (45.)
KIÁLLÍTVA: Grigore (43.)
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A Ludogorec elleni hazai mérkőzést 195 558-an, míg
a Honvéd elleni idegenbeli meccset 231 024-en nézték végig
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A lelkesedéssel, az optimizmussal
nem volt gond, még akkor sem, ha
Sergei Rebrov többször is elmondta
a találkozót megelőző sajtótájékoztatón: Már a csoportkörről beszélünk,
”
szóval ez teljesen más mérkőzés lesz,
mint amilyen a Bajnokok Ligája-selejtező volt.” Bizony, így volt. Az új edző
által irányított bolgárok úgy érkeztek
Magyarországra, hogy 18 meccse nem
kaptak ki (utoljára mi vertük meg őket),
legutóbbi öt bajnokijukon pedig gólt
sem kaptak.
MÉG AZ UEFA IS CSODÁLKOZOTT
Felcsendült a Fradi-induló.
Igaz, ez is egy kicsit
másképp történt most.
Ugyanis nem lehetett
a megszokott időpontban, a ki-

vonuláskor lejátszani. A csoportkörben
rengeteg UEFA-szabályt kell betartani,
az egyik pedig az, hogy az Európa-liga
hivatalos himnuszára kell kiérkezniük a
játékosoknak. Klubunk persze kérvényezte a Fradi-induló lejátszását is,
amely így körülbelül 7 perccel a kezdés
előtt szólt.
A térfélválasztások után a Fradi-szurkolók a magyar nemzeti himnuszt is
elénekelték, amelyet játékosaink a
tábor felé fordulva hallgattak. Utólag
kiderült, ezzel az UEFA munkatársait is
meglepték, nem sok helyen fordul elő
ugyanis hasonló koreográfia. A szimpatikus külföldi kollégák az összecsapás
után külön kiemelték, hogy drukkereink az elsőtől az utolsó percig végig
hangosan és sportszerűen buzdították
a csapatot.
EGYBŐL A MÉLY VÍZBE
Pedig nem úgy alakult a mérkőzés,
ahogy elterveztük. Egy jó passz a bal
szélre Lovrencsics Gergő mögé, egy
pazar, külsővel középre tekert
labda, majd kíméletlen befejezés.
Mindössze ennyi kellett, hogy a
Ludogorec már 37 másodperc
után vezessen.
A meccs elején egyáltalán nem
találtuk a találkozó ritmusát. Ebben
az időszakban csak a zöld, fehér és
fekete kartonlapokból kirakott csodálatos élőképnek lehetett örülni, amely
a 12. percben rajzolódott ki a teljes
Groupama Arénában.
A 40. minutumban aztán az ellenfél
középső védője, Rafael Forster akkora

gólt rúgott szabadrúgásból, hogy egy
pillanatra még a közönség szava, jobban mondva éneklése is elakadt. A 0-2
ellenére az adott reményt a második
félidőre, hogy még szünet előtt Grigorét kiállították.
Az első félidőben azt lehetett érezni,
hogy éppen a játék lényege hiányzott. Az Espanyol otthonában szerzett
egy pont után mintha kicsit távolabb
néztünk volna, mint amennyire illene. A
Fradira mindig is jellemző bátor, vagány
futball helyett görcsösség jellemezte
a csapatot. A Ludogorec pedig pont
olyan kíméletlen volt, és pont úgy minden bejött neki, mint ahogy a mieinktől
láttuk két hónapja. Mi ezen az estén
voltunk elátkozva. A második félidőben
hiába alakítottunk ki helyzeteket, az
eddig parádézó Tokmac ziccerből sem
tudott betalálni, Dibusz Dénes pedig
úgy kapott egy hármast, hogy ziccert
is fogott, és nem lehetett hibáztatni a
kapott találatokért.
MINDENT BELE!
A szurkolók a 0-3 ellenére sem fütyülték ki a csapatot, hanem már sokadik
alkalommal búcsúztak a Mindent
”
bele!” rigmussal. A bajnokságban
ugyanis sorra nagyon fontos győzelmeket kell szerezni, az El-ben pedig
a CSZKA Moszkva következik előbb
idegenben, majd otthon.
Ma is érvényes Simon Tibor örök érvényű igazsága. Rossz meccs után is jár a
taps, ha látszik az akarat, a lelkesedés.
Az viszont továbbra is alapelvárás, sőt,
kötelesség!

A SZURKOLÓK A 0-3 ELLENÉRE
SEM FÜTYÜLTÉK KI A CSAPATOT, HANEM MÁR SOKADIK ALKALOMMAL BÚCSÚZTAK A MINDENT BELE! RIGMUSSAL
!

A lelátói koreográfia is szokatlan időpontban volt, a sok későn
érkező miatt csak a 10. perc után kerülhetett bemutatásra
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NB I, 6. FORDULÓ

PAKS–FTC / 0-4 (0-3)

PAKS: Holczer – Osváth, Gévay, Fejes,
Szabó – Papp (Windecker, 79.), Balogh,
Bartha (Fejős, 77.) – Könyves (Remili, 61.),
Böde, Hahn
FTC: Dibusz – Botka, Blazic, Frimpong,
Heister – Sigér (Ihnatenko, 79.), Haratin –
Varga, Tokmac, Zubkov, Boli (Szignyevics, 75.)
GÓL: Zubkov (34.), Tokmac (36.), Varga
(45. – 11-esből, 83.)
SÁRGA LAP: Remili (65.), Osváth (73.), ill.
Boli (50.)
KIÁLLÍTVA: Gévay (73.)

Labdarúgócsapatunk három győzelemmel és
egy döntetlennel folytatta szereplését az
NB I-ben, s a harmadik helyről várta az Eb-selejtezők miatt közbejött kéthetes szünetet.
A kupában is teljesítettük a kötelező feladatot.
SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS

ÚJRA

NB I, A 2. FORDULÓBÓL
ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

ZTE–FTC / 1-2 (1-0)

ZTE: Demjén – Bolla, Lesjak, Bobál D.,
Tamás K. – Stieber, Mitrovic – Golodiuk
(Hudák, 17.), Bedi, Radó (Barczi, 82.) – Ikoba
(Grumic, 70.)
FTC: Dibusz - Lovrencsics, Blazic,
Frimpong, Civic – Haratin (Leandro, 81.),
Csonka – Zubkov (Tokmac, 61.), Boli, Varga
– Szignyevics (Priskin, 76.)
GÓL: Ikoba (44.), ill. Leandro (88.), Tokmac
(91.)
SÁRGA LAP: Hudák (65.), Mitrovic (82.),
illetve Boli (88.)

AZ ÉLMEZŐNYBEN
A BAJNOKOK LIGÁJA-, majd az Európa-liga-selejtezők miatt
az NB I-ben elhalasztottunk két mérkőzést, és a kettős terhelés
miatt üldözői szerepbe kerültünk. Élvonalbeli meccseink többnyire szorosra sikeredtek eddig, ezek közül üdítő kivétel volt
a Paks elleni négygólos siker, Olekszandr Zubkov és Tokmac
Nguen egy-egy, valamint Varga Roland két góljával.
Az Espanyol elleni döntetlent követő vasárnap már Zalaegerszegre kellett utaznunk, nagyon nehéz találkozón hátrányba
kerültünk a szünet előtt, de a 88. percben Leandro, a hosszabbításban Tokmac góljával fordítottunk.
Ezt követően a Magyar Kupában volt jelenésünk, az NB III-as
Iváncsa ellen idegenben 3-0-ra nyertünk Leandro, Michal
Skvarka és Sigér Dávid góljával. Leandro elképesztő formában
volt, a kupameccsel együtt három egymást követő meccsen is
betalált, ugyanis a következő bajnokinkon, a Kisvárda ellen is
eredményes volt, a 87. percben győztes gólt szerzett.
Gróf Dávid számára pikáns meccsen, a Honvéd ellen kapott
ismét lehetőséget a kapuban. Kapott gól nélkül hozta le a találkozót, ám sajnos mi sem tudtunk betalálni. A négy mérkőzésen
szerzett tíz ponttal feljöttünk a harmadik helyre, a vesztett
pontok tekintetében pedig már másodikak vagyunk, csupán
két pont hátránnyal a MOL Fehérvár mögött.
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NB I, 7. FORDULÓ

FTC–KISVÁRDA / 1-0 (0-0)

FTC: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali
(Frimpong, 73.), Heister – Sigér (Varga
R., félidőben), Haratin – Zubkov, Skvarka
(Leandro, félidőben), Tokmac – Boli.
KISVÁRDA: Felipe – Melnik, Beriosz,
Kravcsenko, Protics – Lucas, Bumba (Seco,
62.) – Hej, Grozav, Kovácsréti (Sassá, 86.) –
Tischler (Gosztonyi, 57.).
GÓL: Leandro (87.)
SÁRGA LAP: Lovrencsics (35.), Frimpong
(75.), Blazic (90+1), Bumba (36.), Theodoros
(60.)

!

A Paks otthonában az InStat pontozása szerint Tokmac és Zubkov
volt a legjobb játékosunk 321 ponttal, őket Botka (312) követte
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MAGYAR KUPA, 6. FORDULÓ

IVÁNCSA–FTC / 0-3 (0-1)

IVÁNCSA: Prokop – Aradi,
Madarász, Fekecs (Szauter, 83.),
Varga B. – Pintér, Szellák (Hujber,
61.), Cseszneki (Király, 74.),
Vallejos, Domokos – Killer
FTC: Gróf – Szerető, Frimpong,
Dvali, Heister – Ihnatenko, Leandro
(Csonka, 77.) – Isael, Skvarka
(Sigér, 65.), Tokmac (Varga R., 72.)
– Priskin
GÓL: Leandro (27.), Skvarka (63.),
Sigér (80.)

NB I, 8. FORDULÓ

HONVÉD–FTC / 0-0

HONVÉD: Tujvel – Batik,
Kamber, Lovric – Uzoma,
Nagy G., Vadócz
(Gazdag, 67.), BanóSzabó (Kesztyűs,
75.), Aliji –
Lanzafame,
Ben-Hatira
(Moutari, 86.)
FTC: Gróf
– Botka, Blazic, Frimpong, Civic
– Ihnatenko, Leandro (Sigér, 25.) –
Tokmac (Boli, 84.), Isael (Zubkov,
71.), Varga R. – Szignyevics
SÁRGA LAP: Blazic (17.), Nagy G.
(30.), Frimpong (43.), Lanzafame
(50.), Ihnatenko (62.), Uzoma (69.),
Civic (92.)

!

Másodedzőnk, Alberto Bosch is
idén házasodott

FIN_030-031_ZF_1911_NB1_3.indd 31

31

www.fradi.hu

2019. 10. 22. 11:32

# FUTBALL

AZ ELEJÉN

VILLANTANÁNAK
Jól rajtolt a bajnokságban az FTC U14-es
csapata, amely az edzője utasításának
megfelelően már a mérkőzések első perceiben igyekszik meglepni az ellenfelet.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

NYÁRI EDZŐVÁLTÁS UTÁN
Munkácsi Dávid az elmúlt nyáron vette át az U14-es gárdánk
irányítását, segítője pedig a
Fradihoz az új idény kezdetén
csatlakozó Kincses Péter lett.
Petivel ezt megelőzően nem
”
dolgoztam még együtt, de
ismertem már, mert a csapataink játszottak egymás ellen
– magyarázta Munkácsi Dávid.
– Tudtam, hogy ő is a sokpaszszos, szép futballt kéri a játékosaitól, így nem lep meg, hogy
gyorsan megtaláltuk a közös
hangot, harmonikusan tudunk
együtt dolgozni. A gyerekek
többségével is most ismerkedtünk meg, de viszonylag hamar
megszokták, hogy mit várunk
el tőlük.”
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7 forduló után 33 lőtt és 6 kapott góllal állt a csapat
a 3. helyen
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AZ ÉLSPORTNAK velejárója a
rengeteg utazás. Labdarúgásban
tizenhárom-tizennégy évesen
lépnek be az élvonalbeli fiatalok
az országos versenyrendszerbe,
ezt követően átlagosan minden
második héten útra kelnek. A jelen
szezon során az FTC U14 többek
között Kisvárdára, Pécsre, Szombathelyre és Miskolcra is ellátogat
– a távoli kiruccanások növelik a
terhelést.
A hosszabb utazások előtt felhív”
juk a srácok figyelmét arra, hogy
ez nem egy osztálykirándulás,
vagyis folyamatos bohóckodással, röhögcséléssel ne emésszék
fel az összes energiájukat – mondta mosolyogva az FTC U14-es
labdarúgócsapatának vezetőedzője, Munkácsi Dávid. – Utazások
korábban is adódtak, s a külföldi
tornák esetében hosszabb túrák
is, de ez most valóban más nekik,
elvégre itt a buszról való leszállás
után jó másfél órával meccset kell
játszani, nincs előtte egy éjszakájuk kipihenni magukat. Illetve csak
egyetlen meccs van, tehát amíg
egy tornán olykor beleférhet, hogy
az első mérkőzést még elszúrjuk,
itt azonnal muszáj jól teljesíteni.”
Az pedig már csak pluszadalék,
hogy az edző szerint az ellenfeleket a mérkőzések első perceiben
lehet a leginkább meglepni, ezért
hatványozottan fontos, hogy a
lehetőségekhez mérten pihenten,
fitten, tettre készen szálljon le
mindenki a buszról.
Azt tapasztalom, hogy a Fradi
”
ellen mindenki kettőzött erővel
játszik, de az is feltűnt, hogy a
meccsek első perceiben még
fokozottabb a drukk az ellenfelekben, elvégre a Ferencváros ellen
kell megmutatni, hogy mit tudnak.
Ezért rendre azt kérem a fiúktól,
hogy az elején kicsit ugorjunk neki
a riválisnak, hátha ki tudjuk használni ezt a helyzetet.”

!

EGYÜTT MARADT
A KERET

Ez például a bajnokság második
fordulójában, a Debrecen otthonában sikerült, az ötödik percben
Vitályos Viktor Tamás vette be
a hazaiak kapuját, igaz, a Loki
gyorsan, már a nyolcadik percben
egyenlített. A győzelem szerencsére ennek ellenére is meglett, egy
öngól mellett Nimsz Ádám talált be
kétszer a meccs hajrájában (1-4).
Ezen az összecsapáson is kijött,
”
hogy a hosszú út után nem voltunk a legjobb formában, mert
bár a 4-1-es siker simának tűnik,
valójában alaposan megizzadtunk, mire a második és a harmadik gólt begyötörtük, pedig a
csapatunk jóval a Debrecen előtt
jár. Lehetett volna közte akár
öt-hat gól is, de végül küzdenünk
kellett a három pontért.”
Az első hat fordulóban ezenkívül
a Nyíregyháza (7-0), az MTK (3-0)
és a Paks (6-0) ellen is sikerült
győzni, így az egy-egy döntetlen
(1-1 a Vasas vendégeként) és vereség (2-4 a Puskással szemben)
mellett is a dobogó közelében
tanyázott október közepén az
U14-es együttesünk.

A Kecskemétnek 10, a Nyíregyházának 7, a Paksnak 6, a DVSC-nek 4,
az MTK-nak pedig 3 gólt lőttek a fiúk, s csak a Loki szerzett becsületgólt
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Az U14-es keretben tizenkilenc
mezőnyjátékos található, vagyis
törvényszerű, hogy nem mindenkinek jut elegendő játékperc a
bajnokikon, ezért olykor edzőmeccs
is szerepel a programban.
Nem túl gyakoriak a hétközi edző”
meccsek, de ha úgy ítéljük meg,
hogy hasznos lehet, akkor lekötünk
egyet-egyet – mondta Munkácsi
Dávid. – Persze, megesett az is,
hogy a halasztott meccsek miatt
annyira sűrű lett a program, hogy
az edzéseknek alig találtunk helyet.
Pedig azokra is szükség van, hiszen
a tanulás, a fejlődés az elsődleges.
S persze, hogy a legjobb játékosaink ne kívánkozzanak máshová. A
nyáron ez nem volt jellemző, s annak örülnék legjobban, ha a tőlünk
feljebb lépő gyerekek felnőttként is
a Fradiban futballoznának.”

A HOSSZABB UTAZÁSOK ELŐTT FELHÍVJUK A SRÁCOK
FIGYELMÉT ARRA,
HOGY EZ NEM EGY
OSZTÁLYKIRÁNDULÁS, VAGYIS
FOLYAMATOS BOHÓCKODÁSSAL,
RÖHÖGCSÉLÉSSEL
NE EMÉSSZÉK FEL
AZ ÖSSZES ENERGIÁJUKAT
www.fradi.hu
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GÓLZÁPOR MELLETT IS

FEGYELEM
A bajnokságban ritkán szorítják meg az
FTC U13-as labdarúgócsapatát, de a vezetőedző, Korolovszky
Gábor nem hagyja
elkényelmesedni tanítványait. Ha kell, hangosan, erőteljesen
irányítja őket, hogy
minden meccsből és
edzésből a maximumot hozzák ki.
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

www.fradi.hu
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FURCSA KETTŐSSÉGET lehetett
érzékelni az FTC-MVM Sportközpont
iker műfű” névre keresztelt futballpá”
lyája környékén. Meccs zajlott éppen,
a teret Korolovszky Gábor, az U13-as
vezetőedző hangja töltötte be, folyamatosan űzte, hajtotta a játékosait, és
minden egyes hibára azonnal felhívta
a figyelmet. Mintha a győztes gólért
küzdött volna az együttese. Pedig
teljesen más volt a helyzet. A vendég
BVSC-re az áldozat szerepét osztották,
alig-alig tudott a tizenhatosáról kijönni. A
mieink könyörtelenül vezették az újabb
és újabb támadásokat és szerezték
egymás után a gólokat. Végül 14-0-nál
vetett véget a játékvezető a vendégek
szenvedéseinek…
Furcsa helyzet, de valóban előfordul,
”
hogy olykor egy-egy edzés nagyobb
kihívást jelent a gyerekeknek, mint egy
bajnoki mérkőzés – mondta Korolovszky
Gábor. – Ismerjük a mezőnyt tavalyról,
és amikor tudjuk, hogy viszonylag gyengébb ellenfél következik, akkor például

34
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nem engedünk a terhelésből a hétvégére sem, vagy hét közben edzőmeccset
játszunk. Ugyanakkor a fölényesen
megnyert bajnokikon is megkövetelem a
fegyelmet, ilyenkor jobban rámegyünk
a taktika gyakorlására, nem szólhat
arról a meccs, hogy egy ember egyedül
kicselezi az ellenfelet.”
Szóval, Korolovszky Gábor és segítője,
Jovánczai Zoltán nem hagyja elkényelmesedni a csapatot a meccseken és
az edzéseken sem. Az első öt bajnoki
fordulóban összesen harminchat gólt
szerzett és csak hármat kapott a Fradi,
százszázalékos mérleggel listavezető
volt, igaz, addig a Vasas sem veszített
pontot.
Néhány nappal később egy edzésen
is meglestük a fiatalokat, és örömmel
tapasztaltuk, hogy a hőfok hasonló volt a
tétmérkőzésen” látotthoz. Gábor bácsi
”
óriási lendülettel magyarázott, áradt
belőle az energia, a gyerekek pedig
mindenáron igyekeztek megvalósítani
a tanultakat. Egy az egy, kettő az egy,

Jovánczai Zoltán 2005 és 2007 között 43 mérkőzésen
15 gólt lőtt a Fradiban
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majd három a kettő elleni párharcokat
írtak elő az edzők, a fő hangsúly a védők
mozgásán volt, de a támadók sem maradtak instrukciók nélkül.
Terelem a labdást a gyengébb lába
”
felé, lezárom a passzsávot, utána odaérek!” – ismételte sokadszor a vezetőedző, miként lehet a létszámhátrányos
helyzetet úgy lebontani, hogy végül csak
egy az egy ellen kelljen megoldani a szituációt. Aztán egy nagyjából tökéletesen
végigvitt akció után hozzátette azt is: ne
búsuljon a védő, ha jól csinálják a támadók, akkor nem lehet őket megállítani.
Hetekre előre megtervezzük, hogy mi”
kor mit csinálunk az edzéseken és mikor
térünk vissza egy-egy anyagrészhez,
de ezt én nem követem szigorúan. Nem azért, mert rebellis
vagyok, hanem mert ebben a
korban szinte mindennap mindent kellene gyakorolniuk. Amire
persze nincs idő, de ez lenne az
ideális. Hetente más a fókusz
az edzésmunkában, de ettől
függetlenül egyéb területeket
is előveszünk közben: a kettő
az egy elleni párharcban a védekezés az elsődleges feladat,
de ettől még a támadóknak jól
kell passzolni, meg kell csinálni a
cselt és gólt kell rúgni.”
S mert a hozzáállás és a koncentráció
is szemlátomást jó az edzéseken, nem
meglepő, hogy a két tréner elégedett a
gyerekekkel.
Rengeteget fejlődtek, nagyon elége”
dett vagyok velük, olyan dolgokat csinálnak meg, amikre két-három hónappal ezelőtt még gondolni se mertem.
Nem hiába hívják ezt a tanulás aranykorának. Igaz, én a felejtés aranykorának is szoktam mondani, mert jellemző
a srácokra, hogy csütörtökön megtanulnak valamit, pénteken alkalmazzák,
jövő kedden meg mintha még nem is
hallottak volna róla. Úgyhogy nem
hagynak minket elkényelmesedni…
Kell ehhez türelem, de ebben én is
sokat változtam, ma már türelmesebb
vagyok, mint, mondjuk, egy éve.”

!

Korolovszky Gábor 2002-ben és 2003-ban 6-szor szerepelt
a nemzeti csapatban
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MEG KELL
SZOKNI
A RENDET

Aki járt már egyszer is Korolovszky Gábor edzésén,
az tudja, hogy nála fegyelmezetlenségnek nincs helye.
Keményen tartja a gyerekeket, megköveteli tőlük a
rendet.
Nem vagyok kedves az
”
edzéseken, de meg lehet és
meg is kell szokni a rendet
és a fegyelmet. Én is így
futballoztam mindenhol,
nem mindig örültem neki,
de erre van szükség. Megszokták már a gyerekek a
normát, ezért kevesebbet
kell fegyelmezni, tudják, ha
valami nem tetszik, akkor
beküldöm őket az edzésről, vagy két napig nem
engedem, hogy jöjjenek.
Egy labdarúgócsapatnál és
főképp a Ferencvárosnál
vannak elvek, amelyeket be
kell tartani, a játékosokat nem imádni kell,
hanem képezni, és
megesik, hogy a
szőnyeg szélére kell
állniuk. Ezek nálam az elvek,
de nemhogy gond nincs
velük mostanság, hanem
ellenkezőleg, példaértékű a
hozzáállásuk!”

RENGETEGET FEJLŐDTEK,
NAGYON ELÉGEDETT VAGYOK
VELÜK, OLYAN DOLGOKAT
CSINÁLNAK MEG, AMIKRE KÉTHÁROM HÓNAPPAL EZELŐTT
MÉG GONDOLNI SE MERTEM
35
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Fradi hátszín
Sertésborda Avar
Albert kedvence
Tojás tálon Berci
Fradi-kehely

FŐÚR

A FRADIBÓL
Családias hangulat, parfümillat,
rizling- és fokhagymaszag, s persze
mély fradizmus jellemezte a régi Fradi
éttermet az Üllői úton. Itt találkozott
szurkoló és játékos, itt gyülekeztek és
elemeztek ki mérkőzéseket, szerveztek
meg külföldi túrákat a fradisták. A hely
szellemét meghatározta a vezetője,
Körmöczy Oszkár, akit mindenki tisztelt
és szeretett, mint ahogy ő is szerette a
klubot és annak híveit. Főúr a Fradiból
– máig így emlékezünk az 1996-ban
elhunyt felejthetetlen vendéglátósra.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

www.fradi.hu
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Közel egy évtizeden át szolgálta
a fradistákat az étteremben
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EGYSZERŰEN NEM LEHETETT megelőzni
köszönésben, leste a játékosok kívánságát,
alig várta, hogy örömet szerezzen az ételek és
italok szervírozásában, érezhető volt, számára
ez nem munka, hanem életforma.
Nem csak a legendás játékosoknak, vezetőknek
volt külön asztaluk, mint például Albert Flórián
nak és Nagy Bélának, akik rendszeresen együtt
poharazgattak a jobb egyes asztalnál. Rendsze
resen itt ebédelt – és vacsorázott... – a tornász
edző Deák Zoltán is. S persze hírességek,
művészek, színészek is rendszeresen betértek
az étterembe. A rendező Vitézy László még az
öltözőbe is bejáratos volt, akárcsak a legendás
táncdalénekes Payer András és Komár László.
Aradszky László és Koós János többnyire a
Császárhoz és az örökös krónikáshoz, Nagy
Bélához csatlakozott. Találkozási pont, vagy
ahogy a futballisták egymás közt nevezték, a
könyvtár” volt az étterem.
”
Nem titok, az akkori játékosok az edzések és
a mérkőzések után hosszú órákat töltöttek az
étteremben, ilyenkor a szurkolókkal is sokat
beszélgettek, s gyakran nem cukrozott üdítő
ket fogyasztottak... Szüsz Ádám konyhafőnök
pedig mindent elkészített, amit a kedvencek
csak óhajtottak. Hiába, más idők voltak. Ennyi
idő után talán azt is elárulhatjuk, Körmöczy
Oszkár olykor falazott” is a futballistáknak,
”
s nemcsak este, hanem reggelente is, ami
kor néhányuk gasztroenterológiai segítségre
szorult...

Fischer Pál

Csikós Gyula

!

➔ A törzsszurkolók közül már kamasz
ként állandó vendégnek számított Ráczi
Zoltán, aki a mai napig – egykori 2-es
szektoros barátaival – minden mec�
csen ott ül a lelátón. Ő így emlékezik
Körmöczy Oszkárra: Öröm volt vele
”
találkozni, áradt belőle a derű és a
szeretet, tudta, hogy imádjuk a Fradit,
úgy fogadott bennünket, mezítlábas
szurkolókat is, mint a játékosokat. Mi
csak Főnök úrnak szólítottuk. Felejthetetlen, ahogy a fehér köpenyében hoz-

Ráczi Zoltán

➔ A nyolcvanas évek klasszis centere, Fischer
Pál is sok időt töltött az étteremben, és jól
ismerte a főnököt. Oszi bácsi nagyszerű
”
ember volt, máig sokat emlegetjük. Leste a
kívánságunkat, mindent előteremtett, amit
kiejtettünk a szánkon. Klasszikus úriember
volt. Edzés után általában bevitt minket a
konyhába, s azt rendeltünk, amit akartunk. S
még a szénsav is rendben volt…” – jellemezte
a főúrt Fischer Pali.
➔ Nagyon sok törzsszurkolónak is járt a
kiváltság, hogy saját asztala legyen. A nyug
díjas Csöpi néninek, no meg Csikós Gyulának,
aki máig naponta kijár a népligeti bázisra. A
65 éves Ferencváros-drukker így emlékezett
Körmöczy Oszkárra: Átlagon felüli intellektus”
sal rendelkezett, imádta a Fradi sportolóit és

Nyilasi Tibor és Ebedli Zoltán voltak az első
kiszolgált vendégei a labdarúgók közül
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dolgozóit, mindig mindenkit mosolyogva szolgált ki. Rendre fekete nadrágban, fehér ingben, zöld zakóban
várta a vendégeket, nem lehetett olyat
kérni tőle, amit ne teljesített volna. A
szakma dicső ura volt. Minden áldott
nap a Fradi étteremben ebédeltünk, a
hely szelleme és Oszi bácsi emléke a
lelkemben örökké él. Ritkán sírok, de a
temetésén potyogtak a könnyeim.”
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VIRÁGOT
SZEDETT
NEKI

ta nekünk a Fradi-gyümölcslevest, aminek
tartalmát így jellemezte: mindent bele... Az
étteremben alakítottunk ki közvetlen, baráti
kapcsolatot a csapattal, nem véletlenül lett
az étterem a későbbiekben nekünk, szurkolóknak is a törzshelyünk.”

Ludmán Csaba
Medgyessy Lajos
➔ Természetesen nem telt el úgy nap,
hogy a klub autóbuszának állandó sofőrje,
Medgyessy Lajos – aki az édesapjától vette
át a volánt... – ne az étteremben ebédelt
volna. A közkedvelt buszvezető máig állan
dó vendég a Liget étteremben is, ahol a haj
dani játékosok mindig azzal ugratják, hogy a
legtisztább kipufogója a mi buszunknak volt,
hiszen a csiga fényesre nyalogatta... A po
énra mindig kapható Medgyessy Lajos ezt
mondta a legendás vendéglátósról: Óriási
”
változást hozott, amikor átvette az éttermet,
rendet tartott, az étlapot megreformálta,
ételeket nevezett el legendákról, így született
például a Császár kedvence, s az állandó
telt ház miatt szinte mindig várni kellett az
asztalokra. Általa lett ikonikus hely a Fradi
étterem, pontosan tudta, kinek mi a kedvenc étele, nagyon szerette a sportolókat,
mégsem ült le soha egyetlen asztalhoz sem,
nagyon ritkán talán Albert Flórihoz. Talpig
úriember volt, ő tette törzshellyé a Fradi
éttermet, legyen áldott az emléke.”

➔ Érdemes meghallgatni az utódot,
azaz a Fradi mostani éttermének egyik
vezetőjét, Ludmán Csabát is, aki szin
tén bejáratos volt az Üllői úti érzelmi
egységbe: Mindenkire, minden asz”
talra figyelt, akár játékos, vezető vagy
szurkoló volt a vendég. Visszafogott,
intelligens ember, született vendéglátós volt, aki csodálta és tisztelte a
játékosokat. Élmény volt vele találkozni, beszélgetni. Tünde lányát azért is
vettük fel a kávézóba, mert tartoztunk
ennek a remek embernek ennyivel.”
Felesleges az akkori időket a mai
val összevetni, a hajdani labdarúgók
gombokat kerestek a maiakhoz képest,
ám annyi élményük akadt, hogy életük
végéig van miről mesélniük. A fradis
táknak ehhez kitűnő kulisszát jelentett
a Fradi étterem és annak legendás
vezetője, Körmöczy Oszkár.
Akinek valószínűleg a stílusa volt a titka.
Még egy kuriózum: záráskor mindig fel
csendült a Fradi-induló, amihez zenekarra
sem volt szükség, elégnek bizonyult a taps,
a szénsav és a Ferencváros szeretete.

ÁLTALA LETT IKONIKUS HELY A FRADI ÉTTEREM, PONTOSAN TUDTA, KINEK MI A KEDVENC ÉTELE, NAGYON SZERETTE A SPORTOLÓKAT, MÉGSEM ÜLT LE SOHA EGYETLEN
ASZTALHOZ SEM, NAGYON RITKÁN TALÁN
ALBERT FLÓRIHOZ. TALPIG ÚRIEMBER VOLT,
Ő TETTE TÖRZSHELLYÉ A FRADI ÉTTERMET,
LEGYEN ÁLDOTT AZ EMLÉKE
www.fradi.hu
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Körmöczy Oszkár Tünde
nevű lánya négyéves volt,
amikor az édesapja elhunyt.
Őt követve ő is dolgozott a
Fradinál, a Groupama Aréna
kávézójában, itt is invitáltuk
emlékei felidézésére.
Rajongtam érte. Sajnos
”inkább csak képekben
tudom felidézni az alakját,
ám arra tisztán emlékszem,
mindig dühös voltam,
amikor elment otthonról
dolgozni – kezdett bele
Tünde. – Amikor kórházban
volt, virágot szedtem neki,
hogy felgyógyuljon, sajnos
azonban több szívrohamot

is kihordott lábon, és az
utolsó elvitte. Olyan jó
érzés hallgatni a kávézóban, hogy ennyi idő után
is mekkora szeretettel
beszélnek róla az emberek. A sors és a fradisták
akaratának tartom, hogy
én is idekerültem. Nehéz
szívvel távoztam, de olyan
svájci ajánlatot kaptam,
amit nem lehetett visszautasítani. Sorsszerű az is,
hogy a szüleim a Fradiban
ismerkedtek meg, anyukám
a büfében dolgozott. Büszkék vagyunk apura, olyan
jó lenne, ha hallaná, amikor
ódákat zengenek róla a
szurkolók. Neki köszönhetem azt is, hogy imádom a
Ferencvárost.”

1987-ben bízták meg a Fradi étterem vezetésével, aminek
kezdetben nem örült, mert szerinte az egy régi játékost illet meg
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SZÁZ ÉVE SZÜLETETT

MINDEN IDŐK PÉLDAKÉPE
SZÖVEG: SZÁNTAY BALÁZS
SZÁZ ÉVE, 1919. október 9-én született
Kispéter Mihály, a Ferencváros legendás
labdarúgója. A mezítlábas, rongylabdával
focizó kisfiú Móraváros, Szeged, Szolnok
és Debrecen csapatain keresztül érkezett
meg 1947 januárjában a Ferencvároshoz,
ahol összesen 297 mérkőzésen szerepelt.
Az 1948/49. évi bajnokcsapat tagja volt,
ő lett az év játékosa is. Oszlopa volt a Ferencvárosnak, a levegőben szinte legyőzhetetlen volt, rúgótechnikája és lövőereje
alapján kiemelkedett a mezőnyből. Ő
akkor is maradt a klubnál, amikor 1950ben szétszedték, majd a nevétől is megfosztották a
csapatot.
Szerencsés vagyok, mert 1955-ben és 1956-ban, a
Kinizsi-korszakban többször láthattam élőben játszani. Kispéter Mihály emberi nagyságát, játéktudását a
koromnál fogva akkor még nem tudtam megítélni, de
az idők folyamán szinte minden róla fellelhető írást
elolvastam.
Emberi nagyságáról olyan kitűnő játékostársak és
ellenfelek nyilatkoztak a legnagyobb tisztelettel és

!

1950-ben a mindent eldöntő, utolsó meccsen elképesztő módon
”egy egész csatársort lefogott”, így maradhattunk az NB I-ben
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elismeréssel, mint Rudas Ferenc, Mészáros József, Dékány Ferenc, Dalnoki Jenő,
Fenyvesi Máté, illetve Hidegkuti Nándor
és Szusza Ferenc. Higgadtan, szeretettel
atyáskodott a fiatalabb játékosok felett,
irányította a védelmet, összefogta a csapatot, lelkes játéka átragadt a társaira is.
Korrekt, sportszerű sziklaként” állta útját
”
az ellenfél rohamainak. Mint vezéregyéniség nagyon sokat tett azért, hogy a
hatalom által megcsonkított, elítélt csapat
életben maradjon az ÉDOSZ- és a Bp.
Kinizsi-korszakban. 1956. november 1-jén
ő jelentette be az FTC újjáalakulását. Elcsukló hangon
elmondott utolsó mondatai fennmaradtak: Arra kérem
”
szurkolóinkat, hogy továbbra is tartsanak ki a csapat
mellett, úgy, mint ahogy eddig is tették. Segítse az Isten
mindannyiunkat!”
Aktív pályafutását a Ferencváros ausztráliai túráján fejezte
be. 1957-től a Ganz-Mávag, majd 1963-tól – 1966. január
19-ig, a tatai edzőtáborban bekövetkezett haláláig – a Bp.
Honvéd edzője volt. Az egykoron csupa szív játékossal szívroham végzett. Halála az egész magyar futballtársadalmat
megrendítette.
Emlékét az FTC-MVM Sportközpont Vajda Péter utcai
bejáratánál a Dalnoki Jenő
kezdeményezésére 1994-ben
felállított emlékkő, a sportközponton belül egy róla elnevezett edzőpálya őrzi, a Groupama Arénában pedig a 19.
számú skybox viseli a nevét.
Az emlékkövön a következő
olvasható: Kispéter a klub
”
egykori kiválósága, erkölcsi és
szellemi értéke volt, aki minden idők fiataljainak példaképeként él mindörökké.”
Születésének 100. évfordulóján az FTC Baráti Kör vezetői
és tagjai megkoszorúzták a
Farkasréti temetőben található sírját.
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GIANLUIGI BUFFON
1. H&M szűk fazonú szövetzakó 17 990 FT
hm.com

2. RESERVED sál 3495 FT
reserved.com

3. ”FERENCVÁROS EEE” póló 3990 FT
shop.fradi.hu

4. WRANGLER EL CAMINO GREENBORO farmernadrág (ár kérésre)
wrangler.com, Wrangler Lee Árkád Budapest

5. NIKE AIR TAILWIND 79 cipő 30 103 FT
footshop.hu

1.

2.

3.

FRADI
SHOP

5.

4.

PÁLYÁN KÍVÜL

VAN, AKINEK MINDEN JÓL ÁLL: AKI SIKERES, MAGABIZTOS, ÉS MÉG JÓL IS FUTBALLOZIK. A KÚLSÁG
AZONBAN BELÜLRŐL FAKAD. NE SAJNÁLJUK A PÉNZT MINŐSÉGI RUHATÁRRA, DE ALAPVETŐEN AKKOR
FOG MINDEN JÓL MUTATNI, HA ELÉGEDETTEK VAGYUNK MAGUNKKAL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

www.fradi.hu
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Három magyartól kapott gólt pályafutása során,
Gera gólja mellett gólpasszal is kivette a részét ebből
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1.

2.

4.

3.

5.

DAVID BECKHAM
1. KANGOL WOOL SPITFIRE GOLF sapka 18 990 FT
sapka-kalap-bolt.hu

2. MANGO MAN UTAH kabát 45 995 FT
answear.hu

3. 30 YEARS G-STAR JACKPANT 3D farmernadrág 78 900 FT
g-star.com

4. FJÄLLRÄVEN TOTEPACK NO.2 100 USD
fjallraven.com

5. AM SHOE bokacsizma 17 990 FT
deichmann.com

!

Lesd meg a Fradi Shop Európa-liga kollekcióját is,
amely 19-féle terméket tartalmaz!
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CRISTIANO RONALDO
1. LEVI’S 510 SKINNY FIT farmernadrág 29 990 FT
levi.com

2. BGOONWAG SKINNY FIT zakó 16 980 FT
fmsarok.eu

3. MONTANA SILVERSMITH övcsat 30 USD
pfiwestern.com

4. FINSHLEY & HARDING garbó 8990 FT
Van Graaf

5. VAGABOND SALVATORE cipő 38 990 FT
vagabond.com

2.
1.

3.

4.

5.

www.fradi.hu
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A 2016-os 3-3-as Eb-meccsen Lovrencsics, Pintér Ádám és
Gera személyében 3 fradista is játszott ellene
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

SERGIO RAMOS
1. ROCK 4EVER póló 5500 Ft

4. ALPHA INDUSTRIES AIRMAN zsebes nadrág 29 900 FT

rockpince.hu

snipers.hu

2. GERVIDA ZJR-01FL ezüstgyűrű 34 900 FT

5. RESERVED láncos pénztárca 3995 FT

itstimeshop.hu

reserved.com

3. H&M mandaringalléros ing 5995 FT

6. BARTS MARTINIQUE siltes sapka 9990 FT

hm.com

dockyard.hu

!

Ha meccsnapon is vágynál egy kis változatosságra a ruhatárban,
keresd kéziseink 2019/2020-as mezét a Fradi Shopban!
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AZ ÉRÉSI
FOLYAMAT
KÖZEPÉN
A női kézilabda Bajnokok Ligája főtáblája sorsolásának pillanatában nyilvánvalóvá vált, hogy az FTC-Rail Cargo
Hungaria ága majdnem leszakad, anynyi rajta a nagy csapat, míg a másikon
sokkal könnyebb felkapaszkodni a
negyeddöntőig. A Fradinak azonban
a magáén kellene; lapzártakor ez még
annál is nehezebbnek tűnik, mint ahogyan azt a rajtnál gondoltuk, hiszen két
mérkőzés után két vereség a mérleg.
SZÖVEG: BALLAI ATTILA
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A MÁJUSI BUDAPESTI Final Four – 1. Győr, 2. Rosztov, 3.
Vipers, 4. Metz – négy résztvevője közül az Audi ETO kivételével a másik három finalista a Ferencváros ágára, kettő a
csoportjába került. Kirívóan egyenetlen ez az eloszlás, amelyet tetézett, hogy mindjárt e két riválissal szemben indult
a BL-szezon. Így visszafogottan, de egyúttal ösztönzően
kellett kitűzni a célt a rajtnál, nagyjából így: a továbbjutásért
legalább a horvát Podravka Koprivnica megelőzendő, ám
a további négy mérkőzésen is pontokat kell szerezni, mert
azokra lehet építeni a folytatásban, hiszen az első három
úgy jut tovább, hogy viszi magával őket. A második körben
minden bizonnyal a Rosztov-Don, a CSM Bucuresti és az
Esbjerg csatlakozik be a B-kvartettből, úgyhogy azt még ne
is taglaljuk, innen miként vezethet a negyeddöntőbe az út.
Már csak azért se, mert két vereséggel indult a kupaidény.
A nyitányon a Vipers 31-22-vel érdemi esélyt sem adott,
bár a 16. percben még 9-8-volt ide”, csakhogy szünetre
”
már 16-11 lett oda”. Egy hétre rá, Érden, a Metz ellen ha”
sonlóan alakult a koreográfia: a 20. perc 13-9-es vezetéséről szünetre 16-20-ra romlott az állás, azaz tíz perc alatt
tizenegy gól zuhant be a Fradi kapujába. Fordulás után
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Norvégiai meccsen debütált a BL-ben Pásztor Noémi, akit a februári
leigazolásakor az előző idényben a BL-be nem lehetett nevezni
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KÉZILABDA #

A BEÁLLÓVAL SZEMBENI VÉDEKEZÉS MINDKÉTSZER MEGOLDHATATLAN GONDOT OKOZOTT. KRISTIANSANDBAN A
37 ESZTENDŐS HEIDI LÖKE SZOKÁSOS ELLENSZENVES, DE
ROPPANT HATÁSOS STÍLUSÁVAL NYOLC GÓLT SZERZETT ÉS
NÉGY KIÁLLÍTÁST BRUSZTOLT KI, A METZ SZÍNEIBEN PEDIG
ELŐBB N’GOUAN, AZTÁN KIVÁLÁSA UTÁN AZ UKRÁN OLGA
PEREDERIJ IS SZÉTZILÁLTA A FRADI-FALAT
egyszer még két gólra szűkült a rés, de a 34-28-as
végkifejlet jelentős különbséget mutat. Még úgy is,
hogy az első játékrész hajrájában egy perc alatt két
csapás érte a franciákat: Astride N’Gouan középső
védő és fizikai paraméterei miatt is tarthatatlan beállós megkapta a harmadik két percét és az ehhez járó
piros lapját, Laura Glauser világbajnok klassziskapus
pedig térdsérülést szenvedett s hordágyon távozott.
Elek Gábor vezetőedző már Norvégiában is az
ellenfél rutinját méltatta, s a számos eladott labdát,
kihagyott ziccert érthetően együttese fiatalságával,
tapasztalatlanságával magyarázta, majd Érden mindkét összecsapásra utalva értékelt:
Nagyon jó első húsz percet produkáltunk, ám saj”
nos ez a második meccsünk, amelyen, ha meg kell
bontanom a csapatot, akkor látványosan összeesik.
A második sorunk nem volt egyenrangú a Metzével.
Borzasztó kimondani, ám jobb csapattól kaptunk ki.”
További hasonlóság, hogy a beállóval szembeni védekezés mindkétszer gondot okozott. Kristiansandban
a 37 esztendős Heidi Löke szokásos ellenszenves, de
roppant hatásos stílusával nyolc gólt szerzett és négy
kiállítást brusztolt ki, a Metz színeiben pedig előbb
N’Gouan, aztán kiválása után az ukrán Olga Perederij
is szétzilálta a Fradi-falat. Elsőre Háfra Noémi tíz, másodjára Klujber Katrin tizenkét gólja emelendő ki, de
ezen a szinten a magányos hősök legfeljebb viszonylagos egyéni sikereket érhetnek el. Háfra edzője, Elek
Gábor szavaira rímelve meg is jegyezte:
Az energia hiányzott belőlünk. A franciáknak több
”
cserelehetőségük volt, frissebben tudtak ránk jönni.”
A kép tehát lapzártakor nem derűs, de legalább tiszta. A Podravka elleni oda-visszavágón vívható ki a továbbjutás. A kaproncaiak persze ugyanígy vélekednek a Ferencvárosról, és két kör után jobban állnak,
hiszen 25-24-re felülkerekedtek a Vipersen. Lapunk
nyomdába küldése után, október 19-én, az érdi albérletben tehát győzni kellett, különben az FTC számára
a 2019/2020-as BL-kiírás már idén véget érhet.

!

Zizi közel másfél éve, 2018. május 23-án, a Vác elleni bajnoki döntőn”
”
játszott legutóbb meccset
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ZIZI EDZÉSBEN
Szucsánszki Zita, aki főállásban” nyáron született gyermeke,
”
Levente édesanyja, ismét edzésbe állt. Méghozzá a tőle megszokott eltökéltséggel, bár ez szerinte most még elsősorban a
szándékok szintjén jelentkezik: Vissza szeretnék térni! És na”
gyon jó érzés, hogy van, amit már nemcsak a fejemben látok,
hanem meg is tudom csinálni.”
Zizi” természetesen nemcsak saját maga, hanem a csapat
”
állapotáról is beszélt, és mindkét tekintetben pozitív tendenciákban gondolkodik: Egyértelműen tanuló fázisban van a
”
csapat, ennek pedig velejárója, hogy néha a nagyon jó teljesítményt váratlanul rossz követi. Még edzésen is előjönnek olyan
szituációk, amelyekből tisztán látszik, hogy hiányzik a rutin. A
tapasztalt játékosok edzéseken vagy a padról is tudnak olyat
mondani, tanácsolni, ami átlendíti a holtponton a fiatalokat.
Küzd, harcol ez a társaság, csak türelemre van szükség, és be
fog érni! Abban pedig nagyon bízom, illetve érzem magamban,
hogy én is hozzá tudok majd még tenni ehhez.”
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A CSIBÉSZ
VEZÉREGYÉNISÉG
Parádés szezonrajt: öt győzelemmel kezdett az
FTC-HungaroControl. A csapat talán legjobbja,
Nagy Bence igazolta a hozzá fűzött várakozásokat,
szórja a gólokat, sőt a válogatottba is meghívót
kapott. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
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Az első öt forduló során már öt 21 évnél fiatalabb
játékosunk szerzett gólt az NB I-ben
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KÉZILABDA #

ENNÉL JOBB HELY
NINCS!

FIATALOS, LENDÜLETES, karakteres csapatot ígért
Horváth Attila, férfi kézilabdacsapatunk vezetőedzője, és öt forduló után máris megállapíthattuk: a kívánt
jellemzők nagyító nélkül is láthatók az együttesen. A
szakma és a közvélemény felkapta a fejét, a hét-nyolc
magyar válogatott játékossal kiálló Tatabánya (32-31),
valamint a Mezőkövesd roppant magabiztos (27-21)
legyőzése messzire mutató eredmény. Ezeknek köszönhetően például az ötödik, egyben lapzártánk előtti
utolsó fordulóban lejátszott Fradi–Orosháza összecsapáson már senki sem lepődött meg a tükörsima hazai
győzelmen (39-27).
A nagy visszhangot kiváltó sikerekből oroszlánrészt vállalt a Fradi előtt legutóbb éppen Tatabányán szereplő
Nagy Bence: előző csapatának tíz, a mezőkövesdieknek hét gólt lőtt, továbbá itt is, ott is üzemszerűen
osztogatta a gólpasszokat.
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt ben”
nem semmi pluszérzés a Tatabánya elleni meccs előtt,
de az sem igaz, hogy az elmúlt fél év miatt óriási lett
volna az extra motiváció – magyarázta a huszonnégy
éves Nagy Bence. – Korrekt körülmények között távoztam a nyáron, a szurkolók is szerettek, szóval nem
volt miért revánsot venni, egyszerűen csak szerettem
volna, hogy jól sikerüljön ez a mérkőzés. Nagyon
örülök, hogy így alakult, és annak is, hogy rátaláltam
a formámra. Az előző, gyengébb időszakhoz képest
a bizalom a legnagyobb változás. Érzem, hogy az
edzőnk és a vezetőség is mögöttem áll, bízik bennem.”
A szakemberek véleménye szerint Bencének minden
esélye megvan arra, hogy komolyan jegyzett kézilabdázó váljon belőle – nem véletlenül lett már a 2015/2016os idényben az NB I gólkirálya. Horváth Attila például
éppen a Zöld & Fehér előző számában beszélt arról,
hogy bár az első két fordulóban a lőtt gólok számában ez még nem mutatkozott meg, az átlövő a csapat
legjobb szemű” játékosa, aki nemcsak észreveszi a
”
lehetőséget, hanem ki is tudja használni azt.
Talán pici görcsösség lehetett bennem az első fordu”
lókban, elvégre szerettem volna bizonyítani, de utólag
inkább úgy tűnik, hogy nem találtam meg a távolságot. Ez azt jelenti, hogy az egy-egyezéseknél és
az átlövéseknél is sikerült a védőknek behatárolniuk
engem, és így csak azt tudtam lőni, amit a kapus várt.
Igyekeztem ezért legalább a többieket kiszolgálni, hiszen mindegy, ki lövi a gólt, csak nyerjünk” – jegyezte
meg az ifjú gólzsák.
Nagy Bence az előző idényben önmagához képest
gyengébben szerepelt a bajnokságban, a lőtt gólok
számában (66) messze elmaradt a korábbiaktól (170,
118, 186), de a Ferencvárosnál újra magára talált.

!

Férfi kézilabdacsapatunk az előző idényt 11 győzelemmel és
15 vereséggel a hetedik helyen zárta
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Nagy Bence kiemelkedő teljesítményére a válogatottnál is felfigyeltek: megkapta élete első meghívóját a magyar válogatottba. A keret itthon szereplő
tagjainak kétnapos extra összetartást vezényelt
Gulyás István szövetségi kapitány szeptember 30-án
és október 1-jén.
”Kemény két nap volt, jól éreztük magunkat, de
nagy koncentrációt igényelt – foglalta össze tömören a történteket Nagy Bence. – Meglepett, hogy
már most meghívót kaptam, de abban azért nagyon
reménykedtem, hogy ha tartani tudom a formámat,
akkor megkapom az esélyt. A meghívó is azt mutatja, hogy jó úton indultunk el a Fradival. Nagyon
jó helyre kerültem, szuper a csapategység, oldott
a hangulat, az eredmények is jönnek – ennél jobb
helyen jelen pillanatban nem is lehetnék.”

Érettebb lettem, és remélem, hogy jobb játékos is.
”
Mindig is azt csináltam, amit elvártak tőlem, most is
azt teszem, és szerintem sikerült az elmúlt évek során
előrébb lépnem, ehhez még az előző félév is hozzátett, hiszen Tatabányán sok rutint szereztem. Ugyanakkor a csibészség bennem maradt… Szerintem szükség is van erre, még akkor is, ha olykor rám szóltak,
amikor túl laza voltam, vagy egy stresszes szituációban viccesen reagáltam. De ilyen vagyok, úgy tudok
a legjobban kibontakozni, ha megmutathatom, hogy
mennyire élvezem ezt a játékot. Hogy ennek élek…”

ÚGY TUDOK A LEGJOBBAN KIBONTAKOZNI,
HA MEGMUTATHATOM,
HOGY MENNYIRE
ÉLVEZEM EZT A JÁTÉKOT. HOGY ENNEK
ÉLEK…
47
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Nyert már Bajnokok Ligáját, ő a görög
válogatott csapatkapitánya, és a nyár
óta már az FTC-Telekom sikereiért harcol. Janisz Fundulisz gyorsan megszerette a budapesti életet, s szeretné, ha
a Fradi – immár vele – megismételné a
tavalyi sikereket. SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

ÚJ KALAND
KEZDŐDIK

FÉNYES
EREDMÉNY
SOR
Janisz Fundulisz korábbi csapatával, az
Olimpiakosz Pireus�szal kilencszer nyert
bajnokságot, nyolcszor Görög Kupát,
egy-egy alkalommal
pedig Szuperkupát
és Bajnokok Ligáját.
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A SZÉP, NAPSÜTÉSES őszi időben sétára invitáltuk
Janisz Funduliszt. A Múzeum körúttól a Fővám tér
érintésével haladtunk a rakpart felé.
Nagyon élvezem a budapesti életet. Korábban
”
jártam már itt, de ahogy jobban megismerem, egyre
inkább lenyűgöz a város. Sok érdekes látnivalót
felfedeztem már. Persze nem turistaként érkeztem
Magyarországra, hiszen elsősorban a vízilabdára szeretnék összpontosítani, viszont nagy öröm
számomra, hogy mindezt itt tehetem meg” – kezdte
Janisz Fundulisz, aki tehát nagyszerűen érzi magát
nálunk, csak a családja hiányzik neki.
Természetesen számoltam azzal, hogy a családom,
”
így a másfél éves kislányom is otthon marad, ezért
is volt nehéz meghozni ezt a döntést. Ugyanakkor
úgy voltam vele, ha nem próbálom meg, akkor azon
tépelődnék, miért nem vágtam bele. Sok mindent
figyelembe vettem, de ez a munkám, amihez a távollét is hozzátartozik” – magyarázta 31 éves pólósunk.
Az edzések és a mérkőzések mellett arra is jut idő,
hogy kikapcsolódjon és hódoljon a hobbijának.
Nagyon szeretek olvasni, inkább komolyabb
”
hangvételű könyveket, de mostanában elkezdtem
gitározni is – említi, miközben elsétálunk egy gitározó
utcazenész mellett. – Egyelőre még csak a YouTube-
on nézegetem és hallgatom az alapvető fogásokról
és gyakorlatokról szóló videókat, de idővel egyre
többet szeretnék majd ezzel foglalkozni.”
Ahogy rálátás nyílik a Margitszigetre, Janisz izgatottan mesél arról, hányszor játszott a görög válo-

!

Varga Dénesé lett a BL-forduló gólja a Hannover ellen,
amelyet ráadásul a gyengébbik, azaz a bal kezével szerzett
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VÍZILABDA #

MARSEILLE-BE
MEGYÜNK
BL-címvédő csapatunknak idén Franciaországban kell
megvívnia az Európai Szuperkupa döntőjét. Varga
Zsolt együttese november 2-án 19 órától játszik
az Európa Kupa-győztes CN Marseille otthonában.
A finálé egy mérkőzésen dől el.

mert mindig is az volt a célom, hogy a legmagasabb
szinten vízilabdázzak” – tette hozzá a klasszis pólós,
aki tíz rendkívül sikeres idény után hagyta el a görög
sztárcsapatot.
Egy új kaland kezdődött a karrieremben. Az Olimpi”
akoszban tíz évig voltam alapember, de az FTC-ben
is meghatározó szeretnék lenni, ami nem lesz kön�nyű. Klasszisok alkotják a Fradit, de én is szeretnék
jó teljesítménnyel hozzájárulni az idei eredményekhez. A csapat az előző évadban mindent megnyert,
amit felülmúlni nem lehet, de megismételni sem lesz
egyszerű. De persze nem is lehetetlen. Ígérem, mindent megteszünk majd ennek érdekében” – zárta a
beszélgetést Janisz.

gatottal ott, illetve, hogy a
Komjádi uszodában milyen
emlékezetes mérkőzést
vívott még az Olimpiakosz
Pireusz csapatkapitányaként
az FTC ellen az Európai Szuperkupa döntőjében.
A Szuperkupa és a Bajno”
kok Ligája fináléjának az
elvesztése is keserű emlék.
Előbbi sajnálatos érdekessége, hogy az Olimpiakosz
különböző okok miatt nem
rendezhette meg a döntőt, ezért lett végül Budapest a helyszín. A rendes játékidőben döntetlenre
végeztünk, majd ötméteresekkel veszítettünk.
Persze a Szuperkupa-döntő inkább csak presztízs
meccs” – eleveníti fel budapesti emlékeit, köztük azt
is, hogy még fel sem vette a ferencvárosi sapkát,
máris kellemes meglepetésben volt része a Margitszigeten.
A görög válogatottal játszottunk a BENU-kupán, s
”
néhány Fradi-szurkoló csak miattam jött ki. Mindig
nagy öröm ilyen remek hangulatban, sok néző előtt
vízilabdázni, de ez egészen megható jelenet volt.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani annak a
néhány Fradi-szurkolónak a gesztusért. Remélem,
hogy jó teljesítménnyel tudom meghálálni a bizalmat
és a szeretetet” – jelentette ki Janisz Fundulisz.
Játékosunk azzal azért tisztában volt, hogy milyen
közegbe érkezik, hiszen saját maga is megtapasztalhatta a Fradi játékát és szurkolótáborának erejét.
A Ferencváros már tavaly megkeresett. Nagyon jó
”
érzés volt, hogy egy ilyen nagy múltú klub érdeklődik irántam. Ugyanakkor, őszinte leszek, nem
lepett meg a felkérés, inkább elégedett voltam,

A NYÁRON A GÖRÖG VÁLOGATOTTAL
JÁTSZOTTUNK A BENU-KUPÁN A MAR
GITSZIGETEN, S NÉHÁNY FRADI-SZUR
KOLÓ CSAK MIATTAM JÖTT KI. EZÚTON
IS SZERETNÉK KÖSZÖNETET MONDANI
NEKIK A GESZTUSÉRT

!

Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya, Illés Anna, Máté Zsuzsanna,
Tóth-Csabai Dóra is meghívót kapott a válogatott összetartására
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# ZÖLD SZALON

KOCKA
ISMÉT HAZATÉRT

BALLAI ATTILA
ELEGENDŐ TÍZ PERCET zötyögni a budapesti egyes
villamoson, és le is róhatjuk tiszteletünket az Aranycsapat belső hármasának mindegyik tagja előtt;
felszállunk az átadás előtt álló, már így is impozáns
Puskás-arénánál, két megálló múlva megérkezünk a
Hidegkuti-stadionhoz, ahonnan újabb három állomás
a Ferencváros otthona, Kocsis Sándor szobrával.
Szeptember 21., Kocka” születésének 90. évfordulója
”
óta feszít ott Lelkes Márk művész alkotása. Puskás
Ferenc és Hidegkuti Nándor emlékét mindig is híven
őrizte kollektív futballtudatunk, annál örömtelibb, hogy
az elmúlt évtizedben ismét
felfedeztük” Kocsist is.
”
A briliáns képességű jobb
összekötő 68 válogatott
mérkőzésén 75 gólt szerzett,
1952-ben olimpiai bajnok,
1954-ben vb-ezüstérmes és
gólkirály volt. Szívbéli csapatából, a Ferencvárosból
a Honvédba kényszerítve
is ontotta a gólokat, majd
1958-tól majd’ egy évtizeden
át Barcelonában bálványozták, ahol az itthoni Kocka”
”
helyett az ezerszer beszédesebb Aranyfejű” becenevet
”
kapta. A fényes labdarúgó-pályafutás mögött és után
azonban sötétebb, zaklatottabb magánélet rejtőzött,
aminek tragikus végkifejleteként a nagybeteg, még
ötvenen inneni ember 1979-ben egy barcelonai kórház
negyedik emeletéről kizuhant vagy kivetette magát.
Ezzel mintha mi is kivetettük” volna dicsőséges
”
futballhistóriánkból. 2011 őszén, a 6:3 évfordulóján,
amikor Grosics Gyula és Buzánszky Jenő még élt,
készítettem egy számvetést, és arra jutottam, hogy az
Aranycsapat – akkor még – kilenc halottja közül nyolc
itthon nyugszik, csupán Kocka a kivétel, és Kocsis
”
keresztje” című írásomban így fogalmaztam: Holtá”
ban nem volt, aki hazahozza. E tényt egészen tévesen általában úgy fogalmazták meg: Kocsisnak nincs
itthon senkije. Pedig hogyne lett volna, még mindig

van. A hazája. És ha szegény Kockának vagy Aranyfejűnek már nem is juthat többé eszébe a haza, azért a
hazának egyszer, egy farkasréti sírhant és egy kereszt
erejéig még eszébe juthatna ő.”
Jelentem, eszébe jutott. A következő év őszén hazahozták a gólkirály hamvait, és a Bazilika altemplomában, Puskás mellé helyezték el. Minden várakozást
felülmúló tömeg zarándokolt el az ünnepségre, ezzel
újjáéledt Magyarországon és a Ferencvárosban is a
Kocsis-kultusz. Ennek legújabb megnyilvánulása a
szeptemberi szoboravatás; Kocka a Fradiba is haza-

A BRILIÁNS KÉPESSÉGŰ JOBB
ÖSSZEKÖTŐ 68 VÁLOGATOTT
MÉRKŐZÉSÉN 75 GÓLT SZER
ZETT, 1952-BEN OLIMPIAI BAJNOK,
1954-BEN VB-EZÜSTÉRMES ÉS
GÓLKIRÁLY VOLT

www.fradi.hu
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tért, ott áll, és őrzi a Groupama Arénát Springer Ferenc alapító atya és Albert Flórián, a Császár mellett.
Rászolgált e megbecsülésre, miképpen rászolgálna
Schlosser Imre, Sárosi György, Toldi Géza vagy a
Ferencvárost az 50-es években is mindvégig szolgáló
Dalnoki Jenő, Kocka kortársa is. Szerencsére amúgy
sem létezik semmiféle olyan városrendezési terv,
amely háromban maximalizálná a stadion előtt elhelyezhető, egykori ferencvárosi héroszokat felelevenítő
műalkotások számát.
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Kocsisnak 2014 óta emléktáblája is van
a Kálvária téren

2019. 10. 22. 11:35

ILYEN AJÁNLAT
MELLETT
MÁS LABDÁBA
SEM RÚGHAT!

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

ARANYGYŰRŰS
EDZŐ JEGYEZTE EL
MAGÁT

A FRADIVAL
2019 nyarától a sportág csúcsát
jelentő Stanley-kupa korábbi győztese, a lenyűgöző szakmai háttérrel
rendelkező kanadai Don MacAdam
irányítja az FTC jégkorong-utánpótlásának szakmai munkáját.
SZÖVEG: BOLDIZSÁR MÁRTON

www.fradi.hu
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IDÉN ÁPRILISBAN Kercsó Árpád mesteredző távozott a ferencvárosi utánpótlás éléről. Az így keletkezett űrt, sokan azt gondolták, nem lesz könnyű betölteni, a Hudák Gábor vezette szakmai
stáb azonban hamar megtalálta a megoldást, méghozzá egy
rendkívül elismert tekintély személyében. Don MacAdam hosszú
és eredményes pályafutása során volt játékos, edző, megfigyelő, általános menedzser és klubtulajdonos is, karrierje csúcsaként pedig egy Stanley-kupa aranygyűrű büszke tulajdonosa!
A lenyűgöző karizmájú kanadai szakember az évtizedek során
felgyülemlett elképesztő tapasztalatát és tudását most annak
szenteli, hogy alapjaiban újítsa meg a Fradi hokis utánpótlását.
Egy háromszáz fős faluban nőttem fel, Kanada legkisebb
”
tartományában – idézte fel a kezdeteket beszélgetésünkkor
Don MacAdam. – Nagyon hosszú telek voltak arrafelé, gyerekként szinte folyamatosan jégkorongoztunk. Nyaranta persze
belekóstoltunk más sportágakba is, mint a baseball vagy a
futball, de mindig a jégkorong volt az első.”
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4 szezont töltött el az NHL-ben
edzőként
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JÉGKORONG #

Don MacAdam hamar profi játékos lett, megjárta Európát is, majd figyelme az edzői pálya felé fordult. Először annak az egyetemnek a csapatát irányította, ahol
megszerezte a diplomáját. De rövidesen a világ legjobb
bajnokságában, az NHL-ben is felfigyeltek rá, s a Detroit
Red Wings másodedzője lett. Innen is gyorsan feljebb
lépett, Edmontonban már a világhírű Oilers tartalékcsapata vezetőedzőjének kérték fel.
Az Észak-Amerikában második vonalnak számító AHL”
es Cape Breton Oilers edzője voltam 1990-ben, de nem
jutottunk a rájátszásba a csapattal az AHL-ben, ezért
visszahívtak Edmontonba, hogy segítsek az ottani stábnak, hiszen az NHL-es első csapat Stanley-kupa-döntőt
játszott a Boston Bruins ellen. Megnyertük a párharcot,
így a magasba emelhettük a trófeát. Szerencsés vagyok,
hiszen így én is aranygyűrűsnek mondhatom magam,
bekerülhettem egy nagyon szűk elitklubba” – mesélte a
szakember, miközben megmutatta a hatalmas kincset,
a bajnoki aranygyűrűt, amellyel a Stanley-kupa-győztes
csapat minden tagját megajándékozzák az NHL-ben, ily
módon is felejthetetlenné téve a nagy sikert.
A ’90-es volt az Edmonton történetének eddigi
”
utolsó bajnoki címe, összességében pedig
az ötödik, ezt jelképezik a gyűrű egyik
oldalán a gyémántberakások, és látható rajta a Stanley-kupa formája is.
A másik oldalon a nevem olvasható,
ez teszi teljesen egyedivé a gyűrűt,
és ott a csapat címere is, valamint
a győzelem éve” – mutatja az
ékszert büszkén a tréner, hozzátéve, csak különleges alkalmakkor
viseli azt, hogy így is motiválja a
fiatalokat.
Don MacAdam nevét nemcsak
Észak-Amerikában ismerik jól, hanem
Európában, sőt Japánban is. Érintőlegesen volt már kapcsolata a magyar
hokival, hiszen az osztrák bázisú liga, az
EBEL hivatalos szaktanácsadójaként is tevékenykedett – ebben a sorozatban szerepel immár több
mint egy évtizede a Fehérvár.
Észak-Amerikában sokkal szélesebb a bázis, sokkal
”
szervezettebb az alacsonyabb osztályú és az utánpótlás-jégkorong, mint Európában. Utóbbi megerősítését
tekintem a feladatomnak a Ferencvárosnál is. Egy
sikeres csapat olyan, mint a piramis, széles talapzattal,
rengeteg fiatal játékossal. Természetesen nem minden
gyerekből lesz profi, de megszeretik a sportot, és rengeteg dolgot megtanulnak, amelyek később a civil életben
is előnyükre válnak.”
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2 évet dolgozott a kanadai válogatott
játékosmegfigyelőjeként is
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EGY SIKERES CSAPAT
OLYAN, MINT A PIRAMIS,
SZÉLES TALAPZATTAL,
RENGETEG FIATAL JÁTÉKOSSAL. TERMÉSZETESEN
NEM MINDEN GYEREKBŐL
LESZ PROFI, DE MEGSZERETIK A SPORTOT, ÉS RENGETEG DOLGOT MEGTANULNAK, AMELYEK KÉSŐBB
A CIVIL ÉLETBEN IS ELŐNYÜKRE VÁLNAK

MacAdam hatalmas lelkesedéssel vágott bele az itteni munkába, ahogy meséli, már most
imádja Budapestet, az itteni
embereket.
Úgy látom, sokat kell fej”
lődnünk, újra kell gondolni az
egész utánpótlás szerkezetét,
és a vezetői, edzői feladatokat.
Erre koncentrálok most elsősorban, az edzőket kell először
is egységes, jó szintre hozni, hogy
minden korosztálynál minőségi legyen a
munka. De az alap megvan, a jég remek, az
edzők hétről hétre jobbak, szóval eddig minden pozitív. Ráadásul van egy fantasztikus felnőtt csapat a
piramis csúcsán, egy remek edzővel, akinek imádom a stílusát, azt, ahogy felépíti a csapatát. Adott
tehát a remek példa a fiatal korosztályok előtt. Ez
alá kell felépítenünk a széles bázist, nagyon fontos,
hogy rengeteg gyerek jöjjön ide, és kiszélesítsük az
U8-U10-es korosztályt. Legkésőbb egy éven belül
minden korosztályban szeretnék két csapatot látni.”
A cél nem más, mint hogy az utánpótlásból minél
többen eljussanak az FTC felnőtt csapatáig.

www.fradi.hu
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# SPORT&EGÉSZSÉG

BOTTAL JÁRJ,
TOVÁBB ÉLSZ

Noha az emberek többségének elsőre a bottal sétálgató nyugdíjas jut
eszébe, a nordic walking kifejezetten népszerű a fiatalabb korosztályok körében is. Mert amellett, hogy nagy élmény, egy jól megtervezett
erdei túra – az izzasztó emelkedőket és a minden izmot megdolgoztató
lejtőket is útba ejtve – testmozgásnak is tökéletes. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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A derbi előtti labdarúgó-bajnokikon idegenben aránylag vonzó
volt a csapat, Pakson és Felcsúton is telt ház várta
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SZABADON A SZABADBAN
Tavasszal vagy ősszel, csoportosan
vagy egyedül, lassan vagy gyorsan,
felfelé vagy lefelé – már ennyivel is
jól érzékeltethető, milyen sokszínű
és változatos mozgásforma a nordic walking – ami tükörfordításban
annyit tesz, északi séta. Az egyetlen stabil pontot benne a speciális
karbon alapanyagból készült botok
jelentik. Viszont pont ezek adják a
különbséget is, hiszen itt a karok és
a felsőtest együtt mozog a lábakkal. Ez pedig egész más élmény,
mint a sima gyaloglás. A két plusz
támasztéknak hála észrevétlenül
is növeljük a tempót, hatékony,
egész testet átmozgató edzéssé
fejlesztve ezzel a sétát. A nordic walking bármilyen életkorban
ideális választás az állóképességi
edzés elkezdéséhez – különösen
olyanoknak, akik már hosszabb
ideje nem mozognak rendszeresen,
egészségügyi problémával, esetleg
túlsúllyal küzdenek.
TÖBB MUNKA A FELSŐTESTNEK,
KEVESEBB TEHER AZ ÍZÜLETEKNEK
A nordic walking gyakorlatilag
a sífutásból ismert mozdulatsor
száraz”, azaz hó nélküli változata
”
kevesebb ruhában és kellemesebb
hőmérsékleti viszonyok között.
Egy dolog azonban változatlan:
a botok szerepe. Viszont ezekkel együtt is rendkívül könnyen
elsajátítható mozgásforma, mely
– ugyancsak a segédeszközöknek
köszönhetően – relatíve alacsony
pulzusszámnál is intenzív és hatékony. A két segédeszköz ugyanis
leveszi a teher egy részét a csípőről, a térdekről, valamint a bokáról,
miközben – a karok, a vállak és a
hát folyamatos munkájával – jóval
több izomcsoportot mozgat meg.
Mindehhez azonban szükséges
egy minimális technikai tudás,
amit célszerű szakképzett oktatótól elsajátítani. Így garantálható

!

A derbit megelőzően labdarúgóink idén csak a Zalaegerszeg
otthonában játszottak bajnokit 10 000-nél több néző előtt
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a felsőtest megfelelő tartása,
valamint a karok és a kéz jól
kivitelezett mozgása.
MINDEN LÉPÉSSEL
EGÉSZSÉGESEBB
A nordic walking a futáshoz,
korcsolyázáshoz vagy kerékpározáshoz hasonló állóképességi
sport. Ennek megfelelően az
aerob és anaerob képességek
edzése központi eleme. Előbbi tekintetében a szervezet a
könnyen hozzáférhető oxigénkészleteket hasznosítja, valamint
a zsírtartalékok felhasználásával
nyer pluszenergiát – ezért is
alkalmas kiválóan a súlyfelesleg
csökkentésére. Mindemellett jól
edzi a keringési rendszert és a
tüdőt, javítja a robbanékonyságot és a testtartást. Bármely fittségi szinten és bármilyen intenzitással gyakorolható. A botok
használata pozitív hatással van
az egyensúlyra, a stabilitásra és
az erőre egyaránt. De a számlájára írják még a fertőzésekkel
szembeni jobb ellenálló képességet, a más mozgásformák
iránti fogékonyságot, a javuló
reakcióidőt és a nagyobb sebességet. Legnagyobb haszna
viszont vitathatatlanul a hosszú
és aktív élet lehetősége.

NORDIC
WALKING
A nordic walking és a gyaloglás közti különbség már
egyenes terepen is érzékelhető, de emelkedőkön
és lejtőkön ütközik ki igazán. Előbbinél a botokkal
lényegesen tempósabban
lökhetjük magunkat felfelé, míg utóbbinál ugyanezen eszközök veszik át a
testsúly egy részét, biztos
támaszt nyújtva ezzel a
stabil ereszkedéshez.

AZ ”ÉSZAKI GYALOGLÁS”
TÖKÉLETES VÁLASZTÁS MINDENKINEK, AKI SZABADBAN
ŰZHETŐ, KÖNNYEN ELSAJÁTÍTHATÓ, SPECIÁLIS FELSZERELÉST ÉS TECHNIKÁT NEM
IGÉNYLŐ MOZGÁSFORMÁT
KERES MAGÁNAK
55
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KOLBÁSZOS-ZÖLDSÉGES

TEPSIS
EGYTÁL
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HOZZÁVALÓK (2 SZEMÉLYRE):
+ 20 dkg grillkolbász
+ 25 dkg karfiol
+ 2 fej édesburgonya
+ 10 dkg zöldbab
+ 1 nagy fej lila hagyma
+ 3 evőkanál extraszűz olívaolaj
+ só, bors
+ 2 teáskanál szárított zöldfűszerkeverék
(oregánó, bazsalikom, kakukkfű ízlés
szerint)

ELKÉSZÍTÉS: 15 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

ELKÉSZÍTÉS

➊ Az édesburgonyát és a karfiolt tisztí-

FOTÓ: PYSZNY LÁSZLÓ

tás után darabold fel nagyjából 3-4 cmes darabokra. A lila hagymát vágd félbe
és szeleteld fel. Az olívaolajat keverd el
a fűszerkeverékkel. A sütőt melegítsd elő
200 fokra.
➋ Egy tepsin helyezd el a feldarabolt
zöldségeket, locsold meg a fűszeres olajjal, sózd, borsozd, és 15 percre told be
a sütőbe.
➌ Amíg sülnek a zöldségek, karikázd fel a
kolbászt, mosd meg a zöldbabot, s vágd
kábé 6–8 cm-es darabokra. Tegyél fel egy
lábosban főzővizet, amikor felforrt, dobd
bele a zöldbabot, főzd 3 percig, majd
szűrd le és hideg vízzel öblítsd le.
➍ Amikor a zöldségek megpuhultak, de
még nem barnultak meg, add hozzá a kolbászkarikákat, és grillezd készre az ételt.
➎ A legvégén keverd hozzá a főtt zöldbabot.

www.fradi.hu
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Hokicsapatunk hátvédjének és főzőgurujának,
Hegyi Ádámnak is az édesburgonya a kedvence
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OLASZ HIDEGTÁL MELLÉ

HÁZI GRISSINI
HOZZÁVALÓK:
+ 10 dkg teljes kiőrlésű liszt
+ 30 dkg finomliszt
+ 1,2 dl langyos tej
+ 1 csomag szárított élesztő
+ 1 dkg nádcukor
+ 1 dl langyos víz
+ 10 ml extraszűz olívaolaj
+ 2 kávéskanál só
+ egész mákszemek
+ szezámmag (elhagyható)
A hidegtálhoz:
+ különböző olasz szalámik
+ sonkák
+ olívabogyó
+ sajtok

!

Az Újpest elleni leghosszabb veretlenségi széria
22 meccses volt, méghozzá az első 22 közös meccsünkön
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ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 45 perc
SÜTÉSI IDŐ: 30 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

ELKÉSZÍTÉS

➊ 1 dl langyos tejben keverd el az

élesztőt és a cukrot, 10 perc alatt
hagyd felfutni.
➋ Egy nagyobb keverőtálba öntsd
bele a liszteket, a felfuttatott élesztőt, a vizet, az olívaolajat, a sót, és
gyúrj belőle sima tésztát.
➌ Letakarva keleszd duplájára,
majd lisztezett deszkán nyújtsd ki
fél cm vastagra, és vágj belőle fél
cm széles csíkokat. Készíts elő két
sütőpapírral bélelt tepsit, kézzel
sodord át a levágott grissiniket, és
rakd őket egymás mellé a tepsin.

57

➍ A maradék 0,2 dl tejjel kenegesd be a grissinik tetejét. Ha nem
csak sima változatot szeretnél sütni, most szórd meg mákkal és szezámmaggal.
➎ 190 fokos sütőben 12–15 perc
alatt süsd készre.

TIPP: Készítsd el saját fokhagymás-csilis olívabogyódat! 1-2 nappal a buli
előtt keverj össze 3-4 gerezd zúzott fokhagymát,
2-3 csilipaprikát, babérlevelet, fekete és zöld
olívabogyót, kevés extraszűz olívaolajat. Töltsd egy
zárható üvegbe és fogyasztásig tedd a hűtőbe.
www.fradi.hu
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GÁBOR REPÜL,
NÓRA SZÁRNYAL
Valovics Nóra és Thomann Gábor közel két évtizeddel ezelőtt a Ferencvárosban találkozott először, de csak néhány éve alkotnak egy párt. Egy
Nóra által tartott borkóstolón ismerkedtek meg, azóta elválaszthatatlanok, a télen megszületett kislányuk, Hanna Dorka is. A csöppség igazi
sportos családba érkezett, így várhatóan hamarosan állandó vendég lesz
a Groupama Arénában. SZÖVEG: BORSODI ATTILA

www.fradi.hu
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Valovics a Fradiban 8 NB I-es mérkőzésen
4 gólt szerzett
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Amióta februárban megszületett egykori
kézilabdázónk, Valovics Nóra és a korábban
szintén a Ferencvárosban futballozó Thomann
Gábor kislánya, Hanna Dorka, a fiatalok élete
egy csapásra új értelmet nyert. Az elsősorban
a kézilabdát és a labdarúgást szenvedélyesen
szerető pár mindennapjait azóta bearanyozza
a tüneményes kislány, akiről az édesanya azt
mondja: a mozgása alapján számára egyértelmű,
hogy Hanna sportoló lesz.
– Nem fogjuk semmilyen irányba erőltetni, de
az biztos, hogy kézilabdázik majd... – jelenti ki
nevetve ellentmondást nem tűrően Nóra.
S hogy az édesanya mire alapozza e kijelentését? A válasz egyértelmű, a génekre, hiszen a
sport világát ismerők körében mind a Valovics,
mind a Thomann név jól cseng. Nóra 1998ban került a Ferencvároshoz, s nem volt még
15 éves, amikor máris felnőtt NB I-es meccsen
léphetett pályára. Sőt, néhány hónappal később
már Bajnokok Ligája-mérkőzésen is játszott.
A fővárosi zöld-fehéreknél, ahol EHF Kupát-is
nyert, 2006-ig játszott, utána több csapatban is
megfordult, szerepelt Kiskunhalason – ott kétszer is –, majd Izlandon, Debrecenben, Szegeden, és legutóbb az MTK-ban.
Nóra a sportszeretetet édesapjától örökölhette, aki korábban bokszolt és focizott, ma pedig
tekézik, pingpongozik, manapság is mindennap
megy valamilyen edzésre. S persze szereti a
Fradit. Nóra arra is emlékszik, amellett, hogy
a csapat lelkes szurkolója, az édesapja az első
háziállatuknak, egy hullámos papagájnak is megtanította a Hajrá, Fradi!”-t...
”
Nóra ma is büszke arra, hogy a Ferencvárosban
kézilabdázhatott.
– Németh András nemcsak kiváló vezetőedző
és szakember, hanem remek pedagógus is.
Jól emlékszem például egy jelenetre, amikor a
lányokkal a jakuzziban ültünk, és egyszer csak
megjelent a mester, aki váratlanul a különböző
országok fővárosait kezdte kérdezgetni tőlünk.
Mivel egyet nem tudtam, annyira zavarba jöttem, hogy a következő egy hétben csak a fővárosokat magoltam. Nemcsak a kézilabdázással
kapcsolatban kaptam sokat, hanem fegyelmet,
alázatot, kitartást is tanultam tőle, a második
apám volt akkoriban – jegyzi meg a kézilabdázó.
A Thomann nevet hallva nem elsősorban a férj,
Gábor miatt kaphatják fel fejüket a sportrajongók. Bár ő is focizott a Fradiban, az ifjúsági

!

Thomann Antal 42 mérkőzésen 1 gólt szerzett
a Fradi színeiben
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BORKÓSTOLÓ

B csapatig vitte,
a nagypapa,
Antal az ötvenes,
hatvanas években bajnoki ezüsA fiatalok életében fontos szerepet
tig, két bronzig,
tölt be a kétszáz éves lovasberényi
illetve Magyar
borospincéjük is, ahol vendégeket foKupa-győzelemig
gadnak, sőt, néha még borkóstolókat
vitte. Gábort is
is tartanak. Ahogy Gábor mondja, ő
ő vitte le 1992is sokat segít, mert amíg Nóra beszél,
ben a Népligetbe
ő lelkesen kóstol... A pár mellesleg
edzésre. Sőt, a
évekkel ezelőtt egy ilyen borkóstolón
nagypapának és
ismerkedett össze, és azóta elválasztGábor édesapjáhatatlanok. A termőre fordult kapcsonak közel tíz évig
latnak a mosolygós Hanna Dorka a
Fradi-boltja volt
gyümölcse.
Pesterzsébeten.
Ifjabb Thomann
Gábor kisebb
kitérőkkel talált
rá a hivatására, illetve vissza a Ferencvároshoz. Egy évig
az Újpest játékosa volt – a liláknál bajnok lett az ifjúsági A
csapattal –, aztán mégsem a focit, hanem az egyetemet
választotta. Jogot tanult, de végül repülőgép-pilóta lett.
Már az egyetem mellett utaskísérőként dolgozott egy
légitársaságnál, majd elkezdte a pilótaképzést, 2016 óta
pedig már nagy gépet vezet. Már most több mint 2300
levegőben töltött óránál jár, az a célja, hogy minél hamarabb kapitány lehessen. A sport ma is központi szerepet
tölt be az életében.
– Minden kézilabda- és labdarúgómeccset megnézünk a
televízióban, a focimérkőzéseket leginkább Gabi miatt,
talán jobban is követjük az eseményeket, amióta együtt
vagyunk. Előfordul, hogy személyesen is kimegyünk egyegy összecsapásra, még Veszprémbe is el-eljutunk. Sokat
besegítenek a nagymamák, így mi is könnyebben tervezhetünk – fogalmaz Nóra. Hozzátéve, már várják a pillanatot, amikor hármasban járhatnak majd meccsekre.

NÉMETH ANDRÁS NEMCSAK
KIVÁLÓ VEZETŐEDZŐ ÉS
SZAKEMBER, HANEM REMEK
PEDAGÓGUS IS. FEGYELMET,
ALÁZATOT, KITARTÁST IS
TANULTAM TŐLE, A MÁSODIK
APÁM VOLT AKKORIBAN
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FOTÓSAROK
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Az Erste Liga alapszakasz-győzelméért járó Bíró László-vándordíj
az első csíki hokisztár és korábbi Fradi-játékos nevét viseli
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A HÓNAP FOTÓJA #
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A képen látható Rasmus Kulmala junior világbajnoki címet
szerzett Finnország válogatottjával 2014-ben
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# TECHNIKA

1

DIZÁJN
A LAKÁSBAN
SZINTE MŰTÁRGY LEHET EGY JÓL KIVÁLASZTOTT
BÚTOR, ÉRDEMES OKOSAN DÖNTENI.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KALMÁR VIRÁG

[ 1 ] The Frame tévé
A Samsung Frame tévéin futó alkalmazás
lényege, hogy ki"
kapcsolt" állapotban
festményeket mutat,
melyek egy hatalmas
adatbázisból választhatók ki. Érdemes
hozzá speciális tartót
is vásárolni, hogy igazán élethű legyen.
399 000 Ft-tól

[ 2 ] Ultrabook
Ma az egyik legszebb
ultravékony és könynyű (1,2 kg) notebook
a piacon az Acer
Swift 7, ráadásul
brutális akkumulátorkapacitással.
A klasszikus fekete
verzió mellett aranykivitelben is rendelhető.
399 900 Ft

alza.hu

acer.hu

www.fradi.hu

FIN_062-065_ZF_1911_TechnikaDesign_3.indd 62

2

62

!

A derbire eladott jegyek árából klubunk jegyenként 100 forintot
ajánlott fel a Heim Pál Gyermekkórház számára
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TECHNIKA #

6
3

5

4

7
[ 3 ] Ütésálló telefon
Voltak a piacon ütésálló telefonok, de a
dizájnhoz vajmi kevés
közük volt, inkább
bumfordiak voltak.
Most végre itt a
közös nevező: a
CAT S52, mely egy
másfél méteres esést
is simán kibír, plusz
por- és vízálló.
179 900 Ft

[ 4 ] Vendégággyá
nyitható szófa
A kinyitható vendégágyak ritkán szépek. Ez a dizájnszófa
üdítő kivétel. Oldalsó
karfái lecsukhatók,
így egy kisebb alkalmi vendégággyá
alakítható. Legközelebb a bécsi xxxlutz
áruházban kapható.
999 euró

[ 5 ] Fotel
A Reno szék billenő
funkcióval egy igazi
ikonikus fazon, ezúttal elegáns frissítéssel. Természetesen
nekünk a zöld a kedvencünk, de kapható
más árnyalatokban
is. Ára a szövettől
függő:
484 900 Ft-tól
607 400 Ft-ig

[ 6 ] Okoskarkötő
Az okosórák egyre
nagyobbak, de a
Honor Band széria
maradt a karkötőkre
hajazó stílusnál.
A Band 5 véroxigénszintet és pulzust
folyamatosan mér,
10 különböző mozgásformát támogat, s
50 méterig vízálló.
13 900 Ft

[ 7 ] Kerékpárkerék
falióra
Indusztriális berendezéshez tökéletes
ez a fém biciklikerék
falióra. Tour de
France-rajongó
barátainknak talán
az egyik legjobb
ajándék, amit idén
karácsonyra el tudunk képzelni.
169 900 Ft

edigital.hu

xxxlutz.at

boconcept.com

euronics.hu

butopea.com

!

Jégkorongcsapatunk 2000-et követően először lépett pályára Rittenben
a bajnokcsapatok számára kiírt Kontinentális Kupában
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[ 8 ] Autós
játékhoz kormány
Valódi Ferrari 250
GTO Wheel mintájára készült fakormány
8:10-es méretarányban, hivatalos Ferrari-licenccel.
135 390 Ft

[ 9 ] Gamermonitor
Az ívelt Acer Nitro
27 colos monitoron
még élethűbb a
játék, csak bele ne
szédüljünk. Persze
dolgozni, tévézni is
jó lesz rajta.
118 180 Ft

[ 10 ] Retró konzol
620 beépített
játékkal

[ 11 ] Game
over bögre

[ 12 ] Tronica Monkey
Kingdom MK-33

Annak idején nem
adatott meg ez a
konzol? Most 620 (!)
játékkal kapható igen
kedvező áron.

Ha még egy kávé
erejéig sem tudsz elszakadni a konzoltól,
erre van szükséged.
Karácsonyi ajándéknak is tökéletes.

A kvarcjátékok korszakának kedvence
volt, amit most használtan megvehetsz,
csak kezdj el időben
keresgélni.

alza.hu

emag.hu

6600 Ft

1990 Ft

20–40 000 Ft között

esperanzabolt.hu

hobbyrendeles.hu

vatera.hu

GAME OVER

FÜGGŐ VAGY? VAGY EGY BARÁTOD AZ? LEPD MEG VALAMI
VICCESSEL, VAGY VALAMI IGAZÁN KOMOLY AJÁNDÉKKAL!

9
8

10

11
12
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A derbin több új játékot is kipróbálhattak a szurkolók, úgymint
a footdarts, a biliárdfoci
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[ 13 ] Elite 2
kontroller
Novembertől lesz
kapható az Xbox
ultraérzékeny kontrollerének második
kiadása.
Ára még
nem ismert

[ 14 ] Mini retró játék

[ 15 ] Póló

Ezen a szinte tenyérnyi játékon több
tucat klasszikus, retró
konzoljáték játszható.
A retró játékok szerelmeseinek lesz kedves
meglepetés.

Hihetetlen, de máig
futó játék, folyamatosan jönnek ki a
frissítések. Az 1985-ös
Super Marió-s pólónak
biztos örülni fog, aki
anno függő volt.

6600 Ft

[ 16 ] Plants
vs. Zombies Battle
For Neighborville
Októberben érkezik a legújabb rész
(Xbox-ra, PC-re és
PS-re is), mellyel a
család együtt játszhat. 12 890 Ft

[ 17 ] Gamer
fejhallgató
Tökéletes hangzás
és kommunikáció a
velünk játszó barátokkal. Zöld színben
is kapható az Asus
Cerberus 2.
28 990 Ft

34 990 Ft

xbox.com/hu-HU

konzolokszervize.hu

amazon.co.uk

www.konzolvilag.hu

eshop.asus.com

14

13

16
17
15

!

Az ősszel már nemcsak a VIP-ben, de a családi szektornál is
van lehetőség Xbox-on kipróbálni a legújabb FIFA-játékot
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Labdarúgóink 1936/37 telén Lisszabonban a Belenensest 2-0-ra
verték, a lisszaboni válogatottól azonban 8-2-re kikaptak
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Lisszabon

UTAZÁS #

ÍZIG-VÉRIG
MEDITERRÁN

HIÁBA NEM JUTOTT NEKI PARTSZAKASZ A FÖLDKÖZI-TENGER
MENTÉN, LISSZABON TISZTELETBELI TAG A DÉL-EURÓPAI
ORSZÁGOK SZÍNES, IZGALMAS, SOHA MEG NEM UNHATÓ
VÁROSAINAK KLUBJÁBAN. ÉRZŐDIK EZ TÖRTÉNELMI VONÁSAIN,
HAGYOMÁNYAIN ÉS ILLATAIN EGYARÁNT. EZ AZ A HELY, AMIT
NEM EGYSZERŰEN LÁTNI KELL, ÁT KELL ÉREZNI.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZITA MÓNIKA
MINDIG VISSZAVÁR
Akárcsak Róma, a portugál főváros is 7 dombra épült, ami tökéletes alapot ad a romantikus
hangulathoz. Lisszabon Európa egyik legkellemesebb klímájú térségében található: tavasztól
őszig száraz és meleg az idő, télen pedig – noha
sokszor fúj a szél – enyhe a levegő. A napsugarak mellett a helyi embereknek van hosszú
tengerpartja, dicső múltja, látványosan fejlődő
gazdasága, no meg világraszóló futballja, így
nem is csoda, hogy mediterrános könnyedséggel
állnak az élethez – annak minden velejárójával.
Aki idelátogat, azonnal megérzi az életigenlést,
a szentimentalizmust és a déli könnyedséget,

ami a szürke hétköznapokat is megszínesíti. És még egy dolgot:
a terek tekintélyét. A város ugyanis tele van utóbbiakkal, itt
kisebbekkel, amott nagyobbakkal, de valamennyi arra szolgál,
hogy életre keltsen egy-egy fontos momentumot a portugálok
történelméből. A Praca dos Restauradores például azt, amikor
a 17. század derekán az ország függetlenségi harcokat kezdett
Spanyolország ellen. A Praca Rossio a maga különleges kövezésével és magas emlékműve pedig arra emlékeztet, hogy a 19.
században portugál király volt Brazília első császára.
MINDIG FELJEBB
És ha már a Rossio téren járunk: innen tökéletesen bejárható a
belváros egésze. És mivel Lisszabon telis-tele van dimbes-dombos kis utcákkal és lépcsőkkel, érdemes néha fentről lefelé pász-

AZ EGYIK ELSŐ FELADAT
A LISSZABONBA ÉRKEZŐKNEK,
FELKAPASZKODNI EGY ÓDIVATÚ,
SÁRGA 28-AS VILLAMOSRA.
A KÍVÜL-BELÜL MÚLTIDÉZŐ
JÁRMŰ OLYAN SZŰK UTCÁKON
VISZ ÁT, HOGY KINYÚJTOTT
KARRAL SZINTE ELÉRHETJÜK
A HÁZFALAKAT, AZ ABLAKOKON
PEDIG BELESHETÜNK AZ OTT ÉLŐK
MINDENNAPJAIBA

!

Focicsapatunk a Sportingot 1928-ban 6-0-ra verte, 1937-ben
viszont kettős emberhátrányban 2-0-ra kikapott
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tázni a várost, a háztetőket és a közeli óceánt. Az egyik ilyen egy
kis park, a Miradouro de São Pedro de Alcântara, ami könnyen
megközelíthető a Rossiótól. Ez egyébként egyben Bairro Alto
része is, mely az alsó negyedet jelentő belváros feletti dombokat fogja egybe. Itt napközben a csendesen kanyargó utcákon
kellemes sétákat tehetünk a bájos házak, kis erkélyeken száradó
ruhák és csoportokban ücsörgő idős helyiek között. Ennél jóval
nyüzsgőbb az Alfama negyed, a legöregebb mind közül, melynek sikátoros, kicsi boltokkal teletűzdelt utcácskáin, a középkorból megmaradt emlékek ölelésében lehet igazán átérezni a város
varázsát és a történelem szellemét. És még mindig van feljebb.
A belváros szívéből elérhető Santa Justa felvonó igazi látványossággá nőtte ki magát, melynek oka a tetejéről nyíló varázslatos
panoráma. Csakúgy, mint a Castelo de São Jorge (azaz a Szent
György vár), mely Lisszabon egyik legjelentősebb műemléke.
Innen is csodálatos kilátás nyílik az Alfama negyedre és a Tejo
folyóra. A látogatásra érdemes vallási épületek sorába beletartozik még a jezsuiták által épített, gazdagon díszített Szent Rókus-
templom és a másik véglet, a Sé de Lisboa, azaz a Lisszaboni-katedrális, mely szerényen magasodó falain barokk, neoklasszicista
és gótikus jegyeket is visel. De a Lisszabon-túra nem lehet teljes
a Belém-negyed és annak két jelképe, a csodálatos kőfaragásokkal teletűzdelt Szent Jeromos-kolostor és az annak szomszédságáben álló Belém-torony nélkül, melyek együttese az UNESCO
világörökségi listáján szerepel. Előbbi jelentőségét jól mutatja,
hogy itt található a nagy felfedező, Vasco de Gama sírja is.
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A LEGJOBB KALAUZ
A PORTUGÁL
SZÓRAKOZÁSHOZ A FADO,
A LEGHAGYOMÁNYOSABB
PORTUGÁL ZENE, MELY
A NEMZETI KARAKTER
ALAPJÁT ADÓ FATALIZMUS
ÉS AZ IGAZÁN MÉLYRŐL
JÖVŐ FÁJDALOM
KIFEJEZŐJE
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Az 1928-as, Sporting elleni meccsen Takács II mesterhármast
szerzett, míg csapatunk teljesítményét az angolokéhoz mérték
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MÁS, MINT A TÖBBI
Egyedülálló még ebben a városban, hogy valamilyen formában minden sarkon megjelenik a
művészet. Míg a főbb terek és utcák fekete-fehér
mészkővel és mindenhol sajátos mozaikmintákkal vannak kirakva, a Bairro Altóban és a várba
vezető utcákon izgalmas faldekorációkkal találkoztunk. És ezt az élményt fűszerezi meg a helyi
gasztronómia. A hagyományos portugál étkezés
bőséges, több fogásból áll, és biztosra vehetjük,
hogy magasra púpozott tányérokban szolgálják
fel nekünk mindegyiket az éttermekben. Számtalan helyi ételkülönlegesség van, de van egy, mely
minden portugál közös kedvence. Ez a bacalhau,
vagyis a szárított, sózott tőkehal. Egy turista
sem távozhat úgy Portugáliából, hogy meg ne
kóstolná.
A FALAKON TÚL
Ha pedig időnk engedi, mindenképp látogassunk
el a körülbelül háromnegyed órára fekvő kisvárosba, Sintrába, mely a portugál királyok nyári
székhelye volt. Elhelyezkedése, környezete és a
palotából nyíló kilátás egyszerűen lélegzetelállító.
A dzsungelszerű lépcsőt megmászni pedig, ami
a várfalhoz vezet, valódi élmény. De nem kevésbé izgalmas Cascais sem, mely Lisszabon szép
partszakaszokkal megáldott külvárosa. Érdemes
sétálni egyet a kikötő környékén, még a Boca do
Infernón is túl. Innen kezdődik ugyanis az óceán
vonalát végigkövető, 7 km hosszú bicikliút, mely
csodás zöld övezeten visz keresztül. Valószínűleg
ezek miatt is tartják úgy, hogy Lisszabont nem lehet teljesen felfedezni. Mindig új és új élmények,
rejtett utcák és szépségek mutatják magukat,
akárhányszor csak visszatérünk.

!

Az 1936–37-es túra spanyolországi meccseit a polgárháború
miatt törölték, Lisszabonba is késve érkezett a focicsapat
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# ÖRÖKZÖLD

AZ ERŐCSATÁR

”Szép embernek” mondták a hozzá hasonlót a korban. Számtalanul rúgta a gólokat
a Fradiban 1945–47 között, csak az idegeivel bírt nehezen. Eladták Olaszországba,
majd az USA-ban élt, hét gyermeket nevelt, s hibátlan magyar maradt. Mike-Mayer
Istvánra emlékezünk. SZÖVEG: N. PÁL JÓZSEF
BIVALYEREJŰ FIATAL FÉRFI volt a
fotók tanúsága szerint, 176 centijéhez
(ez magasnak számított a korban!)
77 kiló járt, aminek jó része izmot
jelentett alighanem. Robusztus alkata,
játékának modora a harmincas–negyvenes évek angol erőcsatárára, Ted
Drake-re emlékeztetett sokakat, aki a
WM-rendszer elterjedésének nyomán
az őt fogó visszavont centerhalfot (középhátvédet) letarolta szinte, ahogy
mindenkit elgázolt, aki vele szembejött. Nagy erejéről, tankszerű mozgásáról, gyilkos lövéseiről szólnak a
visszaemlékezők, s még arról is, hogy
nem volt egyszerű dolog elviselni őt.
Erős három (inkább kettő) évet töltött
a Fradiban csupán, az 1944 (inkább
1945) és 1947 közti csapat alaptagja
volt, ám lénye futball- és klubtörténeti
jelentőségét vitatni nem érdemes.
Mert aki – jó két év alatt – 106 mecscsen 110 gólt szerzett (ebből 80 találkozón 93 esett bajnokin), nem lehetett
akárki, ez bizonyos. Hova lett, miért
tűnt el huszonhárom évesen, a história
fogós kérdései közé tartozik, mivé
lesz, ha marad, nem megválaszolható,
elment, fogadjuk el, ám hogy személye nyomot hagyott, aligha tagadható.
Egy 1994 januárjában, halála évének
elején megjelent interjút olvasok többedszerre már – Pajor-Gyulai László
beszélgetett vele –, s egyik ámulatból
a másikba esem. Van valami bűvölő
elevensége e társalgásnak ugyanis.
Ritka egyenes, őszinte ember szól,
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ez egyértelmű, róla elhiszem, hogy
nem lódít, nem szépít, szavaiban
nemcsak az épen maradt öntudat,
de az életszerű arányérzék, no meg
a megőrzött vagányság is tetten
érhető. Labdarúgó-pályafutásáról is
beszél kendőzetlenül, ám azt mondja, legnagyobb sikerének hét (egy
leány s utána hat fiú), a maga terén
sokra jutott gyermekét tartja, s épen
őrzött magyarságát, ha hazáját nem
látta 1947 után, akkor is. S ami ritka az
emigrációban, valamennyi gyermek jól
beszél magyarul.
S azt is mondta másutt, hogy a legidegesebb ember volt, aki magyar
pályára kifutott. Tény: lobbanékony
lehetett, sokakkal összeveszett,
Sárosi Györgyöt, a nála tizenkét évvel
idősebb világklasszist, sőt edzőit is elküldte játékosként a jó fenébe, és sem
a vezetők, sem az edzők, sem társai
nem rajongtak érte általában.
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Már a Fradiban való fellépése – 1944
augusztusában, a Szent László Kupán
– is rendhagyóra sikerült. A Gammából jött, első meccsét játszotta új csapatában, s edzőjét, a durván viselkedő
Berkessy Elemért majd’ megverte
dühében. Hónapos eltiltás lett a vége,
mire ő felpakolva családját vidékre
költözött. Háborús volt az idő, nem is
játszott ’45 májusáig, aztán beindult a
szekér. Az átmenetileg haloványabb –
’45 áprilisában betiltással fenyegetett
– Fradi oszlopa lett, szórta középcsatárként a gólokat, ’45-ben – fél év
alatt – 28-at, a 45/46-os bajnokságban 43-at, egy év múlva – többször
jobbszélsőbe kényszerítve már – 22-t
vágott. Volt, hogy öt-hat gólt szerzett, ötször négyet, hétszer hármat,
a válogatottba is bekerült (négyszer
játszott, s a lövése ’47 júniusában,
Belgrádban a hálót szakította ki, szó
szerint), ám az év nyara e ragyogóan
indult pálya honi hattyúdala lett.
Ama nevezetes – Puskás, Szusza
és Mészáros vendégszereplésével
megesett – mexikói Fradi-túrán ő is
a gárda tagja volt, s az edzővel – a
csak pár hónapot a csapatnál töltött
Opata Zoltánnal – való összetűzése
mindent megváltoztatott. Történt,
hogy a tréner jobbszélsőt játszatott
újra vele, ami a gólfelelős identitásával
bíró középcsatárnak nem volt ínyére
persze, így a kezdő sípszót követően
tüntetően a fűre ült, s a kérdésre – mi
ez? – így válaszolt: nincs elég levegő!

Miután magyar állampolgárságától megfosztották,
a Napoli és a Genoa játékosa is volt
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Hazatérve szerepelt még három bajnokin, aztán a nehéz embert” eladták
”
a vezetők. Nem akart – sokakkal ellentétben – külhonba menni mindenáron,
játszhatott volna az MTK-ban is, ám a
Fradi a Bologna ajánlatát fogadta el.
Lehet, nélkülözhetőnek vélték ekkorra
már, hisz a csapathoz Deák Bamba, az
1945/46-os bajnokságban 66, a következőben meg 48 gólt vágott szentlőrinci csodacsatár érkezett éppen, aki
Mikével ellentétben igen jámbor volt
általában. Vele 1948/49-ben csúcsra
ért a gárda, 140 góllal, tizenegy pont
előnnyel lett bajnok (Deák 59 találatig
jutott), Mike meg olasz honban kereste már közben a kenyerét. Nem akart
kint élni végleg, de ’48-ban csupán
hazautazó vízumot adtak volna neki,
gyanút fogott, hogy nem mehetne
vissza már, maradt tehát. Több itáliai
csapatban játszott ’55-ig, majd kisebb
gárdákat edzett, aztán ’64-ben az
USA-ba költözött. Ott élt haláláig –
szenteste ment el, 1994. december
24-én –, magyarnak megmaradva, s –
az említett interjú is tanúsítja – békével
a szívében immár.
Mike István a magyar futball 1945–50
közti, keveset emlegetett idejének re-
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NEM AKART KINT ÉLNI VÉGLEG,
DE ’48-BAN CSUPÁN HAZAUTAZÓ
VÍZUMOT ADTAK VOLNA NEKI, GYANÚT
FOGOTT, HOGY NEM MEHETNE VISSZA
MÁR, MARADT TEHÁT. TÖBB ITÁLIAI
CSAPATBAN JÁTSZOTT ’55-IG, MAJD
KISEBB GÁRDÁKAT EDZETT, AZTÁN
’64-BEN AZ USA-BA KÖLTÖZÖTT
ményt ígérő egyénisége volt. Első válogatottságáig Mayer néven szerepelt,
s Kubalával, Schubert Gyulával (a ’49.
május 4-i supergai repülőszerencsétlenség egyik magyar áldozatával) játszott egy csatársorban ifjabb korában
még. Fölvethető: az 1947–49 közt így
vagy úgy külföldre szakadt játékosokból (Kubala, Mike, Nyers) egy világverő csatársor is kitelt volna akár, miként
az is, mire megyünk azon a vébén (az
1950-esen), amin – valljuk be: politikai
ok miatt – nem indultunk el, s mekkora
volt a magyar futball ereje abban az
időben, ami az Aranycsapat – a világ
labdarúgásának mintát adó gárda –
föllépését előlegezte már.
Lett volna-e helye az 1924-ben
született Mikének e csapatban, nem
tudom. Vélem, inkább nem, hisz
öntörvényűségét, az alkalmazkodóképesség teljes hiányát az új módi

Fiát, Miklóst hívta az AC Milan is, ám ő testvérével, Istvánnal
együtt végül amerikaifutball-karriert csinált az NFL-ben
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aligha tolerálta volna, no meg a futball
is változott akkorra. Az Aranycsapat
óriási találmánya az volt ugyanis, hogy
a jó évtizede dúló rendszervitát” (ha”
gyományos módi vagy WM-rendszer)
megkerülve adott a futballtörténetnek
új fordulatot visszavonhatatlanul.
Ez a csapás nem Mike István habitusának, játékának kedvezett volna már, s
hiszem, tudta ezt. Játékának a kard
”
ki kard” modora lehetett a lényege, az
őszinteség, ezért beszélt idősödőben
oly nyugalommal, békességben életéről is. Ahogy ő játszott egykor, nem az
új, technikára, furfangra építő módihoz
tartozott, s távozóban alighanem
belátta ezt. Így csak” a Fradi és a
”
labdarúgás fejlődéstörténetének egyik
korszakjellemző ikonja ő, aki lehiggadva, megbölcsülve a messzi idegenben,
tartásból, emberségből is leckét adott
nekünk.

www.fradi.hu

2019. 10. 22. 11:38

# SPORT&EGÉSZSÉG

MAGASABB
FOKOZATBA

Van, hogy a legkitartóbb edzésmunka és az alapos mentális felkészülés mellett is
hiányzik egy picike plusz, amivel az áhított cél elérhető. De a szervezet önmagától már nem képes feljebb kapcsolni. Ilyenkor kell rátenni még egy lapáttal. Vagy
inkább egy kanállal. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA
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Ha inkább édességre vágynál, nézz be a Fradi Shopba,
ahol most már többféle csokoládé közül is válogathatsz
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REFLEKTORFÉNYBEN
Az elmúlt évtizedben rohamos ütemben növekedett az
étrend-kiegészítők iránti kereslet mind a rendszeresen
nem sportoló fogyasztók, mind a profi szinten ebből
élő versenyzők körében. Ennek egyik fő oka – a szervezet tápanyagraktárainak szinten tartása mellett – a
közvetlen és közvetett teljesítményfokozás. Még úgy
is, hogy egyelőre kevés anyag ilyen irányú hatásáról
vannak egyértelmű bizonyítékaink. A piacon sok
”
teljesítménynövelést ígérő készítmény található, melyeket ergogén anyagoknak nevezünk. Ezekben olyan
hatóanyagok vannak, melyeket a szervezet amúgy
képes előállítani, de nem a szükséges dózisban – ilyen
például a koffein, a taurin, a nátrium-bikarbonát és a
kreatin. Utóbbiak azért is jó példák, mert esetükben
sikerült igazolni a teljesítményfokozó hatást” – segít keretbe foglalni a táplálkozáson keresztül legális
módon megvalósítható teljesítményfokozás alapjait
egészségtudományi szakértőnk, dr. habil. Fritz Péter.
RÉGI JÓ ISMERŐS
Azért, hogy jobban megértsük, hogyan is működnek
ezek a hatóanyagok, vegyük górcső alá az egyik
legismertebbet, a koffeint. Előnye – mely fél–egy
óra elteltével pszichológiai és fiziológiai szinten is
megmutatkozik –, hogy stimulálja a központi idegrendszert, valamint a szív- és érrendszert, növelve
ezzel az éberséget és a koncentrálóképességet. Ez
pozitív a teljesítőképességre nézve, hiszen javul a
koordináció, a koncentráció és a reakció. Ehhez pedig
megnövekedett adrenalinkiáramlás is hozzájárul. Az
adrenalin és a koffein serkenti a zsírégetést, így az
értékes” szénhidrátok megtakarítására kerülhet sor.
”
De ne feledkezzünk meg a koffeint kísérő kedvezőt”
len jelenségekről sem, melyek fellépése egyénenként
rendkívül eltérő” – árnyalja a képet a szakember,
előrevetítve: rendkívül fontos, hogy megfelelő időzítéssel és dózisban vigyük be a tápanyag-kiegészítőket szervezetünkbe. Ha túllépjük a testtömegkilo
”
grammra vetített 3–6 mg-ot, akkor olyan tünetekkel
kell számolnunk, mint gyomoridegesség, emésztési
zavarok, fejfájás, álmatlanság, remegés vagy idegesség. 10–15 mg pedig – ami koffeintablettával könnyen
és gyorsan elérhető – olyan veszélyes, a sportolók
számára akár végzetes mellékhatásokkal is járhat,
mint a szívritmuszavar vagy az enyhe hallucináció.”
CSAK ÓVATOSAN
Hiába a folyamatosan növekvő népszerűség, az
étrend-kiegészítők jogszabályi környezete még elég
hézagos. Ehhez adódik hozzá, hogy a sportolók
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130 éve született Schlosser Imre, aki 348 díjmérkőzésen 444-szer
talált be, amivel a 3. legjobb góllövőnk az örökranglistán
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A KREATIN KIZÁRÓLAG
INTENZÍV TERHELÉSNEK
KITETT SPORTOLÓKNÁL
JAVASOLT, MÍG A NÁTRIUMBIKARBONÁT AZON VERSENYSPORTOLÓK SZÁMÁRA
ÍGÉRETES, AKIK NAGYON
INTENZÍV, RÖVID IDEJŰ
ANAEROB TERHELÉSNEK
VANNAK KITÉVE
nehezen igazodnak el a gazdag termékkínálatban, és nem
tudják, hogy melyik típust hogyan lehet biztonságosan
alkalmazni. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy
”
minden versenyzőnek orvossal vagy dietetikussal történő
konzultáció alapján, egyéni szükségleteit szem előtt
tartva kell és szabad az étrend-kiegészítőket beemelnie
az étrendjébe” – figyelmeztet a szakember, aki a sokszor
hangoztatott aranyszabály ellenére is tapasztalja, hogy
a versenyzők a maguk legjobbnak gondolt tudásával
spórolják meg a szakavatott segítséget. Némely sportoló
”
hajlamos túlbecsülni a saját táplálkozási ismereteit, vagy
– ami még rosszabb – helytelen ismeretekkel rendelkezik,
amivel komolyan megnöveli a hiányos táplálkozás vagy
túladagolás veszélyét. Márpedig nincs az a kontextus,
melyben az ilyen rizikó vállalható vagy elfogadható.”

Nagy szakértelemre van
szükség annak megállapításához, hogy a sportolók
számára mely étrend-kiegészítők megfelelők, hogyan lehet őket integrálni
a sportoló étrendjébe, és
hogyan lehet biztosítani,
hogy az étrend-kiegészítő fogyasztásából adódó
teljesítménybeli előnyök
meghaladják a lehetséges
negatív mellékhatásokat.
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SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő
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# 13+1

FRANCK
BOLI

1. Miként telt a gyerekkorod, hogyan
lettél futballista?
Elefántcsontparton nőttem fel,
édesapám, a negyvenötszörös francia válogatott Basile Boli hatására
kezdtem el a labdarúgást, gyerekként természetesen ő volt a kedvenc
játékosom, sőt a példaképem. A
nagybátyám vitt el Párizsba, hogy
ott focizhassak, így a PSG lett a kedvenc csapatom.

Jó az NB I színvonala, nem véletlen,
hogy egymást követő második évben
szerepel magyar csapat az Európa-liga csoportkörében.
7. A csapatból kivel töltöd a legtöbb
időt a tréningeken kívül?
Tokmackal. Még Norvégiából ismerjük
egymást, ráadásul Budapesten egy
helyen bérlünk lakást.
8. Milyen autóval közlekedsz?
Semmilyennel... Csapattársam és
szomszédom, Tokmac fuvaroz, így
nem kell a dugóval bajlódnom.

2. Kit tartasz a világon a legjobb
futballistának?
Messi és Ronaldo magasan a legjobbak.

A totó
hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek.
Ezúttal labdarúgócsapatunk
elefántcsontparti
csatárát, Franck
Bolit faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

FRANCK BOLI
Született:
Yamoussoukro / Elefántcsontpart
1993. október 7.
Magasság, testsúly:
180 cm, 77 kg
Klubjai:
Stabaek (norvég), Liaoning Whoxin
(kínai), Aalesund (norvég), Stabaek
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3. Hogy érzed magad a Fradinál?
Gyorsan sikerült beilleszkednem. A
klub minden téren abszolút profi, a
létesítmények tökéletesek, nagyszerű
érzés a Fradi játékosának lenni.

9. Kedvenc ételed, italod?
Sült banán és víz.

4. Milyen hatással van rád a Fradimeccsek hangulata?
Nagyon szenvedélyesek a Fradi
szurkolói, lenyűgöző koreográfiákat
csinálnak a mérkőzésekre, és felejthetetlen, ahogy kiálltak mellettünk,
amikor itthon vereséget szenvedtünk
a Dinamo Zagrebtől. Az is fantasztikus
érzés, amikor meccs után egy-egy aláírás vagy fotó kedvéért várnak minket
a bejáratnál.

11. Kedvenc filmed, színészed?
Filmben a Kiképzés, a színészek közül
pedig Denzel Washington.

10. Milyen zenét hallgatsz?
Francia zenéket minden mennyiségben.

12. Megszoktad már a budapesti
életet?
Gyönyörű város, rengeteg látnivalóval, még bőven van mit megismernem
belőle, ebben a csapattársaim is segítenek majd, ha lesz egy pici szabadidőnk.

5. Mit tartasz a csapat legnagyobb
erényének?
Az összefogást, egységesek vagyunk,
tudunk egymásért, a klubért küzdeni.
6. Az NB I előtt megfordultál más
futballkultúrákban is. Milyennek
ítéled a magyar bajnokságot, hova
helyezed az európai futballtérképen?
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13. Közeli és távoli céljaid?
A lehető legtöbb gólt szerezni a Fradiban, megnyerni a bajnokságot, és
minél több pontot szerezni az Európa-ligában. Ha ezek megvalósulnak,
akkor távolabbra is tekinthetek.
+1: Életmottód röviden?
Küzdj az álmaidért!

2018-ban úgy lett a norvég bajnokság gólkirálya 29 meccsen
szerzett 17 góllal, hogy a csapata a kiesés ellen küzdött
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Volkswagen Fan Assist
A világ első szurkolói asszisztense

Az UEFA-val kötött hosszú távú együttműködésnek köszönhetően
a Volkswagen mostantól nemcsak az utakon, de a nemzetközi válogatott
labdarúgó mérkőzések nagy pillanataiban is önnel lesz, köszönhetően
a szurkolók számára készült legújabb fejlesztésünknek, a Fan Assistnak.
Azonban szurkolói asszisztensünk, szemben a modelljeinkben található
innovatív megoldásokkal, mint például a Park Assist, a Side Assist vagy
Lane Assist, nem a vezetési komfortot fokozza, hanem a meccsélményt
hozza közelebb mindenkihez. Különleges asszisztensrendszerünkkel
elsőként az Európa-bajnokság selejtezői során találkozhat.
További részletek a labdarugas.volkswagen.hu oldalon.
A Fan Assist funkció nem a szériafelszereltség része és extraként sem
rendelhető, hiszen a szurkolói asszisztenst nem a Volkswagen
modellekben kell keresnie.

HIVATALOS MOBILITÁSI PARTNER

