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Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és küldünk vissza.
A magazinban megjelenő  hirdetések tartalmáért felelő sséget nem vállalunk.
A magazinban szereplő termékinformációk és árak tájékoztató jellegűek, nem 
minősülnek közvetlen ajánlattételnek. Az ezekkel kapcsolatos változtatás jogát  
a termék forgalmazói fenntartják. Vásárlás előtt mindenképpen érdeklődjön 
a forgalmazónál.

A MARQUARD MEDIA EGYÉB KIADVÁNYAI: 
Magyarország: Gyereklélek, JOY, Éva, InStyle, Shape, Playboy, Men’s Health, 
Runner’s World, Apa magazin Németország: HOT, Buffed, Games Aktuell, Games 
and More, N-ZONE, PC Games, PC Games Hardware, PC Games MMORE, Play4, 
PlayBlu, SFT, WIDESCREEN, XBG Games Lengyelország: CKM, Cosmopolitan, 
JOY, Playboy, Hot Moda & Shopping, Harper’s Bazaar, Shape, Voyage 

Az itt írt e-mail cí mek re tör té nő e-mail kül dés sel az adat köz lő elfogadja a Marquard 
Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hoz zá já rul ah hoz, hogy e-mail cí me, il let ve 
egyéb kö zölt ada tai alap ján a ki adó szá má ra tá jé koz ta tót és rek lám anya go kat küld-
jön és az e-mail cí met, va la mint a kö zölt ada to kat mar ke ting cél ból a hoz zá já ru lás 
vis  sza vo ná sá ig ke zel je. Az adat köz lés ön kén tes. Az adat köz lés hez adott hoz zá já ru-
lás a ki adó cí mé re írt le vél lel bár mi kor vis  sza von ha tó. A magazinban megjelenő hir-
detések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fi zetett politikai 
hirdetések nem tükrözik a szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések 
közzétételekor teljes mértékben fi gyelembe vesszük a gazdasági reklámtevé-
kenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

Amikor e sorokat írom, pontveszteség nélkül vezetjük a tabellát, 
mégsem vagyok teljesen elégedett NB I-es futballcsapatunkkal. 
A keret nagyon erős, az eredmény jó, akárcsak a sorsolásunk – az 
első négy körben a két újonccal és a tavalyi 8. és 10. helyezettel 
játszottunk –, a játékunk azonban nem. S ami leginkább bosszant, 
nem látom a Fradi hagyományaihoz illeszkedő stílust. A min-
dent elsöprő lendületet, a gondolatot, a váratlan megoldásokat, a 
szenvedélyt. Tisztán emlékszem, szinte napra pontosan egy éve 
hasonló volt a helyzet. Amikor a Videoton elleni bajnokin Danko 
Lazovics gondolkodás nélkül belerúgott Dibusz Dénesbe, kapu-
sunknak balladai magányban kellett elviselnie a gorombaságot, 
mivel a társak nem siettek a segítségére, közelről nézték az esetet. 
Ilyenre a Fradinál korábban alig akadt példa, mivel a csapaton és 
az öltözőn belül az összefogás és az egység mindenkor mindennél 
fontosabb. Szerencsére azóta sem láttunk ehhez hasonló esetet, 
amihez persze hozzájárult az is, hogy Miha Blazic, Joseph Paintsil 
és Sztefan Szpirovszki egy évvel ezelőtti megszerzésével alaposan 
megerősödött a csapat, jöttek az eredmények, s ez megmentette az 
öltözőt és a hangulatot. 
Erre a morális egységre, továbbá nagyobb szenvedélyre és jobb 
futballra lesz szükség a jövőben, ha meg akarjuk ünnepelni a hőn 
áhított harmadik csillagot, vagyis a harmincadik bajnoki címet. 
A szurkoló szeizmográ� ént működik, neki nem szükséges csó-
kolgatni a címert, verbálisan magasztalni a Ferencvárost, a lelátó 
népe szinte mindig megérzi, ki az, aki megszakad a csapatért, és 
kinek csupán ugródeszka a klub. Az elismertséghez nem kell éve-
ket eltölteni a Fradinál, úgyis mindig csak a tettek számítanak. 
Jó példa erre Verrasztó Dávid, aki mindössze október óta az FTC 
versenyzője, ám 400 méter vegyesen máris Európa-bajnoki győ-
zelmet ünnepelhetett, amire régen volt példa a klub történetében, 
ráadásul a 29 éves úszó tette mindezt két héttel azután, hogy ittas 
vezetés miatt elvették a jogosítványát és a szponzori autóját. Tény: 
megbotlott, egyben beismerte a hibáját, ám Verrasztó Dávid be-
bizonyította, kemény sportember, jó versenyzőtípus, aki örömet 
szerzett a hazának és a Ferencvárosnak, jóllehet nem „méregzöld-
nek” született.
A Fradihoz továbbra is elsősorban karakterek kellenek és illenek. 
Bár a párkapcsolatokban gyakran az ellentétek vonzzák egymást, 
a sportban inkább a hasonlók, ezért a Fradiban évtizedek óta a 
latin közmondást követjük. „Similis simili gaudet – hasonló a ha-
sonlónak örül.”
 BÁNKI JÓZSEF
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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 marke-
tingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adat-
közléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor visszavonható. 

A magazinban megjelenő  hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelő s-
séget. Az elhelyezett fi zetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztő sé-
gek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben 
fi gyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység alapvető  feltételeirő l és 
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az 
önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot. 

Ritkán szoktam a Zöld & Fehér 
magazinnal kapcsolatos egyéni vé-
leményeket idézni e helyütt, most 
azonban, engedelmükkel, kivételt 
kell tennem. Történt ugyanis, hogy 
Bölöni Lászlóval találkoztam, aki 
erdélyi magyarként több mint száz-
szor szerepelt a román válogatottban, később komoly európai 
kluboknál is edzősködött, a lisszaboni Sportingban Cristiano 
Ronaldo például nála mutatkozott be a portugál élvonalban. 
Egy televíziós beszélgetésen vettünk részt közösen, s legszíve-
sebben meg sem szólaltam volna, olyan jó volt hallgatni őszinte 
és tiszta gondolatait, ami sajnos nem éppen megszokott honi 
közegünkben. A talpig becsületes, keserves körülmények közt 
akaraterejének köszönhetően sikeres sportemberré vált Bölöni 
László aztán elárulta nekem, hogy miként Erdélyben a legtöb-
ben, gyerekkora óta ő maga is Fradi-szurkoló. Nosza, meg is 
ragadtam az alkalmat, interjút kértem tőle a következő találko-
zásunk idejére, s elutazása előtt adtam neki egy példányt a Zöld 
& Fehérből. Másnap csörög a telefonom, a vonal másik végén 
Bölöni László, aki röviden annyit mondott, sok csapatnál meg-
fordult, de ilyen igényes klubmagazint még nem látott és nem 
olvasott sehol. Aki ismeri Bölönit, tudja jól, ő ritkán dicsér, a 
szavai éppen ezért jelentettek komoly elismerést nekünk. No 
meg jó volt megtudni, hogy hozzánk, a Fradihoz tartozik.
Miként jó érzés manapság is a Fradi nagy családjához tartoz-
ni. Tavasszal egymást érik a sportesemények, közösen szurkol 
idős és � atal. Így volt ez egy szürke szerda délután is, amikor az 
FTC női kézilabdacsapata a bajnokságban a világválogatottal 
felérő Győrt fogadta az Elek Gyula Arénában, a vízipólósok a 
Honvéd elleni bajnokira készültek, míg a labdarúgók a kispesti 
kupavisszavágóra indultak.  
Böde Danit, Gera Zolit és a többieket – néhány autogram ki-
osztása után – buzdító szavak indították útjukra Kispestre, mi-
közben a női kéziseknek a Liget étteremben a televízió előtt 
csoportba verődve szurkoltak a fradista gyerekek és szüleik, 
nagyszüleik. Néhány perccel később hasonló élményben volt 
részem, amikor a labdarúgó-utánpótlás gyülekezőhelyén, az 
úgynevezett konténerben, a tévékészülék előtt szintén harsá-
nyan buzdították Elek Gábor csapatát a gyermekek és hozzá-
tartozóik. A régi időket idézte ezen a napon az összetartozás 
érzése, a klub iránti szeretet.
A klub virágzik, emelkedő pályára állt, már csak az kellene, 
hogy a futballstadionban is minél több szurkoló legyen. Re-
méljük, hamarosan ezt is megéljük. 

BÁNKI JÓZSEF

A ZÖLD ÉS FEHÉR MAGAZIN TELEKOMMUNIKÁCIÓS 
PARTNERE A MAGYAR TELEKOM

UJJÉ, A LIGETBEN 
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Az internetes médiának a mozgó-
képes tartalmak jelentik a legje-
lentősebb részét. A különböző 
videómegosztó oldalakon rengeteg 
érdekességet találni, és természe-
tesen ezalól a sporttartalmak sem 
képeznek kivételt.
Nem meglepő, hogy a FradiMédia 
is nagy hangsúlyt fektet a videókra, 
hogy ezzel is kiszolgálja a Ferenc-
városi Torna Club szurkolóit. Az 
egyesület hivatalos YouTube-csator-
nájának több mint 26 000 feliratko-
zója van, akik rendszeresen � gyelik 
videóinkat.
Ezek a videók rendre megtalálhatók 
a Ferencváros hivatalos weboldalán, 
a Fradi.hu-n is, de az újabb felüle-
teken, a Facebookon és az Instagra-
mon is folyamatosan jelentkezünk 
mozgóképes tartalommal.
YouTube-csatornánkon lejátszási 
listák könnyítik a tájékozódást: 
szurkolóink sportágakra lebontva 

ZÖLD-FEHÉR VIDEÓK
Szöveg: KOCZÓ DÁVID könnyebben találhatják meg az őket 

igazán érdeklő videókat. Külön leját-
szási listát alkotnak az M4 Sporton 
futó, de a FradiMédia által készített 
Fradi TV magazinműsor anyagai, 
amelyek az aktuális adás premierje 
után 1-2 nappal önálló életre kelnek 
a videómegosztó oldalon.
Labdarúgócsapatunk új játékosai-
val az első Fradi-interjúk mindig a 
YouTube-on, illetve párhuzamosan 
a Facebookon jelennek meg. A 
tétmérkőzések után is rendszere-
sen készítünk videókat, ezekben 
az adott találkozó hőse értékeli 
pár mondatban az összecsapást, 
miközben drukkereink a találkozó 
legfontosabb jeleneteit, a Fradi 
góljait is megnézhetik.

Labdarúgóink életét két mérkő-
zés között is nyomon követjük, az 
esélylatolgatásokat éppúgy meg-
örökítjük, mint egy-egy edzést 
könnyed, zenés formában.
Természetesen nem csak a labda-
rúgókról számolunk be: a kézilab-
dázók, a vízipólósok és a jégko-
rongozók is állandó főszereplői 
videóinknak.
A Facebookon olykor élő közve-
títésekkel is jelentkezünk, például 
labdarúgóink bevonulásáról, a 
fradisták által aranyéremre vezetett 
junior női kézilabda-válogatott 
döntőjének utolsó másodperceiről 
vagy egy-egy fontos, a klubot érintő 
bejelentésről. Mindenről, ami fon-
tos az FTC életében.
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BŐLE 
LUKÁCS

Az életben és a sportban is 
fontos a határozottság és a döntés 
képessége. Bizonyos helyzetekben 
különösen elkerülhetetlen, hogy 
gyors választ adjunk és jó meg-
oldást válasszunk. Havonta 
állítjuk – természetesen nem 
megoldhatatlan – feladat elé 
sportolóinkat: a totó hagyományait 
megidézve 13+1 kérdést teszünk 
fel kedvenceinknek. Ezúttal labda-
rúgócsapatunk szélsőjét, 
Bőle Lukácsot faggattuk.

Szöveg: BÁNKI JÓZSEF

NÉVJEGY

BŐLE LUKÁCS
SZÜLETETT: 

Marcali, 1990. március 27.
MAGASSÁG, TESTSÚLY:

171 cm, 67 kg
POSZT: 
szélső

KORÁBBI KLUBJAI:
Kaposvári Rákóczi, 

Iasi (román)
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1. MILYEN 
INDÍTTATÁSBÓL 

LETTÉL FUTBALLISTA?
Édesapám testnevelő  
tanár és edző, így eleve 
több sportágat kipró-
báltam, ám végül a fut-
ballt nagyon megsze-
rettem, amiben óriási 
szerepe volt Elek István 
utánpótlástréner nek. 
A családunk Marcali-
ban él, ezért kilencéve-
sen a közeli Kapos-
váron lettem először 
igazolt labdarúgó.

2. KI VOLT 
A KEDVENC 

LABDARÚGÓD ÉS A 
CSAPATOD GYEREKKÉNT?
Mindenekelőtt a � ierry 
Henry, Dennis Berg-
kamp, Robert Pires-féle 
Arsenal, később nagy 
híve lettem a Barcelona 
stílusának, idehaza 
csapatként a Kaposvári 
Rákóczi, a játékosok 
közül Gera Zoli és 
Huszti Szabolcs volt 
nálam a csúcs.

3.S MANAPSÁG 
KIT TARTASZ 

A VILÁGON ÉS MAGYAR-
OR SZÁGON A LEGJOBB 
FUT BALLISTÁNAK?
A földkerekségen 
Lionel Messit, aki egy-
szerűen zseni, míg az 
NB I-ben csapattársam, 
Leandro de Almeida 
a legjobb, aki nagyon 
érzi és érti a játékot, 
olyat meglát a pályán, 
amit más nem.

5. S MIT 
TEKINTESZ A 

CSAPAT LEGNAGYOBB 
ERÉNYÉNEK?
Elsősorban azt, hogy 
nagyon sok képzett, 
minőségi futballistánk 
van. Nyilván idő kell, 
mire a sok új játékost 
beépítik a csapatba, 
remélem, a lehető 
leggyorsabban összeál-
lunk és szép sikereket 
élünk meg együtt a 
szurkolókkal.

6.AZ NB I ELŐTT 
MEGFORDUL TÁL 

A ROMÁN ÉLVONALBAN 
IS, ÍGY ADJA MAGÁT A KÉR-
DÉS, MI A FŐ KÜLÖNBSÉG 
A KÉT ORSZÁG FUTBALL-
STÍLUSA KÖZT?
A román bajnokság 
klubjai lendületesebb, 
támadóbb stílusú 
futballt képviselnek, az 
NB I-ben okosabban, 
megfontoltabban, a 
labdatartásra kon-
centrálva játszanak a 
csapatok.

7. MIVEL TÖLTÖD 
LEGINKÁBB A 

SZABADIDŐDET? 
Minden percem a 
családé. Ikerlányaink, 
a kilenc hónapos Ella 
és Léna hatalmas 
boldogságot jelentenek 
nekünk. Amit a fele-
ségem tesz a gyereke-
kért, azért csodálat és 
köszönet jár, ráadásul 
nekem is nyugodt 
hátteret biztosít. Nagy 
kedvencünk a kétéves 
dalmata kutyánk, 
Zara, aki hűséges 
társunk a kisebb-
nagyobb sétáinkon 
Dunaharasztiban, ahol 
nagyszerűen érezzük 
magunkat, mivel sok 
gyerekes család lakik 
a közelünkben.

9.MILYEN AUTÓVAL 
KÖZLEKEDSZ?

Egy BMW-vel.

8. KEDVENC 
ÉTELED, 
ITALOD?

Marha steak, alkoholt 
igen ritkán iszom, 
ezért italban leginkább 
a narancslét választom.

1.KEDVENC FILMED, 
SZÍNÉSZED?

Szeretem a sci-� ket, de legjobban 
A remény bajnoka tetszett Russell 
Crowe főszereplésével, nem véletle-
nül ő a kedvenc színészem is. 

2.MILYEN ÉRZÉS MANAPSÁG 
FRADI-JÁTÉKOSKÉNT ÉLNI?

Szenzációs. Tudtam, hogy nagyon 
népszerű a Fradi, mégis meglepőd-
tem a hihetetlen médiaérdeklő-
désen, az emberek szeretetén, sok 
üzenetet kapok, az utcán gyakran 
megszólítanak, biztatnak, s szinte 
mindig harsány „Hajrá, Fradival!” 
köszönnek el. Csodálatos, hogy 
ilyen sokan szeretik a Ferencvárost!

3. KÖZELI ÉS TÁVOLI CÉLJAID?
Mindenekelőtt szeretnék 

stabil csapattag lenni a Fradiban, a 
válogatottság is nagy álmom, s persze, 
nagy vágyam a bajnoki cím, amellyel 
beírnánk magunkat a klub történel-
mébe. Azt csak halkan teszem hozzá a 
távolabbi célt illetően, hogy szeretnék 
részese lenni annak, amikor a nemzet-
közi kupában is sikereket érünk el, jó 
lenne ezt már jövőre megélni.

0.MILYEN ZENÉT HALLGATSZ?
Legszívesebben popzenét, 

Justin Timberlake és a Linkin Park 
együttes a kedvencem.

1.  ÉLETMOTTÓD
„Ha tudod, mit érsz, menj és küzdj 
meg azért, ami jár, és közben viseld 
el a pofonokat.”

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN EURÓPA-BAJNOK 
ÚSZÓNKAT, VERRASZTÓ DÁVIDOT 
KÉRDEZZÜK.

4. MIT TARTASZ A 
FERENCVÁROS 

FŐ VONZEREJÉNEK?
A Fradi toronymagasan a legna-
gyobb és legnépszerűbb klub 
Magyarországon, csodás történe-
lemmel, szenvedélyes szurkolótá-
borral. Az infrastruktúra nyugati 
színvonalú, ilyen körülményekkel 
kevés klub rendelkezik. Az is egye-
dülálló, ahogy a gyerekek a szüleik-
kel jönnek-mennek a Ligetben 
edzésre, és naponta találkozhatnak 
a felnőtt sportolókkal.
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#enfradim
Ahhoz, hogy a Te fotód is megjelenhessen magazinunkban, nem kell mást tenned, mint 
szorgalmasan fotózni, megosztani és megjelölni mindent, ami Fradi. Így például Instagramon 
használd az #enfradim jelölést, vagy pedig e-mailben küldd el számunkra az info@fradi.hu 
címre a legjobbnak vélt Fradi-fotód #enfradim tárggyal. 
Vegyél részt Te is a Zöld & Fehér magazin szerkesztésében, mutasd meg, mennyire szenvedélyes 
szurkolója vagy a Ferencvárosnak!

@p_csenge8

@vinczeviktoria

@loli

#enfradim@gmazsi @toth.attila_fradika
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@blanka

@Linda

@szaszaa2001

@p_karynaa08
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MALÁJ MALŐR
Szöveg: BÁNKI JÓZSEF

A labda kézről kézre, lábról lábra, a történet 
szájról szájra jár. Ferencvárosi legendák mesélnek 
el egy-egy anekdotát, s máris passzolnak egyik 
társukhoz. Ezúttal a Fradi U19-es csapatának 
vezetőedzője, Lisztes Krisztián kérdezte Sas 
Sándort, az FTC para-erőemelőjét, utóbbi aztán 
megosztotta velünk egyik élményét is.

Szöveg: BÁNKI JÓZSEF

Lisztes Krisztián kérdésére – a Népligetben miként tudná 
továbbadni a fiataloknak azt a derűt és optimizmust, amivel 
rendelkezik – Sas Sándor, akinek gyerekkorában mindkét 
lábát amputálni kellett, így válaszolt:
– A saját példám esetleg visszaigazolás lehet. Hinni, küzdeni, 
dolgozni és kitartani, ebben a körforgásban kell élni, és 
persze mindig többre és jobbra törekedni. Így mehet előre a 
világ és a Fradi is.
S akkor, íme, Sas Sándor hajdani története:
– Évekkel ezelőtt Malajziában rendezték a vb-t, a kerekes 
székem azonban Ausztráliában kötött ki. Meglehetősen 
viszontagságosan közlekedtem. Két maláj betett a helyi 
metróba, amely elindult, ők viszont nem jöttek velem. A 
cél állomáson megint megjelent két maláj, ők a buszra tettek 
fel, persze ők sem tartottak velem. Nagy nehezen eljutottam 
a szállodába, ott letettek egy sarokfotelbe, majd hoztak egy 
baromi nagy rehabszéket, azzal kellett közlekednem. Engem 
már a látványától is kivert a víz. Csak hogy érzékeltessem a 
szék méretét, a húszszemélyes liftből mindenkinek ki kellett 
szállnia ahhoz, hogy beférjek. Szerintem sokan azt hitték, 
filmforgatás zajlik vagy kandi kamera van a közelben, annyira 
szürreálisan hatott az a hatalmas, bumfordi kerekes szék. Ám 
ez a malajziai bohózat semmi ahhoz képest, amikor állófogadást 
tartottak a zömében kerekes székes parasportolóknak. Igaz, ez 
már idehaza történt...

ÉS AZ ÁLLÓFOGADÁS

PASSZ LIPCSEI GÁBORHOZ:
Futballcsapatunk nagyszerű masszőrét kérdezem: mit gondol 
azokról a játékosokról, akik nem szívesen masszíroztatnak 
edzések és meccsek előtt?
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Az ilyen súlyos sérülésből minimum 
hat hónap a felépülési idő. Miután 
Ádám a keserves rehabilitáció végére 
ért, és ismét edzésbe állt, az egyik 
gyakorlatnál újra a műtött térdéhez 
kapott. Abban a pillanatban nem csak 
az Európa-bajnokság, talán még a 
tornasport gondolata is nagyon távol 
került tőle.

Szöveg: CZÉGÁNY PÁL

KITARTÁS 
– A HETEDIK SZER

– Májusban az egyik edzésen egy sima 
földet érésnél fájdalmat éreztem a már 
műtött lábamban. Nagyon megijed-
tem, és nagyon elkeseredtem, hiszen a 
korábbi műtét, a keresztszalag-szaka-
dásom miatt sokat ki kellett hagynom 
– idézte fel a kritikus pillanatot Babos 
Ádám, aki a nagy ijedséget követően 
olyan támaszt kapott, ami átsegítette 
az újabb nehéz időszakon. – Az volt az 
első kínzó gondolatom, hogy ismét hosszú 
kihagyás vár rám, de szerencsére kiderült, 
nincs olyan nagy baj, a porcommal volt 
problémám. Az edzőim, a csapattársak 
is mellettem álltak, így ki tudtam jönni a 
gödörből. Nekem ez a bizalom a legfonto-
sabb. Ha ezt érzem, akkor én is elhiszem, 
hogy jó vagyok, és van még keresnivalóm 
a tornában. Ezért sem adtam, adom fel!
A sérülések ellenére tehát Babos Ádám 
bebiztosította a helyét a válogatottban, 
ami természetesen extra munkát jelent. 
Tornászunk az Európa-bajnokságot kö-
vetően a Világkupa-sorozattal hangol 

Babos Ádám remek időszakon van túl, hiszen 
a tornászok szerbajnokságán lólengésben és 
kor láton is aranyérmet nyert. Ezt követően a 
válogatottban is bebiztosította helyét, így részt 
vehetett a skóciai Európa-bajnokságon, ahol 
a csapattal a 11. helyen végzett. A siker mögött 
hatalmas munka áll, hiszen Ádám egy eszten-
deje keresztszalag-szakadást szenvedett.

az októberi, katari világbajnokságra. 
Ha a magyar válogatott a vb-n bekerül 
a legjobb 24 közé, akkor a következő 
vb-n is ott lehet, 2019-ben pedig már 
a 2020-as olimpiai kvali� kációért is 
küzdenek a világtornán.
– Csapattal iszonyatosan nehéz kijutni 
az olimpiára, olyan erős ellenfelekkel kell 
megküzdenünk, mint Japán, Kína vagy az 
Amerikai Egyesült Államok. Kemény meló 
lesz. De akármilyen versenyen is állok 
rajthoz, akár egy sima válogatón vagy egy 
válogatott megméretésen, mindig azon 
vagyok, hogy a legjobbamat mutassam 
meg. Feladat pedig mindig akad, hiszen a 
Fradival is meg kell védeni a csapatbajnoki 
címünket. Az első forduló után mini-
mális hátrányba kerültünk, a második 
fordulóban innen kell fordítanunk – 
beszélt a terveiről a legismertebb aktív 
ferencvárosi tornász, akit az elmúlt 
egy év annyira megedzett, hogy talán 
már a legkitartóbb és legkeményebb 
is egyben.

Babos Ádám bebiz-
tosította a helyét a 
válogatottban, ami 
természetesen extra 
munkát jelent. Tor-
nászunk az Európa-
bajnokságot köve-
tően a Világ kupa-
sorozattal hangol 
az októberi, katari 
világbajnokságra

FIN_013_ZF_1809_Babos-Adam_3.indd   13 22/08/18   12:40



A 2018/19-es 
idényben is új mezt 
kapott NB I-es 
futballcsapatunk. 
Az új összeállítás 
különlegessége az 
arany és a fehér 
szín párosítása.

– A tavalyi meznek 
nagy sikere volt 
az aranyszínű 
betéttel, ezért azt 
szerettük volna, 
ha hazai és az 
idegenbeli mez egy 
komplex egészet 
alkot, így került az 
arany az idegenbeli 
ö s s z e á l l í t á s b a 
– jellemezte az 
új mezt Bárdos 
Balázs, a Nike 
Magyarország sportmarketing-vezetője.
A mez felső részének másik érdekessége, hogy a 
nyakrész hátsó részénél megjelennek a magyar 
nemzeti színek. A nemzetközi trendekbe is 
illeszkedő dizájn mellett a Nike a komfortosabb 

h a s z n á l a t 
érdekében is 
változtatott az 
eddig megszokott 
összeállításon.

– A korábbi 
mezhez képest 
ez az összeállítás 
sokkal többet 
tud. Ilyen például, 
hogy a speciális 
Dri FIT-anyagot 
lézer vágásokkal 
tettük könnyebbé 
és lélegzőbbé. A 
mez teljes hátsó 
és oldalsó része 
ilyen eljárással 
készült, így 25 
%-kal „lélegzőbb” 
lett – magyarázta 
Bárdos Balázs.

Az új idegenbeli mezt keresse július 17-től a 
Fradi Shopban vagy rendelje meg a shop.fradi.
hu-n. De érdemes lesz figyelni a félidőben is, 
amikor a Telekom pólóágyúzik…

ÚJ MEZ, 
IDEGENBEN
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KICSI MÉGIS
NAGYRA NŐTT
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A Fradi toborzóin nem fedezték – nem fedezhették – fel, majd eltanácsolták a futballtól, a megye I-ből mégis 
visszakapaszkodott, s szeretett klubja három labdarúgót is adott érte, hogy megszerezze. Szokolai László 
a Ferencváros legendás játékosainak a sorába küzdötte fel magát, s ha talán a kívánatosnál lazább kötelékkel 
is, a baráti kör alelnökeként ma is az FTC-t segíti.

Szöveg: NOVÁK MIKLÓS

Z&F  Született, megrögzött 
ősfradistaként tartunk számon, 
pedig a KSI-ben nevelkedtél. Ho-
gyan csöppentél a sportiskolába?
Szokolai László: A Klinikáknál, a 
Balassa utcában nőttem fel, kis túl-
zással az Üllői úti stadion tőszom-
szédságában. Kisgyerek korom óta 
ott voltam minden hazai meccsen, 
s nekem is Albert Flórián volt a 
mindenem. Ám a sors megvert 
azzal, hogy Sz betűvel kezdődik 
a nevem. A Fradi-toborzókon én 
rendre a harmadik napon sem 
kerültem sorra… Ezért az egyik 
barátom csábítására a KSI-nél 
kötöttem ki, amit egyébként nem 
bánok, remek társaságba kerültem, 
erős csapatunk volt, az utánpót-
lás-bajnokságokban eltöltött hat 
évből négyszer is megnyertük a 
bajnokságot.

Z&F  Hány „futballórátok” volt 
egy héten?
Sz. L.: Engem még az utca, a 
baráti közösség nevelt futballistá-
vá. A klubnak, az én esetemben a 
KSI-nek inkább az volt a szerepe, 
hogy összeválogatta a legügye-
sebb gyerekeket, versenyzési 
lehetőséget adott, s beleszoktatott 
a labdarúgólétbe. Ma a gyerekek 
másfél órás edzéseken próbálnak 
megtanulni futballozni. Éppen egy 
Bozsik-programos összejövetelen 
meséltem el, hogy én lényegében 
egész nap rúgtam a labdát. Tanítás 
előtt egy órát, aztán a szünetekben, 
délig így biztosan összejött két óra. 
Az ebédszünetben egy órát, majd 
napközi alatt kettőt, mert a tanító 
néni volt olyan kedves, hogy meg-
írta a leckémet. Aztán elmentem 

edzésre, majd onnan hazatérve, 
ha még világos volt, lenn, az 
utcán, az Orczy-kertben, mindig, 
mindenhol fociztunk. Nem is ér-
dekelt más, én már kisgyerekként 
tudtam, hogy futballista akarok 
lenni. A foci volt a boldogság az 
életemben, mert nagyon nehéz 
körülmények közepette nőttem fel, 
egy huszonnégy négyzetméteres 
pincelakásban az édesanyámmal, 
amelyben, ha sokat esett az eső, 
megállt a víz, szerintem ezért 
lettem reumás.

Z&F  A második furcsa kanyar a 
pályafutásodban: pesti, fradista 
srácként miért a Bakony Vegyész-
ben, majd a Rába ETO-ban indult a 
karriered?
Sz. L.: Az Újpestből ismert Sarlós 
András testvéri jó barátom. Érett-
ségi után tanakodtunk, hogyan 
tovább. Ő ismerte Baróti Lajost, így 
került Újpestre. Nekem is akartak 
segíteni, ezért Lajos bácsi beajánlott 
Keszthelyi Mihályhoz Csepelre. 
Amikor jelentkeztem, Misi bácsi – 
na nem egészen ezekkel a szavak-

Egy Bozsik-
programos 
összejö-
vetelen 
mesél tem 
el, hogy én 
gyerekként 
lényegében 
egész nap 
rúgtam 
a labdát
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kal – ezt mondta: túl kicsi vagy, 
sohasem leszel futballista. Összetör-
te az álmaimat. A Finom Vegyszer-
nél dolgoztam, tizennyolc évesen 
nagyon jól, 4500 forintot kerestem, 
miközben az átlagkereset nem érte 
el a 2000 forintot. Le is tettem arról, 
hogy focista leszek, bár a Tipográ� -
ába elhívtak, ahol rugdostam a 
gólokat a Blasz kettőben. Aztán 
bevonultam katonának Veszprém-
ben. Novemberben, pocsék időben 
elvittek egy meccsre. Valamikor az 
első félidő vége felé becseréltek, úgy, 
hogy egyszerű katonai tornacipő-
ben játszottam. A második félidő-
ben aztán hat gólt rúgtam. Egyből 
leigazoltak a Honvéd Schönherz 
SE-be, fél év alatt harminchat gólt 
szereztem a megye egyben, 
s feljutottunk az NB III-ba. Erre 
fel� gyeltek a Bakony Vegyésznél, 
leigazoltak az NB II-be. Ott is egész 
jól sikerült a bemutatkozásom, az 
első meccsen 6-0-ra nyertünk az én 
négy gólommal. Csodálatos életem 
volt. Amíg a többiek szenvedtek 
a laktanyában, én lakást kaptam 
és futballoztam. Szániel János, az 
ETO vezetője veszprémi, ő csábított 
Győrbe. Akkor már hívott a Fradi 
is, de már házas ember voltam, 
Győrben lakást is kaptam, s ez dön-
tött. Ott történetesen az MTK elleni 
két találattal mutatkoztam be.

Z&F  Három év múlva, 1977-ben 
végre a Ferencvároshoz kerültél. 
Egy máig sokat emlegetett csere-
ügylet keretében. A Fradi három 
játékost adott érted, a gólfelelős 
Szabó Ferencet, Onhausz Tibort 
és Nérey Györgyöt. Igaz, hogy 
ezen felül még némi pénzt is, amit 
a játékosok dobtak össze?
Sz. L.: Igen, így volt, de a pontos 
összeg vitatott. Báró (Bálint László 
– a szerk.) háromszázezer forintról 
tudott, de hozzám csak harminc-
ezer jutott el. Ne tőlem kérdezd, 
hová tűnt a pénz nagy része. Mielőtt 
valaki anyagiassággal vádolna meg, 
az MTK ugyanannyit kínált, mint a 
Fradi, plusz lakást, kocsit és üzletet, 

de nem lehetett kérdés, hogy a 
Fradit választom. Amellett persze, 
hogy hatalmas boldogságot, felelős-
séget is jelentett, hogy a Ferencvá-
rosba kerültem, pláne így.
 

Z&F  Szabó Ferenccel milyen a 
viszonyod? Hiszen ő volt az üzlet 
kárvallottja.
Sz. L.: Mondjam azt, akárhányszor 
találkozunk, könnyek közepette 
üdvözöljük egymást? Feri később, 
1980-ban visszakerült az Üllői útra, 
s bár akkor már kevesebb lehetőség 
jutott neki, azért kárpótolta, hogy 
az idény végén ő is bajnoki címet 
ünnepelhetett a Fradival.

Z&F  Hat csodálatos évet töltöt-
tél a Fradiban, ontottad a gólo-
kat, mígnem 1983-ban a Sturm 
Grazhoz igazoltál. Mekkora volt a 
különbség akkor a magyar és az 
osztrák futball között?
Sz. L.: Mielőtt erre válaszolnék, 
hadd jegyezzem meg, már egy évvel 
hamarabb mehettem volna – a 
ZTE-be. Körülbelül kétszer annyit 

kínáltak, mint amit a Fradinál 
kaptam. Hiába. De nyúztak tovább. 
Erre olyan igényekkel álltam elő – 
kétszázezer forint aláíráspénz, hu-
szonötezer alap� zetés, tizenötezer 
pályára lépési pénz, plusz prémium, 
lakás, kocsi és még balatoni telek 
–, amiről azt gondoltam, úgysem 
adják meg. Megadták volna. A szak-
osztályvezetőnk, Havasi Misi ennek 
ellenére fogadást kötött, hogy úgyis 
maradok. Pontosan nem tudom, 
mi folyt a háttérben, de mintha a 
Fradinak sem lett volna ellenére, 
ha elmegyek. Aztán Nyíl (Nyilasi 
Tibor) eldöntötte a kérdést. „Nem 
mész te sehová, Kicsi” – csak ennyit 
mondott, s én tényleg maradtam. 
Potyogtak a könnyeim… Véletlenül 
sem akarok keseregni, mert Auszt-
riában bőséges kárpótlást kaptam. 
Hogy a pályán mekkora volt a 
különbség a két ország között, azt a 
86-os vb előtt a selejtezők megmu-
tatták: 3-1 és 3-0, ide… Egyébként 
pedig össze sem lehetett hasonlítani 
a két országot. A Sturm és a Fradi 
között akkora volt a különbség, 
mint ma a Ferencváros és a Siófok 
között – természetesen a Sturm 
javára. A � zetésem pedig durván 
harmincszorosa volt az itteninek.

Én nem 
smúzolok, 
azt mondom 
kertelés 
nélkül, amit 
valóban 
gondolok
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Z&F  S lőttél egy olyan gólt, amit 
máig emlegetnek a sógorok.
Sz. L.: Csak hogy ne gondolják a 
maiak, hogy az ollózást Ronaldo 
találta ki…

Z&F  A válogatottban 1978 és 
1985 között tizenkét meccsen két 
gólt szereztél. Kevesled?
Sz. L.: Ennek egyetlen oka volt: 
Törőcsik András. Akire véletlenül 
sem irigykedtem, ma is jó barátok 
vagyunk. Persze mögötte, mellette így 
is játszhattam volna többször. De mert 
Törő helye megkérdőjelezhetetlen volt, 
engem inkább az olimpiai csapatban 
vettek számításba. Azt azért sajnálom, 
hogy egyik világbajnokságra és a 
bojkott miatt az 1984-es Los Angeles-i 
olimpiára sem jutottam ki.

Z&F  Viszont olyan tettel büsz-
kélkedhetsz, amivel csak néhány 
magyar labdarúgó: gólt szereztél a 
szovjetek ellen. Hogyan emlékszel 
arra az 1978-as Eb-selejtezőre?

Sz. L.: A ruszkiknak akkor sem 
volt 185 centinél kisebb védőjük, 
nekem mégis sikerült nekik gólt 
fejelnem. A felkészülés alatt 
Kovács Feri bácsi csak azt suly-
kolta Várady Bélába, hogy tekerje 
a rövidre a labdát, a Kicsi majd 

odaér. Odaértem… A termet nem 
minden, a zsiráf is magas, mégsem 
fejelt még sohasem gólt...

Z&F  A játékos-pályafutásod 
után edzősködtél, de nem ra-
gadtál meg a futballban ebben a 
szerepkörben. Miért nem?
Sz. L.: Talán, mert túlzottan szóki-
mondó vagyok.

Z&F  A vasárnap délelőtti baráti 
focik alkalmával is?
Sz. L.: Ha arra gondolsz, igen, 
néha Kubatov Gábor is kikéri a 
véleményemet. Nem állítom, hogy 
mindig a szerint is dönt, de tudja, 
én nem smúzolok, azt mondom 
kertelés nélkül, amit valóban 
gondolok.
 

Z&F  S mi a véleményed a mai 
csapatról?
Sz. L.: A második győzelmünk 
után azt írtam az elnök úrnak: 
divatba jött a 4-1. Csakis a bajnoki 
cím lehet a cél. S egyetlen ellenfél 
akad, a Vidi. De bízom a csapatunk-
ban, mert jó játékosok alkotják.

Z&F  S az újabb kudarcot a 
nemzetközi porondon hogyan 
fogadtad?
Sz. L.: A Makkabitól nem szégyen 
kikapni, mert erős csapat. Nekünk 
viszont nem volt időnk összeszok-
ni. A gulyáslevesnek is kell két és 
fél óra, ötven perc főzés után nem 
lehet feltálalni. Azért borús a kép, 
mert az elmúlt években olyan ellen-
felekkel szemben is kiestünk, amire 
viszont nincs mentség.

Z&F  A baráti kör elnökségi 
tagjaként ma is segíted az FTC-t. 
Kielégít ez a szerep?
Sz. L.: Örülök annak, hogy Bálint 
Laci vezetésével ápolhatjuk a 
hagyományokat. Ott segítek, ahol 
tudok, például a veronai buszbaleset 
után én szerveztem a jótékonysági 
öreg� úk kispályás tornát. De ha 
portásnak hívnának a Fradiba, azt 
is elvállalnám.

SZOKOLAI LÁSZLÓ
Született: Budapest, 1952. március 25. 
Poszt: középcsatár
Klubjai: 
1970–1971: Tipográfia
1971–1973: Honvéd Schönherz SE
1973–1974: Bakony Vegyész
1974–1977: Rába ETO (77 meccs/23 gól)
1977–1983: Ferencváros (167/74)
1983–1986: Sturm Graz
1986–1987: Volán SC
1987–1988: Gyöngyös
Válogatottság/gól: 12/2
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Szöveg: KOCZÓ DÁVID

A Ferencváros labdarúgócsapata a 2018/19-es 
idényben sem tartott hosszú európai turnét, a 
hazai csárdában viszont sorra húzza el a riválisok 
nótáját. Az elmúlt évek legszerencsétlenebb sor-
solását kaptuk a 2018/19-es Európa Liga-selejtező 
első körében: az izraeli Makkabi Tel-Aviv az elmúlt 
években rendszeres résztvevője volt a nemzetközi 
kupák őszi, főtáblás szakaszának, amelynek a 
Ferencváros a 2004/05-ös UEFA-kupa-szereplés 
óta a közelébe sem kerül.

EGY DUDÁS,
EGY CSÁRDA

Makkabi elleni hazai meccsen mégis inkább a 
Fradi akarata érvényesült, s bár nem dolgozta 
ki helyzetek sokaságát a magyar csapat, mégis 
megérdemeltnek hatott, amikor egy szabadrú-
gás utáni lecsorgó labdát macedón középpá-
lyásunk, Sztefan Szpirovszki a kapuba vágott s 
megszerezte a vezetést.

A hajrában Lovrencsics Gergő mentett nagyot saját gólvo-
nalunkon, és már-már úgy tűnt, hogy értékes nemzetközi 
győzelmet ünnepelhetünk a fantasztikus hangulatban, amikor 
Eliran Atar lövése a 91. percben megpattant Miha Blazicon, és 
Dibusz kapujába pörgött – 1-1 lett a vége.
A közönség így is értékelte a csapat erőfeszítéseit, gólszerzőnk 
pedig könnyeivel küszködött a meccs után, amiért elmaradt a 
győzelem.
– Végigküzdöttük a 90 percet, aztán jött egy veszélyes lövés, ami 
sokkolt minket – mondta Szpirovszki. – Nagyon örülök 
a gólomnak, de sajnos nem ért győzelmet.
A Makkabi által átmenetileg használt netanyai stadion az 
EL-selejtező előtt és után a lacrosse világbajnokságnak adott 
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Thomas Doll-lal öt év alatt nyolc nemzetközi párharcot vívott a 
Ferencváros. Ha kizárólag a csapatok aktuális UEFA-koefficiensét 
vesszük figyelembe, akkor hatszor a papírforma érvényesült egy 
kellemes és egy kellemetlen meglepetés mellett. Igaz, a holland 
másodosztályú Go Ahead Eagles kupaújoncként aligha képviselte a 
holland egyesületek számára meghatározott minimum együtthatónak 
megfelelő színvonalat.
2014/15: FTC (UEFA-koefficiens 2,825)–Sliema (máltai, 1,966) 3-2-es 
összesítés), FTC–Rijeka (horvát, 8,925) 1-3 
2015/16: FTC (3,200)–Go Ahead Eagles (holland, 8,195) 5-2,
FTC–Zseljeznicsar (bosnyák, 6,000) 0-3
2016/17: FTC (3,475)–Partizani (albán, 1,575) 2-2 
(11-esekkel a Partizani jutott tovább)
2017/18: FTC (3,900)–Jelgava (lett, 2,975) 3-0, 
FTC–Midtjylland (dán, 16,300) 3-7
2018/19: FTC (2,500)–Makkabi Tel-Aviv (izraeli, 22,500) 1-2

otthont. Amikor a visszavágó előtt a Fradi által is 
igénybe vett hotelbe vesztesen tért vissza a svájci 
és a Puerto Ricó-i válogatott is, arra gondoltunk, 
hogy majd mi megmutatjuk…
Nem mutattuk meg. Az első mérkőzésen elért 
1-1 után a továbbjutáshoz mindenképpen gólt 
kellett volna lőni, mégis biztonsági játékra 
rendezkedett be a Fradi. Finnbogason emelé-
sénél, illetve Lanzafame szabadrúgásánál így is 
közel jártunk a vezetés megszerzéséhez, az első 
félidő hosszabbításában mégis Atar bombagólját 
jegyezhettük fel keserűen.
A második félidőre nem tudtunk váltani, a Tel-
Aviv előtt adódott több lehetőség, két kapufa 
mellett Dibusz bravúrja is kellett ahhoz, hogy 
szoros maradjon a párharc. A 92. percben Blazic 
kiharcolhatta volna a hosszabbítást, de kapu fölé 
lőtt, így kiestünk.
A második mérkőzésen egyetlen Fradi-kísérlet 
sem talált kaput, így az első meccsen kapott 
balszerencsés találat ellenére is el kell ismerni, 
hogy összességében megérdemelt volt a Makka-
bi továbbjutása. Továbbra is várnunk kell arra, 
hogy az európai kupaporondon végre jegyezhető 
eredményt érjünk el.
– Az első félidőben kompakt volt a védekezésünk, 
a hajrában egy hibát mégis kihasznált a Makkabi. 

NEMZETKÖZI MÉRLEG
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MIRE ELÉG 
A JÓ KEZDÉS?
– Négy meccsből négy győzelem, 13 
szerzett gól: azt hiszem, kijelent-
hetjük, hogy egyre jobban alakul 
számunkra a bajnokság eleje, jó 
formában van a csapat – összegzett 
négy forduló után az FTC vezetőedzője, 
Thomas Doll.
A német szakember immár négy és 
fél éve irányítja a Fradit, így pontosan 
tisztában van azzal, hogy a IX. kerületben 
mindig a győzelem az elvárás. Ennek 
ellenére nem mondható megszokott-
nak a mostani kezdés: az elmúlt 50 
évben összesen hetedszer fordul elő, 
hogy a Ferencváros négy forduló után 
még 100%-os teljesítménnyel áll az 
NB I-ben. A jó kezdés önmagában 
még nem garancia a bajnoki címre: az 
előző hat alkalomból csak kétszer, az 
1975/76-os és a 2015/16-os idényben 
zárt aranyéremmel az FTC. 
Azt se hallgassuk el, a mostani rajt 
során elvileg könnyű ellenfelekkel 
kezdtünk, hiszen a két feljutót, illetve 
a tavalyi 8. és 10. helyezettet vertük 
meg. A győzelmet persze soha nem 
kell megmagyarázni.

A második játékrészben próbáltunk 
nyíltabban játszani, de talán még 
keményebbnek és bátrabbnak kellett 
volna lennünk – lamentált a kiesés 
után a Ferencváros vezetőedzője, 
� omas Doll.
Nem volt egyszerű három nappal 
az újabb fájdalmas kiesés után el-
kezdeni a bajnokságot. S bár a játék 
meggyőző, a Diósgyőr felett aratott 
4-1-es győzelem pedig magabiz-
tos volt, a mérkőzést távolról sem 
követte felszabadult ünneplés.
– Nehezek voltak az elmúlt napok, 
de nincs más választásunk, muszáj 
mennünk tovább. Bosszantó, hogy 
megint gólt kaptunk az első félidő 
utolsó percében, de szerencsére 
tudtunk reagálni, végül is kézben 
tartottuk a meccset – mondta a 
lefújás után Varga Roland, aki két 
gólt szerzett a mérkőzésen.
Varga az elmúlt idényben a Fradi 
házi gólkirálya volt, a német–horvát 
kettős állampolgárságú balhátvéd, 
Marcel Heister viszont első találatát 
jegyezte Fradi-mezben.

– Minden játékos ilyen bajnoki 
debütálásról álmodik az új csapatá-
ban, nagyon örülök a gólomnak és a 
győzelemnek. Erre a teljesítményre 
alapozhatunk, de hétről hétre újra 
meg újra meg kell mutatnunk, hogy 
mire vagyunk képesek.
Heistert egy héttel később követte 
Ivan Petrjak. A Sahtar Donyecktől 
kölcsönbe érkezett ukrán középpá-
lyás szinte lubickolt az NB I-be egy 
év kihagyás után visszatért MTK 
otthonában. Az első találat előtt sa-
rokkal passzolt Lanzafaméhoz, aki 
szintén sarokkal hozta ziccerbe Bőle 
Lukácsot… Élményszámba menő 
gól volt. Később Petrjak kétszer 
maga is feliratkozott a gólszerzők 
közé, a Ferencváros pedig Varga 
Roland emelése után zsinórban 
második 4-1-es sikerét aratta.
– Nagy volt bennem a bizonyítá-
si vágy, hiszen először voltam a 
kezdőcsapat tagja bajnoki meccsen 
– kezdte Petrjak. – Szerencsére két 
góllal is megháláltam a bizalmat, a 
találatokat pedig legjobb barátom-
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NB I, 1. FORDULÓ:
FTCDVTK 41 31
FTC: Dibusz – Lovrencsics 
G., Blazic, Frimpong, Heister 
– Szpirovszki, Gorriaran (Rodri-
guez, 76.), Leandro – Lanzafa-
me (Petrjak, 68.), Böde, Varga R. 
(Finnbogason, 81.)
DVTK: Antal – Eperjesi, Tamás, 
Lipták, Forgács (Bárdos, 71.) 
– Haszani, Busai (Vernes, 85.), 
Mazalovic, Ugrai (Joannidisz, 
46.) – Makrai, Bacsa
Gól: Tamás (14. – öngól), Heis-
ter (25.), Varga R. (45+1., 68.), 
illetve Bacsa (45.)
Sárga lap: Gorriaran (19.), Bla-
zic (60.), Frimpong (71.), illetve 
Bacsa (61.)

EURÓPA-LIGA, 1. SELEJTEZŐKÖR,
VISSZAVÁGÓ:
MAKKABI TELAVIVFTC 10 10
Makkabi: Rajkovics – Dasza, Tibi, 
Jair, Saborit – Miha, Perec, Barszki, 
Rikan (Yeini, 89.) – Kjartansson 
(Schoenfeld, 66.), Atar (Acili, 73.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Bla-
zic, Frimpong, Heister – Szpirovsz-
ki, Gorriaran – Bőle, Lanzafame 
(Varga R., 63.), Petrjak (Böde, 74.) 
– Finnbogason
Gól: Atar (45+1.)
Sárga lap: Rikan (34.)

EURÓPA-LIGA, 1. SELEJTEZŐKÖR,
1. MÉRKŐZÉS:
FTCMAKKABI TELAVIV 11 00
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Bla-
zic, Frimpong, Botka – Szpirovszki, 
Gorriaran – Varga R. (Petrjak, 76.), 
Lanzafame (Leandro, 75.), Bőle – 
Finnbogason (Böde, 80.)
Makkabi: Rajkovics – Dasza, Tibi, 
Amador, Saborit – Miha, Perec, 
Golasza (Atar, 64.), Rikan (Yeini, 
85.) – Schoenfeld, Kjartansson 
(Acili, 79.)
Gól: Szpirovszki (61.), illetve Atar 
(90+1.)
Sárga lap: Finnbogason (67.), 
Böde (85.), illetve Golasza (36.)
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nak ajánlom, aki éppen a születésnapját 
ünnepli. Remélem, hogy lendületben mara-
dunk, és a következő bajnoki mérkőzéseken 
is begyűjtjük a három pontot.
A harmadik fordulóban az a légiós is 
elkezdte a gólgyártást, akitől talán a legjob-
ban vártuk azt: az NB I tavalyi gólkirálya, 
az olasz Davide Lanzafame két találatával 
oroszlánrészt vállalt a Haladás elleni 3-1-es 
győzelemből.
– Nagyon fontos volt, hogy végre meg-
szerezzem az első góljaimat, hiszen egy 
támadót végső soron a góljai alapján 
ítélnek meg – örvendezett a lefújás után 
a Fradi 10-ese. – Külön öröm, hogy saját 
szurkolóink előtt találtam be, és bízom 
benne, hogy ez a két gól lendületet ad 
a folytatásra. Az elmúlt két idényben 
a Honvédban jól ment a gólgyártás, 
legfőbb szándékom, hogy a Fradiban 
is hasonlóképpen folytassam. A csapat 
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NB I, 2. FORDULÓ:
MTKFTC 14 03
MTK: Kicsak – Katona, Pintér, 
Deutsch (Balogh B., 6.), Szelin – 
Vass Á., Vass P., Kanta J., Bognár 
I. (Farkas B., 63.) – Kulcsár T. 
(Torghelle, 70.), Lencse
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., 
Blazic, Frimpong (Varga R., 46.), 
Heister – Szpirovszki, Leandro, 
Petrjak, Bőle (Csernik, 60.) – 
Lanzafame, Böde (Finnboga-
son, 73.)
Gól: Kanta J. (60., 11-es), illetve 
Bőle (15.), Petrjak (34., 38.), 
Varga R. (88.)
Sárga lap: Kanta J. (5.), Vass Á. 
(67.)

NB I, 3. FORDULÓ:
FTCHALADÁS 31 10
FTC: Dibusz – Lovrencsics 
G., Botka, Blazic, Heister – 
Szpirovszki, Leandro (Csernik, 
87.) – Varga R. (Böde, 68.), Bőle 
(Finnbogason, 81.), Petrjak – 
Lanzafame
Haladás: Király – Habovda, 
Kolcak, Benes, Bosnjak – Rácz 
(Halmosi, 68.), Jagodics, Gru-
mics (Németh M., 84.) – Mé-
száros K., Gaál, Lyng – Rabusic 
(Bamgboye, 64.)
Gól: Varga R. (23.), Lanzafame 
(53., 63. – a második 11-es), 
illetve Gaál (49.)
Sárga lap: Szpirovszki (75.), 
Blazic (78.), illetve Habovda (6.), 
Benes (62.), Gaál (74.)
Kiállítva: Jagodics (86.)

NB I, 4. FORDULÓ: 
KISVÁRDAFTC 02 00
Kisvárda: Felipe – Parcvanija, 
Ene, Beriosz, Vári (Anderson, 
78.) – Lucas – Hej, Karaszjuk 
(Sassá, 64.), Gosztonyi (Horváth 
Z., 71.), Mitosevics – Sinder 
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., 
Botka, Blazic, Heister – Gor-
riaran, Leandro (Rodriguez, 
80.) – Varga R. (Böde, 46.), Bőle 
(Szpirovszki, 73.), Petrjak – 
Lanzafame
Gól: Leandro (55.), Lanzafame 
(75., 11-es)
Sárga lap: Sinder (32.), Goszto-
nyi (43.), Vári (77.), illetve Heister 
(73.), Lanzafame (82.)
Kiállítva: Sinder (32.), Beriosz 
(83.) 
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nagyszerűen kezdte a bajnok-
ságot. De hosszú még a szezon, 
úgyhogy semmiképpen sem dőlhe-
tünk hátra.
A kiadott jelszónak megfelelően a 
negyedik fordulóban, az abszolút 
újonc Kisvárda otthonában is rend-
ben volt a csapat koncentrációja. 
Stadionavatóján a piros-fehér klub 
emlékezetes meccset szeretett volna 
játszani, a Fradi azonban lényegé-
ben helyzetet sem engedélyezett a 
Kisvárdának.
Igaz, a bajnokság során először nem 
született ferencvárosi gól az első fél-
időben, pedig Anton Sinder ritkán 
látható fegyelmezetlensége után 
már a 32. percben emberelőnybe 
került az FTC.
A létszámfölényt végül az 55. perc-
ben az unokatestvére, Lucas ellen 

játszó Leandro de Almeida váltotta 
gólra, majd a Petrjak által kiharcolt 
büntetőt Lanzafame értékesítette. 
A hajrában akadt még néhány 
veszélyes ferencvárosi kontra, de a 
különbség már nem nőtt.
– Nagyon örülök a gólnak, főként azért, 
mert 0-0-nál nagyon fontos volt a csapat 
számára is – örvendezett a vezetést meg-
szerző Leandro a lefújás után. – Nem 
kezdtünk rosszul, de az első tíz perc után 
kicsit lelassultunk, túlságosan is középen 
erőltettük a támadásokat. Összességében 
nem játszottunk talán olyan jól, mint a 
korábbi bajnokikon, de a lényeg, hogy 
újabb három pontot szereztünk.
Négyből négy tehát a kezdeti 
mérleg, aminek az értékét tovább 
növeli, hogy legfőbb vetélytársunk, 
a Vidi már kétszer is csak döntet-
lent játszott.
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          BENNÜK ÉL 
A FERENCVÁROS
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SZÖVEG: BALLAI ATTILA

A Ferencváros női kézilabdacsapata tizenkétszer nyert 
bajnokságot és Magyar Kupát, így történetében több 
aranykor is kijelölhető. Az 1993–97 közötti öt 
MK-serleg és négy bajnoki cím, közte az 1994/95-ös, 
százszázalékos idénnyel azonban nem csupán a 
pályán, hanem azon kívül is emblematikus, maradandó 
időszakként él a kollektív ferencvárosi emlékezetben. 
Az 1990-es évek kulcsfigurái ráadásul nemcsak 
a múltat jelentik, hanem a jelent, sőt részben a jövőt is, 
hiszen manapság is a Népliget a munkahelyük és 
az otthonuk, és az utánpótlásba igyekeznek beleplántálni 
a kézilabda tudománya mellett a Fradi-szellemet is.

Magamról nem szokásom vallani, 
de most „coming outtal” kell kez-
denem. Nincs ugyanis olyan téma, 
amiről én könnyebben, egyszers-
mind nehezebben írnék, és ennek 
a többszörös érintettségem az oka. 
1991-ben tudniillik benősültem a 
Fradi kézilabdás családjába, hiszen 
feleségül vettem Szarka Évát. Aki 
megismerkedésünkkor Pádár Ildikó-
val bérelt közös lakást, és nagyjából 
minden szabad percét a csapattársai-
val töltötte. Így aztán én is.

Nem a szexklubból 
jöttek...

Nem állíthatjuk, hogy kezdetben 
dicsfényben és országos érdeklő-
dés mellett, de az idillihez közeli 
hangulatban, barátságban peregtek 
a napok. A vezér és kapus, Fied-
ler Adrienne – már az 1978-as 
KEK-győztes keretnek is tagja volt 
– például rendre arra kérte a társait, 
hogy miközben ő igyekszik húsz gól 
alatt kapni, elöl próbáljanak ennél 
többet lőni, mert akkor meglesz a 
győzelem. Maradjunk annyiban, 

FIN_026-033_ZF_1809_Kezisek_7.indd   27 22/08/18   12:44



28  /  zöld&fehér

z&f / CÍMLAPSZTORI

nem mindig sikerült, az 1987-es 
bronzérem után a következő baj-
nokságokban 6., 9., 7. és 12. helyen 
végzett az FTC. A már akkor is 
kopottas „faházban” két-háromszáz 
néző előtt zajlottak a hazai mecs-
csek; akadt néhány okostojás, aki 
csak azért járt ki, hogy a lányokat 
ócsárolja, „kedvenc” beszólásomra 
máig emlékszem, így hangzott: „Mi 
van, hol voltatok éjszaka, hogy lépni 
se tudtok? Szexklubban?”
Tanúsíthatom, ott aztán soha. 
Amikor utólag Fiedler Adrienne-t 
arról kérdeztem, emlékszik-e, hogy 
a későbbi sikerekhez viszonyítva 
hogyan viselte az akkori időszakot, 
így válaszolt:
„Annak ellenére, hogy akkor nem 
voltunk túl sikeresek, mindig 
nagyon jól éreztem magam az 
aktuális csapattársaimmal, akiknek 
a barátsága, a velük végzett közös 
munka nagyon sokat jelentett. 
Hiába hívtak bárhova, fel sem 
vetődött bennem, hogy máshova 
kellene igazolnom. Azok után sem, 
hogy jóval később a Fradiban nem 
volt szükség rám. A mai napig 
őrizgetem a debreceni szerződés-
tervezetet, eszerint három hónap 
alatt több pénzt kerestem volna 
ott, mint itt egy egész évben. Azt 
viszont sehol nem kaphattam volna 
meg, amit a Ferencvárosban: olyan 
barátokat szereztem, akik most is 
meghatározók az életemben.”

Családias, sőt testvéri 
összhang 

Sőt, Adrienne a húgát, a balszélső 
Erikát is maga mellett tudhatta. 
Különösen az indításoknál volt 
érezhető közöttük az irracionálisan 
szoros kötődés; a lövés még a Fradi 
kapujára szállt, de Era már tudta, 
hogy Adri védeni fog, azt is érezte, 
mikor nem pattan ki róla a labda, 
ami pár másodperc után már ott 
volt az ő kezében, mert a nővére 
becsukott szemmel is odavarázsolta 
volna.

Erika tizenhét évet töltött az 
FTC-ben. Az 1981–98 közti fél 
emberöltőről szinte képtelenség pár 
mondatban mesélni, e tárgyban 
folytatott legutóbbi beszélgetésünk 
így zanzásítható:
„Pontosan tudtam, hol a helyem a 
csapatban. Nem voltam olyan nagy 
tehetség és egyéniség, mint néhány 
csapattársam, és ezt egyáltalán nem 
rossz szájízzel mondom. Nem jó 
szó, hogy kiszolgáltuk, talán inkább 
kiegészítettük a csapat meghatározó 
játékosait. Így, együtt lehettünk si-
keresek. Soha nem fogom elfelejteni, 
hogy azon a napon, amikor az első 
tévés meccsünket játszottuk a Va-
sassal, indultam a szokásos kávézá-
sunkra – ami éppen akkortól vált 
szokásossá, babonából, mert nyer-
tünk –, mentem a Keleti pályaud-
varnál az aluljáróban, � gyeltem az 
embereket, és azon gondolkodtam, 
vajon este nézni fogják-e a meccset a 
televízióban? Az élmények és azok a 
társak, akikkel együtt volt szeren-
csém ezt az egészet végigélni, a mai 
napig részei az életemnek. A közösen 
eltöltött idők a pályán és a pályán 
kívül minden szempontból fontosak 
voltak ahhoz, hogy mára az legyek, 
aki vagyok. Még mindig nagyon jó 
érzés hallani az idősebb szurkolók-
tól, hogy ők is ugyanígy emlékeznek 
arra a csapatra, arra a társaságra, 
amelyet mi alkottunk. Lehet, hogy 
ma több nagy egyéniséget látni, vi-
szont az az egység, ami minket akkor 
jellemzett, már csak nyomaiban van 
meg a mai csapatokban. Mi sokkal 
fontosabbak voltunk egymásnak, 
ennek is köszönhető, hogy a keve-
sebb extra tudású játékossal felálló 
Ferencvárossal is négyszeres magyar 
bajnokok lettünk.”
A két extraklasszis, az olimpiai és 
vb-ezüstérmes, Európa-bajnok 
Kökény Beatrix és Pádár Ildikó 
akkoriban a földkerekség bármely 
klubjába elszerződhetett volna, 
de bárki kereste is őket, a konkrét 
anyagi ajánlatig sem jutottak el 
soha. Nem volt az a vonzás, amely 
kiszakíthatta volna őket természetes 

Fiedler 
Erika...

Fiedler
Adrienne...

Kökény 
Beatrix...
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A két extra klasszis, 
az olimpiai és vb-
ezüst érmes, Európa-
bajnok Kökény 
Beatrix és Pádár 
Ildikó akkori ban 
a föld kerekség 
bár mely klubjába 
elszer ződhetett 
volna, de bár  ki 
kereste is őket, 
a konkrét anyagi 
ajánlatig sem jutot-
tak el soha
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közegükből. Pedig egészen máshon-
nan és máskor jöttek. „Párduc” ti-
zenhét éves, ismeretlen játékosként, 
„Köke” huszonhárom esztendősen, 
bajnokként, a válogatott irányító-
jaként. Az ugrás tehát Ildikónak 
volt meredekebb, de a rá jellemző 
rendíthetetlenséggel vitte a lécet. 
Íme, az ő múltidézése:
„Egy Eger–Fradi i�  meccsen fedeztek 
fel, persze örömmel jöttem. Koráb-
ban nem is gondoltam rá, hogy egy-
szer talán nagy csapatban játszom 
majd, vagy hogy válogatott leszek. 
Talán mert a falunkból, Kömlőről 
ez nagyon távolinak látszott, talán 
mert nem is tudtam, mennyi van 
bennem. A Fradiban az új edzővel, 
Németh Andrással egyre jobb csapat 
és nagyon összetartó közösség alakult 
ki, de amikor 1993-ban megnyertük 
a kupadöntőt a Vasas ellen, az még 
szokatlan érzés volt. Az Elektromos 
csarnokából, mert ott rendezték a 
mérkőzést, autókkal jöttünk vissza 
ünnepelni, és útközben többen is ki-
kiabáltak az ablakon, hogy emberek, 
Magyar Kupa-győztesek lettünk! 
Aztán csodálatos évek jöttek.”

Köke volt és maradt 
a főnök

Amelyek máig tartanak, hiszen 
Pádár Ildikó az FTC utánpótlásának 
edzője. Csakúgy, mint Fiedler Erika, 
Szarka Éva, Tóth Beatrix, a kapuso-
kat trenírozó Fiedler Adrienne, Őze 
Beáta. A „főnökük” pedig Kökény 
Beatrix, aki jó ideje ugyancsak 
ősfradista. Nem csak a szurkolók 
szemében, ő is annak tartja magát:
„Igen, egyértelműen. Nagyon 
nehezen igazoltam ide az Építőktől, 
szerettem ott lenni, a Fradi ráadásul 
ősi ellenfélnek számított. Úgyhogy 
nehezen szántam rá magamat, vi-
szont életem legjobb döntését hoztam 
meg. Nem gondoltam, hogy még egy-
szer olyan közegbe kerülhetek, mint 
az Építőknél, aztán nem is olyanba 
kerültem, hanem még jobba. Itt még 
sokkal több élmény ért, a barátsága-

im is mind fradista barátságok. Egé-
szen különleges társaság jött össze, 
mindenki azon csodálkozott, hogy 
a szabad időnket is együtt töltjük, 
együtt járunk nyaralni is. Ezt azóta 
sikerült tovább fokozni, mert húsz 
év elteltével még mindig így van. 
Ilyenkor nagy rajtam a nyomás, és 
egyre fokozódik, mert folyamatosan 
palacsintát kell sütnöm, az egykori 
csapattársak gyerekei ezt már meg-
követelik. Egy százas sorozat már 
csak az alap.”
A nyaralásokról még valóban köte-
lező szót ejteni. 1993-ban Olaszor-
szágban, Jesolóban kezdődött. Még 
nem volt internet, nemhogy okos, 
de „buta” mobiltelefon sem, a teljes 
napot és a fél éjszakát beszélge-
téssel, játékkal, együtt töltöttük. 
Németh András játékmesterként 
úgy készült fel a különféle vetélke-
dőkre, mintha BL-döntőt kellene 
vezényelnie, a külső szemlélő szá-
mára a tét is körülbelül akkorának 
tűnt. Én például házasságom egyik 
legsúlyosabb válságát éltem azon a 
páros bocsabajnokságon, amelyet 
már megnyertünk, de feleségem 
erősködött, hogy ő még eldobja az 
utolsó golyót, amivel kipöckölte az 
enyémet a győztes pozícióból, így a 
dobogóról is leszorultunk.
Pedig ez a parti is vérre ment. Ez 
a társaság, ha bármiféle vetélke-
désről volt szó, a küzdelemben 
meg tudott feszülni, de képes volt 
tökéletesen lazítani is. Amint azt 
egyszer Németh András találóan 
megjegyezte, meccset olykor vesz-
tettek, de bankettet soha. A boglári 
Fradi-üdülőben vagy egy Lellén 
kibérelt magánházban ugyancsak 
emlékezetes napokat, heteket töltöt-
tünk, és bevallhatom, ezeket ritkán 
úsztuk meg szárazon. E tekintetben 
az 1994-es labdarúgó-vb egyik 
meccsének közös megtekintése 
jelentette a csúcsot; nem nevezem 
meg az illetőt, ki volt az, de a szü-
netben e szavakat súgta a fülembe: 
„A nigériaiak gólját tényleg ketten 
fejelték, ugye? Neeem? Akkor nagyon 
nagy baj van.”

Pádár 
Ildi...

Szarka
Éva...

és Tóth
Beatrix

ma együtt az FTC női 
kézilabda- szakosztályának 
edzői garnitúráját alkotják
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MESTERNÉGYES
Az 1990-es évek közepének aranykora MK-trófeá-
val és bajnoki ezüsttel kezdődött. Az Elektromos 
csarnokában rendezett kupadöntőben a Fradi azt 
a Vasast múlta felül 12-8-ra, amelytől infarktusos 
bajnoki fináléban kapott ki. A valamely fél második 
győzelméig tartó párharc első felvonásán az angyal-
földiek büntetőpárbajban kerekedtek felül 
a Népligetben, második nekifutásra ugyanígy nyert 
az FTC a Fáy utcában. A mindent eldöntő harma-
dik összecsapást – a pályaválasztó Ferencváros 
hozzájárulásával – a Budapest Sportcsarnokban 
rendezték, ahol a szokatlan környezetet, a soha nem 
látott tömeget, a kilencezer szurkolót a rutinosabb 
Vasas viselte jobban, így megnyerte a bajnokságot. 
Mind máig utoljára, és onnantól négy éven át 
a Ferencváros tarolt. A lebonyolítási forma ismét 
klasszikusra váltott, és az oda-visszavágós kör-
mérkőzés a legjobbnak kedvezett. 1994-ben ez 
30 mérkőzésen mindössze egy vereséggel és két 
döntetlennel még csak egy pont előnyt jelentett 
a Debrecen előtt, 1995-ben következett a száz-
százalékos bravúr, de az azutáni két szezonban is 
mindössze egy, majd két vereség csúszott be, így 
valósult meg e „mesternégyes”.
A nemzetközi porondon elmaradt a beteljesülés. 
Pedig 1994-ben máris a KEK-döntőig hatolt a 
csapat, és a Walle Bremen elleni, hazai 23-21 után 
a brémai visszavágó 50. percében idegenben is két 
góllal, azaz összesítésben néggyel vezetett, végül 
mégis a németek csikarták ki a 24-21-es sikert.
Ezután a Bajnokok Ligájának veselkedett neki 
négyszer a társaság. Elsőre, 1994/95-ben ismét a 
Walle Bremen állta útját, a Fradi a csoportkörben 
kétszer kapott ki, mindkétszer a németektől, de 
ezzel meg is rekedt a harmadik helyen. Egy évre rá 
még mindig csak két négyes alkotta a főtáblát, és 
az FTC egyetlen vereséggel másodikként zárt a Hypo 
mögött, ám mivel a két csoportelső vívta a döntőt, 
lemaradt róla. 1995/96-ra tizenhatosra bővült a 
mezőny, a csoportelső FTC a negyeddöntőben simán 
búcsúztatta el a norvég Trondheimet, ám az elődön-
tőt elgörcsölte és 27-24-re, 23-19-re elveszítette 
a dán Viborggal szemben. 1997/98-ban a csoport 
harmadik helye jelentette a végállomást. 1998 
novemberében pedig a KEK-nyolcaddöntő, ezzel ez 
az aranykor is lezárult.
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BAJNOKOK
A Ferencváros 1994–97 között 
négy bajnoki címet nyert, alább 
azon játékosok neveit idézzük fel, 
akik rövidebb-hosszabb ideig vagy 
mindvégig részesei lehettek e 
diadalsorozatnak:
Fiedler Adrienne, Fiedler Erika, 
Kertész Klára, Kókai Erzsébet, 
Kökény Beatrix, Krammer Mária, 
Kulcsár Gyöngyi, Lőwy Dóra, Meny-
hárt Rita, Olasz Mária, Őze Beáta, 
Pádár Ildikó, Pádár Margit, Szarka 
Éva, Takács Gabriella, Tóth Beatrix, 
Vavrik Hajnalka, Farkas Andrea, 
Farkas Ágnes, Becz Mariann, Hoff-
mann Olga, Horváth Lenke, Kerner 
Krisztina, Siti Eszter, Brigovácz 
Nikoletta, Győrffyné Horváth Ildikó, 
Kántor Anikó, Kovásznai Andrea, 
Pásztor Zsófia, Veszeli Judit.
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Olyan nagyon nagy baj azért szeren-
csére soha nem volt. Vagy ha ritkán 
mégis, akkor törtek elő az igazi pozitív 
energiák. Jelesül, amikor Farkas Ági 
Viborgban iszonyatos bokatörést szen-
vedett, és eszméletlen kínok közepette, 
a derékszögbe befordult lábfejével 
hordágyon vitték le a pályáról, a porig 
sújtott társak előbb heroikus hajrával 
döntetlenre mentették a mérkőzést, 
majd hazatérve a lakásunkon olyan 
telefonos délutánt töltöttek el a dániai 
kórházban rekedt „Farival”, hogy 
kínomban már azt találtam mondani: 
„Azért ne felejtsétek el, hogy még él.”
Farkas Ágnes a maga klasszisával, 
különutasságával, jól rejtegetett, 
ám érzékeny lelkével üde és egyedi 
színfolt volt, de az ihletett közeg 
őt is a maga képére formálta. Erről 
Fiedler Adrienne ekképpen mesélt:
„Fari magának való szerzet volt, a 
közös dolgokból különösebben nem 
vette ki a részét, de azért egészen ki 
sem maradt belőlük. Ő külön téma; 
mi négyen voltunk igazán jóban, a 
húgommal, Pádár Ildivel és Szarival 
(Szarka Éva), és akárhova mentünk, 

Fari mindig jött velünk. Poénból 
mondtuk is neki, hogy ő a púpunk, 
de ezen is jól elszórakozott. A többiek 
is simán beilleszkedtek, de pontosan 
tudtuk, kiket fogadunk magunk közé.”

Ma is mindig együtt

Adrienne volt az első, aki 1995-ben 
elhagyta a Fradit, illetve inkább a Fradi 
hagyta el őt. De hosszú évekkel később 
ismét egymásra találtak, és ma már 
újra a Népligetben tölti a minden-
napjait, Kökével, Párduccal, Erával, 
Szarival, Totyával, azaz Tóth Beával. Ez 
az FTC női kézilabda-szakosztályának 
edzői garnitúrája 2018-ban, kereken 
negyed századdal az első közös diadal, 
az 1993-as MK-győzelem után.
Nemrég egyik régi törzshelyünkön 
vacsoráztunk, amikor betoppant a 
Debrecen egykori technikai vezetője. 
Hitetlenkedve ránk meredt, majd 
rögvest telefonálni kezdett, és ezt 
hadarta: „Vili, ezt nem hiszed el, lejö-
vök a Volánba, erre ott ül a Pádár, a 
Szarka, meg a két Fiedler. Hát ezért 
vertek meg ezek mindig minket.”
És ezért történt meg júliusban, a juni-
or vb idején ugyancsak Debrecenben, 
hogy a feleségem nyakába ugrott egy-
kori játékosa a serdülő válogatottból, 
és azt mondta neki: „Lokista vagyok, 
de ha lesz gyerekem, biztos a Fradiba 
fogom vinni kézilabdázni, mert ott 
vannak a legjobb edzők.”
És ha rajtuk múlik, ott is maradnak. 
Fiedler Era nem is kertel:
„Néha elgondolkodom azon, milyen 
jó lenne egyszer majd innen nyug-
díjba menni. Egyelőre nem is tudom 
elképzelni az életemet másképpen, 
mint ahogyan ma zajlik.”
Ezzel Pádár Ildi is egyetért:
„A gyerekek, ha viccelődni akarnak 
velem, már Párduc néninek hívnak, 
de ezt is szeretem. Az utánpótlás az 
én világom, nagyon sok örömet nyújt. 
Nemcsak a szakma, hanem az is, hogy 
próbáljuk átadni azt a fradizmust, 
amit mi is kaptunk, a magunkévá tet-
tünk, és viszontlátjuk az eredményt. 
Erre igazán büszke vagyok.”

Ez a társaság, ha 
bármi féle vetélke-
désről volt szó, a 
küzdelemben meg 
tudott feszülni, de 
képes volt tökélete-
sen lazítani is. Amint 
azt egyszer Németh 
András találóan meg-
jegyezte, meccset 
olykor vesztettek, 
de bankettet soha
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Alighanem sokat kell még foglal-
kozni a lelkekkel a Ferencváros 
U19-es labdarúgócsapatánál. 
Mivel a magyar labdarúgás után-
pótlásrendszerében nincs U18-as 
bajnokság, az igencsak hányat-
tatott tavaszon túljutott tavalyi 
U17-es keretből sokan egyből ide 
kerültek.
„Noha végül sikeresen megőrizte 
első osztályú tagságát az U17-es 
együttesünk, azt elmondhatjuk, 
hogy nem volt számukra valami 
diadalmenet a tavasz, épp ezért 
még erősen megtépázott a mostani 
U19-es csapat – adott helyzetje-
lentést az utánpótlás-igazgató, 
Prukner László. – Sajnos két-há-
rom válogatott szintű játékosun-
kat nem tudtuk megtartani, őket 
elcsábították tőlünk, így látok még 
hiányposztokat. Az U19 eredmé-
nyessége nem számít bele a klub 
bentmaradásába, de a csapatnak 
kötelessége erősíteni a Ferencváros 
hírnevét. Továbbá fontos, hogy az 
egyének megmutassák magukat, 
hiszen a menedzserek és az edzők 
azt nézik, hogy kit tudnának bele-
illeszteni a saját csapatukba, ezért 
nélkülözhetetlen, hogy erősítsük a 
játékosok egóját, hogy közelítsük 
őket a felnőtt futballhoz, az ottani 
gondolkodáshoz, elvárásokhoz.”
Lisztes Krisztián vezetőedző, illetve 
a segítője, Máté Roland törekvése 
szembetűnő, és egybecseng Prukner 
szavaival: a két tréner az edzéseken 

Ugyan a klub labdarúgó-utánpótlásának sorsát nem befolyásolja az U19-es 
csapatunk eredményessége, ez a legidősebb korosztály, ez van leginkább a 
kirakatban, ezért elvárás itt is van: erősíteni kell a Ferencváros hírnevét.

A HÍRNÉV A TÉT
Szöveg: SCHLEINIG ÁDÁM

Hiába illeti szinte mindenki kritikával az utánpótlás labdarúgó-bajnokság verseny-
kiírásait, a 2018/2019-es idényre változatlan maradt a rendszer. Pontosabban egy 
változás történt a három legidősebb korosztálynál: a felnőttek között bajnok Videoton 
U16-os, U17-es és U19-es csapata kiesett a másodosztályba, a helyét pedig a Diós-
győr vette át.
A szezon augusztus 25-én (már jóval lapzártánk után) kezdődött a Budapest Honvéd, a 
DVSC-DLA, a feljutó DVTK, az ETO, a címvédő Illés Akadémia, az MTK, a Puskás Akadé-
mia és a Ferencváros részvételével. A csapatok négy kört játszanak, a szezon végén 
az U16-os és az U17-es csapatok összesített eredménye alapján az utolsó helyezett 
klub  kiesik, továbbá az U17-es bajnokságban a legrosszabb, még ki nem eső együttes 
osztályozót játszik a másodosztály második helyezettjével – a tét az oda-visszavágós 
összecsapáson szintén mindhárom korosztály sorsa.

A VIDI HELYETT A DIÓSGYŐR

U19
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A nagy 
meccseken, 
még a rosz-
sz kereszt-
labdák után is 
megtapsolják, 
biztatják egy-
mást, higgyé-
tek el, hogy 
sokat számít

szinte ötpercenként hívja fel rá a 
fi gyelmet, hogy a hiba benne van a 
játékban, nem szabad, hogy törést 
okozzon.
„Ricsi, előfordul, hogy rossz az átvé-
tel vagy a passz, semmi gond nincs, 
csak egyből támadj vissza, próbáld 
visszaszerezni a labdát – magyaráz-
ta játékosainak Lisztes Krisztián az 
egyik edzés szünetében, nem sokkal 
később pedig a következő szavak-
kal próbálta felrázni a társaságot: 
– Nézzétek meg a nagy meccseket, 
még a rossz keresztlabdák után is 
megtapsolják, biztatják egymást, 
higgyétek el, hogy sokat számít.”
Épp egy péntek délelőtti, kife-
jezetten rövid edzésen fi gyeltük 
az U19-eseket. A rövidség oka a 

fáradtság volt: a vezetőedző még a 
mozgás kezdete előtt jelezte, hogy 
látja a holtpontot, ezért ezúttal 
szokatlanul kevés időt töltenek csak 
a pályán, de cserébe elvárja min-
denkitől, hogy ezt a szűk egy órát 
maximálisan tolja meg, lépjen ki a 
komfortzónájából.
Az edzés aztán úgy is nézett ki, 
ahogy Lisztes ígérte, rövid mozgás-
koordináció-képzést követően kettő 
csoportban cica következett, mielőtt 
a labdatartó gyakorlatokra váltott 
volna a társaság. A cicázáshoz 
annyit feltétlenül hozzá kell még 
tenni, hogy Máté Roland is beszállt 
a játékba, és komoly szerepet is 
vállalt – egyrészt a trükkös megol-
dások próbálgatása miatt viszony-
lag sokszor került a kör közepére, 
másrészt, ha viszont ott volt, példát 
mutatva vetette magát a labdaszer-
zésbe. Ha kellett, becsúszott, vagy 
épp sprintelt azért, hogy hozzá 
tudjon érni a labdához, máskor meg 
minden rutinját bevetve már akkor 
bekiabálta, hogy „out!”, amikor a 
labda még csak csípte a vonalat.
A labdatartásnál már Roland is 
kívülről fi gyelt és irányított, így azt 
is nagyon gyorsan észrevette, ha túl 
passzív volt valamelyik fél.
„A labdatartás csupán arra való, 
hogy előkészítsük vele a mélységi 
passzt, az nem fér bele, hogy csak 
oldalra meg hátrafelé passzoltok! Le-
gyen ott a gondolat a fejekben, hogy 
előrefelé veszem át a labdát, hogy 
lehetőség szerint minél gyorsabban 
jussunk el a támadózónába.”
Az intelmek befogadást nyertek, a 
trikó nélküli csapat például kifeje-
zetten szépen dolgozott együtt, még 
a passzok hangja, a labda puff anása 
is elárulta az értő fül számára, hogy 
az utóbbi fél percben bizony jó 
ritmusban, hiba nélkül járt a labda. 
Jött is Lisztestől a tapssal meg-
spékelt dicséret, majd nyújtáshoz 
vezényelte játékosait. Ahogy ígérte, 
rövid és pörgős edzés volt, s talán 
a srácok is kiadtak magukból min-
dent – az összkép azért, reméljük, 
lesz még ennél jobb is.
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Prukner László az előző idény végén vette át Theo Schneider helyét és lett a Ferencváros labdarúgó-
szakosztályának utánpótlás-igazgatója. A Zöld & Fehér előző számában olvashattak a korábban a felnőtt 
csapatunk vezetőedzőjeként is tevékenykedő szakember Fradihoz kötődő emlékeiről és filozófiájáról is. 

Ezúttal, túl az ismerkedés fázisán, helyzetjelentés következik.

AMIRE 
AZ UTÁNPÓTLÁS

FELKÉSZÍTHET

Szöveg: SCHLEINIG ÁDÁM

Tekintve az előző idény labda-
rúgó-utánpótlási eredményeit, 
azt mondhatjuk, kemény fába 
vágta a fejszéjét Prukner László. 
Bármennyire is fájó, a Ferencvá-
ros korosztályos csapatai messze 
lemaradtak a legjobb akadémiák-
tól, és az új utánpótlás-igazgatótól 
várjuk, hogy újra fejlődési pályára 
állítsa a rendszert. 
„Mi tagadás, akad teendő – 
mondta a szakember. –  Az első 
időszak azzal telt, hogy igyekeztem 
megismerni az eddigi struktúrát, 
feltérképezni a feladatokat, a mun-
kaköröket, majd az adminisztrá-
ciós munkát végzőktől kezdve a 
pénzügyeseken át a pályamunká-
sokig mindenkinek, aki hatással 
van az utánpótlásra, felvázoltam a 
munkamorálomat.”
Az első komolyabb beszélgetések 
összdolgozói értekezleteken való-
sultak meg, Prukner László ezeken 
jelölte ki az új irányvonalakat.

„Különböző okok miatt néhányan 
egyből felmondtak, a helyükre új 
kollégákat kellett keresnem, majd 
ki kellett jelölni az edzői stábokat, 
akik az adott korosztályt viszik. 
Ezt követően minden korcsoport-
nak tartottam egy szülői értekez-
letet, túl vagyunk már jó néhány 
edzői konferencián, augusztus 
11-ig leadtuk a Double Pass jelen-
tést a Ferencváros elmúlt három 
és fél évéről, és közben kidolgoztuk 
az adott korcsoportok képzési 
menetrendjét, amely az egyéni és 
a csapatképzésre is vonatkozik. 
Ezekhez kapcsolódik majd az or-
vosi és az erőnléti stáb, valamint a 
pszichológus anyaga – így áll össze 
a Ferencváros következő, hosszabb 
időszakra programozott képzési 
struktúrája.”
A szülők egyöntetűen pozitívan 
fogadták az új igazgatót és az 
általa szabott kritériumokat is, 
például azt, hogy ne látogassák 

az edzéseket, hiszen az ideá-
lis munkához fontos, hogy a 
gyerekek kizárólag az edzőkre 
figyeljenek.
„Cserébe havonta kétszer nyílt 
edzést tartunk, ahova bejöhetnek 
és fi gyelemmel kísérhetik a gyer-
mekük fejlődését, ezek után pedig 
az edzők mindig fogadóórát adnak 
majd. Szeretném, hogy folyamatos 
legyen közöttünk a kommunikáció, 
hiszen így nem érhetik meglepeté-
sek sem a szülőt, sem a gyermeket. 
Azt is elmondtam nekik, hogy nem 
lehet mindenkiből felnőtt Fradi- 
játékos. Az a célunk, hogy piacké-
pes futballistákat neveljünk, hogy 
tudjanak egzisztenciát teremteni, 
ez minden, amire az utánpótlás 
felkészíthet.”
A tervek szerint az edzők is csa-
patban dolgoznak majd.
„Mindenkinek bele kell tennie a 
közösbe a szellemi termékét, így 
mindenki a magáénak érezheti a 
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Mindenkinek 
bele kell ten-
nie a közös-
be a szellemi 
termékét, 
így mindenki 
a magáénak 
érezheti a 
koncepciót, és 
abban bízom, 
hogy ezzel 
mindenki még 
nagyobb oda-
adással vesz 
majd részt a 
munkában
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koncepciót, és abban bízom, hogy 
ezzel mindenki még nagyobb oda-
adással vesz majd részt a munkában. 
Az edzőknek a lehető legalaposabban 
ismerniük kell azt a korosztályt, 
amellyel dolgoznak, hogy megfelelő 
döntéseket tudjanak hozni. Például 
arról, hogy valakit átigazoljunk-e, 
avagy elengedjünk. A képzés mellett 
fontos a nevelés, a fegyelem, a fra diz-
mus megteremtése és a személyiség 
fejlesztése is – ebben az edzőknek is 
feladatuk van a csapatokkal dolgozó 
pszichológusok mellett.”
A kérdés már csak az, hogy mikor 
lehet eredménye Prukner László 
munkájának?

„Itt nem az én munkámról van 
szó, hanem az egész közösségéről, 
amely az utánpótlásért felel, nem 
szeretném magam kiemelni sem 
felfelé, sem más irányba. Ha sta-
bilizáljuk a működést, megteremt-
jük a szükséges munkamorált, a 
képzés mellett a nevelésben is részt 
veszünk és megkapjuk a szülők tá-
mogatását, akkor az első fél évben 
megtettük, amit megtehettünk. 
Nagyjából ennyi idő kell annak a 
megállapításához is, hogy az adott 
korosztályhoz delegált edzők a 
megfelelő helyen dolgoznak-e. Ha 
ezzel megvagyunk, újabb pipát 
rakhatunk majd ki.”
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Két mérkőzést játszott le az NB II-es 
labdarúgó-bajnokságban lapzár-
tánkig a Ferencváros � ókcsapata, a 
Soroksár, és mindkét összecsapáson 
győzni tudott. Az első fordulóban 
az újonc Tiszakécskét múlták felül 
idegenben Lipcsei Péter vezetőedző 

� ai, akik a 63. percben szerezték az 
első találatot, majd meg sem álltak 
négyig. A második fordulóban 
Balmazújvárosban vendégeskedett 
a Soroksár, és a tavaly még NB 
I-es csapat otthonából is elhozta a 
három pontot.
– A tavalyi bajnokságban nagyon 
jól szerepeltünk. Összességében a 
nyolcadik helyet értük el, de a pontok 
zömét, 35-öt tavasszal szereztük, 
amivel a tavaszi szezonban a har-
madik helyen végeztünk. Az volt a 
szempont, hogy az új idényre minél 
inkább együtt tartsuk a csapatot, 
ami sikerült is, így összesen öt játé-
kost igazoltunk – mondta el Lipcsei 
Péter.
A fradista legenda kitért arra is, 
hogy mivel az előző évad június 
3-án ért véget, rövid szünet után 
öt hetük volt a felkészülésre, ami 
nagyon jól sikerült.

– Egy hetet Szlovéniában, Mari-
borban töltöttünk, ahol nagyon jó 
mérkőzéseket játszottunk a román 
Voluntari FC és a horvát Slaven 
Belupo ellen. Mindkét meccsen gól 
nélküli döntetlent értünk el, ami ko-
moly eredmény, hiszen első osztályú 
csapatokról van szó – fogalmazott 
Lipcsei Péter.
A felkészülés utolsó meccsén a 
Soroksár a szintén másodosztá-
lyú, akár kis MTK-nak is nevez-
hető újonc Monorral játszott, és 
kikapott 2-0-ra. A vereséget a 
bajnokságban kijavította a csapat, 
ráadásul a Monor egyáltalán 
nem nevezhető könnyű ellen-
félnek, hiszen a tavaly még NB 
I-es Vasastól szoros meccsen, egy 
hajrában kapott góllal bukott el 
2-1-re a nyitó fordulóban, utána 
viszont hazai pályán megverte 
a Siófokot.

VILLÁMRAJTOT VETT
A SOROKSÁR
A felkészülés és a bajnoki rajt alapján az 
látszik, hogy várhatóan idén is a tabella 
első feléhez tartozhat majd a Soroksár 
labdarúgócsapata az NB II-es bajnokságban. 
Lapzártánkig ugyan még csak két fordulót 
rendeztek meg, de ezeken a gárda hat pontot 
szerzett. Lipcsei Péter vezetőedző kemény 
munkát és a meccs végéig küzdő, koncentráló 
csapatot ígér.

Szöveg: BORSODI ATTILA
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Elmondtam a � úk-
nak, az NB II-ben 
végig, 90 percen 
keresztül nagyon 
kell koncentrálni, 
de még a hosszab-
bításban is muszáj 
mindenkinek össz-
pontosítania. A leg-
több mérkőzésen 
ugyanis nüanszok 
döntenek, ez így 
volt tavaly is, és így 
lesz most is

Lipcsei Péter a villámrajt ellenére azt 
mondta a játékosainak, hogy bár szép 
két győzelemmel, hat megszerzett 
ponttal kezdeni a bajnokságot, senki 
ne ájuljon el magától. Már csak azért 
is fontos, hogy rend legyen a fejekben, 
mert a soroksári pálya felújítása miatt 
– a pályafűtést építik ki és gyeptéglákat 
tesznek le – a csapat az első hat fordu-
lóban ötször idegenben játszik.

– Már tavaly is elmondtam a � úk-
nak, az NB II-ben végig, 90 percen 
keresztül nagyon kell koncent-
rálni, de még a hosszabbításban 
is muszáj mindenkinek összpon-
tosítania. A legtöbb mérkőzésen 
ugyanis nüanszok döntenek, ez 
így volt tavaly is, és így lesz most 
is. Kitűzött cél idén nincs, tavaly 
a tíz között kellett végeznünk, ami 
sikerült is, de most legfőképpen az 
a cél, hogy a tehetséges � atal játé-
kosok minél komolyabb terhelést 
kapjanak és játékban legyenek. 

Persze azért szeretnénk ebben 
a szezonban is minél jobban szere-
pelni – mutatott rá a Soroksár 
vezetőedzője.
A csapat keretéhez idén is több, a 
Ferencvárostól kölcsönbe érkező 
játékos tartozik, akik a Soroksárban 
rutint tudnak szerezni, és közben 
segítik a másodosztályú gárdát a 
minél jobb szereplésben.

– Derekas Zoltán, Kundrák Norbert és 
Lakatos István már itt van velünk, de 
várjuk, hogy Csernik Kornél is csatla-
kozzon. Ő még a Fradinál van, mert 
sok a sérült, és ezért egyelőre számíta-
nak rá. Jelezték ugyanakkor, hogy ha 
felépülnek a sérültek, akkor Kornélt is 
visszakapjuk. Ezt a helyzetet elfogad-
tuk, mert természetesen a Fradi az első, 
de Kori is azzal jár jól, ha hozzánk 
csatlakozik, mert egy � atal labdarúgó-
nak szüksége van a folyamatos játék-
lehetőségre, amit nálunk megkaphat 
– hangsúlyozta Lipcsei Péter.
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A pénztárca manapság 
státuszszimbólumnak 
számít. Sejteti, hogy 
mit rejthet a belseje 
és nagyjából képet ad 
a tulajdonosáról.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: K E N E S E I  A N I K Ó

pénztárca

Money, Money,

O’NEILL BELLROY HIGH LINE

TOMMY HILFIGER

FINSHLEY & HARDING  

40  /  zöld&fehér
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O’NEILL 
11 990 Ft

dockyard.hu

SAMSONITE 
PRO-DLX 4S 

16 990 Ft
samsonite.hu

TOMMY HILFIGER 
21 990 Ft

vangraaf.com

FTC 
6990 Ft
shop.fradi.hu

AKZENT 
6900 FT
webmall.hu

BELLROY HIGH LINE 
22 900 Ft
mayfairselection.hu

FINSHLEY & HARDING 
LONDON 
3990 Ft
vangraaf.com

Money
FTC

SAMSONITE  

AKZENT

DIVAT / z&f
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DAKINE  

SPRINGFIELD   

Hasitasi 
újratöltve!

Az övtáska igenis 
lehet menő, csak 
jól kell a szettünkhöz 
párosítani. Ezek 
a praktikus kiegészítők 
a sportostól egészen 
a high fashionig 
beszerezhetőek, 
de biztosan akad 
a régi dolgaink között 
is 1-1 viseltes darab.

övtáska

SPRINGFIELD SPRINGFIELD 

DAKINE

GUCCI  

EASTPAK  
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HERSCHELCATERPILLAR

HUGO BOSS

PRADA

SPRINGFIELD 
5995 FT

myspringfield.com

DAKINE CLASSIC 
7200 FT

store13.hu

HERSCHEL 
SUPPLY CO. 

SIXTEEN 
10 853 FT

footshop.hu

ADIDAS AC 
7998 FT

shopalike.hu

EASTPAK 
SPRINGER 

6990 FT
60mph.hu

CATERPILLAR 
EARTHLINE 
7440 FT
ecipo.hu

GUCCI 
1250 USD
shopittome.com

PRADA 
CROSSBODY 
509 EURÓ
lyst.com

HUGO BOSS 
40 990 FT
hugoboss.com

HERSCHELHERSCHEL

PRADA

ADIDAS

DIVAT / z&f
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4 4  /  zöld&fehér

z&f / ZÖLD SZALON

TISZTA FORRÁS
Szöveg: BALLAI ATTILA

ehéz pontosan megbecsülni a júliusi, debreceni 
junior női kézilabda-világbajnokságon megnyert 
aranyérem értékét, de a győzelem ténye mellett an-

nak módja, a csapat kisugárzása is döbbenetes hatásokat keltett 
ország-, vagy inkább „nemzetszerte”. Ennek igazolására hadd 
idézzem csak egy erdélyi barátom sms-ét: „Sírva néztem, hogy a 
magyar csajok mennyire átszellemülten, tele torokból énekelték a 
Himnuszt Debrecenben. Van remény, van magyar jövő!”  
Ha e fennkölt érzést, gondolatot begyömöszölöm a kézilabda 
keretei közé, az állítás akkor is érvényes. És mivel ez az írás a 
Zöld & Fehér magazinban jelenik meg, tegyük hozzá: köszönhe-
tően jelentős részben a Ferencváros játékosainak. A vb All-star 
csapatába is beválasztott Háfra Noéminek és Faluvégi Dorottyá-
nak, a másik remek szélsőnek, Márton Grétának, valamint a 
Népligetből kikölcsönzött két kapusnak, Hlogyik Petrának és 
Suba Sárának.
Az augusztusban, Lengyelországban zajló i� úsági Eb-n szereplő, 
lapzártánkkor ígéretesen haladó magyar csapat két kulcs� gurája, 
Bánfai Kíra és Tóth Nikolett ugyancsak fradista. Öt plusz kettő, 
hét játékos, csak azért nem mindjárt egy komplett kezdőhetes, 
mert két-két kapus és jobbszélső is akad közöttük. Ettől azonban 
még remélhetőleg sokszor nemesfémekre váltható értéket hor-
doznak az FTC és a magyar sport számára.
Ezek a gyerekek, a felnőttkor küszöbére ért lányok nem csak 
úgy „teremtek” a Népligetben, nem is egy szerencsés széláram-
lat sodorta őket össze. Hanem kiszemelték, a Ferencvárosba 
vonzották, és ott tudatosan, szakértelemmel, szívvel és lélekkel 
kézilabdázóvá és fradistává nevelték őket. Jelentős részben azok, 
akikről magazinunk e számának címlapsztorija szól: az 1990-es 
évek aranygenerációjának idoljai. A szülői házból hozták vagy 
társaiktól, elődeiktől kapták örökül a fradizmust, a klub, a sport-

ág, a csapat, egymás szeretetét, és azt adták csorbítatlanul tovább.
Például három junior világbajnoknak. Akik már elhivatott 
sportolóként és fradistaként nőttek fel; ha az itt eltöltött évek 
nemcsak az izmaikban és az agyukban, hanem a lelkükben is 
kitörölhetetlen emléket hagytak, ők egy kategóriával jobb autóért 
soha nem fogják elhagyni második családjukat, a Ferencvárost. 
Ez nem a� éle, a felhők felett lebegő illúzió, hanem tapasztalat; 
aki „csak” fradistává, de klasszissá nem érett, és a felnőtt keretbe 
nem fér be, rendre úgy távozik, hogy azt hiszi, nem csak a pálya-
futásának, a világnak is vége szakadt.
Ami szerencsére nem igaz, hiszen a Fradin kívül is van élet. De 
belül azért valóban egészen más. Ez ráadásul egyáltalán nem ké-
zilabdás sajátosság, vízilabdában most még nagyobb szerep hárul 
a klubra. Idén tizennyolc év után lett újra bajnok az FTC, viszont 
huszonkilenc éve nem szerepelt ilyen gyatrán az Eb-n a váloga-
tott, mint júliusban, Barcelonában. A magyar pólónak a Fradival 
együtt kell újjáépülnie – még ha olykor rövid távon érdekellentét 
is állhat fenn klub és nemzeti együttes között –, mert ha nem szü-
letnek olyan Isten adta tehetségek, mint Kásás Tamás, aki járt a ví-
zen, vagy Kiss Gergő, aki az ellenfél komplett bekksorával a hátán 
is képes volt gólt lőni, akkor nincs más, mint tanulni – és tanítani. 
Hogy legalább az elsajátítható elemekben álljuk a versenyt.
Újabb halmazállapotot váltva, a száraz és a víz után jégen, hokiban 
is ez a feladat. Mindenütt minden adott ahhoz, hogy a Ferencvá-
ros nevelő egyesület legyen, a szó legnemesebb értelmében.
Nem az a küldetése, hogy ha egyszer egy bőkezű szponzor vagy 
szélhámos pénzmosó jóvoltából rászakad az inkák kincse, akkor 
rögvest BL-t nyerjen, aztán egy évre rá nyomtalanul porladjon 
szét. Hanem az, hogy a nemzet csapata legyen. Egyrészt megtar-
tó, összetartó erő a Kárpát-medencében, másrészt állandó tiszta 
forrása a mindenkori magyar válogatottnak.

Ezek a gyerekek, a felnőttkor küszöbére ért lányok nem csak 
úgy „teremtek” a Népligetben, nem is egy szerencsés szél-
áramlat sodorta őket össze. Hanem kiszemelték, a Ferenc-
városba vonzották, és ott tudatosan, szakértelemmel, szívvel 
és lélekkel kézilabdázóvá és fradistává nevelték őket
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Nem csupán terméket adunk,
hanem komplex
Genezis Technológiát!

BŐVÜLÉS  ÚJ ÜZLETÁGAK  KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK

www.genezispartner.hu • Nitrogénművek Zrt.

Vetőmag
• Saját portfólió

• Piacvezető termékek

• Kiemelkedő ár/érték

 arány

• Kiváló minőség

Kertészet
• Országos lefedettség

• Kiváló minőségű magyar

 termékek

• Költséghatékony,
 termelőknél bizonyított
 technológiák

• Megoldások szőlő,

 gyümölcs és zöldség

 kultúrákban

Műtrágya
• 85 éves szakmai

 tapasztalat

• Korszerű gyártástechnológia,

 megbízható termékminőség

• Minden igényt kielégítő

 termékválaszték

• Versenyképes árak

• Saját gépjármű flotta, rugalmas

 kiszolgálás

• Vevői igények

 gyors kiszolgálása

• Piacvezető és

 helyettesítő termékek

• Alternatív megoldások,

 komplex védelem

• Termésbiztonság

• Költséghatékony gazdálkodás:

 Nagyobb haszon!

Növényvédelem

Szaktanácsadás
• Nagyüzemi, kisparcellás és 

 kertészeti kísérletek hálózata

• Több mint 10 éves tapasztalat

• Legkorszerűbb tápanyag-

 utánpótlási technológiák

• Talajmintavétel, 

 levélanalízis,

 terménybevizsgálás

 szolgáltatások

Terménykereskedelem
• Biztonság

• Rugalmasság

• Versenyképes ár

• Mindennapos kapcsolat



46  /  zöld&fehér

z&f / KÉZILABDA

Három világbajnokkal állhat fel a 2018/19-es idényben az FTC-Rail Cargo 
Hungaria női kézilabdacsapata, és ehhez egyetlen norvég vagy francia légióst 
sem kellett szerződtetnie. Meg kellett viszont nyerni júliusban, Debrecenben az 
U20-as, junior vb-t, és a diadalból oroszlánrészt vállalt a Fradi három játékosa, 
Háfra Noémi, Faluvégi Dorottya és Márton Gréta.

Szöveg: BALLAI ATTILA

Világbajnok csapatot korábban egy-
szer ünnepelhetett a magyar kézilab-
dázás: az 1965-ös németországi tornán 
női válogatottunk nyerte az aranyat, a 
kapuban Rothermel Annával, a későb-
bi „Potyi” nénivel, Elek Gábor édes-
anyjával. Az FTC jelenlegi mesterének 
2018-ban aztán három „lánya” ért el a 
junioroknál hasonló sikert; ők persze 
nem vér szerinti gyermekei, legfeljebb 
zöld-fehér vér szerintiek.
Legutóbbi számunk lapzártájának 
pillanataiban, július 14-én született 
meg a diadal Debrecenben, ezért egy 
hónapja épp csak a tényt közölhettük, 
így most Háfra Noémi révén pár 
mondatban felidézzük azt a tündökle-
tes két hetet:

VB-GYŐZELEM 

HÁROM 

FRADISTÁVAL

ZÖLD-FEHÉR
VÉR SZERINT
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Nem feldol-
gozni kel-
lett, mert 
az minden-
kinek ment, 
hanem meg-
élni, ami 
fantaszti-
kus volt

„Lenyűgözött minket a tömeg és az 
a szeretet, amit kaptunk, bajnoki 
és BL-meccseken sem tapasztaltam 
még ilyet. Ugyanakkor ez nem 
nyomta agyon a csapatot, kizárólag 
pluszenergiát adott. Beszéltünk erről 
egymás között, de nem feldolgozni 
kellett, mert az mindenkinek ment, 
hanem megélni, ami fantasztikus 
volt. Vova (Golovin Vlagyimir 
szövetségi edző – a szerk.) remekül 
felépítette számunkra a versenyt, 
mindig csak a következő feladattal 
foglalkoztunk, nem azzal, hogy mi 
lesz a torna végeredménye. Meccsről 
meccsre készültünk. Amikor bejutot-
tunk a döntőbe, az már más érzés 
volt, kézzelfogható közelségbe került 
a végső siker. Mondtam is magam-
nak, hogy nem lehet a döntőben 
veszíteni, nem lehet, hogy éppen itt 
bukjunk el. Szinte megszállt minket 
egy olyan energiatöbblet, amivel 
végigjátszottuk a második félidőt és 
hat góllal győzni tudtunk.”
Szép volt, jó volt, szerencsére igaz 
is volt. Kérdés, mennyit lehet és 
kell mindebből megőrizni a szürke, 
munkás hétköznapokon, a felnőtt 
keret felkészülése, majd a küszöbön 
álló bajnoki és BL-szezon során. 
Ezt kérdeztük Faluvégi Dorottyától, 
akit Háfra Noémivel együtt a junior 
vb All-star csapatába is beválasztot-
tak. „Csibe” szokásához híven korát 
meghazudtolóan érett, már-már 
� lozo� kus mélységű választ adott:
„Nagyon jó érzés néha visszaeresz-
kedni a nosztalgiába, de annyi min-
den történt már a vb óta, pörögnek 
az események. Persze egészen más 
volt így újrakezdeni, hogy világ-
bajnokok lettünk, és nem mondjuk 
nyolcadikok, mindenki nagy öleléssel 
fogadott minket itt, a Fradiban is. 
De most más feladatok jönnek, ezért 
is vigyázni kell arra, nehogy belera-
gadjak az emlékezésbe.”
Faluvégivel és a másik világbajnok 
szélsővel, Márton Grétával is az Elek 
Gyula Arénában, az Érd ellen 29-25-
re megnyert felkészülési mérkőzés 
után beszélgettünk. Nem is nekünk 
kellett megkezdeni a múltidézést, 

megtették ezt a szurkolók, akik 
autogramot kértek Grétától, és az 
ehhez remekül szolgáló fotón termé-
szetesen a három „aranyos” leányzó 
képe ragyogott. Gréta készségesen 
körmölt, és közben azt mondta:
„Nagyon jólesett a vb után az egy 
hét pihenő, aztán az is, hogy nem 
mindjárt napi két edzéssel kellett 
kezdenünk a Fradiban, mint a töb-
bieknek, hanem eggyel. Vártam már, 
hogy visszatérjünk, és nagyon jó 
volt, hogy minket is ugyanígy vártak. 
Bennünk vannak még a vb-meccsek, 
a lendület is, meg az érzés is, az is, 
hogy nyertünk, így könnyebb volt 
visszarázódni.”

A junior keret számos tagja eseté-
ben érdemi kérdés, mire mennek 
majd a klubjaikban, felnőttként a 
jövőben, de a Ferencvárosban erre 
már az előző idény feleletet adott. 
Mindhárom játékos végig szerepet 
kapott a hazai és a nemzetközi 
porondon is, ami összesen negyven 
bajnoki és BL-mérkőzést jelentett, 
ezekhez jött még a Magyar Kupa. 
Ősztől ugyanez a terhelés várható, 

ami tehát nem lesz ismeretlen. 
Illetve az újonnan érkezőknek 
részben igen. Például a Buducs-
noszt Podgoricából szerződtetett 
huszonkét esztendős jobbátlövőnek, 
a montenegrói válogatott Djur-
djina Malovicsnak is. Ő eddig csak 
hazájában, gyakorlatilag „egycsapa-
tos” bajnokságban kézilabdázott, de 
elméletben felkészült a népligeti és 
magyar módira, érdeklődésünkre 
legalábbis kijelentette:
„Amikor felvetődött, hogy a 
Ferencvárosba igazolok, az első 
dolgom az volt, hogy felhívtam 
Makit (Marija Jovanovicsot, a 
montenegrói átlövőt, aki kis híján 

két évet töltött a Fradiban), és 
megkérdeztem, mire számítsak. 
Ő azt mondta, csak jóra, nagyon 
pozitív energiák vannak ebben a 
klubban, jó a csapat, a társaság, 
az edző, a környezet. Hallgattam 
rá, és örülök neki, mert igaza lett. 
Nagyon jól érzem itt magam.”
Nem csoda. Mindjárt három 
világbajnokkal kézilabdázhat egy 
csapatban.
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Szöveg: SCHLEINIG ÁDÁM

„Ricsi és DD választ csapatot, stratégiai játék 
lesz, úgy igazoljatok…” – mondta Horváth Attila 
vezetőedző, majd széles mosollyal az arcán 
várta, mi sül ki abból, hogy csak a keretek 
kialakítását követően mondja el a szabályokat. 
Debreczeni Dávid, vagyis DD a tuti recept 
szerint igyekezett főzni, úgy okoskodott, hogy 
gyors emberre mindenképp szükség van, ezért 
elsőre „megvett” két szélsőt, Szakály Benedeket 
és Pálos Gábort, aztán úgy vélte, az irányító, 
Mikita Bence esze is győzelmet érhet. Ancsin 
Gábort és Schuch Timuzsint is sikerült még 
csapatába csábítania, mielőtt a tréner ismertet-
te, hogy a játék értelmében az ellenfél kapujából 
kell úgy áthozni a labdákat a sajátba, hogy az 
a játékos, akit ott megérintettek, mindaddig az 
ellenfél térfelén ragad, amíg egy társ „meg nem 
menti” az érintésével.
Stratégiai állóháború vette kezdetét, mert elsőre 
lehetetlen vállalkozásnak tűnt érintetlenül 
áthatolni az ellenfélen, aztán szépen lassan 
megértették a játékosok, hogy itt bizony együtt-
mozgásra és áldozatra van szükség. Elvégre, 
amíg egy megindulót ketten-hárman próbáltak 
elkapni, addig átmenetileg szellősebbé vált a te-
rület, ezt kihasználva pedig már el lehetett érni 

Óriási elszántsággal készült a nyár során a szezonra 
férfi kézilabdacsapatunk, amelyet edzés közben les-
tünk meg. A mentalitás és a csapategység ránézésre 
rendben van a fiúknál. A sok mosoly mellett öldöklő 
párharcokat, feszült koncentrációt és hatalmas győzni 
akarást is láthattunk.

JÓNAK TŰNIK 
A KOMBINÁCIÓ
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Egészen pro�  
mentalitás ez 
– amíg lehet, jó-
kedvűen nevet-
gélve, egymást 
zrikálva folynak 
az edzéspercek, 
ahogy viszont 
vége a bemelegí-
tésnek, élesre 
vált mindenki

a hatosig – meg utána vissza a saját 
kapuig. A trikó nélküliek eleinte 
értetlenül álltak a trikósok fölénye 
előtt, bármivel is próbálkoztak, 
Bali Richárdék mindig emberfö-
lényt alakítottak ki.
„Esküszöm, mintha többen lenné-
nek, na, várjatok, megszámolom. 
Hé, ne már, ők kettővel többen 
vannak…” – kiabálta Pálos Gábor 
Horváth Attilának, aki nevetve 
nemes egyszerűséggel annyit felelt: 

„Mi közöm hozzá? Ti osztottátok el 
a csapatokat!”
A létszám nagy nehezen kiegyen-
lítődött, hogy aztán ettől meg-
erősödve a hosszú lefolyású játék 
végén épp Pálos vagánysága hozza 
meg a sikert a sárga csapatnak, 
nem is csoda, hogy a csapatkapi-
tány-helyettes hangosan ünnepelte 
a győzelmet.
A bemelegítés következő fázisa, a 
kapusok belövése még hasonlóan 

laza hangulatban telt, ahogy azonban Horváth 
Attila az edzés első komoly gyakorlatához 
vezényelte a � úkat, egy csapásra megváltozott a 
légkör. Egészen pro�  mentalitás ez – amíg lehet, 
jókedvűen nevetgélve, egymást zrikálva folynak 
az edzéspercek, ahogy viszont vége a beme-
legítésnek, élesre vált mindenki. Na, ez nem 
azt jelenti, hogy végképp eltűnik a mosoly az 
arcokról – például Debreczeni Dávid megszó-
lalásaival, grimaszaival különösen sokszor tesz 
a jó hangulatért –, sokkal inkább azt, hogy a 
párharcok keménysége, a koncentráció, az aka-
rat olyan, mint a mérkőzéseken, amikor pontok, 
helyezések múlnak minden gólon vagy védésen.
Három a három, négy a négy, majd négy védő 
az öt támadó ellen gyakorolt, a feladat célja 
egyértelműen a védekezés javítása volt.
„Ricsi, ülj le, sőt, mehetsz is az öltözőbe, neked 
elég volt, a csúcson vagy” – poénkodtak Bali 
Richárddal a többiek, miután egy óriási lövő-
csellel három védőt ugrasztott össze, majd még 
egy lepattintás után könnyedén lőtt a kiszolgál-
tatott helyzetben lévő kapus, Rade Mijatovics 
mellett a hálóba. Ricsi persze maradt, de annyit 
mindenképp elért a mutatványával, hogy a vé-
dekezés kicsit morcosabb lett, a fal rántott egyet 
magán, és a következő három támadást egy-
aránt visszaverte. Ettől Bozo Andjelics gőzölt 
be, és érzéseit teátrális mozdulatokkal fejezte 
ki. Jó volt látni kézilabdázóinkon a maximaliz-
must, hogy egy átlagos hétközi edzésen is szá-
mít a gól, számít a jó megoldás, számít egyetlen 
hiba is, mert ez a mentalitás vezet eredményre. 
Sokszor, sok helyen rácsodálkoztunk már, hogy 
abból válik általában klasszis, sikeres sportoló, 
aki még a sör-virsli meccseken is megfeszül a 
győzelemért.
Fér�  kézilabdázóink edzésén az utolsó feladat a 
hat a hat elleni játék volt, amely a lerohanások 
kivitelezésére, illetve az azok elleni védekezés 
fejlesztésére fektette a hangsúlyt.
„Vedd észre, hogy hova érnek vissza később, és 
vidd oda a támadást!” – kiáltotta elvárását a 
vezetőedző az utolsó támadás előtt. A zárószó 
Ancsiné lett, óriási kapufás gólt ragasztott 
a hosszú felsőbe, fogadta a pacsikat, majd 
levette magáról a megkülönböztetőt. A 
feszült koncentrációt lassan elhagyhatták a 
játékosok, és a hangulat néhány perc alatt 
máris olyanná vált, mint amilyen az edzés 
elején volt tapasztalható: kis bohóckodás, kis 
ugratás, sok nevetés. S mivel a jó mentalitás 
mellett valódi minőség is van a keretben, 
messzire mutat a kombináció.
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Szöveg: SCHLEINIG ÁDÁMRitkán szokás rögtön a konklúzióval 
indítani, de most kivételesen ezt tesszük: 
Klivinyi Kinga és Debreczeni Dávid 
harmonikus párkapcsolatának az a titka, 
hogy mindketten végtelenül életvidám, 
pozitív személyiségek. A két ferenc-
városi kézilabdázó őszintén és felettébb 
bolondosan mesélt a kapcsolatukról és 
az együttélés rejtelmeiről.

A Ferencváros érdeme megkerülhe-
tetlen Klivinyi Kinga és Debreczeni 
Dávid kapcsolatában: a nyáron 
költöztek közös háztartásba, azután, 
hogy mindketten a Fradihoz iga-
zoltak... Mégis szaladjunk vissza öt 
évet az időben, amikor Dávid még 
Gyöngyösön, Kinga pedig Érden 
kézilabdázott.
„Az egyik barátnőmet kísértem el a 
Gyöngyös meccsére 2013 áprilisá-
ban, mert ott játszott a párja, ekkor 

Közös otthon
zöld-fehérben

láttuk Dáviddal egymást először. 
Elkezdtünk beszélgetni, aztán nem 
sokkal később a személyes találkozót 
is összehoztuk egy buliban” – idézte 
fel Klivinyi Kinga.
Majd párja vette át a szót: „Abszolút 
én voltam a kezdeményezőbb, de 
nagyon gyorsan megtaláltuk a közös 
hangot, biztos elcsábítottam a kis� ús 
sármommal… Persze ez csak vicc, 
de valóban emlékszem mindenre, és 
tényleg hamar egymásra találtunk.”
A helyzetet ugyanakkor nehezítette 
a távolság, valamint az is, hogy a 
nyár elején Dávid három hétre a 

NAGYON 
GYORSAN 

MEGTALÁLTUK 

A KÖZÖS 
HANGOT
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junior világbajnokságra utazott 
Bosznia-Hercegovinába.
„Nekem dolgom volt, amire összpon-
tosítani kellett, de Kinga csak várt 
itthon, amit ő különben is nehezeb-
ben visel a lelkialkatánál fogva – 
folytatta Dávid. – Nekem a távkap-
csolattal sem volt igazán gondom, 
mert hét közben mindkettőnknek 
megvolt a saját feladata, az edzés, 
az erősítés, a gyógytorna vagy bármi 
más, szerdánként és hétvégente 
azonban szinte mindig találkoztunk.”
Öt éven át tartott a szerda–szom-
bat ritmus – közben Dávid 2016 
nyarán Balatonfüredre igazolt –, 
és olyannyira jól működött, hogy 
mire Budapesten egy háztartásba 
költöztek, addigra már jegyesként 
tehették mindezt.
„Az együttélés olyan, mint amilyen-
nek vártuk, vagy talán még picit jobb 
is” – mondták egyetértésben. Aztán 
Kinga így folytatta: „A nyarakat ed-
dig is együtt töltöttük, szóval óriási 
újdonságot nem jelent a szituáció, 
de mégiscsak közös háztartásban 
vagyunk, meg kell beszélni, hogy mit 
főzzünk a héten, mikor vásároljunk 
be, közös a takarítás, a kutyasétál-
tatás, egyeztetnünk kell ezekről, de 
eddig jól megoldottuk.”
Aztán gyorsan hozzáteszik nevetve, 
hogy jó lenne, ha a takarítás való-
ban közös feladat lenne, merthogy 
az Dávid gyenge pontja…
„Bármit megcsinálok, inkább kipa-
kolom a mosogatógépet, bevásárolok 
vagy leviszem Daisyt sétálni, de ta-
karítani nem szeretek. Ugyanakkor, 
hiába mondja Kinga, az nem igaz, 
hogy ő főz többet” – veti közbe.
Az óriási nevetés után Kinga még 
azt is hozzátette, hogy Dávid biz-
tosan azért érzi fölényben magát a 
konyhában, mert éppen a beszél-
getés hetében kétszer is ő készített 
vacsorát. A programok, közös 
teendők szervezésénél már nagyobb 
az egyetértés.
„Mindig előre egyeztetünk, főleg a 
felkészülés alatt, hiszen ilyenkor több 
az edzés – avat be szakmai rejtel-
mekbe Kinga. – Egyébként ebben az 

időszakban kevesebbet mozdulunk ki 
otthonról, hiszen rettenetesen fárad-
tan érünk haza, nincs már igazán 
erőnk arra, hogy elmenjünk moziba 
vagy valamilyen egyéb programot 
szervezzünk, máskor viszont meg-
esik, hogy DD gondol egyet és felhív 
napközben, van-e kedvem ehhez 
vagy ahhoz.”
A hosszú évek alatt az is kialakult 
már, hogy egy-egy meccs után 
kinek mit szabad mondani.
„Dávid rosszul viseli, ha kritizálom, 
úgyhogy vagy csak annyit mondok 
neki, hogy ügyes volt, vagy ha nem 
volt az, akkor semmit. Ő se szokott 
engem értékelni, de olyan volt már, 
hogy a segítségét kértem, például, 
hogy a védekezéshez adjon néhány 
jó tippet, de a támadásba nem szól 
bele, furcsa is lenne, hiszen ő beálló, 
én meg átlövő vagyok” – folytatta 
Kinga.
A beszélgetés végéhez közeledve 
főszereplőinket megpróbáltuk ki-
zökkenteni a komfortzónájukból, és 
azt próbáltuk kicsalni belőlük, mit 
tartanak párjuk legrosszabb tulaj-
donságának. Jelentjük, Dávid nem 
hagyta magát, gondolkodás nélkül 
rávágta, hogy Kinga egyetlen rossz 
tulajdonságát sem tudná felidézni, 
Kinga ellenben hosszas unszolás 
után bevallotta, nem bánná, ha a 
vőlegénye kicsit gyakrabban elpa-
kolna maga után.
„Az a legjobb DD-ben, 
hogy mindig kedves, 
mindig tisztelettudó 
mindenkivel, és azt 
is szeretem, hogy 
vicces. Fontos, hogy 
megnevettessen, hogy 
vidámak legyünk, 
és persze otthon is 
szívat mindig a 
hülyeségekkel, de jó 
ez így” – tette hozzá 
ellensúlyozásul.
A Fradinak is jó ez így. 
A nyáron nemcsak két 
kiváló sportolóval, hanem két 
pozitív és vidám személyiséggel is 
gazdagodott.

Bármit megcsi-
nálok, inkább 
kipakolom a 
mosogatógépet, 
bevásárolok 
vagy leviszem 
Daisyt sétálni, 
de takarítani 
nem szeretek
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FRADI-CSALÁD. SOKSZOR GONDOLNAK ÍGY MAGUKRA 
A FRADISTÁK. EZEKEN A HASÁBOKON KEDVES HÍREKET, 
KULISSZATITKOKAT ÁRULUNK EL AZ FTC SPORTOLÓINAK, 
EDZŐINEK, SŐT AKÁR SZURKOLÓINAK AZ ÉLETÉBŐL. 

Szöveg: KOCZÓ DÁVID

Davide Lanzafame két éve él feleségével, Claudiával, 
valamint három lányukkal, Sofiával, Elizabettával és 
Ana-Joellel Magyarországon. A Ferencvároshoz nyáron 
csatlakozott olasz támadó a Honvéd után a Fradiban is 
vezéregyéniség lenne. Otthon más a helyzet…
– Nem én hordom a nadrágot, de ez nem is fontos nekem. 
Imádom mind a négy lányt, tele van szeretettel az 
otthonom. Nagyon szeretjük Budapestet, a gyerekekkel 
rendszeresen látogatjuk a helyi állatkertet és cirkuszt – 
mondja Davide.

NÉGY LÁNY 
GYŰRŰJÉBEN

Szöveg: KOCZÓ DÁVID

CSALÁDBAN

FRADI-CSALÁD. SOKSZOR GONDOLNAK ÍGY MAGUKRA 

CSALÁDBAN

MARAD

tele van szeretettel az otthonom”

„Imádom mind a négy lányt,

HAGYMAPUCOLÁS
ÚSZÓSZEMÜVEGBEN
A Ferencváros világbajnoki ezüstérmes úszója, 
Verrasztó Dávid végzettsége szerint szakács. 
Dávid egyelőre nem dolgozik a szakmájában, 
szabadidejében viszont szívesen tartja szinten 
főzőtudományát.
– Az úszáshoz hasonlóan a szakácsmesterség is 
családi örökség: nagypapám a Béke Szállóban 
volt főséf. Ő kicsit jobban főzött nálam... A főzés 
hasonlít az úszáshoz, rengeteg munkát kell bele-
fektetni, hogy igazán jó legyen benne az ember. 
Na meg a hagymapucoláshoz is szükséges az 
úszószemüveg…
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Botka Endre testvérei, Dávid és Krisztián, valamint az 
édesapa, Endre egyaránt autóversenyzők. Labdarúgónk 
így egyszerre volt könnyű és kényes helyzetben, amikor 
csapatépítés gyanánt gokartversenyen feszültek egymás-
nak játékosaink.

– Ha nem nyerünk, lehet, hogy a bátyám haza se engedett 
volna többet, s kitagad a családból. A többiek az elején pró-
bálták a gokartra fogni a fölényünket, de aztán belátták, kijött 
a tudás… – mondta a győzelem után Botka, akinek Sigér 
Dávid és Bőle Lukács volt a csapattársa a házi versenyen.

  CSALÁDI  
  ÖRÖKSÉG

ő kicsit jobban főzött nálam...”
„Nagypapám a Béke Szállóban volt főséf,

a bátyám haza se engedett volna többet”

„Ha nem nyerünk, lehet, hogy
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Női labdarúgócsapatunk a szakágban nagy-
hatalomnak számító Egyesült Államokból 
igazolt: Sophie Cortes a Las Vegas-i egyetem 
csapatától érkezett Magyarországra. A tech-
nikás játékos a futballpályán kívül is célokat 
tűzött ki maga elé.
– Sokat szeretnék utazni a meccsek között, 
minél jobban megismerni ezt a nagyszerű 
országot és a magyar kultúrát. A helyi konyha 
különlegességeit is kipróbálom. A kürtőskalács 
nagyon ízlik: kimondani jóval nehezebb, mint 
elfogyasztani! 

KIMONDHATATLANUL  
SZERETI A KÜRTŐSKALÁCSOT

Lévay Petra a legjobb úton halad 
afelé, hogy a 2020-as paralimpián 
triatlonban képviselje Magyaror-
szágot és a Ferencvárost. A Fradi 
végtaghiányos paratriatlonistája a 
sportban és a civil életben is segíti a 
sorstársait. 
– A Végtaghiányos Gyermekekért 
Alapítvány kuratóriumi elnöke va-
gyok. Próbálok jó példával elöljárni, 
hogy megmutassam, kis kézzel is 
lehet hatékonyan kerékpározni, 
úszni, futni, és egyáltalán, boldog 
életet élni!

kipróbálom”

              Kis kéz,  
nagy szív

„A helyi konyha különlegességeit is

hogy megmutassam”
„Próbálok jó példával elöljárni,
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Leandrónak már júliusban elkezdődött 
a 2018/19-es idény, rutinos labdarú-
gónk gyerekeinek ekkor még a szünidő 
fele hátravolt. Szeptembertől viszont 
már a tanév várja az ötödiket kezdő Bi-
ankát és az immár harmadikos Alexet.
– Általában a feleségem viszi őket 
iskolába, de ha úgy alakul a csapat 
programja, akkor egyszer-egyszer én 
megyek velük. Az osztálytársaikkal is 
rendszeresen találkozom, mégis min-
den egyes alkalommal rám csodálkoz-
nak, és úgy kérdeznek a fociról, mintha 
először látnának élőben – meséli Leo.

A Ferencváros férfi tornacsapatát, 
sőt a magyar válogatottat is erősíti 
az egyesült államokbeli Texasban 
született Ryan Sheppard. A 22 éves 
tornász – nővéréhez, Austinhoz 
hasonlóan – magyar származású 
nagymamája révén versenyez ma-
gyar színekben.
– Három-négy éves, kicsit duci 
óvodás voltam, amikor édesanyám 
beíratott tornázni. A Ferencváros-
nál szakmailag remek körülmények 
között készülhetek Janik Pali bá 
kezei alatt, s a magyartudásomat is 
igyekszem napról napra fejleszteni.

AMERIKÁBÓL JÖTTEM

kicsit duci óvodás voltam”
„Három-négy éves,

örülnek Leónak”„Az osztálytársak is

IRÁNY 
AZ ISKOLA
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Clearaudio 
Innovation Wood
15 500 USD
Az optikai sebesség- 
szabályozó és az infravörös-ér-
zékelő közös munkájának hála, 
stabil sebességgel 
pörög a korong az Innovation 70 
mm-es akriltányérján.
clearaudio.de
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Újra lemezen dívik zenét hallgatni, a streamszolgáltatók maximum utazáshoz biztosítják 
a muzsikát a vájtfülűek számára. Érdemes a szülőktől, nagyszülőktől elkérni a régi masinát, 

vagy beszerezni egy csúcsmodellt.

Welcome back
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Marantz TT-15S1
499 990 Ft
A prémiumszéria legújabb analóg 
lejátszója masszív, ébenfa testet, 
akrilgyanta vázszerkezetet és 
kifi nomult stílust kapott. A 3 cm 
vastagságú, fekete fi lcbevonatú 
akril lemeztányér, a masszív 
alumíniumlábak és a korszerű 
kerámia csapágy teszi lehetővé 
a váz rezonanciájának majdnem 
teljes mértékű kiküszöbölését.
marantz.hu

Pro-Ject RPM 1 Carbon + Ortofon 2M RED
149 000 Ft
Palacsintasütő formát kapott az audiofi l lemez-
játszó. Három magas fényű színben dobták piacra, 
de a hangszedőtartó mindegyiknél pirosban 
pompázik.
streamaudio.hu
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Crosley Cruiser Deluxe Turquoise
32 900 Ft
Valószínüleg csak nagyon különleges esetben viszi majd magával 
nyaralni ezt a hordozható lejátszót, mert ha megtalálta otthonában a 
helyét, az már a lakás tartozéka lesz. 
muziker.hu
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Sony PS-HX500
149 999 Ft
Játssza le a fájlokat otthonában, 
útközben vagy autójában! 
Egyszerűen csatlakoztassa 
számítógépéhez USB-kapcsolat 
segítségével a bakelitlemezeket, 
mert a beépített Phono EQ 
erősítő képes az analóg lemezek 
DSD 5,6 MHz formátumba való 
átalakítására.
sony.hu

Ricatech RMC82 All in 1
45 900 Ft
Egy kis nosztalgia kombinálva a 
mai technológiával. A klasszikus 
külsejű lemezjátszó 3 állítható 
lejátszási sebességet és 4 az 
1-ben vonalkimenetet kapott 
(USB, FM/AM rádió, line in).
muziker.hu

Dyvanox karbonszálas 
lemeztisztító kefe
3990 Ft
Ha már bakelit, akkor vigyázzunk 
is rá! A lemez lejátszása előtt 
és után is érdemes használni a 
kefét, majd 1-2 évente érdemes 
lecserélni azt. 
streamaudio.hu
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Power Dynamics 
PRC100 12” 
titánium koffer 
18 290 Ft
A belső, habos térben akár 
100 lemez is kényelmesen elfér 
egymás mellett. Optimálisan 
védve vannak a porral és nedves-
séggel szemben, az ergonomi-
kus fogantyú gondoskodik 
a kényelmes szállításról.
electronic-star.hu

zöld&fehér /  59
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Epoque 1909 retro audio 
rendszer
69 590 Ft
A  szép alakú „faszekrény” 
multimédiás sztereó 
rendszere lehetővé teszi, 
hogy felelevenítsük a 
bakelitlemezek korszakát és 
ügyesen átvezeti a kazettá-
kat és lemezeket a digitális 
korszakba.
electronic-star.hu
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VERRASZTÓ

400-on parádés 
úszással győzött 
a nagy rivális, 
a hazai meden-
cében úszó Max 
Litch� eld előtt

HARMADIK 
IGAZSÁGA
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Kísérleti jelleggel augusztusban nem 
pusztán úszó, hanem hét sportágat 
magába foglaló, úgynevezett multisport 
Európa-bajnokságot rendeztek. A 
kontinensviadal központi helyszíne 
a skóciai Glasgow volt, ahol a vizes 
(úszó, műúszó, műugró, nyílt vízi úszó), 
valamint triatlon, torna, evezős, illetve 
kerékpáros számokat, továbbá a gol-
fozók csapatversenyét rendezték meg. 
Berlin volt a másik bázis, ahol az atléták 
versenyeztek.
A Ferencvárosi Torna Clubot két sportág-
ban hat versenyző – tornában Babos Ádám,
Boncsér Krisztián és Ryan Sheppard, 
úszásban Biczó Bence, Verrasztó Dávid, 
illetve nyílt vízen Székelyi Dániel – 
képviselte. Érmet előzetesen inkább az 
úszóktól remélhettünk, és nem is csalód-
tunk. De a tornászok is kitettek magukért 
a csapatban elért 11. hellyel, a juniorok 
között pedig a fradista Balázs Krisztián 
nyújtón ezüstérmet szerzett.
A medencében egy potenciális bronz 
„elúszott” a szabályok miatt. Biczó Bence 
200 méter pillangón megnyerte az 
előfutamát, az 1:55.86-os ideje az egész 
mezőnyben a harmadik legjobb volt, 
ám éppen két magyar, Milák Kristóf és 
Kenderesi Tamás előzte meg, s a szabá-
lyok értelmében a döntőben egy nem-
zetből csak két ember szerepelhet, ezért 
Bence lemaradt a fi náléról. „Jó úszás 
volt, végre befértem 1:56 alá. Egy baj van 
ezzel: magyarként ebben a számban a 
harmadik idő sem elég semmire” – 
értékelt röviden és érthetően csalódot-
tan úszónk a futamokat követően.
A hosszútávúszó számokban 
Rasovszky Kristóf volt az Eb csillaga 
két arannyal és egy ezüsttel, mellette 
ott volt a mezőnyben a 10 kilométe-
ren magyar bajnok Székelyi Dániel is. 
Daninak összejött, amiért elutazott, 
tisztesen helytállt minden távon: 5 
kilométeren az előkelő 10. helyen ért 

Verrasztó Dávid tanítanivaló versenyzéssel nyerte meg a férfi 
400 méteres vegyesúszás döntőjét a glasgow-i Európa-bajnokságon, 
ezzel az FTC történetének 50. Európa-bajnoka lett.

Szöveg: BOLDIZSÁR MÁRTON

ARANYSZAVAK
„Az utóbbi időben sok érdekes 
dolgot mondtak rólam, amelyek 
megviseltek, de valami nem 
változik, még mindig kemény 
vagyok – kezdte Verrasztó Dávid 
győzelme utáni nyilatkozatát. – 
Nagyon örülök, hogy 30 évesen is 
bebizonyítottam magamnak, hogy 
ekkora tartás van bennem. 
A világbajnokság után azt hittem, 
itt a vége, de tudtam, hogy jó 
erőben vagyok, tudok küzdeni és 
az érzelmeimből erőt meríteni.”

célba, míg 10 és 25 kilométeren a 14. 
helyen zárt.
És akkor Verrasztó… Világbajnoki 
ezüstérmes klasszisunk címvédőként 
készült az Eb-re, de a viadal előtt nem 
ezért került a hírfolyamba. Ittas vezetés 
miatt elvették a jogosítványát, sőt emiatt 
a szponzori autóját is vissza kellett szol-
gáltatnia a szövetségnek. Nos, ahogy 
az ilyenkor lenni szokott, Dávid kapott 
rendesen a bulvársajtótól, és a közösségi 
médiában is célponttá vált. Az persze  
feledésbe merült, hogy a kontinens-
viadal előtt Gyurta Dániellel közösen 
képviselte a versenyzőtársak érdekeit 
a sportolói bizottság vezetőjeként az 
utazó keret összeállításakor, emellett a 
Fradiban is önszorgalomból rendsze-
resen segít jó barátjának, a legfi atalabb 
úszókat edző Betye Balázsnak mentális, 
stresszkezelő felkészítést tartani.
Dávid ebben a nehéz helyzetben is bizo-
nyította, hogy vérbeli sportember. 200 
vegyesen ugyan nem jutott döntőbe, 
de 400-on parádés úszással győzött a 
nagy rivális, a hazai medencében úszó 
Max Litchfi eld előtt. Dávid taktikusan 
versenyzett, hagyta Litchfi eldet elöl 
menni, de mellen már felzárkózott, az 
utolsó ötvenre pedig már némi előnnyel 
fordult rá, és végül fantasztikus záró 
hossz után elsőként csapott célba!
Nagyon-nagyon sokat jelentett ez a 
győzelem Dávidnak. A célba érés után 
kipattant a medencéből, és rohant a ma-
gyar csapathoz, úgy kellett visszaterelni 
a szokásos protokoll ösvényére…
Történt és történjen a jövőben bármi, 
azt senki sem veheti el Verrasztó Dá-
vidtól, hogy zsinórban harmadszor lett 
aranyérmes a 400 méteres vegyesúszás-
ban, ő minden idők legidősebb olyan 
úszója, aki világversenyen győzni tudott 
ezen a távon, továbbá ő a Ferencvárosi 
Torna Club ötvenedik Európa-bajno-
ka – a népligeti márványtáblán örökre 
hirdeti a dicsőségét.
Ki tudja, mindez talán a tokiói felkészü-
lésre is elég erőt adhat…Fo
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Szöveg: KOVÁCS DÁNIEL

Z&F  Vágyakozol vissza a medencébe?
Madaras Norbert: Egy-két dolog hiányozni 
fog majd, és ha elkezdődik a szezon, biztosan 
lesznek furcsa érzéseim a mérkőzések alatt, de 
az edzések nélkül azért megvagyok. Más lenne, 
ha otthon ülnék és semmi dolgom nem lenne, de 
nagyon elfoglalt vagyok, mert sok mindent kell 
intéznem.

Pályafutásának utolsó hónapjaiban még csak bele-
kóstolt a teendőkbe, a bajnoki cím megnyerésének 
másnapján pedig már bele is vetette magát új feladat-
körébe. Madaras Norbertet, ahogy korábban játé-
kosként, úgy a Ferencváros vízilabda-szakosz tályának 
vezetőjeként is hihetetlen eltökéltség jellemzi.

NÉGY-ÖT 
SAJÁT NEVELÉSŰ 
JÁTÉKOS KELL
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Játékosokat 
kell képeznünk 
a Ferenc-
városnak és 
a magyar vízi-
labdának. Ezt 
tartom a klub 
fő feladatának

Z&F  Ahogy látom a mindennap-
jaidat, a sportolás nem igazán fér 
bele a napirendedbe. Ilyennek 
képzelted a szakosztályelnöki 
pozíciót?
M. N.: Valamennyit azért próbálok 
mozogni, de a medencébe valóban 
nem igazán megyek be. A munkát 
szeretem, nagyjából ilyennek kép-
zeltem. Minden ügy befut hozzám, 
ezért nagyon hamar átláttam a 
szakosztály működését. Később lesz 
olyan, amit átadok másnak, legin-
kább azért, mert szeretnék többet 
szakmai dolgokkal foglalkozni, 
mégiscsak abban vagyok a legjobb.

Z&F  Mit tartasz a legfontosabb 
feladatodnak?
M. N.: A két felnőtt csapat dolgába 
nehezebb és nem is szerencsés 
beleavatkozni. Össze kell rakni a 
keretet, s onnan már az edzők fel-
adata, hogy mit hoznak ki belőle. 
Az utánpótlás alakulását viszont 
sokkal jobban tudom befolyásolni. 
Nagyon fontosnak gondolom az 
edzők kiválasztását, a nagyobb 
odafi gyelést és a szakmai egyez-
tetést. De nemcsak a klub, hanem 
az egész magyar vízilabda miatt 
is. Előbb-utóbb játékosokat kell 
képeznünk a Ferencvárosnak és a 
magyar vízilabdának. Ezt tartom a 
klub fő feladatának.

Z&F  Sok kritika érte az utóbbi he-
tekben a válogatott Európa-bajnoki 
szereplése kapcsán az utánpótlást 
is. Te milyennek látod a jövőt?
M. N.: Nehéz kérdés. Nem külö-
nösebben fényesnek, de semmi-
képpen sem menthetetlennek. 
Sok minden eldől a következő 
egy-két évben. Az látszik, hogy a 
világon semmi sem működik igazi 
profi zmus, odafi gyelés és megter-
vezett koncepció nélkül. Volt, aki 
elhitte, hogy a magyar utánpótlás 
csak úgy, ösztönből működhet, 
volt, aki nem, mégsem tett eleget 
érte. Most kiderült, hogy nem 
működik, mert a felnőtt váloga-
tottba nem tud elegendő számú 

meghatározó játékost adni. Nincs 
nagy baj, de az biztos, hogy minél 
előbb változtatni kell a dolgokon 
már klubszinten is. 

Z&F  Az is segítheti ezt a mun-
kát, hogy olyan klasszis csatla-
kozott az utánpótlásedzők közé, 
mint az olimpiai bajnok Varga 
Dániel, aki veled együtt vonult 
vissza. Jól gondolom?
M. N.: Segítheti, de alapvetően min-
dig nagyon sok múlik az edzőkön. 
Hogyan állnak hozzá, mennyi mun-
kát tesznek bele, milyen felkészültek, 
mennyire vannak képben a jelenlegi 
vízilabdát illetően. Szeretnék segíteni 
én is, és kitalálni például azt, hogy egy 
10–12 éves gyereknek mit és mennyit 
kell tudnia a vízilabdáról, hogyan 
kellene kinéznie fi zikálisan, és milyen 
gyakorlatokat kellene vele csináltatni. 
Tökéletesen felépített rendszerre van 
szükség, amelyben kulcsszerep hárul 
az edzőkre, mert ők csinálnak meg 
mindent a csapatoknál. 

Z&F  Eleget edzenek a fi atal 
magyar vízilabdázók?
M. N.: Nem látok bele más klubok 
munkájába, ezért inkább azt mon-
danám, hogy lehetne tudatosabban 
edzeni. Egy dolog az, hogy jól érezzük 
magunkat, de egy idő után már nem er-
ről szól a sport. Természetesen az is fon-
tos, hogy élvezzék a fi atalok a vízilabdát, 
de több fegyelemre van szükség. A 
legmagasabb szinten már-már robotok 
vannak, és az nyer, aki jobban és többet 
úszik, aki fi zikálisan erősebb, és emellett 
kevesebbet hibázik. Ha ezek az alapok 
nincsenek meg, akkor hiába vagy ügye-
sebb, vagy hiába érted jobban a játékot, 
esélyed sem lesz bebizonyítani. 

Z&F  A munka mellett mennyire 
fontos a fi ataloknál az eredmé-
nyesség? 
M. N.: Az elvégzett munka a leg-
fontosabb. Talán már az sem helyes, 
hogy minden hétvégén meccs van 
az utánpótlásban, hiszen ekkor még 
nem feltétlenül a meccsekre kell ké-
szülni. Ez persze nehéz kérdés, mert 
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Nekem is az a célom, 
hogy ne kettő, 
hanem négy-öt-hat 
ferencvárosi nevelésű 
játékos legyen a fel-
nőtt csapatunkban, 
és minél többen be-
kerüljenek a magyar 
válogatottba is 
néhány év múlva
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KÉT FRADISTA AZÉRT 
ÖRÜLHETETT AZ EB-N

Nem ahhoz szokott hozzá a magyar vízi-
labda-szurkoló az elmúlt 20 évben, hogy 
szenvedni lássa férfiválogatottunkat. A 
barcelonai Európa-bajnokságon a három 
világklasszisa (Varga Dénes, Hosnyánszky 
Norbert, Hárai Balázs) nélkül felálló 
együttes csak a nyolcadik helyen végzett. 
A kevés pozitívum közé sorolható, hogy 
Vámos Márton és Mezei Tamás mellett 
két saját nevelésű játékosunk is a 
keretben volt. Vogel Soma és Pohl Zoltán 
élete első nagy tornáján vett részt, és 
amikor lehetőséget kaptak Märcz Tamás 
szövetségi kapitánytól, akkor helytálltak.
Két ferencvárosi játékos így is arany-
éremmel térhetett haza. Az Európa-baj-
nokságot ugyanis a Sztefan Mitrovicsot 
és Nikola Jaksicsot is soraiban tudó 
szerb válogatott nyerte meg, miután a 
döntőben ötméteresekkel legyőzte a 
házigazda spanyolokat.
A női tornán a megfiatalított magyar 
vízilabda-válogatott ezúttal lemaradt 
az Eb-dobogóról és negyedik lett, de az 
eredmény és a mutatott játék alapján 
kijelenthető, hogy csapatunk továbbra is 
ott van az élmezőnyben és meghatározó 
szerepet tölthet be a 2019-es világ-
bajnokságon, majd 2020-ban a tokiói 
olimpián is.

a gyereknek és a szülőknek is fon-
tos, hogy lehessen bizonyítani, és 
az sem mindegy, hol végez a csapat 
a bajnokságban. Valójában viszont 
az a végső cél, hogy jó játékosokat 
neveljünk. Ahhoz pedig sok munka 
kell, néha pedig be kell áldozni a 
hétvégi mérkőzéseket.

Z&F  Nehezebb a mai fi atalok-
nak jó vízilabdázóvá válniuk? 
M. N.: Sokat változott a világ. A 
gyerekek ma már ritkán maradnak 
ott maguktól edzés után gyakorolni, 
mert annyi minden elvonja a fi gyel-
müket. Ezt magam is tapasztalom, 
hiszen nekem is van két kisfi am, akik 
el tudnak üldögélni a számítógép, a 
tablet előtt. Ebből kell őket kiszakíta-
ni, de mindenképpen nehezebb dol-
guk van a mai fi ataloknak. Jellemző 
ugyanakkor a vízilabdára, hogy 
bizonyos helyzetekben el vannak 
kényelmesedve a játékosok. Ennek 
az az oka, hogy elaltatott mindenkit 
az 1997-től 2008-ig tartó időszak. A 
felnőtt válogatott sikeressége minden 
mást elfedett. A mulasztás következ-
ménye most a nyakunkba hullik, és 
csodálkozunk azon, hogy nyolcadik 
helyen végzünk az Európa-bajnok-
ságon. Ugyan nem ez jellemezte az 
elmúlt éveket, de azért már lehetett 
látni az aggasztó jeleket.

Z&F  Két saját nevelésű játéko-
sunk is szerepelt a barcelonai Eu-
rópa-bajnokságon. Van rá esély, 
hogy a jövőben több ferencvárosi 
vízilabdázó is követi Vogel Soma 
és Pohl Zoltán példáját?
M. N.: Természetesen van. Azt 
mindjárt hozzáteszem, hogy a jelen-
legi Ferencváros felnőtt csapatába 
is nagyon nehéz bekerülni. Meg-
próbálunk ehhez mint szakosztály a 
lehető legtöbb segítséget megadni, de 
végső soron a legtöbb a játékosokon 
múlik. A munkát nekik kell beletenni. 
Nekem is az a célom, hogy ne kettő, 
hanem négy-öt-hat ferencvárosi 
nevelésű játékos legyen a felnőtt csa-
patunkban, és minél többen bekerül-
jenek a magyar válogatottba is néhány 

év múlva. Úgy gondolom, jó példa az 
ob I/B-s csapatunk is, amelyben csak 
olyanok játszanak majd, akik kihar-
colták a feljutást az ob II-ből. Többen 
jelentkeztek más kluboktól, hogy 
szeretnének idejönni, de nem fogad-
tam senkit, mert ott tényleg nem a 
helyezés a lényeg, hanem az, hogy az 
ifi ből már kiöregedett saját nevelésű 
pólósainknak legyen lehetőségük ját-
szani. Hozzánk tartoznak, itt vannak 
velünk, ez a csapat is a Ferencvárosé.

Z&F  Milyen célt tűztél ki már 
szakosztályelnökként a Fradi elé, 
amely címvédőként vág neki a 
bajnokságnak, de újoncként indul 
a Bajnokok Ligájában?
M. N.: Nem mindig a legjobb nyer, 
de a játékosállomány alapján talán 
nekünk van a legjobb csapatunk. 
Vannak alapcélok, de összességében 
csalódott lennék, ha egy sorozatban 
sem végeznénk az élen. Fantasztikus 
volt megnyerni a bajnoki címet, és 
természetesen meg is akarjuk védeni 
azt. A nemzetközi mezőny kicsit 
más lesz, mert ott még nem olyan jól 
csengő név a Ferencváros. Még úgy 
sem, hogy az elmúlt két idényben 
megnyertük a második számú 
kupasorozatot, az Európa Kupát. A 
BL-ben még ki kell vívni magunk-
nak azt a tekintélyt, ami másoknak 
már megvan. De azon dolgozunk 
nap mint nap, hogy minél előbb a 
nagy csapatok között legyünk.
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A tavasz izgalmas sportkavalkádot 
hozott az arénában: az egyik hétvé-
gén a férfi kézilabdázók mutatkoz-
tak be a futballszurkolóknak, pár 
héttel később már a kajak-kenusok 
vagy éppen az ökölvívók népsze-
rűsítették a sportágukat. Az ősz is 
érdekesnek ígérkezik, az új labdarú-
góidény első hazai bajnoki mérkő-
zésén a női pólósok mindenesetre 
közönség sikert arattak.
Az olimpiai bajnok szakmai igaz-
gató, Gerendás György és a Béres 
Gergely vezetőedző által irányított 
női pólócsapat első ob I-es szezon-
ján van túl. Sikeresen zárták a tör-
ténelmi idényt, hiszen a bajnokság-
ban negyedikek, a Magyar Kupában 
pedig harmadikok lettek. A közön-
ség is hamar azonosulni tudott a 
lányokkal, a csapat eredményeire 
odafigyeltek a szurkolók – ezt a 
szeretetet a Groupama Aréna csa-
ládi szektora alatt is érezni lehetett. 

Szöveg: CZÉGÁNY PÁL

ÚJABB SZAKOSZTÁLYOK  
AZ ARÉNÁBAN 

Persze, ehhez kellettek 
sportolóink is, hiszen 
akár az Európa-bajnok 
Csehó-Kovácsné Kasó 
Orsolya, akár a váloga-
tott-pályafutásának elején járó 
Kövesdi Vivien is – a csapat többi 
tagjához hasonlóan – közvetlenül és 
készséggel állt a rajongók rendel-
kezésére. Mi több, a női pólósok 
összesen négy garnitúra dedikált 
vízilabdasapkát és tíz vízilabdát is 
kiosztottak a szurkolók között. 
Természetesen folyt a toborzás is, 
a legkisebbek egy „szárazföldi” 
kapu segítségével kipróbálhatták, 
milyen érzés egy vízilabdát a hálóba 

Az egyik legjobb hangulatú és 
éppen ezért az egyik legsike-
resebb kitelepülésén van túl a 
Szakosztályok az Arénában 
programsorozat, amelynek 
keretében az FTC minden hazai 
labdarúgó-mérkőzésén bemutatja 
egy-egy szakosztályát. A női 
pólósok elbűvölték a labda rúgó-
közönséget.

dobni. A helyes 
mozdulat 
elsajátításában 

személyesen a 
pólós lányok se-

gédkeztek, mi több, 
ők maguk terjesztették 

a szórólapokat is: az FTC összes 
szakosztálya, így természetesen a 
vízilabdázók is folyamatosan várják 
a legfiatalabbak jelentkezését.

A pólósok 6–10 éves, úszni tudó lányok  
és fiúk jelentkezését várják a  
gabriella.varkonyi@fradi.hu e-mail-címen, 
valamint a +36-70/414-1344-es telefon számon.

A Szakosztályok  
az Arénában program  sorozatban 

szurkolóink az ősszel többek között  
női kézi  labdázóinkkal,  

női tornászainkkal, vívóinkkal  
és szinkronúszóinkkal is 

találkozhatnak.
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EZT
A ZICCERT

NEM 
FOGOD

KIHAGYNI!

ZOLDESFEHER@FRADI.HU

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

06-1-50-50-848

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

30%

12 LAP » 9 ÁRÁÉRT!
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– Alapvetően három célt tűztünk ki magunk elé erre 
az évre – vágott bele az értékelésbe Szellák Dávid. 
– Egy edzőváltás miatt az alsó korosztályokban 
rendezni kellett a sorainkat, ami Molnár Gergő és 
Glózer Gergely kollégáim segítségével sikerült. Ezt 
bizonyítja az is, hogy a kölyök és gyermek ob-ra 
összesen hatvannyolc nevezésünk volt. Ez nem 
hatvannyolc sportolót jelent, mert van, aki több 
számban is indult, de szerencsére magas szám, az 
országban működő száznyolcvan kajak-kenus tag-
szervezet közül a nyolcadik legmagasabb. Második 
feladatként a kenus képzést is be akartuk indítani. 
Ez a munka elsősorban Galambos Dánielt dicséri. 

TIZENÖT ÉREM
AZ UTÁNPÓTLÁS 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOKON
Július utolsó, valamint augusztus első (hosszú) hétvégéjén 
rendezték meg Faddon, illetve Szolnokon az utánpótlás 
– gyermek és kölyök, illetve serdülő, ifjúsági és U23-as –  
kajak-kenu országos bajnokságot. Az FTC-Rekontir sportolói 
összesen tizenöt versenyszámban szereztek érmeket, a 
szakosztály újraindulása óta először kenuban is. Érthető, hogy 
Szellák Dávid vezetőedző, szakosztályvezető elégedetten 
beszélt az eredményekről és a tervekről.

Szöveg: NOVÁK MIKLÓS
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Olyannyira, hogy rögtön az első évben 
tizenöt kenussal foglalkozik, akik 
közül heten már versenyeznek is, sőt 
helyezéseket és érmeket is szereztek az 
országos bajnokságon. A kenusokkal 
együtt ötvenöten edzenek nálunk, ez 
már szép szám, jövőre, a szokásos 
tavaszi toborzás során kicsit még 
szeretnénk megemelni. Harmadsor-
ban természetesen az eredményeinket 
tovább szeretnénk javítani. Tavaly, 
szinte felnőtt versenyzők nélkül, a 
tizenötödik helyen végeztünk az orszá-
gos rangsorban. Az idei összesítés még 
nem készült el, de azt már tudjuk, 
hogy az utánpótlás ob-ken több pontot 
szereztünk, tehát előrébb léptünk. A 
következő évekre az a célunk, hogy 
megvessük a lábunkat az első tíz egye-
sület, szakosztály között.

BAJNOKI ÉRMESEINK
➔ FÉRFIAK
U12, MK-váltó: 2. FTC (Gazdag Marcell, Fodor Ádám, 
 Szirt Domonkos, Kun Zsombor)
U14, K-1 2000 m: 2. Erdőssy Dániel
U16, K-1 200 m: 2. Keresztes Kristóf
U16, K-1 1000 m: 2. Keresztes Kristóf
U17-U18, K-2 200 m: 2. Keresztes Kristóf (FTC), 
 Vajda Bence Ferenc
U17-U18, K-1 3x200 m: 2. FTC (Kozák Botond Zoltán, 
 Balla Levente Benedek, Szuromi Márton)
U23, K-1 500 m: 3. Petró Erik
U23, K-1 4000 m: 2. Petró Erik
U23, K-2 1000 m: 1. Petró Erik (FTC), Varga Ádám

➔ NŐK
U15-U16, C-1 2000 m: 3. Pál Fruzsina Nóra
U17-U18, K-2 1000 m: 3. Pető Adél, 
 Fekete Dorina (FTC)
U17-U18, K-4 500 m: 3. FTC (Fekete Csenge, 
 Pichler Anna, Gulyás Eszter, Torda Csenge)
U17-U18, K-1 4000 m: 2. Fekete Dorina
U17-U18, K-4 4000 m: 1. FTC (Gulyás Eszter, 
 Fekete Zsófia, Pichler Anna, Torda Csenge)

➔ VEGYES VÁLTÓ
U14, vegyes váltó: 1. FTC (Fekete Zsófia, 
 Erdőssy Dániel, Sztipankovics Tódor)

Az FTC-nek egyre több kajakosa a 
válogatottba is bekerül. Magazinunk 
is megírta, hogy maratoni távon Petró 
Ádám az első válogatón igazi bra-
vúrként legyőzte a világbajnok Boros 
Adriánt. Az öccse, Petró Erik nemcsak 
maratoniban, hanem síkvízen is 
klasszis, ezt mutatja, hogy a jövő egyik 
nagy reménységének tekinthető KSI-s 
Varga Ádámmal az U23-as korosztály-
ban (tehát a felnőttek előtti utolsó „víz-
lépcsőn”) K-2 1000 méteren győzött 
Szolnokon, egyesben pedig ötszázon 
harmadik, négyezren második lett.
Az FTC kajak-kenusai közül a legza-
josabb sikert eddig Keresztes Kristóf 
aratta azzal, hogy tavaly Győrben 
aranyérmet szerzett az Európai I� úsá-
gi Olimpiai Fesztiválon (EYOF). Kris-
tóf serdülő létére már az i� úságiak 

között versenyzett az Európa-bajnokságon, s készül 
a számára különösen megváltozó jövőre.
– Hiába indult az ifi  mezőnyben, az Eb-n a 
tizenharmadik helynek azért nem örültem – be-
szélt tehetséges tanítványáról a vezetőedző. – Az 
EYOF-győzelem után, mondhatnám, kétszáz méte-
ren a bajnoki második hely is magyarázatra szorul, 
s ha hozzáteszem, hogy Kristóf ezer méteren is má-
sodik lett, akkor mindjárt érthető, hogy mire célzok. 
Tudni kell, hogy a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség 
a 2024-es játékokra újra megváltoztatja az olimpiai 
programot. A férfi ak kétszáz méteren például két 
év múlva Tokióban versenyeznek utoljára. Kristóf 
addigra még aligha jut fel a csúcsra, ezért kétszáz 
helyett a hosszabb távokra kell összpontosítania. Az 
ob-n sokakat meglepett azzal, ahogy ezer méteren 
hatalmas hajrát kivágva feljött a második helyre. 
S hogy szokja a gyűrődést, beneveztem a maratoni 
válogatóra is… Szép jövő előtt áll, idén még az olim-
piai reménységek versenyén is bizonyíthat.

FIN_068-069_ZF_1809_Kajak-Kenu_3.indd   69 23/08/18   10:57



70  /  zöld&fehér

z&f / GASZTRÓ

Mi sem könnyebb, mint kedvenc helyeinket csokorba szedni. 
A hét vége induljon mindig a piacon, aztán irány egy jó kézműves 

pék, este egy jó BBQ-vacsora sok friss helyi terményből, majd 
zárjuk az estét egy jó borbárban. Indulhatunk?

Tucatnyi 
jó hely 

a Balatonnál!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: K E N E S E I  A N I K Ó

PINCÉSZETEK 
ÉS BORBÁROK

KÉZMŰVES 
PÉKEK

1 / PÁNTLIKA
Dörgicsén (Balatonudvari és 
Zánka között a domboldalon) 
csodás panorámával vár a 
pincészetük. A pompás borok 
mellett étterem is üzemel, 
főleg szezonális fogásokkal.
pantlikapinceszet.hu

Télen is nyitva!

2 / FIGULA BORBÁR
A pincészetet jól ismerők-
nek érdemes betérni a bala-
tonfüredi sétány közelében 
lévő Silver üzletház aljában 
található kis borbárba, 
ahol a Figula-borok teljes 
szortimentje megkóstolható. 
Konyha nincs, igény esetén 
hidegtálat lehet rendelni 
előre.
figula.hu

3 / FOLLY ARBORÉ-
TUM ÉS BORÁSZAT
Aki a gyönyörű panoráma 
mellett csodálatos növényvi-
lágot is szeretne látni, annak 
itt a helye. Az 5 hektáros 
ciprus- és cédrusliget első-
sorban fenyőfélék gyűjtemé-
nye. Gyerekkel érkezőknek 
extra hír, a szörpökre hasonló 
hangsúlyt fektet a család, így 
ők sem maradnak szomjasak.
folly.hu

BBQ 
ÉS GRILL

4 / PÉKLÁNY
Kihagyhatatlan hely Balaton-
füreden! Kézműves, a legtöbb 
esetben kizárólag kovásszal 
készült kenyerek mellett 
szenzációs péksütemény-
felhozatal is vár. Vigyázz! 
Szerdán zárva, hétvégén pedig 
csak délig van nyitva!
peklany.hu

5 / BÚZALELKE 
PÉKSÉG
Szinte mondhatjuk, hogy 
egyszemélyes pékség, aminek 
ára is van, a nyitva tartás igen 
szűk intervallumot ölel fel: 
csütörtök és péntek délután 
a kisapáti házi pékségben, 
vasárnap Káptalantótiban, a 
Liliomkertben lehet vásárolni 
Kovács Bea termékeiből.
facebook.com/buzalelke

6 / RÁCZ PÉKSÉG
A balatonkeresztúri családi 
pékségben a fenti két 
kézműves pékkel ellentétben 
azért már nagyobb a volumen, 
de még így marad energia a 
hosszú érlelésű kovásszal 
készült kenyerekre. Teljes 
kiőrlésűtől a tönkölyig minden 
kapható.
facebook.com/raczpek

7 / DÉLI PART BBQ
Siófokon, a csatorna partján 
(a Vásárcsarnok épületében) 
az igazi texasi BBQ-élmény 
éttermet a húsimádók-
nak kötelező felkeresni. 
Hatalmas szomerükben 
időnként egész malacot 
is készítenek, érdemes 

csekkolni őket, hogy mikor 
várható ilyen különlegesség. 
dpbbq.hu

8 / KONYHA 2.0
Az elnevezés nem véletlen, a 
tulajdonos nappal szállodai séf, 
majd délutántól ezt a különleges 
helyet vezeti a gyenesdiási 
balatoni hal- és termelői piacon. 
A húsok mellett kiemelt figyel-
met fordít arra is, hogy a zöld-
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PIACOK
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8

ségek jelentős része bió legyen 
(a zalakoppányi bió kertészetből 
érkeznek az idényzöldségek), a 
szószok egy része házi készítésű, 
és a pékáruk között is vannak 
gluténszegény zsemlék. 
gyenesdias.info.hu

9 / MALACKRUMPLI 
BISZTRÓ
„Farm to Table” hely, azaz a 
fogások alapanyagainak jó 

része saját termelésű, de a 
többi is közeli gazdálkodóktól 
érkezik. A BBQ-fogások 
mellett a pizzájuk is fenséges, 
kár kihagyni! Tihany páratlan 
panorámájához méltó az 
étterem színvonala is (a Gault 
Millau 11 pontot adott rá). A 
napi menüt a legkönnyebben 
Facebook-oldalukon lehet 
követni.
malackrumpli.hu

10 / TIHANYI 
PIAC PLACC
A hely, ahol szombat délelőtt 
mindenki mindenkivel 
összefut. Kézműves kenyerek, 
sajtok, borok mind kaphatók. 
Ne számíts klasszikus piacra 
(bár van zöldséges is), inkább 
egy fantasztikus hangulatú 6

5

3

5
11

1 4
2

7
9

12

10

hatalmas teraszra, ahol iszol 
egy jó kávét, eszel valami kis 
könnyűt, aztán kezdődhet a 
balatoni hétvége.
facebook.com/piacplacc

11 / LILIOMKERT 
PIAC
Mondhatjuk, hogy többek 
közt ezzel a káptalantóti 
piaccal kezdődött el a 
Balaton mostani virágkora, 
ahol az antik és kézműves 
termékek mellett a házi 
készítésű finomságok és 
bió termékek a legnagyobb 
választékban kaphatók. 
Kulturális hely is egyben, kár 
lenne kihagyni! 

12 / BALATON-
BOGLÁRI TERMELŐI 
PIAC
A tihanyival és a Liliomkerttel 
szemben ez a piac kifejezet-
ten az őstermelők helye. Itt 
minden friss, köszönhetően, 
hogy a piac minden nap nyitva 
van, bár a kedd és a péntek 
a fő nap, a nagybevásárlást 
érdemes erre a két napra 
időzíteni.
facebook.com/Balatonbog-

lár-Termelöi-Piac
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Egy sportklub, egyesület önmeg-
határozásának fontos eleme a 
viszonya az ellenfelekkel, az ősi 
barátságok, ellenségeskedések, 
versenyfutások és kakaskodások 
története. Nincs csapat, nincs ver-
senyző egyedül a pályán, hiszen 
valakit (valakiket) le kell győzni a 
teljesítmény felmutatásához: gó-
lok, érmek, bajnokságok, trófeák 
kellenek. Kit érdekelne a Fradi 
százszázalékos bajnoki címe, ha 
úgy érné el, hogy egyetlen ellen-
fele sem állna ki ellene, hiányozna 
a küzdés, az összecsapás maga? 
Senkit. Csak a nemes verseny hoz 
izgalomba, a kinevezett győztesek 
a diktátorok poshadt világához 
tartoznak, a manipulált sikerek 
meg a rendőrségi nyomozáso-
kéba. Sőt: legyőzni a gyengéket 
is unalmas. Nincs különösebb 
értéke. Kétes siker bucira verni 

Szöveg: SZOMBATHY PÁL

hétről hétre olyanokat, akik nem 
képesek ellenállásra, leginkább 
lelátói ásítás a jutalma. 
Így jutunk el az igazi ellenfélhez, 
amelynek ereje minket is minősít. 
Ahogyan az is izgalmas, hogyan 
váltak éppen ők a nagy ellenfelek-
ké, mit látunk bennük – önma-
gunkról. Az örök és nagy ellenpá-
rok legalább annyira hasonlítanak 
egymásra, amennyire szeretnének 
meggyőződésük alapján is külön-
bözni a másiktól. A felezővonal 
tehát bizonyos értelemben tükör 
is. Harcosok állnak mindkét ol-
dalán, félidőben helyet cserélnek. 
Mindent tudnak egymásról, még-
sem unják a másikat. A táborok 
pedig identitásukat építik arra, 
miért különbek, jobbak, erőseb-
bek annál a bizonyos Másiknál. 
Egy élet kevés annak megértésé-
re, miért ennyivel szebb a zöld 

a lilánál, ahogyan ez fordítva is 
igaz: nem is kell megérteni, mert 
itt a szív, az érzések dominálnak. 
Kezelni kell, helyén kezelni: stílus, 
elegancia, elragadtatás – harc 
közben is. 
Van egy szép régi szó: sportem-
ber. Mélységesen nemes kifejezés, 
amely magában rejt egyfajta ma-
gatartáskódexet. Van valami angol 
éle a dolognak, ezért is jut róla 
eszembe először Gera Zoltán, akit 
a sportember klasszikus típusának 
nevezhetünk játéka, mozdulatai, 
gesztusai vagy nyilatkozatai alap-

ELLENFELEKRŐL, 
MÉLTÁNYOSAN

Ha már szót ejtettem korábban e hasábokon arról, hogyan lettem 
fradista, majd arról is, milyen rokonai, ideáljai lehetnek egy fradistának, 
beszéljünk most másokról: olyanokról, akik nélkül nem létezhetünk, akik 
nélkülözhetetlenek voltak és maradnak ahhoz, hogy azzá lettünk, akik 
vagyunk: az ellenfelekről. A Fradi a riválisok fényében – avagy hogyan 
látjuk őket és mit tettek hozzá a Ferencváros önképéhez. Nincsen Fradi 
Újpest nélkül, de lila sem létezhet zöld nélkül, például. Amikor tehát 
másokról beszélünk – magunkról gondolkozunk.
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ján egyaránt. Amiről itt szó van: 
viselkedéskultúra a pályán és a 
lelátókon. A két helyszín egymást 
feltételezi. Nincsen nemesen 
játszó csapat ordenáré szurko-
lótáborral, ahogyan emelkedett 
támogatást, biztatást sem kaphat 
csak törni-zúzni képes társulat. 
Fradistának lenni felelősség – szól 
az új idők szlogenje. Szimpatikus 
gondolat, amely a klubtradíció 
átélésére, átérzésére, komolyan 
vételére buzdít. Erő, erkölcs és 
egyetértés képviseletére verseny-
zőként, játékosként zöld-fehérben, 
a címerbéli három E értelmének 
képviseletére a mindennapokban 
az egyesület drukkereként ugyan-
úgy. Ehhez tartozik az is, hogyan 
kezeljük az ellenfelet, az ellen-
tábort. Hogy a sport eredendő 
mozgatórugója – a háborúzás vér 
és fegyverek nélkül, versengéssé 
szelídítve, a megsemmisítés szán-
déka nélkül – miként érvényesül. 
Mondhatni, mennyire elegánsan 
vagyunk vadak. 
Én például úgy vagyok ezzel, 
hogy a lila lehet majom, lehet 
dózsás, de mégiscsak mélyen 
értékelem, mert ő az első számú 
ellenfelem, ha már történelmileg 
így alakult. Az Újpestre – lehet 
éppen gyengébb is, nem szá-
mít – mindig kiemelten fi gye-
lek, eredményei fontosak, sorsa 
mégúgy, s az a természetes állapot 
egy fradistának, amikor a lilák is 
az elitbe tartoznak: ez felértékel 
minket is. De gondolkodtak vajon 
már azon, milyen klubbal szim-
patizálnának, ha a Jóisten a franz-
stadti polgárok képében elfelejtet-
te volna megteremteni az FTC-t? 
Én igen: hozzám legközelebb 
akkor az MTK eleganciája állna, 
nem akarom ezt túlmagyarázni, 
így érzem. Egyszerűen számomra 
az MTK a Fradi mellett (mögött, 
naná) a másik nagy magyar klasz-
szikus. A Kádár-korszakban nem 
szerettem a Vasast, a Honvédot 
meg főleg nem, mégis: manapság 
mindkét klub lelkes szurkolótá-

bora, ragaszkodása eszményeihez 
és csapatához elismerést vált ki 
belőlem. A Diósgyőrt közönsége 
fanatizmusa teszi kedves ellenfél-
lé, a Vidit pedig a jelene érdekes-
sé. És ami futballban a fradistá-
nak az Újpest, az kézilabdában a 
Győr. 
Sosem voltam képes gyűlölni, sőt 
még utálni sem ezeket a rivá-
lis klubokat. Jó, ez utóbbi nem 
teljesen igaz: utálni néha utáltam 
egyiket-másikat, egy igazságta-
lan bírói döntés, egy túl jó, de 
arrogáns csapat, egy kivételezett 
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déka nélkül – miként érvényesül. 
Mondhatni, mennyire elegánsan 
vagyunk vadak. 
Én például úgy vagyok ezzel, 
hogy a lila lehet majom, lehet 
dózsás, de mégiscsak mélyen 
értékelem, mert ő az első számú 
ellenfelem, ha már történelmileg 
így alakult. Az Újpestre – lehet 
éppen gyengébb is, nem szá-
mít – mindig kiemelten fi gye-
lek, eredményei fontosak, sorsa 
mégúgy, s az a természetes állapot 
egy fradistának, amikor a lilák is 
az elitbe tartoznak: ez felértékel 
minket is. De gondolkodtak vajon 
már azon, milyen klubbal szim-
patizálnának, ha a Jóisten a franz-
stadti polgárok képében elfelejtet-
te volna megteremteni az FTC-t? 
Én igen: hozzám legközelebb 
akkor az MTK eleganciája állna, 
nem akarom ezt túlmagyarázni, 
így érzem. Egyszerűen számomra 
az MTK a Fradi mellett (mögött, 
naná) a másik nagy magyar klasz-
szikus. A Kádár-korszakban nem 
szerettem a Vasast, a Honvédot 
meg főleg nem, mégis: manapság 
mindkét klub lelkes szurkolótá-

helyzetbe kerülés miatt. De ez 
a düh aztán felszívódott, hogy 
természetes szurkolói ellenszenv 
maradjon a helyén. Nem kell 
szeretni az ellenfelet, éppen elég 
tisztelni. Szembenállásunknak 
van szépsége, tartozni valahová 
atavisztikus élmény, kiirthatatlan 
emberi igény. És ilyenképpen tö-
kéletesen megérthető az is, hogy 
valaki miért lett újpesti, MTK-s 
vagy éppen honvédos, netán 
Vasas-hívő. Milyen lenne már a 
világ, ha csak fradisták lennének 
benne?
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Az FTC–Makkabi Tel-Aviv Európa-liga-selejtező előtt 
a Fradi Múzeumban méltóképpen megemlékeztek legendás 
játékosunkról, Tóth Potya Istvánról.

A MI HŐSÜNK

Tóth Potya István a Ferencváros 
második világháború előtti és még 
inkább alatti történelmének ki-
emelkedő alakja. A rendkívül erős, 
zömök testalkatú csatár 1912–1926 
között volt klubunk labdarúgója, 
összesen 372 mérkőzésen lépett pá-
lyára zöld-fehérben, és ezeken 128 
gólt szerzett, emellett 19-szer a vá-
logatottban is szerepelt. Pályafutása 
végeztével egyből edzőnek állt, mi 
több, ő volt az FTC első hivatásos 
edzője. Játékosként két, edzőként 
három bajnoki cím részese, az ő 
nevéhez fűződik a Közép-európai 
Kupa (KK) 1928-as elhódítása, 
valamint a kétszeres olimpiai, vala-

mint leendő világbajnok Uruguay 
feletti 3:2-es siker Montevideóban 
1929-ben.
Emberként is nagyot alkotott. 
1944-ben a társaival több száz zsi-
dót mentett meg a biztos haláltól. 
Miután a németek leleplezték, át-
adták a nyilasoknak, akik Budapest 
ostroma alatt, napokkal a harcok 
befejezése előtt kivégezték.
Az FTC–Makkabi Tel-Aviv labda-
rúgó Európa-liga-selejtező mér-
kőzés előtt a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) 
és klubunk közösen emlékezett meg 
a hazai sporttörténelem megrendítő 
alakjáról a Fradi Múzeumban.

Az eseményen megjelent nagy 
edzőnk unokája, Tóth István, 
Heisler András, a Mazsihisz elnöke, 
Kardos Péter főrabbi, aki idesto-
va hetven éve Fradi-drukker, és 
Kubatov Gábor, az FTC elnöke is. 
Múzeumunk vezetője, Tobak Csaba 
és Andreides Gábor történész 
felidézte Tóth „Potya” életét, Heisler 
András a bizalom fontosságáról 
beszélt. 
A kupamérkőzésen a játékosokat 
pályára kísérő gyerekek a legendás 
sportember arcképével díszített 
pólókban emlékeztek és emlékez-
tettek mindannyiunk példaképére, 
a Ferencváros hősére.

A rendkívül erős, 
zömök testalkatú 
csatár 1912–1926 
között volt klu-
bunk labdarúgó-
ja, összesen 372 
mérkőzésen lépett 
pályára zöld-fe-
hérben, és ezeken 
128 gólt szerzett, 
emellett 19-szer 
a válogatottban is 
szerepelt
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Kíméljük együtt a környezetet!

Örömmel tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a korsze-
rűség és a környezetvédelem jegyében bevezettük 
az elektronikus számlabemutatás lehetőségét azon 
ügyfeleink számára, akiknek folyószámláját közvet-
lenül társaságunk vezeti.

Fontos tudnivaló, hogy az elektronikus számlabemu-
tatást igénylő ügyfelek folyószámláját továbbra is a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezeti. Az elektroni-
kusan bemutatott számlák közvetlen kiegyenlítésére 
továbbra is fennállnak a következő lehetőségek:

• egyedi banki átutalás,

• csoportos fizetési megbízás (ehhez szük-
séges nyomtatvány honlapunkról letölthető 
http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto_
nyomtatvanyok/),

• készpénzes befi zetés vagy bankkártyás fi ze-
tés a központi ügyfélszolgálati irodánkban 
(1087 Budapest, Kerepesi út 19.).

Az elektronikus számlabemutatás 
igénylésére és a szolgáltatás igény-
bevételére a Díjnet rendszeren keresz-
tül lesz lehetőségük ügyfeleinknek. 
A rendszer használata biztonságos 
(bankszintű adatbiztonság), korszerű, 
környezetbarát és az ügyfelek számá-
ra díjmentes.

A Díjnet elektronikus számlabemutatási 
szolgáltatásának köszönhetően az ügy-
felek számláikat elektronikus formában, 
az interneten keresztül bárhol, bármikor 
megtekinthetik. A Díjnet online felületén 
lehetőség nyílik a számlák kényelmes, egy 
helyen történő kezelésére és fi zetésére is 
(bankkártyás, internetbanki vagy mobilfi -
zetés az iCsekk alkalmazás segítségével).

A Díjnet a számlákat 18 hónapig díjmente-
sen megőrzi. A fentieken túlmenően a Díjnet 
lehetőséget biztosít a csatlakozott szám-
lakibocsátókkal történő kapcsolattartásra, 
észrevételek, reklamációk jelzésére is.

További információkkal 
az www.fcsm.hu és a www.dijnet.hu 

honlapokon szolgálunk .
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