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Október

FÉRFI TORNA
Október 4–13.: világbajnokság, 
Stuttgart (Németország) – Ryan 
Sheppard

FÉRFI LABDARÚGÁS
NB I
Október 5.: Honvéd–FTC 
Október 19.: FTC–Újpest
Október 26.: Fehérvár–FTC
EURÓPA-LIGA
Október 3.: FTC–Ludogorec
Október 24.: CSZKA Moszkva–FTC 
MAGYAR KUPA
Október 30.: 7. forduló

NŐI LABDARÚGÁS
NB I
Október 19.: FTC–Szent Mihály Szeged 
Október 26.: FTC–MTK

NŐI KÉZILABDA
NB I 
Október 15.: Szent István SE–FTC
Október 25.: FTC–Moson magyar óvár

BAJNOKOK LIGÁJA 
Október 5.: Vipers–FTC 
Október 13.: FTC–Metz
Október 19.: FTC–Podravka Vegeta 

FÉRFI KÉZILABDA
NB I 
Október 5.: FTC–Orosháza 
Október 11.: Balatonfüred–FTC 
Október 19.: FTC–Budakalász

FÉRFI JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Október 2.: DEAC–FTC
Október 4.: Vasas–FTC 
Október 6.: FTC–Hokiklub Budapest 
Október 11.: Csíkszereda–FTC 
Október 12.: Gyergyó–FTC 
Október 25.: FTC–Fehérvári Titánok 
Október 28.: FTC–Újpest

KONTINENTÁLIS KUPA 
Ritten (Olaszország)
Október 18–20.: Ritten Sport (ITA), 
Olimpija Ljubljana (SLO), valamint  
a B selejtezőcsoport győztese

TEKE
Szeptember 30. – október 5.: Férfi NBC 
Kupa, Brod (Horvátország)
FÉRFI SZUPERLIGA
Október 12.: Répcelaki SE–FTC 
Október 19.: FTC–Kazincbarcikai VTSE
Október 26.: FTC–Nyíregyházi TK
NŐI SZUPERLIGA
Október 13.: Rákoshegyi VSE–FTC
Október 20.: Szentesi TSE–FTC
Október 26.: FTC–Bátonyterenyei TK-
Viktória

TRIATLON
Október 5.: paratriatlon 
világkupa, Alanya (Törökország) – 
Lévay Petra
Október 19.: paratriatlon 
világkupa, Funchal (Portugália) – 
Lévay Petra
Október 20.: duatlon rövidtávú 
ob, Székesfehérvár – Berekméri 
Levente

FÉRFI VÍZILABDA
OB I 
Október 5.: Debrecen–FTC
BAJNOKOK LIGÁJA
Október 9.: Hannover–FTC
Október 19.: FTC–Marseille
Október 30.: FTC–selejtezőkör nyertese

NŐI VÍZILABDA
OB I
Október 5.: Szeged–FTC 
Október 9.: FTC–III. Kerületi TVE
Október 12.: Honvéd–FTC
Október 19.: FTC–Szentes

KERÉKPÁR
Október 6.: IV. Brigetio 
Országúti és MTB 
Időfutam, Komárom
Október 10.: MKSZ 
– KOMÉTA – Újbuda 
kritérium liga, 
Kamaraerdő

BIRKÓZÁS
Szeptember 28. – október 3.: U23-as 
világbajnokság, Budapest – Váncza 
István, Bak Gergely, Szabados Noémi

MENETREND #

3 www.fradi.hu! Az úszó-, a szinkronúszó-, a triatlon-, a férfi, női és akrobatikus 
torna, valamint a vívószakosztály is toboroz az ősszel

ATLÉTIKA
Augusztus 31. – szeptember 1.: 
SZUPERLIGA, Budapest 
(Lantos Mihály Sporttelep)
Szeptember 7–8.: CSAPATBAJNOKI 
DÖNTŐ, Székesfehérvár 
(Bregyó közi atlétikai pálya)
Szeptember 8.: FÉLMARATONI OB, 
Budapest
Szeptember 22.: 10 KM UTCAI FUTÓ 
OB, Szombathely
Szeptember 28. – október 6.: 
VILÁGBAJNOKSÁG, Doha
Szeptember 29.: MARATONI OB, 
Budapest
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6 Hírek házon belül

8 Tömött sorok
a virtuális lelátón

10 Mindegy, ki nyer, 
csak a Fradi legyen az

14 Én Fradim 

16 Szucsánszki Zita
története

18 Ismerősök ellen az 
Európa-Liga főtábláján

24 Együtt sikerülhet

26 Az üldöző szerepé-
ben az NB I-ben

30 U15: Egyéneket és 
csapatot is építenek

32 U16: Cél a dobogó

34 Keller József és fia 
a haza szolgálatában

36 Móka és kacagás 
a Fradi családi napon

38 21. századi szerelem

44 Pontvesztés vagy pont-
mentés?

46 Más ez a csapat!

A következő 
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2019. 
október 31-én
jelenik meg!

4www.fradi.hu

# TARTALOM 

! A Dinamo Zagreb elleni BL-selejtező odavágóját 364 756-an,
a visszavágót 378 040-en nézték a tévében
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FELADNI SOHA!
Egyedi és utolérhetetlen a fradista összefogás, 
ami nemcsak legendárium, hanem valóság, ezt 
már többször megtapasztalhattuk. Legutóbb 
éppenséggel Petőfibányán, ahol a kettős am-
putáción átesett Tóth Balázs megsegítésére 
gyűlt össze az ország több szegletéből rengeteg 
Fradi-szurkoló. A kis Heves megyei bányászváros 
kopottas sporttelepének lelátóján régen lehetett 
ennyi embert látni, s mindenki Baluért, a hűséges 
fradistáért jött, mert ez a Ferencváros: ha segí-
teni kell, mindenkiért lehajolunk. A Fradi öregfiúk 
csapata hosszú évek óta ennek szellemében járja 
az országot, a petőfibányai összefogás pedig új-
fent híven jelezte, miben több ez a klub másoknál.
Mert bizony a szurkolók mellett az FTC, vala-
mint az első csapat több játékosa, így például 
Lovrencsics Gergő és Leo is zsigerből segített 
felajánlásokkal, azt meg látni kellett volna, ahogy 
a két csapat élén Tóth Balázs a két művégtagjá-
val – görögtűz kíséretében – kisétált a kezdőkör-
be, majd a klasszikus Sas közvetlen közelében 
elvégezte a kezdőrúgást. Megható pillanatok 
voltak, s bevallom, megboldogult édesapám 
jutott az eszembe, akinek ugyanígy mindkét lábát 
amputálták, ám ezt követően sem hagyott volna 
ki egyetlen meccset sem, általában ölben vitték 
fel a régi Üllői úti stadion négyes szektorába, a 
törzshelyére. Mint ahogy a barátok segítségével 
Tóth Balázs is elutazott Razgradba, majd Zágráb-
ba műlábakkal, mert a szíve, a csapat és a klub 
iránti rajongás elvitte oda, ahová tartozik. Az övé-
ihez. Akik nem szószátyárok, két szót ismernek, 
de azt meg is élik: küzdeni mindig, feladni soha!
Másként, ahogy a Nélküled is szólt Petőfibányán: 
történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy 
vérből valók vagyunk.
Mert bizony, kérem, ez a Ferencváros, vagy 
ahogy azt annak idején az egyetlen magyar 
aranylabdás, Albert Flórián mondta: a Fradit sok-
szor megpróbálták ellehetetleníteni, de megtörni 
soha nem tudták! Számomra nem kétséges, hogy 
Tóth Balázs – miként az 1995-ös BL-csoport-
körben tette – ezúttal is ott lesz az Európa-liga 
összes mérkőzésén! S persze, soha nem lesz 
egyedül, mert ő is pontosan tudja, jó ehhez a 
klubhoz, ehhez a közösséghez tartozni…

48 Aranydiploma-  
sikerek felső fokon

50 A Fradi nemzeti 
stadionja 

52 Aki nélkül nincs 
hokicsapat

58 Egymásba kapasz-
kodnak

59 Ütős fradista!

60 A hónap  
fotója 

66 München, élni és  
élni hagyni 

70 Vépi, egy igaz 
vérfradista

72 Csúcsra fel!

74 13+1 kérdés  
Schuch Timuzsinhoz Bánki József

5

44

www.fradi.hu

LEVÉL #

! A Suduva elleni 4-2-es győzelmünket az Európa-liga playoff körében 
449 105-en követték a televízió előtt

36
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CZIBOR 90
Kilencven éve, 1929. au-
gusztus 23-án született 
egykori legendás labda-
rúgónk, Czibor Zoltán. A 

”Rongylábú” tiszteletére 
indította útjára Komárom 
Város Önkormányzata a 
Czibor90 emlékév rendez-
vénysorozatot, melynek 
ünnepélyes megnyitójára 
augusztus 30-án Komá-
romban, a Monostori-erőd 
Jókai Termében került sor.

GYORS

ELINDULT A FRADI TIKTOK-OLDALA!
SZURKOLÓINK EDDIG IS SZÁMOS KÜLÖNBÖZŐ FELÜLETEN TÁJÉKO-
ZÓDHATTAK A FRADIRÓL: ELÉG, HA HONLAPUNKRA, YOUTUBE-, FACE-
BOOK-, INSTAGRAM- VAGY VIBER-CSATORNÁNKRA GONDOLUNK. 
MOSTANTÓL EGY ÚJABB KÖZÖSSÉGI MÉDIÁS FELÜLETEN, A TIKTOKON 
IS JELEN LESZÜNK, ITT ELSŐSORBAN SZÍNES, KÖTETLENEBB TÉMÁJÚ 
VIDEÓKKAL KÉSZÜLÜNK DRUKKEREINKNEK. FOLYAMATOSAN FRISSÜ-
LŐ CSATORNÁNKON OLYAN TARTALMAK LESZNEK, AMILYENEK MÁS 
FELÜLETEINKEN NEM. PRÓBÁLJUK SPORTOLÓINKAT IS ÚGY ÉS OLYAN 
SZITUÁCIÓKBAN BEMUTATNI, AHOGY MÉG NEM LÁTHATTÁK ŐKET!

! Gyurkó Alexandra a tavalyi Európa-bajnokságról is hozott 
két aranyat és három ezüstöt

ÚJRA ÉLVONALBAN FUTSALOSAINK!
A 2019/2020-as idényt ismét az NB I-ben kezd-
hette meg férfi futsalcsapatunk, amely jelentősen 
megerősödött. Korábbi gólkirályok és válogatott 
játékosok sora írt alá kispályás együttesünkhöz: 
Bognár Bence, Büki Baltazár, Fehér Krisztián, 
Fülöp Viktor, Gergály Gyula, Hosszú Ádám, Fekete 
Róbert, Öreglaki Norbert és Rábold Richárd is 
nálunk folytatja. Mellettük sikerült megtartanunk 
legnagyobb értékeinket: a több mint 100-szoros 
válogatott Tóth Gyula mellett Bajusz Szabolcs, 
Cseri Gergő, Jenei Krisztián és Temesi Norbert is 
a Fradi sikereiért küzd a jövőben. A bajnokságból 
három forduló ment le eddig, két győzelem és egy 
vereség a mérlegünk. Az NB I-be feljutó női futsal-
csapatunk azonban a nagypályás szabályozások 
miatt nem tudta vállalni az indulást az élvonalban.

# HÍREK

6www.fradi.hu 6www.fradi.hu

ÚJ GYÉMÁNT FOKOZATÚ 
SZPONZOR 
A Németországban hosszú 
évtizedek óta, hazánkban 
pedig 2004-től kezdve 
jelen lévő, s Európa-szerte 
ma már több mint tízezer 
üzlettel bíró Lidl szponzo-
rációs szerződést kötött a 
Ferencvárosi Torna Club 
kézilabda-szakosztályával. 
Az egyezség értelmében a 
cég évi 240 millió forinttal 
járul hozzá női kézilabda-
csapatunk eredményes sze-
repléséhez, de a Lidl logója 
a férficsapatunk, valamint 
az utánpótlás-együttesek 
mezein is feltűnik majd.

JÓL TEKERTEK A FIATALOK
A Ferencvárosi Torna Club 
kerékpárosa, Kiss Kamilla 
nyerte az U13-asok mezőnyé-
ben az MKSZ Újbuda Krité-
rium Liga harmadik futamát. 
Kiss Kamilla nem egyedüli 
fradistaként állt dobogóra, 
Kiss Viktória lett a harmadik. 
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TÚL A CSAPATBAJNOK-
SÁGON
A nyolcadik helyen zárták a 
csapatbajnokságot az FTC 
atlétái. A Székesfehérváron 
megrendezett viadalon az 
FTC több sportolóját is be-
tegség és sérülés hátráltat-
ta, de távolugrásban Szabó 
László, hármasugrásban 
Galambos Tibor, diszkosz-
vetésben Huszák János így 
is az élen végzett. Ugyan-
csak megvédte címét klu-
bunk 4x100-as váltója is.

GYORS

ARANYÉREM  
NEWCASTLE-BŐL 
Öt éremmel, köztük egy 
arannyal tért haza az FTC két 
sportolója, Gyurkó Alexandra 
és Déri Dávid a szervátül-
tetettek világjátékáról. A 
szigetországi eseményen 
Gyurkó Alexandra 200 és 
400 méter gyorson ezüstér-
mes lett, 100 méter gyorson 
pedig bronzérmesként zárt. 
Déri Dávid triatlonban vég-
zett az első helyen, míg fu-
tásban bronzérmet szerzett. 

ÚJABB KAPUS MENT EL
EGY HÓNAPPAL EZELŐTT ADTUNK HÍRT EGYKORI 
KIVÁLÓSÁGUNK, AZ OLIMPIAI BAJNOK VÍZILABDA-
KAPUS, AMBRUS MIKLÓS HALÁLÁRÓL. AUGUSZ-
TUSBAN ÚJABB KAPUS, LABDARÚGÓCSAPATUNK 
KORÁBBI MEGBÍZHATÓ JÁTÉKOSA, TAKÁCS BÉLA 
TÁVOZOTT KÖZÜLÜNK 78 ÉVES KORÁBAN. TAKÁCS 
BÉLA 1967-BEN A BP. HONVÉDBÓL SZERZŐDÖTT 
A FERENCVÁROSHOZ GÉCZI ISTVÁN MELLÉ. SZE-
RÉNY, CSENDES EMBER VOLT, MINDENKI SZERET-
TE. TUDOMÁSUL VETTE A TARTALÉK SZEREPET, 
SZORGALMASAN EDZETT, HOGY HELYT TUDJON 
ÁLLNI, HA A CSAPATNAK SZÜKSÉGE VAN RÁ. GÉCZI 
ISTVÁN SÉRÜLÉSE MIATT 1967 OKTÓBERÉTŐL A 
BAJNOKSÁGBAN ÉS A VVK-BAN IS – EGÉSZEN A 
DÖNTŐIG VEZETŐ ÚTON – Ő ÁLLT A ZÖLD-FEHÉ-
REK KAPUJÁBAN, DÖNTŐ ÉRDEMEKET SZERZETT 
AZ EZÜSTÉREM KIVÍVÁSÁBAN. SZEREPLÉSEI KÖZÜL 
KIEMELKEDIK A LIVERPOOL ELLENI KÉT, EGYARÁNT 
1:0-S GYŐZELEMMEL VÉGZŐDÖTT TALÁLKOZÓ. ÖSZ-
SZESEN 39 MÉRKŐZÉSEN SZEREPELT A FRADIBAN. 
TAGJA VOLT AZ 1967-BEN ÉS 1968-BAN BAJNOKI CÍ-
MET, 1969-BEN BRONZÉRMET NYERT EGYÜTTESNEK. 
1970-BEN ÁTIGAZOLT A BP. SPARTACUSBA, OTT 
FEJEZTE BE AKTÍV PÁLYAFUTÁSÁT. MOST KÖVETTE 
TÁRSÁT, A TAVALY ELHUNYT GÉCZI ISTVÁNT.

BABOS MÁR GYÓGYUL
A torna országos bajnok-
ságon súlyos térdsérülést 
szenvedő Babos Ádám 
sikeres műtéten esett át. 
A fradista tornász korlát-
gyakorlata végén rosszul 
fogott talajt, s kiújult koráb-
bi sérülése. A válogatott 
sportoló felépülése várha-
tóan több hónapot vesz 
igénybe. 

! Bácsi Péter mellett másik válogatott birkózónk, Németh Iván 
is háttérmunkát vállalt a szakosztálynál

BÁCSI PÉTER VISSZAVONULT
Augusztus 28-án, az FTC hivatalos honlapján jelentette be Bácsi Péter, 
hogy befejezi aktív sportolói pályafutását. Bácsi Péter sokszoros magyar 
bajnok, kétszeres világ- és Európa-bajnok, továbbá három olimpián is részt 
vett. Bácsi Péter nem távolodik el szeretett sportágától, ugyanis már az év 
eleje óta a Magyar Birkózó Szövetség szakmai vezetője, ami mellett termé-
szetesen a ferencvárosi birkózószakosztály munkáját is figyelemmel kíséri. 

HÍREK #

7 www.fradi.hu7 www.fradi.hu
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ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

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

MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila, 
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: Nagy-Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Németh Mihály, Szántó Péter

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

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

FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor

TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.

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

Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-elő fizetés, 
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,

zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444, 
kiadoireklamacio@posta.hu

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

a www.marquardmedia.hu weboldalon. 

A kiadó a MATESZ tagja! 

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

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

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

A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB KIADVÁNYAI:
Magyarország: JOY, 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 cí mek re tör té nő e-mail kül dés sel az adat köz lő elfogadja a 
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hoz zá já rul ah hoz, hogy 

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

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

vis  sza von ha tó. 

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

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

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

www.fradi.hu

# ZÖLDÖVEZET 

TÖMÖTT SOROK
A VIRTUÁLIS LELÁTÓN

Magazinunkban is többször megírtuk már, hogy a Fradi 
szurkolói nemcsak a lelátókon teszik a legnépszerűbbé 
csapatunkat, hanem kíváncsiságuknak köszönhetően az 
FTC médiafelületein is. Ezt pedig csak fokozza, ha játéko-
saink olyan sikereket érnek el a pályán, mint amilyen az 
Európa-liga csoportkörébe jutás volt.
Ennek is volt köszönhető, hogy a Fradi.hu 2012. márciusi 
fennállása óta a Suduva elleni továbbjutás másnapja, azaz 
2019. augusztus 30. volt honlapunk történetének leglá-
togatottabb napja. Ez egészen pontosan 57 582 egyedi 
látogatót és 159 962 oldalmegtekintést jelent. 
A csütörtök esti meccs után nem sokkal drukkereink már 
élőben követhették az EL-csoportkör sorsolását, majd 
rögtön elolvashatták, mi a véleménye a CSZKA Moszkva, 
Ludogorec, Espanyol, FTC kvartettről vezérigazgatónk-
nak, Orosz Pálnak és kapusunknak, Dibusz Dénesnek. 
Később ellenfeleink bemutatását és az éppen a sorsolás 
alatt tartott, emiatt pedig különlegesre sikerült sajtópén-
teken történteket is sokan olvasták honlapunkon. 
Nemcsak a weboldalak között, hanem a közösségi médi-
ában is taroltunk. Volt olyan Facebook-posztunk, amely 
több mint 230 ezer drukkerünkhöz jutott el, de több be-
jegyzésünknek is közel 200 ezres volt az elérése. 
Az Instagramon pedig bejegyzéseink össznézettsége elő-
ször érte el egy hét alatt a 2 milliós megtekintést. 
Egy szó mint száz: a Fradi népszerűsége töretlen, szur-
kolóink kíváncsisága szinte kielégíthetetlen. A csapathoz 
hasonlóan a Fradi Média stábja is alig várja, hogy az 
Európa-ligában is ”bizonyíthasson”, és a jövő sikereiről az 
eddigieknél is részletesebben, újabb és újabb tartalmakkal 
számolhasson be.

SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

! 2019-ben az eddigi legnépszerűbb Facebook-bejegyzésünk a Négy
meccsen három gól Tokmactól a BL-ben című videó 475 000-es eléréssel8
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www.volkswagen.hu

Volkswagen Fan Assist

A Fan Assist funkció nem a szériafelszereltség része és extraként sem rendelhető, hiszen a szurkolói asszisztenst nem  
a Volkswagen modellekben kell keresnie.

Megérkezett 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. HIVATALOS MOBILITÁSI PARTNER



A HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELŐEN mindkét együttesben 
szerepeltek egykori kitűnő ferencvárosi labdarúgók, a zöld csapat-
ban éppenséggel Lipcsei Péter, Szűcs Mihály, Dejan Milovanovics, a 
fehéreknél pedig Hajnal Tamás, Lisztes Krisztián, Vladan Csukics, sőt 
utóbbi gárdát erősítette a vendéglátó Lagardere Sports Hungary Kft. 
alkalmazottja, a korábbi élvonalbeli középpályás, Siklósi Csaba is. Az 
atmoszférát a kivonulás előtt híven tükrözte a kijelentés: gyerekek, 

MINDEGY, KI NYER, 
CSAK A FRADI 
LEGYEN AZ…
Móka, kacagás, kegyes svindli és sok szép gól jellemezte a IV. FTC Üzleti 
Kupát, amelyet ezúttal szeptember elején rendeztek a Groupama Aréná-
ban. A klub szponzorai és üzleti partnerei tehát újra együtt labdáztak a 
Fradi korábbi népszerű futballistáival. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

! Rakonczai ifi és junior bajnok is volt Lisztes Krisztián, Hrutka 
János, Vincze Ottó és Zavadszky Gábor társaságában

ezúttal nem az eredmény a fontos, mindegy, ki 
nyer, csak a Fradi legyen az…
A találkozót egyébként a korábbi NB I-es játék-
vezető, Bede Ferenc dirigálta, segítői között 
pedig a szintén évekig bíráskodó Arany Tamást 
köszönthettük, s a pacsi után azért lágy rekla-
málások is eljutottak a sporikhoz…

10www.fradi.hu 10www.fradi.hu

# FUTBALL 
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BRONZÉREM PÁRIZSBÓL
Az amerikai–magyar kettős 
állampolgárságú FTC-spor-
toló, Ryan Macleod Shep-
pard bronzérmet szerzett 
a tornászok Párizsban ren-
dezett világkupaversenyén. 
Janik Pál tanítványa kor-
láton 13,950 pontot ért el, 
amivel dobogóra állhatott a 
francia fővárosban megren-
dezett rangos eseményen.

GYORS

VÁLOGATOTT MEGHÍVÓ
Férfi kézilabdacsapatunk 
játékosa, Nagy Bence meg-
hívót kapott Gulyás Istvántól 
a válogatottba. Balátlövőnk 
nagyszerűen kezdte a sze-
zont, 16 góljával vezeti a házi 
góllövőlistát, valamint a Tata-
bánya elleni sikerből parádés 
játékkal vette ki a részét, 11 
lövésből 10 gólt szerzett.

GYŐZTES DERBI
Győzelmekkel kezdte a ma-
gyar központú jégkorong-
bajnokságot, az Erste Ligát 
az FTC-Telekom együttese. 
A Fradi a rajton a Gyergyót 
3-1-re verte a Pesterzsé-
bet Jégcsarnokban, majd 
Újpestre látogatott. A derbin 
2-0-s vezetésünknél sima 
sikerben bízhattunk, de 
aztán a lilák egyenlítettek, 
sőt a hajrában ők vezettek 
5-4-re. Végül mégis győzött 
a Fradi-szív, Fodor Szabolcs 
együttese az utolsó percben 
egyenlített, majd hosszabbí-
tásban 6-5-re megnyerte a 
rangadót.

! 80 éves lett atlétikaedzőnk és női labdarúgócsapatunk 
technikai vezetője, Simon Dénes

A fehérek nagyon belekezdtek, az elismert tanárember, a rutinos 
vezetőedző, Prukner László csapata szebbnél szebb találatokkal 
már négy nullára vezetett, ám a zöldek Borsányi Gábor mutatós 
triplájával visszakapaszkodtak, majd később egyenlítettek. A zöldek 
a mérkőzés folyamán mindössze egyszer jutottak előnyhöz, de a 
legjobbkor, ugyanis 7-6 után már nem jutott idő az egyenlítésre.
Az igazsághoz tartozik, hogy a nagyobb technikai tudást ki-
egyenlítendő, a zöldek – úgymond kegyes svindlit alkalmazva – 
néhány percre eggyel több játékost küldtek a pályára, amit csak 
két bekapott gól után vett észre az ellenfél. A győztes csapat ezt 
a manővert a második félidőben is kénytelen volt megismételni, 
amire már csak a kedélyes harmadik félidő során derült fény. 
Rakonczai Imre piano estjén – ő is egykori Fradi-nevelés – már 
mindenki megbékélt az eredménnyel az aréna VIP-szintjén. A 
nyertesek a maguk részéről a zrika részeként így értékelték a si-
kerüket: ”Szakmai magyarázattal nem tudunk szolgálni, győzött 
a Fradi-szív...” 
A lényeg természetesen ezúttal is a nagyszerű hangulaton, a 
közös játékon, a barátságon és a Ferencváros iránti szereteten 
volt. Igaz András, a Groupama Arénát üzemeltető LSH Kft. ügy-
vezetője, nem mellesleg a győztesek kapusa, röviden összegezte 
az eseményt: ”Sikeres a rendezvény, örömmel jönnek játszani a 
partnereink, ezúttal is gyorsan kialakult a kétszer huszonöt fős 
keret. Köszönöm a legendáinknak, a klubnak és partnereinknek, 
hogy hozzájárultak a remek hangulatú mérkőzéshez, úgy érzem, 
mindenkiben felmerült, jó ide tartozni, s ez nagy öröm számunkra.” 

HÍREK #

11 www.fradi.hu11 www.fradi.hu
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FRADI X RAYMOND WEIL 30.

Modell: Freelancer chronograph
Működése: automata

Vízállóság: 100 m
Tok anyaga: ezüst tónusú rozsdamentes acél tok

Sorszámozott 1-től 30-ig

ELÉRHETŐ A FRADI SHOPBAN!



FRADI X PULSAR 30.

Szerkezet: Chronograph szerkezet cal. VK68
Tok átmérő: 44 mm

Szíj: bőr
Vízállóság: 100 m

Sorszámozott 1-től 300-ig

ELŐRENDELHETŐ A FRADI SHOPBAN! 
VÁRHATÓ ÉRKEZÉS: 2019. OKTÓBER VÉGE



! A TikTok a tinédzserek körében a legnépszerűbb, így ezzel 
még közelebb kerülünk a jövő fradistáihoz

@Puxacska@mikikovacs90

@wiragee @orsolya.radi.1

@Marcsivegh@Bokor Nimród @wanna83

#
enfradim

Vegyél részt 
te is 

a Zöld & Fehér 
magazin 

szerkesztésében,
fotózz, és töltsd 

fel képeid 
Instagramra 
#enfradim 
jelöléssel!

#
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n
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a
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# ÉNFRADIM
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KIBIRKÓZTÁK A SIKERT
Négy éremmel tértek haza 
a Ferencváros birkózói a 
zentai 29. Nikola Vukov 
Emlékversenyről. Erdélyi 
Róbert (46 kg) a második 
lett, Scheuring Vilmos (50 
kg), Toplak Zalán (52 kg), 
valamint Váradi Zsolt (68 kg) 
egyaránt harmadikként zárt.

GYORS

ARANYÉV
A 2019-es esztendőben el-
nyert trófeákból szervezett 
kiállítást a Fradi Múzeum. 
A férfi és női labdarúgók, 
a vízilabdázók, valamint a 
férfi jégkorongozók össze-
sen 11 kupát nyertek. A tár-
lat legértékesebb darabjai 
között található a labdarú-
gók 30. bajnoki címéért járó 
serleg, valamint a pólósok 
által elnyert Bajnokok Ligá-
ja-trófea.

ERŐSÍTÉS A SZLOVÁK 
EXTRALIGÁBÓL 
Bajnoki címvédő jégko-
rongcsapatunk leszerződ-
tette a 28 esztendős finn 
Jere Pullit, aki legutóbb a 
szlovák Extraligában szere-
pelt. Az új játékos leigazo-
lására azért volt szükség, 
mert az előző évad egyik 
húzóembere, Marcus Perri-
er az új idényt megelőzően 
váratlanul bejelentette 
visszavonulását. 

TÁMOGATTUK AZ ISKOLAKEZDÉST 
AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET ÚJABB KÖZÖS KAMPÁNYT SZER-
VEZETT STRATÉGIAI PARTNERÉVEL, A FERENCVÁROSI TORNA CLUBBAL, 
EZÚTTAL A DVTK ELLENI MÉRKŐZÉSEN EGY LÁTVÁNYOS MEGMOZDULÁS 
KERETEI KÖZÖTT. AZ ÖKUMENIKUSOK AZ ISKOLAKEZDÉS EGYÜTT! SE-
GÉLYAKCIÓ KERETÉBEN A TANÉVKEZDÉSIG 1000 RÁSZORULÓ GYERMEKET 
TÁMOGATTAK MINŐSÉGI TANSZERCSOMAGOKKAL ORSZÁGSZERTE, AZ 
EHHEZ SZÜKSÉGES PÉNZEN FELÜLI ADOMÁNYOKBÓL PEDIG ÉV KÖZBEN 
TÁMOGATJÁK A GYEREKEK FELZÁRKÓZÁSÁT. EHHEZ A SEGÉLYAKCIÓHOZ 
MI IS CSATLAKOZTUNK, A FRADI SHOPBAN GYŰJTÉST SZERVEZTÜNK, VA-
LAMINT A DVTK ELLEN MEGRENDEZETT HAZAI MÉRKŐZÉSEN LÁTVÁNYOS, 
KÖZÖS AKCIÓVAL KÉSZÜLTÜNK. A TALÁLKOZÓ KEZDETEKOR UTÁNPÓT-
LÁS-LABDARÚGÓINK, VALAMINT AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET 
RÉSZTVEVŐI, CSAKNEM 200 GYERMEK ÉLŐKÉPKÉNT FORMÁLTA MEG A 
1353-AS ADOMÁNYVONAL SZÁMJEGYEIT A LELÁTÓN.

! A Fradi-zászlókat az utánpótlásunkban nevelkedő 
labdarúgóink lengetik a bajnoki meccsek előtt

ÚJRA MAGASBAN A FRADI-ZÁSZLÓ!
Az idénykezdet előtt azt kértük drukkereinktől, hogy 
egy régi hagyományt újraélesztve segítsenek megter-
vezni azt a zászlót, amely labdarúgócsapatunk har-
mincadik bajnoki címét hivatott hirdetni a Groupama 
Arénában NB I-es meccseink előtt. A pályázat nyertese, 
Hamar Márk Roland saját alkotását, a szavazók közül 
kisorsolt Horváth Róbert pedig a címerünket ábrázoló 
zászlót lengetve várta a csapatokat a szezon első baj-
nokiján.

HÍREK #
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# PASSZ 

www.fradi.hu 16 ! Zizi – ahogy a szurkolók becézik – 2005-ben mutatkozott be
a Fradiban

EZÚTTAL LUDMÁN CSABA, A LIGET 
ÉTTEREM EGYIK VEZETŐJE KÉRDEZ-
TE SZUCSÁNSZKI ZITÁT, NŐI KÉZI-
LABDACSAPATUNK – SZÜLÉS UTÁN 
BABÁZÓ – KLASSZISÁT: MI VOLT AZ 
ELSŐ GONDOLATA ÉDESANYAKÉNT?
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Az első gondolatom az volt, milyen 
jó lett volna, ha az édesanyám, aki 
hatéves koromban, fiatalon halt 
meg, megélte volna Levente szüle-
tését. Remélem, én láthatom majd 
a fiamat felnőni.

S akkor, íme, Szucsánszki Zita, 
a népszerű Zizi története, 

amely egy korábbi nyaraláshoz 
kapcsolódik:

A szokásoknak megfelelőn Bala-
tonlellén pihentünk a strandon, 
a büfénél beálltam a sorba, nem-
sokára pedig azt hallom, hogy 
mögöttem két srác halkan beszél-
getve egymástól azt kérdezi: te, 
az ott nem egy kézilabdás csaj? 
Meg sem rezzentem, mintha meg 
se hallottam volna, vártam, hogy 
sorra kerüljek, ők viszont továbbra 
is azon morfondíroztak, honnan 
ismerhetnek. Éreztem, már-már 
azon vannak, hogy megszólíta-
nak, ám ekkor a párom, immár a 
férjem, Elek Gábor így kiáltott oda 
nekem: Lujza, hozzál szalvétát is! 
Gabi ugyanis egymás közt így hív 
engem, mindenesetre a Lujza név 
hallatán a srácok csalódottan vet-
ték tudomásul, hogy ez bizony nem 
egy kézilabdás csaj, hanem csak 
valami Lujza…

Lujza
a büfénél

? Varga Dánielhez, egykori 
klasszis vízilabdázónkhoz, 

jelenlegi utánpótlásedzőhöz:
Tényleg más és nehezebb edzősködni, 
mint játszani?

A LABDA KÉZRŐL KÉZRE, LÁBRÓL LÁBRA,A TÖRTÉ-
NET SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR. FERENCVÁROSI LEGEN-
DÁK MESÉLNEK EL EGY-EGY ANEK DOTÁT, S MÁRIS 
PASSZOL NAK EGYIK TÁRSUKHOZ.

PASSZ
ZITÁHOZ
SZUCSÁNSZKI



KORTALAN MEGJELENÉS A FRADITÓL!

FRADI SHOP SHOP.FRADI.HU



# FUTBALL 

18www.fradi.hu ! Az Espanyol edzőjeként dolgozott az FTC örökös bajnoka, 
Berkessy Elemér is, aki játékosunk és edzőnk is volt

Mire az olvasó kezébe veszi a Zöld & Fehér 
legfrissebb számát, a Ferencváros már le is 
játszotta első mérkőzését a spanyol Espanyol 
vendégeként a H csoportban az Európa-liga 
2019–2020-as kiírásában. Nem azt akarjuk 
sugallni, mindegy is, milyen eredménnyel, de a 
hangsúly egyértelműen azon van, hogy teljesít-
ve a kitűzött célt, tizenöt év után a Fradi ismét 
ott van a főtáblán. Sergei Rebrov együttese ok-
tóber 3-án a már megismert bolgár Ludogore-
cet fogadja, majd a hó végén a csoport negye-
dik csapatához, az orosz CSZKA Moszkvához 
látogat. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

MEGFORDULT AZ ESPANYOLBAN

Mire az olvasó kezébe veszi a Zöld & Fehér 

AZ EURÓPA-LIGA 
FŐTÁBLÁJÁN

futball része a 
velünk élő törté-

nelemnek, amit az Euró-
pa-liga csoportbeosztá-
sa is ékesen bizonyít. A 
Ferencvárost mindhá-
rom ellenfeléhez fűzik 
emlékek, persze ez a 
negyvennyolcas főtábla 
legtöbb csapatáról 
elmondható lenne. Az 
alábbiakban bemutatjuk 
három ellenfelünket.

Mire az olvasó kezébe veszi a Zöld & Fehér 
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FUTBALL #

19 www.fradi.hu! 1975-ben Csepelen 1-1-t játszottunk, míg 1978-ban az Üllői 
úton 1-0-ra vertük CSZKA-t

A FRADI – ÉS HÁT A BARCELONA... 
– TÖRTÉNETÉNEK KÉT LEGENDÁJA, 
KUBALA LÁSZLÓ ÉS CZIBOR ZOLTÁN IS 
MEGFORDULT AZ ESPANYOLBAN

A SPANYOL, közelebbről barcelonai csapat teljes neve RCD Espanyol 
– Real Club Deportivo Espańol, avagy Reial Club Deportiu Espanyol. Az 
első a spanyol, a második a katalán változat. Amelyekben azonban dió-
héjban benne foglaltatik a huszadik századi spanyol–katalán történelem.
Azt a legtöbb magyar futballszurkoló tudja, hogy az Espanyol a Barce-
lona mellett-mögött a kisebbik barcelonai klub. A Barcától elsősorban 
mégis az különbözteti meg, hogy előbbi a katalánok, utóbbi pedig – 
miként arra a neve is utal – a spanyolok csapata. Ezt nyomatékosítja a 
nevében szereplő R betű, a real, avagy reial, tehát királyi, ami a spanyol 
futballklubok esetében anno a központi, királyi hatalomhoz való lojalitást 
fejezte ki – miközben például az FC Barcelona a katalán öntudat egyik 
legfontosabb letéteményese. Ám a klub 1995 óta használt katalán neve 
bizonyítja, hogy semmi sem tisztán fekete és fehér: az Espanyolnak is 
vannak katalán játékosai és szurkolói. 
Ahogy voltak egykoron ferencvárosi múlttal büszkélkedő játékosai és 
edzői. A Fradi – és a Barcelona... – történetének két legendája is meg-
fordult az Espanyolban. Miután őt tették meg az 1961-ben elvesztett 
BEK-döntő bűnbakjának, Czibor Zoltán az Espanyolhoz igazolt. Inkább 
már csak levezetni, csak egy idényt töltött a második számú barcelonai 
klubnál, de a neve kitörölhetetlen az Espanyol történetéből.
Miként Kubala Lászlóé is. ”Kuksi” 1961-ben, 34 évesen befejezte az aktív 
futballt, s egyből a Barca vezetőedzője lett (Czibor távozása tehát az ő 
döntése is). Két év múlva odébbállt – az Espanyolhoz. Ahol trénerként 
három évet húzott le, ebből az első kettőt játékosedzőként! S két év ki-
hagyás után, 36-37 évesen olyan jól ment neki a játék, hogy 29 meccsen 
is bizalmat szavazott magának, amit 7 góllal hálált meg...
Az Espanyol négyszeres Spanyol, azaz Király Kupa-győztes. A nem-
zetközi porondon kétszer is döntőt játszott az Európa-liga elődjének 
számító UEFA-kupában. Mindkétszer csak tizenegyesekkel maradt alul, 
az 1987–1988-as idényben a Leverkusennel, a 2006–2007-esben pedig a 
Sevillával szemben.  
Az Espanyol a spanyol bajnokság hetedik helyezettjeként indulhatott az 
Európa-liga selejtezőjében. Az izlandi Stjarnant 7-1-es, a svájci Luzernt 
6-0-s, az ukrán Zorja Luhanszkot 5-3-as összesítéssel búcsúztatta.
A klub keretének összértéke éppcsak megelőzi a CSZKA-ét, a Trans-
fermarkt becslése szerint 147,85 millió euró. A 22 éves, utánpótlás-válo-
gatott Marc Roca a legjobb játékosa, akinek az értékét 30 millió euróra 
becsülik. A legismertebb futballista a rutinos kapus, Diego López, aki 
2014-ben Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal. Az állandóság jegyé-
ben David Gallego 2013 óta a csapat edzője.
Az Espanyol az eddigi 67 európai kupamérkőzésén még egyszer sem 
találkozott magyar ellenféllel.

ESPANYOL
ALAPÍTVA: 1900
LEGNAGYOBB SIKEREK:
4-szeres Király Kupa-győz-
tes (1929, 1940, 2000, 
2006), 2-szer UEFA-kupa-
döntős (1988, 2007)
STADION:
Estadi Cornella-El Prat (be-
fogadóképesség: 40 500 fő)
A KLUB SZÍNEI: fehér-kék
VEZETŐEDZŐ:
David Gallego
PIACI ÉRTÉK:
147,85 millió euró

KUBALA LÁSZLÓ ÉS CZIBOR ZOLTÁN IS 
MEGFORDULT AZ ESPANYOLBANMEGFORDULT AZ ESPANYOLBAN
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# FUTBALL 

20www.fradi.hu ! Czibor Zoltán két lánya, Kubala László fia és unokája, valamint 
Kocsis Sándor fia is a helyszínen szurkolt a Suduva ellen

A CSZKA OROSZORSZÁG egyik legnagyobb múltú 
egyesülete. 1911-es megalapítása óta 13-szor hódítot-
ta el a szovjet, illetve az orosz bajnoki címet. 2010 óta 
csak egyszer nem végzett dobogón, épp a legutóbbi 
2018–2019-es idényben, amikor negyedik lett – ezzel 
automatikusan az Európa-liga csoportkörébe kvalifikálta 
magát. Legnagyobb nemzetközi sikerét 2005-ben érte 
el, amikor megnyerte az UEFA-kupát.
2016 decembere óta a fehérorosz Viktor Goncsarenko a 
csapat vezetőedzője, akinek a nevéhez fűződik a BATE 
Boriszov felvirágoztatása.  
A CSZKA és a Ferencváros a KEK 1994–1995-ös selej-
tezőjében már találkozott egymással. A Fradi Moszk-
vában 2-1-re kikapott, majd a visszavágón Budapesten 
2-1-re győzött, a hosszabbítást követően pedig tizen-
egyesekkel kiharcolta a továbbjutást, ami akkor kisebb 
szenzációnak számított. A párharc során Kenneth Chris-
tiansen, Lipcsei Péter és Eugen Neagoe szerezte 
a Ferencváros góljait.
Kapásból a CSZKA-t mondanánk a H csoport legerősebb 
csapatának, a mértékadó Transfermarkt szerint azonban 
valamivel kevesebb a piaci értéke, mint az Espanyo-
lé, szám szerint 135,55 millió euró. A legtöbbre taksált 
futballista a brazilból lett orosz válogatott jobb oldali hát-
véd, Mário Fernandes 30 millió euróval. Őt az Evertontól 
idén nyáron megszerzett horvát középpályás, Nikola 
Vlasic (20 millió), s az ifjú, 21 éves orosz Fjodor Csalov 
(16 millió) követi. A csapat legismertebb játékosa azon-
ban egyértelműen a CSZKA-ban is a kapus, a 33 éves,
111-szeres orosz válogatott Igor Akinfejev.
A moszkvai csapat 2016 óta a valamivel több, mint 
30 ezer néző befogadására alkalmas VEB 
Arénában játssza hazai mérkőzéseit.

NAGY 
SZENZÁCIÓT 
ARATVA 
1994-BEN AZ 
UEFA-KUPA 
SELEJTEZŐ-
JÉBEN 
KIVERTÜK
A CSZKA 
MOSZKVÁT

ALAPÍTVA: 1911
LEGNAGYOBB SIKEREK: 13-szoros 
szovjet, illetve orosz bajnok, 
UEFA-kupa-győztes (2005)
STADION: VEB Aréna
(befogadóképesség: 30 457 fő)
A KLUB SZÍNEI: piros-kék
VEZETŐEDZŐ: Viktor Goncsarenko
PIACI ÉRTÉK: 135,55 millió euró

30 ezer néző befogadására alkalmas VEB 
Arénában játssza hazai mérkőzéseit.

JÉBEN 
KIVERTÜK
A CSZKA 
MOSZKVÁT
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SERGEI REBROV
az FTC vezetőedzője
Nagy öröm az Európa-liga csoportkörbe kerülés, régóta vártak 
erre az emberek, bízom a helytállásban és a játékosokban, az 
eddigieknél is több potenciált érzek a csapatban. A realitástól 
persze nem szabad elrugaszkodnunk, nálunk nincsenek sztárok, 
nem kockáztathatunk, s a korábbi mérkőzésekhez képest is na-
gyobb sebességre számítunk a csoportkörben. Igazi csapatként 
értük el a csoportkört, amelyben óriási szerepük volt a szurko-
lóknak is, akik szenzációs hangulatot teremtettek a selejtezőkön 
is, köszönet érte. A futballistáknak és a klubnak is nagyon fontos 
ez a siker, különleges érzés lesz az El-ben játszani, ez pluszerőt 
adhat a csapatnak.

LEANDRO
aki 2004-ben már szerepelt az UEFA-kupa csoportkörében
A 15 évvel ezelőtti, Sparta Praha elleni párharc fájó emlék, mert 
az Üllői úti egygólos győzelmünk után nagyon közel álltunk a 
Bajnokok Ligája csoportköréhez, ám a cseh fővárosban hosszab-
bítást követően alulmaradtunk. Ugyanakkor a Millwall elleni hazai 
sikerünk annál pozitívabb, nagyszerű hangulatban, jól játszottunk, 
majd a csoportkörben sem vallottunk szégyent. Noha a Schalke, 
a Feyenoord és a Basel ellen nem volt reális esélyünk a továbbju-
tásra, mégis élményt jelentett minden meccs. Így lesz ez most is. 
Komoly nyomás volt a csapaton, mert az utóbbi évek nemzetközi 
kupakudarcai után mindenki elvárta minimum az El-csoportkört, 
ami szerencsére sikerült. A csoportban mindhárom rivális nagyon 
erős, ám a futballban az a gyönyörű, hogy minden előfordulhat, 
mi sem turisták leszünk, mindenképpen pontokat akarunk szerez-
ni. A szervezettség látszik a csapatunkon, a sok elemzés és sok 
gyakorlás megtette hatását, egyre kevesebbet hibázunk, s ha elöl 
hatékonyabban futballozunk, sok örömünk lehet a kupában is.

TELEK ANDRÁS
az 1995-ös BL-csapat egyik alapembere
Saját nevelésű játékosként a Fradi BL-szereplése érzelmileg sok-
kal többet adott, mint később a Kassáé, amellyel szintén eljutot-
tam odáig. Olyan felfokozott hangulat övezte akkor a csapatot, 
hogy a szurkolók napokkal korábban sátrat vertek a stadion 
pénztáránál, ha jegyhez akartak jutni. Játékban a Real Madrid és 
az Ajax ellen is sokáig partiban voltunk, erővel már kevésbé. A 
mostani csoportban leginkább a Ludogorec ellen érzek esélyt. Az 
Espanyol és a CSZKA Moszkva egyértelműen erősebb nálunk, ám 
ilyen szurkolótáborral, főként hazai pályán benne van a meglepe-
tés a csapatunkban.

FUTBALL #

21 www.fradi.hu! A fivethirtyeight.com nevű rangos statisztikai oldal 20% esélyt ad 
a továbbjutásra: az 1. helyre 6% az esély, a 2.-ra 14%

SZENZÁCIÓT 

1994-BEN AZ 

EURÓBAN
MÉRVE
Az FTC a Bajnokok Ligája-selejte-
ző első három körében összesen 
1,14 millió euró pénzdíjat kapott az 
európai szövetségtől, az UEFA-tól, 
az Európa-liga-főtáblára jutásért 
pedig további 2,92 millió eurót 
kaszált. A csoportkörben min-
den győzelemért 570 ezer eurót, 
minden döntetlenért 190 ezer 
eurót fizet az UEFA. A csoport-
győztesként továbbjutó csapatok 
egymillió eurót, a második helyen 
továbblépők 500 ezer eurót kap-
nak. 5 millió tehát simán, de akár 
6-7 millió euró is összejöhet. Szép 
summa, ám a BL-hez képest szinte 
aprópénz. Az UEFA a BL-selejtező 
rájátszásában ezért az egyetlen 
párharcért 5 millió eurót utal – a 
vesztesnek. Az első számú soro-
zatban a főtábla több mint az öt-
szörösét éri, mint az El-ben, szám 
szerint 15,25 millió eurót.
Mindezt nem azért foglaljuk össze, 
hogy viszkessen a ferencvárosiak 
tenyere, hanem azt alátámasztan-
dó, hogy az Európa-liga-szerep-
léssel durván ”csak” a befektetés 
– a játékosok vásárlására és fize-
tésére költött pénz – térül meg, 
busás haszonnal a Bajnokok Ligája 
jár, helyesebben járt volna. 
Panaszkodni, sajnálkozni persze 
tilos. A Fradi, ha nem is tét nélküli, 
de hat olyan nemzetközi mérkőzés 
előtt áll, amelyeken csak nyerni le-
het, veszteni nem. A Ferenc várost 
a negyedik kalapból sorsolták, 
papíron mindhárom ellenfele erő-
sebb nála, de nem törvényszerű, 
hogy a negyedik helyen is kell vé-
geznie a csoportban. Hazai pályán 
bármelyik ellenfelét meglepheti, s 
ami a legkevesebb, szórakoztat-
hatja is hálás közönségét.
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erős, ám a futballban az a gyönyörű, hogy minden előfordulhat, 
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A LUDOGOREC VEZETŐ-
EDZŐJE, SZTOJCSO SZTOEV 
A BL-SELEJTEZŐ ELŐTT LE-
KICSINYLŐEN BESZÉLT 
A FRADIRÓL, EZT A HIBÁT 
ALIGHA KÖVETI EL ISMÉT

ALAPÍTVA: 1945
LEGNAGYOBB SIKEREK:
8-szoros bolgár bajnok, 2-szer 
(2014, 2016) szerepelt a Bajno-
kok Ligája csoportkörében
STADION: Ludogorec Aréna 
(befogadóképesség: 10 000 fő)
A KLUB SZÍNEI: zöld-fehér
VEZETŐEDZŐ: Sztojcso Sztoev
PIACI ÉRTÉK: 48,45 millió euró
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A LUDOGORECET MÁR jól ismerjük, a bolgár csapat elleni 
siker alapozta meg a nemzetközi szereplést, még a Baj-
nokok Ligája selejtezőjének első fordulójában hazai 2-1-es 
és idegenbeli 3-2-es győzelemmel vertük ki a razgradi 
együttest. 
A Ludogorecet 2010-ben vásárolta meg egy bolgár 
üzletember, Kiril Domuszcsiev, aki számos iparágban (így 
például gyógyszeripar, szállítmányozás, építőipar) rendel-
kezik érdekeltséggel. A csapat 2011-ben feljutott a bolgár 
első osztályba, 2012-ben már meg is nyerte azt, s azóta 
odahaza egyeduralkodó, sorozatban nyolcszor hódította 
el a bajnoki címet. Tavaly is egy magyar csapat, az akkor 
még Mol Vidi néven szereplő Fehérvár állta az útját a 
BL-selejtezőben.
A nemzetközi kupákban 2013 óta egy kivétellel (2015 
ősze) mindig bejutott a csoportkörbe. A Bajnokok Ligájá-
ban kétszer (2014–2015 és 2016–2017), az Európa-ligában 
háromszor szerepelt. A BL-ben még nem jutott tovább 
a csoportból, az El-ben viszont a 2013–2014-es évadban 
a legjobb 16 közé, míg 2017–2018-ban a legjobb 32 közé 
verekedte be magát.
A Ludogorec vezetőedzője az együttest március óta 
irányító Sztojcso Sztoev, aki a BL-selejtező előtt lekicsiny-
lően beszélt a Fradiról, ezt a hibát aligha követi el ismét.
A csapat a mérkőzéseit a 10 ezer fő befogadására 
alkalmas Ludogorec Arénában játssza, a bajnokságban 
átlagosan csupán 1700 néző előtt.
A Ludogorec keretértékét 48,45 millió euróra teszi a 
Transfermarkt.
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 jól ismerjük, a bolgár csapat elleni 

nokok Ligája selejtezőjének első fordulójában hazai 2-1-es 
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23 www.fradi.hu! A Transfermarkt a Fradi keretét
19,33 millió euróra becsüli

A H CSOPORT
MENETRENDJE
1. FORDULÓ
szeptember 19.:
Espanyol–Ferencváros
Ludogorec–CSZKA Moszkva

2. FORDULÓ
október 3.:
Ferencváros–Ludogorec
CSZKA Moszkva–Espanyol

3. FORDULÓ
október 24.:
CSZKA Moszkva–Ferencváros
Ludogorec–Espanyol

4. FORDULÓ
november 7.:
Ferencváros–CSZKA Moszkva
Espanyol–Ludogorec

5. FORDULÓ
november 28.:
Ferencváros–Espanyol
CSZKA Moszkva–Ludogorec

6. FORDULÓ
december 12.:
Ludogorec–Ferencváros
Espanyol–CSZKA Moszkva
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A JÓFÉLE ADOK-KAPOK
Ilyen közönség előtt egyszerűen nem le-
hetett kikapni – a mondat, amely az esetek 
nagy részében elhangzik a hazai publikum 
előtt győzelmet begyűjtő sportoló szájá-
ból egy nagy derbi vagy nagy téttel bíró 
verseny után. De bármennyire sablonosan 
hangzik is, van benne igazság. ” Ha nem 
lennének szurkolók a lelátón, gyakorlatilag 
érdektelenné válna az adott sportesemény. 
A legjobb példa erre egy zártkapus meccs, 
amit rettentő nehéz megfelelő koncentrá-
ciós és motivációs szinttel végigjátszania 
egy csapatnak” –  adja meg az alaphangot 
a szurkolás pályán lecsapódó lélektanához 
dr. Kárpáti Róbert. A sportpszichiáter vallja: 
profi szinten olyan adrenalinlöketet jelent 
egy szimpatizánsokkal teli közeg, amit 
nehéz mással helyettesíteni. A hazai pályán 
játszó együttesnek – azon túl, hogy nem kell 
utaznia, ismeri a terepet, tudja, mire számít-
hat – a kintről érkező plusz elég lehet ahhoz, 
hogy rátegyen még egy lapáttal, míg a má-
sik oldalról ugyanazt épp elveheti. ” De azért 
tegyük hozzá azt is, hogy lehet bármekkora 

az összhang a pálya és a lelátó között, és 
lehet bármilyen fergeteges a hangulat, ha 
olyan ellenfél érkezik, aki a játék minden 
elemében jobb a házigazdánál, a papírfor-
mát nagyon nehéz borítani.”

KI KELL SZŰRNI A ZAJT
Persze a lelátóról nem csak biztatás érkez-
het, még hazai pályán sem. Ezt azonban 
egy profi sportoló képes a helyén kezelni, 
kihallani belőle azt, ami segíthet felráz-
ni önmagát, és kizárni minden olyat, ami 
bénító. Mindez habitus kérdése is. Vannak 
például olyan versenyzők, akiket egyenesen 
doppingol, ha kifütyülik őket. Ez a modern 
sport része, amire mentálisan is fel kell 
készülnie annak, aki igazán nagy sikerekről 
álmodik. Már csak azért is, mert a füttykon-

Egy sportoló 
nem feltét-
lenül képes 
ugyanarra a 

teljesítményre 
egy üresség-

től kongó 
arénában, mint 
szurkolókkal, 
feszültséggel 

és adrenalinnal 
tömött lelátók 

előtt. 

# PSZICHO  

24www.fradi.hu

Zúg a lelátó, lengenek a 
zászlók, több ezer ember 
eggyé forrva élteti csapatát. 
A hangulat, amit minden 
sportoló elképzel magának a 
legnagyobb versenyei előtt. 
Ha pedig megkapja, tudnia kell 
élni vele, és a teher helyett az 
erőt meglátni és megtalálni 
benne. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

IZZIK
A CSARNOK

! Az elmúlt két évben minden csapatsportágunk előrelépést 
könyvelhetett el az átlagnézőszám terén
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SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere

certnél durvább rigmusokkal is szem-
besülhet valaki – ami szintén a jelenkor 
szoros, egyben szomorú velejárója. 
Egyre jobban szaporodnak a lelátón 
a gyűlöletalapú megnyilvánulások, 
melyek célzottan egy-egy sportolónak 
szólnak. Verseny vagy mérkőzés köz-
ben, felfokozott adrenalinszinttel pedig 
nehéz ezeket jól kezelni. A sportpszi-
chiáter szerint viszont muszáj. Ráadásul 
a recept is egyértelmű. ”Bármennyire 
fájó is a támadás, az ilyen konfliktusba 
egy igazi profinak semmilyen szinten 
nem szabad beleállnia. Az ilyen esetek 
kezelése a szövetség, a játékvezetők 
és a klub dolga, az ő kezükben vannak 
megfelelő eszközök ennek szankcio ná  lá-
sára. Ha a játékos felveszi a kesztyűt, 

biztosan veszít. Egyrészt energiát és 
figyelmet, amit a játéktól von el, csök-
kentve ezzel saját maga, illetve csa-
pata esélyeit. Másrészt pedig csatát, 
hiszen míg ő önmagát képviseli, addig 
vele szemben a lelátón az arctalan 
tömeg áll, mely nem vonható felelős-
ségre. Az egyetlen tehát, amit tehet, 
hogy teljesen kizárja ezt, és 
a pályán mutatott teljesítményével 
reagál az őt támadókra.”

PSZICHO #

25 www.fradi.hu

AZ EGYÉNI SPORTOLÓK TÖBBSÉGÉT 
NEM BEFOLYÁSOLJA, HOGY 
OTTHON VAGY IDEGEN PÁLYÁN 
VERSENYEZNEK ÉPPEN. 
A CSAPATSPORTOKNÁL VISZONT 
SOKKAL ERŐSEBB EZ A HATÁS, 
HISZEN A CSAPATTÁRSAK EGYMÁSRA 
IS ,, ÁTRAGASZTHATJÁK” 
A SZURKOLÓKTÓL ÉRKEZŐ POZITÍV – 
VAGY ÉPPEN NEGATÍV – ENERGIÁKAT

! Vízilabdatáborunk a leghűségesebb, a tagjai a női futsaltól a férfi kézin 
át a birkózó vb-ig minden komoly eseményen megjelennek
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26www.fradi.hu ! Lasha Dvali és Eldar Civic is bekerült  
az 5. forduló álomcsapatába

# FUTBALL

AZ ÜLDÖZŐ SZEREPÉBEN 
AZ NB I-BEN



27 www.fradi.hu! A DVTK elleni mérkőzés első félidejében 68%-ban birtokoltuk  
a labdát, az egész mérkőzést tekintve pedig 62%-ban

Labdarúgócsapatunk az ötödik forduló után egyelőre hat ponttal áll 
az NB I-ben – igaz, két mérkőzést a Bajnokok Ligája-selejtezők miatt 
elhalasztottunk. A három lejátszott meccsből kettőt megnyertünk, 
egyet elveszítettünk, miközben bejutottunk az Európa-liga csoportkö-
rébe. Egyelőre tehát üldöznünk kell az öt győzelemmel rajtolt fehér-
váriakat. SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS

AZ ELSŐ FORDULÓBAN a DVSC-vel 
játszottunk volna hazai pályán, míg a má-
sodikban a Zalaegerszeg otthonában lép-
tünk volna pályára. A halasztások lehető-
ségével a Bajnokok Ligája-selejtezők miatt 
éltünk, ahol a harmadik körben, a Dinamo 
Zagreb ellen búcsúztunk, de az Európa- 
liga-playoffban a litván Suduvát kiejtettük, 
így bejutottunk a csoportkörbe! 

GYŐZELEM A KAPOSVÁR ELLEN
Az egyik újonc, a ZTE elleni meccset tehát 
elhalasztottuk, az NB II-ből feljutó másik 
csapat, a Kaposvár ellen azonban már 
pályára léptünk. Sergei Rebrov alaposan 
felforgatta a csapatot a Dinamo Zagreb 
elleni mérkőzéshez képest: a kapuban 
Gróf Dávid állt, a védelembe Botka Endre, 
Abraham Frimpong és Marcel Heister, a 
középpályára Leandro és Danilo Ihnaten-
ko, a támadók közé pedig Varga Roland, 
Bőle Lukács és Franck Boli került be.
Olekszandr Zubkov azonban nem kapott 
pihenőt, és már a hetedik percben meg-
szerezte a vezetést, Bőle labdaszerzése, 
majd remek passza után elemi erővel 
bombázott a kapuba. Ekkor úgy tűnt, 
akár nagy különbségű siker is lehet ebből, 
de végül ez volt az egyetlen és mindent 
eldöntő találat. 
Pogacsics Krisztián, a Kaposvár kapusa 
kivételes napot fogott ki, nagy bravúrokat 
mutatott be, így nem tudtuk ismét beven-
ni a kapuját, de a Fradiban tétmérkőzé-
sen is bemutatkozó Gróf is nagyszerűen 
védett a másik oldalon. Győzelemmel 
kezdtük tehát az NB I-et, így nyugodt kö-
rülmények között készülhettünk a Suduva 
elleni Európa-liga-playoffra. 

NB I, 3. FORDULÓ
FTC–KAPOSVÁR
1-0 (1-0) 
FTC: Gróf – Botka, Blazic, 
Frimpong, Heister – 
Ihnatenko, Leandro (Haratin, 
74.) – Zubkov (Tokmac, 
63.), Bőle, Varga R. – Boli 
(Szignyevics, 80.)
KAPOSVÁR: Pogacsics – 
Vachtler, Ur, Hegedűs, Fodor 
– Jakimiv – Nagy R., Szakály 
A., Nagy K. (Beliczky, 64.), 
Csiki (Nagy J., 46.) – Ádám 
(Poplatnik, 80.)
GÓL: Zubkov (7.)
SÁRGA LAP: Ádám (16.), 
Szakály (56.), Jakimiv (74.), 
Ihnatenko (76.), Botka (81.), 
Ur (90.)

VERESÉG FELCSÚTON
A második fordulóban a Puskás Akadémia 
vendégei voltunk. A találkozót megelőzően 
Rebrov elmondta, nehéz mérkőzésre számít, 
mivel az előző idényben a három találkozón 
egy-egy győzelem, döntetlen és vereség volt 
a mérlegünk a felcsútiakkal szemben. 
Jól kezdtük a találkozót, a sérüléséből vissza-
tért Sztefan Szpirovszki nagyon szép megol-
dással tekerte a labdát a Puskás Akadémia 
kapujába. Észak-macedón középpályásunk 
közel járt a duplázáshoz, ám végül nem 
mehettünk előnnyel a szünetre, Sós Bence 
ugyanis egalizált. 
A második félidőben a hazaiak büntetőhöz 
jutottak, amit Josip Knezevic értékesített. Az 
ezúttal is alaposan 
felforgatott kezdő-
csapatba a meccs 
vége felé beálltak 
azok, akik a Sudu-
va otthonában is 
pályára léptek, ám 
a végére sajnos 
újabb gólokat 
kaptunk, Jozef 
Urblík duplázott, 
így 4-1 lett a vége. 
Rossz előjel volt 
ez a Suduva elleni 
visszavágó előtt, 
de csapatunk ösz-
szekapta magát. 

FUTBALL #



28www.fradi.hu ! A felcsútiak ellen először lépett pályára kezdőként 
a 19 éves Szerető Krisztofer

# FUTBALL

NB I, 4. FORDULÓ
PUSKÁS 
AKADÉMIA–FTC 
4-1 (1-1)
PUSKÁS 
AKADÉMIA: Hegedűs 
– Szolnoki, Meissner, 
Hadzhiev, Nagy – Sós (Kiss, 
88.), Van Nieff (Spandler, 
81.), Knezevic, Radics 
(Urblík, 23.) – Vanacek, 
Henty
FTC: Gróf – Szerető 
(Lovrencsics, 65.), Botka, 
Frimpong, Leandro (Boli, 
77.), Civic – Szpirovszki, 
Ihnatenko – Varga, Bőle 
(Isael, 62.) – Priskin
GÓL: Sós (40.), Knezevic 
(58.), Urblík (79., 84.), ill. 
Szpirovszki (13.)
SÁRGA LAP: Radics (9.), 
Hadzhiev (13.), Henty (27.), 
Bőle (51.), Varga (62.), 
Knezevic (91.)

NB I, 5. FORDULÓ
FTC–DVTK 
1-0 (1-0)
FTC: Dibusz – Botka, 
Blazic, Dvali, Civic – Sigér 
(Haratin, 86.), Ihnatenko – 
Isael, Bőle (Varga R., 79.), 
Zubkov (Frimpong, 90.) – 
Szignyevics
DVTK: Danilović – Brković, 
Karan, Tamás M. – 
Shestakov, Hasani (Korbély, 
89.), Márkvárt, Szabó B. 
(Tóth B., 65.), Vági (Polgár, 
7.) – Prosser, Tabakovic
GÓL: Szignyevics (37.)
SÁRGA LAP: Zubkov 
(31.), Botka (56.), Bőle 
(60.), illetve Tamás Márk 
(31.), Shestakov (58.), 
Tabakovic (81.)
KIÁLLÍTVA: Isael (7.)

EMBERHÁTRÁNYBAN IS  
SIMA SIKER
Augusztus 29-én, csütörtökön 4-2-re 
legyőztük a Suduvát hazai pályán az 
Európa-ligában, ezzel 15 év után ismét 
csoportkörösök lettünk az európai 
kupaporondon. Három nappal később, 
vasárnap este a DVTK-t fogadtuk, 
amelyet az előző szezonban három-
szor is magabiztosan legyőztünk, 
összesen 15 gólt vágtunk nekik.
Rosszul kezdődött a találkozó, Isael 
Barbosa sajnos sérülést okozott Vági 
Andrásnak. Egyikük sem folytathatta, 
Isaelt ugyanis kiállították, Vági pedig 
hordágyon hagyta el a pályát. Brazil 
futballistánk még az első félidő során 
elnézést kért ellenfelétől, ám a hely-
zetén ezzel sem tudott enyhíteni:  
hárommeccses eltiltásban részesült.
Hiába a kiállítás, így is mi irányítottuk 
a mérkőzést, sőt a Diósgyőr szinte 
ki sem mozdult a térfeléről. A szünet 
előtt pedig meg is szereztük a veze-
tést, a mérkőzés egyik legjobbja, Eldar 
Civic tört be a 16-oson belülre, közép-
re lőtte a labdát, amit Mikalaj Szignye-
vics bevetődve a kapuba továbbított. 
A második félidőben is próbálkoztunk 
még, Zubkov járt a legközelebb a 
gólhoz, de nem sikerült növelnünk az 
előnyünket. Ennek ellenére megemel-
hetjük a kalapunkat a csapat előtt, 
hiszen emberhátrányban is végig ural-
tuk a mérkőzést, és be is gyűjtöttük a 
három pontot, így nyugodtan mehet-
tünk a válogatott mérkőzések miatti 
kéthetes szünetre.

” Nem volt egyszerű a mérkőzés nagy 
részében tíz emberrel játszani, ám 
ennek ellenére sikerült domináns 
játékot nyújtani. Kánikulában külö-
nösen megterhelő emberhátrányban 
játszani. Megvoltak a lehetőségeink, 
ám ma csak eggyel tudtunk élni. Kö-
szönettel tartozunk a szurkolóinknak, 
amiért ma is mellettünk álltak. Jót 
fog tenni a kis szünet a játékosaim-
nak” – értékelte a találkozót Sergei 
Rebrov.

ISAEL MÉG AZ ELSŐ 
FÉLIDŐ SORÁN 
ELNÉZÉST KÉRT 
ELLENFELÉTŐL,  
ÁM A HELYZETÉN 
EZZEL SEM TUDOTT 
ENYHÍTENI:  
HÁROMMECCSES 
ELTILTÁSBAN 
RÉSZESÜLT



29 www.fradi.hu! Sigér a Tempofradi.hu adatbázisa szerint a Fradi 188. 
játékosa, aki pályára lépett fradistaként válogatott mezben

FUTBALL #

Kilenc labdarúgónkra is számítottak a 
nemzeti válogatottakban a szeptemberi 
Eb-selejtezőkön, illetve barátságos mér-
kőzéseken. A magyar válogatottba négy 
fradista kapott meghívást, közülük SIGÉR 
DÁVID lett a Montenegró elleni felkészülési 
mérkőzésen a nemzeti csapat történetének 
1000. játékosa! Üröm az örömben, hogy 
Marco Rossi együttese 2-1-es vereséget 
szenvedett. A kaput DIBUSZ DÉNES védte, 
VARGA ROLAND csereként állt be.
LOVRENCSICS GERGŐ a szlovákok elleni 
Európa-bajnoki selejtezőn volt a kezdőcsa-
pat tagja, de az első félidő közepén meg-
sérült, és le kellett cserélni. Válogatottunk 
ezen a mérkőzésen is kikapott 2-1-re.
MIKALAJ SZIGNYEVICS 64 percet játszott 
kezdőként a fehérorosz válogatottban az 
Észtország ellen 2-0-ra megnyert Eb-selej-
tezőn, majd a walesi felkészülési meccsen 
70 percet futballozott, azon a meccsen 
1-0-ra kikaptak a fehéroroszok. 
Szlovénia előbb 2-0-ra legyőzte Lengyelor-
szágot, ezt a meccset MIHA BLAZIC még 
a padról nézte végig, de a második selejte-
zőn, Izrael ellen már ő is beállt csereként, a 
szlovénok 3-2-re nyertek. Bosznia-Herce-
govina keretének tagja volt ELDAR CIVIC, 
de sem Liechtenstein (5-0-s bosnyák 
győzelem), sem Örményország (4-2-es 
vereség) ellen nem állt be. 
SZTEFAN SZPIROVSZKI csereként állt 
be Észak-Macedónia válogatottjába az 
Izrael ellen 1-1-re végződött mérkőzésen, 
Lettország 2-0-s legyőzéséből azonban 
nem vette ki a részét. LASHA DVALI a grúz 
keret tagja volt, de sem a Dél-Korea elleni 
2-2-es felkészülési, sem a Dánia elleni 0-0-s 
Eb-selejtezőn nem játszott.

KILENC 
FRADISTA 
VÁLOGATOTT



NOHA AUGUSZTUS 24-ÉN már a bajnokság is 
elkezdődött U15-ös labdarúgócsapatunknak, 
szeptember első hétvégéjén még egy tornán is 
részt vettek fiataljaink Bécsben – elvégre a nem-
zetközi mérkőzések rendre óriási tapasztalattal 
szolgálnak, ezért érdemes kihasználni az adódó 
lehetőségeket.

” Ez még gyakorlatilag a nyári felkészülésünk 
része volt – magyarázta az együttest nyár 
óta irányító Horváth Roland. – Nagyon fontos 
része a fejlődésnek, hogy külföldi csapatok 
ellen is játsszunk, mert a nemzetközi meccsek 
legtöbbször egészen más ritmusban zajlanak, 
a gyerekek sokszor a megszokottól merőben 
eltérő stílusú futballal találkoznak. Ausztriában 
például a Schalke 04, az Admira Wacker, a 
Slavia Praha és a Randers ellen is gyakorolhat-
tunk, de a nyári, topolyai tornán a Partizannal, 
a DAC-cal és a Csíkszeredával is találkoztunk. 
Mondanom sem kell, ezekhez a mérkőzésekhez 
a srácok is másképp állnak, motiválja őket, 
hogy nagy nevű klubok ellen is megmutathat-
ják magukat.”

A bécsi torna ráadásul a külső tényezők tekintetében is extra 
volt, az összecsapásokat a Rapid otthona, a Hanappi helyén 
felhúzott Allianz Stadion melletti két edzőpályán rendezték, a 
környezet hangulata pedig ilyenkor mindig magával ragadja a 
fiatalokat is.

”Mi, edzők is kiemelten kezeljük a nemzetközi meccseket, ilyen 
alkalmakkor nem is kell a gyerekeket motiválni, maguktól is 
rendesen felpörögnek. Érdekes és pozitív volt megfigyelni, 
hogy fegyelemben, motivációban, taktikai felkészültségben 
vagy éppen agresszivitásban egyáltalán nem maradtunk el 
a Schalkétól sem. A németekkel szemben az volt a jelentős 
különbség, hogy ők a kapu előtti játékhelyzetekben pontosab-
bak, célratörőbbek voltak, jobb döntéseket hoztak. De ösz-
szességében öröm volt nézni, ahogyan a gyerekeink hajtottak, 
küzdöttek, amilyen ritmusban futballoztak. Ilyenkor javulhat 
igazán a döntéshozatali képesség, és gyorsulhat a gondolko-
dás, ezért éri meg ezekkel a csapatokkal játszani.”
Horváth Rolandnak egyébként nemcsak a csapat új, hanem 
a stáb is, hiszen segítőjével, Tóth Jánossal sosem dolgozott 
együtt korábban, de a közös munka gyorsan harmonikussá vált.

” Néhány játékost ismertem az előző évekből, mert szomszé-
dos korosztályt edzettem már. Igaz, mi nem voltunk edzőtá-
borban, de a nyáron jutott rá idő, hogy összehangolódjunk. 
Sokszor két edzést tartottunk, köztük pedig közösen ebédel-
tünk, majd játékokkal töltöttük el az időt. Olyan szituációs 

# FUTBALL  

30www.fradi.hu ! A délvidéki magyarság csapatának otthonában, Topolyán 
rendezett TSC Kupán ötödik lett U15-ös együttesünk 

Kevés volt a távozó és az érkező játékos a nyáron U15-ös labdarúgócsapatunknál, ami 
megkönnyíti a legfontosabb feladatot, a csapatépítést. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

EGYÉNEKET ÉS CSAPATOT
IS ÉPÍTENEK



játékot vettünk 
elő, amelyekhez 
egyszer a kötelező 
olvasmányukból, 
másszor pedig 
filmekből válasz-
tottunk jeleneteket. 
Az volt a célunk, 
hogy közelebb 
hozzuk őket egy-
máshoz, és ez be 
is jött.”
A tréner elmondta, 
jelenleg a csapat-
építés zajlik, s van még feladat 
bőven. Arra viszont büszke, és 
ezt a csapat nagy erősségének 
tartja, hogy sokan eredendően is 
fradisták, vagyis pontosan tudják 
egy-egy meccsen, mit jelent, 
hogy az FTC-t képviselik.

”Gyakran ott vannak a felnőtt 
gárda meccsein is, szóval nekik 
nem sokat kell mesélni a klub 
hagyományairól. Érzem rajtuk, 

EGY VÁLTOZÁS
A MEZŐNYBEN

Az U15-ös korosztály a legidősebb, 
amelynek nem volt elit, nyolccsapa-
tos első osztályú bajnoksága, és ez 
a mostani szezonban sem változott. 
A tizenhat csapat őszi–tavaszi rend-
szerben harmincfordulós bajnok-
ságban versenyez a 2019/2020-as 
idényben is, tavalyhoz képest 
ugyanakkor két helyen változott a 
mezőny. Kiesett az U15-ben és U14-
ben egyaránt az utolsó, valamint 
az utolsó előtti helyen záró Békés-
csaba és Kaposvár. A helyükre a 
háromfordulós osztályozót nagyon 
simán abszolváló Paks–Kisvárda 
duó érkezett.

hogy ez igenis számít a bajno-
kikon, de önmagában termé-
szetesen nem elég. Egyénileg 
és csapatként is fejlődni kell, 
a legnagyobb célunk, hogy ez 
a csapatépítés eredményesen 
menjen. Szerencsére nem volt 
nagy jövés-menés a nyáron, 
egy játékos távozott, és kettő, 
Hámori Dániel és Tomasek Gergő 
érkezett.”

FEGYELEMBEN, MOTI-
VÁCIÓBAN, TAKTIKAI 
FELKÉSZÜLTSÉGBEN 
VAGY ÉPPEN AGRESZ-
SZIVITÁSBAN EGYÁL-
TALÁN NEM MARAD-
TUNK EL

FUTBALL #

31 www.fradi.hu! Az előző idényben 4. helyen végeztek fiataljaink, míg az idei 
első három fordulót követően 5 ponttal a 7. helyen álltak

  U15



MEG-MEGESIK a népligeti edzőpályák környékén, 
hogy valamelyik labdarúgó utánpótlásedzőnk hang-
ja a fél edzőcentrumot betölti, ha nem elégedett va-
lamivel, vagy csak nagyobb koncentrációt igyekszik 
kiváltani a tanítványaiból – kivéve Lisztes Krisztiánt, 
aki a legritkább esetben emeli fel a hangját. Ezért 
volt szokatlan, amikor 
egyszer csak a jelen-
leg az U16-ot trenírozó 
korábbi klasszisunk 
utasítása a szomszé-
dos Elek Gyula Aréna 
falairól verődött vissza. 

” Gyerünk már, ennél 
sokkal pontosabban 
kell!” – csak úgy dörög-
tek a szavai. 

” Egyébként is figye-
lünk rá, minden egyes 
tanácsát próbáljuk 
megfogadni – vágta rá 
gondolkodás nélkül Ko-
vács Patrik, aki csupán 
tizennégy éves, mégis 
máris az FTC U16-os 
labdarúgócsapatát 
erősíti balhátvédként. 
– Bár mi a korunknál 
fogva nem követhettük 
végig a pályafutása 
legsikeresebb idősza-
kát, tudjuk, hogy nagy 
játékos volt, illetve 
tapasztaljuk is, ami-
kor beszáll közénk az 
edzéseken. Mindig ext-
rák a megoldásai…”
A négy évvel ezelőtt a 
Gloriett-től igazolt kis 
tehetségtől megtudjuk 
aztán, hogy Krisztián 

bá segítőjével, Jordáki Norberttel megosztja a 
munkát, főleg akkor, ha több csoportba osztva 
dolgoznak.

” Ha kettébontva dolgozunk, akkor is cse-
rélgetik egymást, és mindketten elmondják 
a véleményüket. Ha hibázunk, akkor mindig 
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32www.fradi.hu ! Tavaly az U15-ös együttesünk a tizenhat csapatos 
bajnokság negyedik helyén zárt

Ragyogóan kezdte az új idényt férfi U16-os labdarúgócsapatunk, amely három forduló 
után még veretlenül állt. A fiatalok érthetően felnéznek az együttes vezetőedzőjére, 
Lisztes Krisztiánra. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

A CÉL: A DOBOGÓ!

BÁR MI A KORUNKNÁL FOGVA NEM KÖ-
VETHETTÜK VÉGIG A PÁLYAFUTÁSA LEG-
SIKERESEBB IDŐSZAKÁT, TUDJUK, HOGY 
NAGY JÁTÉKOS VOLT, ILLETVE TAPASZ-
TALJUK IS, AMIKOR BESZÁLL KÖZÉNK AZ 
EDZÉSEKEN. MINDIG EXTRÁK A MEGOL-
DÁSAI…
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szólnak és kijavítják, megmutat-
ják, hogyan kellene legközelebb 
csinálni. Szeretem az edzése-
ket, mert nagyon jó feladatok 
vannak, és nagy az iram is. 
Mostanában sokszor foglalko-
zunk a taktikával, gyakoroljuk a 
mozgásokat, de külön-külön a 
védekezésre és a helyzetkihasz-
nálásra is fordítunk időt.”
A szezonrajt azt mutatja, érde-
mes volt gyakorolni, hiszen az 
első három fordulót egy döntet-
lennel (3-3 az Illés Akadémiával) 
és két győzelemmel (5-2 a Vasas 
ellen idegenben és 1-0 otthon az 
ETO-val szemben) vették.

”Volt, amikor nyáron nem úgy 
ment a csapatnak, ahogy sze-
rettük volna, de éreztem, hogy 
idővel úgyis összeállunk, ezért 
nem lep meg, hogy jól kezdtük a 
bajnokságot. Segített ebben az 

U16
Ebben a korban a képzés az első, 
az eredmény legfeljebb csak 
ezután következhet, de győzni 
mindenki szeret, ezért az edzők 
a meccsekre, pontosabban az 
ellenfelekre való közvetlen felké-
szüléssel segítik a gyerekeket.

”Minden meccs után megbe-
széljük, hogy mi volt jó és rossz, 
valamint az edzők kielemzik 
előre az ellenfelek meccseit, és 
az alapján elmondják, szerintük 
mi célszerű az adott csapat vagy 
éppen játékos ellen – magyarázta 
Kovács Patrik, aki a korosztályos 
utánpótlás válogatottba is kapott 
meghívót. – Azt szeretném, ha 
a csapattal ugyanolyan sikere-
sen haladnánk tovább, ahogyan 
kezdtük a szezont. Ha az egyéni 
célokat nézem, akkor elsősorban 
fejlődni szeretnék, majd a válo-
gatottban stabil helyet kivívni 
magamnak.”

edzőtáborozás is, csapatként 
is erősek vagyunk, sokszor az 
edzéseken kívül is együtt töltjük 
az időt” – nyilatkozta egy profit 
meghazudtoló bölcsességgel 
Kovács Patrik.
A kohézió jól jött például a szom-
bathelyiek elleni összecsapáson, 
ahol Lisztes Krisztián játékosai 
0-2-ről és 2-3-ról is egyenlítettek 
– amihez nagy lelkierő kell.

” Mi uraltuk a meccset, ezért a 
két kapott gól nagyon megérin-
tett minket, belül egy pillanatra 
talán meg is törtünk, de aztán 
mindenki biztatta a másikat, és 
így sikerült felállnunk. A bajnok-
ságban szerintem a Puskás Aka-
démia és a Budapest Honvéd 
lesz a két legerősebb csapat, 
de nagyon szeretnénk mi is a 
dobogón végezni” – tette hozzá 
az ifjú tehetség.

FUTBALL #

33 www.fradi.hu! Lisztes Krisztián játékosként kétszeres magyar, 
illetve német bajnok is volt
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34www.fradi.hu ! Keller József 1984–1996, valamint 2000–2005 között 
szolgálta játékosként a Fradit

Keller József mint törzs őrmester és ifjabb Keller József mint őrmester – szokatlan, 
nem igaz? Pedig a megnevezés mindkét esetben korrekt, korábbi hátvédünk és 
harmincéves fia ugyanis augusztusban területvédelmi tartalékosként csatlakozott 
a Magyar Honvédség 60. Mike József Területvédelmi Zászlóaljához. Ott voltunk az 
első lépéseknél, amikor Keller József 1988 után újra katonai egyenruhát öltött.
SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

A HAZA
SZOLGÁLATÁBAN

AUGUSZTUS 6. NAGY NAP volt Keller Józse-
fék életében, ekkor ugyanis Egerben – komoly 
sajtóérdeklődés mellett – apa és fia egymás 
után írta alá az önkéntes területvédelmi tartalé-
kosi szolgálat vállalásáról szóló dokumentumot. 
De honnan az elhatározás? – kérdezhetné teljes 
joggal bárki, aki az FTC örökös bajnokára legin-
kább labdarúgómúltja kapcsán emlékszik.

” Kifejezetten kellemes emlékeket őrzök a 
sorkatonaságról. Ezelőtt 31 évvel, egy téli, 
talán februári napon vonultam be, tíz hónapig 
voltam katona, rengeteg tapasztalatot szerez-
tem, barátságokra tettem szert, ráadásul jóval 
elhivatottabb is lettem. Ez később, a sportolói 
pályafutásom során is hasznos volt – kezdte 
az idősebb Keller. – A fiam velem ellentétben 
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35 www.fradi.hu! 1989-ben megválasztották
az év magyar labdarúgójának

NEKEM A HAZA AZ ELSŐ. 
MEGTISZTELŐ ÉRZÉS, HOGY 
TÖBB MINT HÁROM ÉVTIZED 
UTÁN ÚJRA HONVÉDSÉGI 
EGYENRUHÁT ÖLTHETTEM

már nem volt sorkatona, éppen ezért pon-
tosan tudom, hogy miből maradt ki. Amikor 
egy baráti beszélgetés során szóba került az 
önkéntes honvédelem, kiderült, hogy ő is szíve-
sen kipróbálná magát, ezért úgy döntöttünk, 
hogy együtt belevágunk. Néhány tanáccsal 
már elláttam azzal kapcsolatban, hogy mire is 
számíthat.”
Az elhatározás komolyságát mutatja az is, hogy 
a szerződések szentesítését követően néhány 
héttel már Táborfalván, egészen pontosan az 
MH Anyagellátó Raktárbázis helyi objektumában 
találkoztunk, ahol – miután apa és fia is átvet-
te felszerelését – a fotóriporterek kérésének 
eleget téve boldogan pózolt egy terepmintásra 
festett repülőgép előtt. Talán nem is kell külön 
megjegyezni, hogy a látvány merőben szokatlan 
volt a Keller József esetében megszokott sport-
mezes képekhez képest. Az MH 2. Vitéz Vattay 
Antal Területvédelmi Ezred 60. Mike József 
Területvédelmi Zászlóalj újdonsült tartalékosai 

augusztus 27-én, kedden ölthették magukra 
először katonai egyenruhájukat.

” Nagy különbség az első katonai szolgálatom-
hoz képest, hogy az kötelező volt, a mostani 
viszont önkéntes vállalás – mondta Keller 
József. – Nekem a haza az első. Megtisztelő 
érzés, hogy több mint három évtized után újra 
honvédségi egyenruhát ölthettem.”
Kellerék katonai pályája hamarosan az esküté-
tellel folytatódik, aztán az önkéntesek belevág-
nak a munkába. A területvédelmi tartalékosokra 
egy 10–12 modulból álló kiképzés vár, amely 
alkalmazkodik a civil elfoglaltságukhoz. Mindez a 
gyakorlatban havonta egy-egy hétvégét, illetve 
egy kéthetes nyári kiképzést jelent, utóbbi alól 
Keller József a katonamúltja miatt mentesül. 
Mindeközben az ifjabb Keller József motiváltan 
és érdeklődve készül a rá váró feladatokra. 

” Leginkább a lövészetet várom” – árulta el, ami-
kor arról kérdeztük, előzetesen a kiképzés me-
lyik részét tartja a legizgalmasabbnak. Később 
akár katonai pályán is el tudja képzelni magát – 
tette hozzá. Katonaviselt barátai biztatják, támo-
gatják, egyértelműen örülnek a döntésének.
Az önkéntes területvédelmi rendszer egyébként 
2017 januárja óta létezik, akkor 17 tartalékos 
katonával rendelkezett a Magyar Honvédség. Ez 
a szám azóta megsokszorozódott, mára közel 
8600 ember teljesít ilyen szolgálatot – közölte 
Polyák András ezredes, az MH 2. Vitéz Vattay 
Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka, aki 
kiemelte, Keller József sportolóként és család-
apaként egyaránt példát mutat a magyar társa-
dalomnak, ezért a Honvédség számára is óriási 
öröm, hogy korábbi kiválóságunk az önkéntes 
szolgálat mellett döntött.
Az önkéntesek békeidőben sport-, ill. kulturális 
programokon segíthetik a Honvédség munkáját, 
s természeti katasztrófa esetén is behívják őket. 

” Ha szükség lesz ránk, természetesen örömmel 
jövünk, és segítünk, ahol kell” – felelte határo-
zottan Keller József.
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36www.fradi.hu ! Az I. FTC Családi Napot 2012-ben rendeztük meg 
az Albert Stadion melletti parkolóban

MÓKA, KACAGÁS,

A hagyományok-
nak megfelelően az 
Albert Alapítvány 
augusztus utolsó 
vasárnapján idén is 
megrendezte az FTC 
Népligeti Sportköz-
pontjában a Családi 
Napot, amely ismét 
nagy sikert aratott. A 
nyárbúcsúztató Fradi-
ünnepen közel há-
romezer ember, köz-
tük rengeteg gyerek 
vett részt, akik több 
játékot is kipróbál-
hattak a zöldövezet-
ben. Várkonyi Attila, 
alias DJ Dominique 
pedig a szokásoknak 
megfelelően sok fe-
rencvárosi sportolót 
szólaltatott meg a 
műfüves centerpá-
lya szélén, ugyanis 
a klub szinte összes 
szakosztálya kép-
viseltette magát az 
eseményen. 
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

FRADI



A LÉNYEG PERSZE a VIII. Fradi Családi Napon 
is az volt, hogy összehozta, összeterelte az 
ország különböző részein élő szurkolókat, akik 
a meccsek és versenyek mellett közösen tud-
tak kikapcsolódni, ráadásként a velük érkezett 
sok-sok gyermek talán éppen most kötelezte 
el magát egy életre a Ferencvárossal. A móka 
és a kacagás eleve adott volt, hiszen a gye-
rekek és a felnőttek egyaránt több játékban 
vehettek részt, s ezeken érthetően az em-
beriség öröme, a labda állt a középpontban. 
Lehetőség volt kézzel és lábbal is célba lőni, a 
teqball és a dekázóverseny ugyancsak nép-
szerűnek bizonyult, sőt, a hokisok által hozott 
koronggal is lehetett próbálkozni a céltáblá-
nál. A HungaroControl sátránál rengeteg fotó 
készült, többtucatnyian vettek részt az egész-
ségmérésen, a Lidl kerékpártesztje úgyszintén 
sokak tetszését elnyerte, mint ahogy a Fradi 
sportolóinak közvetlensége is.
A női kézilabdacsapat Elek Gábor vezetőedzővel 
az élen a hagyományoknak megfelelően teljes 
létszámmal megjelent a családi napon, miként 
futballcsapatunk több tagja – Sigér Dávid, Miha 
Blazic, Tokmac Nguen – is tiszteletét tette a 
rendezvényen. A bajnoki címet nyert jégkorongo-
zóink Fodor Szabolcs vezetőedző és Nagy Gergő 
csapatkapitány vezetésével úgyszintén eljöttek, s 
persze a fentebb említett sportolóink kiosztottak 
több száz aláírást a Fradi hivatalos autogram-
kártyájára. Miként az előző esztendőkben, úgy 
ezúttal is elsősorban a gyerekekről, a családokról 
szólt az ünnepi esemény (elvégre amikor ennyi 
fradista összegyűlik, az mindenkor ünnep). 
Albert Magdolna, a Császár leánya, az Albert 
Alapítvány ügyvezetője a nap végén röviden így 
összegzett: ”Kegyes volt hozzánk az időjárás, 
sok boldog gyerekkel és szülővel találkoztam, 
mint ahogy sportolóink is immáron évek óta 
az első szóra örömmel jönnek a családi nap-
ra. Fontos ez minden fradista számára, hiszen 
jó együtt lenni, összetartozni, s ezt az érzést 
közvetíteni, átadni a gyerekeinknek. Ez a nap 
ugyanis mindenekelőtt a gyermekeké, a szurko-
lóké, a családoké.”
Kétségtelen, ahogy a korábbi években, úgy idén 
is a móka, a taps és a kacagás jegyében zajlott 
a családi nap, amelynek folytatása garantált, hi-
szen ahogy Wolf Péter és a megboldogult Fülöp 
Kálmán legendás nótája szól: Fradi volt, Fradi 
lesz, míg a földön ember lesz…

ZÖLDÖVEZET #

37 www.fradi.hu! A Családi Nap 2013-ban költözött
népligeti sporttelepünkre

SPORTOLÓINK 
AZ ELSŐ SZÓRA 
ÖRÖMMEL JÖNNEK 
A CSALÁDI NAPRA. 
FONTOS EZ 
MINDEN FRADISTA 
SZÁMÁRA, HISZEN 
JÓ EGYÜTT LENNI, 
ÖSSZETARTOZNI, 
S EZT AZ ÉRZÉST 
KÖZVETÍTENI, ÁTADNI 
A GYEREKEINKNEK



# ZÖLDÖVEZET 

38www.fradi.hu ! Korcsolyázónk, John-Henry Krueger is távoli országból,
Dél-Koreából választott párt

AZ INSTAGRAM 
HOZOTT MINKET
ÖSSZE, OTT
TALÁLTUNK 
EGYMÁSRA.
ELŐSZÖR NATALIE
BEKÖVETETT:
VISSZAKÖVETTEM,
MAJD VETTEM
A BÁTORSÁGOT,
ÉS RÁÍRTAM
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39 www.fradi.hu! Ádám a sérülése miatt lemarad a vb-ről, ezért klubunkat Ryan Sheppard 
egyedül fogja képviselni a magyar válogatottban

21. SZÁZADI 
SZERELEM
Íme egy megható és nagyon romantikus, egyben modern tör-
ténet, amelynek főszereplője az FTC-Telekom tornásza, Babos 
Ádám és kedvese, Natalie. SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

A MODERN TECHNOLÓGIA segítségével már szinte 
mindenhol úgy tudunk beszélgetni a szeretteinkkel, 
barátainkkal, ismerőseinkkel, mintha csak egy karnyúj-
tásnyira lennének tőlünk. Így volt ezzel többszörös 
magyar bajnok tornászunk, Babos Ádám és párja, 
Natalie January is az elmúlt közel egy évben. Igaz, az 
ő kapcsolatuk a világhálón is kezdődött.

” Az Instagram hozott minket össze, ott találtunk 
egymásra – kezdte nevetve Babos Ádám. – Először 
Natalie bekövetett, visszakövettem, majd vettem a 
bátorságot, és ráírtam. Elkezdtünk beszélgetni. Mind-
ez tavaly novemberben történt.”
Természetesen Ádám, ahogy az ilyenkor lenni szo-
kott, randevút kért a lánytól, ennek helyszíne pedig 
nem egy mozi vagy kávézó volt.

” Egy lengyelországi versenye után kirepült hozzám 
Dél-Koreába, ahol akkor éltem – vette át a szót a 
Botswanában született Natalie. – Vártam a repülőté-
ren, hazamentünk hozzám, főztem neki ebédet, majd 
sajnos dolgozni kellett mennem. Ilyen volt az első 
randink, de ami azt illeti, nagyon romantikus volt.”

” Elhatároztuk, hogy találkozunk, így már december-
ben megvettem a repülőjegyem. Áprilisban pedig ki-
utaztam hozzá, akkor láttuk egymást először élőben. 
Amikor a repülőn ültem Dél-Korea felé tartva, akkor 
azért volt bennem egy kis szorongás, hogy vajon 
milyen lesz. Aztán amikor megpillantottam őt, akkor 
megnyugodtam, és tudtam, hogy rendben lesz” – 
elevenítette fel az izgalmas utazást Ádám.
A pár gyorsan egymásra talált.

” Nagyon örültem neki, csodálatos pillanat volt. 
Szerencsésnek éreztem magam. Ádi nagyon pozitív, 
jóságos és izgalmas férfi. Nagyon hasonló a szemé-
lyiségünk. Szerelem volt első látásra. Azonnal tudtuk, 
hogy együtt kell maradnunk” – mesélte Natalie, akitől 
nem áll távol a sport, sőt, a torna sem.

” Hobbiszinten űztem a tornát, 
de nem versenyeztem, viszont 
a sporttal nagyon szoros 
a kapcsolatom. Dél-Afrikában 
jártam egyetemre, ahol egész-
ségtudományi alapszakon tanultam: biokinezi- 
ológusként szereztem diplomát. Ez sokban hasonlít 
a fizioterápiához, csak sokkal fejlettebb rehabilitáci-
ót nyújt” – mondta Natalie, aki mindenben támogatja 
a Fradi klasszisát.
Ádámnak és kedvesének a közös nyelvvel sincs 
gondja, hiszen mindketten nagyon jól beszélnek 
angolul. Sőt, Natalie már néhány szót magyarul is 
megtanult.

” Amikor például vásárolni vagyunk, akkor mindig 
mondja, hogy magyarul kérjek. A nyelvetekben a 
kiejtés a legnehezebb, de pár szót már megtanul-
tam: Köszönöm szépen és egészségedre!” – mutatta 
be magyartudását Ádám párja.
A szerelmesek nemrég legyőzték a nagy távolságot, 
ugyanis Natalie néhány hete Ádámhoz költözött 
Magyarországra.

” Dél-Afrikában vízumot kért, aztán itthon minden 
papírt elintéztünk neki. Azóta megmutattam neki 
több csodálatos magyar tájat. Nemrég Lillafüreden 
és a Szépasszonyvölgyben kirándultunk, de még 
sok szép helyszín vár ránk. Most azt tervezzük, hogy 
majd a versenyszezon után meglátogatjuk az ő csa-
ládját is Dél-Afrikában és Botswanában” – mesélt 
terveikről Babos Ádám.
Természetesen a ferencvárosi fanatizmus és hangu-
lat sem maradhatott ki, ezért Ádám elvitte kedvesét 
labdarúgóink Valletta elleni hazai Bajnokok Ligája- 
selejtezőjére. Az Instagram-sztorikból és képekből 
pedig kiderült, hogy Natalie-t is beszippantotta a 
Fradi-hangulat.
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A FÉRFIAK NAGY SZÁZALÉKA NEM TART IGÉNYT 
TÁSKÁRA: EGY JÓ PÉNZTÁRCA ÉS A ZSEBEK HELYETTESÍTIK 
A HÉTKÖZNAPOK KIEGÉSZÍTŐJÉT. LÁSSUK, MILYEN 
HOLMIKNAK KÉNYELMES A ZSEB!
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

ZSEBBE VELE!

ZENE A FÜLEINKNEK
Beoplay Earset fülhallgató 

94 900 Ft
Bármikor jól jöhet egy fülhall-
gató: várakozáshoz, telefoná-

láshoz, sporthoz is. A tökéletes 
hangminőségből ne engedjünk 
soha, még füles esetében sem!

beoplay.com

! A mezekre nevet és számot egyaránt lehet kérni, amelyet 
rövid időn belül elkészítenek



VAJAT A SZÁJRA
L’Occitane shea 
vajas ultra rich 

ajakbalzsam 4,5 g
2390 Ft

Ne csak akkor nyúljunk 
ajakápolóhoz, amikor 
már sebesre cserepe-

sedett a szánk. Előzzük 
meg a kellemetlen 

napokat!
loccitane.hu

SZÍVÜGYEINK
Fradi irattartó

1990 Ft
Az irataink akkor vannak

a legjobb helyen, 
ha az irattartónkat 
szeretjük és óvjuk. 

shop.fradi.hu

ÉLESBEN
Victorinox Midnite Manager

Sapphire zsebkés
13 800 Ft

Bármikor szükségünk lehet 
egy praktikus zsebkésre.

 A 10 funkciós, LED-es 
lámpával, csavarhúzóval és 
golyóstollal felszerelt darab 

legyen a kulcscsomónk része.
svajcibicska.hu

DIVAT #
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Fradi irattartó
1990 Ft

Az irataink akkor vannak
a legjobb helyen, 

ha az irattartónkat 
szeretjük és óvjuk. 

shop.fradi.hu
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SZÍVÜGYEINK
Fradi irattartóFradi irattartó

VAJAT A SZÁJRA
L’Occitane shea 

ajakbalzsam 4,5 g

Ne csak akkor nyúljunk 
ajakápolóhoz, amikor 
már sebesre cserepe-

sedett a szánk. Előzzük 
meg a kellemetlen 

LÁNCRA VERVE
POLJOT Basilika 

zsebóra
249 000 Ft

Nem ismerünk 
klasszikusabb és 

stílusosabb időmérő 
eszközt, mint a zsebóra. 

A limitált darabszámú 
Poljot egy régi szerkezet 

újrahúzott változata. 
itstimeshop.hu

! Egyre több a külföldi látogató és vásárló a Fradi
ajándékboltjában



SAPKA HELYETT
The North Face Dipsea 

Headband
15 USD

Ez a profi fejpánt 
futáshoz, biciklizéshez, 

evezéshez is kiváló, 
mivel azonnal felszívja az 

izzadságot és 
UV-védelmet nyújt. 

thenorthface.com

42www.fradi.hu
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SAPKA HELYETT
The North Face Dipsea 

Ez a profi fejpánt 
futáshoz, biciklizéshez, 

evezéshez is kiváló, 
mivel azonnal felszívja az 

POTTER-MÁNIA
Harry Potter

kontaktlencsetartó
17,99 £

Vegyük fel a harcot 
Voldemort seregével 

szemben! 
pinkcatshop.com

MÁRKABIZTOS
Tom Ford by Pars Unum 

óvszertartó
(ár kérésre)

Legyünk minden hely-
zetben stílusosak.

fuckingyoung.es

PRAKTIKUM ÉS DIZÁJN
Fjällräven Kanken

kártyatartó
13 990 Ft

A praktikus, 
időtálló kártyatartó 

megvételekor a sarki 
rókák megmentését 

támogatjuk, plusz egy 
komoly minőség mellett 

tesszük le voksunkat.
fjallraven.com, dockyard.hu

! Ha nem akarsz elszakadni a Fradi-címertől, természetesen a 
Fradi Shopban is találsz igényes kulcstartót a slusszkulcsra
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IDŐTLEN KOLLEKCIÓ
Persol 714SM 

– Steve McQueen
napszemüveg 

90 000 Ft
Igazi ereklyénk lehet, ha 
a szemüveget tényleg a 
tokjában tartjuk – amikor 

éppen nem viseljük.
Optic World MOM Park

MUTASD A KULCSTARTÓD,
MEGMONDOM, KI VAGY!

JEEP autós kulcstartó
kb. 3400 Ft

Komoly járműhöz stílusos 
kulcstartó illik. A repiajándékok 
és giccsek helyett rendeljünk 

az autónk márkájának 
webshopjából egy praktikus és 

menő darabot. 
jeep.hu

VESZÉLYES AZ ÚT HAZAFELÉ
Bookman biciklislámpaszett

8330 Ft
Stílusos, extra magas 

fényerejű, zsebre vágható 
lámpák bármilyen bicajra. 

Szinte bármely mobiltelefon- 
vagy számítógéptöltőről 

újratölthető.
mayfairselection.hu

! A Fradi Shopban a bérletesek napján 30% kedvezménnyel 
lehet vásárolni
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44 ! Ha nem kaptál már jegyet, mérkőzéseinket a FradiMédia 
YouTube-csatornáján is tudod követniwww.fradi.hu

Az első osztályú magyar női kézilabda-bajnokság erejére, színvonalára jellemző, hogy 
a 2019/2020-as kiírás mindjárt az európai Szuperkupa-döntővel kezdődött. Nincs 
ebben semmi túlzás, hiszen az első fordulóban a Bajnokok Ligája címvédője, a Győri 
Audi ETO fogadta és győzte le 27-24-re az EHF-kupát májusban megszerző Siófokot. 
Az FTC-Rail Cargo Hungaria ebben a mezőnyben igyekszik megőrizni pozícióját, 
a BL-indulást jelentő második helyezést, és a cél annak dacára sem módosult, hogy 
a csapat már a negyedik fordulóban pontot veszített. Méghozzá nem is az egyik ”óriás”,
hanem a Debrecen ellen. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

PONTVESZTÉS VAGY

NICKE GROOT ÉS NORA MÖRK
nyá ron távozott Győrből, de Estelle 
Nze-Minko, Beatrice Edwige és 
Katarina Bulatovics érkezése után 
botorság lenne azt állítani, hogy 
gyengült az ETO. Siófokon szokás 
szerint még jelentősebb volt a 
mozgás, Szikora Melinda és Nerea 
Pena éppen a Népligetből költözött a 
Balatonhoz, Tomori Zsuzsanna Győr-
ből követte őket, és ha hozzávesszük, 
hogy Mazák-Németh Csilla és Such 
Nelli már várt rájuk, majdnem egy kez-
dő hetesnyi exfradistát soroltunk fel. 
Ennél azonban aktuálisabb számadat, 
hogy a Győr 27 góljából 22-t ért el 
légiós, a Siófoknál ez az arány 24/20.
A Ferencvárosnál ellenben a nyitá-
nyon Érden aratott 31-28-as diadalhoz 
26 magyar gól járult hozzá, a junior 
világbajnok lövőpáros, Háfra Noémi és 
Klujber Katrin kettesben vágott 18-at. 
A 11-4-es, 17-10-es, 21-14-es, 29-21-es 
részeredmény hívebben írja le a meccs 
képét, mint a végkifejlet, a túlzásoktól 
mindig tartózkodó vezetőedző, Elek 
Gábor sem véletlenül fogalmazott úgy, 
hogy ”szenzációsan kezdtünk”.
A folytatásban az MTK (36-22) és a 
Kisvárda (30-22) nem jelentett kü-
lönösebb ingert, bár amikor utóbbi 
találkozót követően gratuláltam Elek 
Gábornak, ő annyit jegyzett meg, 
inkább gratuláljak Lajtosnak. Már-
mint Lajtos Nórának, a vendégek 

harmincnégy éves kapusának, akit 
valóban ”rojtosra lőttek” a fradisták.
A negyedik játéknapon pedig a Deb-
recen kapuvédőjének, Triffa Ágnesnek 
járt ki az elismerés. Aki – Lajtossal 

ellentétben – nem csupán 
szorossá tette együttese 

vereségének arányát, 
hanem döntetlenre 
mentette a mérkőzést. 
Sőt, a hajrában a Fradi 
küzdött az egy pontért, 
mert az 50. perctől már 
csak a ”Loki” vezetett, 
rendre egy góllal. A 

Ferencváros ellen élete 
meccseit játszó Bulath Ani-

ta harminchat esztendősen 
is hét gólt vágott, és amikor 
30-30-nál odaállt az időn túli 
szabaddobáshoz, többeket 
infarktus kerülgetett. Na-
gyobb baj azért már nem 
történt, de a vendégek így 

is körtánccal ünnepelték 
meg az emberemléke-

zet óta első népligeti 
pontjukat. A hazai 

oldal ellentétes 

FIN_044-045_ZF_1910_NoiKezi_3.indd   44 2019. 09. 19.   9:53



 KÉZILABDA  #

45 www.fradi.hu! A Debrecen elleni mérkőzés szakkommentátora Pádár Ildikó 
volt, akit a későbbiekben is sokszor hallhatunk majd

PONTMENTÉS?
RAJT

A BL-BEN

Mire a Zöld & Fehér 
következő száma meg-

jelenik, Kovacsicsék 
már a meccseik felét 

letudják a BL csoport-
körében. Az október 5-i 
rajt máris sok mindent 
meghatározhat, hiszen 
Kristiansandban, a nor-

vég Vipers vendége-
ként nemcsak a tavalyi, 

35-27-es vereséget 
kellene feledtetni, ha-
nem a továbbjutáshoz 
szükséges lendületet is 
lehetne venni. Annál is 
inkább, mert október 

13-án a tavalyi BL Final 
Four másik résztvevő-
je, a francia Metz jön 

vendégségbe. 

érzelmi töltettel fogadta e végkifejletet.

”Csak magunkat okolhatjuk a pontveszté-
sért, nagyon csalódottak vagyunk” – jegyez-
te meg Elek Gábor. Kovacsics Anikó érdeklő-
désemre szinte ugyanezzel a szóhasználattal 
ezt így erősítette meg: ” Jó csapat a Deb-
recen, nagyot is küzdött, de nekünk csaló-
dás ez az eredmény, ez egyértelmű. Sokat 
hibáztunk, az ilyen pontvesztések nem 
férnek bele, ha komolyan gondoljuk, hogy a 

céljainkat meg akarjuk valósítani.” Bíró 
Blanka a vetélytárs méltatásával kezdte, 
de egy mondat után ő is az önkritikával 
folytatta: ” A mezőny kiegyenlített, a 
Debrecen erejét már nyáron is meg-
tapasztaltuk, látható, hogy nagyon jó 
munka folyik náluk. De mi vagyunk a 
Ferencváros, az ilyen mérkőzéseket ne-
künk meg kellene nyerni. Most viszont 
még mi kapaszkodtunk a döntetlenért, 
hátrányban voltunk. Ettől még nem 
lehetünk egyáltalán elégedettek az egy 
ponttal.”
Még jó, hogy ez nem a végszó. Lap-
zártakor, az ötödik fordulóban az FTC 
31-23-ra verte a Dunaújvárost, ezt 
követően pedig, szeptember 21-én 
következett a Siófok elleni, idegenbeli 
rangadó. Ahogy mondani szokták, 
igazi ”négypontos meccs”: ami a 
DVSC ellen veszendőbe ment, azt ott 
többszörösen vissza lehetett szerezni. 
Hogy sikerült-e, arról csak következő 
számunkban adhatunk hírt.

JÓ CSAPAT A DEBRECEN, NAGYOT 
IS KÜZDÖTT, DE NEKÜNK CSALÓ-
DÁS EZ AZ EREDMÉNY, EZ EGYÉR-
TELMŰ. SOKAT HIBÁZTUNK, AZ 
ILYEN PONTVESZTÉSEK NEM FÉR-
NEK BELE, HA KOMOLYAN GON-
DOLJUK, HOGY A CÉLJAINKAT 
MEG AKARJUK VALÓSÍTANI
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46 ! A HungaroControl augusztusban kötött szponzorációs 
szerződést az FTC kézilabda-szakosztályávalwww.fradi.hu

Horváth Attila vezetőedző szerint a bajnokság egyik meglepetését is szolgáltathatja 
az FTC-HungaroControl, amely talán okosabban is erősített, de biztosan sokkal job-
ban rajtolt, mint az előző évben. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

MÁS EZ A CSAPAT!

KÉT REMEK mérkőzés-
sel, a Komló és a Vác 
legyőzésével nyitot-
ta a 2019/2020-as 
idényt a Ferencváros 
férfi kézilabdacsapata, 
az FTC-HungaroControl, de 
a két sikernek a megszerzett 
négy ponton túl is komoly 
jelentősége van. Merthogy a 
tavalyi gárda vázára új csapat 
épül, s egyelőre úgy fest, me-
rőben más lesz ez a garnitúra.

” Az első két meccs valóban arról 
árulkodik, hogy egységesebb 
csapat vagyunk, hogy nemcsak egy-
két klasszisra hagyatkozunk, hanem 
hat-hét, közel azonos képességű 
kézilabdázóra építhetünk, akik közül 
valaki mindig kiegyenlíti, ha a másik-
nak gyengébb meccse van. Tavaly 
sajnos a legtöbben nem merték vállal-
ni a felelősséget, inkább a klasszistól, 
Ancsin Gábortól várták a megoldást”
– erősített rá a véleményünkre a 
vezetőedző, Horváth Attila is. A tréner 
szerint az előző évben legtöbbször 
éppen a kiegyensúlyozottság hiánya 
miatt buktuk el azokat a meccseket, 

amelyeken egy-egy nüansz döntött, 
ezúttal viszont az első és a második 
fordulóban is akadt valaki, aki kirántot-
ta a szekeret a gödörből.

” Azt érzem, hogy jobban bíznak ben-
nem, jobban hallgatnak rám a játéko-

sok, megpróbálják megcsinálni, 
amit elképzelek. Nagyon sok a 
fiatal, tehetséges játékosunk, akiknek 
még rengeteg rutint kell szerezniük, 
példaként a Komló elleni meccset 
említhetem, amikor nyolc-kilenc góllal 
vezettünk, talán nem kellett volna 
annyira izgulniuk a végén. Tavaly 
csak néhány nagy név érkezett, nem 
is lett elég erős az állomány, befüröd-
tünk. Idén koncepciót váltottunk. 
Látszólag egyet visszaléptünk, de 
úgy érzem, okosabban igazoltunk. Az 
volt a célunk, hogy fiatal, bevállalós 
csapatot építsünk, és ehhez megfelelő 
karakterű kézilabdázókat kerestünk.”
S hogy kikre érdemes külön figyelni? 
Horváth úgy véli, az újak közül első-
sorban a balátlövő Nagy Bencére, a 

”régiek” közül pedig az első hetek-
ben az eredeti posztjára, a bal szélre 
visszakerülő Kovacsics Péter okozott 
kellemes meglepetést.

” Bencét azért hoztuk, hogy húzóem-
ber legyen. Az első két fordulóban 
ez gólokban nem mutatkozott még 
meg, de a csapatban ő az, akinek a 
legjobb szeme van ehhez a játékhoz, 
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 KÉZILABDA  #

47 www.fradi.hu! Az FTC-HungaroControl az első fordulóban a Komlót
(26-25), a másodikban pedig a Vácot (21-24) győzte le

HOL A
HELYÜNK?

Az erőviszonyokat 
számba véve egyet-

len tény rögzíthető: a 
Veszprém és a Szeged 
messze a mezőny előtt 
jár. A Tatabánya jelen-
tősen megerősödött, 

magyar válogatott 
játékosok sora igazolt 
oda, de szeptember 

elején még közel sem 
nézett ki úgy, ahogyan 

azt sokan várták.

”A középmezőny eleje 
és vége között eltűntek 

a nagy különbségek, 
az első fordulókban 
egy-egy eredményt, 
valamint a meccsek 

képét látva tátva ma-
radt a szám – mondta 

Horváth Attila. – Az 
első kettő, illetve a 
harmadik után nem 
három-négy csapat 
küzd majd a legjobb 

ötbe kerülésért, hanem 
hét-nyolc. Abban is 
biztos vagyok, hogy 
idén nem lesz nulla-

pontos csapat. Nehéz 
megmondani, hogy mi 
hol köthetünk ki, de a 

munkát és a motivációt 
látva azt mondom, ha 
nem lesz sérülés, akkor 
okozhatunk kellemes 

meglepetést!”

s meg is tudja valósítani, amit észre-
vesz. Az is sokat jelent, hogy bár a lö-
vőszázaléka még nem a régi, a hibák 
után is bevállalja a következő szituá-
ciót, vagyis az egyénisége alkalmas 
rá, hogy sokra vigye. Petyát (Kova-
csics Pétert – a szerk.) tavaly sajnos 
el kellett fecsérelnünk, kényszerű 
okokból a belső posztokon játszott, 
azért nem jött ki belőle az igazán jó 
teljesítmény. Végre visszakerülhetett a 
helyére, és itt jól védekezik, szenzáci-
ósan indul, és a helyzetkihasználása 

AZ VOLT A CÉLUNK, HOGY FIATAL, 
BEVÁLLALÓS CSAPATOT ÉPÍTSÜNK, 
ÉS EHHEZ MEGFELELŐ KARAKTERŰ 
KÉZILABDÁZÓKAT KERESTÜNK

is remek. A másik oldalon Bujdosó 
Bendegúz is jó formában tért vissza, 
a sérülése után most már nagyon 
gólerős.”
Szóval, más ez a csapat, amely idén, 
előfordulhat, még ront is a tavalyi 
hetedik helyezésén, de ha az érési, 
fejlődési folyamat kitart, akkor benne 
van a potenciál, hogy a legjobbakra 
is veszélyes lehet. A szezonrajt utáni 
szurkolói reakciókból azt máris leszűr-
hettük: ez a Fradi őszintébb, karakte-
resebb – és vonzóbb.
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AKI KÖVETI AZ ÉSZAK-AMERIKAI profi futballbajnok-
ságot (NFL), az tudja, mi a San Francisco 49ers csapa-
tának a beceneve. Aranyásók. Lehet, lassan érdemes 
lenne férfi vízilabdacsapatunk vezetőségének áttelefo-
nálni Kaliforniába, hogy tárgyaljanak a becenév haszná-
latáról... Az előző idény után az FTC-Telekom Water-
polo is nyugodtan viselhetné ezt a címet. Szerencsére 
a Ferencvárosi Torna Club 120 éves története során 
felkészült arra, hogy a legjobbak között a legjobbakat 
külön is díjazhassa. Ez az Aranydiploma. E kitüntetést 
szeptemberben vehette át Varga Zsolt csapata. 

” Óriási megtiszteltetés, de egyben nagy meglepetés 
is volt – fogadta a díjat vezetőedzőnk, Varga Zsolt. 
– Történelmi évadon vagyunk túl, de ha megnézzük 
azon sportolóink névsorát, akik kiérdemelték ezt a 
kitüntetést, akkor még nagyobb megtiszteltetés ez 
számunkra.” 
Klubunk legutóbb 2016-ban osztotta ki az Aranydip-
lomát, akkor a 90 éves Pethő Zoltán, az FTC Baráti 

Kör alapítója és alelnöke, a Tempó Fradi! klubtörténeti- 
és statisztikai portál készítői, illetve a 2015-ben elhunyt 
Eisemann László, labdarúgócsapatunk egykori masszőre 
posztumusz kapta meg az elismerést. Rajtuk kívül olyan 
korszakos klasszisok érdemelték ki a díjat, mint Albert Fló-
rián, dr. Kárpáti György, Novák Ilona, Magyar Zoltán, Sike 
András, Rákosi Gyula vagy éppen Nyilasi Tibor. Bajnokok 
Ligája-győztes pólósaink számára azért is nagy szó az 
elismerés, mert a ferencvárosi csapatok közül legutóbb 
a 2012-ben KEK-et nyerő női kézilabdázóink vehettek át 
Aranydiplomát.
A Groupama Arénában megrendezett ünnepélyes 
díjátadó után Varga Zsolt nehezen találta a szavakat. 

” Rendkívül hálás vagyok a klubvezetőségnek, mert 
megteremtik a feltételét annak, hogy évről évre a legjobb 
játékosokkal erősítsünk. Nem csak a csapat, én magam 
is sokat fejlődtem, így jutottunk el erre a szintre, ahol 
most tartunk” – jegyezte meg vezetőedzőnk. 

” A trófeák, amelyeket közösen szerzünk meg, amelyeket 
együtt emeltünk a 
magasba, minden-
nél értékesebbek. 
Egy ilyen csodálatos 
elismerés, mint az 
Aranydiploma, csak 
még szebbé teszi az 
örömünket és még 
nagyobb motivációt 
ad az egész csapat-
nak” – így már Vogel 
Soma, csapatunk 
válogatott kapusa 
összegzett, akitől a 
csapatkapitány, Varga 
Dénes vette át a szót. 

# VÍZILABDA 

48www.fradi.hu ! Ha az eggyel korábbi szezont is hozzávesszük, 
zsinórban hét kupát gyűjtöttek pólósaink

ARANYDIPLOMA  
– SIKEREK FELSŐ FOKON 
Az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdázói az előző idényben megnyert öt trófeá-
val, köztük a Bajnokok Ligája-serleggel klubtörténelmi tettet vittek véghez. A hősök 
ezért átvehették az FTC Aranydiplomáját. Ott voltunk az ünnepélyes díjátadón a 
Groupama Arénában. SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

UTÁNPÓTLÁS- 
ÉRMEK

Utánpótláskorú pólósaink is szép sike-
reket értek el a válogatottakban. Az 

U15-ös Európa-bajnokságon a Gyapjas 
Viktorral a kapuban felálló nemzeti 
csapatunk aranyérmes lett, míg a 
négy fradistát, Gyapjas Brendont, 

Nyíri Balázst, Szabó Bencét és Várkonyi 
Ádámot is a soraiban tudó U17-es 
magyar csapat bronzot szerzett.

RENDKÍVÜL  
HÁLÁS VAGYOK 
A KLUBVEZETŐSÉGNEK, 
MERT MEGTEREMTIK  
A FELTÉTELÉT ANNAK, 
HOGY ÉVRŐL ÉVRE A 
LEGJOBB JÁTÉKOSOKKAL 
ERŐSÍTSÜNK



NYÍRI ZOLTÁN: 
BEÍRTÁK 
MAGUKAT 

AZ FTC 
TÖRTÉNELMÉBE

” Ilyen sikeres év nagyon ritkán jön ös�-
s�e egy csapat életében, talán egyedül-
álló, amit a fiúk véghe� vittek. Megtis�-
telő volt s�ámomra, hogy átadhattam 
a� Aranydiplomát a�oknak a játéko-
soknak, akik örökre beírták a nevüket 
a� ors�ág legnagyobb és legsikeresebb 
klubjának 120 éves történelmébe” – 
mondta a csapat sikereiről Nyíri Zoltán, 
az FTC ügyvezető alelnöke.

” Klubszinten ennél többet már nem lehet elérni egy év 
alatt, ezért biztosan örök emlék marad az előző idény, 
az Aranydiploma pedig megkoronázza azt. Nem tudom 
elégszer hangsúlyozni, hogy a karrieremben kiemelt he-
lyet kap ez az időszak és ez az emlékplakett is” – öntötte 
szavakba gondolatait Varga Dénes. 
Az újabb sikeres szezon felé az első lépéseket már 
megtette a klub minőségi magyar és külföldi játékosok 
szerződtetésével. 

” Ahhoz, hogy elinduljunk felfelé, a jó játékosok mellett 
szükség van nagyon jó emberekre is, és azt gondolom, az 
elmúlt két évben ezt a csapatot ez jellemezte. Olyan ka-
rakterek alkotják a mostani Fradit, akik áldozatokat hoz-
tak, amikor kellett, elvégezték a legkeményebb edzéseket, 
mindez így állt össze sikerekké” – elmélkedett Varga Zsolt. 
Bár a sikersztori tovább íródik, álljon itt az előző szezon 
sikereit elérő tágabb közösség névsora. Játékosok: Aaron 
Younger, Gárdonyi András, Gór-Nagy Miklós, Jansik 
Szilárd, Kállay Márk, Mezei Tamás, Német Toni, Nikola 
Jaksics, Pohl Zoltán, Sedlmayer Tamás, Szlobodan Nikics, 
Sztefan Mitrovics, Vámos Márton, Varga Dénes és Vogel 
Soma. Szakmai stáb: Varga Zsolt (vezetőedző), Nyéki 
Balázs (másodedző), Madaras Norbert (szakosztályelnök), 
Katona Norbert (technikai vezető), Soós Tamás (masszőr) 
és Kovács Dániel (sajtófőnök). 

VÍZILABDA #

49 www.fradi.hu! Vízilabdázóink ott folytatták az ob I-et, ahol abbahagyták: 
Szegeden 20-11-re nyertek, az Újpestet pedig 18-9-re verték



EMLÉKSZEM, SZURKOLÓI ESZMÉLÉSEM idején, 
amikor csapatot választottam magamnak – egyszerűb-
ben szólva apám kézen fogott, és kivitt a Ferencváros 
mérkőzésére –, nem egészen értettem, miért nincs a 
Fradinak saját pályája. Azt sem tudtam igazán eldönte-
ni, inkább büszkeség vagy szegénységi bizonyítvány, 
hogy a nemzeti futballszentély, a Népstadion egyben 
az FTC otthona is. Aztán 1974-ben átadták az új – azaz 
az akkoriban újnak számító – Üllői úti létesítményt, 
ezzel a dilemma megoldódott, minden és mindenki a 
helyére került.
Egészen addig, amíg le nem bontották a már erősen 
romos és balesetveszélyes ”Puskást” (”legénykori” 
nevén a Népstadiont). Ekkor 
több mint négy évtized után 
ismét egyesült a két hely-
szín, csak éppen a koráb-
bival ellentétes módon. A 
Groupama Aréna fogadta 
be a magyar válogatottat, s 
így annak híveit is. Tehát az 
Újpest, a Videoton, a Deb-
recen, a Honvéd drukkereit 
is, akik lassan megszokták, 
hogy az ”őslakos” fradisták-
kal együtt a hazai szektorba 
váltanak jegyet.
Pozitív és negatív előjellel is különleges élményekben 
lehetett részük, részünk. A nyitány cudarul sikerült: 
2014 szeptemberében, az aktuális Eb-selejtező sorozat 
első mérkőzésén fiaink az új albérletben 2-1-re kikap-
tak az északírektől, amibe belebukott Pintér Attila 
szövetségi kapitány is. Innentől azonban sorjáztak a 
győzelmek: a finnek elleni 1-0, Gera fejesével, a feröe-
riek feletti 2-1, Böde duplájával, a norvégok kiverése 
a mámoros pótselejtezőn, Priskin földöntúli góljával. 
(Kell-e felhívni a figyelmet a ferencvárosi kötődések-
re?) 2016 első felében a közvetlen Eb-felkészülés, ám 
a kontinenstorna eufóriája után a kijózanító vb-selej-
tezők, 2018 tavaszán pedig három értelmezhetetlen 
meccs – ha létezik mesterhármas, akkor e kazah, skót, 
ausztrál vesszőfutást bátran nevezhetjük ”kontárhár-

masnak” – minden idők valószínűleg legalkalmatlanabb 
szövetségi kapitányával, Georges Leekensszel. Aztán 
ősszel, már Marco Rossival a Nemzetek Ligája hazai, 
valódi mesterhármasa, a görögök, az észtek, a finnek 
legyűrése, és a jelen, az idei Eb-kvalifikációs próbák. 
Márciusban a hely szelleme, a páratlan akusztika és 
hangulat is kellett a vb-döntős horvátok elleni bravúr-
hoz (2-1), de a Wales feletti 1-0 is húszezer játékosból 
álló ”csapat” sikere volt. A beteljesülést a szlovákok 
legyőzése hozhatta volna meg, de szeptember 9-én 
sajnos csak a lelátó népe teljesített nemzetközi szinten.
November 15-én az Uruguay elleni barátságos mér-
kőzéssel nyit az új Puskás Stadion, ezzel a Groupama 

visszaalakul Fradi-bázissá. Annak idején, 1947. május 
4-én az Üllői úton rendezett magyar–osztrákon lesza-
kadt az egyik lelátó, e trauma adta meg a végső lökést 
a Népstadion felépítéséhez. A korabeli mércével euró-
pai szintű létesítmény ”főbérlője” nem más volt, mint 
az Aranycsapat, amely nem egyszer százezer nézőt 
ejtett ámulatba. A szlovákoktól elszenvedett vereség 
után ehhez fogható tömegőrületről egy ideig szó sem 
lehet, a hatvanezres kapacitás is erős kihívásnak tűnik.
Ezért ha olyan mérkőzés elé nézünk, amelyre nagyjá-
ból húszezer szurkoló várható – de húszezer mindenre 
elszánt –, nem sokat kell tépelődni a helyszínválasztá-
son. A fradisták mellett az újpesti, debreceni, fehérvári 
hívek is visszatérhetnek; annál is inkább, mert már pon-
tosan tudják, sokkal jobb barátként, szövetségesként 
érkezni a Groupamába, mint ellenfélként.

50www.fradi.hu 50www.fradi.hu

# ZÖLD SZALON 

NOVEMBER 15-ÉN AZ URUGUAY  
ELLENI BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSSEL 
NYIT AZ ÚJ PUSKÁS STADION, EZ-
ZEL A GROUPAMA VISSZAALAKUL  
FRADI-BÁZISSÁ

A FRADI
NEMZETI STADIONJA

BALLAI ATTILA

! Az Üllői úton 1911. november 5-én debütált a válogatott: a 33. 
hivatalos meccsen 17 641 néző előtt 2-0-ra győzte le Ausztriát



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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51 www.fradi.hu! Megújult külső, felfrissült belső. 
És továbbra is 100 százalék Fradi!

ELŐFIZETÉS #
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# JÉGKORONG

52www.fradi.hu ! Tibi a szurkolókat is gyakran kisegíti: szerelt már szünetben 
dobot, törött dobverőt, és mindig biztosít ragasztószalagot 

A legtöbb sportágban fontos sze-
rep jut a sportolók megfelelő fel-
szerelésének. Kiemelten igaz ez a 
jégkorongra, ahol minden csapat-
nál külön felszerelésmenedzser 
ügyel arra, hogy a korcsolya, az ütő 
vagy éppen a sisak minden játékos-
nál a megfelelő helyen, minőség-
ben és állapotban legyen.  
SZÖVEG: BOLDIZSÁR MÁRTON

AKI NÉLKÜL 
NINCS 
HOKICSAPAT



SZOROS CSATA 
A SZUPERKUPÁÉRT
Keményen belecsaptak férfi hokisaink a 2019/20-as idény-
be, mindössze három felkészülési meccsel a lábakban már 
tétmérkőzésen léptek jégre. Augusztus utolsó napján, a 
Tüskecsarnokban a Szuperkupa döntőjében a Magyar Kupa 
elnyerésének jogán bejutott, az osztrák bázisú EBEL-ben 
több mint egy évtizede edződő Fehérvár AV19 volt a Fradi 
ellenfele. Szoros csatában, egyenrangú félként végül 4-3-ra 
kikaptunk, de ez az eredmény is azt támasztja alá, a honi 
sztárcsapatoknak is számolniuk kell a Ferencvárossal.

Meccsnapokon Tibi munkája hasonlít a más sport ágakban megszo-
kottakhoz.

” Mire a játékosok az öltözőbe lépnek, minden felszerelésük a megfe-
lelő rendben oda van készítve a helyükre. A makulátlan állapotban 
lévő meccsmezeknek rituális jelentőségük is van, mérkőzésnapon 
mindig ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, különleges fontossága van 
annak, ha valaki éles körülmények között magára öltheti a Ferenc-
város mezét.”
Az idegenbeli mérkőzéseken még jobban előtérbe kerül a felsze-
relésmenedzser szerepe. A korábban felsorolt felszereléseket és 
eszközöket mind el kell vinni, idényenként 20–30 alkalommal. Az 
összecsukható élezőgép és a különféle mobil eszközök mellett 
olyan hétköznapi dolgokra is gondolni kell, mint tartalék cipőfűzők, 
pászkák, ragasztók, sisakmatricák, szerszámok, gyógyszerek, vagy 
éppen ezernyi különböző fajta csavar…
Mindez pontosan alátámasztja, hogy a felszerelésmenedzser nélkü-
lözhetetlen fogaskerék a gépezetben, Tibi is fontos szerepet játszott 
a tavaszi bajnoki címben. Nem véletlen, hogy Tibi irodája falát aláírt 
mez, a bajnoki sapka és két, fényesen csillogó aranyérem díszíti. 

JÉGKORONG #

53 www.fradi.hu! A győztes döntő után Tibi és a csapat másik mindenese,  
László Bazsi kapta a csapattól a meccs legjobbjának járó díjat

AZ ÖSSZECSUKHATÓ ÉLEZŐGÉP ÉS  
A KÜLÖNFÉLE MOBIL ESZKÖZÖK MEL-
LETT OLYAN HÉTKÖZNAPI DOLGOKRA 
IS GONDOLNI KELL, MINT TARTALÉK 
CIPŐFŰZŐK, PÁSZKÁK, RAGASZ-
TÓK, SISAKMATRICÁK, SZERSZÁMOK, 
GYÓGYSZEREK VAGY ÉPPEN EZERNYI 
KÜLÖNBÖZŐ FAJTA CSAVAR

SARKADI TIBOR A NYÁRON a harmadik idényét 
kezdte meg az FTC-Telekom férfi jégkorongcsapa-
tának felszerelésmenedzsereként. Ha körülpillantunk 

”birodalmában”, a Pesterzsébet Jégcsarnok öltözője 
melletti helyiségben, és szemünkkel végigpásztázzuk 
a fogason lógó különböző mezeket, a falhoz támasz-
tott, még eredeti csomagolásban pompázó ütőket 
vagy éppen a szabályos rend szerint összehajtoga-
tott melegítőket, laikus szemmel azt gondolhatnánk, 
ez a szertáros szerepe. Jégkorongberkekben ez a 
létező legnagyobb sértés, a felszerelésmenedzsert 
ugyanis nem holmi nagyzolásból nevezik így: fel-
adatköre az öltözékek és egyéb eszközök tárolásá-
nál és karbantartásánál sokkal szerteágazóbb.

” Egy edzésnap is elképesztően melós. A felsze-
relésmenedzser talán legalapvetőbb feladata a 
korcsolyák rendben tartása. Mindennap minden 
játékos a kezembe adja a koriját, és mindegyiket 
meg kell éleznem a legkülönfélébb típusok és igé-
nyek szerint” – kezdi a hivatásáról való beszámolót a 
szakember, aki az élezést speciális, kifejezetten erre 
kifejlesztett géppel végzi.

” Ezenkívül ott vannak a pólók, edzőmezek, aláöl-
tözetek, sportszárak, és minden olyan apró eszköz 
vagy kiegészítő, amire a játékosoknak szükségük 
lehet egy edzés során. Az én feladatom és felelőssé-
gem, hogy a megfelelő helyen, mennyiségben és mi-
nőségben álljanak rendelkezésre ezek az eszközök.”
Olyan is előfordulhat, hogy egy mérkőzésen nincs 
idő egy adott felszerelés cseréjére, olyankor akár 
a varrótű és a cérna is előkerülhet. De arra is volt 
példa egy erdélyi túra során, hogy az egyik játékos 
korcsolyájából a meccs előtti percekben esett ki a 
penge, és tartalék korcsolya nem lévén, ezt a problé-
mát is orvosolni kellett. Egy jó felszerelésmenedzser 
fel van készülve a legváratlanabb feladatokra.
Ennél egy fokkal könnyebb munka az ütők karban-
tartása, hiszen bár itt is rendkívül széles a paletta 
típusból, hosszból, keménységből és még néhány 
más paraméterből, de ebből legalább előre fel lehet 
készülni – edzéseken és meccseken is több tartalék  
ütő áll a játékosok rendelkezésére.

” A legkülönfélébb forma- és stílusvilág jellemzi 
az ütőket. Általában a játékosok a saját nevüket 
íratják rá, de van, akinek a kedvese vagy a gye-
reke neve van az ütőin. Védők esetében, akiknek 
gyakran van szükségük rá, hogy oda tudjanak 
piszkálni a támadóknak, előfordulhat az is, hogy 
hosszított nyéllel kéri a játékos az ütőt, vagy ha 
nem így érkezik a gyártótól, akkor toldást kell a 
végére fabrikálnom.”
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az U21-es válogatott kispadján

AZ ÉLETRE 
KÉSZÍT
Változatosság, sokoldalúság és remek hangulat. Ez már önma-
gában jó reklám egy edzésformának, de ha még azt is hozzá-
tesszük, hogy rövid, tömör és szívnek-izmoknak egyaránt haté-
kony, már-már lehetetlen nem elcsábulni neki. 
Jelige: belépés korhatár nélkül. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA



EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ
Bármennyire is sablonosan hangzik, ennyiben foglalható 
össze tömören az egyik legfiatalabb, rendkívül gyorsan 
fejlődő és hamar páratlan népszerűségre szert tevő 
fitneszirányzat, a CrossFit lényege. Ez az Amerikából in-
duló változat újat ugyan nem emel a horizontra, de olyan 
ügyesen keveri a már meglévő és jól ismert kártyákat, 
hogy az egészen egyedi filozófiát eredményez. Kezdjük 
rögtön a céljával! Míg a legtöbb edzésforma az alakfor-
málásra, az izomtömeg építésére vagy általában véve 
az erősítésre helyezi a fókuszt, a CrossFit a valódi élet 
kihívásaira készíti fel a testet. Mindezt úgy, hogy a tíz 
általánosan elfogadott fizikai képességet – a kitartást, az 
erőt, a gyorsaságot, a koordinációt, a hajlékonyságot, a 
teljesítményt, a pontosságot, az agilitást, az egyensúlyt 
és a keringést, illetve légzést – egyszerre fejleszti. Ehhez 
pedig más-más ingereket használ, és végtelenül variálja 
egymással a különböző feladattípusokat. Alap tétele, 
hogy nincs két egyforma edzés, azaz nem tudhatod, me-
lyik feladat után mire számíthatsz. A te dolgod ”csupán” 
annyi, hogy helytállj – bármit is dobjon eléd a gép. Mert 
amikor a kihívás teljesen újszerű, nem tudunk rá felké-
szülni, sem előhúzni előre jól begyakorolt mozdulatokat. 
Több a meglepetés, nagyobb a koncentráció, jobb az 
eredmény. Pont, mint a való életben.

BÁRMIKOR BÁRKINEK
Hol kötélre kell mászni, hol medicinlabdát kell dobni, 
tekerni vagy futni, ugrani vagy épp guggolni – a lehető-
ségek tárháza tényleg végtelen. Úgy is, hogy a fitnesz 
ezen funkcionális ága nem épít bonyolult edzőgépek 
segítségére, csak arra, ami mindig kéznél van: az em-
beri testre és annak tömegére. A tréningek összetett-
ségükben, terjedelmükben és nehézségükben azonban 
nagyon különbözőek, ezért kortól és edzettségi szinttől 
függetlenül mindenki számára adaptálhatók – szabad-
idősporttól egészen az élsportig. Azt pedig már észre 
sem vesszük, hogy elmosódnak a határok a kardió és 
az erőnléti edzéselemek között, és a gyakorlatok köz-
ben komplex rendszerként dolgoztatjuk saját testünket. 
És bár a CrossFit nem csapatsport, az egyéni sportokra 
ritkán jellemző közösségi szellem, összetartás és remek 
hangulat jellemzi. Jó atmoszférában pedig a munka is 
könnyebb. Főleg, ha másnap az utcán sétálva, bevá-
sárlás közben vagy az irodában ülve érezzük, hogy 
fizikumunk egészében javult. Kellő kitartással ugyanis 
fokozatosan kiiktathatjuk testünk gyenge pontjait, 
fejleszthetjük motorikus képességeinket, koncentráci-
ónkat és kitartásunkat. Márpedig ezek a képességek 
nemcsak – és nem elsősorban – az edzések során, 
hanem a hétköznapi kihívásokban válnak a javunkra.

CrossFit

Egy CrossFit edzés átlagosan 20 
perces. Ennél lehet akár rövidebb 
is, de sokkal hosszabb nem nagyon. 
Felépítését tekintve: meghatározott 
ideig dolgoztatjuk testünk egy adott 
részét, majd átmegyünk a követke-
zőre. Így megy végig a gyakorlatsor 
10–12 állomást érintve, míg körbe 
nem érünk. Az edzettebbek pedig 
kezdik elölről.  

SPORT&EGÉSZSÉG #
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AZ EMBERI TEST 
NEM MESTERSÉ
GESEN ÖSSZEÁLLÍ
TOTT MOZGÁSFOR
MÁK ELVÉGZÉSÉRE 
SZOLGÁL ELSŐ
SORBAN, HANEM 
DOBÁS RA, UGRÁS
RA, FUTÁSRA,  
EMELÉSRE, HAJO
LÁSRA VAGY ÉPP  
HAJLÍTÁSRA  
– A CROSSFIT IS 
EZEKRE KÉSZÍT  
FEL MINKET



TIPP:

A maradék lazacból 

készíthetsz egy gyors, 

de különleges tésztát: 

serpenyőben melegíts 

meg 2 dl habtejszínt, 

keverd bele 

a felkockázott, sült 

lazacot, sózd, borsozd, 

majd forgass bele főtt 

fettuccine tésztát. 

Tálald citrom-

szeletekkel, friss 

kaporral.

ELŐKÉSZÍTÉS: 10 perc
SÜTÉSI IDŐ: 20–25 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

CITROMOS-GYÖMBÉRES

LAZACFILÉ
EGYBEN SÜTVE

ELKÉSZÍTÉS
➊ A sütőt melegítsd elő 200 fokra. Egy 
tepsit bélelj ki sütőpapírral.
➋ A lazacot mosd meg, szárítsd le papír-
törlővel, sózd, borsozd. Olívaolajjal kend 
meg a bőrös felét, helyezd a tepsire.
➌ A gyömbért reszeld le, keverd össze az 
olívaolajjal, locsold meg vele a halat.
➍ A citrom felét karikázd fel, tedd a cit-
romszeleteket a halfilére.
➎ Told be a sütőbe, 20 perc alatt süsd 
készre.

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
+ 1 kg bőrös lazacfilé egyben
+ 2 cm friss gyömbér
+ 3 evőkanál extraszűz olívaolaj
+ 1 citrom
+ só, bors

# RECEPT 
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! Thomas Doll a magyar játékosoktól elvárt attitűdöt a pályán 
gyakran a magyar erős paprikával szemléltette



CSILIS-FOKHAGYMÁS 

ZÖLDBAB

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 15 perc
NEHÉZSÉG: könnyű HOZZÁVALÓK

(4 SZEMÉLYRE):
+ 50 dkg zöldbab
+ 4 gerezd fokhagyma
+ 3 cm friss gyömbér
+ 5-6 friss csilipaprika
+ 2 evőkanál extraszűz olívaolaj
+ só, bors

ELKÉSZÍTÉS
➊ A zöldbabot tisztítás után 
dobd lobogó forró vízbe. 3 per-
cig főzd, majd öblítsd le hideg 
vízzel és tedd félre.
➋ Egy serpenyőben hevítsd fel 
az olívaolajat, dobd rá a felaprí-
tott fokhagymát és gyömbért, 
párold 2-3 percig. Add hozzá 
az egész csilipaprikákat, 2 perc 
alatt, folyamatos kevergetés 
közben hagyd picit megfony-
nyadni.
➌ Add hozzá a főtt zöldbabot, 
alaposan keverd át, forrósítsd 
fel és tálald a lazac mellé.

TIPP:

Csili helyett pirított 

mandulával is 

elkészítheted a 

zöldbabot, így azok 

is élvezni fogják, akik 

nem szeretik az erős 

ízeket.
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A NÉPSZERŰ ”DEKI” 1995 nyarán 
Szabadkáról érkezett az Üllői útra, s 
kis túlzással egyből a Bajnokok Ligá-
jában debütált zöld-fehérben, hiszen 
három csoportmérkőzésen is pályára 
lépett. A felejthetetlen idény végén ő 
is bajnoki címet ünnepelhetett. Pálya-
futása végeztével utánpótlásedzőként, 
majd Lipcsei Péter segítőjeként szol-
gálta a Fradit, s jelenleg is együtt dol-
goznak Soroksáron. Tíz éve egyedül 
neveli két fiát, akikről a legnagyobb 
szeretettel beszél.

” Alex hamarosan betölti a huszon-
egyedik évét, jövőre diplomázik az 
IBS (International Business School – a 
szerk.) pénzügyi szakán, míg Milos ma-
gyar–szerb kétnyelvű általános isko-
lába jár, s a Fradi U13-as csapatában 
focizik. Korábban Alex kézilabdázott, 
szintén a Fradiban, ám az iskola miatt 
két évig szüneteltette a játékot. Nem-
rég újrakezdte, a Pénzügyőrben játszik, 
a Kőér utcai pálya nagyon közel van a 
lakásunkhoz, akárcsak a Népliget.”
A mindennapokról, az édesanya tíz 
évvel ezelőtti elvesztéséről, az össze-
fogásról, a tervekről így szólt:

” Egy édesanyát nem lehet pótolni, az 
élet viszont megy tovább. Egymásba 

kapaszkodunk. Egymásra mindig 
számíthatunk. A munka, a sport 
és a gyerekek nekem minden idő-
met kitöltik. A fiúk szinte mindig 
ott vannak a Soroksár bajno-
kijain, s nyilván én is járok majd 
Alex kézilabdás fellépéseire, mint 
ahogy csak kivételes esetben 
hagyom ki Milos U13-as meccseit 
is. Boldog leszek, ha mindketten 
befejezik az iskolát és elindulnak 

az életben. Minden vágyam, hogy 
boldog emberek legyenek. Jó 
úton haladnak e cél felé.”
A kerek születésnap közeledtével 
mi mással is fejezhettük volna be a 
rövid beszélgetést, mint a Fradival:

” Életem legfontosabb klubja a 
Ferencváros. Szó szerint a fél 
életemet itt töltöttem el, csodá-
latos mérkőzéseken szerepelhet-
tem, s csak köszönettel tartozom 

a klubnak és az 
országnak is. Ha 
időnk engedi, 
meglátogatjuk a 
Szabadkán élő 
édesanyámat és 
a testvéremet, ám 
mi már Pesten és a 
Fradinál vagyunk 
otthon.”

# FUTBALL 
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EGYMÁSBA KAPASZKODNAK
Csupaszív labdarúgó, remek édesapa, nagyszerű barát Dejan Milovanovics, aki tíz 
éve, szeretett felesége halála óta egyedül neveli két fiát. S persze hűséges a Ferenc
városhoz, amelyet jelenleg a klub fiókcsapatának tekinthető másodosztályú Soroksár 
pályaedzőjeként szolgál. A pályán és azon kívül is kőkemény sportember október 
elsején ünnepli 50. születésnapját. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

HA IDŐNK ENGEDI, MEGLÁTOGAT-
JUK A SZABADKÁN ÉLŐ ÉDESANYÁ-
MAT ÉS A TESTVÉREMET, ÁM MI MÁR 
PESTEN ÉS A FRADINÁL VAGYUNK 
OTTHON

! A BL-csapatból további 3 légiós is hazánkban él: a szintén 
szabadkai származású Kuntics és Kopunovics, valamint Kuznyecov



ZÖLDÖVEZET #

59 www.fradi.hu! 1933–1980 között volt asztalitenisz-szakosztályunk, női sportolóink
egy világbajnoki, 4 Eb- és 2 VVK-győzelmet szereztek

KAPASZKODNAK

NÉMETH KÁROLY ZUGLÓBAN nőtt fel: ele-
ve adta magát, hogy a Postásban kezdjen 
el pingpongozni, ráadásul így klubtársa le-
hetett példaképének, bálványának, Klampár 
Tibornak. A 171-szeres válogatott, tízszeres 
magyar bajnok, hétszer az év asztalitenisze-
zőjének megválasztott versenyző a 40–49 
év közötti korcsoportban 754 induló közül 
lett bronzérmes a BOK csarnokban rende-
zett szenior vb-n, az eredményre pedig a 
Fradi miatt is büszke.

” A párom és a gyermekeim, Barbara, Kornél, 
Krisztián mellett a barátaim is ott szurkoltak 
a csarnokban, a döntőkre összejött közel 
háromezer ember, s most már elárulhatom, 
engem is alaposan meglepett az eredmé-
nyem – mondta Németh Karcsi. – Már a har-
minckettő közé kerüléssel elégedett lettem 
volna, elvégre nyolc éve nem vagyok élspor-
toló, ráadásul a korcsoportomban én voltam 
a  legidősebb. A pingpong már nem min-
dennapi része az életemnek, a Fradi annál 
inkább. Zuglói gyerekként a kettős rangadók 
bűvöletében nőttem fel, magával ragadott a 
zöld-fehér tábor hangulata, szenvedélye, ami 
máig így van. Ha akkoriban van a Ferenc-
városnak asztalitenisz-szakosztálya, habo-
zás nélkül itt kezdtem volna el játszani, így 

ÜTŐS
FRADISTA

Jóllehet nincs asztaliteniszszak
osztálya a Ferencvárosnak, mégis 
a klub színeit vitte sikerre Németh 
Károly, hiszen a legutóbbi buda
pesti szenior világ bajnokságon 
Fradimezben szerzett bronz ér
met. A 49 éves sportember évek 
óta a klubban dolgozik, s a Népli
getben boldogan fogadta a kollé
gák, sporttársak gratulációit.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

MEGTISZ-
TELTETÉS A 
VEZETŐSÉG 
RÉSZÉRŐL, 
HOGY SZAK-
OSZTÁLY 
HÍJÁN IS LE-
HETŐSÉGEM 
VAN A FRADIT 
KÉPVISELNI. 
GYEREKKORI 
ÁLMOM VÁLT 
VALÓRA

viszont huszonöt évet a Postásban 
szerepeltem, ami annyit könnyített a 
lelkemen, hogy szintén zöld klub.”
Ferencvárosi teendőiről így beszélt a 
remek sportember:

” A stadionavató óta több projekt-
ben is részt vettem a klubnál, igaz, 
számomra mindez nem is munka, 
hanem szolgálat. Mindennap spor-
tolok, reggelente a fradista kollégá-
immal, Szimeth Krisztiánnal és Sípos 
Bencével a konditeremben kezdünk, 
a bokszoló Bedák Palival, azaz 
Pimpával ugyancsak rendszeresen 
edzünk, ő bunyózni tanít engem, én 
meg pingpongozni őt. Nagyszerű 
klubélet zajlik a Népligetben, jó érzés 
idejárni.”
Németh Károly azt is elmondta, az 
idei sikeren felbuzdulva jövőre is 
szeretne, immár az ötvenesek kö-
zött, elindulni a szenior vb-n. ” Meg-
tiszteltetés a vezetőség részéről, 
hogy szakosztály híján is lehetősé-
gem van a Fradit képviselni. Gyerek-
kori álmom vált valóra, ami hatalmas 
boldogság” – mondta ki, mit is jelent 
neki manapság az asztalitenisz.
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# A HÓNAP FOTÓJA 

! A B-közép az európai selejtezők mind a négy menetére 
szurkolói koreográfiával készült

Fotósarok
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A HÓNAP FOTÓJA #

! Magyarországon a Fradi nevéhez fűződik az első egész 
stadionos lelátói koreográfia és számbelileg a legtöbb is
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62www.fradi.hu ! Labdarúgócsapataink mezei 2010 óta 100%-ban
újrahasznosított anyagokból készülnek

KIS TUDATOSSÁGGAL MÁR AZ ÉLET SZINTE MINDEN TERÜLETÉN VÁLASZTHATSZ RÉSZBEN VAGY 
TELJESEN ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGBÓL KÉSZÜLT TÁRGYAKAT. 

LÉGY MÉG ZÖLDEBB!

1

2

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KALMÁR VIRÁG

[ 1 ] Elemtöltő
és -tároló egyben
Egyszerre 12 AA vagy 
AAA elemet tudsz ezzel 
a dizájnos elemtöltővel 
feltölteni. 
9900 Ft
ikea.hu

[ 2 ] Bambuszkeretes
napszemüveg
Semmi kétség, ehhez a 
napszemüveghez kell 
legyen stílusunk. A Frank 
Taylor márka bambuszból 
készült kereteiben pola-
rizált, 100% UV-szűrős 
lencse van. 
12 000 Ft
franktayloreyewear.com
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63 www.fradi.hu! Az újrahasznosításra az FTC-MVM Sportközpontban is nagy gondot 
fordítanak, számos szelektív hulladékgyűjtő pont van

[ 3 ] Bluetoothos
hangszóró
Újrahasznosított fémből, 
műanyagból és FSC bam-
buszból készült hangszóró. 
12 000 Ft
amazon.com

[ 4 ] Napelemes 
powerbank
Kategóriáján belül az egyik 
leggyorsabban működő 
napelemes töltő, ráadásul 
ez a Quazar Be Travel egy-
ben powerbank is. 
13 990 Ft
bestmarkt.hu

[ 5 ] Fa óraszíj
Ha szereted a fából készült 
kiegészítőket, ezt ajánljuk: 
FSC fából készült szíj 
iWatch órához.
46 euró
amazon.com

[ 6 ] Technikai hátizsák
100% újrahasznosított 
anyagból készít mindent 
a már itthon is kapható 
Picture márka, többek közt 
ezt a 26 literes snowboar-
dos hátizsákot is.
42 000 Ft
store13.hu

6

3

44

5

[ 6 ] Technikai hátizsák

6
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64www.fradi.hu ! Focimezeink alapanyaga a poliészter, amelyet PET-palackok 
feldolgozásából nyernek

[ 7 ] Repohár
Fesztiválokon már meg-
szokott dolog a repohár, 
mostantól keresd a mecs-
cseken is! 
350 Ft-os betétdíj
fradi.hu

[ 8 ] Enyhén ütésálló
mobiltok
Ha nem kell extra erős tok, 
gondolkodj ilyesmiben. 
Nem csak újrahasznosított 
anyagból készült, idővel le 
is bomlik ez a mobiltok. 
45 dollár
pelacase.com

77

9

8

11

10

9

www.fradi.hu
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65 www.fradi.hu! Minden egyes mez anyaga átlagosan 18 újrafeldolgozott
műanyag palackot tartalmaz

[ 9 ] Snowboarddeszka
A részben újraanyagokból 
készült snowboard úgy 
van összeállítva, hogy 
majdan minden eleme 
külön-külön hasznosítható 
legyen (fém, műanyag, fa).
159 000 Ft
store13.hu

[ 10 ] Laptoptáska
Kizárólag 100% újrahasz-
nosított PET-palackból ké-
szült anyagokkal dolgozik 
a Miomojo márka. 
13 900 Ft
fiok.net

[ 11 ] Toll szerszámokkal
A Finish Tooling Pen 
dizájnos multifunkciós toll 
6 alapvető szerszámmal 
készül. 
9900 Ft
Gentlemen’s Hardware

[ 12 ] Egyedi kerékpár
Ultraerős (és ultraköny-
nyű) bambuszból készült, 
egyedi geometriájú és 
felszerelésű kerékpárt is 
rendelhetsz már. 
Ár kérésre
calfeedesign.com

12
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ÉLNI ÉS
ÉLNI

HAGYNI

AKI FELÜLETESEN SZEMLÉLI, 
KÖNNYEN RÁVÁGJA, HOGY 

”CSUPÁN” A SÖR ÉS A FOCI 
FELLEGVÁRA. PEDIG – NEM CÁFOLVA 
ELŐBBI KÉT MEGÁLLAPÍTÁST – 
ENNÉL JÓVAL TÖBBET KÍNÁL. MESÉS 
ÉPÜLETEK, CSODÁS TÁJ, GAZDAG 
KULTÚRA ÉS MEGSÜVEGELENDŐ 
VENDÉGSZERETET. MINDEZ A 
NÉMETEKRE JELLEMZŐ RENDBEN ÉS 
RENDSZERBEN. MÜNCHEN VALÓDI 
CSODÁKAT TARTOGAT NEKÜNK.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZITA MÓNIKA

SZÖRFFEL A VÁROS SZÍVÉBEN
Hiába nagyváros, hiába központi hely és hiába 
meghatározó mind gazdasági, mind kulturális 
értelemben. Ha Münchenbe utazol, egy különle-
gesen sokszínű, tiszta és letisztult helyen találod 
magad, ahol a hagyományok és a modern 
megoldások tökéletes harmóniában férnek meg 
egymás mellett. A bajorok fővárosa az egyik 
legélhetőbb metropolisz egész Európában. 
Köszönhető ez a németekre jellemző pedanté-
riának, a jól szervezett hétköznapoknak, a több 
mint 1000 km hosszú kerékpáros úthálózatnak 
és a zöld területek lelket simogató dominanciá-
jának. Ott van például a Prinzeregentenstrasse, 
amely kétszer három sávjával az egyik legfor-
galmasabb út a városban. Mégis van valami, 
ami jobban vonzza a tekinteteket itt, mint az 
autók végeláthatatlan sora. Az aszfalton túl 
terül el ugyanis a Starnbergi-tó, mely a maga 
21 km-es hosszúságával és 125 méteres átlagos 
mélységével az év egészében kínálja magát a 
sportolni vágyóknak. Tavasztól őszig vízisíelők, 
vitorlázók és szörfösok tucatjai lepik el a vízfel-
színt, páratlan összképet festve a zöld oázisról 
a város szívében. De ez csak egy München 
számos pontjából, ahol a természet maradt az 
úr. Viszont nincs köztük két egyforma, minden 
parknak megvan a maga karaktere. Közöttük 
is az egyik legegyedibb az angolkert, melyben 
megcsodálhatunk ázsiai pavilonokat, bejárha-
tunk egy sétaútvonalat, vízibiciklizhetünk vagy a 
fűben heverészve egyszerűen csak élvezhetjük 
a gondozott pázsit nyújtotta kényelmet.

München

! 1925-ben a Wacker Münchennel (3-2) és 1963-ban az 1860 
Münchennel (1-1) is megmérkőztünk a bajor fővárosban



67 www.fradi.hu! A Bayernnel háromszor játszottunk, Münchenben 1933-ban (3-2) 
és 1973-ban (4-2) kikaptunk, itthon 1935-ben győztünk (4-3)

UTAZÁS #



” Nem tudnék kiválasztani egyetlen helyet a városban, amit 
feltétlenül látni kell, mert szerintem egészében kell megis-
merni és befogadni azt. De a feltérképezést mindenképp 
egy autentikus bajor étteremben kezdjük, ahol jó kis ízelítőt 
kaphatunk a helyi tradíciókból. Hiába élek immáron 15 éve 
Magyarországon, München a szülővárosom, és 10 éves ko-
romig az otthonom is volt. És bár azóta csak egyszer jártam 
ott látogatóban, vannak dolgok, amik a mai napig élénken 
élnek bennem. Az egyik, hogy a város soha nem alszik – 
pont mint Budapest. Aztán ott van az Oktoberfest páratlan 
hangulata és az azt kísérő forgatag, amiért kisgyermekként 
is rajongtam. No meg a Bayern München csapatát körülölelő 
kultusz – nem véletlenül ez a kedvenc focicsapatom, amióta 
csak az eszemet tudom. Bár az, hogy élőben szurkolhassak 
végig egy meccset az Allianz Arénában, egyelőre a bakancs-
listámon várakozik. De talán amikor legközelebb München-
ben járok, összejön végre.”  SCHATZL NADINE

SCHATZL NADINE

# UTAZÁS 

68www.fradi.hu

HA MÜNCHENBEN JÁRUNK, 
LEGALÁBB KÍVÜLRŐL 
CSODÁLJUK MEG ÉLŐBEN AZ 
ALLIANZ ARÉNÁT, MELY SOKAK 
SZERINT A VILÁG LEGSZEBB 
STADIONJA. A 69 EZER NÉZŐ 
BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS 
MONUMENTÁLIS LÉTESÍTMÉNY 
SIMA KÜLSŐ HOMLOKZATA A 
GYÉMÁNT ALAKÚ ÁTLÁTSZÓ 
BURKOLATTAL ÉS AZ ARRA 
KIVETÍTETT FÉNYJÁTÉKKAL 
EGYÜTT PÁRATLAN 
HANGULATOT KÖLCSÖNÖZ 
A KÖRMYÉKNEK

SZILÁRD ALAPOKON
München tipikusan olyan nagyváros, mely a fejlődés és a moder-
nizálódás közben érintetlenül megőrizte és azóta is féltve őrzi 
régi alapjait. Ennek hála a kultúrára és történelemre szomjazók 
számtalan lehetőség közül válogathatnak itt. Ehhez a legjobb ki-
indulópont a történelmi óváros. A Marienplatz München ”lüktető 

! 1911-ben Schlosser Imre, az 1972-es olimpián pedig Kű Lajos 
duplázott fradistaként Münchenben a német válogatott ellen



MÜNCHEN ÉS BUDAPEST KÖZÖTT légvonalban közel  
560 km a távolság, ami autóval 7 órás, repülővel kicsit több, 
mint egyórás utazást jelent.
A BAJOROK FŐVÁROSÁBAN városhatáron belül hozzávető-
leg 1,4 millióan élnek, mellyel München Németország harma-
dik legnagyobb városa.
HA ELTÖLTENÉNK ITT PÁR NAPOT, érdemes a belső  
(fehér) zónában szállást keresni, mert azon belül igazán baráti 
árakon használhatjuk a tömegközlekedési eszközöket. Az 
ezen kívül eső zöld, sárga és piros színnel jelölt övezetekben 
viszont érezhetően megugranak a jegyárak.

JÓ TUDNI

UTAZÁS #
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szíve”, melyet számtalan impozáns épület vesz körül. Meghall-
gathatjuk itt a Városháza százéves harangjátékát pontban 11 
órakor, vagy felmászhatunk a Szent Péter-templom majd’ száz 
méter magas tornyába, ahonnan nem mindennapi panoráma 
tárul elénk. A Királyi Palota valódi időutazással, a Bajor Nemzeti 
Múzeum pedig páratlan művészeti és kultúrtörténeti gyűjte-
ményével vár minket. Nem messze tőle, az Isar folyó partján 
található a Deutsches Museum, a világ legnagyobb tudományos 
és technikai múzeuma, ahol a fizikától a légi közlekedésen át a 
telekommunikációig szinte valamennyi tudományág képvisel-
teti magát.  De nem lehet teljes egy müncheni városlátogatás 
sörözés nélkül. Erre pedig a legjobb hely a város jelképévé vált 
Chinesischer Turm (Kínai torony), ahol a bajor fogások mellé 
még bajor zenét is hallgathatunk. 

MÜNCHEN IGAZI ÍZEIÉRT 
FELTÉTLENÜL KERESSÜK 
FEL A TÖRTÉNELMI 
KÖZPONTBAN LÉVŐ 
VIKTUALIENMARKTOT, AHOL 
SAJTKÜLÖNLEGESSÉGEKET, 
EGZOTIKUS FŰSZEREKET, 
VALAMINT KÉZMŰVES 
BOROKAT KÓSTOLHATUNK, 
DE AKÁR A HELYIEK MESSZE 
FÖLDÖN HÍRES SPECIALITÁSÁT, 
A WEISSWURSTOT IS 
MEGÍZLELHETJÜK

A FALAKON TÚL
A müncheni meséknek azonban még messze 
nincs vége. Érdemes pár órára magunk mögött 
hagyni a várost, és meghódítani legalább egyet a 
környező vidék megannyi csodájából. Ezek egyi-
ke vitathatatlanul a Walt Disney-filmek palotáinak 
múzsája, a Neuschwanstein-kastély. A meseszerű 
építmény magasba törő tornyaival és ellentmon-
dást nem tűrő falaival olyan szilárdan áll a sziklás 
fal tetején, hogy egyszerre vált ki meghatottsá-
got és tiszteletet az emberből. De nincs messze 
innen Salzburg sem, melynek barokk épületekkel 
teli romantikus óvárosát a háttérben magasodó 
hófödte hegyekkel együtt méltán sorolják a leg-
szebbek közé Európában. Vagy vegyük célba a 
Bajorország központjától mintegy 20 km-re fek-
vő Schleissheim-palotakomplexumot, mely nem 
csupán a művészetek vagy az építészet iránt 
fogékony látogatókat képes lenyűgözni három 
évszázados történelmével.

! A 72-es müncheni olimpián 6 futballistánk szerzett ezüstérmet: 
Géczi, Vépi, Páncsics, Bálint, Kű és Branikovits
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# ÖRÖKZÖLD 

VÉPI, EGY IGAZ    
VÉRFRADISTA

ben álló emberként számított Kőröshegy 

”
nevezetességének”. Ám a család felkerült 

Budapestre, a papa igazgatói állást kapott 
a Bem utcai sport tagozatos iskolában, 
és az első dolga volt, hogy a fiát levitte a 
Fradiba futballozni.
Péter kapusként kezdett, de volt hátvéd, 
fedezet, szélső, sőt, egy időben a gólokat 
futószalagon lövő középcsatár is. Mennyire 
jellemző is mindez arra, hogy talán még 
ifi korban sem lehet a tévedés veszélye 
nélkül kategorizálni egy fiatalembert abból 
a szempontból, hogy egy futballcsapat 
melyik posztján ér majd el pályafutása 
csúcsára. Hiszen később, már befutott, 
javában NB I-es, sőt válogatott játékosként 
is, ha Vépi Péter gólt rúgott, akkor arról 
már cikkeztek az újságok; és mit mond-
jak – barátságunk okán talán ennyi fricska 
megengedhető –, ebben a témában nem 
volt sok írnivalójuk...
Az NB I-ben 1970 márciusában debütált, a 
csapathoz frissiben került vezetőedző, dr. 
Kalocsay Géza szavazott neki bizalmat egy 
voltaképpen vadonatúj Fradiban, hiszen a 
Csepel ellen  már Vépivel a kezdőben kifutó 
tizenegy így festett: Géczi – Bálint, Páncsics, 
Megyesi – Juhász, Vépi – Szőke, Braniko-
vits, Kű, Mucha, Füsi. Azaz nincs Novák, 
nincs Mátrai, nincs Varga, nincs Albert, nincs 
Rákosi, nincs Katona, nincs Fenyvesi…  

GALLOWICH MONDATÁRA (holott utána-
nézhető, megkereshető) nem emlékezett 
akkor már senki, így Dalnokit az egyik 
akkori újság még agyon is dicsérte, mond-
ván: nem csak remek edző, a szellemes 
mondásokért sem megy a szomszédba.
Nos, az a nagy helyzet, hogy sem Dalno-
kinak, sem Gallowichnak nem volt igaza!
Legalábbis a mondat tartalmának szakmai 
szövetét illetően, hiszen sem Vépi Péter, 
sem a Fradi-játékosból később Fradi-edző-
vé lett dr. Lakat Károly esetében termé-
szetesen szó sem lehetett ilyesmiről, de 
azt hiszem, ha a világ bármelyik edzője 
mondja ezt a világ bármelyik játékosáról, 
akkor sem lett volna több egy jól hangzó 
főcímnél egy újságban.
Magában a mondatban persze mégis 
megbújik némi igazságmorzsa abból a 
szempontból, hogy mindkét, edzője által 
ilyesformán megszólított ember maga volt 
az ősfradizmus, és játékstílusukat tekintve 
is voltak hasonló elemek a futballjukban.
Mit mondjak, valóban fantasztikus évek 
voltak, ráadásul Péterrel azokat az eszten-
dőket a magam részéről sikerült végigbo-
torkálnom azon a bizonyos hátsó földes 
pályán, az Üllői úti stadion akkor még álló 
fatribünje mögött, amely úgy ivódott az 
életünkbe, mint az egyszeregy, a Pöttyös 
Panni könyvek, a Misi mókus kalandjai a 

Bábszínházban, az Úttörővasút, a Bambi 
vagy a labdaszedés a Népstadion kettős 
rangadóin.
Amikor engem drága jó Agárdi Feri bácsi 
a Fradiba invitált, mondván, 

”
ilyen névvel 

csak a Fradiban szabad játszani”, akkor 
Péter már 

”
szupersztár” volt a gyerekfut-

ballisták között, benne volt a levegőben, 
hogy 

”
e fiúból pap – bocsánat,  futballista… 

– lesz, akárki meglássa”.
Ő 1949-es, én 1950-es születésű vagyok, és 
miután akkoriban az edzők még rigorózu-
san ragaszkodtak ahhoz, hogy 

”
évet nem 

ugrunk” jelszóval mindenki csak a saját 
korosztálya tagjai között játszhasson, az 
úttörő vagy az ifi bajnoki meccseken nem 
lehettünk egy csapatban, találkozóink a 
hétköznap délutáni edzésekre, no meg a 
tréningek után kötelező biliárd-, helyeseb-
ben – úgy hívták – rexpartikra korlátozód-
tak.
Úgy voltunk külön, hogy állandóan együtt 
voltunk, és ez általában az örök barátság 
garantált kovásza.  
Kivételesen szerény, eredményeihez 
képest elképesztően visszafogott és több 
mint szerethető személyisége tette őt 
mindig is a szurkolók kedvencévé. 
Az élethez persze szerencse is kell: Péter 
a Balaton partján született, édesapja ott 
volt remek állásban, és nagy köztisztelet-

Dalnoki Jenőtől származik a mondás: ” Adjatok tizenegy Vépit, és végigverem velük az 
országot!” A Fradi egy kori antracitkeménységű balhátvédje ebben az eset ben plagizált, 
hiszen a mondást a negyvenes évek közepének szövetségi kapitánya, Gallowich Tibor, 
az NB I-es kapusból, majd jó tollú újságíróból lett tréner szövetségi kapitányként 
egyszer már elsütötte, amikor azt mondta: ”Tizenegy Lakattal megnyerem a világ-
bajnokságot!” SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

! 11 idényben szolgálta a Fradit, ezalatt összesen
4 gólt szerzett
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Parányit más lett volna egy akkor 21 éves 
fiatalember számára az élvonalbeli debü-
tálás, ha az éppen a legkülönbözőbb okok 
miatt hiányzók alkotják a csapat döntő 
többségét, de igaz az is, ha játszanak, 
akkor talán nem kerül sor arra, hogy az 
egykori kölyök III-játékos a csúcsra jusson, 
és abban a klubban érje el az elérhető leg-
magasabb pozíciót, amelyhez mind a mai 
napig több szál köti, mint amennyit a teljes 
póktársadalom képes fonni, ha kalákában 
összefog.
Igazságtalanság lenne ebből az ünnepi al-
kalomból legalább néhány szóban nem fel-
skiccelni a voltaképpeni lényeget, miszerint 
Vépi 378 mérkőzést játszott a Ferencváros-
ban, volt bajnokcsapat tagja, négyszer sze-
repelt olyan zöld-fehér együttesben, amely 
megnyerte a Magyar Népköztársasági 
Kupát, rendszeres szereplője volt annak az 
együttesnek, amely az UEFA Kupa elődön-
tőjéig jutott, 8 alkalommal húzhatta magára 
az A-válogatott mezét, és ezüstérmesként 
tért haza a müncheni olimpiáról.
A Fraditól minden létező díjat, érmet, ser-
leget, jelvényt, oklevelet megkapott, ami a 

! 1985 és 1987 között pályaedzőként is dolgozott Dalnoki 
Jenőt segítve

klubnál megkapható. Ha mindegyik érmét 
egyszerre tenné fel a zakójára, úgy nézne 
ki, mint egy hadseregtábornok.
Személyének, pontosabban karakterének 
felvázolásával könnyedén leírható az az 
embertípus, amely vérfradistának mondha-
tó, és aki most, amikor 70 éves lett, garan-
táltan nem emlékszik arra a csapatképre, 
amelyet én küldök neki ajándékba és 
biztosan hiányzik a gyűjteményéből…
Egy bajnokcsapat tagjait örökítette 
meg a korabeli fotós, de ami törté-
nelmi rajta, az nem más, mint az a tö-
pörödött kis asszonyka ott az alsó sor 
közepén, aki Manci néniként nagyobb 
tekintélynek, tiszteletnek és szere-
tetnek örvendett hajdan a fatribün 

alatti öltözők világában, mint bárki, aki 
egyszer oda betette a lábát.
Egy Manci nénivel ékített kép az én szü-
letésnapi ajándékom neked, drága Péter, 
no meg egy felejthetetlen meccs, amelyre 
biztos, hogy nem emlékszel.
Egyszer együtt játszottunk a tarcsiban Sze-
geden. Kikaptunk 4:1-re, de az én nevem 
ott volt másnap a Népsportban a 

”
jók” 

között! Ez akkor olyan rang volt, mint ha 
ma Kossuth- vagy Széchenyi-díjat kapna az 
ember. Én mégis igazán arra voltam büsz-
ke, hogy bajnoki meccsen már 

”
majdnem” 

az I-ben játszottunk.
Még Manci néni is mintha megdicsért volna 
ezért bennünket, bár ebben azért nem 
vagyok olyan nagyon biztos…

A FRADITÓL MINDEN LÉTEZŐ DÍJAT, ÉRMET, 
SERLEGET, JELVÉNYT, OKLE VELET MEGKAPOTT, 
AMI A KLUBNÁL MEG KAPHATÓ. HA MINDEGYIK 
ÉR MÉT EGYSZERRE TENNÉ FEL A ZAKÓ JÁRA, 
ÚGY NÉZNE KI, MINT EGY HADSE REG TÁBORNOK
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CSÚCSRA 
FEL!
Egy futam, egy mérkőzés, egy gyakorlat. 
Egyetlen lehetőség, amikor a maximumon 
kell teljesíteni és a legjobbat kell nyújtani. 
Ezért edz keményen egy sportoló, ezért 
gyakorol sokat, és ezért táplálkozik  
helyesen a felkészülés első pillanatától.  
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

! Sportolóink a mérkőzések előtt és a szünetekben vízzel,  
izotóniás itallal és banánnal szoktak felfrissülni, energiát pótolni
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A FELKÉSZÜLÉS KÉSŐBBI FÁZISAIBAN, AMIKOR MÁR 
MENTÁLISAN FÁRADTABB A SPORTOLÓ, MEGJELEN-
HET A ”MELLÉEVÉS” – AZAZ AMIKOR ELTÉR AZ ELŐRE 
ÖSSZEÁLLÍTOTT TÁPLÁLKOZÁSI MENETRENDTŐL. DE 
LEGYEN BÁRMILYEN KICSI IS A CSALÁS, AZZAL AKÁR 
AZ EGÉSZ TERVET FEL LEHET BORÍTANI 
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SZAKÉRTŐNK:
dr. habil. 
FRITZ PÉTER
egészség tudományi 
szakértő

! Vízilabdásainknál Pohl Zoltán a legirigyeltebb 
”
melléevő”, 

aki bár a legtöbbet szokott csalni, ez nem látszik meg rajta

RENDSZERBEN GONDOLKODNI
Ahogy a versenynaptárt és az edzéstervet, úgy egy 
sportoló táplálkozását is szakszerűen meg kell tervez-
ni. Ráadásul előbbiekkel összhangban. Gondolkodjunk 
akár olimpiai ciklusban, akár kisebb szakaszokban, 
a fókuszban mindenképpen egy kiemelt verseny áll, 
amikor a maximumon kell teljesíteni. Ezt pedig csak 
nagyon alapos előkészítéssel lehet kihozni a ver-
senyzőből. ”Van, aki bírja a sorozatterhelést, és egy 
évben akár tízszer is csúcsformában vagy ahhoz 
nagyon közel teljesít, de a klasszikus iskola alapve-
tően egy makrociklusban és azon belül több mikro-
ciklusban gondolkodik. Márpedig ebben kényszerűen 
vannak olyan versenyek, melyeket be kell áldozni a 
tesztelés oltárán” – érzékelteti a formaidőzítés komp-
lexitását dr. habil. Fritz Péter egészségtudományi 
szakértőnk. Mindehhez pedig a legfőbb szabály, hogy 
a sporttáplálkozásnak kell alkalmazkodnia az edzés-
tervezéshez. 

AZONNAL REAGÁLNI
A felkészülés ilyen szempontból szakaszokra oszt-
ható. Míg az alapozásnál a nagyobb kalóriabevitel, 
az izomtömeg visszaépítése és a zsírlevétel lehet a 
fő cél, addig versenyidőszakban már kisebb hang-
súly esik a fizikai erőnlétre, annál nagyobb viszont az 
állóképességre és a taktikára. ” Ezekhez az etapokhoz 
pedig a táplálkozás oldaláról is alkalmazkodnunk 
kell – minél rövidebb reakcióidővel. A cél, hogy úgy 
támogassuk a hatékony felkészülést, hogy annak 
végére, a legfontosabb pillanatokban a lehető 
legkisebb terhet cipelje a sportoló, izmai a lehető 
legnagyobb mértékben védve legyenek a mechanikai 
sérülésektől, és a regenerációhoz is minden biztosí-
tott legyen teste számára. Márpedig ez egy nagyon 
finom játék.” 

KÉNYES (EGYEN)SÚLY
Játék az energiával, az izommal és a grammokkal. 
Utóbbi miatt a diéta is fontos eleme a formaidőzí-
tésnek, mert ezzel biztosítható, hogy adott napon 
a legoptimálisabb legyen a testzsírszázalék és a 
vízháztartás egyaránt. A súlykategóriákra bon-
tott sportágakban ez egy plusznehezítést jelent, 
hiszen úgy kell megfelelni a mérlegnek egyik nap, 
hogy másnap ne legyen veszélyben a csúcsforma. 

” Sokan el is rontják ezt. Vagy eltúlozzák a szén-
hidrát-visszatöltést, vagy túl alacsonyra viszik a 
testzsírszázalékot, ami aztán az állóképességben 
biztosan visszaüt. Ezért is kellenek olyan verse-
nyek, melyeket elsősorban tesztelésre használunk, 
hogy biztosan eltaláljuk azt a fordulatszámot, 
ahol a maximumon képes dolgozni a szervezet” – 
mondja a szakértő. Míg azonban a formaidőzítésre 
nincs biztos recept, addig az azt követő leveze-
tésre már van. A legjobb az aktív kikapcsolódás. 
Alapeset ben ilyenkor le kell állni az étrend-kiegészí-
tőkkel, és bátran át lehet térni vegyes – leginkább 
mediterrán – étrendre. Szabadon lehet keresni a 
hiányzó ízeket, melyek a felkészülés egészében 
tiltólistán szerepeltek. ”Viszont nem szabad átesni 
a ló másik oldalára, mert annál nehezebb lesz az 
alapozástól újrakezdeni az egészet. Örök igazság 
ebben a tekintetben: kisebb amplitúdó, kevesebb 
szenvedés.”
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SCHUCH ISTVÁN TIMUZSIN
Született:
Nagyatád,

1985. június 5.
Magasság, testsúly:

197 cm, 105 kg
Korábbi klubjai:

Csurgó, Veszprém,
Konstanca (román), Veszprém
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TIMUZSIN
SCHUCH
1. Hogyan lettél kézilabdázó?
Édesapám hatására, aki szintén kézilabdá-
zott. Szülővárosomban, Nagyatádon kezd-
tem, majd Csurgóra költöztünk, ott lettem 
igazolt játékos, s már akkor igyekeztem 
ellesni az idősebbektől az erényeiket. 
2. Ki volt gyerekként a példaképed, és kit 
tartasz jelenleg a világon és Magyaror-
szágon a legjobb kézilabdázónak?
Carlos Pérez volt a példaképem, és akko-
riban szerintem egyben a legjobb: szeren-
csésnek tartom magam, hogy egy csapat-
ban játszhattam vele. Mostanság talán még 
mindig Nikola Karabaticot mondanám a 
legsokoldalúbb, legjobb játékosnak a föld-
kerekségen, idehaza pedig Lékai Mátét.
3. Karriered legjobb eredménye?
Egyértelműen a londoni olimpia negyedik 
helye, jóllehet kevésen múlt az ezüstérem 
is. Az Izland elleni meccs örök emlék, akár-
csak az, hogy a Veszprémmel kétszer is 
bejutottunk a Final Fourba.
4. Milyen érzés a Fradiban sportolni, 
mennyiben különbözik más kluboktól?
Itt tényleg minden teljesen más. Eddig 
szinte kizárólag olyan klubban szerepeltem, 
ahol csak a kézilabda számított, a Fradinál 
viszont sok szakosztály van, a fradizmus 
valóban életérzés, életforma.
5. Mi a csapat legnagyobb erénye?
Az egység és a küzdőszellem. Fiatal csapa-
tunk a legendás Fradi-szívvel akar és tud a 
klubért, valamint egymásért küzdeni.
6. Mi tetszik a népligeti klubéletben?
Az, hogy együtt van a múlt, a jelen és a 
jövő. Remek érzés olimpiai bajnokokkal, 
népszerű és sikeres sportolókkal közösen 
reggelizni, ebédelni, jókat beszélgetni. 
Hatalmas munka egy ilyen nagy klubot 
felépíteni és működtetni.
7. Kedvenc ételed, italod?
A tatár bifsztek és a mongol nemzeti ételek 
a kedvenceim, utóbbiakat édesapám kicsit 

átalakította, fűszeresebben készíti őket. A 
khuushuur és a buuz is tésztába töltött hús, 
az egyiket kifőzik, a másikat kisütik. Italként 
a kávét szeretem.
8. Legkedvesebb könyved?
Dzsingisz kán életéről szól és öt kötetből 
áll. A sztyeppei farkas, A nyíl urai, A hegyek 
csontjai, Az ezüst birodalom és a Harcos, 
Tudós, Testvér. Ez a Hódító-sorozat: na-
gyon érdekelt, miként építette fel Dzsingisz 
Mongóliát, elvégre édesanyám révén erő-
sen kötődöm ehhez az országhoz.
9. Kedvenc filmed, színészeid?
A nemzet aranya nagyon tetszett, továbbá 
nagy kedvencem a Csontdaráló. A színész-
nők közül Julia Robertset, míg a színészek-
nél Nicolas Cage nevét említeném.
10. Milyen autóval közlekedsz?
Audi A6-ossal.
11. Mivel töltöd a szabadidődet?
Nyáron sokat vagyunk a Balatonon, 
hétéves kisfiam, Schuch István Dzsárgál 
nagyon szereti a vizet, tetszik neki a wake-
board, s népszerű program a wellness is.
12. A fővárost gyorsan megszoktad?
Az első fél év nagyon nehéz volt, főként 
a közlekedés kőkemény Budapesten. 
Már egyre jobb a helyzet, a szüleim és a 
családom többi tagja is tervezi, hogy több 
népligeti meccsünkre ellátogatnak.
13. Céljaid a közeli és a távoli jövőre?
A közeli, hogy a csapatunk folyama-
tosan fejlődjön, és szerethető legyen. 
Távolabbra nézve szeretnék a kézilabda 
közelében maradni, az edzői papírom 
már megvan ehhez.

+1. Életmottód röviden?
Arany Jánost idézném: ”Előtted a küzdés, 
előtted a pálya. / Az erőtlen csügged, az 
erős megállja. / És tudod: az erő micso-
da? – Akarat, / Mely előbb, vagy utóbb, de 
borostyánt arat.”

! 168 válogatott meccsen
180 gólt szerzett

A totó hagyo-
mányait megidézve 
13+1 kérdést teszünk 
fel kedvenceinknek. 

Ezúttal sokszoros 
válogatott 

kézilabdázónkat, 
Schuch Timuzsint 

faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF






