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MENETREND - 2020.08.

MENETREND #

FÉRFI VÍZILABDA MAGYAR KUPA
A sorozat a nyár során inkább a tavasszal elmaradt
játéklehetőséget pótolja. Az 1. fordulót július 25-26-án
rendezték meg. A 16-os mezőnyt négy négyes csoportba sorsolták. Az FTC a Péccsel, a Miskolccal és a KSI-vel
került össze. A 2. fordulóban az 1. forduló eredménye
alapján újraosztják a 16 együttest. A 3. fordulóban is
szerepel mind a 16 csapat, csak éppen két csoportban.
Ennek eredményei alapján a legjobb négy játssza a két
elődöntőt, majd ezek győztesei kerülnek a döntőbe,
amelyet augusztus 16-án rendeznek.

KÉZILABDA

A férfi- és a női bajnokság is csak
szeptemberben kezdődik.

JÉGKORONG

Lapzártánkig nem tűzték ki a bajnokság rajtját.

FÉRFI LABDARÚGÁS NB I
Augusztus 15.: MTK–FTC
Augusztus 22.: FTC–Diósgyőr
Augusztus 29.: ZTE–FTC

ATLÉTIKA

Augusztus 8-9.: magyar bajnokság, Budapest

KERÉKPÁR

Augusztus 21.: időfutam országos bajnokság, Bocskaikert
Augusztus 23.: felnőtt országúti bajnokság, Mád

KAJAK-KENU

TERET ADUNK
A VÁLTOZTATÓKNAK

Nézz körül nyitott pozícióink között, és találd meg
a helyed abban a munkakörben, ami leginkább illik hozzád!

Augusztus 24–26.: magyar bajnokság, Szolnok
Augusztus 27–30.: serdülő, ifjúsági és U23 magyar
bajnokság, Szolnok

TRIATLON

Augusztus 1.: sprint ob, Baja
Augusztus 8.: eXtremeMan hosszútávú ob, Nagyatád

ÚSZÁS

Augusztus 11–13.: Sette Colli, Róma
(Verrasztó Evelyn és Verrasztó Dávid)

mvm.hu
!

A bécsi zöld-fehér labdarúgócsapat, a Rapid Wien is
gratulált 31. bajnoki címünkhöz a Facebook-oldalán
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# TARTALOM

2020.
AUGUSZTUS

34
62

47

6 Fradi-hírek

22 Így nyaraltak labdarúgóink

8 Mindig kéznél a múlt

24 A kihalásos szakma
10 Folytatódik az exkluzív szépségei
élmény

28 Pánikra semmi ok

14 Én Fradim
A következő
16 Szarka Éva története
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2020. 18 Ünnepi hetek,
augusztus 28-án megérdemelt pihenő
jelenik meg!
20 Rebrov-interjú
www.fradi.hu
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30 Vendégtoll: Szombathy

Pál

32 Vízi csapat szárazon
34 Szeptemberi

36 Egység kell, aztán erő

52 A blues és a Fradi
bűvöletében

66 8 bámulatos lehető-

54 Igenis tudunk

70 Elment a vasember

indítunk

59 A gyűlölet itt

sem pálya

72 Amikor a tányér
félig üres

47 A Fradi-templom

60 A hónap fotója

74 13+1 kérdés
Szabó Lászlóhoz

38 Kettős identitás Zalából
40 Esküvői szez_on
44 Ismét tartalékcsapatot

visszavár

50 Fradi-kvíz

vízen járni

ség a tenger helyett

62 Hangfelelősök

PASSZOL
A FRADIHOZ

LEVÉL #

Egy július eleji hétköznap már reggel nyolc órakor szikrázó napsütés fogadott a Népligetben; no meg Leo, eredeti
nevén Leandro de Almeida, aki megszokott mozdulataival sétált az öltöző felé. Csak éppen már a frissen alakult
NB III-as csapatának öltözőjébe, hiszen a jövőben Máté
Csaba vezetőedző jobbkezeként, játékos-edzőként segíti
a Fradit, amelytől nem tud és nem is akar elszakadni. Leo
mindenkit megelőzve elsőként érkezett a Ligetbe, s már
az első edzéseken hatalmas szenvedéllyel és elhivatottsággal segítette a fiatalokat, akikre szemmel láthatóan
komoly hatást gyakorolt csupán a jelenlétével. Bevallom,
amikor a kétezres évek elején először láttam Fradi-mezben, nem gondoltam volna, hogy idővel a csapat egyik
legjobban passzoló, legeszesebb futballistája, s nem
mellékesen nyolcszoros bajnok lesz (négyet a Fradival,
hármat a Debrecennel, egyet a ciprusi Omoniával nyert),
továbbá 16-szor láthatjuk majd a nemzeti csapatban is.
Most már azt is tudom, passzol a Fradihoz…
Jellemző a személyiségére, hogy a 31. bajnoki cím frenetikus ünneplése után néhány nappal már egyedül készült,
a futóeredményeit is elküldte, hogy véletlenül se higgyék,
nem veszi komolyan leendő feladatát. Felejthetetlen
pillanat volt az is, amikor a Groupama Arénában a bajnoki
fieszta kellős közepén átnyújtotta aranyérmét a harmadik
számú kapusunknak, Szécsi Gergőnek, utóbbinak ugyanis nem jutott a medáliából, mivel nem lépett pályára az
idényben. Leo gesztusa mély lélekről és erős közösségi
megbecsülésről tanúskodott.
Sok hasonló egyéniségre lenne szükség a magyar futballban, s persze a Fradiban is. Az egyéni érvényesülés,
a törtetés, az eredmények hajszolása során mindenkor
üdítő jelenség, ha valaki a minőséget, az emberi értékeket is figyelembe veszi karrierje során. Fájdalom, ritkán
találkozunk olyanokkal, akik jó futballisták és jó emberek
is egyben. Pedig a kettő együtt lenne ideális. Szerencsére
azért akadnak kivételek, hiszen találkozhatunk a Fradinál
is hűséges, a klubot életük végéig rajongásig szerető és
szolgáló egykori kitűnő labdarúgókkal, de sajnos többen
vannak, akik önmaguk menedzselését, a befolyást, a
haszonszerzést fontosabbnak tartják, mint a klubot. Pedig
régi igazság, a Fradi nélkül senki sem juthatott volna
előre, ezért is lenne fontos és előremutató – elsősorban
az utánpótlásban – a korábbi alapcélt érvényesíteni: jó
fradistákat és jó embereket nevelni.
Éppen emiatt volt jó látni Leo példáját, aki a húsz év során
brazilként is megtapasztalta, hogy a Fradi többet jelent
egy futballklubnál.
Az életünk.

hármas ugrásra várva

!

Franck Boli 10 góllal lett focicsapatunk NB I-es házi gólkirálya.
E címhez kevesebb gól (5) legutóbb 2012-ben Pölöskey Péternek volt elég

!

Boli mögött a sorrend: Zubkov 9, Tokmac 8,
Isael 7, Varga 6, Sigér 5 gól
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HÍREK #

TOBOROZNAK
FÉRFI TORNÁSZAINK

BEINDULTAK A
VASEMBEREK”
”
Végre a triatlonosoknak is elindult a szezon

Újra beindul az FTC-Telekom férfi tornaszakosztályának gyermekcsoportja. A foglalkozások idén a megszokottnál korábban, a tervek szerint már augusztus elején
elkezdődnek. Szakosztályunk szeretettel vár minden,
a tornasport iránt érdeklődő, mozogni, rendszeresen
sportolni vágyó 5-6 éves fiút, előképzettségtől függetlenül! Az edzések helyszíne az FTC-MVM Népligeti
Sportközpont tornacsarnoka (1101 Budapest, Vajda Péter utca 6.). A sportközpont autóval is kiválóan megközelíthető, tömegközlekedéssel pedig a 99-es autóbusz
Sporttelep megállóhelyénél leszállva érhető el.

az eXtremeMan versenyekkel. Az eXtremeMan 25.75-ös
versenyen minden ferencvárosi triatlonos érmet nyert a
korosztályában. A seniorok között Nagy Gabriella
a 40–44 évesek között lett első, csakúgy, mint
Vadai Mónika (45–49) és Csőgör Brigitta (12–13),
míg Stefán Gábor (40–44) a harmadik helyen végzett.
Az 51.5-ös viadalon szintén remekeltek a fradisták.
Kovács István (50–54) ezüst-, míg Rottek Máté (25–29)
bronzérmes lett. Az eXtremeMan 113 középtávú amatőr
kupán a Fradi váltója, az RTC D. Nagy Dániellel és
Pajor Petúrral bronzérmet szerzett, míg a nőknél a senior
korosztályban szereplő Sőr Mariann szintén
a dobogó legalsó fokára állhatott fel. Az FTC triatlonosai
kilenc érmet, köztük négy aranyat, egy ezüstöt
és négy bronzot szereztek a kaposvári hétvégén.

Az edzések időpontja:
hétfő, szerda, péntek: 18.00–19.30
Jelentkezés: e-mailben a ferfitorna@fradi.hu
címen vagy telefonon Tóth Levente edzőnél
a +36-70-296-1585-ös telefonszámon.

EGYÉNI CSÚCSOK ÉS
ÉRMEK A NYÁR ELSŐ
VERSENYEIN

EURÓPA-BAJNOK
KAJAKOSOK
Kaposváron rendezték meg az eXtremeMan
Q30 Quadrathlon Sprint Európa-bajnokságot.
Ez a sport, ahogy a neve is árulkodik róla, négy
sportágból áll: kajak-kenu, futás, kerékpározás és úszás.
A versenyen kiválóan szerepeltek az FTC-Rekontir
kajak-kenu szakosztályának versenyzői. Az U23-as
korosztályban Steinbach Ferenc a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg a masters kategóriában
Kassai Álmos harmadik lett. Váltóban az Istenes Márton,
Sumicz Benedek páros szintén bronzérmet szerzett.
A hölgyeknél Balázs Kata remekelt, az abszolút mezőnyben negyedik lett, U23-ban pedig aranyérmet nyert.

Herczeg Attila

Steinbach Ferenc és Balázs Kata

www.fradi.hu

6

D. Nagy Dániel és Pajor Petúr

!

Tokmac Chol Nguen és Vécsei Bálint is bekerült
az NB I 33. fordulójának álomcsapatába

!

Az Újpest elleni teljesítményével, az InStat-index alapján
Olekszandr Zubkov is tagja a 31. forduló legjobb 11-ének

Június óta javában zajlanak már az atlétikai viadalok is.
Elsőként az FTC utánpótlás gerelyhajítói mérethették meg
magukat, akik a Gödöllői EAC gyermek, újonc, serdülő,
ifjúsági, junior és felnőtt versenyén indultak. A gyermek
II-es korosztályban Magyar Szabolcs aranyérmes lett
36,55 méteres egyéni csúcsával. A serdülőknél Herczeg
Attila ugyancsak egyéni csúccsal, 55,82-vel ezüstérmet
szerzett, míg Roczkov Attila Torda szintén egyéni legjobbjával, 51,03 méterrel harmadik lett. Az újoncoknál Sárdy
Donát 32,18 méteres egyéni csúcsával éppen lemaradt a
dobogóról. Július elején a dél-alföldi dobó versenysorozat
kecskeméti állomásán az FTC egy másik kiváló gerelyhajítója, Herczeg György remekelt ismét a serdülők között.
Az FTC tehetsége, aki az idén elért 67,81 méteres dobásával jelenleg a második korosztálya világranglistáján,
ezúttal 53,12-vel lett aranyérmes a rangos itthoni viadalon.
Tarnócai Éva, a veteránok között, két egyéni csúcsot is
döntött, diszkoszvetésben 21,59 m-rel az 5., míg
gerelyhajításban 28,58 méteres dobással a hatodik helyen
végzett közvetlenül klubtársa, Simon-Balla Andrea mögött,
aki szintén egyéni csúcsot jelentő 28,84 méterrel 5. lett.
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# ZÖLDÖVEZET

SIKEREDZŐ

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB
FŐSZERKESZTŐ: Bánki József
OLVASÓSZERKESZTŐ: Novák Miklós
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely
MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila,
Budai László, Czégány Pál, Diószeghy Betti, Hatos Szabolcs,
Kántor Barnabás, Kis Ferenc, Kovács Bence,
Lakat T. Károly, Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám,
Szántay Balázs
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Tumbász Hédi,
Németh Andrea, Orlóci Zsuzsanna, Molnár Ádám, Papp György
(Fotósarok), Tobak Csaba, Vincze József (FTC Múzeum)

SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS
Sergei Rebrovval gyakorlatilag egyszerre érkeztem a Ferencvároshoz, így testközelből láthattam
az eddigi munkáját szeretett klubunknál. Az ukrán
szakember labdarúgónak is kiváló volt, és bár
sokaknak nem adatik meg a kiemelkedő játékospályafutás után a sikeres edzői karrier, neki igen.
Vezetőedzőnket olyasvalakinek ismertem meg,
aki az első pillanattól kezdve kizárólag úgy irányított
mindent, ahogy az szerinte helyes. Példát mutat,
hiszen így tud igazán felelősséget vállalni a munkájáért. Ha nem így tenne, akkor jöhetne a szokásos
másra mutogatás, de nála ez a helyzet fel sem merül. Az eredményei legitimálják a munkáját: egymást
követő két évben lett bajnok a Fradival. És nem mellékesen bejutott a csapattal az Európa-liga csoportkörébe, sőt ott is közel állt az újabb bravúrhoz.
Sergei Rebrovot nem olyan embernek ismertem
meg, aki simogatná a lelkeket. Profi szakember,
és profizmust vár el mindenkitől a környezetében.
Most, amikor a Zöld & Fehér magazinba interjút
készítettem vele, ismét ezt tapasztaltam meg. Nem
az a típusú ember, aki kényelmesen, ráérősen, jó
kedélyűen válaszolna a kérdésekre. Persze azért
egyszer-kétszer elsüt egy-egy poént, de sokkal
inkább azt látni rajta, hogy a lehető leghamarabb
menne vissza dolgozni. Az eredmények őt igazolják, és azt gondolom, hogy a játékosaink is tűzbe
mennének érte. Olyan fegyelmet alakított ki, hogy
vitának nincs helye, az irány azonban nagyszerű,
hiszen eddig csak sikert hozott.
Bízhatunk benne, hogy a továbbiakban is így lesz.

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,
1031 Bp., Záhony u. 7., 1300 Budapest, Pf. 278.
Telefon: 50-50-800. Fax: 50-50-805. www.marquardmedia.hu
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu
OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu
PRODUKCIÓS IGAZGATÓ: Tompa Csilla cs.tompa@marquardmedia.hu
PORTFÓLIÓIGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu
PROJEKTMENEDZSER: Nagy-Szita Mónika
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely
LAPREFERENS: Szabó-Szondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: Colorcom Media
NYOMDA: Ipress Center Central Europe Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 8.
FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor
TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.
ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu
Tel.: (+36-1) 50-50-848. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-1-50-50-848,
zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu
Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei,
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető
a www.marquardmedia.hu weboldalon.
A kiadó a MATESZ tagja!
Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. A magazinban szereplő termékinformációk
és árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek.
Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát a termék forgalmazói
fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön a forgalmazónál.
A MARQUARD MEDIA GROUP EGYÉB KIADVÁNYAI:
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD,
GYEREKLÉLEK, APA MAGAZIN, FAMIILY.HU, SHOPPIEGO
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE,
BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4,
N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,
MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN,
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS,
4NETPLAYERS, GOLEM
Lengyelország: CKM.PL, KOZACZEK, PAPILOT, ZEBERKA, SHOPPIEGO
Az itt írt e-mail címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.
A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor
teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
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Az MLSZ-nél Sergei Rebrov lett az év edzője,
míg csapatunk Fair Play-díjat kapott

FOLYTATÓDIK AZ
EXKLUZÍV ÉLMÉNY

# HÍREK

kültéri
babzsákfotel

Továbbra is komoly siker a Fradi Élmény Program, amelynek keretén belül a szurkolók exkluzív
programokon vehetnek részt és legendás játékosokkal találkozhatnak a Groupama Arénában.
A Mezőkövesd elleni bajnoki ünneplés során Mucha Józseffel, Albert Flóriánnal és jelenlegi
együttesünk csapatkapitányával, Lovrencsics Gergővel vacsorázhattak együtt a vendégek.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Úgy elröppen a program három órája, hogy észre sem

A közelmúltat és a jövőt illetően aztán Igaz András, a Grou-

veszik a szurkolók. Így volt ez a legutóbb is, amikor

pama Arénát működtető Lagardère Sports Hungary Kft.

ráadásként exkluzív élménnyel gazdagodhattak a
résztvevők: a Mezőkövesd ellen a szezon utolsó bajnoki

ügyvezető igazgatója ezt mondta magazinunknak: Minden”
képpen folytatjuk, mert nagy sikere volt a programnak. A

mérkőzése felejthetetlen ünnepet hozott, győzelemmel,

vendégeinknek mindig ragyogott a szemük, amikor olyan

sok mosollyal, énekléssel, tűzijátékkal.

legendákkal és aktív játékosokkal találkozhattak, valamint

Szokás szerint a felvezető múzeumlátogatás, az öltöző

vacsorázhattak együtt, mint Mucha József, Keller József,

és a gyepszőnyeg megtekintése, no meg a rengeteg

Lisztes Krisztián, vagy éppen Leandro, Lovrencsics Gergő.

fotó elkészítése után következett a vacsora: ezúttal

De előfordult, hogy a klub elnöke, Kubatov Gábor is kö-

Mucha József, Albert Flórián és Lovrencsics Gergő csat-

szöntötte a vendégeket. Nem beszélve arról, hogy a Fradi

lakozott az asztaltársasághoz. A vendégek most sem

öltözőjébe lehetetlen bejutni a meccsek előtt, de vendégeink

mentek haza üres kézzel, mindannyian Fradi-relikviákkal

ezt is megtehették, mi több, még a pályára is léphettek a

gazdagon megrakott ajándékcsomaggal hagyták el a

Groupama Arénában. Számunkra pedig azért nagyon fon-

stadiont. A nagyszerű kezdeményezésről a klub legen-

tos ez, mert a partnereinknek, szurkolóinknak szeretnénk

dás futballistája, Mucha József röviden ennyit mondott:

olyan élményt nyújtani, amit máshol nem kaphatnak meg.

Pompásan éreztem magam a szurkolókkal közösen,
”
jó volt kicsit nosztalgiázni, és a vacsora is kifogástalan

Az ilyen programok és lehetőségek teszik a Groupama

volt. Sejtettem, hogy jól érzem majd magam, s még töb-

Az élményprogram tehát folytatódik, s reméljük, nemcsak a

bet is kaptam ettől az estétől, mint gondoltam volna.”

kulisszák mögött, hanem a pályán is...

www.fradi.hu

Arénát exkluzív meccsek helyszínévé.”
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Az Élmény Program társasága ezúttal 7 különböző
bajnoki cím történetét hallhatta 3 különböző évtizedből

BEltéri
babzsákfotel
PAPUCS
40-42
42-44

Törölközők
50x100 cm
70x140 cm
100x150 cm

# HÍREK

HÍREK #

ÉRMES
SPRINTEREK

10 MEDÁL
PALÓCFÖLDRŐL

Felnőtt atlétáink először Veszprémben, az egyéni csúcsok sorozat 1. fordulójában futhattak versenyen.
Varga Dániel 200 méteren 22.54 másodperces eredménnyel aranyérmes lett. Középtávfutó klasszisunk,
Kazi Tamás 800-on 1:47.98-at futott, amellyel második
lett, míg Vágó András 400 méteren 52.14 másodperces
idejével, új egyéni csúcsával szerzett bronzérmet. A 2.
fordulóban a legjobb eredményt a februári fedett pályás
országos bajnokságon 200 méteren aranyérmes Csóti
Jusztina érte el: 100 méteren 11.98-cal,
míg 200-on 24.41-gyel győzött. Utóbbi számban még
egy remek ferencvárosi helyezésnek örülhettünk,
Edőcs Fanni új egyéni csúccsal, 25.57-tel harmadik lett.

Deli András

HÁROM FRADISTA
A LEGÉRTÉKESEBB
SPORTOLÓK LISTÁJÁN

Varga Dániel és Kazi Tamás

AZ ISKOLAPAD
BAJNOKAI
A járványügyi korlátozások alatt a hétköznapok rendje
is felborult, így az edzéslehetőségek is erősen beszűkültek. Ez viszont remek lehetőséget teremtett élsportolóinknak, hogy az időt kihasználva a megszokottnál
is több időt tudjanak tanulmányaikkal tölteni. A teljesség igénye nélkül sikeres érettségi vizsgát tett többek
között háromszoros utánpótlás Európa-bajnoki érmes
birkózónk, Szabados Noémi; válogatott vívónk, Zsoldosi
Karolina; férfi és női kézilabdacsapatunk egy-egy tehetsége, Bognár Alex és a junior világbajnok Tóth Nikolett;
az úszóként szintén junior világbajnok Mihályvári-Farkas Viktória; két magyar bajnok női labdarúgónk, Nagy
Virág és Pusztai Sára, valamint ifjúsági olimpiai bajnok
tornászunk, Balázs Krisztián, akiről az is köztudott, hogy
a Testnevelési Egyetemen szeretne edzőnek tanulni.
A felsoroltak a pályán kívül is példaként állhatnak
a fiatal generáció előtt.

Balázs Krisztián

www.fradi.hu
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Kazi Tamásnak július 14-én megszületett második
gyermeke is, aki a bolgár eredetű Milen nevet kapta

Nógrád megye második legnagyobb városában,
Balassagyarmaton rendezték meg a 34. Palóc Triatlon,
Aquatlon és Tereptriatlon Országos Bajnokságot.
A versenyen az FTC triatlonszakosztálya népes csapattal indult és összesen 10 éremmel, köztük két arannyal,
négy ezüsttel és négy bronzzal zárta a kétnapos viadalt.
A szombati tereptriatlon ob-n a férfiak újonc 1-es kategóriájában Kukucska Benett és a szenior 1-eseknél Palocsay
Géza egyaránt harmadik lett. Vasárnap az aquatlonversenyen még több érmet szereztek a fradisták. Az újonc
2-es és a szenior 1-es korosztályban induló Deli András és
Plézer Mátyás aranyérmet nyert, Plézer Petra (gyermek),
Mándli Fanni (serdülő), Holba Zsombor (gyermek),
Mesterházy Roland (felnőtt 3) ezüsttel zárt, míg Bognár
Alex (gyermek) és Holba Dániel (ifjúsági) bronzot szerzett.

A világszerte ismert üzleti kiadvány, a Forbes magazin
2015 óta a hatodik alkalommal állította össze a legértékesebb magyar sportolók listáját. Az elfoglalt helyezés a
sportolók eredményei mellett – nem éppen szép magyar
kifejezéssel élve – a pénztermelési képességüket mutatja,
azaz ki mennyire építi jól a márkáját és mennyire képes
kihasználni az abban rejlő üzleti lehetőségeket. A huszonötös rangsorban olimpiai bajnok rövidpályás-gyorskorcsolyázónk, Liu Shaolin Sándor a kilencedik. A gyorskorcso”
lya arcai idehaza a Liu testvérek, testvérével a debreceni
rendezésű Eb sztárjai voltak” – írták a szerzők. Liu Shaolin
Sándor mögött befért a legjobb 10 közé Liu Shaoang is.
A Liu Brothers márka kapcsán sok ötlete van a fiata”
labbik Liu testvérnek, aki eredményekben tavaly bátyja
után eredt” – áll a róla szóló jellemzésben. A Ferencvárosi
Torna Club sportolói közül ott van még a legértékesebb
magyar sportolók listáján az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar vízilabdázó, a klubunkkal 2019-ben Bajnokok
Ligáját nyert Varga Dénes is. Klubszinten mindent meg”
nyert a tavalyi szezonban a Fradival, a válogatottal pedig
hazai közönség előtt lett Európa-bajnok és a torna legértékesebb játékosa” – olvasható a Forbes magazin oldalán.
A lista összeállításában ezúttal nagyobb szerepet kapott
a közösségimédia-aktivitás s a követők táborának mérete.

!

Labdarúgóink az elmúlt 5 évben átlagosan 68,8 pontot szereztek,
fölényesen megelőzve a Fehérvárt (61,8) és a Honvédot (49,6)
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Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoan

Varga Dénes

www.fradi.hu

# HÍREK

@glaczanita

@Geri Szófia Léna

@Somogyi András Péter

#
enfradim
Vegyél részt
te is
a Zöld & Fehér
magazin
szerkesztésében, fotózz,
és töltsd fel
képeid
Instagramra
#enfradim
jelöléssel!
@kasaannacska
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@norbi.nemeth908

Fair Play-díjas úszónk, Patlók Olivér (a jobb alsó képen jobbra)
Olivér vlogja címen gyárt videókat YouTube-csatornánkra

# ÖRÖKZÖLD

Első fogásra
vakolat

Ezúttal Nyilas Elek, 1995-ös BL-csapatunk középpályása, a tiszakécskei Duna Aszfalt futballklub sport
igazgatója kérdezte Szarka Évát, a Fradi korábbi
legendás kézilabdázóját, a klub jelenlegi utánpótlásedzőjét, hogy amikor anno nagy focicsatákat
vívtak egymás ellen, nem gondoltak-e arra, hogy
akár futballban is sikeresek lehetnének?
Inkább csak szerettünk focizni, semmint tudtunk
volna. Hallottam olyan véleményt is, miszerint úgy
fejelünk, mint fóka a cirkuszban... Ma viszont olykor
már azon kapjuk magunkat, hogy jobban megy a
játék lábbal, mint kézzel. Legutóbb Madocsán is
inkább futballoztunk a vendéglátóink ellen. Pedig
sajnos nem fociban fejlődtünk, hanem fizikumban –
vissza.
akkor, íme, Szarka Évi története, amely a klub
ikonikus labdarúgójához, Szőke Istvánhoz
fűződik:
– Éveken át volt csapatunk törzshelye a Volán-
klub, ahová máig visszajárunk. Szőke Pista, a Fradi
legendás jobbszélsője és felesége, Jutka lassan
harminc éve házigazdánk és barátunk, pedig az
első látogatás után nem voltunk biztosak benne,
hogy lesz-e egyáltalán második. Telt ház fogadott
minket, emiatt Pista nem repesett az örömtől az
érkezésünk láttán, mert többet kellett futkosnia
a konyha és az asztalok között, mint régen egy
gyengébb meccsen. Hosszas várakozás után, az
éhségtől egyre nyűgösebben követeltük a vacsorát, és amikor végre megérkezett, rávetettük
magunkat. Csapatkapitányunk, Fiedler Adri talán
az első falatot nyelte le, amikor a mennyezet egy
darabja éppen fölötte szakadt le, és belepottyant
a tányérjába, a kellős közepére. Mivel Pista pont
felénk közelített, jól látta, mi történt – azt hittük,
azonnal sajnálkozni és intézkedni fog, ehelyett
odafordult a szomszéd asztalhoz, rámutatott
Adrira, és nagy vidáman így szólt: Nézzétek már,
”
a vakolatot eszi!” Ettől kicsit megbotránkoztunk.
Vagy inkább nagyon. Szerencsére a plafon nem
mállott tovább, az étel pedig nagyon finom volt,
ezért úgy döntöttünk, adunk még egy esélyt
a helynek. Adri pedig akkor engesztelődött ki
igazán, amikor a második alkalommal Pista mint
törzsvendéget így köszöntötte: Szia, jöhet a
”
szokásos?” És már hozta is. Az utánozhatatlan
brassóit. Vakolat nélkül.

S
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A LABDA KÉZRŐL KÉZRE, LÁBRÓL LÁBRA,
A TÖRTÉNET SZÁJRÓL SZÁJRA JÁR.
FERENCVÁROSI SPORTOLÓK, KOLLÉGÁK
MESÉLNEK EL EGY-EGY TÖRTÉNETET,
S MÁRIS PASSZOLNAK EGYIK TÁRSUKHOZ.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Szőke Istvánhoz, a Ferencváros
nagyszerű jobbszélsőjéhez:
Igaz, hogy a legutóbbi vasárnapi öregfiúk focin,
a népligeti Faházban nálad mérték a mérkőzés
alatti legnagyobb futóteljesítményt?
És az tényleg 37 méter volt?
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Egyik ikerlánya, a 17 éves Ballai Borbála a felnőtt kerettel
kezdte meg a felkészülést a 2020/21-es idényre

# FUTBALL

FUTBALL #

Egy eső áztatta nyári estén, június 16-án dőlt
el véglegesen, hogy az FTC megvédi bajnoki
címét. A Honvéd elleni 2-0-s győzelemmel a
csapat már a 30. forduló után behozhatatlan
előnyre tett szert. A Hidegkuti Stadionban
játszott meccset két gálaelőadás követte a
Groupama Arénában. Először az Újpestet
fogadtuk – a kormány, majd a Magyar Labdarúgó-szövetség döntésének hála ismét nézők,
s ennek megfelelően szinte telt ház előtt. Úgy
történt minden, ahogy Sergei Rebrov vezetőedző megígérte, a fiúk nem eresztettek le, nem
lazsáltak, a lilák örülhettek, hogy megúszták
1-0-s vereséggel. Ezt követően alamizsnát
osztottunk Fehérváron, végül következett a
záróforduló a Mezőkövesd ellen. Nem könyörültünk, nem könyörülhettünk meg szegény
kövesdieken – igaz, nekik már a győzelem is
kevés lett volna a bronzéremhez –, újabb 1-0-s
sikerrel tettük tökéletessé az ünneplést.
Az est fénypontja talán nem is a meccs volt,
hanem az azt követő, immár hagyományos
tisztelgés az ősök, az elődök előtt, akiket ki
más szimbolizálhatna a legméltóbban, mint
Albert Flórián. A teljes keret kivonult a stadion
főbejárata elé, s a csapatkapitány Lovrencsics
Gergő végezhette el a megtisztelő szertartást: Fradi-sálat kötött a Császár szobrának
a nyakába. A megható ceremónia után aztán
folytatódhatott az ünneplés fergeteges fieszta
keretében.
A megnyugtató magyar járványhelyzetnek
a ferencvárosi labdarúgók is haszonélvezői.
Mivel nálunk a legtöbb európai ligához képest
korábban folytatódhatott és így korábban
is ért véget a bajnokság, szokatlanul hosszú
nyaralást engedélyezhetett a vezetőség a
játékosoknak és persze az edzőknek is. Két és
fél héten át pihenhettek Dibuszék, s ha hozzávesszük, hogy az utolsó három forduló már
csupán örömteli ráadás volt, akkor kijelenthetjük, kellőképpen feltöltődve várhatták az újabb
felkészülés kezdetét.
Július 16-án találkoztak újra a csapat tagjai
a Népligetben, és másnap már útra keltek a
nyári edzőtábor elmúlt években már bevált
helyszínére, Ausztriába. A pontos menetrend
még nem ismert, de az biztos, hogy augusztus
15-én megkezdődik a bajnokság, s néhány nap
múlva a Ferencvárosra már a Bajnokok Ligája
selejtezőjében vár fontos mérkőzés. A pandémia miatt a selejtező első három fordulójában
a párharcok egyetlen mérkőzésen dőlnek el,
nem fér bele tehát egyetlen hiba, kisiklás sem.

Ünnepi hetek,
megérdemelt
pihenő

A Ferencváros labdarúgói különös kegyben részesítették szurkolóikat és persze
önmagukat. A siker, a beteljesülés többnyire egy pillanat műve, aztán rögvest kell
menni tovább, az élet diktálja az újabb feladatokat. Az FTC harmincegyedik bajnoki
aranyérmét azonban majd’ két héten át ünnepelhette a csapat és hűséges tábora.
Aztán következett a jól megérdemelt pihenő, s mire olvasóink kezükbe veszik
magazinunkat, már javában zajlik az izzadságos felkészülés az újabb, a szokásosnál
később, augusztus közepén kezdődő idényre. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF, NOVÁK MIKLÓS
www.fradi.hu
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Lovrencsicsnek ez a 4. bajnoki címe pályafutása során:
2 NB I-es (FTC), 1 NB II-es (Pécs) és 1 lengyel bajnoki cím (Poznan)

!

Rebrovnak ez volt a 6. idénye profi csapat vezetőedzőjeként,
és a 7. trófeáját szerezte

19

De nincs okunk félni, a játékosok elégszer
bizonyították már, hogy nem remeg meg a
lábuk a legnagyobb feladatok előtt sem.
MÁRIS HAGYOMÁNY
Az FTC elnökétől, Kubatov Gábortól ered az
ötlet, hogy a bajnoki cím megünneplésekor
a jelen hősei az ősök, a neves elődök előtt is
tisztelegjenek.
Az ő javaslatára először 2016-ban került
Fradi-sál Albert Flórián szobrának a nyakába. Akkor Gyömbér Gábort érte a tisztesség, hogy elvégezhette az aktust, s azóta
immár hagyomány, hogy az aktuális csapatkapitány díszíti fel ekképpen az
Albert-szobrot: tavaly Böde Dániel, idén
pedig Lovrencsics Gergő képviselte ekképpen a csapatot. A nemes gesztus érthetően
különösen a Császár közvetlen hozzátartozóira volt nagy hatással, de másoknak is
könnyet csalt a szemébe.
– Megkönnyeztem a jelenetet, ráadásul nem is tudtam arról, hogy ismét apu
szobrának a nyakába helyezik a sálat a
játékosok, így a meglepetésemnél csak a
meghatottságom lett erősebb. Készítettem
is néhány fényképet a feldíszített szoborral,
és fél év után ott találkoztam az elnök úrral, akinek megköszöntem, hogy ilyen szép
hagyományt teremtett – beszélt az eseményről a Császár lánya, Albert Magdolna.
A sállal feldíszített Albert-szobor önálló
életre kelt, igazi látványosság vált belőle.
Folyamatosan gyülekeznek a talapzatánál a
szurkolók, érdeklődők, sőt még a turisták is,
hogy megörökíthessék magukat vele.
A halhatatlanság, a hagyomány, a tisztelet
és a szeretet szimbólumával.

AUGUSZTUS 15-ÉN
MEGKEZDŐDIK
A BAJNOKSÁG,
S NÉHÁNY
NAP MÚLVA
A FERENCVÁROSRA
MÁR A BAJNOKOK
LIGÁJA
SELEJTEZŐJÉBEN
VÁR FONTOS
MÉRKŐZÉS
www.fradi.hu

REBROV: NYERŐ
TÍPUSÚ FUTBALLISTÁIM VANNAK

GYŐZTES MENTALITÁST
ÉPÍTETTÜNK FEL,
ÉS AMELLETT,
HOGY MINDIG
KONCENTRÁLTAN
LÉPTÜNK PÁLYÁRA,
MEGTANULTUK
ÉLVEZNI IS A JÁTÉKOT

# FUTBALL

Sergei Rebrov ferencvárosi edzősködése eddig igazi sikertörténet. Az ukrán szakember
az első, aki külföldi edzőként kétszer is az élen végzett csapatával az NB I-ben, a Fradi
történelmének pedig a hetedik trénere, aki meg tudta védeni a bajnoki címet. Vezetőedzőnkkel az elmúlt idényt értékeltük, s előretekintettünk a következő évadra is.

Tizenhárom pontos előnnyel nyertük meg
a bajnoki címet. Reális ez a különbség?
Mindig azt mondom, nem a riválisokkal, hanem
magunkkal kell foglalkoznunk. Ez persze nem azt
jelenti, hogy nem készülünk fel megfelelően a
következő ellenfélből, hanem például azt, hogy ha
nem a közvetlen riválisunkkal játszunk, akkor nem
az ő meccseiket elemezzük, hanem arra koncentrálunk, hogy a saját futballunkat javítsuk. Most, két
bajnoki cím és az Európa-liga-szereplés után az a
cél, hogy mindannyian még tovább fejlődjünk. Ez
igaz egyénenként a labdarúgókra, a szakmai stábra,
rám, egyszóval az egész csapatra! Sok mindent elértünk, de újra és újra fel kell készítenünk magunkat
a következő kihívásokra. Tudom, mennyit jelentett
mindenkinek az európai szereplés, ezért természetesen az a célunk, hogy újra ott legyünk a csoportkörben. És eközben arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Fehérvár és a többi rivális még jobban
készül ellenünk.

SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS
Elsősorban minek köszönhető a címvédés?
Arra készítettük fel a csapatot, hogy bírja a kettős
terhelést. Kulcsfontosságú volt, hogy az ősszel,
amikor háromnaponta mérkőzést kellett játszanunk, tartani tudtuk a lépést a magyar riválisokkal.
Később, amikor csak a bajnokságra kellett összpontosítanunk, már az élen voltunk, és nem is engedtük ki a kezünkből a vezető helyet. Nem szeretnék
senkit kiemelni, nagyon fontos, hogy ez az egész
együttes sikere volt. A legnagyobb erősségünk,
hogy egy csapatot alkotunk. A játékosok magabiztosak, elhitték, hogy igenis ők a legesélyesebbek a
végső sikerre. Győztes mentalitást építettünk fel, és
amellett, hogy mindig koncentráltan léptünk pályára, megtanultuk élvezni is a játékot. Az idény elején
több fronton kellett helytállnunk, de egy pillanatig
sem engedtük el magunkat. Ez köszönhető a keretünk mélységének is, amikor kellett, volt lehetőségünk rotálni a pályára lépőket.

A nemzetközi szerepléssel kapcsolatban reális
cél a Bajnokok Ligája-csoportkör? Mit szól az új
lebonyolítási rendszerhez? Az egymérkőzéses
párharcokban az is előfordulhat, hogy csak
idegenben lépünk pályára…
Látnunk kell, hogy a Bajnokok Ligájában szereplő
csapatok költségvetése jóval nagyobb a miénkénél. Ettől függetlenül, amíg megvan rá az esélyünk,
természetesen az a célunk, hogy oda jussunk,
minden mérkőzést szeretnénk megnyerni. Hogy
fekszik-e nekünk az egymeccses selejtező rendszere, vagy sem, azt majd az idő eldönti... Fontos, hogy
a tavalyi sikeres európai szezonunk után kiemeltek
vagyunk az első fordulóban. Bár az is igaz, hogy a
Bajnokok Ligájában már a selejtezőkben sincs könynyű ellenfél, hiszen csak bajnokok ellen játszunk.

Hogyan hatott a csapatra a bajnokság
felfüggesztése?
Olyan helyzet volt, amilyennel korábban senki sem
találkozott, teljesen új stratégiát igényelt. Sikerült
gyorsan kidolgoznunk egy tervet, amit követtünk
a meccs nélküli időszakban. Bár más úgy készülni,
hogy hétvégén nem kell pályára lépni, mégis úgy
érzem, elvégeztük azt a munkát, amit akkor kellett.
A számok is azt bizonyítják, hogy senki sem vesztett a formájából, ráadásul ebben a két hónapban
volt rá idő, ezért még jobban meg tudtuk értetni a
játékosainkkal a taktikát. Igazi nyerő típusú futballisták vesznek körül, akik napról napra fejlődni akarnak. Jó volt látni, hogy nem keseregtek, és abban
az időszakban is megfelelően készültek fel.
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Rebrov az első külföldi edző, aki az NB I-ben
két bajnoki címet is nyert

FUTBALL #

AZ EDDIGI VÁLTOZÁSOK
Lapzártánk előtt az első bejelentett igazolás
Bogdán Ádám érkezése volt. A 20-szoros magyar
válogatott kapus a skót Hiberniantól érkezett haza.
Csapatunk a támadószekcióban is erősített, az
első, július 17-én kezdődött edzőtábor nyitónapján
jelentette be a klub a 25 éves, nyolcszoros albán
válogatott szélső, Myrto Uzuni érkezését.
Bízom benne, hogy tudunk még erősíteni, minden
”
csapatnak szüksége van új impulzusokra, ezzel is
nagyobb erőbedobásra késztetve azokat, akik itt
vannak” – mondta általánosságban Rebrov.
Távozók is akadnak, Gastón Lodicónak lejárt
a kölcsönszerződése, s fél év után máris elhagyja
csapatunkat, Otigba Kennethtel pedig, aki
2017 óta volt a játékosunk, nem hosszabbított
szerződést az FTC.

Hogyan telt a szabadsága?
Kijevben pihentem a családommal. December
óta nem voltunk otthon, így volt mit tenni. Teljesen
sosem tudok elszakadni a futballtól, igyekeztem
többnyire hasznosan tölteni az időt, de azért
a pihenésre is volt lehetőségem.

!

Harmadik teljes idényünket zártuk veretlenül hazai pályán,
ahol legutóbb 2017. április 15-én kaptunk ki
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Zára (horvátul Zadar) Marcel Heister
otthona is volt 2014–2016 között

!

Mostar a boszniai horvátok kulturális központja, egyben
korábbi MK-győztes horvát hátvédünk, Mateo Pavlovic szülővárosa
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A KIHALÁSOS
SZAKMA
SZÉPSÉGEI
Folytatjuk Kulisszák mögött rovatunkat. Az előző lapszámban labdarúgócsapatunk szertárosát, Czakó Pétert és a munkáját ismerhették meg
jobban a Zöld & Fehér olvasói. Ezúttal a masszőrszobába jutott be
stábunk, ahol a számtalan sikert és érdekes történetet megélt Lipcsei
Gáborral, valamint két fiatalabb, de ugyanolyan elkötelezett kollégájával, Demény Lászlóval és Makkai Ádámmal találkoztunk. És – legalábbis verbálisan – érzékeny pontokra tapintottunk… SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
EGY MASSZŐR (MECCS)NAPJA
Legutóbbi számunkból megtudhatták,
hogy meccsnapokon elsőként rendre
Czakó Péter szertáros érkezik az edzőközpontba, aki képes már 8–10 órával
egy-egy mérkőzés kezdete előtt ott
lenni a Népligetben. Na de ki a második a
sorban?
– Peti után én szoktam érkezni, hiszen
össze kell készíteni az egészségügyi
felszereléseket: a kötözőanyagokat, krémeket, müzliket, energiazseléket, vizet és
az izotóniás italt – kezd bele a teendők
felsorolásába Demény László, aki 2012
májusa óta erősíti a masszőri stábot; az
FTC-nél kezdte pályafutását, s nem is
vágyik máshova, ahogy ő mondja: Ez
”
az első, és remélem, az utolsó munkahelyem.”
– Sigér Dávidnak például speciális italt kell
keverni, ő citromos Restartot iszik – folytatja –, akárcsak Lovrencsics Gergő és
Vécsei Bálint. Ha idegenbeli összecsapásra megyünk, akkor kicsit be is kell lakni
”
az öltözőt”, de a csapat érkezése előtt
30 perccel már biztosan mindennel kész
vagyunk, hogy a fiúk azonnal jöhessenek
masszíroztatni.
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A meccs előtt bemelegítő, 10–15 perces
kezeléseket kapnak a labdarúgók, ezt
általában a kezdőcsapat 80 százaléka
igényli, a kapusok kivételek ezalól, Dibusz
Dénes például csak 2-3 havonta egyszer
jelentkezik. – A meccsterhelés mindig a
legkomolyabb – mondja ezt már Makkai
Ádám, akinél afelől is érdeklődtünk, a
munkája alapján érezhető-e, hogy nehezebb volt a csapatnak ez az idény,
amelynek során az Európa-liga-csoportkör, majd a koronavírus okozta leállás
miatt szinte rendszeresen heti két mec�cset játszottak a mieink. – Az izmoknak
van egy tónusuk, ha ez túl puha, akkor az
adott izom nincs abban a megfelelő erőállapotban, ami egy meccshez szükséges.
Ez pedig növeli a sérülésveszélyt. Ezért a
szerdai vagy a csütörtöki, általában igen
kemény edzés után szoktuk a legnagyobb intenzitású kezeléseket adni, hogy
az izmoknak legyen idejük felkészülni a
találkozóra. A meccsek után pedig egy
bevett regenerációs program következik.
Ilyenkor az a cél – főleg, ha egy héten két
meccset játszunk –, hogy minél gyorsabban visszaszerezzük az izmok megfelelő
állapotát.
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Lipcsei Gábor korábbi fogadalmához híven tavaly
tetoválást csináltatott a 3. csillag megszerzésének emlékére

AZ A LEGJOBB RÉSZE
A MUNKÁNKNAK, HOGY
NEM IS LEHET MUNKAKÉNT FELFOGNI, MERT
MINDEN EGYES NAP
TÖRTÉNIK VALAMI
ÚJDONSÁG, JÓ
KÖZÖSSÉGBEN,
IGAZI CSAPATBAN
DOLGOZHAT AZ EMBER
!

Makkai Ádám a Nyíregyháza Tigers amerikai focicsapat futójaként
2011-ben már volt tagja egy bajnokcsapatnak
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AMIKOR BÖDE MEGKERGETTE
A KRITIKUST
Régen általánosan elfogadott vélemény
volt, hogy a masszőr nem csak a szaktudásával gyógyít. Az is nagyon fontos,
hogy a csapatnak amolyan második
pszichológusa legyen. A klub egykori
kiváló játékosa, a Bajnokok Ligáját másod
edzőként megjárt Mucha József mesélte egyszer, hogy a masszőrök többet
tudtak az öltözői titkokról, a játékosok
kisebb-nagyobb bajairól, mint maguk az
edzők, hiszen sokkal több időt töltöttek a
futballistákkal.
Lipcsei Gábor 22 éve dolgozik a Fradinál,
így pontosan tudja, mennyit változott a
masszőrök és a játékosok viszonya az
évtizedek alatt.
– Meghatározó pillanat volt először belépni a Ferencváros öltözőjébe – kezdte
rutinos masszőrünk. – Én tényleg gyerekkorom óta a Fradinak szurkolok, így rendkívül megható volt, amikor ide kerülhettem. Emlékszem, eleinte nem is mertem
belépni az öltözőbe, mindig megálltam
a küszöbön, és onnan kérdeztem, kinek
mire van szüksége. Bár az évek alatt a
személyek változtak, a masszőr–labdarúgó kapcsolat mind a mai napig különleges.
Amikor előkerül egy-egy probléma, akkor
sokszor nem is fizikális eredetű az ok,
hanem egy lelki megbillenés vezet odáig,
hogy tapinthatóvá” válik. A játékosok sok
”
mindent megosztanak velünk négyszemközt, így előfordul, hogy mi is tudunk adni
egy-egy tippet, amivel megtalálhatják a
kivezető utat. Ha például egy olyan életszituációról beszélgetünk, ami korábban
más játékosnál is fennállt, akkor mi is átgondoljuk, hogy mi segített régebben, így
tudunk tanácsokat adni. Persze a döntés
mindig a futballistáé.
Természetesen a játékosok is különbözőek, a stábtagoknak az is feladatuk,
hogy mindenkihez a megfelelő módon
szóljanak. Az öltözőben is vannak ugyanis
érzékenyebb és lazább figurák, s ez néha
vicces helyzeteket szül.
– Ez egy abszolút bizalmi kapcsolat. A játékos megengedi, hogy a testével foglalkozzunk, de ha valamilyen lelki probléma
gyötri, és szeretne róla beszélni, abban is
próbálunk segíteni – meséli ezt már ismét
Demény László. – Egy-egy rosszabbul
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sikerült meccs után is így van ez. Gera Zoli
ebből nem csinált nagy ügyet. Ha nyertünk, de ő esetleg nem játszott olyan jól,
akkor mindig meg is kapta tőlem, hogy
aznap biztos csak a testvére lépett pályára. Leo is hasonló karakter, mindennel
lehetett vele viccelődni, sosem sértődött
meg semmin. Böde Danival viszont előfordult olyan, hogy amikor egy rosszabb
periódusában valaki megkérdezte tőle,
mikor rúg már gólt, akkor megkergette az
illetőt...
A magyar játékosokkal persze könnyebb
mélyebb beszélgetéseket folytatni, de a
külföldiek is ugyanúgy benne vannak a
tréfálkozásban.
– Most Isael a legközvetlenebb figura
közülük, nagyon jószívű srác, olyan típus,
mint Leo. Ő a masszőrök szempontjából
is különleges, hiszen olyan combizmokkal büszkélkedhet, amelyeket alaposan
igénybe kell venni. Daninak voltak hasonló
kerekei”, nála jóval tovább is tartott egy”
egy kezelés, hiszen rendkívül erős vádlija,
combja, hát- és farizma volt.
Böde Danihoz hasonlóan most is akad
azért olyan játékos, aki szereti, ha rendesen kezelésbe veszik.
– Sigér Dávid szokott hosszabb gyúrásokat kérni. Nála nem feltétlenül az a
lényeg, hogy ezek kemény masszírozások
legyenek, inkább azt szereti, ha nagyon
alaposan, a testének szinte minden négyzetcentiméterét, a legkisebb izmokat is
végigdolgozzuk. Szóval őt tetőtől talpig
át kell masszíroznunk, főleg a meccsek
után, amikor helyre kell tenni az elmozdult
részeket – árulja el Makkai Ádám.

lókat kellett bevinnünk az öltözőbe, hogy
ellássuk őket, mert a drukkerek éppen
készülődtek” a derbire. A Fradi–Újpest
”
mindig Fradi–Újpest marad.
Hiába, nem mondhatjuk, hogy unalmas ez
a szakma, nem csoda, hogy Lipcsei Gábor
már több mint 20 éve dolgozik a Fradiért,
de a fiataloknak sincs eszük ágában sem
elhagyni a Népligetet.
– Az a legjobb része a munkánknak, hogy
nem is lehet munkaként felfogni, mert
minden egyes nap történik valami újdonság, jó közösségben, igazi csapatban dolgozhat az ember – mondja Makkai Ádám,
amit megerősít Lipcsei Gábor is:
– A régi, nagy masszőrök is azt mondták,
hogy ez tényleg kihalásos szakma, hiszen
akár 70 felett is oda lehet állni a mas�szőrpad mellé. Főleg, mert nem munkának, hanem hivatásnak tekintjük. Itt nincs
olyan, hogy lejárt a munkaidőd. Ha a játékos odajön, mert fáradt, akkor kötelességünk ellátni. Mi a játékosokért vagyunk,
ez az alaptézis. Ők pedig meghálálják ezt
nekünk a pályán és a pályán kívül is.

VÉRZŐ FEJŰ SZURKOLÓT
IS LÁTTUNK MÁR EL
Egy masszőr életében is kiemelkedő
jelentőségű a szezon szurkolók által is
legjobban várt meccse, a derbi. Különösen igaz ez az ízig-vérig fradista Lipcsei
Gáborra.
– Ez a meccs nem mindennapos, a derbire
nagyon fel kell pörögni, de aki itt játszik
már néhány éve, annak ezt nem kell
magyarázni. Az újaknak pedig mindig
videókat mutatunk, hogy mi is történt a
békeidőkben”. Előfordult, hogy a régi, Ül”
lői úti stadion hátsó pályájáról, ahol éppen
tartalékmeccs zajlott, vérző fejű szurko-
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Lipcsei Gábor túl van már az ezredesi rangon, 1999 óta
több mint 1000 meccsen volt ott a csapat mellett

!

Több mint 20 éven át, 2015-ös haláláig dolgozott
masszőrként a Fradinál Eisemann László
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vetett hite. A feladat, amit gyakorlás
közben annyiszor megoldott, hirtelen
megoldhatatlanná, az ellenfél pedig, akit
korábban számtalanszor legyőzött, egy
csapásra legyőzhetetlenné válik a fejében.
Emiatt túlzottan izgulni kezd, gyorsul a
légzése és a szívverése, ami pedig elvonja
a figyelmét az előtte álló megméretésről.
A fókuszban már nem a verseny áll, hanem
az, hogy mi történik a testében.
A szorongás végső szintje, amikor a
”
sportoló már nem tud teljesíteni. A labdarúgó nem meri meghúzni a cselt, amivel
helyzetbe kerülhetne, a kosaras nem vállalja el a ziccert, a tornász nem meri elengedni a korlátot a gyakorlat végén, hogy
elindítsa a leugrást. Ezek pedig sportkarriereket tudnak tönkretenni – akár rövid
időn belül is.”

NAGY A TÉT

Különösen úgy, ha az edzésen az ilyen
helyzeteket rendre hibátlanul oldja meg
egy sportoló. Ezzel ugyanis az edző, az
egyesület és a csapattársak elvárásai is
megnőnek vele szemben, ami csak még
tovább erősíti benne a félszt. És akkor a
szurkolóktól érkező nyomásról még nem
is beszéltünk. Vannak, akik egyszerűen
képtelenek elviselni azt a figyelmet, ami
egy neves klubot vagy egy nagy múltú
csapatot övez. Személyiségfüggő, hol van
a határ az egyén számára: alkalmas-e arra,
hogy akár több tízezer drukker előtt is
kihozza magából a legjobbat, vagy néhány
ezer figyelő szempárnál többet nem bír el.
A szorongás azonban nem csupán a leg”
magasabb szinteken tud bénítólag hatni.
A sport bármely szegmensében megjelenhet a probléma, így akár a fiatalabb
korosztályokban is. A kezelés komplex,
és szakember közreműködését igényli.
Azonban feltétlenül kell hozzá egy érett
edzői hozzáállás is, hogy a tréner a bukások sorozata után ne lehordja és kispadra
ültesse tehetséges versenyzőjét, hanem
mielőbb segítséget kérjen neki.”

Márpedig feladat van vele bőven, hiszen a
szorongás, ezen belül is a teljesítményszorongás a leggyakoribb okok egyike, amivel
a sportolók napjainkban szakemberhez
fordulnak. Ez utóbbi a klasszikus edzés”
menők esete. Azoké, akik versenyen kívül
mindent tökéletesen megcsinálnak, hibátlanul kiviteleznek gyakorlatokat, százból
százszor megnyernek párharcokat, és
úgy bánnak a labdával, mint senki más a
pályán, téthelyzetben azonban képtelenek teljesíteni” – segít konkretizálni a helyzetet a szakember, majd annak hátterét is
elmagyarázza: ilyenkor torzul a versenyző
gondolkodása, és meginog az önmagába

PÁNIKRA
SEMMI OK

A SZORONGÁS,
EZEN BELÜL IS
A TELJESÍTMÉNYSZORONGÁS A
LEGGYAKORIBB
OKOK EGYIKE,
AMIVEL A SPORTOLÓK
MA SZAKEMBERHEZ
FORDULNAK

A szorongás nemcsak hogy az emberi lét természetes velejárója, de normális dózisban
felettébb hasznos is. Ha valaki sosem szorong, az azt jelenti, hogy nem tartja tiszteletben a szabályokat, és nem érzi a határokat. Szorongani tehát néha szükséges is.
Viszont csak annyira, hogy az ne hasson bénítólag. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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31 labdarúgónk szerepelt a 2019–2020-as bajnokcsapatban,
közülük 10-en az idén debütáltak a magyar élvonalban
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A természetes félelemérzet segít abban,
hogy megérezzük a veszélyt és elkerüljük a bajt. Amikor ugyanis stresszelünk,
megnő a szervezet vér- és oxigénellátása, ezzel együtt pedig kiéleződnek”
”
az érzékszerveink. Azaz egy kis drukk
kifejezetten serkentőleg hat a teljesítményünkre. Ezért igaz, hogy a sportolók”
nak is szükségük van némi egészséges
lámpalázra. Egy téttel bíró verseny előtt
át kell hogy vegyék annak légkörét, máskülönben túlzottan belazulnának, ami
gyengíti a koncentrációt és alacsonyan
tartja az adrenalin szintjét. A normális
és a káros forma közötti határ azonban
vékony. Teendőnk akkor van vele, ha ez
a megfoghatatlan, tárgy nélküli félelem
már a mindennapok és a sportteljesítmény rovására is megy” – határolja körül
a szorongás pszichiátriai kórképét dr.
Kárpáti Róbert.

Férfi labdarúgóink mindössze hat gólt kaptak pályaválasztóként,
ez rekord a 12 csapatos magyar bajnokságban
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MERT
A SZÍVÜNK...

# VENDÉGTOLL

VENDÉGTOLL #

Fradi futballbajnoki cím újra. Zöld-fehér dominancia a magyar
labdarúgó NB I-ben. Ez sok örömöt ad a klub szurkolóinak,
de a sikernek vannak irigyei is szép számmal. SZÖVEG: SZOMBATHY PÁL

Nem arra gondolok, ha valaki elismeri a Rebrov-féle építkezés és mérnökfutball hatásosságát, eredményeit és dominanciáját, nemzetközi erényeit, de aztán hozzáteszi, hogy
szerinte ez a stílus amúgy nem szép, unalmas vagy nincs sok
köze a klub tradícióihoz, mert az öröm és elismerés mellé társuló kritikának, vitának van létjogosultsága, ha az érvelő és
logikus. Az eredmény természetesen mindennél jobb érv a
sportban, ám a részletekről lehet polemizálni, a különvéleményeket el kell viselni, főleg egy olyan hatalmas múltú és hatású klubnál, mint az FTC, egy olyan családban, ahol annyiféle
ember gyűlik össze egy közös, összekötő érzésben.
Nem erre gondolok, hanem a totális tagadásra és fanyalgásra. Ilyenkor jönnek ugyanis az olyan kérdések, sőt inkább
állítások, mint: a Fradi a hatalom csapata; meg az ellenkezője: Fradi nem lehet máshol, csak mindig ellenzékben. Így
hát érdemes behatolnunk az ilyen természetű diskurzusok
mélyebb rétegeibe.
Értelmezhető-e a fradizmus valamelyik politikai oldal tulajdonaként? Jobboldali-e a Fradi-hagyomány? Befogadó-e a
Fradi-érzés? A Fradi nemzeti intézmény-e? Kárpát-medencei
vezető magyar márka-e? Igenek és nemek: mindez együtt.
Ami biztos: nem szubkultúra, éppen ezért pontos leírása,
körülrajzolása roppant nehéz, nem engedelmeskedik szabályoknak és néhány jelzőnek. Nem redukálható egyszerű válaszokra. Olyan, mint a Tisza, a Hortobágy, a Lánchíd, Hollókő,
az Unicum, Bartók, a Népstadion vagy éppen Benedek Tibor,
Isten nyugosztalja. Egyfelől konszenzusos, mérete, történelme, jelentése, tradíciója ereje miatt. De mégis más ugyanakkor, mert megosztó: vagy benne vagy, ha pedig nem,
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akkor ellenfele vagy, már amennyiben érzelmileg megérint,
ahogyan a többséget, amely nem semleges, nem hagyja
hidegen a zöld-fehér.
Tehát: Fradi vagy Dózsa (gonoszul). És főképpen: Fradi vagy
a többiek. Van a Ferencváros, meg van a magyar futballvilág
többi része. A többiek, élükön a lilákkal.
A Ferencvárost természetesen éppen olyan nehéz definiálni, amilyen könnyűnek tűnik a meghatározása. Lepattannak
róla a jelzők, 121 éves története olyan, mint a legnemesebb,
de mégsem idős fák évgyűrűi. A megértéshez van három
E betűnk a címerből: Erő, Erkölcs, Egyetértés. Erőnek ma
nincs híján a klub, azonban ellendrukkerei, riválisai szeretik
a hatalom egyesületének beállítani, ami által az Erkölcsöt is
kihúznák az aktuális szókészletből, így maradna az Egyetértés, de az szintén nehezen él meg ennyire átpolitizált
és hisztérikus közéleti terepen. Mégis, a Fradi esetében
mintha működne gyakran: szurkolói számosan vannak, akik
nem szimpatizánsai a jelenlegi kormányzatnak, klubvezetőségnek, ám ezen felülemelkedve nem tesznek erőszakot
érzelmeiken, vagyis szeretik magát a Fradit, szorítanak
a Fradinak, vagy éppen a Fradiért haragszanak. Mondhatni, fontosabbnak tartják az érzést, a ragaszkodást, a
szeretetet, mint az aktuálpolitikai narratívákat. Láttam én
már radikális baloldali szimpatizánst verbálisan ölre menni
elkötelezett kormánypárti szavazóval, egészen addig, míg
a varázsszót be nem dobták közéjük: Fradi! Rögvest egy
irányba fordultak, a futball volt az utolsó menedék, ahol
megmaradt a tisztelet, a párbeszéd és a közös szenvedély
kikezdhetetlensége.
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A klubalapító Springer Ferenc az Országgyűlésben az Országos
Alkotmánypárt képviselőjeként kormánypárti politikus volt

MEG KELL BECSÜLNI
EZT A BÉKETEREMTŐ
SZENVEDÉLYT, S AZT
AZ ELKÖTELEZETTSÉGET, AMI ERŐSEBB
AZ AKTUÁLPOLITIKAI
ELLENTÉTEKNÉL. CSERÉBE PEDIG VISELNI
KELL A JÓ SZÁNDÉKÚ
KRITIKÁT ÉS A MÉLTÁNYOS HANGVÉTELŰ
VITÁT, MERT MINDEZ
A FERENCVÁROSÉRT
TÖRTÉNIK
!

Az FTC 36 elnökének durván egyharmada mondható függetlennek
a pártpolitikától és mindössze 1 volt ellenzékben az elnöki ideje alatt

Én azt mondom, egyetlen fradista sincs egyedül, vagyis
meg kell becsülni ezt a béketeremtő szenvedélyt s azt az
elkötelezettséget, ami erősebb az aktuálpolitikai ellentéteknél. Cserébe pedig viselni kell a jó szándékú kritikát és a
méltányos hangvételű vitát, mert mindez a Ferencvárosért
történik. S különben is, a szurkolónak mindig igaza van, még
akkor is, ha egyáltalán nincs igaza.
Végtére pedig: a Fradi örök, a szurkoló halandó, ez a
törvény. Fradistának lenni nem szezonális divathóbort, a
valódi focidrukker beleszületik a klubszerelembe, örökli
vagy sporteszmélése során megtalálja azt. Ki lehet ábrándulni klubvezetőkből, edzőkből, játékosokból, játékstílusból,
szurkolótáborok viselkedéséből, de maga a KLUB, az mindezeken felül kell hogy álljon, az ugyanis elvont valami, egy
fogalom, amely nem elsősorban az éppen ott lévő meghatározó emberekből áll, hanem mindenkiből, aki ott valaha
megfordult, minden rezdülésből, amely történetében benne
foglaltatik, minden szép és minden gyászos pillanatból,
gyalázatos és dicsőséges korszakokból egyaránt.
A Fradinak nincsen párttagkönyve, politikai szimpátiája;
sokféle múltja van, vitás foltok hosszú életében, amelyben egyvalami nem változott és nem is fog változni soha:
mint minden nagy sportegyesületnek, elsősorban szíve
van – és színei, melyek olyanok a szurkoló lelkének,
mint patrióta honpolgárnak a nemzete, zászlója színei.
Ezek egy fontos helyet jeleznek a világban: ahol otthon
vagyunk. Ahova betörhet néha viszály, de meg nem
telepedhet, mert egy sokkal nagyobb Erő, az Egyetértés
mindig is elűzi azt.
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Az új szezon kezdete előtt az FTC-Telekom Waterpolo
férficsapata a sportvilág legendájának hobbijával
hangolódott a Magyar Kupára. SZÖVEG: KOVÁCS DÁNIEL
Minden idők legnagyobb kosárlabda-
játékosának, Michael Jordannek a golf
az egyik legnagyobb szenvedélye.
A hat bajnoki címet szerző Chicago
Bulls utolsó szezonját bemutató The
Last Dance című dokumentumsorozatban is láthattuk, hogy a legendás
játékos a megterhelő idény közben,
akár egy nagy meccs előtt is órákat
töltött el a golfpályán, hogy kiszellőztesse az elméjét. Egészen biztos,
hogy nem ez volt Jordan sikerének
titka, de mindenképpen hozzájárult
ahhoz, hogy feltöltődve érkezzen
meg a nagy csatákra. Az FTC férfi
vízilabdacsapata egyelőre még távol
van attól, hogy rendszeres vendége
legyen a golfpályáknak, de a Magyar Kupa előtti kemény felkészülési
időszakban ütőt ragadtak az egyik
hét zárásaként és kipróbálták ezt a
könnyűnek egyáltalán nem nevezhető
sportágat a festői szépségű Balatonudvariban. Mert ugyan nem kell
folyamatosan küzdeni 90–110 kilogrammos ellenfelekkel test a test
ellen, de még a labda eltalálása is
okozott némi nehézséget az első
percekben.

MINDENKI
MEGMUTATTA,
HOGY REMEK
LABDAÉRZÉKKEL
RENDELKEZIK
A FÜVÖN IS
www.fradi.hu

Pólósainknak nem is ment annyira
gördülékenyen a megfelelő mozdulatsor elsajátítása, ezért cukkolták is
egymást rendesen. Például Zalánki
Gergő egyik első próbálkozásánál még az ütőt is eldobta, akkorát
sikerült lendítenie, de kis gyakorlás
után mindenki belejött és már azt is
nehezen lehetett lekövetni, hogy hol
landoltak a labdák. A sztratoszférán
”
esett le!” – mondta egyikük, de ha
ennél pontosabb távolságot kellene
megállapítani, akkor 120–150 méterre
is sikerült elrepíteni a labdát. Másfél
óra elteltével mindenki elismerte,
hogy sokkal jobban élvezte az ütögetést, mint azt korábban gondolta
volna, és a jó hangulat mellett tényleg
igazi kikapcsolódást jelentett a golf.
Ezek után jöhetett a golf nagytestvére, a footgolf, melyben a cél ugyanaz,
csak lábbal és focilabdával kell a lyukba találni. Párokba rendeződtek a játékosok, akik itt is remekül szórakoztak, amellett, hogy a versengés sem
maradt el. Egy-egy lyukat 150–300
méter távolságból kellett megközelíteni, és voltak olyan duók, akiknek
3-4 rúgásból is sikerült betalálniuk a
dimbes-dombos pályán. Az utolsó
állomásnál Zalánki ugyan bevágta a
labdát a nádasba, de ez sem veszélyeztette a győzelmüket társával, Pohl
Zoltánnal. Mellettük Mezei Tamás,
Vogel Soma, Jansik Szilárd, Vámos
Márton és Vigvári Vendel is remekül
szerepelt, de összességében elmondható, hogy mindenki megmutatta,
remek labdaérzékkel rendelkezik a
füvön is.
Fekete, Mezei, Vámos, Jansik és Vigvári is remekül érezte magát
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Augusztus 2-án ünnepli 40. szülinapját Nyéki Balázs, aki játékosként
bajnoki címet, Magyar Kupát és KEK-et is nyert az FTC-vel

!

Legutóbb 1949-ben rendeztek nyári, illetve augusztusi
Magyar Kupa-döntőt, akkor 4-3-ra vertük a Margitszigeten a Vasast
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VÁCI KARANTÉN

Kirívóan nehéz csoportba került az FTC-Rail Cargo Hungaria a női kézilabda Bajnokok
Ligája július 1-jei sorsolásán, de ez bizonyos szempontból jó hír. Azt jelenti ugyanis, hogy
a Fradi egyáltalán indulhat a BL-ben, mert az európai szövetségtől – ellentétben a Siófokkal – megkapta a szabad kártyát. Másrészt sajnos nem kizárt, hogy a legkeményebb
ellenfél mégsem a Rosztov vagy a Metz lesz, hanem a koronavírus. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

A hazai bajnokság jelen tervek
alapján szeptember 6-án kezdődik; tehát éppen azon a hétvégén,
amelyen az EHF szerint a Final
Fourt túlságosan kockázatos lenne
megrendezni. Ugyanakkor a Ferencváros első ellenfelénél, a Vácnál
tömeges koronavírus-megbetegedést regisztráltak, félbe is szakadt a
felkészülés, a játékosok karanténba
vonultak. Lapzártánkkor még nem
hivatalos információk keringenek
arról, hogy más csapatoknál is
születtek pozitív tesztek. Egyelőre tehát csak annyi biztos, hogy
minden bizonytalan. Határon túl és
innen egyaránt.

SZEPTEMBERI
HÁRMAS UGRÁSRA VÁRVA
A kontinentális szövetség, az EHF június végén úgy
döntött, hogy törli a 2019/2020-as kiírás BL-döntőjét,
amelyet az eredeti, májusi időpontról már egyébként
is szeptember 5–6-ára halasztottak. E vitatható – ki
tudná megmondani nyár elején, milyen állapotok
uralkodnak két és fél hónap múlva, amikor egy hetet
is alig látunk előre? – intézkedés mellett ugyanakkor
kész tényként közölték, hogy mindez a 2020/2021es évadot nem érinti. Aki itt ellentmondást észlel, ne
magában keresse a hibát, mindenesetre tervezett rajt
szeptember 12-én, s már el is készült a sorsolás.
Ennek ismertetése előtt azonban hasznos felidéznünk,
miként változik a lebonyolítás rendje: a 16-os főtábla
mezőnye két nyolcasra oszlik, ezeken belül oda-vissza
vágós körmérkőzések zajlanak. A csoportok első és
második helyezettjei közvetlenül bekerülnek a negyeddöntőbe, a harmadikok a hatodikokkal, a negyedikek az ötödikekkel ezért kieséses párharcot vívnak,
a hetedikek és a nyolcadikok búcsúznak. Erről az alapról érdemes értékelnünk, hogy az FTC a jóval sűrűbb
nyolcasban landolt (lásd keretben a csoportbeosztást), így például a legutóbbi Final Four három szereplőjét (Metz, Rosztov, Vipers) is kifogta, ráadásul éppen
e trió ellen kezdi a sorozatot. A negyedik finalista, a
Győr már csak azért sem csatlakozhatott be, mert az
azonos nemzetbelieket külön ágra osztották be.
Érthető, ha Elek Gábor vezetőedző mérsékelt lelkesedéssel elemezte a kialakult helyzetet: Kísért a múlt. A
”
Ljubljanát leszámítva minden csapattal találkoztunk
az előző idényben is. Nagyon nehéz lett volna ennél
keményebb nyolcast kitalálni. Egyértelmű, hogy a
Rosztov továbbra is bivalyerős, s a Vipers is nagyot
erősödött Nora Mörk hazatérésével és azzal, hogy
Katrine Lunde felépül az új idényre. Az Esbjerg az
előző kiírásban is megmutatta, hogy rettentően jó.
Emellett nem tudhatjuk biztosan, hogy a Metz és a
Bukarest végül milyen kerettel vág neki a szezonnak.
Az viszont nem kérdés, hogy a továbbjutást érő első
hat hely valamelyikére oda kell érnünk, egyértelműen
a továbblépés a célunk.”
www.fradi.hu
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KÍSÉRT A MÚLT.
A LJUBLJANÁT
LESZÁMÍTVA
MINDEN CSAPATTAL
TALÁLKOZTUNK AZ
ELŐZŐ IDÉNYBEN
IS. NAGYON NEHÉZ
LETT VOLNA ENNÉL
KEMÉNYEBB NYOLCAST
KITALÁLNI

A CSOPORTBEOSZTÁS

Valóban, innen érdemes indulni. Az egyenes kieséses
szakaszba kerüléshez két riválist mindenképpen meg
kell előzni, a Bietigheim és a Ljubljana esetében ez
elvárható. A negyeddöntő közvetlen elérése, azaz
az első két hely valamelyikének megszerzése viszont
még a remekül erősített Fraditól is némileg váratlan bravúr lenne. Ha pedig a harmadik és a hatodik
pozíció között zár a csapat, a másik ágról kap egy
vetélytársat – nem az első kettő valamelyikét, tehát a
papírforma alapján nem a Győrt. De hogy kit, az egyrészt most még megtippelhetetlen, másrészt a másik
nyolcas alakítását innen úgysem lehet befolyásolni.
Annyit azért tegyünk hozzá, abból adódóan, hogy
mindenki szerint jóval gyengébb a túloldali csoport,
tagjai nem verhetetlenek. A nyolcaddöntőben, majd
az áhított negyeddöntőben sem.
Ezért aztán egyelőre szorítsunk azért, hogy a járvány
visszaszorulása egyáltalán tegye lehetővé a játékot,
és ha már így lesz, készüljünk a szeptemberi hármas
”
ugrásra”: Rosztov itthon, Vipers idegenben, Metz
itthon. Ezt követően okosabbak leszünk. És remélhetőleg boldogabbak is.
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Az elmúlt két év győzelmi mérlegei: Bietigheim 2/2,
Krim 2/2, Esbjerg 1/2, Vipers 1/4, CSM 1/4, Metz 0/2, Rosztov 0/4

A: Metz Handball (francia),
Rosztov-Don (orosz), Vipers Kristiansand (norvég), Team Esbjerg (dán),
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA,
CSM Bucuresti (román),
BBM Bietigheim (német),
Krim Ljubljana (szlovén)
B: Ramnicu Valcea (román),
Győri Audi ETO,
Buducsnoszt Podgorica
(montenegrói),
Borussia Dortmund (német),
CSZKA Moszkva (orosz),
Brest (francia), Odense Handbold
(dán), Podravka Koprivnica (horvát)

!

A járvány miatt júliusban online tartották a hagyományos
nyílt edzést, ahol szurkolóink megismerkedhetnek az új csapattal
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LUKÁCS PEPE VESZPRÉMI LEHETŐSÉGE

Férfi kézilabdacsapatunknak már az első edzésén jól látszott, hogy a biztos bennmaradás
kiharcolása mellett többre, ezúttal is bravúrra vágynak a játékosok. Egészen pontos számokkal élve az együttes augusztus végéig 32 labdás edzéssel, 23 konditermi foglalkozással és 5 edzőmérkőzéssel készül az új szezonra. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

EGYSÉG KELL,

Az FTC-HungaroControl két tehetséges játékosát is kölcsönadta.
A 20 éves balszélső, Holdosi Bence Egerbe került egy évre,
míg Lukács Péter ugyancsak egy idényt a Telekom Veszprémnél,
illetve a Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémiánál tölt.
Bencét a több játéklehetőség reményében adtuk kölcsön,
”
Pepe pedig szerette volna kipróbálni magát Veszprémben.
Mindkettejük esetében remélem, hogy sok tapasztalattal felvértezve
kerülnek majd vissza a Ferencvároshoz, és lesznek hosszú távon a klub
értékei” – indokolta a kölcsönadást Király Sándor szakágvezető.

AZTÁN ERŐ
Jó volt végignézni a csapaton, amely – mondhatni – az
új szezon első másodpercében rögtön egységet, s
ezáltal erőt mutatott. Nem kell hőstettre gondolni, de
sokszor az apróságnak tűnő mozdulatok vagy akár a
megjelenés határozza meg legjobban az efféle attitűdöt: kivétel nélkül zöld nadrágban és fehér pólóban sorakozott egymás mellett férfi kézilabdacsapatunk húsz
játékosa a felkészülés első közös edzésén, a tekintetekben pedig az elszántságot láthatta az eligazítást tartó
szakmai stáb és Király Sándor szakágvezető.
Harmadszor minden sikerül, de reméljük, nekünk
”
már másodszorra is meglesz” – utalt arra utóbbi,
hogy célként továbbra is ott lebeg a szemek előtt
az egyébként óriási bravúrnak minősülő nemzetközi
szereplés elérése. A félbeszakadt, majd törölt idényben az együttes jó eséllyel kivívta volna az indulás
jogát, miközben az eredeti cél a bennmaradás volt,
és a helyzet most is hasonló. Messze nem várható el
ettől a kerettől a tavalyi produkció megismétlése, de az
étvágy megnőtt a játékosokban, és ez a pluszmotiváció
előnyt jelenthet az amúgy a hírek szerint igen jól erősítő
riválisokkal szemben.
Meg kell tartanunk a jó csapategységet, sőt tovább
”
is kell építenünk – ezt már a szerződését két évvel
meghosszabbító vezetőedző, Horváth Attila mondta. – Sikeréhes csapat lesz a miénk, amely be akarja
bizonyítani, hogy nem volt véletlen a tavalyi eredmény.”
A csapategységhez és az önbizalom felépítéséhez a jó
rajt elengedhetetlennek tűnik, főleg a sorsolás ismeretében. Az első három fordulóban a Cegléddel, az
Egerrel és az Orosházával találkoznak Schuch Timuzsinék, ráadásul csak egyszer, Egerbe kell utazni, így
közel sem túlzó elvárás, hogy a harmadik forduló után
minimum négy pont álljon az FTC neve mellett.
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A BIZALOM JELE

A hónap negyedik játéknapján, Tatabányán így felszabadultan léphetne pályára
a Fradi, félnivalójuk csak a hazaiaknak lenne,
akiket egyébként tavaly sikerült megtréfálni
saját csarnokukban.
Persze, ez még a jövő zenéje, addig is az eltervezett
program alapján augusztus 30-ig bezárólag 32 labdás
edzésen, 23 konditermi foglalkozáson és öt edzőmérkőzésen nyílik lehetősége játékosnak és edzőnek, hogy
minden tekintetben mindenki felkészüljön a 2020/2021es évadra.
Valószínűleg védekezést fogunk váltani: agresz”
szívebb öt–egyes, négy–kettes, esetleg három–kettő–egyes formációt alkalmazok majd. Remélem, nem
szaladunk bele a késbe, amíg ezeket begyakoroljuk”
– jelölte ki végül viszonylag pontosan a legfontosabb
feladatokat a vezetőedző.

Horváth Attila 2017 decemberében vette át a Ferencváros
irányítását, nagy bravúrral
sikerült vele kiharcolni a bennmaradást, s ezzel egy évvel
automatikusan meghosszabbodott az edző szerződése.
Horváthtal a második évében
hetedikként zárt a sérülésekkel igencsak megtépázott
együttes, a szakemberrel
pedig újra egyéves folytatásban állapodott meg a
klubvezetőség. A legutóbbi,
csonka évben a vesztett
pontok tekintetében a tabella
negyedik helyén állt a csapat,
de a sikeres szereplés mellett
a fiatalok csapatba építése
is hozzájárult ahhoz, hogy
ezúttal már további két évre
szóló szerződést írtak alá a
szakemberrel.
Két és fél éve vagyok
”
a Ferencvárosnál, nem
edzősködtem még ennyit
felnőtt csapatnál, nagyon
boldog vagyok, hogy sikerült
megegyeznünk – kezdte
a játékosként 63-szoros
válogatott Horváth Attila.
– Külön örülök annak, hogy
a bizalom jeleként kétéves
szerződést írhattam alá, ez a
munkám elismerése.”

Aztán elkezdődhetett a munka...

A FÉLBESZAKADT,
MAJD TÖRÖLT IDÉNYBEN
AZ EGYÜTTES JÓ ESÉLLYEL
KIVÍVTA VOLNA
A NEMZETKÖZI INDULÁS
JOGÁT, MIKÖZBEN
AZ EREDETI CÉL A
BENNMARADÁS VOLT,
ÉS A HELYZET MOST
IS HASONLÓ
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Az FTC-HungaroControl a Tatabányával, a Komlóval, a Dabassal,
a Budakalásszal és a Balatonfüreddel játszik edzőmérkőzést

!

A Mezőkövesd visszalépése után a Cegléddel lett
teljes a férfi NB I mezőnye
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# ZÖLDÖVEZET

ZALÁBÓL

Buza Sándor két magyar klubért is rajong, de Zalában senkit sem lep meg, ha valaki egyszerre a ZTE és a Ferencváros szurkolója. A Danubius Rádió egykori népszerű
műsorvezetője a két tábor barátságáról és a 60-as évek nagy Fradijának máig tartó
hatásáról is beszélt. SZÖVEG: KIS FERENC
www.fradi.hu
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A Fradi 71 bajnoki mérkőzést játszott a ZTE-vel, a mérleg 37
győzelem, 20 döntetlen, 14 vereség és 156-81-es gólkülönbség

Fotó: femina.hu

KETTŐS IDENTITÁS

ZÖLDÖVEZET #

Zalában nem nehéz fradistává válni, hagyományosan
jó a kapcsolat a megyeszékhely klubja, a ZTE és a fővárosi zöld-fehérek között. A 70-es évek végéig még
a színük is azonos volt, aztán váltott kék-fehérre a Zete.
Buza Sándor egy kis zalai faluban nőtt fel, ahol a gyerekek többsége a Fradiért rajongott, mint ahogy az édesapja is, így természetes volt, hogy ő is a Ferencvárosnak
drukkoljon.
– A 60-as években a Fradi-szimpátiánk kialakulásában
nagy szerepük volt az akkori sztároknak. Édesapám
színházrajongó volt, ezért gyakran jártunk Budapesten,
és ha lehetőség adódott, kilátogattunk az éppen aktuális kettős rangadóra is, sőt más csapatok nemzetközi
kupameccseire is, mint például az 1966-os Vasas–Internazionale BEK-mérkőzésre – idézett fel régi emlékeket
a rádiós műsorvezető.
Ma is büszkén őrzi azt a megsárgult papírlapot, amelyet
Albert, Mátrai, Karába, Szőke és Géczi aláírása tesz felbecsülhetetlen értékűvé. Egy családi esküvőn a Benczúr
utcai pedagógusszálló éttermében sikerült begyűjtenie
tízévesen az esti mérkőzésük előtt délután éppen ott
lazító focisták autogramjait. Ez a szerencsés véletlen adta
ajándék még közelebb hozta a szívéhez a Fradit.
A 70-es években már NB I-es csapattá érett Zetének is
lelkesen szurkolt, így kettős identitással járt a meccsekre.
– A szurkolók közötti jó kapcsolatot jellemzi, hogy amikor
a Zete bajnok lett 2002-ben, az utolsó hazai meccsen
a Ferencvárost fogadta, és tömött sorokban érkeztek
a fradisták is, a kemény maggal, Hypós Ferivel az élen,
majd egy sörözőben velük együtt poharazva hangoltunk a meccsre. A bajnoki címhez elég volt a Zetének a
döntetlen, végül 1-1 lett az eredmény, a Fradi a második
helyen végzett, megelőzve az MTK-t, így mindenki boldog volt – emlékszik derűsen a zalai sikerre.
– A sport mindig közel állt hozzám, az általános iskolában
a testneveléstanárunk kézilabdázott, ezért egyértelmű
volt, hogy mi, diákok is erre szakosodtunk, de a labdarúgást sem hanyagoltam el soha. A Danubius Rádiónak
volt focicsapata, a kollégákkal rendszeresen játszottam,
több alkalommal részt vettünk promóciós mérkőzéseken,
a Fradi öregfiúk csapatával közösen is, többek között
olyan legendás játékosokkal játszhattunk, mint Nyilasi
Tibi – osztotta meg régi élményeit Buza Sándor.
Riporterként többször találkozott a 90-es évek zöld-fehér sztárjaival is, Telek Andrással, Vincze Ottóval, Lipcsei
Péterrel, mindig izgalmas volt az átlag szurkolókhoz
képest mélyebben a kulisszák mögé látni. – Mivel nem
voltam klasszikus sportriporter, s nem közvetítettem
mérkőzéseket, nem kellett titkolnom soha a Fradi-kötődésemet – fűzte hozzá.
A sok meccsélményből igazán a lelátói hangulat az, amit
soha nem lehet feledni, a Fradinak különös varázsa van a
nagy szurkolótáborral, annak fanatizmusával, ugyanakkor a békés szotyolázás, a vicces szurkálódások, bekiabálások, a legendás fruttiárus Kalap mind-mind hozzátartoztak a Fradi-pálya miliőjéhez, ami a rádiós szerint nem
hasonlítható más klubokéhoz.

!

A Fradi–ZTE szurkolói barátság 1972-től datálható, és a 90-es,
zalaegerszegi FTC–Antwerpen-meccs után lett még szorosabb

MA IS BÜSZKÉN
ŐRZI AZT A MEGSÁRGULT
PAPÍRLAPOT, AMELYET
ALBERT, MÁTRAI,
KARÁBA, SZŐKE ÉS
GÉCZI ALÁÍRÁSA
TESZ FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKŰVÉ
– Minden országnak kell egy olyan futballklub, amely
első az egyenlők között, a nimbuszával, tradíciójával
kiemelkedik. A Fradinál ez mindig érezhető volt. Talán
egy régi mondással lehet legjobban kifejezni, mit is
jelent a Ferencváros, ez így hangzott: Ki az igazi fradista? Aki a Flórián presszóban Albert kekszet eszik és
Kinizsi sört iszik.

A tradíció nem csupán a futballban fontos
Buza Sándornak. Hat évvel ezelőtt elhatározta, hogy
feléleszti a család egykori kolbászmanufaktúráját, amely
1933-tól az 50-es évekig működött. Akkoriban ismertek
voltak a termékeik nemcsak a Dunántúlon, de Ausztriában és a Mura-vidéken is.
– A régi receptúrákat felhasználva édesapám segítségével, aki egykoron könyvelőként aktív részese volt a
családi vállalatnak, megvalósítottuk a tervet, és ma már
ez a fő jövedelemforrásunk – mondta a rádiós.
A kolbászkészítés mellett azért
a mikrofontól sem szakadt
el, a Trend FM rádióban gasztronómiával és turizmussal foglalkozó
műsort vezet, és hódol a motorozásnak is, méghozzá a Harley-Davidson
klub budapesti elnökeként. Ez
sem véletlen,
hiszen az 1903-tól
fennálló motormárka, valamint a
Fradi és a családi
vállalkozás között
van egy összekötő
kapocs, a hagyomány
tisztelete. Már csak az
a kérdés, hogy készít-e
valaha a Buza manufaktúra
Fradi-kolbászt...
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# DIVAT

Egy esküvő násznépének nem kis kihívással jár a ruhaválasztás: egyszerre legyen
elegáns, stílusos, kényelmes, de az egyszínű fehér, piros, fekete, csillogó daraboknak biztosan a gardróbban kell maradniuk. Először érdemes megnézni, hogy van-e
dress code a meghívóban, majd jöhet a helyszín, mert a szabadtéri esküvőre kissé
szabadabban öltözhetsz fel, mint egy templomi szertartásra. A többi már csak azon
múlik, hogy milyen kapcsolatban állsz az ifjú párral, és hogy meddig mehetsz el a szabályokhoz igazodva, de a saját stílusodon belül. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

DIVAT #

HÖLGYÖSSZEÁLLÍTÁSHOZ
A nemkívánatos színek mellett
érdemes elkerülni a testhezálló,
mély dekoltázsú darabokat, mert
az nemcsak a menyasszonyról vonhatja el a figyelmet, de ha templomi
szertartás van, oda sem illik kirívó
outfitben érkezni.
Jó választás lehet egy elegáns overall,
ruha, amely legalább térdig ér, de egy
vidámabb színű kosztüm is opció
lehet. Ha szoknyában gondolkozol,
semmiképpen ne érjen a földig, hiszen
a királynő maga a menyasszony.

FÉRFI-ÖSSZEÁLLÍTÁSHOZ
Nemcsak a ceremónia miatt, de az
évszak is megköveteli, hogy ha már
öltönyt veszel fel, akkor az visszafogott színű legyen. A kis övcsatos öv
és cipő színe szintén legyen azonos,
a nyakkendőt (ha szereted, ha nem)
mindig a klasszikus Windsor-csomó
szerint kösd meg, és semmiképp se
érjen a nadrág dereka alá! Mivel egy
idő után a zakó úgyis lekerül, az ing
legyen jó szabású, minőségi darab.

KÉK ÖLTÖNY SZETT
H&M válltáska 4995 Ft hm.com
Andrew James New York zakó 59 990 Ft nadrág 25 990 Ft
Marie Lund virágos ruha 29 990 Ft Van Graaf
Bellroy Hide and Seek HI pénztárca 28 900 Ft myfairselection.hu
Parfois hajcsat 2495 Ft parfois.com
Cluse Aravis CW0101502002 chrono karóra 55 900 Ft itstimeshop.hu
CND Vinylux körömlakk 2990 Ft shop.naillounge.hu
H&M szűk fazonú ing 4495 Ft hm.com
Steve Madden szandál 30 990 Ft answear.hu
Kazar Sahand loafer 135 Euro Kazar üzletek/Budapest, kazar.com
Chloé Nomade Absolu EDP 30 ml 23 590 Ft Müller, Douglas, Marionnaud Parfümériák

KÉK ÖLTÖNY SZETT
Andrew James New York zakó 59 990 Ft nadrág 25 990 Ft
Andrew James New York zakó 59 990 Ft nadrág 25 990 Ft
Bellroy Hide and Seek HI pénztárca 28 900 Ft myfairselection.hu
Bellroy Hide and Seek HI pénztárca 28 900 Ft myfairselection.hu
Cluse Aravis CW0101502002 chrono karóra 55 900 Ft itstimeshop.hu
Cluse Aravis CW0101502002 chrono karóra 55 900 Ft itstimeshop.hu
H&M szűk fazonú ing 4495 Ft hm.com
H&M szűk fazonú ing 4495 Ft hm.com
Kazar Sahand loafer 135 Euro Kazar üzletek/Budapest, kazar.com
Kazar Sahand loafer 135 euró Kazar-üzletek/Budapest, kazar.com
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A menyasszonyi ruha drága és kényes: ha a fradista násznép
füsttel és pirotechnikával kedveskedik, ügyeljen a távolságra

!

2019-ben Sigér Dávid esküvője a
7. legnézettebb FradiMédia-videó lett
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# DIVAT

DIVAT #

Reserved fodros felső 3495 Ft reserved.com
Guess szandál 45 750 Ft ecipo.hu
Polo Ralph Lauren szoknya 89 990 Ft Van Graaf
L’Oréal Paris Rouge Brilliant Signature 3799 Ft dm.hu, rossmann.hu
Promod 3 soros nyaklánc 4490 Ft promod.hu
Catwalk láncos válltáska 5990 Ft deichmann.com

KÉK ÖLTÖNY SZETT
Andrew James New York zakó 59 990 Ft nadrág 25 990 Ft
Bellroy Hide and Seek HI pénztárca 28 900 Ft myfairselection.hu
Cluse Aravis CW0101502002 chrono karóra 55 900 Ft itstimeshop.hu
H&M szűk fazonú ing 4495 Ft hm.com
Kazar Sahand loafer 135 Euro Kazar üzletek/Budapest, kazar.com
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KÉK ÖLTÖNY SZETT
Finshley & Harding zakó 34 990 Ft nadrág 19 990 Ft Van Graaf
Andrew James New York zakó 59 990 Ft nadrág 25 990 Ft
Springfield kifordítható műbőr öv 4995 Ft myspringfield.com
Bellroy Hide and Seek HI pénztárca 28 900 Ft myfairselection.hu
Mercedes félcipő 17 990 Ft reno.hu
Cluse Aravis CW0101502002 chrono karóra 55 900 Ft itstimeshop.hu
Dolce & Gabbana DG2231 napszemüveg 65 000 Ft Optic World Mammut
H&M szűk fazonú ing 4495 Ft hm.com
Tailor Toki nyakkendő 6990 Ft trendhim.hu
Kazar Sahand loafer 135 Euro Kazar üzletek/Budapest, kazar.com

!

Tepszics Ignác 1979-ben Bécsben játszotta egyetlen válogatott
mérkőzését, ahonnan épphogy beesett másnapi esküvőjére

!

Otthonunk, a Groupama Aréna is gyakori
helyszíne esküvőknek, lagziknak
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# FUTBALL

FUTBALL #

A Ferencvárosnak a 2020/2021-es idényben ismét lesz tartalékcsapata, amely az
NB III-ban indul el. A Sergei Rebrov irányította együttes mellett – az NB II-ben
szereplő kis Fradival, a Soroksárral együtt – így már három felnőtt osztályban
versenyeztethetjük futballistáinkat! SZÖVEG: KÁNTOR BARNABÁS

KIVÁLÓ LEHETŐSÉG
AZ UTÁNPÓTLÁSNAK
A magyar labdarúgásban az elmúlt
években, évtizedekben sokat változott
az utánpótláscsapatok versenyeztetése, amely mostantól összefonódik az
NB III-mal. Prukner László, az FTC-utánpótlás szakmai igazgatója a szakágat
érintő egyéb változásokról is beszélt.

ISMÉT TARTALÉKCSAPATOT INDÍTUNK

Utánpótlásunkban, mint minden évben,
ezúttal is voltak edző- és játékosmozgások. A trénerek közül Lisztes Krisztián és Munkácsi Dávid átigazolt az
UDSE-hez (amely a német edzésmódszerek magyarországi alkalmazására
létrejött labdarúgó képzőközpont).
Nemcsak az ő pótlásukra, hanem az
akadémiai program meghatározásának
megfelelve több új kolléga érkezett
klubunkhoz.
– Többek között sportpszichológus és
egyéni képzésre specializálódott szakember is érkezett, a távozó edzőket
pro, illetve A-licences trénerekkel pótoltuk – mondta Prukner László, utánpótlás szakmai igazgató. – Távoztak
tőlünk olyan játékosok, akikre számított
volna hosszú távon a klub, de nem
tudtunk versenyezni mások ígéretével.
Egyre nehezebb a klub identitására
alapozva megtartani a fiatalokat, éppen
ezért nemcsak ígéretekkel, hanem
mind jobb szakmai munkával akarjuk
őket meggyőzni.
Ebben a folyamatban új és kiváló lehetőség, hogy az NB III-ban is indítunk
csapatot a következő idényben.
– Volt már korábban második számú
csapata a Ferencvárosnak, most úgy
ítéltük meg, hogy újra kellene éleszteni
azt – mondta Prukner László. – Közös
munkával és közös akarattal kell dolgoznunk, élve a kínálkozó lehetőséggel.
Az új utánpótlásrendszerben a kiemelt
akadémiák ősszel egyfordulós rendszerben lépnek pályára, a legjobb
nyolc csapat tavasszal további kört
játszik, úgy, hogy onnan már nem lehet
majd kiesni.

Bízom benne, hogy tudok segíteni a fiataloknak, mind
”
tanácsokkal, mind a pályán. Különben is az volt az
elképzelésem, hogy alacsonyabb osztályban folytatom
a futballt, nem akartam még teljesen abbahagyni. Volt
is ajánlatom, de természetesen ez a tökéletes megoldás,
hiszen így maradhatok a Fradiban” – jegyezte meg Leo.

Az NB III-ban induló együttes szakmai munkájáért az
első csapat mellett továbbra is másodedzőként dolgozó Máté Csaba és a pályafutását játékos-edzőként
folytató Leandro de Almeida felel majd. Mindez remek
lehetőség lesz a fiataloknak is, hiszen a Magyar Labdarúgó-szövetség szabályzata szerint a harmadosztályú fiókcsapatok maximum négy, 1999. december 31nél korábban született labdarúgót szerepeltethetnek.
– Amikor felmerült, hogy vezetőedző lehetek az NB
III-as csapatnál, rögtön egyeztettem Sergei Rebrovval
– vágott bele Máté Csaba. – Ő elmondta, nagy figyelemmel követi majd az új együttes tevékenységét.
Ragaszkodott hozzá, hogy az első csapatnál végzett
pályaedzői munkám mellett irányítsam az NB III-as
együttest. Amellett, hogy az U19-ből kiöregedők így
játéklehetőséghez jutnak a felnőttek között, az első
csapat is segítséget kap, hiszen az NB III-ban tudnak
majd szerepelni azok, akik sérülésből jönnek vissza,
így megkönnyítendő a formába lendülésüket.
– Fontos, hogy szoros együttműködés alakuljon ki a
két keret közt. A vezetőség olyan embert szeretett
volna az NB III-as csapat élére, akin keresztül gördülékenyen folyhat a munka az NB I-es és az NB III-as
együttes között. A még utánpótláskorú játékosoknak
ez nagyobb kiugrási lehetőség, illetve a korosztályos
futballból kiöregedők is kapnak plusz egy évet, hogy
bizonyítsanak. Emlékezzünk csak, néhány éve Nagy
Ádám és Nagy Dominik az NB III-at megjárva került a
Fradiba, de említhetnénk Csontos Dominikot is, aki az
utánpótlásból indulva már az első kerettel készül. A
fejlődés biztosítása a legfontosabb, a Fradi kötelékén
belül pedig kiváló körülmények között dolgozhatnak a
játékosok, mindenki tisztában van a rá váró kihívásokkal – tette hozzá Máté Csaba.
Máté Csaba munkáját Leandro de Almeida segíti. Leo
így nem csupán marad a klubnál, hanem a Fradiban folytathatja labdarúgó-karrierjét is, hiszen játékos-edzői feladatokat kap a tartalékoknál.

Máté Csaba

www.fradi.hu
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Leo fradista karrierjét 203 NB I-es meccsen 15 góllal zárta le,
ebből az utolsó idényében 9 meccsen 2 gólt szerzett

!

Máté Csaba 2012 óta 3 vezetőedző munkáját segítette az
NB I-es csapatnál és egy mérkőzés erejéig irányította is a csapatot
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# FELHÍVÁS

ÖRÖKZÖLD #
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JELENTKEZÉSI LAP
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Lakcím:
Születési hely és idő:
E-mail cím:
Telefonszám:

Jele
nt
hatá kezési
r
levé idő
2020 lben:
1091 Budapest,
Üllői út 129.

.08.2

8.

Azért szeretnék részt venni a Sétafoci
Programban, mert...

EGYÉB ADATOK
Testmagasság (cm):
Testsúly (kg):
Pólóméret (S/M/L/XL/XXL/XXXL):
Rendelkezik Ön sportmúlttal?
Melyik sportágban:
Kedvenc sportág:
Kedvenc Fradi-sportoló:

Azzal lennék elégedett a program
befejeztével, ha...

A hét mely napszakában tudna rendszeresen
részt venni a Sétafoci Programban?
Inkább hétköznap délelőtt
Inkább hétköznap délután
Mindkét idősáv megfelel

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Sétafoci Programba történő jelentkezését az alábbi feltételek elfogadása esetén áll módunkban befogadni:
A Sétafoci Program Részvételi Szabályzata ezen a weboldalon érhető el: https://www.fradi.hu/klub/adatvedelem2019
Elfogadom és magamra nézve kötelezően ismerem el a Részvételi Szabályzatban foglaltakat.
A Sétafoci Program Adatkezelési Tájékoztatója ezen a weboldalon érhető el: https://www.fradi.hu/klub/adatvedelem2019
A Groupama Aréna pályarendszabálya ezen a weboldalon érhető el: https://www.fradi.hu/klub/groupama-arena
Elfogadom és magamra nézve kötelezően ismerem el a Pályarendszabályban foglaltakat.
Az FTC – MVM Sportközpont házirendje ezen a weboldalon érhető el: https://www.fradi.hu/ftc-mvm-sportkozpont
Elfogadom és magamra nézve kötelezően ismerem el a Pályarendszabályban foglaltakat.
Kifejezetten, önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Sétafoci Programban saját felelősségemre veszek részt.

Részletek: FRADI.HU
/fradi.hu
/ftcofficial

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

A FRADI-TEMPLOM

VISSZAVÁR

Az eredetileg Jézus Szíve-templomként felszentelt hévízi istenháza az 1990-es évek közepe óta a köztudatban sokkal inkább Fradi-templomként él. Több év után felkerestük,
s meggyőződhettünk róla, hogy e különleges kötődés nem kegyeletsértő, sőt máig élő
hagyomány. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

!

Vértes Árpád 1994 és 2010 között
volt Hévíz polgármestere
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Hévíz hazánk egyik legkeresettebb turisztikai célpontja,
természetes tőzegmedrű, meleg vizű tavának köszönhetően Európa-szerte ismert, amelynek létezéséről
a tóban talált pénzérmékből ítélve már a rómaiak is
tudtak, fürdőházat pedig először gróf Festetics György
építtetett rá 1772-ben. A település mai nevét 1946ban kapta, miután a két község, Hévízszentandrás és
Egregy egyesült. Utóbbi kapcsolódik jelen témánkhoz,
hiszen 1905-ben még Egregyen építették fel a kétszintes harangtornyot, a harmadik szint pedig 1937-ben
került rá. A templomhajót 1994-ben kezdték el építeni
– már Hévízen –, s itt jött képbe a Fradi!
Vértes Árpád 1994-től tizenhat éven át volt Hévíz
polgármestere, és az építkezéshez értelemszerűen a
városvezető segítségét is kérték.
A Fradi szeretetét a génjeimben kaptam – jelentette
”
ki amolyan felütésként a nyolcvanadik életévét július
21-én betöltő Vértes Árpád. – Édesapám a klub óriási
szurkolója volt, gyerekkoromban szülőfalumból, Türjéről nem egy Fradi-meccsre mentünk fel Budapestre,
pedig akkoriban ezt jóval nehezebb volt megoldani,
mint manapság. Így amikor az apát úr annak idején
segítséget kért a templom építéséhez, természetesnek
vettem, hogy a kapcsolataimat felhasználva a Fradinál is közbenjárok. A templom felszentelésével egy napon, 1995. április 22-én avattuk a város sporttelepét,
ahova a Ferencváros labdarúgócsapatát hívtuk meg,
és a mérkőzés bevételét a templom kapta meg.”
Egy nyomtatásban akkoriban megjelent, Az Isten színe
is zöld-fehér címet kapó beszámoló szerint Hévíz nagy
napja volt ez, a város felbolydult, mindenki kíváncsi
volt a Ferencvárosra, s ezáltal a templomszentelésre
is, hívők és nem hívők egyaránt. A templom környékén már lehetetlen volt parkolót találni, kilométernyi
távolságból is látszott, hogy valami készülőben van –
hát még amikor a látogatók kiszúrták, hogy a templom
ormán egy magyar, egy városi és egy, az előzőeknél
sokkal nagyobb, zöld-fehér, Fradi-címeres zászló leng.
1995-ben úgy tartották, a világon még két olyan telepü-

LÁTTAM, HOGY KÉKRE
KEZDTÉK FESTENI A KÜLSŐ
FALAT, DE SZÓLTAM, HOGY
SZEMBEN A HÚSBOLTOM
IS ZÖLD-FEHÉR, A
TEMPLOMNAK IS ANNAK
KELLENE LENNIE... ELDŐLT,
HOGY A FRADI SEGÍTSÉGET
NYÚJT AZ ÉPÍTKEZÉSHEZ,
ÍGY VÉGÜL ZÖLD-FEHÉRRE
MESZELTÉK A TEMPLOMOT
www.fradi.hu

ÖRÖKZÖLD #

lés található, ahol a kegytárgyak között csapatcímer is
fellelhető: Madrid és Rio de Janeiro...
Ha bárki tud mutatni bármilyen egyházi iratban
”
olyan szöveghelyet, amely ezt tiltja, meghajolok a
törvény előtt, de ezt annak magabiztos tudatában teszem, hogy ilyen tiltás nincs – idézi az 1995 áprilisában
megjelent cikk dr. Bácskai Pál apát-plébánost, aki az
építkezést leginkább szorgalmazta. – Két okból is örülök ennek a találkozásnak. Az egyik, hogy a Ferencváros mindig is a keresztény kispolgárság csapata volt.
Így volt ez alakulásakor, majd később a nehéz időkben is. A másik, ami fontosabb, hogy ennek a klubnak
a címerében olyan értékek találhatók, mint az egység
és az egyetértés gondolata, valamint az erkölcs. Ezek
klasszikus keresztény értékek, tehát azzal, hogy ezt
a címert ebbe a szokatlan környezetbe helyezzük,
nem teszünk semmi tiszteletlent.”
A templomszentelésen az FTC elöljárói is tiszteletüket
tették, ott volt a klub ügyvezető elnöke, dr. Szívós
István, a klubtitkár, Havasi Mihály és természetesen a
labdarúgócsapat is, élén Novák Dezső vezetőedzővel.
Láttam, hogy kékre kezdték festeni a külső falat, de
”
szóltam, hogy szemben a húsboltom is zöld-fehér, a
templomnak is annak kellene lennie… – elevenítette fel
az akkor történteket Vértes Árpád, aki a szentelőn FTC
Aranydiplomát is átvehetett. – Eldőlt, hogy a Fradi segítséget nyújt az építkezéshez, így végül zöld-fehérre
meszelték a templomot.”

Kívül és belül is – ma is zöld-fehérek a falak, ahogyan
az oltár is, zöld a szőnyeg, a bejárattól jobbra pedig
egy vitrinben ferencvárosi ereklyéket helyeztek el. A
templom mellett 2000-ben katonai emlékparkot alakítottak ki, a másik oldalán pedig gyönyörű park teszi
teljessé az idilli, nyugodt környezetet. Kicsit mintha
megállna a rohanó világ, amikor az ember akár csak
egy fél órát eltölt ezen a helyen.
Én tataroztam kívül-belül az önkormányzat segít”
ségével, és örülök, hogy ilyen szépen rendben tudjuk
tartani – mondta Kiss László, aki 2000 óta a templom
plébánosa. – Manapság, ha azt mondom valakinek,
hogy Jézus Szíve-templom, akkor nem sokan tudják,
mire gondolok, ha viszont Fradi-templomként említem, akkor a hívek körében, a környékbeli falvakban
mindenki érti. Szoktak jönni szurkolók is, megnézik
a vitrint, amelyben trófeák vannak, illetve volt olyan
hívő, sőt, sportoló is, aki nem volt megkeresztelve, és
feltétlenül itt szerette volna pótolni a mulasztást. Kétségtelen, lehetne a kapcsolat a klubbal élénkebb, amilyen a kilencvenes évek második felében volt, akkor
valódi fradista zarándokhelynek számított a templom,
de azt nem mondanám, hogy mára kiveszett volna
a szurkolók emlékezetéből. A magam részéről örömmel venném, ha az idők során újra egyre több Fradit
szerető embernek tudnám bemutatni a templomot és
környezetét.”

Vértes Árpád

SZŰCS LAJOS IS SEGÍTETT
Aligha közismert, hogy a Ferencváros olimpiai bajnok, világválogatott labdarúgója, a 76 éves korában július 12-én elhunyt
Szűcs Lajos visszavonulását követően két évvel, 1982-ben,
noha az FTC pályaedzője volt, a Hévíz labdarúgócsapatát is
erősítette. Az NB III-ban a kiesés elől menekülő Hévíz vezetőedzője a későbbi polgármester, Vértes Árpád volt, aki jó
kapcsolatot ápolt a Fradival, ő kért segítséget a klasszistól.
Egy alapozómeccsen ismerkedtem meg a hévízi labda”
rúgókkal, nagyszerű, lelkes fiúk, jó sportbarátok, élükön
Vértes Árpád szakvezetővel. Szeretek focizni, így nem sokat
haboztam, aláírtam hat hónapra a szerződést” – mondta
akkoriban Szűcs Lajos, aki fél éven át vasárnaponként rendszeresen játszott a fürdőváros együttesében. 39 évesen is
vezér volt, megalkuvást nem tűrő játéka átragadt a többiekre,
a csapat tavasszal veretlen maradt, a tizenhetedik helyről a tizedikre lépett előre, és kiharcolta a bennmaradást. A történet
ismeretében már nem lehet meglepő, hogy Szűcs Lajos hévízi
szerepvállalása is hozzájárult ahhoz, hogy a Fradi-templom
megépüljön, hogy az FTC több ízben ott edzőtáborozzon és
pályára lépjen, hogy később Kanász József és Szergej Kuznyecov is a zöld-fehérekhez igazoljon. Továbbá, hogy fiatalok
kezdjenek el focizni a fürdővárosban.
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1995. április 22-én dr. Ladocsi Gáspár dandártábornok, tábori püspök szentelte
fel a templomot, és ő végezte el a Hévíz–Fradi-meccs kezdőrúgását is

!

Klubunk 2017-ben felújította a templomban található
vitrint és további ereklyéket helyezett el benne
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# KVÍZ

ILYEN AJÁNLAT
MELLETT
MÁS LABDÁBA
SEM RÚGHAT!

FRADI-KVÍZ,
ZÖLD AJÁNDÉKOK

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

Továbbra is örömmel
és szeretettel invitáljuk
olvasóinkat közös játékra,
amelynek során havonta
három kérdést teszünk
fel. Aki mindháromra jól
válaszol, esélyes lesz az
ősfradista Plicher Zoltán
által felajánlott, klasszikusan zöld ajándékokra,

1. A Ferencváros
korábbi klasszisai
közül ki nyugszik a
Szent István-bazilikában?
a: Albert Flórián
b: Varga Zoltán
c: Páncsics Miklós

amelyek újrahasznosított,

Az FTC női kézilabdacsapatánál máig
a klubot szolgáló
Pais Péter melyik
sportágban nyert
több mint száz bajnoki
címet?
a: úszás

a: Nyilasi Tibor
b: Dalnoki Jenő

b: triatlon

c: Pintér Attila

c: kerékpár

természetes anyagokból

Az alábbiakban felsorolt korábbi remek
labdarúgónk és edzőnk
közül ki ténykedett
szövetségi kapitányként is?

készültek – persze
Fradi-címerrel ellátva.
A lényeg, hogy a kvízjáték során újra megidézzük hagyományainkat,

A megfejtéseket a fradikviz@fradi.hu

emlékezzünk sportolóink-

e-mail címre várjuk.

ra, szép sikereinkre, s az

Beküldési határidő: 2020. augusztus 15.

agyunk közben közösen
a Fradi körül jár, együtt
játszunk és együtt örvendünk a csodának, amit

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések
mellett nevüket és telefonszámukat
is tüntessék fel.

úgy hívnak: Ferencvárosi

3 db bambuszból készült 32 cm-es,

Torna Club!

Fradi-címeres pizzavágó deszkát sorsolunk ki.

Jó szórakozást, kellemes
időtöltést, hajrá, Fradi!

www.fradi.hu

ZOLDESFEHER@FRADI.HU

A helyes megfejtés beküldői között

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER
06-1-50-50-848

A részletes játékszabályzat a www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.
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Az előző számunkban megjelent kvíz helyes megfejtése c, b, b.
Nyerteseink: K. Péter, S. János, Ü. Tamás

Megrendelés előtt tájékozódjon az elő fizetés feltételeiről is a weboldalunkon!
www. elofizetesem. hu/ zoldesfeher

# ZÖLDÖVEZET

ZÖLDÖVEZET #

A BLUES ÉS A FRADI

BŰVÖLETÉBEN
Őszinte ember, kitűnő zenész, mély
fradista, akivel mindenkor élmény
a találkozás. Bár évek óta komoly
betegséggel küzd, a zene és a
Ferencváros, mint mindig, jókedvre
deríti. A közismert és közkedvelt
basszusgitárossal, zeneszerzővel,
Póka Egonnal beszélgettünk.

Jól érzem, hogy elmerülsz a nosztalgiában?
Ne csodálkozz ezen, közelebb vagyok már a hetvenhez,
mint a hatvanhoz. Zenész barátaimmal rendre felelevenítjük a régi szép időket, mint ahogy a korabeli meccseket is örömmel nézem vissza. Ma már sajnos az orvosok
is szerves részét képezik az életünknek. Barátom és
zenésztársam, Tátrai Tibusz azonban genetikai csoda,
együtt buliztuk végig az életünket, ám velem ellentétben
neki egyetlen csillag sem szerepel, egyetlen rossz adat
sincs a vérképén.
Kik voltak a kedvenceid korábban? Illetve, magazinunk az elmúlt hetekben a Fradi.hu-val közösen megszavaztatta a szurkolóinkat, így hát neked is ki kell
tárulkoznod, kit tartasz az elmúlt harminc év legjobb
ferencvárosi légiósának?
Nálam Zoran Kuntic a befutó, nagy penge volt, remekül
és kiismerhetetlenül cselezett. Az én generációmnak
persze Nyilasi Tibi és Ebedli Zoli a két nagy kedvence,
s ha valaki egyesítette az akkori csapatból a zongoracipelők és a művészek képességeit, az Mucha Józsi volt.
Az 1992-es bajnoki cím és az Üllői úti fieszta, amelyen
mi is zenéltünk, örök emlék. A lényeg, van mire emlékeznünk. Albert Flórival, Dukon Bélával s nem mellesleg
Pintér Attilával, aki szintén nagy barátom volt, nincs
olyan beszélgetésünk, amikor a Fradi ne kerülne szóba.
No meg nagyon boldog vagyok, hogy sikerült az újabb
bajnoki cím, az ünneplés pedig nemzetközi színvonalú
volt.
Harminc–negyven éve gondoltad volna, hogy ennyit
változik a világ és a futball is?
Még álmomban sem. A mai futballban alig találni egyéniséget, tele vagyunk katonákkal, uniformizált játékosokkal, fájdalom, ma ilyeneket nevelnek a klubok utánpótlásainál. A világban pedig nem igazán találok a miénknél
biztonságosabb és élhetőbb országot, noha nem
feledem, tinédzserként alig vártuk, hogy eljussunk Londonba, Párizsba vagy New Yorkba. Ma már nem vágyom
sehova, de nem magam miatt, a gyerekeimet, unokáimat féltem, hogy milyen jövő vár rájuk. Már csak azért is,
mert évek óta komoly betegséggel küzdök, jelenleg is
transzplantációra várok, de nem adom fel, remélem, van
még néhány szép évem, ugyanis találkozni akarok még
fradista barátaimmal a Népligetben vagy a meccseken,
a lelátón, hogy a harminckettedik bajnoki aranyat is közösen megünnepeljük, ahogy szoktuk, önfeledten.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Mennyire szoros a kapcsolatod manapság a Fradival?
Jóllehet a mai csapat tagjait nem igazán ismerem, minden
meccset megnézek a tévében, mert gyerekkorom óta
Kőbánya, a zene és a Fradi bűvöletében élek. A Pongráctelepen nőttem fel, máig itt élek. Necus, azaz Dóra János,
aki szertárosként évekig szolgálta a klubot, a fő kapocs, ő
két házzal arrébb lakott, vele jártam már annak idején az
Üllői útra, majd rajta keresztül ismertem meg Nyilasi Tibit,
Ebedli Zolit, Mucha Józsit és a többi legendás futballistát.
Nagyon jó csapatunk volt, el lettünk kényeztetve, pedig
a sportágban az Aranycsapat és Albert Flóriék után nem
volt könnyű megfelelni az elvárásoknak, mégis sikerült,
mert tehetséges és karakteres futballistákat neveltek a
trénerek.
A családban mit szóltak a Fradi iránti rajongásodhoz?
Az lett volna furcsa, ha nem így érzek, a családban a haza
és a Ferencváros szeretete az alap, amit igyekeztem is továbbadni. Valentin fiam serdülőként bajnok volt a Fradival,
emlékszem, a barátaival együtt remegett az izgalomtól,
hogy odakerülhessen az első csapathoz. Ez később Szűcs
Lajosnak megadatott, vele nagy spanok voltak, ők ketten
mindig utoljára jöttek ki az öltözőből. Valentintől született
az első unokám, Simon, aki megboldogult Simon Tibi után
kapta az első keresztnevét, a másodikat utánam, ő játszott
a Budaörsben is, Vanessza lányom pedig egy tündéri
kislánnyal, a négyéves Miával ajándékozott meg bennünket. A családi kötődést erősíti, hogy a Tréfa becenévre
hallgató unokaöcsém, Szentandrási Zsolt, akit nagyon
szeretek, szintén futballozott, majd edzősködött is a Fradi-
utánpótlásban.

www.fradi.hu
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A Hobo Blues Band 1993-as, 15. születésnapja alkalmából
is zenéltek a Fradi-pályán ünnepi koncert keretében

A CSALÁDBAN A HAZA
ÉS A FERENCVÁROS
SZERETETE AZ ALAP,
AMIT IGYEKEZTEM
IS TOVÁBBADNI,
VALENTIN FIAM
SERDÜLŐKÉNT BAJNOK
VOLT A FRADIVAL,
EMLÉKSZEM, A BARÁTAIVAL EGYÜTT REMEGETT
AZ IZGALOMTÓL, HOGY
ODAKERÜLHESSEN
AZ ELSŐ CSAPATHOZ
!

Több Fradi-játékos is gyakori vendég volt koncertjein,
így például Nyilasi, Ebedli, ifj. Albert, Pintér és Bánki

PÓKA EGON BENEDEK
Születési idő, hely: 1953. augusztus 19., Budapest
Basszusgitárosként a Metro együttes tagjaként kezdte
pályafutását, később tagja volt a Tűzkerék, az Olimpia,
a Juventus, a P. Mobil együttesnek, majd a Hobo Blues Bandnek.
Az elmúlt ötven évben mintegy 200 dalt írt,
többek közt ő szerezte a Kopaszkutya című film zenéjét.
1994-ben alapítója és igazgatója lett a Kőbányai Zenei Stúdiónak,
amely színvonalas működésével fontos szakmai műhelynek
bizonyult, és komoly hírnevet szerzett Kőbányának.
Kőbánya díszpolgára, továbbá Máté Péter- és Weiner Leó-díjas,
s megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét.
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ESNI TUDNI KELL

Persze a siker – ahogy az esetek döntő többségében – itt is csapatmunka eredménye. A víztükör
betörésében a flyboard – avagy repülődeszka – van
segítségünkre. Ezt a látványra lenyűgöző, működési
elvére nézve azonban egészen egyszerű szerkezetet egy jetski hozza működésbe, pontosabban az
abból kilövellő vízsugár. A kettőt egy hosszú, rugalmas cső köti össze, ez zabolázza meg és vezeti
át a jármű tolóerejét a lábra erősített szerkezetbe,
kiemelve azt a vízből. A flyboardon állónak pedig az
a feladata, hogy az egyensúlyt mielőbb megtalálva
a vízoszlop tetején állva élvezze, ahogy fittyet hány
a természet alaptörvényeire.

Bár extrém sportról van szó, flyboardozás közben – egy kis gyakorlattal a hátunk mögött – kicsi
a sérülés esélye. Ennek oka egyszerű: ha esünk, a
legjobb közegbe, a vízbe érkezünk. Ha elveszítjük
az egyensúlyunkat, hamar a tóban landolhatunk.
Persze 10–20 méter magasról indulva – védőruha
ide vagy oda – ez a találkozás is tud kellemetlen
lenni. Ezért is fontos már az első alkalommal megtanulni, hogyan kell a vízbe érkezni: lehetőleg fejjel
előre. Emellett még egy tényező van, amire folyamatosan ügyelnünk kell, ez pedig a jetski helyzete.
A csőnek hála végig a nyomunkban van a szerkezet, ezért egy esetleges esésnél arra is érdemes
figyelni, hogy attól biztonságos távolságban érjünk
vizet. Ennél több kockázat azonban nincs ebben
a vízre álmodott akrobatamutatványban, melynek
során mind a test, mind az elme olyan hatások alatt
van, amilyeneket csak ott, a vízoszlop tetején, a
gravitációt legyőzve tapasztalhat meg az ember.

JÖHET, AMI A CSÖVÖN KIFÉR
Fokozatok persze itt is vannak. Akik még csak
ismerkednek ezzel a látványos elemmel, 10 méternél magasabbra ritkán merészkednek. Számukra az
első amúgy is a stabilitás biztosítása, ami sok energiát elvisz. A haladók azonban vízre szállva hamar
felveszik a megfelelő pozíciót, aztán pedig törnek
mind magasabbra és magasabbra – akár a 30 métert is elérhetik –, hogy ott elindítsanak egy tripla
hátraszaltót, vagy épp lebukjanak a víz alá, hogy
aztán a vízsugár által hajtott delfinező mozdulatokkal egyszer csak újra feltörjenek onnan. 15–20 percnél tovább azonban nekik sem tart egy flyboard
kör – ennyire futja erőből. Az adrenalinmámorban
úszó látványos attrakció közben ugyanis egészen
sajátos izomcsoportok dolgoznak keményen. A
lábszár elülső részét, valamint a lábfejet éri különös
terhelés, amiben könnyen elfáradhatnak a végtagok
– úgy, hogy negyedóránál tovább már nem tudjuk a
kellő magabiztossággal tartani magunkat a deszkán. Márpedig elengedhetetlen, hogy kontroll alatt
tudjuk mozdulatainkat, hiszen ezekkel irányítunk.
No meg a kezünkben tartott távvezérlővel. Ezzel
húzhatjuk a gázt a jetskin, amit vontatunk magunk
után, a tömlőből érkező nyomásnak hála azonban
annak súlyából semmit nem érzékelünk.

IGENIS TUDUNK
VÍZEN JÁRNI

Bármennyire futurisztikusan hangzik is a felütés, a képesség már jó néhány
éve a birtokunkban van. A vizes sportok szerelmesei pedig a legnagyobb
örömmel használják is, és élvezik, hogy az elemekkel folytatott harcból rendre
győztesen kerülnek ki. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu

54

!

Válogatott női labdarúgónk, Szabó Viktória nagy szerelmese
az extrém sportoknak, így a flyboardnak is

!

A Lupa-tavon, Mezőtúron, Szegeden, és a Tisza-tavon is van
lehetőség kipróbálni az egyik leglátványosabb vízi extrém sportot

A FLYBOARD
EGY LÁTVÁNYRA
LENYŰGÖZŐ,
MŰKÖDÉSI ELVÉRE
NÉZVE VISZONT
EGYSZERŰ SZERKEZET,
AMELY EGY JETSKI
VÍZSUGARÁT
MEGLOVAGOLVA
EMEL AKÁR
30 MÉTER MAGASBA
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# RECEPT

RECEPT #

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
+
+
+
+

4 szelet halibut
6 dl halalaplé
1 dl száraz fehérbor
2 babérlevél

A KÖRETHEZ:
+
+
+
+
+

2 nagyobb krumpli
4 sárgarépa
2 gerezd fokhagyma
só
őrölt bors

A TÁLALÁSHOZ
+ 1 szál újhagyma a zöldjével
együtt
+ 2 paradicsom
+ 4 kis rozmaringág
+ extraszűz olívaolaj
+ 1 lime

ELKÉSZÍTÉS

➊ A répát kb. 10 cm hosszú,
vékony csíkokra szeljük, és az
egyben hagyott fokhagymagerezdekkel együtt kevés
vízben, sóval, borssal ízesítve
puhára főzzük, leszűrjük.
➋ A krumplit vékony hasábokra
vágjuk, leszárítjuk. Bő olajban
pirosra sütjük, lecsöpögtetjük.
Mindet melegen tartjuk.
➌ Az alaplevet és a bort babérlevéllel felforraljuk, beleengedjük a halszeleteket, és 5–10
percet főzzük.
➍ Tálaláskor a tányérra pakolunk a zöldségekből, óvatosan
ráemeljük a halat. Rakunk rá
lime-szeletet, darabolt paradicsomot, felkarikázott újhagymát, rozmaringot, végül az
egészet meglocsoljuk olívaolajjal. Azonnal tálaljuk.

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 45 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

www.fradi.hu
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5 fradista került a labdarúgó NB I In-Stat All-Star csapatába:
Dibusz, Blazic, Civic, Zubkov és Tokmac

HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):
+
+
+
+
+
+
+
+

4–6 padlizsán
só
1 dl olívaolaj
4-6 evőkanál (bazsalikomos)
balzsamecet
3-4 gerezd zúzott fokhagyma
1 rozmaringág
frissen őrölt tarka bors
tört csili (elhagyható)

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 30 perc + 2-3 óra pácolás
NEHÉZSÉG: könnyű

A TÁLALÁSHOZ
+ frissen facsart citromlé

ELKÉSZÍTÉS

➊ A padlizsánt megmossuk,
és hosszában kb. 2 cm vastag
szeletekre vágjuk. Besózzuk, és
10–15 percig állni hagyjuk.
➋ A rozmaringot kb. 1 cm-es
darabokra vágjuk. Az olívaolajat elkeverjük a balzsamecettel,
a fokhagymával, a rozmaringgal, ízesítjük sóval, borssal,
csilivel.
➌ A padlizsánt lecsepegtetjük,
megtöröljük, a pácba forgatjuk,
és 2-3 órára hűtőbe tesszük.
➍ A pácból kiemelt szeleteket
alaposan lecsepegtetjük, és faszén parázson készre sütjük. A
páclével és/vagy frissen facsart
citromlével meglocsolva tálaljuk. Fogyaszthatjuk köretként,
de önmagában is finom.

!

Az NB I 30. fordulójának csapatában Eldar Civic
és Marcel Heister is helyet kapott
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NEM SZAKAD EL
A FRADITÓL

# ÖRÖKZÖLD

A GYŰLÖLET ITT SEM PÁLYA
BALLAI ATTILA

Babos Ádám évek óta méltó utóda a Ferencváros legendás férfi tornászainak,
Magyar Zoltánnak, Sivadó Jánosnak és
a többieknek. Jellemző a képességeire,
egyben elismertségére, hogy a Nemzetközi Tornaszövetség korláton egy
eredeti elemet is elnevezett róla. A sorozatos sérülések miatt a többszörös magyar bajnok tornász kénytelen felhagyni
a versenyzéssel, azonban a sportágtól
és a Fraditól sem szakad el.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
Babos Ádám két éve a tajvani Universiadén szenvedett
súlyos sérülést, felépülése közel nyolc hónapot vett
igénybe, visszatérése mégis feledhetetlenre sikeredett, teljesen új lólengésgyakorlattal jelentkezett. A
Fradi klasszis válogatott versenyzője idén nyáron mégis bejelentette, hogy visszavonul az aktív versenyzéstől. Megkeresésünkre az okokról és a jövőről is szokott
derűjével beszélt:
– Sajnos eljött az idő, hogy így döntsek, a testem
fizikailag már nem bírta a terhelést – kezdte nagyszerű
tornászunk, majd így folytatta: – A legutóbbi keresztszalag-szakadásom után már éreztem, hogy képtelen
lennék teljes értékű edzésmunkát végezni, így viszont
nincs értelme a folytatásnak. Áprilisban marketing
mesterszakon megszereztem a második diplomámat
is, ami ugyancsak megerősítette bennem a döntést,
hogy ne szenvedjek tovább a sérülések miatt. Mégis
fájdalmasan hoztam meg a döntést, ugyanis huszonegy éve élek a torna világában. Nemrég egy biztosítással is foglalkozó brókercégnél helyezkedtem el,
ugyanakkor nehezen tudnám elképzelni az életemet a
torna és a Fradi nélkül, ezért a tervek szerint a jövőben az FTC férfi tornaszakág menedzsmentjében is
dolgozom majd. Így talán könnyebben élem meg a
helyzetet.
Babos Ádám Láng Géza nevelőedzőnél a Ferencvárosban kezdett el tornázni, később Janik Pál Gáborral
érte el legnagyobb sikereit és a Népligetben is fejezte
be pályafutását. Jóllehet, csábították más egyesületek is, soha nem fordult meg a fejében, hogy elhagyja
a Fradit. A többszörös bajnok versenyző tehetsége,
kitartása és hűsége okán is példakép lehet a fiatal tornászok számára, s öröm a klubnak, a férfi szakágnak is,
hogy a jövőben is segíti az FTC-t.
www.fradi.hu

ZÖLD SZALON #

BABOS ÁDÁM
Születési hely, idő:
Budapest, 1992. augusztus 4.
Magasság, testsúly:
172 cm/69 kg
Klubjai:
az FTC saját nevelésű versenyzője
Legnagyobb sikerei:
3x összetett egyéni bajnoki aranyérmes
(2012, 2015, 2016),
Európa-bajnoki összetett döntős (2017),
a párizsi világkupán negyedik helyezést ért el (2018),
négy világbajnokságon képviselte Magyarországot
és a Ferencvárost.

58

!

Babos négy világbajnokságon képviselte
Magyarországot és a Ferencvárost

nek a valóban csak a saját laptopjuk előtt bátor, soha
semmit el nem ért, zabagép, szeszkazán senkiknek!
Mi magunk ítéletet nem hirdetnénk, de ezt-azt megfontolásra ajánlanánk. Elsőként a sportágban közismert
A gyűlölet nem pálya” szlogent, amelyet azonban
”
messze nem csak a rasszizmus, a kirekesztés elleni
kampányban érzünk érvényesnek. Sőt, legalább
ennyire követendőnek tartjuk a szövet”
ségesek” között. A szurkoló ne utálja,
ne pocskondiázza, ne vegzálja
elvileg kedvenc csapatát és
annak játékosait; ha semmire
se tartja őket, a távollétével mondjon véleményt.
(Adalékként: a névtelen,
arctalan világhálós
acsarkodót én nem
tekintem szurkolónak.) A labdarúgó,
az edző, a vezető
pedig ne kommuni”
káljon” a rajongókkal, ne etesse őket
egy-két mondatnyi
közhellyel, álérzelemmel, kamu bocsánatkéréssel, hanem
a bajban ereszkedjen
le közéjük, és mutassa
(sport)emberi arcát, ha
még van neki.
Azt se feledjük, hogy bizonyos szempontból a futballistáé
a legkeservesebb kenyér. A vízipólós legalább kiválóan úszik, a jéghokis
ugyanígy korcsolyázik, a kosaras olykor tíz
méterről is betalál a valószerűtlenül kicsi gyűrűbe;
mindegyikük képes valamire, amire az átlagember
nyilvánvalóan nem, ezért legsilányabb produkciója is
kiemeli közülük. Ellentétben a labdarúgóval. Az egyszeri drukkerben ezért gyakran alakulhat ki az a téves
nézet, hogy akár ő is viselhetné a négyes mezt, ennyit
”
ő is eljátszana”. Miközben persze nem, de ellenpróbára
nincs esély, ezért a legdühödtebb reakciókat kétségtelenül a futballisták szenvedik el.
De bírniuk kell, munkaköri kötelességük része. Még a
bajnoknál, a Ferencvárosnál is. Hát még a kiesőnél.

A debreceni labdarúgók és szurkolók közti sajátos
viszony a DVSC kiesésével új fejleményekkel színesedett, ezekből azonban általános érvényű következtetések is levonhatók, így a Zöld & Fehér hasábjain is
megérnek egy gondolatsort.
A harmadik évezredben hétszeres bajnok Loki huszonhét esztendei első osztályú tagság után búcsúzott; az utolsó fordulóban, a Paks elleni
győzelemmel megmenekült volna, de
az 1-1-es döntetlen a végzetét jelentette. A hívek egy része beözönlött a pályára, körbevette és
kérdőre vonta a játékosokat,
és ugyan tettlegességig
nem fajult a helyzet, meztépésig igen. A verbális
küzdelem napokon
át különféle fórumokon folytatódott, az
egyik fő célponttá
Jurij Habovda vált,
aki három éven belül
harmadik alakulatával – a Balmazújváros
és a Haladás után a
DVSC-vel – zuhant ki
az NB I-ből. Az ukrán
védő egy ideig tűrte a
rázúduló szennyet, majd
az Instagramon sportolótól
példátlan kirohanást tett közzé: Ti semmirekellők vagytok,
”
akik az életükben semmit sem
értek el, és akik csak a mások kudarcainak örülnek. A ti életetek továbbra is
árnyékban marad a számítógépes asztalnál,
csipszet zabáltok, sört isztok és sz.rt írtok másokról!
Gyengék voltatok, azok is vagytok és lesztek is!”
A szélsőséges reakció megosztotta a közvéleményt.
Végletesen. A többség amondó, a szurkolónak mindig
igaza van, már csak alanyi jogon is, hiszen ő fizet a
fociért, nem őt fizetik, különben is, egy felfuvalkodott
hólyag, aki életében nem végzett értékteremtő munkát, és még a magyar mezőnyben is képes egymás
után háromszor fejre állni, egyetlen szót se szóljon. Némelyek azonban úgy vélik, valaki végre megadta ezek-
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Kevésbé ismert, hogy az első világháborút követő viharos
években a lelátón is gyakori volt a rendbontás
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A HÓNAP FOTÓJA #
Fotó: Szilágyi Anna / Fotósarok

# A HÓNAP FOTÓJA

www.fradi.hu
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A tűzijáték 3 és fél perces volt, s a bajnoki serleg
átadásának pillanatában kezdődött

!

A talajszinttől mérve 60–75 méteres magasságig ért
a tűzijáték, tehát Budapest-szerte látható volt
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# TECHNIKA

TECHNIKA #

HANGFELELŐSÖK
Hol vannak már a giga méretű hangfalak, melyekre olyan büszkék voltunk,
és a nappalink nagy részét elfoglalták? Hát a speciális házimozirendszerek?
Vagy az óriási, feltűnő fejhallgatók? A méret már nem lényeg: minőségi hangzást
és klassz hangulatot varázsolhatsz a lakásodba, kertedbe, sporthoz, de akár egy
piknik közepére is ezekkel a csinos, kisméretű kütyükkel. Elég a telefon vagy egy
laptop, és már pöröghetnek is kedvenc muzsikáid. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

FOGD ÉS VIDD
A hangszórón található masszív hordozófül hasznosabb
extra, mint gondolnád. Az egy dolog, hogy kényelmesen
rakosgathatod, de magát a szerkezetet is megóvod azzal,
hogy nem lehet a tetejére pakolni. Ha nem tudtok dönteni,
hogy milyen zenét hallgassatok, akkor egyszerre három
okostelefon vagy táblagép is csatlakoztatható rá, hogy a
zene egy pillanatra se álljon le, viszont mindenkinek lemenjenek a kedvencei. Demokratikus hangszóró a javából!

HARMAN KARDON GO+PLAY HANGSZÓRÓ
89 999 FT
extremeaudio.hu

CSAPATJÁTÉKOS
Stílusos, világító címeres Fradi-hangszóróval zenét hallgatni
olyan, mint csapatpólóban érkezni egy grillpartira. A kisméretű, műanyag borítású Bluetooth hangszóró újratölthető akkumulátorral, telefonkihangosító funkcióval, rádióval
és Micro SD-kártya-olvasóval a kedvenc webshopod egyik
legmenőbb kiegészítője.

FERENCVÁROS HANGSZÓRÓ
3990 FT
shop.fradi.hu

VISSZA A TERMÉSZETBE!
A fából készült kütyük szerelmesei a Fainshop webshopján a karórákon kívül napszemüveggel és asztali órával is
találkozhatnak, számunkra a legkedvesebb kütyü mégis a
dizájnos, makk formájú hangszóró lett. Használhatod külön
az állvány nélkül, bárhová magaddal viheted, mert a beépített 600 mAh teljesítményre képes akkumulátor akár 10 óra
lejátszási időt biztosít. Ráadásul mindenki rá fog kérdezni,
hogy mi a titka, hogy lebegve zenél!

IDEGENBEN

LEBEGŐ HANGSZÓRÓ
29 990 FT

Mi Zöldek nem rajongunk a lila színért, de ha jó hangzású
fülhallgatóra vágyunk, most az egyszer kivételt tehetünk. Ez
az első vezeték nélküli füles kétutas hangrendszerrel, AKG
hangzással, telt magas és mély hangokkal, kristálytiszta
telefonhívásokat lehetővé tévő, 3 mikrofonos rendszerrel és
hosszan tartó, erős akkumulátorral. Szinte zöldnek halljuk!

fainshop.hu

SAMSUNG GALAXY BUDS+ BTS FÜLHALLGATÓ
79 990 FT
samsung.com

www.fradi.hu
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A tömegközlekedéssel megtett
idegenbeli túrákhoz is fontos kellékek

!

Összesen 256 ezer belépőt váltottak a 2019–2020-as
idény meccseire a Groupama Arénába
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# TECHNIKA

TECHNIKA #

MESTERI KIVITELEZÉS

IDŐTLEN ELEGANCIA

A dán luxus-életmódmárka formái mintha
a jövőből érkeznének, mégis maximálisan illeszkednek
a klasszikus enteriőrhöz is. A berendezési tárgyként
funkcionáló hangfal hét egyedileg konfigurált hangszórót
foglal magába, két egymással szemben elhelyezkedő
mélynyomóval, melyek erőteljes basszushangzásért felelősek, ugyanakkor kizárják azokat a rezgéseket, amelyek
felbosszanthatják a szomszédokat.

A kaliforniai Santa Barbarából indult hódító útjára ez az
esztétikus formatervezésű és egyszerűen használható
hangszóró. Tizenegy óra folyamatos játékidő, víz- és ütésállóság, és teljes mértékben vezeték nélküli működés jellemzi
a holdfényfehér, mérnöki alkotást.

SONOS MOVE HANGSZÓRÓ
144 990 FT

BANG & OLUFSEN BEOSOUND
BALANCE HANGSZÓRÓ
2000 EURÓ

sonos.com

bang-olufsen.com

KATONAI SIKK
HALÁLI DALLAMOK

Még mindig imádjuk a terepmintát! Ha a hangzással
nem is, színével, mintájával könnyen beolvadhatsz
a természetbe. A vízálló, újratölthető, 10 000 mAh-s
lítium-ion akkumulátoros, hordozható hangszóró dinamikus
és nagyszerű sztereó hangzást biztosít,
amely akár 15 óra játékidőt is támogat.

A koponya nemcsak a halál, hanem az örök élet és az
újjászületés szimbóluma is. Ezért nem kell idegenkedni
a formától, pláne, ha pluszfunkcióval bír. A Cool Skull
Bluetooth hangfal amellett, hogy kihangosítja a
telefonod, még FM-rádió funkciót is kapott.

JBL XTREME 2 HANGSZÓRÓ
89 990 FT

COOL SKULL HANGFAL
15 239 FT

edigital.hu

emag.hu

PARTIARC
FESZTIVÁL A PARTON

Jöhet a zenehallgatás a naplementében, engedd szabadon
a decibeleket! A TMAX parti hangszórósorozat legújabb
tagját úgy tervezték meg, hogy vízszintesen és függőlegesen is le tudjuk tenni, hogy minden helyzethez könnyen
lehessen igazítani. Színváltó élvilágítást kapott, hogy a
legjobb számok a fényekkel együtt teremtsenek igazi klubhangulatot, bárhol is vagy.

Ki ne akarná a vízparti élményt megduplázni?
Érezd a hangszóró mély és ütemes basszushangját,
mindezt kompakt formában és vízálló kialakítással.
A LIVE SOUND módban megtapasztalhatod a háromdimenziós élményt, és úgy élvezheted a zenét, mintha
egy élő koncert helyszínén lennél.

PANASONIC TMAX5 HANGSZÓRÓ
(ÁR KÉRÉSRE)

SONY SRS-XB32 EXTRA BASS™ HANGSZÓRÓ
58 293 FT

panasonic.com

www.fradi.hu

64

sony.hu

!

A bajnoki és nemzetközi meccsek átlaga, a korlátozottakat
nem számolva, 13 042 fő volt a Groupama Arénában

!

Augusztus 3-án lenne 100 éves Ónody Andor labdarúgó, aki 1945
és 1948 között 122 mérkőzést játszott az FTC-ben és 2 érmet szerzett
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8 BÁMULATOS
LEHETŐSÉG
A TENGER HELYETT

Az idei év nem a nagy utazásokról és a felkapott turistacélpontokról szól – legalábbis ez idáig. Viszont a legkevésbé sem biztos, hogy rosszul járunk, ha elengedjük és
kevésbé harsány, de a maga szerénységében is megannyi kincset rejtő alternatívára
cseréljük ezeket. Ezek lennének Európa legszebb tavai, melyeket ráadásul nem csupán nyáron érdemes felkeresnünk. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

SHKODRAI-TÓ
A VADON SZÍVÉBEN
Ha kevésbé a víz közelsége, sokkal inkább a hamisítatlan természetközeli élmények hangsúlyosak utazásaink
során, akkor a Balkán-félsziget legnagyobb tavát kell
célba vennünk. Ez a Shkodrai-tó, mely a montenegrói–
albán határon fekszik. Északi része természetvédelmi
terület, mely több mint negyedszáz madárfajnak biztosít
otthont. Béke, csend, háborítatlan táj – ez vár minket
ezen a vidéken. A budvai tengerpartról autóval könnyen
megközelíthető a térség. De ne egy napra tervezzük a
látogatásunkat, mert biztosan nem lesz elég. A felfedezőtúrákhoz tökéletes kiindulási és végpontot szolgáltat
a közeli Virpazar települése, ahol kellemes éttermek és
autentikus helyi specialitások várnak ránk.

SZABADIDŐ #

LIPNÓI-TÓ
CSÚSSZUNK BELE
AZ ÉLMÉNYBE
A Lipnó-gát a Moldva folyó mentén terül el, vízfelszínére nézve a legnagyobb egész Csehországban.
Nem csupán az aktív nyaralás, a vizes sportok
és a természetközeli kalandok kedvelőinek ajánlott ez
a vidék, de a zenei és művészeti fesztiválok rajongóinak is. A tó partját teljes joggal becézik a cseh
Riviérának, hiszen számtalan program között válogathatunk itt. A gyönyörű strandokon napozhatunk,
a kristálytiszta vízben úszhatunk, szörfözhetünk és
csúszdázhatunk, sőt, még a fák tetején is sétálhatunk.
Ez utóbbira alakítottak ki egy különleges sétányt,
mely fokozatosan emelkedik, és egy 40 méter magas
fára épített kilátóhoz vezet. Csodálatos élményben
lesz részünk, ha onnan körbetekintünk, majd pedig
Csehország leghosszabb csúszdáján ereszkedünk
vissza a földre.

BLEDI-TÓ
VALÓDI TÜNDÉRMESE
Úgy tartják, az embernek az kell, amit nem kaphat meg,
Ezzel együtt kevesebbre értékeli azt, ami a lábai előtt
hever. Ennek esik áldozatul sokszor a magyar határtól alig 3 óra kocsiútra fekvő Bledi-tó is – kristálytiszta
levegőjének és lelket simogató atmoszférájának dacára.
Szlovénia ikonikus gyöngyszeme a Júliai-Alpok lábánál,
közel 3000 méter magas vonulatok ölelésében terül el. A
hely klímájának különleges gyógyító erőt tulajdonítanak,
mely testre-lélekre egyaránt jó hatással van. És akkor a
tó közepéből kiemelkedő szigetről még nem is ejtettünk
szót, mely a maga romantikájával azonnal rabul ejt. A
természet szerelmeseinek is tartogat bőven izgalmakat
a táj. A közeli Vintgar-szurdok felett kifeszített fahidakon
sétálva másfél kilométeren át szívhatják magukba a környező táj csodás képét.

VIERWALDSTÄTTI-TÓ
CSUPA ELEGANCIA
Mi más is lehetne Svájc egyik legszebb tavának jelzője?
A négy kanton találkozási pontján elterülő víztükör már
csak látványra is páratlan élményt nyújt, de érdemes
persze közelebb menni hozzá. Ugyan vizének hőmérséklete kevésbé alkalmas fürdésre, az aktív pihenés híveinek
megannyi kalandot kínál. Csodálatos túrákat tehetünk a
környező méltóságteljes hegyek lankáin gyalog, biciklivel
vagy hegyi vasúttal, de akár búvárkodhatunk is a kristálytiszta vízben. A Luzerni-tóként is ismert Vierwaldstätti-tó
arról is híres, hogy 1871-ben itt indították el Európa első
fogaskerekűjét, amely Vitznauból Rigibe kapaszkodik
fel, és ma is működik. Aki gyógyvízre vágyik, Weggis és
Gersau fürdővárosokig kell pusztán utaznia, de a káprázatos svájci tájban már önmagában az út is élmény lesz.
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A Shkodral-tó csak fél óra kocsiútra van Podgoricától, így akár
jó eséllyel össze lehet kötni egy Fradi kézilabda BL-meccsel

!

Bledben gyakorta vannak válogatott hokimeccsek, jelenlegi keretünkből
Nagy Gergő és Pavuk Attila is játszott már ott
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LAGO D’ORTA
CSUPA REJTÉLY

TEGERNSEE
A VONALAK JÁTÉKA

A Lago d’Orta Észak-Olaszországban található, Milanótól
mindössze egyórányi autóútra. Az első látásra misztikusnak mutatkozó tavat különleges atmoszféra veszi
körül, ahogy víztükrén játszadoznak és váltakoznak a
fények a nap vándorlásával. Annyira rejtőzködő vidék ez,
hogy még a helyiek sem igazán fedezték fel maguknak,
külföldi turisták rohamától pedig egyáltalán nem kell itt
tartanunk. Tökéletes választás romantikus hétvégéhez
vagy egy hosszabb nászútra egyaránt. A tó legnagyobb
települése Orta San Giulio, mely egy kis félszigeten nyúlik
be a vízbe. Élesen kanyargó szűk utcái tele vannak meglepetéssel. Ezek közül is a legszebb, amikor hirtelen elénk
tárul a tó azúrkék vize. Az építészet kedvelőinek kötelező
útba ejteniük az 1585-ben épült városházát, mely olyan,
mintha Caravaggio valamelyik képéről került volna oda.
De érdemes felsétálni a domboldalra is, ahol egy 15.
századi, barackszínű plébániatemplom fogad minket.

Németország egyik legkülönlegesebb természeti
képződménye. Egyrészt alakra, hiszen kellő távolságból rátekintve kinyújtott nyelvet formál. Másrészt
pedig hangulatra, hiszen a bajor Alpokban, Németország déli részén fekvő, közel 7 km hosszan elnyúló tó
partján – a németekre jellemző pedantériával – gyönyörűen rendben tartott épületek, valamint egy bencés rendi kolostor áll őrt. A tó kiváló választás olyan
családoknak, akik kisgyermekkel és nagyszülővel
együtt érkeznének, hiszen minden generáció megtalálja itt a maga elfoglaltságát. Ráadásul a környéken
nagy hagyománya van a nordic walkingnak, olyanynyira, hogy már kijelölt, speciálisan ehhez igazított
túraútvonalak is vannak itt. Ha lubickolnánk egyet,
látogassuk meg Bad Wiessee vízi birodalmát, ahol
több különböző formájú és hőmérsékletű medence,
valamint egy jól kiépített wellnessrészleg gondoskodik arról, hogy testileg-lelkileg feltöltődhessünk.

OHRIDI-TÓ
A LEGÖREGEBB KINCS

ANNECY-TÓ
AZ ALPOK VELENCÉJE

5 millió év – emberi ésszel felfoghatatlan idő. Márpedig Észak-Macedónia leghíresebb tava lassan ennyit
tudhat maga mögött. Mégsem elsősorban ezért
került fel az UNESCO világörökségeinek listájára.
Sokkal inkább türkizkékbe boruló ökoszisztémája miatt, mely a maga nemében páratlan. Egyrészt azért,
mert sokszínű állat- és növényvilágának egyedei
közül több csak ezen a környéken őshonos. Másrészt
pedig azért, mert a tó vize olyan tiszta, hogy helyenként szédítő mélységekig le lehet látni benne – akárcsak az eldugott hegyi tavaknál. A helyiek által csak
macedón tengernek becézett tó vize – fekvéséből és
adottságaiból adódóan – kifejezetten kellemes, akár
25 fokos is lehet, így strandolásra is alkalmas. Partján
pedig egy képeslapra illő városka fekszik, mely a
maga építészeti és kulturális adottságaival a bizánci
stílusvilág egyik gyöngyszeme.

Nincs az a lista, melyre Franciaország ne adna legalább
egy győzelemre is esélyes jelöltet. És bár itt végeredményt nem hirdetünk, az Annecy-tónak vitathatatlanul
helye van Európa legszebb állóvizeinek sorában. Ez a
gallok második legnagyobb gleccser alkotta tava, mely
– eredetének köszönhetően – az egész kontinens talán
legtisztább vizét rejti magában. Mivel az Alpok vonulatai között járunk, a tengerszintet is magunk mögött kell
hagynunk. A tó maga 450 méter magasban fekszik, így
strandolásra kevésbé, minden más vízi élményre azonban annál inkább alkalmas – legyen szó vitorlázásról,
evezésről vagy akár wakeboardozásról. A névadó város
önmagában is megér egy kirándulást. A csatornák szelte
utcák hangulata léleksimogató, éttermeinek egyedülálló, a vidék kincseire és a tó különlegességeire épülő
kínálatában pedig a legnagyobb ínyencek sem találnak
kivetnivalót.
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Az Ohridi-tó Európa egyik legmélyebb tava
286 méteres mélységével

!

Orbán György, hokisaink 80-as évekbeli sikeredzője
1985-ben Annecy kedvéért hagyta el a Ferencvárost egy évre
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ELMENT A VASEMBER
Egy szemmel szinte nem is érzékelhető árnyalattal halványabb zöld július 12. óta
a Fradi-pályák füve. Hogyne lenne halványabb, hiszen a fűszálak is érzik, valami
nagy dráma történt a klub háza táján, így aztán úgy gyászolnak, hogy visszavesznek a zöldből egy kicsit, pontosan tudják, ilyen esetben nagy fokú illetlenség lenne az eddiginél is jobban zöldülniük. Elment egy újabb bajnok, egy újabb legenda,
s a fájdalmunk azért is kínzó, mert egyre kevesebben vannak a még élők. A hetvenhat évesen elhunyt Szűcs Lajosra emlékezünk. SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

Nem tették, eljöttek Budapestre, a visszavágóra, és
boldogok voltak, hogy 1:1-gyel lehozták a meccset,
hiszen ha Flóriék minden helyzetüket berúgják, talán
még a tetemes hátrányt is ledolgozhatták volna.
A fordulópontot 1967 januárja hozta az életében,
ekkor került a csapathoz trénernek az a dr. Lakat
Károly, aki az első perctől kezdve a négy alapjátékosa
(Novák, Szűcs, Albert, Rákosi) egyikének tekintette,
és akivel az élete millió ponton kapcsolódott öszsze a továbbiakban. Kétszer nyertek együtt magyar
bajnokságot, egyszer bronzot, Mexikóban olimpiai
aranyat, megküzdöttek egy VVK-döntőt és klubedzőjeként a világválogatottban is az ő nevét jegyezték fel
a krónikák.
Egészen fantasztikus az a négy év, amelyet Szűcs
Lajos a Ferencváros mezében a pályán produkált,
hiszen közben a válogatottnak is állandó, mondhatni
kihagyhatatlan tagja lett, egyenlő társaként a nála
futballtudásban vitathatatlanul jobb zsenik garmadájának. És ha valaki itt megáll egy pillanatra és csak egy
röpke gondolat erejéig áldoz a múltnak, akkor rá kell
döbbennie: a világon rajta kívül talán nincs is olyan
futballista, aki összesen 48 hónapot töltött el egy
klubnál, mégis egy életre beírta magát csapata történelemkönyvébe, és olyan legendává vált, ami másoknak több évtizedes játékosmúlttal sem sikerült.
Azt is kevesen tartják számon, hogy következő csapatában, a Bp.-i Honvédban (1969 telén távozott a zöldektől, miután kiderült, hogy ott a következő évet már
nem szeretett edzője kezdi a kispadon) több bajnoki
meccset (160) játszott, mint zöld-fehérben (102), még
sincs ember Magyarországon, aki Szűcs Lajost ne a
Fradi egykori futballistájaként emlegetné.
Soha nem cifrázta a játékot, a tréningeken (néha talán
még egy-egy bajnoki meccsen is…) olykor többet
futott, mint mezőnyjátékos társai összesen. Dacára
annak, hogy nem a régi Fradi-pálya hátsó földesén
szívta magába az első cseppeket a fradizmus anyatejéből, jellemének, természetének és persze játékának
eredményeként szinte érkezésének pillanatában

Szűcs Lajos kitéphetetlenül épült be a Ferencváros
testébe, utolsó leheletéig a Ferencváros volt
a mindene.
Pedig az újpesti Viola utcai általános iskola pedellusának fia közel sem zöld-fehér bölcsőben ringott. Nem
véletlen, hogy a lakásukhoz közeli Dózsa-pályán jelentkezett először játékra, de ott nem igazán fedezték
fel benne a jövő világválogatottját, így egy idő után
zokszó nélkül engedték el Dorogra, ahol viszont éppen egy Szűcs Lajos stílusú ütő-vágó” ember kellett,
”
mert akkoriban még annak a szerény, egyszerű kis
bányászcsapatnak a csatársorában is olyan labdaművészek játszottak, mint a Karába, Szuromi, Monostori,
Kertes, Csóri ötös, akik helyett bizony volt mit fel-alá
rohangálnia a Pestről érkezett új szerzeménynek.
Tipikus futballistasors: Lajos a Dorog színeiben pályán
volt azon a több generáció által sok okból felejthetetlen Dorog–Fradi-meccsen, amikor a zöld-fehéreknek
egy nyomorult döntetlen elég lett volna a bajnoki cím
megszerzéséhez, de kikaptak 2-1-re, s így a Győr lett
az aranyérmes. Lajos saját jövendőbeli csapatától
vette el az aranyérmet, igaz, a Fradi sem járt olyan
nagyon rosszul, hiszen a VVK-ban indult, mi több, azt
meg is nyerte, s azóta is ez a magyar futball egyetlen
nemzetközi kupagyőzelme.
Még az is elképzelhető, hogy a ferencvárosi vezetők
azon az ominózus Dorog–Fradi-meccsen figyeltek
fel rá, de legyen így vagy úgy, a lényeg, hogy 1966
januárja már az Üllői úton találta, és (ezt is kevesen
mondhatják el magukról…) első tétmérkőzését a
zöld-fehér színekben a világ akkori legjobb klubcsapata, a Helenio Herrera által vezényelt Internazionale
ellen játszotta Milánóban. Az olaszok 4:0-ra lelépték
ugyan a Fradit, de Lajos nevéhez mégsem a számszerű eredmény fűződik, hanem egy kapitális vezetői
hiba, hiszen úgy játszatták, hogy az akkori szabályok
értelmében a BEK-ben még nem léphetett volna
pályára, így aztán, ha netán nyer a Fradi, az olaszok
akkor is (joggal) megóvták volna a találkozót.
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Kétszeres magyar bajnok, egyszeres
ezüst- és bronzérmes volt a Fradival

Aztán egyszer csak jött egy elátkozott nap, kiderült,
hogy a vasember” szervezete sem támadhatatlan,
”
egy szörnyű betegség leterítette, de idő múltán úgy
festett, még a leggyilkosabb kórt is leszereli, és már
indítja is Szőkét a jobbszélen…
De az utolsó átadás 2020. július 12-én rövidre sikerült.
Az ellenfél elvitte a labdát, Lajos pedig már nem
tudott utánairamodni, szerelni.
Most éppen az átigazolását intézi ott fenn, az égi
csapatban.
Bérelt helye van Géczi Pista, Novák Dezső, Mátrai
Sándor, Páncsics Miklós, Varga Zoltán és Albert
Flórián között.

kirobbanthatatlan tagja lett az öregek tanácsának”
”
Albert Flórián, Novák Dezső, Rákosi Gyula vagy
Fenyvesi Máté között.
Miután utóbbi nem volt egy kimaradozós” típus, a
”
többiek a Honvédtól érkezett remek kis balszélsőt,
Katona Sanyit emelték be a brigádba, s ha most mindent elmesélnék, amit ők négyen, néha öten nálunk, a
Tizedes utcai lakásban fröccsben és nótában elfogyasztottak és előadtak, akkor különszámot kellene
teleírnom a Zöld & Fehér magazinban. Akkor voltak
bajban, amikor Lajos elválaszthatatlan, élete végéig
leghűségesebb társa, később felesége, a Kossuth-díjas színésznő is beszállt egy-egy nóta erejéig, hiszen
ő körülbelül annyival énekelt jobban a dalárdánál,
mint amennyivel Flóri dekázott többet a labdával a
művésznőnél…
Az arany ember című alapfilm káprázatosan szép Noémijének és a kifejezetten jóképű olimpiai bajnok futballistának a kettőse már a hatvanas évek közepének,
annak a totális mértékben sztártalanított világnak is
a nagy párosa volt, ha valakik oda-vissza elmondhatták egymásról, hogy sztárom a párom”, akkor az a
”
Szűcs Lajos–Pécsi Ildikó házaspár volt.
Aztán teltek-múltak az évek, Lajosék az Abonyi utcai
lakásból Gödöllőre költöztek, ahol pillanatok alatt a
helyiek kedvenceivé váltak, mert egyik napról a másikra képesek voltak gödöllőiekké válni. Nem ismertem még két olyan embert, akik megismerkedésüktől
egészen Lajos haláláig olyan odaadó és feltétel nélküli hűséggel és rajongással szerették volna egymást,
mint ők ketten.

A VILÁGON RAJTA KÍVÜL
TALÁN NINCS IS OLYAN
FUTBALLISTA, AKI
ÖSSZESEN 48 HÓNAPOT
TÖLTÖTT EL EGY KLUBNÁL, MÉGIS EGY ÉLETRE
BEÍRTA MAGÁT CSAPATA
TÖRTÉNELEMKÖNYVÉBE,
ÉS OLYAN LEGENDÁVÁ
VÁLT, AMI MÁSOKNAK
TÖBB ÉVTIZEDES
JÁTÉKOSMÚLTTAL
SEM SIKERÜLT
!

1968-ban az év labdarúgójának
választották
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Ennek a borulásnak az egyik leggyakoribb
és különösen veszélyes következménye
az evészavar, mely sokkal több, mint egy
átmeneti állapot, és sokkal összetettebb
annál, hogy az egyén egymaga felismerje
és hatékonyan kezelje a problémát. Ez egy
pszichoszomatikus betegség, mely a táplálkozási szokásokat, azzal együtt pedig az
ahhoz kapcsolódó gondolatokat és érzelmi
világot is teljesen felkavarja. A beteg életében
az étkezés, a testkép és a testsúly válik az elsődlegessé, minden mást ezeknek rendel alá.
Az étkezési rendellenességek gyakrabban
”
fordulnak elő sportolók körében. Különösen
a nők és a fiatal lányok vannak veszélyben,
de az étkezési zavarral küzdő fiatal fiúk és a
férfiak aránya is növekszik – határolja körül a
leginkább veszélyeztetett csoportot állandó
szakértőnk, dr. habil. Fritz Péter. – Márpedig
ha a sportoló étkezési zavarral küzd, az rövid
távon negatív hatással lesz a sportteljesítményére is. A nem megfelelő összetételű és nem
kielégítő mennyiségű táplálkozás az energiaszint csökkenéséhez, ezzel együtt pedig
a testtömeg értékes részének elvesztéséhez
vezet, valamint nő a kiszáradás veszélye és a
sérülések kockázata is.”
SEGÍTSÉG!
A sportteljesítmény romlása azonban csak
másodlagos az evészavar jelentette kockázatok sorában. Annál sokkal fontosabb, hogy a
beteg mentális és fizikai egészsége is nagymértékben károsodhat, ha nem érkezik időben szakszerű segítség, kezelés nélkül pedig
hosszú távon jelentős fizikai és pszichoszociális következményekkel is számolnunk kell.
A testsúly hirtelen és jelentős változása,
”
a gyakori hasmenés, az állandó fáradtság
és fásultság, a memóriazavar, a koncentrációs nehézségek, de a fáradásos csonttörés is árulkodó jel lehet, melyre a sportoló
környezetének – a közvetlen hozzátartozóknak, az edzőnek, a csapattársaknak – fel kell
figyelnie” – teszi közössé a felelősséget
a szakértő, leszögezve, hogy az étkezési
rendellenesség olyan súlyos betegség,
melynek kezelése szakmai támogatást igényel, mely orvos, pszichológus és dietetikus
közreműködését egyszerre feltételezi. Mivel
az evészavar kialakulása sportolók esetében
szoros összefüggésben áll a teljesítménykényszerrel, a kezelés első és legfontosabb lépése
a beteg sporttól való eltiltása egészen addig,
míg gyógyultnak nem nyilvánítják őt.

AMIKOR A TÁNYÉR
FÉLIG ÜRES

A sportnak – megannyi szépsége mellett – vannak bizony árnyoldalai is.
A hibát nem tűrő elvárások, a régóta üldözött rekordok és a szünetmentes
terhelés együttese könnyen felboríthatja az érzékeny egyensúlyokat, közöttük
az egyik legfontosabbat, a táplálkozás rendszerét is. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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218 ezren látták a tévében a Fradi Fiesztát és
528 ezren kapcsoltak legalább egy percre a közvetítésre

!

A Fradi–Újpest-derbit 260 ezren nézték végig a tévében és online,
továbbá 526 ezren kapcsoltak oda legalább egy percre
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AZ EVÉSZAVAR SOKKAL
TÖBB, MINT
ÁTMENETI
ÁLLAPOT, ÉS
SOKKAL ÖSSZETETTEBB ANNÁL,
HOGY AZ EGYÉN
EGYMAGA
FELISMERJE ÉS
HATÉKONYAN
KEZELJE A
PROBLÉMÁT

GASZTRÓ #

A KULCS A MEGELŐZÉS
Az evészavarok felismerése azonban a
laikus környezet számára nem mindig
egyszerű, a betegség kezelése pedig
egy hosszú és összetett folyamat. Ezért
is kell minél nagyobb hangsúlyt fektetni
a prevencióra, melybe a sportolókat,
az edzőket, a szülőket és a sportolókat
körülvevő szakembereket be kell vonni.
Ennek célja az egészséges táplálkozásról, a kóros étkezési magatartásról és
annak következményeiről szóló ismeretek bővítése. Emellett az érintetteket
fel kell készíteni arra is, mit tehetnek, ha
úgy gondolják, környezetükben valaki
étkezési zavarban szenved. A legfon”
tosabb üzenet mégis a sportolók felé
szól. Meg kell velük értetni, hogy ha az
optimális testtömeg és testösszetétel
elérése érdekében koplalni kezdenek,
az nem csupán negatívan befolyásolja
a sportteljesítményüket, de az egészségükben is komoly, akár maradandó
károkat okozhat.”

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő

www.fradi.hu

# 13+1

A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk fel
kedvenceinknek.
Ezúttal kiváló
atlétánkat, a távolugró
Szabó Lászlót
faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

SZABÓ LÁSZLÓ
Született:
Budapest, 1991. november 22.
Magasság, testsúly:
181 cm, 84 kg
Sportág:
atlétika, távolugrás
Klubjai:

1. Hogyan lettél atléta?
Kőbányai gyerekként több sportágat
kipróbáltam, aztán egy középiskolai
versenyen lefutottam Katus Attilát, ez
nagy lökést adott ahhoz, hogy az atlétikát
válasszam. No meg a Fradit, hiszen sok klub
hívott, de gyerekkorom óta ragaszkodom
a Ferencvároshoz.
2. Gyerekként kik voltak a kedvenc
sportolóid?
Mindenekelőtt Gera Zoli és Lipcsei
Peti, nagy élmény, hogy még
manapság is olykor összefutok
velük a Népligetben. Az atléták
közül pedig Carl Lewis, aki szintén
sprinterből lett távolugró. Én kétszáz
méteren voltam először magyar
bajnok, később távolugrásban jobb
eredményeket értem el.
3. Mi a legjobb eredményed?
Tavaly egy centi híján nyolc métert
ugrottam, ez egyben az egyéni rekordom.
Ezzel kvalifikáltam magam az Eb-re, ami
azonban az ismert okok miatt sajnos
elmaradt. Ennek az eredményemnek
köszönhetően így is több nemzetközi
versenyen indulhatok a jövőben.
4. Kitől kaptad a legjobb tanácsot karriered
során?
A klub alelnökétől, Nyíri Zoltántól, aki
érzékelte, hogy önbizalom terén akadnak
gondjaim, ezért folyamatosan biztatott,
hogy zárjam ki a külvilágot, semmi mással
ne foglalkozzak, csak magammal és a
versenyzéssel.
5. A te esetedben mi az FTC
nagy vonzereje?
Az összetartó közösség, a családi
légkör. Sehol nem tapasztalni akkora
egységet, mint a Népligetben, ahol
különböző szakosztályok képviselői a
legnagyobb békében és barátságban élik
mindennapjaikat.
6. Hasonló a hangulat az atlétikai
szakosztálynál is?
Abszolút. Nálunk mindenki biztatja és
támogatja a társait, a klubtól szintén sok
segítséget kapunk, szakosztályvezetőnk,

az FTC saját nevelésű versenyzője
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Vágóné Solti Mária, azaz Babi néni
edzőként szigorú, mégis kedves
egyéniség, s persze született fradista.
7. Milyen autóval közlekedsz?
Jelenleg a gyalogosok táborát
erősítem, a barátnőmmel őszre
várjuk a babát, így családi autóban
gondolkodunk.
8. Kedvenc ételed, italod?
Sajnos a Big Mac és a kóla még
gyakran megkísért, ám megfogadtam,
a jövőben igyekszem sokkal
egészségesebben táplálkozni.
9. Kedvenc könyved, filmed,
színészed, színésznőd?
Könyvben a Harry Potter összes,
filmben a Warrior, színészben Dwayne
Johnson, színésznőben Mila Kunis a
kedvencem.
10. A szabadidődet mivel töltöd a
legszívesebben?
A barátnőmmel, aki Velencén
tánciskolát vezet. Különösen szeretünk
moziba járni. A klubtársammal, a
szintén atléta Galambos Tibivel is sok
mókában és közös játékon veszünk
részt.
11. Mit tekintesz az életben
és a sportban a legfontosabb
tulajdonságnak?
Mindkettőben a kitartást és az alázatot!
12. Ha választhatnál valakit, kivel
találkoznál legszívesebben a világon?
A sportolók közül Usain Bolttal, no meg
a már említett Dwayne Johnsonnal, aki
a kora ellenére hihetetlenül fitten tartja
magát.
13. Közeli és távoli céljaid?
A csapatbajnokság és az ob nekem,
valamint a klubnak is nagyon fontos,
jól akarok szerepelni. Jövőre aztán
remélhetőleg megrendezik az Eb-t,
a vb-t és az olimpiát is, szeretném
ezeken méltón képviselni a hazámat és
a Ferencvárost.
+1. Életmottód röviden?
Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá,
akár azt, hogy nem, mindenképpen
igazad van!

Szabó Lászlónak 5 magyar bajnoki és
5 fedett pályás magyar bajnoki címe van

