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! Az első kiadást elkapkodták, de ismét kapható a Fradi Shopban 
az Albert Flórián életét bemutató emlékkönyv, a Császár 75!
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SIKER 
ÉS ÉLMÉNY

Mindig jókat derülök azon, amikor a riválisok 
hozzánk és nem önmagukhoz mérik magukat. 
Ez jutott eszembe, amikor Davide Lanzafame 
legszebb magyarországi élményének tartotta 
a derbin szerzett győztes találatát, ami után 
George F. Hemingway, a Honvéd tulajdonosa 
ekképp reagált: ”Hát Lanza! A bajnokságot nem 
élvezted?! Nem a bajnokság volt a legnagyobb 
élmény?! Én azt gondolom, a bajnokság meg-
nyerése a legnagyobb élmény.”
Illő tisztelettel szeretném Gyuri bácsinak jelezni, 
hogy a Honvédnál nem mindig a bajnoki arany 
jelentette a legnagyobb élményt. Legalábbis 
nem mindenkinek. A nyolcvanas években hiába 
nyert ugyanis hat (!) bajnoki címet a kispesti 
klub, a legtöbb játékosa irigykedve nézte a 
fradisták népszerűségét, a tömegeket a lelátó
kon, a pazar hangulatot, a honvédosok közül 
sokan szívesen futballoztak volna az Üllői úton. 
Erre mondták anno: van, aki pénzt gyűjt, van, aki 
élményeket. Nem vitás: a Honvéd mögött a hon
védelmi minisztertől az OTSH vezetőjén át a párt 
nagy hatalmú üdvöskéjéig sokan felsorakoztak, 
akadtak olyan későbbi sokszoros válogatottak, 
akik gyerekkori szerelmükhöz, a Fradihoz igazol
tak volna, ám a hatalom jelezte, ezt megtehetik, 
de akkor készüljenek két év sorkatonai szolgá
latra Mezőtúron vagy Lentiben. Némi adalék 
még a korszak hangulatához: a Népstadionban 
egy Fradi–Honvéd után a sporthivatal vezetője 
– a kispestiek kudarca okán – lerohant a játék
vezetői öltözőbe, ahol üvöltve akarta letakarítani 
a magyar labdarúgás térképéről a kor egyik 
legjobb sípmesterét.
Pedig ebben az időszakban a Honvéd sikert 
sikerre halmozott, a Fradival örültünk, ha felfér
tünk a dobogóra, ám az a szeretet, szenvedély 
és atmoszféra, amely körülvette a csapatot, kár
pótolt a keservekért, az igazságtalanságokért. A 
Honvédjátékosoknak ezekből jutott kevesebb – 
talán ezért is üdvös, ha mindenki önmagához és 
nem a Fradihoz méri önmagát…

Bánki József
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FOTÓ: Békefi  András, Micheller Szilvia, Orlóci Zsuzsanna (Fotósarok), 
Tobak Csaba, Vincze József (FTC Múzeum)

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park, 
1031 Bp., Záhony u. 7.,1300 Budapest, Pf. 278. Telefon: 5050800. 

Fax: 5050805. www.marquardmedia.hu 
ÜGYVEZETŐ  IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu

PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Soós Viktor v.soos@marquardmedia.hu 

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

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

CONTENT STUDIO ÜZLETÁGVEZETŐ:
Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu

GRAFIKAI TERVEZÉS: Gróf Róbert
PROJEKTMENEDZSER: Szita Mónika

TERVEZŐSZERKESZTŐ: Németh Mihály
LAPREFERENS: SzabóSzondi Márta m.szabo-szondi@marquardmedia.hu

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

FELELŐS VEZETŐ: Borbás Gábor

TERJESZTÉS:
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt.

ELŐ FIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1.
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Kiadónk érvényes mindenkori Elő fizetési Általános Szerző dési Feltételei, 
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető 

a www.marquardmedia.hu weboldalon. 

A kiadó a MATESZ tagja! 

Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és 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, NZONE, 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 email cí mek re tör té nő email kül dés sel az adat köz lő elfogadja a 
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hoz zá já rul ah hoz, hogy 

email 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 email cí met, va la mint a kö zölt ada to kat 

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

vis  sza von ha tó. 

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

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

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

5 www.fradi.hu

BEKÖSZÖNTŐ #

! Két korábbi sportolónk, Tóth Tímea (kézilabda) és Bognár Enikő (labdarúgás) is 
volt műsorvezetője a Fradi TV-nek
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FÉRFI LABDARÚGÁS NB I
November 3.: FTC–MTK
November 10.: Haladás–FTC
November 24.: FTC–Kisvárda

FÉRFI JÉGKORONG
November 2.: 
FTC-Telekom–Vasas
November 4.: FTC-Telekom–
Hokiklub Budapest
November 14.: 
Hokiklub Budapest–FTC-Telekom
November 16.: 
Fehérvári Titánok–FTC-Telekom
November 23.: 
FTC-Telekom–DAB
November 26.: 
FTC-Telekom–Fehérvári Titánok
November 30.: 
Csíkszereda–FTC-Telekom

November

NŐI VÍZILABDA
OB I
November 3.: 
UVSE–FTC-Telekom Waterpolo
November 10.: 
BVSC–FTC-Telekom Waterpolo
November 14.: 
FTC-Telekom Waterpolo–
Dunaújváros

6www.fradi.hu ! Frissen alakult női hokicsapatunk 8 gólos győzelemmel 
debütált az osztrák bázisú női bajnokságban

# MENETREND 
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FÉRFI VÍZILABDA
OB I
November 7.: Szentes–FTC-Telekom Waterpolo
November 10.: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC
November 24.: Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo
November 28.: FTC-Telekom Waterpolo–Eger

FÉRFI VÍZILABDA
Bajnokok Ligája
November 2.: Steaua Bucuresti–FTC-Telekom Waterpolo
November 21.: Pro Recco–FTC-Telekom Waterpolo

NŐI LABDARÚGÁS
NB I
November 1.: DVTK–FTC
November 10.: FTC–MLE
November 18.: Szent Mihály–FTC
November 29.: FTC–MTK

FÉRFI KÉZILABDA
NB I
November 3.: FTC–Gyöngyös
November 7.: Dabas–FTC
November 24.: FTC–Cegléd

NŐI KÉZILABDA
Bajnokok Ligája
November 4.: 
FTC-Rail Cargo Hungaria–Bietigheim
November 11.:
FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti
November 17.:
Vipers–FTC-Rail Cargo Hungaria

NB I
November 7.:
Siófok–FTC-Rail Cargo Hungaria

7 www.fradi.hu! Október 28-án ünnepli fennállása 90. esztendejét  
a ferencvárosi jégkorongszakosztály

MENETREND #
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GYORS

VÉDŐANGYAL
Zsoldosi Karolina 
októberben Bue
nos Airesben, a III. 
nyári ifjúsági olim
pián képviselte 
Magyarországot 
és a Ferencvárost. 
Fiatal vívónk az in
dulás előtt ötéves 
unokaöccsétől 
kapott útravalót.
– Azért választot-
ta az angyalkát, 
hogy őrizzen az 
utazás során és 
kint, Argentínában 
is. Nagyon kedves 
gondolat volt tőle, 
és igazán szépen 
kiszínezte az őran-
gyalt – mondja 
Karolina, aki 
egyéniben és csa
patban is pástra 
lépett az argentin 
fővárosban.

CSALÁDI SZÁM
Abraham Frimpong a nyáron érkezett a Ferenc
városhoz. A beilleszkedését sérülés hátráltatta, 
de most már harcra kész. Ghánai játékosunk 
azon futballisták közé tartozik, akiknek fontos, 
hogy milyen számú mezben lépnek pályára. Az 
ötös neki a családi összetartozást szimbolizálja.
– Öten vagyunk testvérek – meséli Abraham. 
– Ezért ahol csak lehetett, az ötös mezt válasz-
tottam, hiszen így a hátamra nézve az emberek 
azt látják: 5 Frimpong. Mintha mind az öten 
együtt játszanánk!

VILÁGBAJNOK 
GERELYHAJÍTÓ
Az FTC szenior dobóat
létája, Benczenleitnerné 
Preisinger Ágnes aranyér
met nyert a spanyolországi 
Malagában megrendezett 
23. masters atlétikai világ
bajnokságon! A korábbi 
magyar bajnok sportoló 
utolsó kísérleténél 43.69 
métert dobott, ezzel az 
eredménnyel előzte meg 
német riválisát a verseny 
finisében. 

BOGNÁR ENIKŐ 
TEREMRE VÁLTOTT
A Fradi női labdarúgá
sának karakteres alak
ja, valamint a Fradi TV 
korábbi műsorvezetője, 
Bognár Enikő az előző 
idény végén felhagyott 
a nagypályás futballal. A 
fradistáknak ugyanakkor 
nem kell szomorkodniuk, 
hiszen ”Enci” az idén meg
alakult női futsalcsapat 
tagja lett. Örökös csapat
kapitányunknak sok sikert 
kívánunk a teremlabdarú
gás világában!

BRONZ A NYITÁNYON
Az idény első versenyén, a 
Szezonnyitó Kupán bronz
érmet szerzett a férfiak 
mezőnyében az FTC Fradi 
névre hallgató curlingcsa
patunk. A Kamaraerdei 
Curling Clubban megren
dezett versenyen a nők 
között FTC Girl Jam nevű 
csapatunk ötödikként zárt.

8 ! Súlyos betegségéből felépülve Hardi Richárd a Vasas 
elleni mérkőzésen visszatért jégkorongcsapatunkbawww.fradi.hu

# HÍREK 
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ERŐSÖDÖTT A 
SZINKRON ÚSZÓK STÁBJA
Két remek szakember 
csatlakozott a szinkron
úszók stábjához. A jövő
ben az FTC szinkronúszó
inak felkészítését segíti 
London olimpikonja, Kiss 
Szofi, valamint a korábbi 
válogatott Tringer Sára is. 

KÉNYSZERPIHENŐN  
AZ ÁTLÖVŐ
Férfi kézilabdacsapatunk 
átlövőjére, Bali Richárdra 
két hónapos kényszerpi
henő vár. A balátlövőnek 
vádlisérülése és a régóta 
halogatott térdműtéte 
miatt várhatóan 1 hónapot 
kell kihagynia. 

BRONZÉREM 
BÉKÉSCSABÁRÓL
Ifjú női tornászcsapatunk 
harmadik helyen zárta a bé
késcsabai Linamar Kupát. A 
csapatot a Sándor Natália, 
Lukács Viktória, Szlifka Lili
en, Wagner Manda négyes 
alkotta. A fiatalok közül 
egyéniben Lukács Viktória 
a hatodik helyen zárt. 

A BL LEGJOBBJAI KÖZÖTT
Női kézilabdázóink a Baj
nokok Ligája első fordulóit 
követően több egyéni elis
merést is elkönyvelhettek. 
Az első forduló után Nerea 
Pena gólját választották be 
az 5 legszebb találat közé, 
a második forduló után pe
dig Kovacsics Anikó került 
be a 3 legjobb mezőnyjá
tékos közé. 

GYORS
ISTEN HOZOTT, TYMON!
Szeptemberben megszületett a 
Ferencváros magyar válogatott 
labdarúgójának, Lovrencsics 
Gergőnek a második gyermeke. 
A kis Tymon érkezése termé
szetesen a teljes családnak nagy 
örömet jelentett.
– Hála Istennek minden rendben 
volt. Én is bent voltam a párom-
mal, igyekeztem erőt adni neki. 
Tymon azóta szépen fejlődik, és 
nagyon izgalmas figyelni azt is, 
ahogy a bátyja, Nathan kimu-
tatja a szeretetét az öcsi iránt 
– meséli lelkesen Gergő.

ISMÉT A SULIBAN
Háfra Noémi a májusi érettségi 
után hamar visszatért sulijába, a 
Telepy utcában található Ferenc
városi Sport Általános Iskola és 
Gimnáziumba. Ezúttal – immár ju
nior világbajnokként – a Ferenc
városi Torna Clubot képviselte 
a Fradi Suli Program tanévnyitó 
alkalmából.
– Érdekes ez a helyzet, mert 
nem gondolok magamra példa-
képként. Nem érzem úgy, hogy 
sztárként jövök vissza, hanem 
csak úgy, mint egy átlagos volt 
diák – szerénykedett Noémi. – Jó 
hangulatú volt az esemény, nem-
csak engem faggattak, hanem 
a húgomat is, aki még mindig itt 
tanul, s nem lehetett megfogni a 
rólam szóló kérdésekkel.

9 www.fradi.hu! Elképesztő balszerencse: az őszi szezonban férfi kézilabda-
csapatunknak már a negyedik irányítója is megsérült

HÍREK #
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BALÁZS KRISZTIÁN ARANYÉRMES 
AZ IFJÚSÁGI OLIMPIÁN
Aranyéremmel tért haza az Argentínában 
megrendezett ifjúsági olimpiáról az FTC 
tornásza, Balázs Krisztián. Az FTCTele
kom férfi tornaszakosztályának tehetsége 
egyéniben talajon ezüstérmet szerzett, 
míg egy speciális csapatverseny része
ként aranyérmes lett! Fontos megemlíteni, 
hogy az egész ifjúsági olimpián a tornászok 
mezőnye roppant erős és kiegyenlített 
volt, ezért már az is bravúros eredménynek 
számított, hogy Krisztián ki tudott jutni a 
világjátékokra. Krisztián eredményeinek ér
tékét tovább növeli, hogy az egész ifjúsági 
olimpiát bokasérüléssel küzdötte végig.
A ferencvárosi sportolók közül a kézilabda
kapusunkkal, Hadfi Grétával felállt strand
kézilabdaválogatott bronzérmet nyert, míg 
vívónk, Zsoldosi Karolina a 11. helyen zárt. 

MÁLI PÉTERRE EMLÉKEZTÜNK 
A SPORTPÁLYÁN
Október 14én ismét, immár negyedik alka
lommal – egy verseny keretén belül – Máli 
Péterre emlékeztek a Népligeti Sportköz
pontban az FTC triatlonszakosztályának 
szervezésében. A tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Máli Péter az egyik első sportoló 
volt, aki ferencvárosi színekben triatlono
zott, és rengeteget tett azért, hogy a Fradi
ban is meghonosodjon a sportág. 
A délelőtt a legkisebbek futásával kez
dődött: több mint húsz óvodáskorú vagy 
annál is fiatalabb gyermek tett egy kört 
az atlétikapályán. Ezt követően az újonc, a 
gyermek, a serdülő, majd a felnőtt korosz
tályok következtek eltérő távokon. A dél
utánt a ”bulifutam” zárta, ahol több százan 
futottak egyszerre – sokan jelmezben –, 
hirdetve az esemény legfontosabb üze
netét: mindenki sportoljon legalább húsz 
percet az egészségéért minden nap. 
Az esemény nem jöhetett volna létre az 
FTC és az Emberi Erőforrások Minisztéri
umának támogatása nélkül, de a verseny 
főszponzora a Penny Market volt.

ÉVKÖNYV, 
HETEDSZER!
SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

Közeledik a 2018as esztendő vége. Ebben az évben 
is ünnepelhettünk Fradisikereket: a férfi vízilabdások 
bajnoki és Európa Kupaaranyérmét, a női labdarúgók 
Magyar Kupasikerét vagy éppen úszónk, Verrasztó 
Dávid Európabajnoki címét.
Ahogy azt a ferencvárosi szurkolók 2012 óta már meg
szokhatták, ezeket a sikereket a 2018as év valamennyi 
fradista vonatkozású eseményével együtt egy kötetben, 
a Fradi Évkönyvben foglaljuk össze.
A szokásoknak megfelelően részletesen foglalkozunk 
a labdarúgással. Első számú csapatunk összes meccsé
nek eredménye, 2018 legjobb fotói egy helyen láthatók, 
s persze a lányok MKgyőzelme és az öregfiúk bajnoki 
címvédése sem maradhat ki a kötetből.
Fontos szerepet kapnak a további népszerű csapatsportok 
is. Vízilabdacsapatunk 18 év után nyert bajnoki címet, fiatal 
női kézilabdázóink világbajnokok lettek a magyar junior vá
logatottal, női vízilabdacsapatunk túl volt az első idényén, 
női jégkorongegyüttesünk épphogy megkezdte azt.
A Ferencváros valamennyi szakosztályának esztendejét 
külön oldalon foglaljuk össze. 2018ban négy év után 
ismét felnőtt Európabajnoki címet is szerzett a Fradi az 
úszó Verrasztó Dávid révén.
További fontos eseményeknek is helyet szorítunk a 
könyvben. 2018ban indult a Telekom Aktív Szurkolók 
Program, és a Fradicsalád egységét szimbolizáló Szak
osztályok az Arénában kezdeményezés.
Sajnos 2018ban sem maradtunk gyászhírek nélkül. Idén 
elhunyt egykori sportolóinkról is megemlékezünk az 
évkönyvben, köztük a Ferencváros kapuslegendájáról, 
Géczi Istvánról.
A Fradi Évkönyv a megszokott elegáns külalakban, díszdo
bozban, és a Fradi TV válogatott videóit, valamint az angol 
nyelvű verziót tartalmazó DVDmelléklettel jelenik meg.

10 ! A tornászoknál Bathó Márta a női, míg Puskás Jenő a férfi 
szakosztályt irányítja évtizedek óta sikeresenwww.fradi.hu

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

ELŐFIZETÉS #

ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

06-1-50-50-848
Megrendelés előtt tájékozódjon 

az előfizetés feltételeiről is a weboldalunkon! 
www. elofizetesem. hu/ zoldesfeher
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12www.fradi.hu ! Miha Blazićnak egyre nagyobb  
a rajongótábora

# ÉNFRADIM 

@evii_bohus @p_karynaa08

@ZsemlyeZalan

@pasztoradrienn @szilagyedina

@VargaPetra

# 
enfradim

Vegyél részt 
te is  

a Zöld & Fehér 
magazin  

szerkesztésében, 
fotózz, és töltsd 

fel képeid  
Instagramra  
@enfradim  
jelöléssel!
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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 .



GYORS ÜNNEPLŐ CSAPAT  
KAPUS NÉLKÜL
Bálint, Branikovits, Ebedli, Eipel, Fenyvesi dr., Fenyvesi II, Horváth L., Juhász, Martos, 
Mucha, Rákosi… Jó kis csapatot lehetne összeállítani az FTC Baráti Kör szeptemberi 
összejövetelén megjelent egykori labdarúgókból, csak egy kapus hiányzik a névsor-
ból. Igen, Géczi István, a közelmúltban elhunyt legendás kapus nagyon hiányzik. Az 
ő emlékére egyperces néma felállással tisztelegtek a jelenlevők.
Bálint László, az FTC Baráti Kör elnöke beszámolt az összejövetelt megelőző elnök-
ségi ülésről. Meghatározták az év hátralévő részének programját, a működéssel 
kapcsolatos legfontosabb feladatokat, a baráti kör honlapjának tervezett elindítását.  
Az összejövetel meghívott előadója Nyíri Zoltán, az FTC operatív igazgatója volt. A 
sportszakmai sikerek mellett ismertette az egyesület működtetése során elért pozi-
tív változásokat, a szakosztályok fejlődését. Tájékoztatást adott a Fradiváros hely-
zetéről, a beruházás ütemezéséről. Első lépésben a volt Építők sporttelep újul meg, 
amely a labdarúgás kivételével az összes többi szakosztály otthona lesz. A második 
ütemben a jelenlegi népligeti sporttelepet alakítják át korszerű labdarúgócentrum-
má. Nyíri Zoltán elmondta, az egyesület vezetősége a jövőben is azt várja az FTC 
Baráti Körtől, hogy járuljon hozzá az FTC szellemiségének erősítéséhez, történelmi 
múltjának ápolásához, megőrzéséhez.
Ezt követően születésnapi köszöntésre került sor. Dr. Fenyvesi Máté szeptember 
19-én ünnepelte 85. születésnapját. Az FTC örökös bajnoka, a VVK-döntő győztes 
góljának szerzője, számtalan kitüntetés birtokosa meghatottan fogadta a gratuláció-
kat. Először az FTC nevében Nyíri Zoltán méltatta legendás játékosunk példamutató 
pályafutását, és átadta az egyesület ajándékát, a 85-ös számú Fradi-mezt. Ezután 
Bálint László üdvözölte egykori játékostársát, az FTC Baráti Kör tiszteletbeli elnökét, 
s egy névre szóló ”fradis” herendi tálat nyújtott át az ünnepeltnek. A köszöntők 
sorában dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere következett, aki a parlament 
csapatában többször együtt játszhatott ”Tüskével”. Jókívánságai kíséretében a hosz-
szú élet ”varázsitalával”, egy üveg somlói borral ajándékozta meg a születésnapost.

BORBAN AZ IGAZSÁG
Holczer Ádám a szabadidejéből sokat 
tölt Somlószőlősön. Az öccsével közös 
szőlősben Ádámék egyelőre pálinkakészí-
téshez szüretelik le a termést évről évre, 
de a Fradi kapusa a hobbijában is mindig 
új célokat tűz ki maga elé.
– 2011-ben kaptuk meg nagypapámtól a 
szőlőst – meséli Holczi. – Eleinte bort is 
készítettünk, de nem volt olyan minőségű 
a szőlő, amilyet szerettem volna. Úgy-
hogy egyelőre pálinkát főzünk, de már 
zajlik az újratelepítés, és bízom benne, 
hogy aktív éveim vége felé már bort készí-
tek a furmintból.

PARA-ERŐEMELŐ EZÜST
Az FTC klasszis para-erő-
emelője, Sas Sándor 200 
kg-os nyomásával a máso-
dik helyen zárta a wroclawi 
lengyel nemzetközi fekve-
nyomó bajnokságot. Sas 
Sándor kilencfős mezőny-
ben tudta elérni a második 
legjobb eredményt.

TÓTH GYULA ÉDESAPA 
LETT
Férfi futsalcsapatunk 
100-szoros magyar vá-
logatott kapusa, Tóth 
Gyula édesapa lett. Gyula 
a Kecskemét elleni győztes 
bajnoki másnapján foghat-
ta kezébe az 54 cm-rel és 
3690 g-mal született Milánt.

KIDŐLT A KANADAI  
IKREK EGYIKE
Jégkorongcsapatunk 
nyáron igazolt légiósa, Leo 
Fitzgerald súlyos térdsé-
rülést szenvedett, így a 
szezon hátralevő részében 
már nem állhat Fodor  
Szabolcs vezetőedző ren-
delkezésére. Érdekesség, 
hogy Leo ikertestvére,  
Myles Fitzgerald ugyan-
csak az FTC első csapatá-
ban jégkorongozik. 

KERESZTES-HADJÁRAT
Megvédte bajnoki címét 
az Olimpiai Reménységek 
Versenyén az FTC tehetsé-
ges kajakozója, Keresztes 
Kristóf. Ifjú tehetségünk a K-1 
200 méteres számában zárt 
az élen a lengyelországi Poz-
nanban megtartott viadalon.

14 ! Szeptember 19-én az Elek Gyula Arénában mutatkozott 
be a magyar kerekes székes kézilabda-válogatottwww.fradi.hu

# HÍREK 
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A LABDA KÉZRŐL  
KÉZRE, LÁBRÓL LÁBRA, 
A TÖRTÉNET SZÁJRÓL 
SZÁJRA JÁR. FERENC
VÁROSI LEGENDÁK 
MESÉLNEK EL EGYEGY 
ANEKDOTÁT, S MÁRIS 
PASSZOLNAK EGYIK 
TÁRSUKHOZ.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

– Lipcsei Gabinak gyenge lehet  
a hallása, esetleg rossz telefon-
számot jegyzett meg, hiszen vízi-
labdában ilyen számok nincse-
nek. Valószínűleg azt az utasítást 
hallotta, hogy hány tempó után 
kell levegőt venni, s eszerint 
tanulékony, még az úszóedzése-
inkre is odafigyel… 

S akkor, íme, Sün, azaz Nyéki 
Balázs hajdani története:

– Mi tagadás, annak idején a 
Fradiban Kiss Csabával gyakran 
betyárkodtunk a telefonnal. Egy 
idő után már rettegtek a csapat-
társak, amikor megcsörrent a 
készülék. Ha nem írta ki a hívó-
számot, fel sem vették. Ha mégis, 
abban nem volt köszönet... Igen 
ám, de egy alkalommal Gerendás 
Gyuri hívta fel akkori fradista tár-
sunkat, Komlósi Petit azzal, hogy 
a kapcsolatainak köszönhetően 
be tudná ajánlani Nizzába, ahol 
éppen bekket kerestek. Peti azt 
hitte, mi vagyunk megint a vonal 
végén, és tiszta erőből elküld-
te Gyurit melegebb éghajlatra, 
utóbbi persze nem tudta mire 
vélni az ordenáré reagálást.  
Szerencsére Peti később gyana-
kodni kezdett, visszahívta a 
számot, s mikor kiderült, hogy az 
olimpiai bajnokkal beszél, elné-
zést kért, megköszönte a segítsé-
get, hiszen végül csak kikerült a 
Cote d’Azur csapatához… 

? A Fradi-busz állandó sofőrjéhez, a Kutya becenévre 
hallgató Nagy Tiborhoz: Ki adta a becenevét, s szokott-e 

kézifékkel parkolni a Fradi-busszal?

EZÚTTAL LIPCSEI GÁBOR, LABDARÚGÓINK MASSZŐRE KÉRDEZTE 
VÍZILABDACSAPATUNK MÁSODEDZŐJÉT, NYÉKI BALÁZST, MIT 
JELENT A HÁROM SZÁM – HAT, KILENC, TIZENEGY –, AMIT A 
JÁTÉKOSOKNAK GYAKRAN MOND A MEDENCE SZÉLÉN, UTÓBBI 
AZTÁN MEGOSZTOTTA VELÜNK EGYIK ÉLMÉNYÉT IS.

 PASSZ

NYÉKI 
BALÁZS
PÓLÓS BETYÁROK

16www.fradi.hu ! Nyéki Balázs tagja volt az FTC 2000-ben bajnoki 
aranyérmes csapatának

# ÖRÖKZÖLD
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18www.fradi.hu ! Andrij Sevcsenko szövetségi kapitány meghívta 
Ivan Petrjakot az ukrán válogatottba

# FUTBALL 
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19 www.fradi.hu! Az NB I 10 legértékesebb focistája közül 5 fradista: Ivan Petrjak (1.), Davide 
Lanzafame (3.), Fernando Gorriaran (5.), Miha Blazic (6.), Varga Roland (8.)

FUTBALL #

Itthon 
hozzuk

a kötelezőt
Stabil hátsó alakzat, küzdőszellem és 

eredményesség jellemzi a Ferencvárost: 
10 forduló után veretlenül állt a tabella élén 

labdarúgócsapatunk az NB I-ben.
SZÖVEG: KOCZÓ DÁVID

Szeptemberben már másodszor látogatott a Hidegkuti 
Nándor Stadionba a 2018/19-es idényben a Ferencváros: 
a tulajdonos MTK után ezúttal az ”albérlő” Budapest Hon-
véd volt az ellenfél.
Az első két helyezett egymás elleni rangadója nem hozott 
sok helyzetet, a Fradi viszont rögtön az elsővel élt: a szép 
lassan alapemberré előlépő Sigér Dávid remek indítása 
után Ivan Petrjak lőtt a kapuba.
– Nagyszerű érzés, hogy ilyen hamar integrálódtam 
a csapatba – örvendezett a nyáron Balmazújvárosból 
igazolt Sigér. – Az érkezésem után szinte azonnal meg-
sérültem, ami megnehezítette a dolgomat, de ekkor 
is bíztam benne, hogy idővel beverekedem magam a 
kezdőcsapatba. Persze egyértelmű, hogy továbbra is 
hétről hétre bizonyítanom kell a vezetőedzőnek. A csapat 
is jó formában van, úgyhogy remélem, minden a jelenlegi 
kerékvágásban halad tovább.  
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NB I, 8. FORDULÓ:
HONVÉD–FTC 0-1 (0-1)
HONVÉD: Gróf – Baráth, Kamber, Batik – Heffler 
T. (Kukoc, 74.), Nagy G., Pilik (Banó-Szabó, 59.), 
Gazdag, Holender – Danilo, N’Gog (Tischler, 64.)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Leandro, 
Heister – Szpirovszki, Sigér – Varga R. (Otigba, 62.), 
Bőle (Csernik, 88.), Petrjak – Lanzafame (Böde, 73.)
Gól: Petrjak (16.)
Sárga lap: Batik (57.), illetve 
Szpirovszki (43.), Petrjak (90.)

MAGYAR KUPA, 6. FORDULÓ:
SZEGEDI VSE–FTC 0-2 (0-1) 
SZEGED: Pluhár – Kormányos, Vastag, Seres, 
Nagypál – Pócs (Baka, 86.), Csamangó – Végh, Bilic 
(Bakos, 87.), Juhász – Kelemen (Vitos, 46.)
FTC: Holczer – Lovrencsics G. (Csonka, 85.), Blazic, 
Otigba, Leandro – Sigér, Szpirovszki – Csernik (Koch, 
62.), Lanzafame (Finnbogason, 64.), Petrjak – Böde
Gól: Leandro (21.), Finnbogason (87.)

NB I, 9. FORDULÓ:
FTC–ÚJPEST 1-0 (0-0)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Leandro, Blazic, 
Heister – Szpirovszki, Sigér – Varga R. (Frimpong, 
87.), Bőle (Böde, 79.), Petrjak – Lanzafame 
(Gorriaran, 76.)
ÚJPEST: Pajovics – Pauljevics, Bojovic, Litauszki, 
Burekovic – Onovo, Sankovic (Balázs, 76.) – Beridze 
(Lukács, 63.), Zsótér, Nwobodo – Novothny
Gól: Lanzafame (58.)
Sárga lap: Leandro (38.), Lanzafame (59.), 
illetve Litauszki (26.)

NB I, 10. FORDULÓ:
FTC–DVSC 2-2 (0-1)
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Leandro, 
Heister – Sigér, Szpirovszki (Böde, 77.) – Varga 
R. (Csernik, 77.), Bőle, Petrjak – Lanzafame 
(Finnbogason, 88.)
DVSC: Nagy S. – Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Barna 
– Csősz, Haris – Varga K. (Szatmári, 82.), Szécsi, 
Bódi (Bereczki, 61.) – Takács T. (Könyves, 65.)
Gól: Lanzafame (48., 80.), illetve Takács T. (21.), 
Szécsi (71.)
Sárga lap: Heister (26., 32.), Lanzafame (51.), illetve 
Bódi (10.), Csősz (41.), Szécsi (66.), Nagy S. (81.), 
Kinyik (88.)
Kiállítva: Heister (32.)

20www.fradi.hu ! Az Újpest elleni mérkőzésen 477-ből 383-szor 
passzoltak pontosan a játékosaink

# FUTBALL 

Petrjak már négy gólnál jár a bajnokságban, jó 
formájának köszönhetően pedig nemcsak Sergei 
Rebrov számít rá, hanem az ukrán válogatott szövet-
ségi kapitánya, Andrij Sevcsenko is, aki meghívta őt 
az Olaszország és Csehország elleni keretbe. Mielőtt 
a Fradiba igazolt, Petrjak négyszer lépett pályára 
hazája válogatottjában.
– Nagy öröm volt a névsort böngészve a saját 
nevemre bukkanni – mondta boldogan Petrjak. – Jó 
formában érzem magam, de így is kellemes meg-
lepetésként ért a válogatott meghívó, hiszen erős 
csapatunk van, amelyben már a keretbe kerülésért is 
óriási a harc.
A folytatásban a stabilitáson volt a hangsúly, s Reb-
rovtól olyan cserét is láthattunk, amely Thomas Doll 
alatt nem volt megszokott: támadó, Varga Roland 
helyett védő, Otigba Kenneth érkezett. A húzás 
bevált: a Honvédnak alig volt lehetősége az egyen-
lítésre, Dibusz Dénest pedig egyáltalán nem tették 
próbára a kispestiek.
A mezőkövesdi siker után tehát Rebrov vezérletével 
másodszor szerzett 1-0-val három pontot idegenben 
a Ferencváros, s vendégként továbbra is százszáza-
lékos volt.
Ezután papíron sokkal könnyebb mérkőzés követ-
kezett: a Csongrád megyei I. osztályban szereplő, 
szebb napokat megélt Szegedi VSE volt a Ferencvá-
ros első ellenfele a Magyar Kupa 2018/19-es kiírásá-
ban. Pihenőt kapott az alapemberek közül Dibusz 
Dénes, Varga Roland, Marcel Heister és Bőle Lukács 
is, kezdőként játszott viszont Csernik Kornél és Böde 
Dániel – utóbbi mögött Davide Lanzafame ezúttal 
támadó középpályásként szerepelt.
A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően alakult, a 
vezetést Leandro szabadrúgásgóljával szerezte meg 
a Fradi. Sokáig nem változott az állás, a hajrában 
aztán a csereként beszállt Kjartan Finnbogason lőtt 
nagy gólt – ahogy az izlandi támadó gólörömével is  
jelezte, nagy kő esett le a szívéről.
– Túl sokáig kellett várnom az első gólomra a 
Fradiban, de végre megvan – mondta a mérkőzés 
után megkönnyebbülve Finnbogason. – Mindig az 
első találat a legnehezebb, különösen támadóként, 
hiszen a mi megítélésünket a találataink száma 
határozza meg. Remélem, hogy ez a jól eltalált lövés 
csak a kezdet, és sok gólt szerzek még ferencvárosi 
mezben.
A magabiztos továbbjutás után következett a derbi, 
az Újpest elleni összecsapás. A mérkőzésre minden 
jegy elkelt, a csapat a hatalmas buzdításnak megfe-
lelő intenzitással kezdte az összecsapást. A korai gól 
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21 www.fradi.hu! A derbin a mieink 19-szer, az újpestiek  
3-szor lőttek kapura

FUTBALL #

viszont ezúttal elmaradt, Pajovics, a vendégkapus 
jó napot fogott ki, az első félidő hajrájában pedig 
Dibusz Dénes is bemutatott egy bravúrt. 
A második játékrészben már összejött, ami az első 
félidőben nem: Marcel Heister beadása után Davide 
Lanzafame remekült fordult kapura, és megszerezte a 
vezetést a Fradinak! Az olasz támadó nem is bírt ma-
gával: túlzott gólöröm miatt sárga lapot kapott, amiért 
később Rebrov lecserélte.
Az Újpest támadásban súlytalan volt a második félidő-
ben, így a mérkőzés utolsó perceiben inkább csak a 
különbség volt kérdéses: végül nem született több gól, 
s ezúttal is 1-0-ra nyert az FTC.
– A meccs előtt nem értettem, miért kérdeznek az első 
derbimről, hiszen az én fogalmaimban városon belüli 
rangadóként a Honvéd elleni összecsapás is derbi 
volt. A találkozón uralkodó hangulat után már senki-
nek nem kell elmagyaráznia nekem, miért ez a derbi a 
fradisták számára. Örülök, hogy a győzelemmel és a 
játékkal örömet szereztünk a szurkolóinknak – mond-
ta a lefújás után a Fradi ukrán vezetőedzője, Sergei 
Rebrov.
Ha jobban a számok mélyére nézünk, akkor azért 
volt különbség a két meccsen mutatott támadójáték 
között: a Honvéd ellen egyetlen Fradi-lövés talált 
kaput, az Újpest ellen viszont egytucatnyi.
– Az idénynek ebben a szakaszában számomra az 
eredmények mellett legalább annyira fontos, hogy a 

teljesítményünkön statisztikai adatokkal alátámaszt-
va is lássam a folyamatos fejlődést. Előremutató, 
hogy a játék több elemében is tapasztalom az előre-
lépést, hiszen így lehetünk hosszú távon is sikeresek. 
Persze emellett mindig jólesik a csapatnak, ha a jó 
játék győzelemmel párosul – avatott be szakmai 
részletekbe minket Rebrov. 
Az októberi válogatott szünet előtti utolsó, 10. fordu-
lóban a DVSC érkezett a Groupama Arénába. Az első 
félidőben két olyan nehézség is érte a Ferencvárost, 
amire a bajnokság első kilenc fordulójában nem volt 
példa: Takács Tamás találata után gólhátrányba, 
majd Marcel Heister kiállítása miatt emberhátrányba 
is került a Fradi. A horvát–német védő hiába tudta, 
hogy van már sárga lapja, Varga Kevin megiramodá-
sánál meg kellett akadályoznia a gólhelyzetet.
A Ferencváros a piros lap után is fölényben játszott: 
Lanzafame több kísérleténél is bravúrral hárított 
Nagy Sándor, így hátrányban vonultunk szünetre.
A második félidőben viszont nem kellett sokat várni 
a Fradi-gólra: Varga szabadrúgása után Lanzafa-
me a Loki kapujába csúsztatott. Később a DVSC 
másodszor is vezetést szerzett, s olasz támadónk 
másodszor is válaszolt, sőt kis híján a győztes gólt 
is megszerezte. Egy órát emberhátrányban küzdve 
egy pontot szerzett a Ferencváros, amely 10 forduló 
után a lehetséges 30 pontból 24-et begyűjtve állt a 
tabella élén.
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 OLASZ
 ROKON
A FRADI-
CSALÁDBAN
Davide Lanzafame beindult. 
Az ő gólja döntötte el az 
Újpest elleni derbit, majd 
a következő meccsen, a 
Debrecen ellen – ráadásul 
emberhátrányban – 
duplázott, így tíz forduló 
után hat találattal vezeti 
az NB I góllövőlistáját. 
Nem csak ezért érzi jól 
magát a Ferencvárosban; 
egyre oldottabban mozog 
a családias népligeti 
közegben, olyannyira, hogy 
már a lányai is a Fradiban 
sportolnak. 
SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS Nem akarok 

magyarázkodni, 
mindenki pontosan 

tudja, hogy mit értem 
el a Honvédnál. Nem 
tépelődtem, amikor 

a Ferencváros hívott. 
A Honvéd a múlt, 

a Fradi a jövő

22 ! Lanzafame a Juventusban, az ”olasz Fradiban” nevel-
kedett, felnőttként ott három meccsen lépett pályárawww.fradi.hu

# FUTBALL 
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”Üdvözlünk a Fradiban!” – köszöntjük Lanzát a találkozásunkkor. Elmoso-
lyodik, pontosan érti, miről van szó. Aki győztes gólt szerez az Újpest 
ellen, az beírja magát a Ferencváros történelmébe.

”Nagyon jól érzem magam a Fradiban. Nem is kellett idő, hogy megszokjam a 
körülményeket, alkalmazkodjak az új viszonyokhoz. Most már elég jól ismerjük 
egymást a csapaton belül, s szerencsére ez megmutatkozik a teljesítményem-
ben” – fejti ki bővebben, minek is köszönhető a formajavulás.
Lanzafame a harmadik fordulóban szerezte az első gólját, helyesebben 
góljait zöld-fehérben, majd a Haladás után a Kisvárda kapuját is bevet-
te. Utána azonban eltelt négy forduló, a válogatott meccsek miatt beik-
tatott szünettel együtt másfél hónap, s egyszer sem talált a kapuba.

”Én is pontosan tisztában vagyok azzal, hogy egy csatárt a góljai minősítenek. 
Ennek ellenére nem voltam ideges, amikor nem voltam eredményes. Harminc-
egy évesen már kellőképpen rutinos vagyok, tudom kezelni ezt a helyzetet, 
bíztam benne, hogy újra jönnek majd a gólok” – jegyezte meg folyamato-
san gesztikulálva, egy vérbeli olaszhoz illően a kezével is magyarázva.
Lanzafame a nyáron két év után hagyta el a Honvédot, s igazolt a Fe-
rencvároshoz.

”Nem akarok magyarázkodni, mindenki pontosan tudja, hogy mit értem el a 
Honvédnál. Nem tépelődtem, amikor a Ferencváros hívott. A Honvéd a múlt, a 
Fradi a jövő” – így gondolkozik egy profi futballista.
Lanza Kispesten Eppel Mártonnal nagyon hatékony duót alkotott, 
sokan arra számítottak, hogy az edzői hasonló szerepkört szánnak neki 
nálunk is, csak éppen Böde Dániel mellett. Ám az élet másképp hozta, 
Böde a kispadra szorult, az olasz támadó játszik középcsatárként.

”Játékos vagyok, nem pedig edző. Azt teszem, amit elvárnak tőlem, az ösz-
szeállításon és a taktikán nem nekem kell agyalnom. Danit nagyon tisztelem, 
egyrészt azért, amit elért a Fradiban és a válogatottban, másrészt azért, ahogy 
a jelenlegi helyzetet viseli. Nem siránkozik, azt mondogatja, ne izguljatok, 
hosszú a bajnokság, idővel szükség lesz rám” – ez pedig már több is, mint 
profizmus: bajtársiasság.
Davide Lanzafame 31 éves, ha valamikor, még most lehet esélye arra, 
hogy ismét magasabban jegyzett bajnokságban szerepeljen. Kérdés, 
akar-e egyáltalán.

”Hároméves szerződést írtam alá a Ferencvárossal, fölösleges azon gondolkozni, 
mi jöhet még ezután. Az a célom, hogy minél jobban menjen a játék, s megnyerjük 
a bajnokságot. Különben is nagyon jól érzem magam a Fradiban” – jelenti ki.
Ennél többet egyelőre nem is remélhetünk.

A lányai 

is itt 

tornáznak

Eleinte 
Lanzafaménak 

is szokatlan 
volt, hogy a 
Népligetben 
gyerekek és 

felnőttek, 
s nemcsak 

futballisták, hanem 
más sportágak 
képviselői is, 

jönnek-mennek, 
együtt élik az 

életüket.
„Olaszországban 
még a játékosok 

feleségei sem 
tehetik be a lábukat 

a klubházba és az 
edzőközpontba, 

tehát ez merőben 
más helyzet, de 
nekem nagyon 

tetszik. Már a lányaim 
is itt sportolnak, a 

Fradiban tornáznak” 
– enged betekintést 

a családi életbe.

Doll vagy Rebrov?

Lanza szeptemberi megtorpanásának az lehetett az egyik oka, hogy 
az ismerkedést részben újra kellett kezdeni, hiszen Thomas Dollt 
Sergei Rebrov váltotta az edzői poszton.
„Nem akarok különbséget tenni közöttük. Thomas Dollnak is sokat 
köszönhetek, hiszen az ő kérésére, javaslatára kerültem a Ferencváros-
hoz. Sergei Rebrov nagyon határozott edző, pontosan tudja, mit akar, 
igyekszem megfelelni az elvárásainak” – beszél a kényes témáról.

 – jelenti ki. a családi életbe.

Lanza szeptemberi megtorpanásának az lehetett az egyik oka, hogy 
az ismerkedést részben újra kellett kezdeni, hiszen Thomas Dollt 

„Nem akarok különbséget tenni közöttük. Thomas Dollnak is sokat 
köszönhetek, hiszen az ő kérésére, javaslatára kerültem a Ferencváros-
hoz. Sergei Rebrov nagyon határozott edző, pontosan tudja, mit akar, 

 – beszél a kényes témáról.

23 www.fradi.hu! Három lánya van: Elisabetta hétéves, az ikrek, Sofia és 
Annajoelle pedig négyévesek

FUTBALL #
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BENNE VAN A PAKLIBAN
Egy góllal kikapni, elbotlani a cél előtt, 
lemaradni két ütemmel – a vereség 
sokféle lehet. De legyen szó papírfor-
máról vagy világra szóló szenzációról, 
egy közös pont mindig van. Az, hogy 
elkerülhetetlen. Ráadásul a bukás nem 
pusztán szükségszerű, az igazán nagy 
sikerekben nélkülözhetetlen összete-
vő is. ”A sport alapvető eleme a hiba. 
Egy érett sportoló ennek tudatában 
is van, és amikor szembesül vele, nem 
beleragad az önostorozásba, hanem 
képes építkezni belőle. Ha az első 
bekapott gól után lelkileg összeom-
lik egy kapus, nem fog tudni felállni, 
mire újra a portája elé ér a labda, ami 
az egész mérkőzésre rányomhatja a 
bélyegét. Ugyanez igaz egy sportpá-
lyafutás egészére nézve. A kudarcok 
azért vannak, hogy azokból tanuljon 
a sportoló” – helyezi más megvilá-
gításba a vereségek megítélését dr. 

BUKÁS 
NÉLKÜL
NINCS 

DIADAL
Noha a részvétel 
a fontos, a vég
kimenetel sem 
mellékes. Legyen 
az kudarc vagy 
győzelem, a sportoló 
épülni tud belőle. 
Az eredmény 
maga – előjelétől 
függetlenül – sokat 
érő tapasztalat. Ha a 
helyén és helyesen 
kezeljük, az igazán 
nagy célokhoz 
vezető úton csak 
előrevisz.
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

Kárpáti Róbert, az FTC sportpszichi-
átere. Az ilyenfajta okulásra persze 
meg kell érni, amihez az évek és a 
versenytapasztalat elengedhetetlen. 
Nem ritka, hogy egy fiatal versenyző 
egy vereség után sírva hagyja el a 
pályát, ha pedig sok kudarc éri, idővel 
választott sportágát is, mondván: ilyen 
negatív élményekre nincs szüksége. 

”A fiaskó elfogadása feltételez egy 
bizonyos lelkierőt, ami gyermekeknél 
nem alapvetés. Ha ezt nem pótolja, 
erősíti a szülő belátása, mely szerint 
a vereségből felfelé kell és lehet to-
vábblépni, az utánpótlás korú játékos 
– legyen bármennyire tehetséges is – 
könnyen lemorzsolódhat.”

TANULNI, TANULNI, TANULNI
Megyünk tovább – ez a már-már 
sablonos mondat gyakran elhangzik 
a legyőzöttek szájából egy vereség 
után. Egyszerűsége ellenére viszont 

24www.fradi.hu ! Dalnoki Jenő híres mondata azoknak, akik épp formán kívül 
játszottak: ”Legalább kiabáld azt, hogy hajrá, Fradi!”

# PSZICHO 
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nagyon igaz. A sport természe-
tes ritmusának hála nincs idő a 
sebek nyalogatására, holnaptól 
már a következő próbatételre kell 
készülni. A feldolgozás viszont 
nem maradhat el. Ennek ideális 
esetben két összetevője van. 
Egyrészt az edző és a sportoló 
közösen kielemzi, kikockázza, 
mi, mikor, miért csúszott el. De 
kell hozzá az is, hogy az egyén 
egymaga átgondolja a történ-
teket, nála jobban ugyanis senki 
nem tudja, mi zajlott le pontosan 
az asszó vagy a meccs közben. 

”Mindez nagyon valós önképet és 
alapos önismeretet feltételez. A 
sportolónak tisztában kell lennie 
önmaga mozgásteljesítményével. 
Maradva az eddigi példánál: az 
az igazán profi kapus, aki pon-
tosan tudja, miért kapott gólt, 
és azt is, hogyan védett, amikor 

védett. Mindkettőből komolyan 
lehet építkezni.” 

IDEÁLIS ELEGYBEN
Noha a bukás elkerülhetetlen, 
jobb, ha minél kevesebbszer éli 
meg azt egy versenyző. Ráadá-
sul felnőtt korban a folyamatos 
kudarcélmény felvet egy komoly 
kérdést, miszerint az egyén és a 
sportág valóban összepasszol-e. 

”Egy stabil, de átlagos teljesít-
mény a nagy tervekhez nem elég. 
Ez a szint ugyanis tele van veresé-
gekkel. Ha a sportoló célja a világ 
teteje, ahhoz neki huzamosan át-
lag felett kell teljesítenie, azaz jóval 
több győztes csatát kell megélnie, 
mint olyat, melyben alulmaradt. 
A fele-fele arány – ami amatőr 
közegben teljesen elfogadható – a 
profiknál elégtelen eredmény. Aki 
a csúcsra tör, annak kell a diadal.”

25 www.fradi.hu! Bőle Lukács lelkierejéről tanúskodik, hogy noha 2007-ben  
egy autóbalesetben kis híján lebénult, ma az élvonalban futballozik

PSZICHO #

SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI 
RÓBERT

az FTC 
sportpszichiátere
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26 ! Az előző idényben Háfra Noémi 26 mérkőzésen 
94 gólt lőtt, ezzel a góllövőlista 24. helyén zártwww.fradi.hu

# CÍMLAPSZTORI 

A magyar női kézilabdázás 
tündökletes nyara után – arany 
a junior világbajnokságon és a nyílt 
serdülő Eb-n, ezüst az ifjúsági 
vb-n – beköszöntött az ősz. Ami 
ezúttal nem feltétlenül a hervadás 
időszaka, sokkal inkább az érésé, 
a beérésé. Az FTC-Rail Cargo 
Hungaria ifjú klasszisjelöltjei – Háfra 
Noémi, Faluvégi Dorottya, Márton 
Gréta – számára mindenképpen. 
De a fradista arany-, illetve 
ezüstgenerációhoz tartozik a 
jelenleg kölcsönben másutt játszó 
Suba Sára, Hlogyik Petra, Tóth 
Nikolett és Bánfai Kíra is. 
SZÖVEG: BALLAI ATTILA, SCHLEINIG ÁDÁM

”FÉLNŐTT” KLASSZISOK

A magyar női kézilabdázás 
tündökletes nyara után – arany 
a junior világbajnokságon és a nyílt 
serdülő Eb-n, ezüst az ifjúsági 
vb-n – beköszöntött az ősz. Ami 
ezúttal nem feltétlenül a hervadás 
időszaka, sokkal inkább az érésé, 
a beérésé. Az FTC-Rail Cargo 
Hungaria ifjú klasszisjelöltjei – Háfra 
Noémi, Faluvégi Dorottya, Márton 
Gréta – számára mindenképpen. 
De a fradista arany-, illetve 
ezüstgenerációhoz tartozik a 
jelenleg kölcsönben másutt játszó 
Suba Sára, Hlogyik Petra, Tóth 
Nikolett és Bánfai Kíra is. 
SZÖVEG: BALLAI ATTILA, SCHLEINIG ÁDÁM

FÉLNŐTT” KLASSZISOK
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27 www.fradi.hu! A fradista lányokkal felálló magyar válogatott 
a Fair Play-rangsor 8. helyén zárt a 23 csapatos mezőnyben

CÍMLAPSZTORI #

HÁFRA
FALUVÉGI

MÁRTON
SUBA

HLOGYIK
TÓTH

BÁNFAI
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28 ! A vb-nyertes lányokat Áder János köztársasági 
elnök személyesen köszöntötte!www.fradi.hu

Augusztusban, a harmadik kor-
osztályos világversenyes érem 
megszerzése után leszögeztük, e 

”mesterhármas” sok mindenre re-
mény, de semmire sem garancia. 
Októberben ehhez annyit tehe-
tünk hozzá, hogy bár garanciát 
természetesen még mindig sem-
mire, senkire nem vállalnánk, azért 
a remény egyre pontosabban 
körvonalazódik, és a jövő mellett a 
jelent is rózsaszínűbbé árnyalja.
Hogy a Háfra, Faluvégi, Márton 
trió rendszeres játéklehetőséget 
kap az FTC felnőtt csapatában, 
abban nincs semmi új, ez már az 
előző idényben is így volt. Abban 
annál inkább, hogy az aktuális 
bajnokság első hét fordulójában 
már egyre többször kulcsszerep 
hárult rájuk; Háfra 36 góllal vezeti 
a házi góllövőlistát (a BL-rajton, 
Bukarestben hat találatával 
ugyancsak a mieink legeredmé-
nyesebb játékosa volt), Faluvégi 
19, Márton 16 góllal vette ki a ré-
szét a hét mérkőzés 237-es össz-
termeléséből. Azaz hármasban a 
gólok 30 százalékát szállították; 
ez persze csak egyetlen mutató, 
de az ifjú játékosok esetében kü-
lönösen jellemző, mert az, hogy 
száguldoznak, brusztolnak, ellen-
felet a földbe döngölnek, életko-
rukból adódóan is természetes, 
de a gól a sikeres felelősségválla-
lás legpontosabb ismérve. 
Emellett tükröz még valamit, ami 
talán mindennél fontosabb. A 
júliusi, debreceni junior vb utáni 
eufóriában többször többféle elő-

jellel – bizakodásként, kételyként 
– is elhangzott, sok mindent meg-
határoz majd, hogy e húszesz-
tendős világbajnokok klubjaikba 
visszatérve miként rázódnak bele 
a mindennapi taposómalomba, 
mennyire formálja őket a közeg, 
mennyire ők a környezetüket. 
Márton Gréta szavai azt adják 
vissza, amit a külső szemlélő is 
lát: ”Pont olyan vagyok, mint a 
vb előtt voltam, de stabilitást ad 
a siker. Nem változott semmi, de 
úgy érzem, a klubban is bizto-
sabb csapattagként tekintenek 
rám. Azt érzem, persze talán 
csak én látom így, hogy jobban 
megbíznak bennem a szurkolók 
vagy épp a csapattársak, esetleg 
Gábor is.” (Természetesen Elek 
Gábor vezetőedző, akivel keretes 
írásunkban interjú olvasható a 
témában – a szerk.)
A balszélső tehát így éli meg saját 
helyzetét, de a pálya túloldaláról, 
a jobb oldalvonal mellől, Faluvégi 
Dorottya nézőpontjából is hason-
ló a kép: ”Összességében több 
vagyok, mint a nyár előtt voltam. 
Nem is szakmailag ugrottam na-
gyot előre, hanem az az élmény, 
amit megéltünk, adott sokat. 
Például az, hogy milyen gödrök-
ből tudtunk kimászni. A junior 
vb-n és arra készülve a legjobb 
barátaimmal töltöttem a nyarat, 
együtt sírtunk, együtt nevettünk, 
és szerencsére a nevetésből volt 
több. A bukaresti meccs előtt 
eszembe jutott a világbajnokság, 
mert rég nem játszottam ennyi 

ember előtt, 
és bevillant, 
hogy ezt is 
meg tudom 
oldani, mert 
a vb-döntőn 
is ennyien 
voltak. Amikor 
teljesíteni kell, 
akkor felvil-

lant bennem, hogy már korábban 
is sikerült. A felkészülés, a hango-
lódás hasonló, és ehhez a nyáron 
jó rutint szereztem.”
A szakemberek persze nem győ-
zik hangsúlyozni, mennyire más 
próbatétel utánpótlás szinten, 
hasonló korúak között és ellen, 
vagy a mindenkori felnőtt csapat-
ban helytállni, sikert elérni, de a 
Fradi vb-aranyérmesei ezt ponto-
san tudják, a saját bőrükön érzik. 

”Csibe”, azaz Faluvégi Dorottya 
például egy parádés szó, a ”fél-
nőtt” megalkotásával így beszél e 
kettősségről:

”Nagyon más feladat a kettő. 
Olyan félnőtt játékosnak tartom 
magam. Mert bár felnőttek között 
játszunk, akkor leszünk igazán fel-
nőttek, ha olyan rutinnal rendelke-
zünk már, mint a társaink. Ki tudja, 
lehet, hogy mindig ilyen fiatalos 
csirke maradok. Mindenesetre most 
átmenetnek mondanám magamat. 
A többiek nagyon büszkék vol-
tak ránk, legalábbis ezt éreztem, 
talán kicsit nőttünk is a szemükben 
amiatt, hogy meg tudtunk oldani 
ekkora feladatokat is, de akkor is 
mi maradunk a kicsik… Kicsik, de 
nem gyerekek. Ez a mi kis társa-
dalmi helyzetünk a csapatban, a 
szerepünk az öltözőben. Ha gye-
reknek tartanának minket, akkor 
nem szólnának ránk, ha valami 
nem stimmelne, de ránk szólnak, mi 
pedig igyekszünk javítani.”
Ha valami tökéletesen jellemzi 
e hármas tagjait, akkor az az 
igyekezet. A mérkőzéseken néha 
olyan benyomást keltenek, mint 
a pattanásig feszített íj, de a 
százszázalékos koncentrációt, 
készültséget egy-egy gól vagy 
sikeres akció után rögvest felvált-
ja egy ”félnőtt” gesztus, mosoly. 
Annak viszont szemernyi veszé-
lye sem érződik, hogy a lányok 

”elszállnának”, erre Elek Gábor, a 
társak, a Fradi-közeg mellett saját 

Pont olyan vagyok, mint a vb 
előtt voltam, de stabilitást ad a 
siker. Nem változott semmi, de 
úgy érzem, a klubban is biztosabb 
csapattagként tekintenek rám. 
(Márton Gréta)
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29 www.fradi.hu! Az egyik legismertebb fradista női kézilabdázó, Kökény Beatrix 
 a szomszédból, az Építőktől igazolt a Fradiba

lényük is elegendő biztosíték. Ezt 
Márton Gréta is így gondolja:

”A mai napig élnek bennem gát-
lások, hogy valóban itt van-e a 
helyem, elég jó vagyok-e ehhez, 
de a junior vb-arany támaszt 
ad. Azt érzem, megérkeztem. Az 
első évemben sokat hullámzott a 
teljesítményem, ezért a következő 
lépés, hogy ezeket a hullámokat 
kiiktassam. A jövő meghatározó 
embere lehetek. Fiatal vagyok 
a klubban és a válogatottban 
is. Örülök, hogy ilyen jó helyen 
kézilabdázhatok, de szeretnék 
mindig előrébb lépni. Ha töb-
bet játszanék, és folyamatosan 
hoznék egy bizonyos szintet, 
akkor mondhatnám azt, hogy 
meghatározóvá váltam, de ehhez 
nagyon sok rutinra, tapasztalatra 
van még szükségem. Sok múlik 
azon, ki képes áldozatokat hozni 
és tényleg a sportnak élni, mert 
a sportolói lét lemondással is jár, 
én sem mehettem osztálykirán-
dulásokra, szülinapi bulikra. Itt 
buknak el sokan, ez a része egy 
időben nekem is nehezebben 
ment, de ilyenkor mindig meg-
kaptam a segítséget.”
Gréta és ”Csibe” versenyhelyze-
te hasonló, hiszen mindketten a 
felnőtt válogatott oszlopos tagja 
és szélsője, Schatzl Nadine, illetve 

Lehetetlen megjósolni, klubszinten hol 
fogunk játszani öt–nyolc év múlva, de amikor 
erre gondolok, azt látom magam előtt, hogy 
mindannyian válogatott mezben küzdünk 
egymás mellett. (Faluvégi Dorottya)

Lukács Viktória mellett, mögött 
szerepelnek a posztjukon. Más 
sportágból kölcsönzött titulusok-
kal, ők még a ”kihívók”, és ez igaz 
a nemzeti csapatra is.
Faluvégi Dorottya azért a rá 
jellemző karakánsággal kevés 
kétséget hagyott a tervei felől, 
hisz ő volt az, aki már a junior vb 
után azzal búcsúzott a társak-
tól, lesznek ők még szobatársak 
a felnőtt válogatottban is. Erre 
rímelnek alábbi mondatai:

”Lehetetlen megjósolni, klubszin-
ten hol fogunk játszani öt–nyolc 
év múlva, de amikor erre gondo-
lok, azt látom magam előtt, hogy 
mindannyian válogatott mezben 
küzdünk egymás mellett. Noniról 
kijelenthetjük, hogy már stabil tag-
ja a válogatottnak is, mi pedig ott 
vagyunk a látótérben.”
Háfra Noémi valóban elképesztő 
pályaívet írt le az elmúlt bő egy 
évben. 2017 nyarán kölcsönből, 
az MTK-ból igazolt vissza, ”villám-
mal” a Népligetbe – ne feledjük, 

ha Zácsik Szandra nem szerződik 
el, az sem biztos, hogy ez máris 
megtörténik –, első nyilatkozata-
iban még ő is úgy fogalmazott, 
talán túl mély a víz. Csakhogy 
aztán nemhogy elmerült benne, 
hanem kiemelkedett – miként 
a hazai mezőnyből is. A tavaly 
decemberi, németországi világ-
bajnokságon már a nemzetközi 
porondon is rácsodálkoztak, egy 

”Fraditól független szakértő”, Kim 
Rasmussen szövetségi kapitány 
kijelentette, ”Noni” a magyar női 
kézilabdázás legnagyobb ígérete.
Mindhárom lányra igaz, húsz éve-
sen becsülendő életbölcsesség, 
ahogy a Fradiról, a válogatottról, 
magukról, a helyükről a világban 
beszélnek. A három ifjú ferencvá-
rosi tehetség fényesen bizonyí-
totta a tézist: az igazi tehetség 
utat tör magának. A legjobb út 
pedig kétségtelenül az, amely 
az Elek Gyula Arénából indul, 
és tetszőleges magasságokba 
vezethet.
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30 ! A fradista lányok közül a legtöbb gólt (43-at)  
Háfra Noémi lőtte a világbajnokságonwww.fradi.hu

HÁFRA NOÉMI
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ÉRTÉKEK KÖLCSÖNBEN

A Fradi három junior világbajnoka valójában öt, hiszen két kapus is a Ferencváros játékosa: 
Suba Sára a Vácot, Hlogyik Petra a Pénzügyőrt erősíti, kölcsönben. Ugyanebben a felállás-
ban kézilabdázik az MTK-ban az augusztusi, lengyelországi ifjúsági világbajnokság két ezüst-
érmese, Tóth Nikolett és Bánfai Kíra. Mindketten pályán voltak klubjuk első hat bajnoki ta-
lálkozóján, az irányító 20, a jobbszélső 9 gólt szerzett. Aligha kérdéses, hogy inkább előbb, 
mint utóbb az FTC erősségei lesznek. ”Nikire” ugyan vállműtét és 3–5 hónap kihagyás vár, 
de ezt a rá jellemző derűvel és bizakodással elintézte annyival, felkészült rá, gondolatban 
majd próbálja úgy megélni, mintha 3–5 napról lenne szó. Ha pedig egyszer Kíra is visszatér, 
Elek Gábor olyan kellemes gonddal szembesül, amilyennel magyar edző talán még soha: 
lesz három kiváló és fiatal balkezes szélsője.

31 www.fradi.hu! Háfra Noémi testvére, Luca a Debrecen ellen megszerezte 
első gólját az FTC felnőtt csapatában

Még szokja a VEZÉR SZEREPET
Érzékeled, értékeled, micsoda lehetőség előtt állsz?
Annyira sűrű a program, annyi edzés és mérkőzés van, hogy egyáltalán nincs időm ezzel foglalkozni. Azt ér-
zem, hogy minden nap, minden edzésen és meccsen fejlődök, valamit mindennap tanulok. Szóval nem érzem 
nyomásnak, ami velem, körülöttem történik, egyszerűen csak szeretnék minél jobbá válni.
Edződ, Elek Gábor szerint neked jelentett a legtöbbet a vb, vezérré váltál. Te is így élted meg?
Furcsa, mert nem vezérként mentem a világbajnokságra, de utólag mindenki annak tartott. Ezt együtt értük 
el, a többiek segítettek abban, hogy vezér lehessek. Nehezen lendültem bele, de a végére belejöttem. Igen, 
valóban adott és ad önbizalmat, hogy meg tudtuk csinálni, amire vágytunk. Magamon is észrevettem, hogy a 
torna vége felé már azokat a lövéseket is el mertem vállalni, amelyeket korábban nem. Illetve ennek lehet köze 
ahhoz is, hogy Bukarestben is fel merek ugrani egy más szintű ellenféllel szemben is. Sokat hibáztam a CSM 
ellen, meg is fordult a fejemben, hogy ez nem a norvég junior válogatott, amely ellen egy hiba után a követke-
zőt biztosan belövöm. Lehet, hogy túl sokat vállalkoztam, de ha nem próbálkoztam volna, az esélyt sem adtam 
volna meg magamnak.
Hol a helyed a Fradi öltözőjében?
Még mindig a kislány Háfra Noéminek látom magam, és ez sokáig így maradhat. A vb kiváló tapasztalatszerzés 
volt, jó érzéssel tölt el, ha rágondolok, de sok minden áll előttem, és most már inkább előrenézek. Egyáltalán 
nem úgy tekintek magamra, mint a Fradi és a válogatott húzóemberére, például még minden felnőtt meccs 
előtt izgulok. És ha kérdezik, hogy miért, akkor az a válaszom, azért, mert kezdő vagyok egy felnőtt csapatban. 
Hogy én lehetek az, aki az első perctől kezdve ott vagyok a pályán.
Mennyire kellett figyelned arra, hogy a földön maradj azok után, hogy a vb legjobbja, reklámarca és – nem 
túlzás – sztárja lettél?
Otthon jobban el szoktam engedni magam, anyutól meg is kapom néha, hogy na, szálljak le a földre… De szerin-
tem jól kezeltem az egészet, nem gondolom, hogy megérkeztem volna a végállomásra azzal, hogy világbajnok 
lettem és az All Star csapat tagja. Örülök, hogy sikerült, de most már új célokat tűztem ki, ez pedig kellő motivá-
ciót jelent. A nagy cél az olimpia, a közelebbiek pedig az előttem álló feladatok, a bajnokik, a BL-meccsek, hogy 
elérjük a Final Fourt, hogy egyszer talán meg is nyerjük azt… A nagy célok a kicsikből érnek össze.
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32 ! A Liget étteremben Márton Gréta világbajnoki 
aranyérmét egy hónapon keresztül kiállítottákwww.fradi.hu

Kellett azzal foglalkoznod, hogy földközelben 
tartsd a világbajnokokat?
Nem, abszolút nem, egyetlen percig sem. Benne 
volt ennek is a lehetősége, figyeltem rájuk, mert 
ilyen sikerek után könnyű elszállni, de a lányok-
nál ennek nyoma sem volt.
A játékuk, a szerepük, a csapaton belüli hie-
rarchiában elfoglalt helyük változott a junior 
vb-aranytól?
Mindhármukat szereti a csapat, korábban is sze-
rette, ez tehát nem változott, ők pedig mindhár-
man illem- és kötelességtudók, ez a pozíciójukat 
és a magatartásukat is meghatározza. Optimális 
a helyzetük. Minden öltözőnek, csapatnak meg-
van a maga hierarchiája, és nálunk, a Fradinál eb-
ben a rangsorban nyilvánvalóan nem ők az elsők. 
Ellentétben a junior válogatottal, ahol viszont 
érthetően sokkal magabiztosabbak voltak, mint 
a felnőttek között. Az önbizalmuknak tett jót ez 
a siker, pontosabban a gyerekkorból a felnőtt-
korba való átmenetnél nagy lelki stabilitást adott 
nekik. Noninál ezt egyértelműen látom, Csibének 
erre talán kevesebb szüksége volt, Gréti pedig 
amúgy is nagyon kiegyensúlyozott. Nonitól elő-
ször ezen a világversenyen, a junior vb-n láttam, 
hogy betölti a vezérszerepet – nemcsak a játék-
ban, hanem hogy szól, és ahogy szól a társainak. 
Ez óriási előrelépés volt az ő életében.
Tóth Nikolett és Bánfai Kíra az ifi Eb-n ezüstérmes 
csapatban játszott. Megítélésed szerint hogyan?
Abszolút meghatározó szerepük volt, Kíra az All 
Star csapatba kerüléssel is bizonyította, hogy 
húzóember. Niki a maga komplexitásával vezér 
típus, védekezésben, irányító tevékenységben, 
előkészítésekben is jelentős szerepe volt. Nehe-
zen tudnám elképzelni azt a csapatot nélkülük.
Mi kell hozzá, hogy az utánpótlás ígéretekből, 
tehetségekből érett felnőtt sztárok legyenek?
Attól, hogy az utánpótlás válogatottban sikert 
értek el, biztosan vannak olyan játékosok a 
keretekben, akik talán még az NB I-hez sem elég 
érettek. A junior válogatottból öt-hat játékosnak 
lehet esélye a felnőtt válogatottságra. Az ifik még 
messzebb vannak ettől, de tehetségeket ott is lá-
tok. Ezek a gyerekek azért még nem kész játéko-

FÖLDKÖZELBEN
sok. Az, hogy a saját korosztályukban kimagasla-
nak, messze van attól, hogy a felnőttek között is 
kitűnjenek. Egyrészt meg kell őrizniük az eddigi 
alázatukat a sport iránt, a mieinkkel kapcsolatban 
biztos vagyok benne, hogy ez megmarad, nem 
is aggódom. A fejlődés sosem lineárisan felfelé 
ívelő, mindig hullámok kísérik. A játékostársak, a 
közönség és a szakvezetők türelmére is szükség 
van, fontos, hogy a kellő játékidőt megkapják. 
Hajlamosak vagyunk egy tehetségből megasztárt 
csinálni, felruházzuk olyan képességekkel, ami-
lyenekkel valójában nem is rendelkezik, sőt lehet, 
hogy nem is fog soha. Majd amikor erre rájövünk, 
akkor még az adott játékosra vagyunk megsér-
tődve. Ez sokszor nem is a klub és a szakembe-
rek problémája, hanem a közvélemény, esetleg a 
média hibája és felelőssége.
Vagy a menedzsereké, nem?
Komoly veszélynek vannak kitéve a gyerekek a 
menedzserek által, akik rögtön pénzt akarnak 
csinálni belőlük. Ettől meg kell óvnunk őket. Ösz-
szességében azt gondolom, nem is a lányokat 
kell a földön tartani, különösen nem a mieinket, 
mert ők nagyon okosak, hanem a körülöttük 
lévő embereket.
Hogyan tekintesz a nyári sikerek ferencvárosi 
részeseire, mint a jelen, a közeljövő vagy a 
távoli jövő embereire?
Jelen is, közeljövő is, meg távoli jövő is. Minden… 
Az elmúlt év is megmutatta, hogy sok játéklehető-
séget adtunk nekik, de ez csak akkor működhet, 
ha élnek vele. Úgy nem, hogy mi folyamatosan 
csak adunk, aztán majd egyszer kapunk is valamit. 
Ismertem olyan tehetséges játékost, aki semmit 
sem tett azért, hogy még jobb legyen. Pedig 
először mindig a játékoson van a sor. Befekteti a 
munkáját és a mentalitását, kap öt percet. Ha eb-
ben az öt percben jól teljesít, lesz belőle tíz, és így 
tovább. De nem lehet senkit sem mesterségesen 
a pályán tartani. Még akkor sem, ha a közvéle-
mény szerint mindenki hülye, amiért ez vagy az a 
tehetség nem játszik. A fiataloknak igenis meg kell 
küzdeniük azért, hogy a felnőtt csapatban pályára 
kerüljenek. A mieinkkel szerencsére ilyen gondok 
nincsenek, ők ezt pontosan tudják.
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HÉTSZER IS TÍZ KÖZTE

A bajnokságban a Zöld & Fehér nyomdába kerüléséig sem-
mi rendkívüli nem történt, továbbra is őrizte százszázalékos 
mérlegét a csapat. A tét nem is a győzelem megszerzése, 
inkább a tízgólos határ átlépése volt, és ez sikerült az Alba 
Fehérvár (30-19), a Dunaújváros (36-23), a Budaörs (38-26) 
és a Debrecen (38-27) ellen is. Ha az első három forduló már 
korábban ismertetett eredményeit is számítjuk – a riválisok 
ekkor sem úszták meg egyszer sem tíz alatt –, az arány hét-
ből hét. Az ősz egyetlen igazi rangadója Siófokon, novem-
ber 7-én vár a csapatra. Bár e dátum már régen nem ünnep, 
idén kézilabdás szempontból hétköznap sem lesz.
A Bajnokok Ligájában általános vélekedés szerint a Fradié a 
legkiegyensúlyozottabb csoport. Pontosabban felfelé kilóg 
belőle az évről évre tovább erősítő CSM Bucuresti, amely 
az idei BL-rajton, október 5-én 36-31-es győzelmet aratott a 
zöld-fehérek felett. A mérkőzés végkimenetele egy pillanatig 
sem volt kérdéses, de attól sem kellett tartani, hogy óriási 
verést kap az FTC. A lőtt gólok száma kifejezetten jól mutat, 
a kapottaké már kevésbé. Pedig az NB I-es mérkőzések 
éppen azt mutatták, hogy megszilárdult a hátsó alakzat, de 
természetesen az sem mindegy, ki az ellenfél.
A második körben, immár hazai pályán – illetve félig azon, 
érdi albérletben – a norvég Vipers Kristiansand volt az. A 
bukaresti világválogatottal ellentétben egyetlen dán légióst 
felvonultató, szín skandináv együttessel szemben kötelező 
elvárás volt a győzelem, és 23-19-ig úgy tűnt, simán bejön 
a papírforma. Ekkor azonban az északiak öt gólt lőttek zsi-
nórban, fordítottak, és fél perccel a duda előtt a két pontért 
támadhattak. Csakhogy Kovacsics Anikó labdát szerzett, vé-
gigszáguldott a pályán, és az utolsó másodpercben betalált, 
kicsikarva a 27-26-os diadalt.
A pillanatnyi, napi jogos örömön túllépve, általánosságban 
azért megállapíthattuk: még annál is húzósabb lesz ez a 
BL-szezon, mint gondoltuk.

Kovacsics Anikó 
a mindent 
eldöntő gól 
előtti pillanatban

33 www.fradi.hu! Faluvégi Dorottya 2013 júniusában Albert Ösztöndíjat nyert, azaz már 
öt éve is a klub legtehetségesebb sportolói között tartották számon

Hajlamosak vagyunk egy 
tehetségből megasztárt 

csinálni, felruházzuk olyan 
képességekkel, amilyenekkel 
valójában nem is rendelkezik, 

sőt lehet, hogy nem is fog 
soha. Majd amikor erre 
rájövünk, akkor még az 

adott játékosra vagyunk 
megsértődve

ELEK
GÁBOR

CÍMLAPSZTORI #
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Előfordulhat, hogy lesz még olyan meccs a 
szezonban, amelyen ennél is jobban teljesít 
a Ferencváros U14-es labdarúgócsapata, 
de az év legemlékezetesebb bajnokiját ez 
a korosztály már alighanem lejátszotta. 
Fiataljaink ugyanis éppen a novemberi lap-
számunk zárása előtt verték 6-3-ra az Új-
pestet, méghozzá úgy, hogy az első félidő 
végén 4-0 állt az eredményjelzőn. Mégis 
izgulni kellett, ugyanis ellenfelünk tizenkét 
perc alatt felzárkózott 4-3-ra – még jó, 

# FUTBALL 

34www.fradi.hu ! Jelenlegi U14-es csapatunk tavaly bajnoki címet 
nyert az Újpest és a Vasas előtt

DOBOGÓ 
KÖZELBEN

Jól kezdte a bajnokságot a Ferencváros 
U14-es labda rúgócsapata, s ha kitart a len-
dület, az élbolyban maradhat a Munkácsi 
Dávid és Deák Zsolt irányította együttes, 
amely például az Újpestet 6-3-ra verte 
meg. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
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CSALÓKA 
HELYEZÉS

A bajnoki mérkőzések 
közé ékelve vett részt 
az FTC U14-es csapata 
Topolyán nemzetközi 
tornán. Noha együtte-
sünk végül a hetedik 
helyen zárta a viadalt, 
az eredmény csalóka.

”Volt egy erősebb és 
egy gyengébb cso-
port, mi az előbbiben 
voltunk, és nem sikerült 
a felső ágra jutni – 
magyarázta Munkácsi 
Dávid. – Elégedett 
vagyok, mert kiváló 
mérkőzéseket vívtunk 
a tornán, a környező 
országok három top-
csapatával, az Eszék-
kel, a Vojvodinával és a 
Partizan Beograddal is 
játszottunk. Az első két 
csoportmeccs dön-
tetlenre végződött, a 
Partizantól kaptunk ki 
2-0-ra.”

hogy helyén volt a szív és az ész, a Fradi a 
hajrában még kettőt berámolt, és győzött.

”Rengeteg pozitívumot szűrhetünk le ebből 
a mérkőzésből, szerintem az a legfonto-
sabb, hogy 4-3-ról tudtunk megint váltani” 
– mondta a vezetőedző, Munkácsi Dávid.
A csapat egyébként összességében jól 
kezdte a bajnokságot, hét játéknap után 
négy győzelmével, egy döntetlenjével és 
kettő vereségével a negyedik helyen állt.

”Bár a felkészülés eleje nem úgy alakult, 
ahogy szerettem volna, a bajnoki rajtra ösz-
szeállt a mag, és a csapategység is szépen 
erősödött – folytatta a tréner. – Utóbbiban 
sokat segített, hogy az első fordulóban a 
mérkőzés legvégén szereztük meg a győz-
tes gólt, egy ilyen siker mindig összeková-
csolja a társaságot. Nagy tettnek tartom, 
hogy a Felcsút otthonából el tudtunk hozni 
egy pontot, miként arra is büszke voltam, 
hogy játékban a Honvéd fölé nőttünk, még 
akkor is, ha végül kikaptunk (0-1). Mindent 
egybevetve egyszer teljesítettünk eddig 
gyengébben az elvárhatónál, nem voltunk 
elég élesek, ki is kaptunk 2-0-ra a Vasas 
ellen. Bízom benne, hogy megőrizzük a len-
dületet és a jó formát az egész idényre. Az 
ősszel tavaly is jól ment minden, ugyanígy 
robbantott egyet a gárda, aztán a tavasz 
már gyengébbre sikerült.”
Dávid kollégája és segítője, Deák Zsolt 
tette hozzá, hogy a Vasas elleni vereség-
ből azt kellene tanulságként megőrizni a 
gyerekeknek, hogy minden edzésen száz 
százalékot kell nyújtani, hiszen a mérkő-
zéseken a hétközi edzésmunka határozza 
meg a teljesítményt.

”Kamaszok. Egyik nap jobb lábbal kelnek 
föl, a másikon meg ballal, és ennek meg-
felelően egyszer úgy mennek az edzésen, 
hogy öröm nézni, máskor meg túlságosan 
lazák – mondta mosolyogva Zsolt bá’. – 
Ugyanakkor meglehetősen bő a keretünk, 
szinte minden hétvégén van a keretből 
kimaradó játékos, vagyis ezzel is tudunk 
motiválni.”
Miként azzal is, hogy a jobbak egy korosz-
tállyal feljebb, a 2004-esekkel is edzhet-
nek. Van, aki mindig ott készül, s van, aki 
csak egy-egy alkalommal, azonban ez is jó 
hatással van rá.

”Így állapodtunk meg az 
idénykezdetkor. Ha azt 
látjuk, hogy valakivel kicsit 
elszalad a ló, és a saját 
korosztályában már nem 
úgy teljesít, ahogy elvárha-
tó, attól elvesszük a lehető-
séget – vette vissza a szót 
a beszélgetés végén Dávid 
bá’. – De szerencsére jól 
fogják ezt fel a gyerekek, 
a motiválással keveset kell 
foglalkoznunk.”

FUTBALL #

35 www.fradi.hu! Az U14 az első nagypályás korosztály, amely országos 
bajnokságban vesz részt 

Kamaszok. Egyik 
nap jobb lábbal 
kelnek föl, 
A MÁSI KON MEG 
BALLAL, és en-
nek megfelelően 
egyszer úgy men-
nek az edzésen, 
hogy öröm nézni, 
máskor meg 
túlságosan lazák
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Nem indult jól a szezon a Ferencváros U16-os labda-
rúgócsapata számára, igaz, az MTK, a Honvéd és a 
Puskás Akadémia elleni vereség szinte előre kalkulál-
ható volt – ez a három klub jelenleg a mezőny előtt 
jár a legtöbb utánpótlás korosztályban. Az viszont 
örömteli, hogy a lapzártánkig lejátszott két nyer-
hető mérkőzését behúzta az együttes, ráadásul 
idegenben verte az Illés Akadémiát (1-0) és a 
Győri ETO-t (3-1) is.

”Nyáron vettük át Horváth Rolanddal a 
2003-as korosztályt, és igyekeztünk 
megerősíteni a keretet – mondta Pókos 
Csaba vezetőedző. – Kompakt csapatot 
szeretnénk kialakítani, amely képes 
dominálni, stílusosan játszani, de 

# FUTBALL 

www.fradi.hu ! Pókos Csaba tavaly az U19-es, majd az U17-es 
csapatot irányította

ISKOLA 
HELYETT IS 
FOCI
Pontosan tudja 
Pókos Csaba, hogy 
ebben a korban 
aktívan működnek 
a mimikai izmok, 
ráadásul U16-os 
labdarúgó csapatunk 
vezetőedzője is 
lázadó típus volt 
gyerekként, vagyis 
tudja, mi jár ilyenkor 
a kamaszodó 
játékosai fejében. 
Sőt, az ellenszert is 
ismeri. 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

Pókos Csaba, hogy 
ebben a korban 
aktívan működnek 
a mimikai izmok, 
ráadásul U16-os 
labdarúgó csapatunk 
vezetőedzője is 
lázadó típus volt 
gyerekként, vagyis 
tudja, mi jár ilyenkor 

játékosai fejében. 
Sőt, az ellenszert is 

SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
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NEM 
VONZZA 

A BULI

Noha egy évvel fiatalabb a korosztá-
lyánál, mégis U16-os labdarúgócsapa-

tunk meghatározó játékosává vált Dragó-
ner Áron Mátyás, akivel az egyik délelőtti 

edzés után beszélgettünk.
Ilyenkor kimaradsz a suliból...

Dragóner Áron Mátyás: Élvezem, amikor fociz-
hatok, még akkor is, ha suli helyett kell edzésre 

jönni. Lemaradok néhány óráról, de szerencsére a 
tanárok jól kezelik a helyzetet, segítenek bepótolni 

az anyagot.
Edzéseken kívül mennyit foglalkozol a sporttal, 

a futballal?
D. Á. M.: Ügyelek a helyes táplálkozásra, a vitaminbe-

vitelre. Erősíteni is szoktam, de edzéseken kívül keveset 
focizunk. Néhány éve még rendszeresen volt pluszgyakorlás, 

most már viszont, ha edzésen kiadom magamból a maximumot, 
hasznosabb, ha különben pihenek, mert fontos a regeneráció. Ki-

sebb koromban nem tartoztam a jó játékosok közé, dagi is voltam, 
tíz-tizenegy éves koromban kezdtünk el erre odafigyelni. Tizennégy 

évesen aztán megnőttem, megerősödtem, s most már a korosztályos 
válogatottba is behívtak, illetve az idősebbek között tudok játszani.

Hogy érzed magad az egy évvel idősebbek között?
D. Á. M.: Az első hetekben nehéz volt, sokkal jobban elfáradtam. Meg 

kellett szoknom azt is, hogy a nagyobbak gyorsabban is gondolkodnak. 
Az első bajnokin még nem voltam kezdő, de aztán beverekedtem magam 

a csapatba, most pedig már úgy érzem, egy szinten vagyok a társaimmal, és 
tudok segíteni a meccseken.

Nehéz nemet mondani egy-egy bulira, osztálykirándulásra a sport kedvéért?
D. Á. M.: Sok osztálytársam dohányzik és iszik már tizennégy-tizenöt évesen is, 

engem taszít ez a dolog, nem is szeretek velük egy társaságban lenni. Az sem za-
var, ha kevesebbet mehetek nyaralni, vagy ha le kell mondani az osztálykirándulást, 

mert cserébe azt csinálhatom, amit szeretek.

ez egyelőre döcög még egy kicsit, ezért a 
legjobbakkal csak egy-egy meccsre tudjuk 
felvenni a versenyt. Ezzel együtt az MTK 
és a Honvéd ellen jól teljesítettünk, egyedül 
a Felcsút volt nálunk sokkal jobb, ott nem 
láttam esélyt a pontszerzésre.”
A cél egyértelműen az, hogy a tavalyi 
lidérces végjátékot elkerülje a Ferencváros 
(az U16 és az U17 pontjait közösen számol-
ják majd, így kellene a nyolccsapatos első 
osztályban maradni), közben pedig az U16 
a lehető legtöbb játékost adja az idősebb 
korosztályokba.

”Miénk a bajnokság egyik legfiatalabb 
csapata, négyen szerepelnek rendsze-
resen a 2004-es évfolyamból, ráadásul 
kulcsposztokon: kapuban, belső védő-
ben, nyolcas poszton és balhátvédként. 
Árulkodó, hogy amikor Dragóner Áron, 
Mergl Szabolcs, Szécsi Patrik és Varga 
Dominik visszajátszott az U15-ben, a Pé-
cset idegenben 3-0-ra, az Újpestet pedig 
itthon 6-0-ra vertük meg. Állítom, az U15 
velük kiegészülve bajnokesélyes lenne, de 
az U16 és az U17 fontosabb, ezért vannak 
velünk.”
Kiváló az összhang a csapat és a szakmai 
stáb között, a gyerekek imádnak edzés-
re járni, a mentalitással sincs probléma, 
ugyanakkor ebben a korban természet-
szerűen előfordulnak hullámvölgyek. Illetve 
grimaszok és fintorok is…

”Én is lázadó típus voltam, mindig 
mondom a srácoknak, hogy pontosan 
ismerem a gondolataikat, és azt is tu-
dom, hogy a mimikai izmok erőteljesen 
mozognak ilyenkor... – vetette közbe 
Pókos Csaba. – Azt szoktam javasolni, 
hogy várják meg, amíg elfordulhat-
nak, és csak aztán vágják a gri-
maszokat, mert ha észreveszem, 
akkor jön a kollektív büntetés, 
a kis fogyasztó vagy a nagy 
fogyasztó.”
Azaz a húsz–harminc 
másodperces büntető 
sprintgyakorlat. Utána 
aztán mindig úgy megy 
tovább az edzés, 
mintha mi sem tör-
tént volna.

FUTBALL #

37 www.fradi.hu! Áron édesapja, Dragóner Attila tagja volt az FTC 2004-es bajnokcsapatának, 
bátyja, a 20 éves Filip Nyíregyházán futballozik

Miénk a bajnokság 
egyik legfiatalabb 
csapata, négyen 
szerepelnek 
rendszeresen 
a 2004-es 
évfolyamból
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ÖRÜLÖK MINDENNEK, 
AMI MEGTÖRTÉNT, 
ÉS HA LEHETNE, 
AKKOR UGYANÍGY 
VÉGIGMENNÉK 
MINDENEN ÚJRA

 80
ÉVESEN
IS
A FRADIT
SZOLGÁLJA

38www.fradi.hu ! Rákosi Gyula 41-szer szerepelt a válogatottban, 
s 4 gólt szerzett

# ZÖLD SZALON  

Hogyan ünnepli meg a kerek 
évfordulót?
A komolyabb ünneplés ezúttal elmarad, 
sőt, még a szolid is, mert megműtöttek 
csípőprotézissel. S hogy mit hoz a jövő, 
azt nem lehet tudni. Remélem azonban, 
hogy később megünnepeljük a szüle-
tésnapomat, mert a nyolcvan mégiscsak 
szép, nagy, kerek szám. S ha már az 
ember megért ennyi évet, akkor örüljön 
neki együtt a társakkal, barátokkal, hoz-
zátartozókkal.
Aktív pályafutása alatt is elő-
fordult, hogy a születésnapján 
pályára lépett. Emlékszik ilyen 
mérkőzésre?
Nem tudom, biztos volt ilyen.
A dokumentumok tanúsága 
szerint 1965. október 9-én egy 
fontos mérkőzésen a pályán 
ünnepelt.
Te jó Isten!
A mérkőzést a Népstadion-
ban játszották, az NDK volt az 
ellenfél, s a 40. percben gólt is 
szerzett…
Arra emlékszem, 
hogy az NDK ellen 
szereztem gólt – még 
ki is tagadtak Németor-
szágból –, de azt nem 
tudtam, hogy a meccs a 
születésnapomon volt. 
Nekem amúgy mind-
egy volt, hogy milyen 
napon játszottunk, a 
foci mindig ünnep és 
szórakozás volt.
Ha valaki kerek év-
fordulóhoz érkezik 
az életében, akkor 
rendszerint vissza-
tekint a mögötte 
hagyott évekre, 
évtizedekre. Meg-
tette, megteszi ön is?
Természetesen. Az ember elbeszélget 
ilyenkor a régi időkkel, de különösebben 
nem foglalkozom a múlttal. Örülök min-
dennek, ami megtörtént, és ha lehetne, 
akkor ugyanígy végigmennék mindenen 

Elképesztően 
rohan az idő, mi 
sem bizonyítja ezt 
jobban, mint hogy 
Rákosi Gyula október 
9-én betöltötte a 
nyolcvanat. A Kicsi 
becenévre hallgató 
játékos már régen 
nem szántja fel a 
pályát, mint tette a 
hatvanas években, 
de Fradi-szeretete 
töretlen. Szeptember 
végén beszélgettünk 
vele múltról, 
jelenről, álmokról és 
valóságról.
SZÖVEG: BORSODI ATTILA

újra. Csodálatos korban voltam labda-
rúgó, mert akkoriban hatalmas barátság 
volt a játékosok, a szurkolók vagy éppen 
a vezetőség között, minden nagyon 
családias volt.
Ha végigtekintünk a pályafutá-
sán, akkor nyugodtan kijelent-
hetjük: nagyon sok mindent 
elért. Van bármi miatt hiányér-
zete?
Igen, sajnálom, hogy a vezetőség 
döntése miatt nem indulhattunk el a 
Bajnokcsapatok Európa Kupájában 
1967-ben, pedig nagyon jó csapatunk 
volt. Az 1960-as római olimpián is dön-
tőbe kellett volna jutnunk, és akkor nem 
bronzérmem lenne, hanem minimum 
ezüst. Hiányérzetem van amiatt is, hogy 
bár két világbajnokságon is kint voltam, 
nem tudtunk a négy közé jutni. Persze 
ezeknek az eredményeknek is nagyon 
örülök, nagy dolog volt kint lenni ilyen 
világversenyeken, pláne a mi időnkben, 
amikor még nem igazán lehetett csak 
úgy utazgatni.

Fiatalon álmodozott ezekről 
a sikerekről?
Nem, de amikor abbahagytam a focit, 
többször álmodtam arról, hogy a pályán 
vagyok, és futok, de nem haladok. Arra 
ébredtem, hogy könnyezek.
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RÁKOSI 
GYULA

A Ferencváros saját 
nevelésű játékosa. 
1957-ben mutatkozott 
be az első csapatban. 
1957 és 1972 között 
négyszeres magyar 
bajnok, kétszeres 
kupagyőztes. Részese 
a Fradi nemzetközi 
sikereinek: 1965-ben 
VVK-győztes, 1968-
ban döntős, 1972-ben 
UEFA-kupa elődöntős.
Búcsúmérkőzése  
1975. június 7-én volt  
az Üllői úton a 
Vojvodina ellen (1-1).

39 www.fradi.hu! Edzőtáborok, külföldi mérkőzések alkalmával rendszeresen 
Albert Flóriánnal volt egy szobában

ZÖLD SZALON #

A mai fiatalok közül sokan éve-
ket adnának az életükből azért, 
hogy ugyanazokat az eredmé-
nyeket elérjék, amit ön a hatva-
nas években. Mit tanácsol nekik?
Először is azt, hogy az életét senki ne 
adja oda, mert élni szép és jó dolog. 
Másodszor, biztos vagyok benne, 
hogy a mai fiatalok is szeretnének szép 
sikereket elérni, csak a képességeik nem 
elégségesek. Nem olyan szerencsések, 
mint mi voltunk, mert nekünk nagyon 
jó csapatunk volt, és ezáltal jöttek a 
sikerek. Éppen ezért vagyok mérges a 
szurkolókra, amikor szidják a játékoso-
kat, mert a maiak is jól akarnak játszani. 
Gólt, gólokat akarnak szerezni, és győzni 
szeretnének. Nem ők a hibásak, hanem 
azok, akik nem tanították meg őket, amíg 
eljutottak a felnőttkorig.
A mai napig bejár a népligeti 
edzőközpontba. Személyesen is 
beszélget a mai focistákkal.
Ha meccs van, akkor a hétvégén 
bejövünk, és kedden is, mert olyankor 
felvesszük a híreket. A fiatalok közül, 
akik ismernek, azok tisztelnek minket, a 
legfiatalabbak azonban már nem nagyon 
tudják, kik vagyunk.
Jövőre a Fradi is jubilál, a klub 
2019-ben 120 éves lesz, amit jó 
esetben a harmincadik bajnoki 
címmel ünnepelhet meg. Ön sze-
rint meglesz a harmadik csillag?
Minden évben reális a bajnoki cím, 
mert a Ferencváros mindig ott van a 
dobogón, persze meg-megcsúszunk. 
A mai labdarúgóknak minden adott a 
sikerhez a pályán és azon kívül is. Csak 
rajtuk múlik, hogy milyen eredményt 
érnek el.
S milyen irányt vehet a váloga-
tott szereplése?
Fantasztikus volt, hogy kijutottunk a 
2016-os Európa-bajnokságra, az egész 
ország megmozdult. Jó volt látni, hogy 
az embereket érdekli a jó sport. A bosz-
szantó az, hogy az elért eredményből 
nem tudtunk profitálni. Ez nagyon bánt. 
Kiút azonban mindig van, kérdés, hogy 
az hová vezet majd.
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# DIVAT 

40www.fradi.hu ! Az FTC 2016 óta áll kapcsolatban az egyik 
legnagyobb sapkagyártóval, a New Erával

4 ÜTEM
A rövid bélelt, az elegáns, a praktikus parka, vagy a pehelykönnyű kabát 
lesz az idei kedvence? A réteges öltözködésből fakadóan bátran variáljuk 
a többi ruhadarabunkat is, egy-egy erőteljes színárnyalatú kreáció nagyot 

dobhat a hangulatunkon is. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

SZÖVET

1) Finshley & Harding 
garbó 
14 990 Ft
Van Graaf

2) F&F Original 
bőrcipő 
9490 Ft
ffdivat.com

3) Tchibo 
börkesztyű 
8995 Ft
tchibo.hu

4) Knomo Princeton
15,6 colos laptop-
táska 
37 900 Ft
mayfairselection.hu

5) Reserved 
szövetkabát 
24 995 Ft
reserved.com

3

1

5

2

4

A rövid bélelt, az elegáns, a praktikus parka, vagy a pehelykönnyű kabát 
lesz az idei kedvence? A réteges öltözködésből fakadóan bátran variáljuk 
a többi ruhadarabunkat is, egy-egy erőteljes színárnyalatú kreáció nagyot 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

5
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DIVAT #

41 www.fradi.hu! 2018-ban már hivatalos 
Fradi kötött sapkát is lehet kapni 41

PARKA

6) O’Neill 
LM Journey 
Parka kabát 
79 990 Ft
dockyard.hu

7) Springfield 
hátizsák 
12 995 Ft
myspringfield.com

8) Native 
AP APEX WATER 
bakancs 
29 990 Ft
tranzitshop.hu

9) Fradi 
New Era 
kötött sapka 
8990 Ft
shop.fradi.hu

10) Hugo Boss
kötött pulóver
55 990 Ft
Van Graaf

6

7

10

FRADI
SHOP

9

6

kötött sapka 

shop.fradi.hu

10) Hugo Boss
kötött pulóver
55 990 Ft
Van Graaf

7

8
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FRADI
SHOP

# DIVAT 

42www.fradi.hu ! Az FTC első nagy kereskedelmi sikere a ”Come 
back póló” volt még az NB II-es időszakból

FARMER

1) Vagabond 
cipő 
38 990 Ft
vagabond.com

2) Fradi 
póló 
2990 Ft
shop.fradi.hu

3) Springfield 
kockás ing 
11 995 Ft
myspringfield.com

4) Thomas Sabo 
Skulleton karóra 
303 700 Ft
thomassabo.com

5) Levi’s 
Type 3 
Sherpa Trucker 
farmerkabát 
35 990 Ft 
levis.com

4

5

3

2

1

FARMER

5

! Az FTC első nagy kereskedelmi sikere a 
back póló” volt még az NB II-es időszakból

2) Fradi 
póló 
2990 Ft
shop.fradi.hu

3) Springfield 
kockás ing 
11 995 Ft
myspringfield.com

4) Thomas Sabo 
Skulleton karóra 
303 700 Ft
thomassabo.com

5) Levi’s 
Type 3 
Sherpa Trucker 
farmerkabát 
35 990 Ft 
levis.com

3
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DIVAT #

43 www.fradi.hu! A Fradi Shop tavaly aranylabdásunk tiszteletére zöld-fehér 
Albert-cipővel egészítette ki a kollekcióját

PEHELY

6) Nils Sundström 
pulóver 
19 990 Ft
Van Graaf

7) Barts James 
sál 
7990 Ft
answer.hu

8) Helly Hansen 
Lifa Loft Hybrid 
Insulator kabát 
55 990 Ft
hellyhansen.com

9) Springfield 
póló 
6995 Ft
myspringfield.com

10) Pointer Cain Jet 
Black bakancs 
24 900 Ft-tól
mayfairselection.hu

6

9

8

10

7

mayfairselection.hu
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”Sziasztok! Bocsánat, csak most itt 
nagy öltözködések vannak” – köszön-
tött bennünket Szabó András ”Csuti”, 
majd a hálószobába kísért minket, ahol 
kedvese, a korábbi szépségkirálynő, 
Kulcsár Edina éppen a néhány hete 
született kisfiukat, Medoxot öltöztette. 
Természetesen zöld-fehér tipegőbe.

”Nem lehet elég korán kezdeni a neve-
lést. Van itt kispárna, többféle plüssál-
lat, csörgők és egyéb játékok tömkele-
ge, de természetesen a Fradi színeinek 
megfelelően. Számos olyan ember van 
a családunkban, aki rossz irányba 
vihetné el őt, ugyanis apukám és a 
bátyám óriási Újpest-szurkoló. Ezért 
már születése óta dúdolom Medoxnak 
a B-közép egyik legendás, Mikor meg-
látod a fradisták hadát kezdetű dalát, 

a családunkban, aki rossz irányba 
vihetné el őt, ugyanis apukám és a 
bátyám óriási Újpest-szurkoló. Ezért 
már születése óta dúdolom Medoxnak 
a B-közép egyik legendás, Mikor meg-
látod a fradisták hadát kezdetű dalát, 

# ZÖLD SZALON 

44www.fradi.hu ! Kulcsár Edina 2014-ben második lett a Miss World 
szépségversenyen

Labdarúgócsapatunk egyik legismertebb 
szurkolójának, Szabó András ”Csutinak” 
és párjának, Kulcsár Edinának néhány 
hete megszületett első gyermeke, Medox. 
A boldog család az otthonában fogadott 
minket. SZÖVEG: MOLNÁR PÉTER

VEZÉRSZURKOLÓNAK 

SZÜLETETT
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amikor ringatom. Mondhatom, 
nagyon tetszik neki, és bár még 
a Fradit nem mondja ki, a három 
E betű már megy neki” – mesélte 
nevetve Csuti.

”Amiket hallottunk és mondtak 
nekünk, hogy úristen, készüljetek 
fel, nem fogtok aludni, miegymás, 
ahhoz képest minden jól alakult. 
Amikor viszont fel kell kelnünk, 
akkor azt mosolyogva tesszük, 
hiszen most már van kiért” – vet-
te át a szót Edina. 
Medox neve a szakirodalom 
szerint kelta eredetű, jelentése a 
walesi hagyományban jótékony, 
jótékonykodó, nagylelkű, az an-
golok az Úr fiaként is értelmezik. 
Magyarországon szokatlan ke-
resztnév, Edináéknak főleg emiatt 
tetszett meg.

”Szinte bármilyen nevet lehet már 
anyakönyveztetni. Az ő névnapja 
október 26., a Zöld & Fehér mos-
tani száma éppen ezen a napon 
jelenik meg. Itthon egyáltalán 
nem találkoztunk még az ő nevé-
vel. Szerettünk volna olyan nevet 
választani, amiről mindenkinek 
a mi kicsi fiunk jut az eszébe. 
Szerintünk nagyon vagány név” – 
mondta Edina a névválasztásról.

”Néztünk szép, tradicionális ma-
gyar neveket is. Edina a különle-
gesekből és a gyakoriakból csinált 
egy-egy listát, és amikor meg-
néztük ezeket, akkor mindketten 
egyből a Medoxot választottuk. 
De ahogy látom, neki annyira nem 
jön be” – nevettünk fel együtt 
Csutiékkal, mert a kicsi úgy feküdt 
édesanyja ölében, hogy a kis ke-
zével eltakarta az arcát.
Amíg elkészültek a közös fotók 
Edináról és a piciről, Csuti körbe-
vezetett minket az otthonukban. 
Fradi-mezek, különleges emlékek 
és relikviák tucatszám kerültek 
elő a szekrényekből. És persze 
Medoxnak már van focilabdája is.
Vajon éppen a papa és a mama 

kedvence lesz a nyerő sportág?

”Érdekes, nálunk ezek a sztereotí-
piák nem működnek, hogy a férfi 
márpedig azt akarja, a fia fociz-
zon, a nő viszont nem. Abban 
támogatjuk, amit majd ő választ. 
Persze, ha sportol majd, akkor 
nyilván a Fradiban. Felőlem ké-
zilabdázhat, focizhat, birkózhat, 
tekézhet, bármit csinálhat. Lehet, 
hogy éppen Szántó Öcsi bácsi-
nál bokszol majd. Bár már most 
futkos a hátamon a hideg, ha 
arra gondolok, hogy Gera Zoltán 
elkiáltja magát egy telt házas 
hazai meccsen: ”Szabó-Kulcsár, 
irány melegíteni!” – tekintett előre 
egy kicsit a jövőbe Csuti.

”Én is fociztam, most is aktívan 
sportolok, így biztosan örökli 
majd a mozgékonyságunkat. 
Mindenképpen kíváncsiak leszünk 
a reakciójára több sportág eseté-
ben, és azt választja majd, ame-
lyiket szeretné” – mondta Edina.
Örömteli volt látni, ahogy a bol-
dog szülők ölelgették és puszil-
gatták a kicsit és egymást. A ked-
vünkért még saját Fradi-mezeiket 
is felvették. Nem maradhatott 
el az ilyenkor szokásos kérdés: 
mikor láthatjuk a családot együtt 
a Groupama Aréna lelátóján?

”Ahogy látjátok, a kis tipegőjén 
rajta van az összes játékos alá-
írása. Ezért a kis ajándékért külön 
köszönet jár a Fradinak és Varga 
Rolandnak. Azt gondolom, ha az 

orvos engedélyezi, 
akkor megyünk, 
mert már mindenki 
nagyon szeretné 
látni” – kezdte 
Csuti. Mire Edina 
jelezte, ennek már 
most sincs semmi 
akadálya. ”Tényleg, 
szívem, akkor a 
derbire miért nem 
vittük?” – kérdezte 
Csuti a kedvesét, 

aki azonnal válaszolt is.

”Mert akkor még nem éreztük úgy, 
hogy mennünk kellene a kis csöpp-
séggel. Ugyanakkor tisztán emlék-
szem arra, hogy régebben, az egyik 
mérkőzésen egészen kicsi babákat is 
tologattak babakocsiban. Csuti már 
akkor azt mondogatta, hogy az ő fia 
alig egyhetesen már ott lesz a mecs-
csen. Azért persze ez túlzás lett volna, 
de most már hamarosan újra a lelátó-
ról szurkolunk a Fradinak” – mesélt a 
terveikről Edina.
A beszélgetés alatt édesanyja álomba 
ringatta Medoxot, mi pedig megkö-
szöntük a vendéglátást. Sok boldog-
ságot és jó egészséget kívánunk az 
egész családnak!

ZÖLD SZALON #

45 www.fradi.hu! Csuti nem az édesapjától örökölte 
a Ferencváros szeretetét

Szerettünk volna 
olyan nevet válasz- 
tani, amiről min-
denkinek a mi kicsi 
fiunk jut az eszébe. 
Szerintünk 
a Medox nagyon 
vagány név
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Egymás után dőltek ki az irányí-
tók a csapatból, így valahol nem 
meglepő, hogy a vártnál gyen-
gébben, egy győzelemmel (az 
Eger ellen) és három vereséggel 
(Komló, Tatabánya, Szeged) 
kezdtük az idényt. Minden rossz-
ban van valami jó: ez azt áldatlan 
állapot lehetőséget adott egy 
tehetségnek, hogy a felnőttek 
között is megcsillantsa a képes-
ségeit.
De haladjunk sorjában! Az 
együttes első számú irányítója, 
egyben az egész keret egyik 
legjobbja, Bozo Andjelics az 
utolsó felkészülési mérkőzésen 
ínsérülést szedett össze. Helyet-
tese, az egyéves kihagyás után 
visszatérő Mikita Bence nehe-
zen lendült játékba, ráadásul az 
egyik szeptember végi edzésen 
baljósan kapott a combjához: 
izomsérülés. Andjelics kiesése 
után Horváth Attila vezetőedző 
a tizenhét esztendős Kiss Ben-
cének is lehetőséget adott, élt is 
vele a játékos, de a rá következő 
héten a sípcsontjából letörött 
egy darab, és hónapokra kiesett. 
Következett a nyáron eredeti-
leg szélsőnek igazolt Kovacsics 
Péter, aki korábban játszott már 
irányítót, de ezúttal nem találta a 
helyét ezen a poszton.
Így jutott szóhoz a magyar bajno-
ki címvédő Mol-Pick Szeged ellen 
a tizenhat éves Lukács Péter. És 
ahogy manapság mondani szo-
kás, ellopta a show-t...
A Szeged ugyanis mintegy húsz 
perc játék után ritmust váltott, 
döntetlen állásról (7-7) a szünetig 
ötgólos fórba került (12-17), majd 
a második félidőben még nyolcat 
hozzátett (22-35), vagyis simán 
győzött, de a sajtó így is a tizen-
hat évesen Bajnokok Ligája-győz-
tesek, világbajnokok ellen az NB 
I-ben debütáló Lukács Pepével 
volt tele. A szemtelenül fiatal 

 FIATAL
 MAGYAROK
A CSATASORBAN

Elképesztő pechszéria 
sújtotta férfi kézilabda-
csapatunkat a szezon első 
felében, de bízhatunk 
benne, hogy az első négy 
forduló után megindul 
felfelé az együttes. Ezzel 
egy időben büszkék 
lehetünk rá, hogy két 
tehetségünket beválasztotta 
elit programjába a Magyar 
Kézilabda-szövetség. 
SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

46 ! Válogatott kézilabdázónk, Schuch Timuzsin 
teljes neve Schuch István Timuzsinwww.fradi.hu

# KÉZILABDA 
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A FIATALOK KÖZÜL 
LUKÁCS PÉTER  
(16 ÉVES), HOLDOSI 
BENCE (17), KISS 
BENCE (17) ÉS 
MERKOVSZKI PÁL (18)  
IS AZ ELMÚLT HETEK
BEN MUTAT KOZOTT 
BE AZ ÉLVONALBAN

irányító mindenféle görcs és megilletődöttség nélkül kézilabdázott, 
heteseket és kiállítást harcolt ki, sőt Stanislav Kasparek mellett be-
törve Mirko Alilovicsnak még gólt is lőtt.

”Már az hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy leülhettem 
a kispadra, ráadásul játéklehetőséget, és ennyi játéklehetőséget 
kaptam… Fantasztikus érzés volt!” – lelkendezett Pepe a bemu-
tatkozást követően. Hiszik vagy sem, két napra rá, a Győr elleni ifi 
bajnokin bokasérülést szenvedett… Utóbb kiderült, hogy szerencsé-
re nem súlyosat, néhány hetes kihagyásra kényszerült csak, de így 
is elképesztő pechszéria, hogy az első keretnél számításba vehető 
négy irányító egyaránt sérült.
A fiatalok közül nem Lukács Péter az egyetlen, aki esélyt kapott 
Horváth Attila vezetőedzőtől: Holdosi Bence (17 éves) és Merkovsz-
ki Pál (18) is az elmúlt hetekben mutatkozott be az élvonalban. 
Tehetségeinket a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) is elismeri: 
Holdosi Bencét és Lukács Pétert beválasztotta az úgynevezett elit 
programba.

”A szövetség 2017 vége óta dolgozik a tehetséggondozó program 
elindításán. Nemcsak felfedezni kell a tehetségeket, hanem az út-
jukat is egyengetni, biztosítani, hogy ne csak korosztályos váloga-
tottként teljesítsenek jól, hanem korosztályváltáskor, illetve felnőtt 
korba lépéskor is. Ezt szeretnénk megkönnyíteni, tudományos ala-
pokon, sportszakmai és élettani adottságok figyelembevételével” 
– mondta Juhász István, az MKSZ programvezetője. A programba 
a női és a férfi szakágban is a tizenöt legtehetségesebbnek vélt ti-
zennyolc év alatti játékost választották be – a hölgyeknél a jelenleg 
az MTK-nál kölcsönben szereplő Tóth Nikolett kötődik a Fradihoz –,  
ők ösztöndíj mellett a szövetség szakmai vezetőinek felügyelete 
mellett speciális képzést is kapnak.

”Nagyon nagy megtiszteltetés, 
hogy bekerülhettünk Magyaror-
szág tizenöt legtehetségesebb 
játékosa közé. Egészen a fel-
nőtt válogatottságig segítenek 
bennünket” – magyarázta Holdosi 
Bence, majd csapattársa, Lukács 
Péter is elmondta véleményét. 

”Nagyon kevesen kapták meg 
ezt a lehetőséget, igyekszünk élni 
a bizalommal. Nagy felelősség-
gel jár, példát kell mutatnunk, 
kőkeményen és alázatosan kell 
edzenünk!”

Holdosi Bence

Prainer Viktor

Kiss Bence

Musztács Dániel

Kovacsics Péter Lukács Péter

Merkovszki Pál

47 www.fradi.hu! Férfi kézilabdacsapatunk egyetlen Magyar Kupa-aranyát  
az 1956-os, félbeszakadt évadban szerezte meg

KÉZILABDA #
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FTC-TELEKOM-DINAMO MOSZKVA 
(OROSZ) 13-6 (2-2, 5-2, 4-0, 2-2)
GÓLSZERZŐK: Varga Dénes 3, Vámos 3, Younger 
2, Mezei, Nikics, Jaksics, Jansik Sz., S. Mitrovics, ill. 
Pijetlovics 2, Koptsev, Bychkov, Nagaev, Kholod

48 ! Varga Dániel vezérletével fiataljaink ezüstérmet 
szereztek a barcelonai vízilabda Turbo Kupán!www.fradi.hu

# VÍZIPÓLÓ 

FANTASZTIKUS 
VISSZATÉRÉS!

Tizenhét év után győzelemmel tért 
vissza a férfi vízilabda Bajnokok 
Ligájába a Ferencváros, amely 
magyar bajnokhoz méltón kezdte 
szereplését a sorozatban.
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BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, MENETREND

Október 17., szerda
FTC – Dinamo Moszkva (orosz)

November 2., péntek
Steaua Bukarest (román) – FTC

November 21., szerda
Pro Recco (olasz) – FTC

December 5., szerda
FTC – CNA Barceloneta (spanyol)

December 19., szerda 
FTC – ZF-Eger

2019. január 9., szerda
VK Crvena Zvezda (szerb) – FTC

2019. január 23., szerda
FTC – CN Brescia (olasz)

2019. február 6., szerda
CN Brescia (olasz) – FTC

2019. február 27., szerda
FTC – Crvena Zvezda (szerb)

2019. március 16., szombat
ZF-Eger – FTC

2019. március 27., szerda
CNA Barceloneta (spanyol) – FTC

2019. április 13., szombat
FTC – Pro Recco (olasz)

2019. április 24., szerda
FTC – Steaua Bukarest (román)

2019. május 15., szerda
Dinamo Moszkva (orosz) – FTC

49 www.fradi.hu! Bujka Barbara és Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya után újabb Európa-bajnok, 
Tóth-Csabai Dóra igazolt női vízilabdacsapatunkhoz

VÍZIPÓLÓ #

6402 nap. Ennyi idő telt el azóta, hogy a Ferencváros férfi vízilabda-
csapata utoljára szerepelt a legrangosabb európai kupaporondon. 
2001. április 7-én az Olympiakosz Pireusz elleni 9-7-es vereséggel 
nemcsak lemaradtunk a sorozat négyes döntőjéről, de hosszú időre 
a Bajnokok Ligájától is elköszöntünk. Az elmúlt két év Európa-kupa- 
győzelme azonban megmutatta, hogy a Fradi felkészült a BL-re, és 
újra bizonyíthat Európa legjobb klubcsapatai között. 

A Ferencvárosnak a magyar bajnoki cím ellenére selejtezőt kel-
lett játszania a főtáblára jutáshoz, ám ezt játszi könnyedséggel, 
öt győzelemmel teljesítette, így 17 év után végre eljött az első 
csoportmérkőzés napja. 2018. október 17-e, a helyszín a Bajnokok 
Ligájára feldíszített Császár-Komjádi Sportuszoda, az ellenfél pedig 
a bivalyerős Dinamo Moszkva. Nem a legkomolyabb együttes a 
nyolcas csoportból, de előzetesen az egyik legnehezebb ellen-
félnek számított a játékosok tapasztalata és fizikai felkészültsége 
miatt. Utóbbira már a bemelegítésnél is felfigyeltek a lelátón helyet 
foglalók, akik csodálkozva fürkészték a hatalmas izomkolosszu-
sokat. Nemcsak ekkor, de a találkozó elején is ráijesztett az orosz 
együttes a zöld-fehér drukkerekre, hiszen az első negyed közepén 
még vezetett a Moszkva 2-1-re. De nem sokáig voltunk hátrányban, 
hiszen a védelem Gárdonyi Andrással a kapuban elkapta a fonalat, 
míg elöl zsinórban lőttük a gólokat, így a félidei 7-4-es állásnál már 
aligha kellett izgulnunk a három pontért. Azt mindenesetre a játé-
kosaink is érezték, hogy különleges mérkőzés volt ez, hiszen a lelá-
tón helyet foglaló ifjú zöld-fehér drukkerek még kicsik voltak, vagy 
talán nem is éltek, amikor szeretett csapatuk utoljára BL-meccset 
játszott.
A tavaszi bajnoki döntőhöz hasonlóan ismét fantasztikus hangulat 
uralkodott az uszodában, ami a fordulás után is kitartott, ugyanis 
jött a jutalomjáték. Varga Dénes – amellett, hogy három góllal zárt 
– parádés labdákat osztott ki a társaknak. A balra nézek és jobbra 
passzolok csak az egyik trükk volt a sok közül, amit csapatkapitá-
nyunk bemutatott. Mellette persze dicséret illeti az egész csapa-
tot, hiszen ebbe a teljesítménybe mindenki beletette a magáét. A 
végén azért a Fradi-szurkolók illedelmesen elköszöntek az orosz 
csapattól a ”Da szvidányijá!” rigmussal, majd az egész uszoda 
felállva tapsolta meg a Ferencvárost, hiszen a magyar bajnok 
13-6-os sikerrel kezdte a csoportküzdelmeket. Az megállapítható, 
hogy csapatunk még az út elején jár, de ezzel a játékkal jelezte az 
ellenfeleknek, hogy nemcsak visszatért a Bajnokok Ligájába, de 
komolyan számolni is kell vele.

Varga Zsolt együttesére a következő hetekben két idegenbeli 
meccs vár a BL-ben, majd hazai közönség előtt legközelebb de-
cember 5-én, a 2014-es győztes Barceloneta csapatát fogadja a 
Komjádiban, ahol remélhetőleg együtt alapozzuk meg az év végi 
ünnepi hangulatot. 
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MAGASLATI 
LEVEGŐN

SZÖVEG: BALLAI ATTILA

Tíz évre rá, 1991 márciusában 
szintén szörnyen kezdődött e 
párharc. 81-ben Judik vétett 
öngólt, 91-ben Pintér hazagurítá-
sa a 2. percben megpattant egy 
göröngyön, és a labda az elfekvő 
Józsa hóna alatt a hálóba ván-
szorgott. Bő harminc másodper-
cig vezettek a vendégek, Fischer 
ekkor egyenlített, és a közönség 
onnantól Pintér minden sikeres 
hazaadását megtapsolta. A hár-
mas sípszó pillanatában pedig 
felhőtlenül ünnepelte a 3-2-es 
diadalt.
E két 3-2-ben közös, hogy a 
cudar kezdés ellenére, a mérkő-
zés bármely lidérces időszaká-
ban pályán és lelátón nem volt 
fradista, aki vereséggel kalkulált 
volna. Éppúgy nem, mint 2018 
októberében, a legutóbbi 2-2 
alkalmával. Amikor a bajnokság 
tizedik mérkőzésén és 830. per-
cében került először hátrányba 
a Ferencváros, de onnantól sem 
csupán a döntetlenért, hanem a 
győzelemért futballozott.
Kegyelmi állapot a mindenkori 
szurkoló életében, ha tartósan 
úgy érzi, nem érheti baj a csa-
patát. E meggyőződés egyrészt 
a tapasztalatból, a látottakból, 
másrészt valami irracionális és 
mély, belső forrásból fakad. Én 
magam az 1980-as évek köze-
pének magyar válogatottjával 
voltam így, egészen 1986. június 
2-ig, a szovjetek elleni 0-6-ig. De 
a 4. percben, 0-2-nél még akkor 
is szilárdan hittem, hogy nyerünk.
Nem vitás, előbb-utóbb a Ferenc-
város is elveszíti veretlenségét, az 
is elképzelhető, hogy mindjárt e 
cikk nyomdába küldése után, az 
első NB I-es kör zárásán, a Pus-
kás Akadémia stadionjában. Nem 
is ez a lényeg; hanem az, hogy 
ott is győzelemre futballozzon, 
egészen az utolsó perc utolsó 
másodpercéig.

Olyasmi történt a labdarúgó NB I 10. fordulójában, a 
Ferencváros–Debrecen-mérkőzés 20. percében, ami a 
2018/19-es kiírás során addig még egyszer sem: hátrány-
ba került a Fradi. Előbb gól-, majd a 32. percben, Heis-
ter kiállítása miatt emberhátrányba is. Nem túl biztató 
pozíció, de a meccseket elsősorban nem a külső, hanem 
a belső ”körülmények” határozzák meg és döntik el. Egy 
ideje például ismét az, hogy a Ferencváros nem hajlandó 
veszíteni, hazai ellenfelei pedig nem képesek legyőzni. 
A csapat az első osztályban 21 mérkőzés, 2018. március 3. 
óta őrzi veretlenségét (akkor Diósgyőrben kapott ki 2-1-
re), a Groupama Arénában még régebben, 2017. április 
15-én múlta felül magyar rivális (a Vasas, páratlan szeren-
csével, szintén 2-1-re.)
Nem állíthatjuk, hogy a gárda folyamatosan brillírozik, 
szemet-lelket gyönyörködtet minden összecsapás minden 
pillanata, de hogy a belső eltökéltség, a rendíthetetlenség 
jelei ismét mutatkoznak, azt igen. A ”Loki” elleni találkozót 
is végiggürcölték és -támadták Lovrencsicsék, magától 
értetődőnek tűnt, hogy előbb-utóbb, így vagy úgy, de ki-
egyenlítenek. Megtették, kétszer is, mindkétszer az Üllői úti, 

”magaslati” levegőhöz most már akklimatizálódott Lanzafa-
me révén, akinek a harmadik, győztes gól is a lábában, azaz 
inkább a fejében volt. Igaz, ezúttal benne is maradt.
A 3-2 maga lett volna a tökély, a Debrecen elleni emb-
lematikus eredmény, újabb bizonyítéka annak, hogy a 
(sport)történelem igenis ismétli önmagát. Soha nem 
felejtem, egyszer már meg is írtam, hogy 1981 augusztu-
sában, a Nagyvárad téri kapu mögött, félidőben a DVSC 
ellen 0-2-re állva a cimborám egy ismeretlennel lefogadta 
egy láda sörben a fordítást. ”Nem vagy normális, nincs is 
annyi pénzünk” – sziszegte a barátnője, mire Peti angyali 
nyugalommal rávágta: ”Éppen azért fogadtam, mert nincs 
pénzem, de szomjas vagyok.” Két óra múlva már nem volt 
az, mert Ebedli góljával és Pogány duplájával kicsikarta a 
3-2-t a Fradi.

50www.fradi.hu ! A DVSC mai csapatából Tőzsér Dániel  
a Ferencvárosban is futballozott

# ZÖLD SZALON 
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52www.fradi.hu

KEMÉNYEN, 
FRADI-SZÍVVEL

! Nagy Gergő 2009-ben, csupán 19 évesen részt 
vett az A csoportos világbajnokságon Svájcban

# JÉGKORONG 

A legmerészebb várakozásokat is felülmúló rajtot vett az FTC-Telekom 
jégkorongcsapata a magyar központú bajnokságban, az Erste Ligában. A Fradi a 
Csíkszeredától csupán egy ponttal elmaradva a második helyen zárta az első kört, 
az első tíz fordulót a tizenegy csapatot felvonultató mezőnyben. Nagy Gergő 
idestova húsz éve fradista, de a lehető legjobbkor került – pályafutása során 
először – a zöld-fehérekhez, csapatkapitányként vezéregyénisége a teljesen 
újjáalakult együttesnek. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS

KEMÉNYEN, 
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53 www.fradi.hu! A termetes, 191 cm magas, 96 kg-os centernek 
Böde Dani a kedvenc ferencvárosi labdarúgója

JÉGKORONG #

Nagy Gergő Dunaújvárosban született, ott is 
kezdett el hokizni – természetesen Kercsó Ár-
pád kezei alatt... –, aztán még ifi ként Székes-
fehérvárra, a Volánba igazolt. Majd egy évet 
lehúzott az osztrák kirakatcsapatnál, a Red 
Bull Salzburgnál, visszatért Fehérvárra, onnan 
Érsekújvárra, aztán Miskolcra került. Megjár-
ta Észak-Amerikát, a MAC-nál is eltöltött egy 
idényt, a nyáron aztán végre kedvenc csapatá-
hoz szerződött. Kicsit patetikusan, de nem alap-
talanul azt is mondhatjuk: hazatalált.
– A dunaújvárosi gyökereket nem feledem, ott 
nőttem fel, ott lett belőlem jégkorongozó. Fo-
ciban viszont már nyolc-kilenc éves koromtól 
fradista vagyok. Emlékszem, édesapámmal 
néztünk egy Fradi–Újpest-mérkőzést. Ő a lilák-
nak szurkolt, én már csak azért is a Fradinak. 
Elvarázsolt a hangulat, s ahogy nagyobb lettem, 
rendszeresen feljártam az Üllői útra a meccsek-
re. Hokisként aztán sokfelé megfordultam, de 
mindig motoszkált bennem, milyen jó lenne 
egyszer a Fradiban játszani. Ezen a nyáron ez is 
megadatott. A múlttal nem szeretnék foglalkoz-
ni, a vezetők meggyőztek arról, igenis az a cél, 
hogy a Ferencvárosban a jégkorongozók is zár-
kózzanak fel a kézilabdázók és a vízilabdázók 
mellé, és ahogy dukál, az ország legjobb csa-
pata legyünk. Személy szerint nekem nagyon 
sokat jelentett, hogy Fodor Szabolcsot nevezték 
ki vezetőedzőnek. Ő is fradista, mint én, itt is ne-
velkedett, aztán a Volánban nemcsak csapat-, 
de még sortársak is voltunk, nagyon jól megért-
jük egymást.
Az FTC 29 éves csapatkapitánya kiemelte, 
hogy a vezetőedző nagyon jó csapatot hozott 
össze. Tizenhat új játékos érkezett, de gyorsan 
sikerült egységet teremteni. A Miskolcról iga-
zolt Pavuk Attila és Tóth Adrián, valamint Hegyi 
Ádám is komoly erősítés, és a légiósok is egytől 
egyig beváltak.
Közbevetettük, hogy a házi pontlistán négyen 
is megelőzik, de ebből nem csinál hiúsági kér-
dést.
– Nem akarok álszerény lenni, tisztában vagyok 
a képességeimmel. Tíz meccsen a nyolc pont 
nem rossz, de lehetne több is. Szerencsére nem 
csak két-három emberen múlik a csapat ered-
ményessége, ez is mutatja az erőnket. A többiek 
szépen termelik a pontokat, remélem, amikor 
majd igazán szükség lesz rá, én is belelendülök 
– jegyezte meg.

A fradistáknak régi szívfájdalmuk, hogy a válogatottba 
hosszú évek óta nem hívnak meg tőlük senkit sem. Idén 
remélhetőleg ez a helyzet is megváltozik.
– Legutóbb Jánosi Csaba volt válogatott a Fradiból, még 
2009-ben – igazolta, mennyire tájékozott a klub dolga-
iban. – Aki ismer, tudja, mennyire fontos nekem a válo-
gatott. Ha folyamatosan jó teljesítményt nyújtok, akkor, 
remélem, jön a meghívó. Szeretnék már novemberben 
bekerülni a keretbe, de a fő cél természetesen áprilisban a 
világbajnokság. S emellett az, hogy telt ház előtt játsszunk 
Pesterzsébeten. Egyre jobb a hangulat a mérkőzéseken, 
a csapat együtt van, nem nagyon szerepeltem még olyan 
klubban, ahol minden részletre ennyire odafi gyeltek. Jó a 
kondink, hajtunk becsülettel, amit értékelnek a szurkolók. 
Ez is a mottónk: keményen, Fradi-szívvel.

VAN CSAPATUNK!
Alaposan meg kellett dolgoznia a Ferencvárosnak minden pontért 
az első körben. Hat mérkőzése is hosszabbításban dőlt el, ebből 
négy a javára, s már túl van a csapat az első, mindig kimerítő erdélyi 
túrán. A jutalomjáték a 10. fordulóban a listavezető Csíkszereda 
ellen jött el, a Fradi az idény legjobb játékával 7-3-ra leiskolázta 
a Sportklubot. A szurkolók is értékelték a teljesítményt, amikor 
megszületett a meccset végleg eldöntő hatodik találat, a lelátóról 
felzúgott a bizsergető rigmus: „Van csapatunk!”
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Felpörgetni, majd megpihenni. 

Dióhéjban ennyi a napjainkban 

oly’ népszerű intervall edzés 

lényege, melyet egyre több 

sportág felfedez és meghódít 

magának. SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

 SZAKASZOKBAN 

FEJLŐDNI

# SPORT&EGÉSZSÉG 

54www.fradi.hu ! Csank János alatt (2000–2002) olykor a legnagyobb 
kánikulában is melegítőben kellett edzeni
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SZAKÉRTŐNK:

BALI
PÉTER

az FTC
labdarúgó- 
csapatának 

erőnléti edzője

Az intervallum edzés legfőbb eleme – ahogy 
arra az elnevezése is utal – a szakaszosság: 
tréning közben a terhelési és a pihenési idő-
szakok a célhoz igazított arányban váltakoznak 
egymással. De a könnyedebb etap sem jelent 
feltétlenül teljes leállást, hiszen a hangsúly a 
sebességkülönbségen van a magas intenzitású 
időszakhoz képest. Éppen ebben a változatos-
ságban rejlik a módszer legnagyobb vonzereje, 
hiszen ilyen szerkezetben profi és kezdő sportoló 
egyaránt ki tudja hozni magából a maximumot.
Ez az edzésfajta kifejezetten felkapott zsírégető 
módszer manapság, de nem csak ezzel a céllal 
veszik elő az erőnléti trénerek. Növeli a kitar-
tást és az állóképességet, célzottan fejleszti az 
izmokat, ráadásul a módszernek köszönhetően 
kiemelkedően fejlődik a szervezet aerob és 
an aerob kapacitása. Javítja az inzulinérzékeny-
séget és támogatja a sejteket a tápanyagfelvé-
telben. Ráadásul a sportolóval együtt a szervezet 
is extra tempóra kapcsol, és hosszú órákkal az 
edzés befejezése után is fokozottan égeti a ka-
lóriákat. A sok pozitívumért cserébe viszont egy 
hátránnyal számolnunk kell, ez pedig a hagyomá-
nyos kardió edzéshez képest hosszabb regene-
rációs idő.

AZ INTERVALL EDZÉS TÍPUSAI
# Extenzív edzés: A terhelési fázis 30–90 
másodperc hosszú, a percenkénti pulzusszám a 
maximális 60–75 százaléka. Két gyors szakasz 
között 3–5 perces pihenőt célszerű beiktatni. 
# Intenzív edzés: Az előbbinél magasabb 
intenzitás, rövidebb, erős blokkok, közöttük 
hosszabb pihenőkkel. A pulzusszám a maximális 
80–90 százaléka lehet.
# Ismétlő módszer: A különböző terheléses 
szakaszok váltogatása.

A MECCS MAGA 
EGY INTERVALL EDZÉS
Érdekes párhuzam állítható egy futballmeccs le-
folyása és az intervall edzés szerkezete között. 
A labdarúgás dinamikájából, valamint a pálya 
méreteiből adódóan ugyanis a játékosok moz-
gása magas és alacsony intenzitású szakaszokra 
bontható a 90 perc alatt. Amikor a közelükben 
van a labda, erős aktivitást mutatnak, amikor vi-
szont a másik térfélre helyeződik át a hangsúly, 
– hacsak az edző nem kér intenzív mozgást, 
beindulást –, pihentető tempóra kapcsolnak 

EGY 15 PERCES INTER-
VALL EDZÉSSEL ANNYI 
KALÓRIÁT ÉGETHETÜNK 
EL, AMENNYIT EGY 
HAGYOMÁNYOS EDZÉS 
SORÁN 45 PERC ALATT

vissza. ”Ha nagyon átfogóan nézzük, a trénin-
gen belül is azonosíthatók intervall szakaszok, 
de célzottan is alkalmazzuk ezt a megközelítést 
a labdarúgócsapatnál. Viszont hozzá kell tenni: 
alapvetően futballfilozófia kérdése, hogy a lab-
dás gyakorlatok vagy a futófeladatok kapnak-e 
nagyobb teret a mindennapi munkában” – ad 
betekintést a Ferencváros labdarúgócsapatának 
fizikai felkészítésébe Bali Péter erőnléti edző. 
Mint mondja, főként a felkészülési időszakban 
nyúlnak a futó jellegű intervall edzés eszköztá-
rához, amikor nagyobb sze-
repet kap az állóképesség 
javítása. Ilyenkor gyakran fut 
a csapat 4x4 perces etapo-
kat a maximális pulzus 90–95 
százalékán, ami a sporttudo-
mány által igazoltan az egyik 
leghatékonyabb gyakorlat 
erre a célra. ”De összessé-
gében a kisjátéknál jobb 
intervall edzés nincs. Ennek 
számos formáját alkalmaz-
zuk a csapatnál. Egyik ilyen 
a négy a négy elleni felállás 
2x6x2 perces etapokban, de 
számtalan variáció létezik, 
amit mindig a cél határoz 
meg. Sokkal motiváltabbak 
a játékosok, ha labda is van 
a képben, így az intenzív 
szakaszokban sokkal jobb 
terhelést lehet elérni, mint 
egy klasszikus futással.”

SPORT&EGÉSZSÉG #

55 www.fradi.hu! Már jó ideje nem lehet sunyítani, hiszen a játékosok futómennyiségét 
műszerekkel mérik a szakemberek
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HOZZÁVALÓK
(2 SZEMÉLYRE): 

+ 1 db sült cékla
+ fél konzerv vörösbab
+ 1 db avokádó
+ fél fej szívsaláta
+ 1 csésze barna rizs 

vadrizzsel
+ 2 főtt tojás
+ csírakeverék
+ fél pohár joghurt
+ friss mentalevelek
+ só, bors

ELKÉSZÍTÉS
+ A céklát héjastul 
mosd meg, szárítsd le. 
Sózd, borsozd, önts rá 
pár csepp olívaolajat, 
csomagold alufóliába. 

200 fokos sütőben 
45–50 perc alatt süsd 
puhára. Csomagold ki 
az alufóliából, hűtsd ki, 
hámozd meg és véko-

nyan karikázd fel.
+ A tojásokat és a rizst 
is főzd meg. A joghurtot 
keverd össze az apróra 

vágott friss mentale-
velekkel. A vörösbabot 
öblítsd le. Az avokádót 
felezd el, magozd ki, 

húzd le a héját és véko-
nyan szeleteld fel.

+ Tálaláskor az összes 
hozzávalót oszd szét 

két tálra, sózd, borsozd 
és kínáld a mentás 

joghurttal.

TIPP: 
Főtt tojás helyett ké-

szítheted buggyantott 
vagy tükörtojással. FO

TÓ
: P

ys
zn

y 
Lá

sz
ló

TÉLI 
ZÖLDSÉGES 

BUDDHA-TÁL

56 ! Böde Dánielre könnyű főzni. Legszívesebben 
húst eszik hússalwww.fradi.hu

# RECEPT
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HOZZÁVALÓK
(4 SZEMÉLYRE):

+ 2 + 2 evőkanál 
extraszűz olívaolaj

+ 1 fej vöröshagyma
+ 3 centi friss gyömbér
+ 4 szál sárgarépa 
+ fél fej brokkoli 
+ fél fej karfiol
+ 1 doboz konzerv 

kókusztej
+ 1 ek. kukorica keményítő
+ 1 tk. currypor (nem csípős)
+ friss koriander
+ 1 lime
+ só, bors

ELKÉSZÍTÉS
+ Melegítsd elő a sütőt 200 fokra. 

A karfiolt szedd rózsáira, vágd 
félbe a rózsákat, helyezd sütőpa-

pírral bélelt tepsire. 2 evőkanál 
olívaolajba tegyél fél teáskanál 

sót, ezzel locsold meg a karfiolt és 
kábé 20 perc alatt süsd barnára.

+ A maradék olívaolajon párold 
meg a felaprított vöröshagy-

mát. Amikor puha, add hozzá a 
gyömbért és a curryport, pirítsd 

át, majd add hozzá a karikára 
vágott sárgarépát, jól forgasd 
át. Öntsd fel annyi vízzel, hogy 

majdnem ellepje, és főzd puhára.
+ Amikor a sárgarépa meg-

puhult, add hozzá a rózsáira 
szedett brokkolit és főzd további 
3-4 percig, úgy, hogy a brokkoli 

friss, ropogós maradjon.
+ A kukoricakeményítőt keverd 
el 2 dl kókusztejjel és 1 merőka-
nálnyi főzőlével. Öntsd vissza 
a lábosba és sűrítsd be vele a 
főzeléket, de már ne forrald.

+ Tálald a sült karfiollal, friss korian-
derlevéllel és lime-gerezdekkel.

KÓKUSZTEJES-
GYÖMBÉRES

FINOMFŐZELÉK

57 www.fradi.hu! Moutari, Koch és Pedroso 2017-ben a Fradi TV-ben ismerkedett a magyar 
ételekkel. A menü a következő volt: kocsonya, gulyás, pacal, túrós palacsinta

RECEPT #
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A FERENC VÁRO
Hogy mit köszönhet szeretett klubunk a hazai németségnek, közismertebb nevén a 
sváboknak?
Sok mindent. Például a becenevünket.
Az, hogy a Fradi a német Franzstadt – idézem szakszerűen – köznyelvi rövidülése, 
régóta ismert. Annak viszont utána kellett néznem, és a kitűnő Arcanum kereső segít-
ségével meg is tettem, hogy a Fradi szó mikor bukkan elő első ízben a történelemben. 
Nos, 1919. október 27-én, a Sporthírlap hasábjain, amikor azt kérdi az ismeretlen cikkíró: 

”hogy mehetett el a Slózi, s hogy szakadhatott el a Fraditól Payer?” A következő esz-
tendőben már többször is fradiznak, nem beszélve a 20-as évekről, onnantól töretlenül 
ível fel a szó népszerűsége egészen napjainkig.

A Franzstadt kifejezés az első időkben, nagyjából 1899 
és 1920 között párhuzamosan él a magyar sportsajtóban 
– és így feltehetőleg a szurkolók, sportvezetők körében 
is – a Ferencvárossal. Ennek oka kétségkívül a kerületben 
élő német polgárság nagy száma, hiszen a klubalapítás 
körüli időkben nyelvük, kultúrájuk, elnevezéseik megke-
rülhetetlenek a korabeli Budapesten. Ott vannak német 
honfitársaink az alapítók között, ahogyan a játékosok és a 
szurkolók között is.
Csakhogy a Franzstadt nem egyszerűen egy klub a sok 
közül. Szemben az MTK-val, az Újpesttel vagy akármelyik 
korabeli budapesti klubbal, két évtized után az egész 
országban mindmáig tartó, egyedülálló népszerűségre 
tett szert a zöld-fehér alakulat. A villámgyors karrier már 
a korabeli sajtót is elgondolkodtatta: tényleg, miért éppen 
a Franzstadt? A Pesti Hírlap cikkírója 1912-ben a ferencvá-
rosi sajátosságokban és a német gyökerekben, jellegben 
találta meg a gyors siker okát:

”A régi jó Franzstadt a pesti kerületek közt a legkevés-
bé pesti. Egy darab vidék, sőt mi több, egy darab álmos 
kültelek ez a maga szélesen terpeszkedő belső részeiben 

is... A nagyvárosiasság, a kávéházas, színházas, újságolvasásos, divatos Budapest itt az 
Üllői úton túl már alig található fel. Sokkal inkább, mint a már teljesen átépült Belváros-
ban, található fel itt a régi kisvárosi német Pest, mely oly mélabús hangulatba ringatja 
a régi időkre emlékezni szerető embereket. Igen, a régi biedermeyeres, csendes, s 
fürdőszobátlan, piszkos, kiegyezés előtti világ él még agg ferencvárosi házakban. S 
mégis, íme, innen indult világgá a legmodernebb törekvés, a testkultúra jegyében 
fogant sportművelés hősi csapata! Mi ennek az oka? Azt hisszük, nem véletlen az, hogy 

A FRANZSTADTTÓL

SOKKAL INKÁBB, 
MINT A MÁR 
TELJESEN ÁTÉPÜLT 
BELVÁROSBAN, 
TALÁLHATÓ FEL ITT 
A RÉGI KISVÁROSI 
NÉMET PEST, MELY OLY 
MÉLABÚS HANGULATBA 
RINGATJA A RÉGI 
IDŐKRE EMLÉKEZNI 
SZERETŐ EMBEREKET.

58www.fradi.hu ! Schlosser Imre, ”Slózi” eligazolt az MTK-ba, de 
pályafutását a Fradiban fejezte be

# VENDÉGTOLL 
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A FERENC VÁROSIG
A FRANZSTADTTÓL SZÖVEG: SZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ

ez a derék football csapat éppen a ferencvárosiak közül került ki. Ez a kerület 
nemcsak hogy a legócskább, de egyben a legkiépítetlenebb is. Egy kerü-
letben sincs annyi üres telek, annyi szabad térség, mint itt. Jellemzi továbbá 
valami egészséges szilajság, valami naiv barbárság is a Ferencvárost, Mindez 
kedvezett annak, hogy a football valóságos kerületi szenvedéllyé váljék. A 
Ferencváros kedvenc csemetéi többet vannak az utcán, mint talán bármelyik 
kerület ifjúsága. Sváb és keresztény jellegénél fogva ez az ifjúság talán ké-
sőbb és kevesebb mohósággal esik neki a szellemi és nemi ideg-izgalmaknak, 
ami a zsidó és magyar ifjúságot hamar csalja örvényeibe.”
A Ferencváros vidékiessége 1929-ben, a Magyarság hasábjain is felbukkan 
az okok között, igaz, addigra a német eredet már elhalványul, pontosabban 
szólva árnyaltabbá válik a kép, és kimondatik, hogy a Ferencváros a főváros 
legmagyarabb kerülete:

”A Ferencvárosban sohasem élt számottevő arányú német kisebbség. Ez a 
kerület aránylag nemrég népesült, még pedig legnagyobbrészt a Kiskunság 
felől betelepedő magyarokkal, munkás-, rendőr- és postás népességgel, akik 
nagyrészt reformátusok, úgy, hogy Kőbányán kívül ez Budapestnek egyet-
len kerülete, ahol a reformátusok száma (13.127) már 1925-ben felülmúlta az 
izraelitákét (12.818). Ami a német lakosság arányszámát illeti, úgy áll a dolog, 
hogy a Ferencváros 1925. évi 97.752 főnyi lakosságából 92.023 volt a magyar 
és mindössze 2903 a német, vagyis a Ferencváros 91.1 százalék magyarsá-
gával Pestnek legmagyarabb kerülete és az egész fővárosnak éppen hogy 
egyetlen kerülete sincs, amelyben alacsonyabb volna a németség arány-
száma (három százalék), mint a Ferencvárosban. Ha a jövőt nézzük, akkor 
még magyarabbnak s még kevésbé németnek látjuk a Ferencvárost, mert a 
ferencvárosi iskolákban a németség sehol sem éri el még az egy százalékot 
sem. Ez arányszámot tekintve, tehát sokkal inkább nevezhetjük például New 
Yorkot vagy Párist is magyar városnak, mint a Ferencvárost németnek. Hogy 
a Ferencváros német múltjáról vagy jelenéről a tévhiedelem még itt-ott fönn-
áll, az csakis a ferencvárosi apróbb kocsmákon múlik, amelyeknek nagyrészt 
német nyelvű gazdáik vannak s a kiszolgálásuk is némettel kevert.”
Hogy mi az ellentmondás oka, mi történt 1912 és 1929 között, nyilvánvaló. 
Pontosan az, amire a második cikk utal: Budapest magyarosodásával, a vidé-
kiek tömeges beköltözésével a német jelleg megcsappant, a magyar jelleg 
pedig megerősödött. A húszas évektől a Ferencváros már az egyetemes ma-
gyarság csapata. Szerencsére a korai kifejezések, elnevezések közül a Fradi 
megmaradt, túlélt jót és rosszat, és akkor is felcsendült a lelátóról, amikor 
büntetés járt érte.

TÖBB OKBÓL 
NEVEZHETJÜK 
PÉLDÁUL 
NEW YORKOT 
VAGY PÁRIST 
IS MAGYAR 
VÁROSNAK, 
MINT A 
FERENC
VÁROST 
NÉMETNEK

59 www.fradi.hu! A Zólyomban született Gyetvai László Trianon után került 
Budapestre, s lett az FTC labdarúgója

VENDÉGTOLL #
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Váz: Canon EOS-1D-X
Objektív: EF 400 mm f 2.8L II USM
F-érték: 2,8
Záridő: 1/1250 sec
ISO: 1600
Fotó: Micheller Szilvia
Fotósarok

60www.fradi.hu ! Kapusunk, Samu Anna éppen 10 éve, 2008-ban 
csatlakozott a Ferencvároshoz

# A HÓNAP FOTÓJA 
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61 www.fradi.hu! Észt válogatott védőnket, Inna Zlidnist 2016-ban és  
2017-ben is az év női labdarúgójának választották hazájában

A HÓNAP FOTÓJA  #
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# TECHNIKA 

62www.fradi.hu ! Dalnoki Jenő keménységét azzal is jellemezték, 
hogy az első két sorba nem adtak el jegyet
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MIT NÉZZ?
# A garancia hossza.  
Bizonyos áruházakban extra garanciát adnak, 
pár ezer forint differencia esetén sokkal jobban 
megéri még akkor is ott vásárolni, ha drágább.
# Közeli szerviz.  
Kérd el a garanciapapírokat, és keress rá, hogy 
hol vannak  a szakszervizek. Jó esetben nem az 
ország másik végében.
# Teljesítmény.  
Nem biztos, hogy a legerősebbre van szüksé-
ged. Ellenben fel van tüntetve, hogy az adott 
szerszámot hány percig/óráig használhatod 
egyszerre. Ha nagy a kert és sok a munka, ak-
kor ez nagyon fontos paraméter lesz.
# Benzines vagy elektromos, esetleg aksis. 
Kiskertbe bőven jó az elektromos, nagyobb te-
rületre, munkára már csak a benzinest ajánljuk. 
Aksisból csakis olyat vegyél, ami ismert márka, 
így idővel tudsz majd új aksit venni. 

TECHNIKA #

63 www.fradi.hu! 2015-ben akkori csapatkapitányunk, Gyömbér Gábor a 

”Movemberre” változott: novemberben nem borotválkozott

Messziről olyan könnyűnek 
tűnik sövényt nyírni, fát 
vágni. Aztán kibérled  
a legolcsóbbat, és leszakad 
a kezed a súlya alatt, nem 
indul, minden baja van… 
Ismerős? Hát itt az ideje 
beszerezni egy saját kerti 
szettet!

, MÍG 
JÓLESIK 

FIN_062-065_ZF_1811_TECHN-kertiszersz_3.indd   63 19/10/18   09:28



SÖVÉNYNYÍRÓ
Leylandi ciprusnál, babérmeggynél, tujáknál általá-
ban a telepítés utáni 3-4 évtől már nem kell kézzel 
bajlódni a visszavágásnál (ami épp most aktuális), 
hanem jöhet a sövénynyíró. Mivel ezzel általában a 
szomszédhoz egész közel dolgozunk, és sokszor 
csak hétvégén van rá időnk, érdemes elgondolkod-
ni azon, hogy egy nagyon csendes, akkus gépbe 
ruházzunk be.

BLACK & DECKER  / GTC5455PC-QW
akkus sövényvágó
76 490 Ft
Messze nem a legolcsóbb akkus sövényvágó, viszont 
ehhez biztos kapsz pótaksit, és a szervizelése is sta-
bil. Nagyobb sövényfelületek nyírására is tökéletes. 
A vágási vastagsága kifejezetten nagy (maximum 38 
mm), és hosszú (60 cm-es) pengéjének köszönhető-
en gyorsan lehet a munkával haladni. 

# TECHNIKA 

64www.fradi.hu ! 2013-ban Albert Flóriánra emlékezve faültetést 
rendeztek a népligeti sportközpontban

ÁGVÁGÓ
Ami a sövénynyírónak már 
vastag, azt manuális ágvágóval 
tudod a legegyszerűbben levágni. 
Idővel fárasztó lehet, érdemes 
elektromost beszerezni, lehető-
leg teleszkópost. Nagyon figyelj 
a harapási vastagságra, inkább 
legyen nagyobb, mint kisebb.

FIELDMANN / FZP 6005-E 
Elektromos magassági ágvágó 
600 W
28 990 Ft 
Minden irányban (3 szögben) ál-
lítható fej. 25 cm hosszú OREGON 
lánc és láncvezető. 
Magassága: 220–280 cm között 
állítható. A súlya 3,8 kg, melyen 
némileg segít a heveder. 

ÁGAPRÍTÓ
A komposztálni már túl vastag ágakat, ha nem 
tudjuk tűzifának elhasználni (az avarégetést ab-
szolút ellenezzük!), akkor fel kell aprítsuk ahhoz, 
hogy 2-3 év alatt komposztálódjon. Sajnos na-
gyon ritkán lehet hobbi méretű aprítót bérelni, 
ezért ebből be kell szerezzünk egyet. Itt nagyon 
fontos a kapacitás, és főleg az ágvastagság 
paramétere. 

Einhell / GC-RS 2845 CB 
ágaprító 2300 W
71 400 Ft 
Csendes, erős, és kategóriájában abszolút nagy 
teljesítményűnek mondható. Elakadás esetén a 
vágóhengere ellentétes irányba is kapcsolható.  
Kerekeken gurítható, súlya miatt erre szüksé-
günk is lesz. 

SÖVÉNYNYÍRÓ
Leylandi ciprusnál, babérmeggynél, tujáknál általá-
ban a telepítés utáni 3-4 évtől már nem kell kézzel 
bajlódni a visszavágásnál (ami épp most aktuális), 
hanem jöhet a sövénynyíró. Mivel ezzel általában a 
szomszédhoz egész közel dolgozunk, és sokszor 
csak hétvégén van rá időnk, érdemes elgondolkod-
ni azon, hogy egy nagyon csendes, akkus gépbe 
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VÉDD
A FEJED

Hiába vagyunk biztosak 
az ügyességünkben és 
a tudásunkban, ha nem 
feltétlenül rendelkezünk 
biztonsági eszközök-
kel. Jó szerszámokkal 
és ezzel a futurisztikus 
kinézetű, Star Wars 
stílusú sisakkal könnyen 
elkerülhetjük az ügyele-
tet. A közvetlenül az arc 
elé lehajtható fémrács 
új UltraVision arcvé-
dővel van felszerelve, 
mely a fény kis részét 
szűri csak ki, ezáltal 
jobb látást tesz lehe-
tővé. A hallásvédőket 
optimális ergonómiára 
tervezték, ráadásul 
könnyen bevethető az 
óvodai farsangra is, ha 
gyermekünk úgy dönt, 
hogy favágónak öltözik.

GYOMELTÁVOLÍTÓ 
Ha nagyobb területen van térköved, akkor 
szinte biztos, hogy te is bajlódsz a kövek 
közötti gazok eltávolításával. Végre kita-
láltak rá egy jó szerszámot, az elektromos 
szegélykőtisztító kefét, amely egy egysze-
rű kör drótkefe, amit motor hajt. A legjobb 
– bár ökológiai szempontból nem ajánlott, 
ráadásul nélküle is működik, csak kicsit 
több erőfeszítés –, ha gyomirtóval lefújod a 
csíkokat, pár nap múlva leszárad, és akkor 
ezzel kikeféled, majd egy durva seprűvel 
befejezed a munkát.

OBI / CMI C-EBF-140
elektromos gyomeltávolító kefe 140 W
9990 Ft
A hát- és környezetkímélő CMI C-EBF-140 
elektromos gyomeltávolító kefe 140 wattos 
motorjával minden fugát megtisztít. A kézi 
gyomkiszedővel ellentétben a gyomel-
távolító kefe hosszának köszönhetően 
kényelmetlen hajolgatás nélkül eltávolítható 
a gyom. Vegyi előkezelés nem szükséges, 
így ez a gyomeltávolító kefe környezetkí-
mélő módon tisztít.
Az átlátszó kefeburkolat lehetővé teszi a 
munkavégzési terület megfigyelését.

ezzel kikeféled, majd egy durva seprűvel 
befejezed a munkát.

OBI
elektromos gyomeltávolító kefe 140 W
9990 Ft
A hát- és környezetkímélő CMI C-EBF-140 
elektromos gyomeltávolító kefe 140 wattos 
motorjával minden fugát megtisztít. A kézi 
gyomkiszedővel ellentétben a gyomel-
távolító kefe hosszának köszönhetően 
kényelmetlen hajolgatás nélkül eltávolítható 
a gyom. Vegyi előkezelés nem szükséges, 
így ez a gyomeltávolító kefe környezetkí-
mélő módon tisztít.
Az átlátszó kefeburkolat lehetővé teszi a 
munkavégzési terület megfigyelését.

LÁNCFŰRÉSZ
Minden férfinak 
kell legyen otthon, 
ha nem is egy ipari 
teljesítményű gép, de 
azért pár vaskosabb ágat, 
elkorhadt fát lehessen vele irtani. 
Ha csak a ház közelében fogjuk 
elvétve használni, akkor bőven 
megfelel egy elektromos is. Egy-
re több az akkus láncfűrész, de 
még olyan horribilis az áruk, hogy 
érdemesebb a ”madzagosnál” 
maradni.

BOSCH / Ake 30S
elektromos láncfűrész
29 990 Ft
1800 wattos teljesítményű gép, me-
lyen ha szükséges, mi magunk is ki 
tudjuk cserélni a láncot. Az olajszint 
mérője (mindig figyelni, ez a lelkük!) 
nagyon jól látható.

Husqvarna / Classic 
erdészeti sisak 
11 990 Ft

TECHNIKA #

65 www.fradi.hu! Az 1994/95-ben 100%-kal aranyérmes női kézilabdacsapatunk 
2015 nyarán hársfát ültetett az Elek Gyula Aréna mellett

csíkokat, pár nap múlva leszárad, és akkor 

A hát- és környezetkímélő CMI C-EBF-140 
elektromos gyomeltávolító kefe 140 wattos 
motorjával minden fugát megtisztít. A kézi 

kényelmetlen hajolgatás nélkül eltávolítható 
a gyom. Vegyi előkezelés nem szükséges, 
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# UTAZÁS 

66 ! Labdarúgócsapatunk korábbi játékosa, 
Hodgyai László Csíkszeredában születettwww.fradi.hu

ERDÉLY 
CSUPA ZÖLD 
GYÖNGYSZEME
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Csíkszereda zarándokhely. Nem 
csak a Máriában és a nemzeti 
feltámadásban töretlenül 
hívőknek, akik a város észak-
keleti részén fekvő, egykoron 
önálló Csíksomlyót, a pünkösdi 
búcsút keresik fel évről évre, 
hanem a jégkoronghíveknek is. 
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

FELSZÍNRE TÖRŐ ERŐ
Az 1033 méter magas Nagy-Somlyó hely 
lábánál, az Olt folyó és a Somlyó-patak 
peremén, a Csíki-medence kellős közepén 
fekszik Csíkszereda. Ilyen páratlan környe-
zeti adottságok mellett nem csoda, hogy 
az ember építette környezetben is a termé-
szet az úr. A városnak számos zöld övezete 
van, de közülük is kiemelkedik a központi 
park. A korábban mocsaras terület ma az 
egyik legkedveltebb találkozóhelye szere-
dainak és átutazóban lévőnek egyaránt. 
Ehhez jönnek a múltnak méltó emléket 
állító épületek, melyek csodálatával óha-
tatlanul elidőzik az ember. Egyik ilyen a 
Mikó-vár, melyet minden Erdélybe látoga-
tónak érdemes felkeresnie egyszer. A bel-

kb. 750 km
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67 www.fradi.hu! 2015. október 27-én nyitották meg Csíkszeredában 
az aranylabdásunk életét bemutató Albert-kiállítást
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A KÖRNYÉK IS MEGÉR EGY MISÉT
Ha a város nyugalommal teli légkörét kellőképp magunkba szívtuk, 
érdemes autóba ülni, és bejárni annak páratlan szomszédságát is. 
Ha délkelet felé indulunk, rögtön utunkba esik a közeli Csíksomlyó 
híres búcsújáró helye, mely hatalmas zöld völgyével és kegytemp-
lomával együtt páratlan látványt nyújt. Itt pillanatok alatt átadhatjuk 
magunkat a természet érintetlenségének, melyhez a zörgő fale-
velek hangja ad finom aláfestést. Egy kicsit tovább haladva hamar 
Csíkzsögödre érünk, mely elsősorban gyógyító hatású vizeivel 
vonzza a látogatókat. De élmény betévedni apró, de annál hangula-
tosabb utcáinak egyikébe is, és egy kicsit kiélvezni a messze földön 
híres székely vendégszeretetet. Vagy rögtön indulhatunk tovább 
a Hargita lábánál fekvő Szécsényre, ahol az egészen pihentetőtől 
a nagyon aktív időtöltésig számos lehetőség közül választhatunk 
magunknak programot. Ha kedvünk tartja, piknikezhetünk egyet 
a város menti réteken, lovagolhatunk, hegyet mászhatunk vagy 
csónakázhatunk, esetleg horgászhatunk is a közeli tavon. Bár ha va-
lóban vízi élményre vágyunk, inkább kanyarodjunk vissza a főútra, 
és menjünk tovább Tusnádfürdő irányába. Közel félszáz kilométer 
megtétele után a Szent Anna-tó partján találjuk majd magunkat, 
mely egész Székelyföld egyik legvonzóbb természeti látványos-
sága. Varázslatos legendája, páratlan vízminősége és rendkívül 
gazdag élővilága megér egy sétát!

város délnyugati részén található 
impozáns, négy sarokbástyás 
épület a reneszánsz korban épült. 
Sokáig a katonaság használta, 
ma azonban már a Csíki Székely 
Múzeum territóriumaként főleg 
művészeti és néprajzi kiállítások-
nak ad otthont. De ott a város 
gazdag kultúrája, középpontjában 
a Hargitai Nemzeti Székely Népi 
Együttessel, melynek hagyo-
mányőrző előadásai nem csupán 
a népzene kedvelőinek jelentenek 
libabőrös élményt. Csíkszereda 
emellett híres bor- és ásványvizé-
ről, de a város falai közül szár-
mazik az Erdélyben közkedvelt 
Ciuc sör is. Hűsítő ízéért kötelező 
betérni egy autentikus helyi ét-
terembe, mielőtt hazaindulnánk. 
És ha már Csíkszeredán járunk, 
ne hagyjuk ki a Katalin-fürdő 22 
Celsius-fokos mezotermál for-
rásvizét sem, melynek gyógyító 
hatásáról legendákat zengenek 
Erdély-szerte.

# UTAZÁS 

CSÍKSZEREDA 
A KORÁBBAN MÁR LÉTEZŐ
SOMLYÓ, TAPLOCA ÉS 
ZSÖGÖD TELEPÜLÉSEK
SZOMSZÉDSÁGÁ BAN, AZ
ÉSZAK–DÉLI ÉS KELET–
NYUGATI IRÁNYOKBAN 
HALADÓ UTAK 
KERESZ TEZŐDÉSÉNÉL
ALAKULT KI MINT 
SZER DA NAPI 
VÁSÁR HELY. INNEN 
A VÁROS NEVE IS.

68 ! A Ferencváros vette el a Csíkszereda veretlenségét 
a jégkorongbajnokságban: október 1-jén 7-3-ra győztünkwww.fradi.hu
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JEGES FELLEGVÁR
Hokicsapatunk visszatérő vendég Csíkszeredán, hiszen az Erste Liga küz-
delmeinek jegyében minden évben ellátogat Erdélybe. A többnapos túrák 
bázisa rendre Hargita megye székhelye, ahol a jégkorong és a helyi MOL 
Liga-győztes csapat egyaránt igazi városi kincs. Ilyen közegben jégre szállni 
vendégként is mindig különös élmény, noha az oda-visszaút komoly kiképzés 
is egyben. ”800 km alapvetően nem sok, de ha busszal teszi meg az ember, 
ráadásul csak kis részét autópályán, sok apró települést útba ejtve, akkor 
már egészen megerőltető” – ad betekintést a kulisszák mögé Fodor Sza-
bolcs, jégkorongcsapatunk vezetőedzője. Mint mondja, mindig este indulnak 
el, hogy legalább az út egy részét pihenéssel tölthesse a csapat – kivéve a 
mestert, aki pechére mozgó járműben nem tud aludni. ”Ehhez azért volt már 
lehetőségem hozzászokni. Edzőként ugyan most szeptemberben utaztam 
először Erdélybe, de anno játékosként jó párszor volt benne részem.” Ezért 
is tudja a receptet arra, hogyan lehet átvészelni a közel 13 órás menetet. 
Mindenki két ülést kap, hogy a körülményekhez képest meglegyen a lehető 
legnagyobb kényelme. Ezenkívül játékok, filmek és könyvek segítenek elütni 
az időt, de nem ritkák az izgalmas kártyapartik sem a hátsó ötös ülésen. 

”Kell is a csapatnak, hogy kikapcsoljon, mert Csíkszeredán mindig kiélezett 
küzdelem vár ránk, amihez annyira fitten kell jégre szállnunk, amennyire csak 
egy ilyen utazás után lehet. A Vákár Lajos Műjégpályán a szurkolók álta-
lában pokoli hangulatot teremtenek, és a játékvezetők is hagyományosan 
nagy nyomást helyeznek a magyar határ túloldaláról érkezett csapatokra. 
De megijedni nem szoktunk ettől. Sőt! Az ilyen atmoszféra minket is kellően 
feltüzel.”

Minden egy 
híradóval kezdő-
dött. Az 1910-ben 
született Vákár 
Lajos a csíksze-
redai Vigadóban 
nézte 1929-ben a 
mozihíradóban, 
ahogy a kana-
daiak kergetik a 
korongot a jégen, 
majd kifelé jövet 
megjegyezte: ”Ezt 
mi is meg tudnánk 
csinálni.” Meg is 
csinálták. Pusztán 
a látottakból táp-
lálkozva botokat 
és korongokat 
fabrikáltak, majd 
nem sokkal később 
már saját hokicsa-
patának mecs-
cseire járhatott a 
város sportszerető 
lakossága. De 
Vákár nem 
csupán az 

alapokat fektette 
le: 1929 és 1954 
között játékos-
ként, vissza-
vonulása után 
pedig edzőként 
és szaktanácsadó-
ként segítette a 
szeredai csapatot. 
Méltán viseli hát 
lassan két évtizede 
az ő nevét a helyi 
jégcsarnok.

LEKOPPINTVA

UTAZÁS #

www.fradi.hu! A csíkszeredai születésű jégkorongozó, Fodor Csanád 
2013-tól egy szezonon át klubunkat erősítette 69
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Henni – Rudas – Kispéter (Csanádi) – Szabó – 
Kéri – Lakat – Budai – Kocsis – Deák – Mészá-
ros – Czibor. Ez a névsor a Fradi históriájától 
megérintett szurkoló kötelező memoritere. A 
Ferencváros történetének egyik legemlékeze-
tesebb csapata ez – az 1931/32-ben százszá-
zalékos bajnokságot nyert és az 1967/68-as a 
másik kettő –, a száznegyven szerzett góllal és 
döbbenetes fölénnyel csúcsra jutott együttes, 
ahol (világ)klasszisok sora rúgta a bőrt.
1948/49-et írtunk e diadal idején, készen állt 
a diktatúra, s esztendő múltán a sportra is 
lecsapott. E gárda ”széjjelszedése” is a honi 
sport sztalinizálásának törvényszerű része lett 
1950 folyamán, előbb a nevet vették el feb-
ruárban (ÉDOSZ), nyáron meg a játékosokat 
(Budai, Kocsis, Deák, Henni) ”vezényelték” más 
csapatokhoz hatalmi szóval, kiesésre szánták 
a Fradit alighanem. Minden megesett, hogy 
a névsor mitikussá legyen, mert a szurkolói 
emlékezet nemcsak az egykori – esetleg nem 

is látott! – játék káprázatához, hanem e bot-
rány fájdalmához is kötődik, mindörökre immár. 
Mivé lett volna az a Fradi, ha nem szedik széjjel, 
sajgó talány marad, hisz – nyugodjunk bele – 
a történelmet és a meccseket sohasem lehet 
újrajátszani.
Szabó Ferenc – Szabó Pajtás, ahogy emlegetik 
néha – e csoda gárda stabil balhátvédje volt. 
Egyik ködbe vesző tagja a sornak, Kéri ”Birka” 
mellett, hisz a többi kilenc nevet (Csanádival 
tízet), kit ezért, kit azért, sokkal inkább őrzi a 
futballhistória. Valljuk meg, Szabót elfeledtük. Ki 
lehetett ő, nemigen tudom. 
Keresek, kutatok a könyvekben, a világhálón, 
alig találok róla valamit, Hegyi Tamás Tempo-
fradi honlapján olvasható, szeretettel írt, a terje-
delemhez képest alapos pályaképén túl semmit 
lényegében. Fontos, de száraz adatokat persze 
igen, tudom már, mikor hány meccs, hány gól, 
és így tovább, csak a történések mögötti ”figu-
rát”, az embert nem látom sehol.

Biztosan jó ember s nagyon megbízható 
csapattag lehetett, de senki sem tud róla 
semmit. Haláláról még a Fradi történelmét 
őrző leggazdagabb adattár is csak évekkel 
később értesült, noha egy világklasszis 
gárda balhátvédje volt. Szabó Ferenc re 
emlékezünk. SZÖVEG: N. PÁL JÓZSEF

70www.fradi.hu ! Az 1948–49-es bajnokcsapatnak Lyka Antal volt  
a vezetőedzője

# ÖRÖKZÖLD 

MINDENKI  
JÓ PAJTÁSA  
LEHETETT
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Ott játszott, ahova állí-
tották, s ott nyújtotta  
azt, ami tőle tellett, 
de ott aztán szívvel és 
rendületlenül

Nincs más hátra, fantáziálni kezdek, megpróbá-
lok – a semmire építve – ”ráérezni” tehát. Nem 
volt rossz ember, akit mindenki a becenevén 
emleget, először erre gondolok. Tán Kéri Birká-
ra, a szintén elfeledett, ”nagyon is létezett, de 
sosem látszó” – ahogy Lakat T. Károly mond-
ta – fedezetre hasonlíthatott ebben. Szerény, 
visszahúzódó, sosem szájaló játékos lehetett, az 
önérvényesítés ingere nélkül, olyan, akit lúzer-
nek neveznek manapság? Nem akart – gondo-
lom – beleszólni semmibe, ott játszott, ahova 
állították, s ott nyújtotta azt, ami tőle tellett, de 
ott aztán szívvel és rendületlenül.
Így kellett lennie valahogy, erre utal pályá-
ja összegereblyézhető statisztikája is. Mert 
csatárként – jobbszélsőtől balszélsőig – kezdte 
a MÁVAG-ban és Újpesten ’45 előtt, az lett a 
Fradiban is, aztán – Opata Zoltán 1947. nyári kí-
sérlete után – Lyka Antal edzősége (1948. január 
– 1950. augusztus), a legnagyobb sikerek idején 
végig a hátvédsor baloldalán szerepelt. Ám ’50 
őszére beérett Dalnoki, ment hát a csatársorba 
újra, mert az ”elanyátlanodott csapat” (Ferdi-
nandy György novellájából való a fordulat) meg-
fogyott támadósorának – Czibor maradt még az 
őszön – szüksége volt reá. Az ’51-es esztendőt 
is csatárként tolta végig, tizenkilenc mérkőzésen 
szerepelt, majd a másodosztályú Vasas Izzóhoz 
állt tovább, s a Budapesti Előrében, utóbb a 
BKV Előrében fejezte be. 
Milyen játékos lehetett, ezt sem tudom pon-
tosan. Amolyan – több helyen használható 
– ”fregoli” talán, megbízható, akire számítani 
lehet, aki mindig hozza, ami tőle elvárható.
Mint nemzedékének számos tagja a hadak 
útját is megjárta ő, ez bizonyos. Hadifogság-
ba került még az UTE játékosaként, s csak ’46 
augusztusa– szeptembere körül jöhetett haza. 
Hogy a Fradihoz került, Mike Istvánnak, a csapat 
robusztus, nehezen kezelhető, de igen gólképes 
csatárának – civilben a sógorának – köszönhet-
te, s meg is felelt a bizalomnak, úgy gondolom. 
Szükség volt reá – Sipos, Kubala és Sárosi III is 
távozott ’46 nyarán –, rúgta is a gólokat, már 
az első, a Dorog elleni bajnokin kétszer betalált. 
Sárosi Gyurka, a nagy legenda, Mike, a sógor és 
Gyetvai László közt játszhatott, kell-e nagyobb 
tisztesség egy újoncnak ennél? Volt, hogy mes-
terhármasokat hintett a Felvidéken, egy edző-
meccsen meg hetet vágott a Kispestnek ’46 
novemberében. Bízhattak benne, ’48 májusában 

még a válogatottba is bekerült, igaz, a virtuális 
B-csapatba csupán. Két találkozó volt egy na-
pon, az erősebb gárda Pesten Csehszlovákiával, 
a másik meg az albánokkal játszott Tiranában. Itt 
kapott lehetőséget Szabó Pajtás, balszélsőként 
a csepeli Pintér helyén a hatvanadik perctől. (Ő 
volt az a Pintér, aki a Henni melléről kipattant 
labdát a hálóba lőtte az 1947/48-as idény utolsó 
találkozóján, a Csepelt juttatva bajnoksághoz, 
bár egy valamirevaló Fradi- drukker Henni szán-
dékos hibájában – nehogy már a ”párt csapata”, 
a Vasas legyen a bajnok! – hisz, amíg él.)
Lyka Antal jó érzékkel rendelte hátra, az éppen 
távozott Ónody Albert helyére a mindkét lábá-
val jól rúgó embert, aki balbekknek is megfelelt. 
Egy mitologikus siker részese lett, nem rúgta 
tovább a gólokat – kettőt azért összehozott –, 
de nem is ez volt a dolga már. Szolgálta csapa-
tát, a botrány után ő is a reményt tartók közé 
számított, később csendesen élt. Nyolcvannyolc 
esztendőt kapott a sorstól, s 2009-ben felköltö-
zött a csillagokba.

Egy derűs történet azért maradt róla reánk. A 
Petőfi Fradi Asztaltársaság Lakat Károly ötletére 
alakult ’48 márciusában, a tablóhoz való rajzokat 
is a tanár készítette, igen szellemesen. Hetente 
kétszer találkoztak edzés és fürdő után, s Lázár 
Gyula ”osztályfőnök” vezényletével emelgették 
a poharat. Szabó nincs a tablón, mert kardos 
felesége – aki az edzés meg a hazáig tartó út 
időtartamával percre pontosan tisztában volt, 
ehhez igazította elvárását – az összejövetelekre 
sosem engedte el.
Egy jó házasság Isten ajándéka itt a Földön. 
Milyen volt a Tiéd, nem tudom, de hát, Szabó 
Pajtás, immár oda a felügyelet, így az időközben 
égivé lett társasághoz telepedhetsz Te is. Ott a 
helyed az 1948/49-es csapat asztalánál mind-
örökre!

71 www.fradi.hu! A második világháborúban Szabó Ferenc is  
megjárta a frontot
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Egy ideális világban 
nem léteznének 
táplálékkiegészítők, 
mert kellően változatos 
és tudatos étkezéssel 
minden szükséges 
tápanyagot a megfelelő 
mennyiségben vinnénk 
be a szervezetünkbe. 
A valóság azonban 
messze esik a 
kívánatostól. 
SZÖVEG: SZITA MÓNIKA

KIEGÉSZÍTŐKKEL  
TELJES AZ ÉLET

SZÜKSÉG VAN RÁJUK
Kijelenthetjük: manapság a kellően gazdag, minden igényt tartósan kielégítő 
táplálkozás egy átlagember számára is igazi kihívás, egy extra fizikai és mentális 
leterheltségnek kitett profi sportolónak pedig szinte a lehetetlennel egyenértékű. 
A fokozott stresszfaktor, a gyümölcsök és zöldségek nem megfelelő vitamin-
tartalma és a fertőzések kockázata mind olyan tényező, melyek miatt a szerve-
zet plusztámogatást kér. 

”
Noha az igény általános, az már erősen sportág- és 

egyénfüggő, kinek milyen elemek utólagos bevitele ajánlott” – fekteti le az egyik 
alapszabályt dr. habil. Fritz Péter, egészségtudományi szakértőnk. Majd gyorsan 
hozzáfűzi a másikat is: nem szabad improvizálni, a táplálékkiegészítőket a megfe-
lelő összetételben a mindennapi rutin részévé kell tenni.

SZAKÉRTŐNK:

dr. habil.
FRITZ PÉTER

egészség tudományi
szakértő

# GASZTRO 

72www.fradi.hu ! Edzőtáborban szigorú a menü: natúr csirkemell 
rizzsel. Vagy rizs natúr csirkemellel...
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számára. A versenyek és edzőtábo-
rok miatt rengeteget utaznak, sokféle 
közegben megfordulnak, és helyen-
ként komoly fertőzésveszélynek van-
nak kitéve. Vitaminokkal és nyomele-
mekkel viszont sokat erősíthetnek 
saját immunrendszerükön, arról nem 
is beszélve, hogy a speciális igényű 
étrenddel szemben sokkal egysze-
rűbb megoldást jelent a számukra, 
járjanak bármerre is a világban.” Azt 
azonban mindig szem előtt kell tar-
tani, hogy ezek a termékek – ahogy 
arra a nevük is utal – hozzáadnak a 
vegyes és kellően gazdag táplálko-
záshoz, nem pedig kiváltják azt.

FŐ AZ ÓVATOSSÁG!
De bármennyire elterjedt is a táplálék-
kiegészítők használata, megítélésük 
a mai napig meglehetősen vegyes. 
A fenntartásoknak pedig van alapja. 

”
Ezen a piacon erős ár- és marketing-

harc folyik, aminek köszönhetően a 
külcsín jóval nagyobb hangsúlyt kap, 
mint a tartalom. A feltűnő csomago-
lás és a hozzá társított hatásvadász 
üzenetek elviszik a show-t, miközben 
sok termék esetében a minőségről 
alig van hiteles információnk” – int 
elővigyázatosságra a szakember. Mint 
mondja, a probléma több forrás-
ból táplálkozik. Egyrészt hiányzik a 
megfelelő szabályozási háttér, ami 
a gyártótól a fogyasztóig biztosíta-
ná a többszörös kontrollt. Emellett 
sok esetben szakszerű és korrekt 
információk sem állnak rendelkezésre. 

”
Táplálékkiegészítőt ma gyakorlatilag 

gyerektől a felnőttig bárki vásárolhat. 
A termék mellé jó esetben egy elna-
gyolt útmutató jár, amiből azonban a 
személyre szabott, ideális adagolás 
nem kalkulálható ki. A gyógyszer-
tárakban megszokott szakszerű 
segítségre pedig nem számíthatunk 
az üzletekben. Ezért is hangsúlyozom 
mindig a sportolóknak és sporton 
kívülieknek egyaránt, hogy csak és ki-
zárólag szakember tanácsára szabad 
építeni ez ügyben.”

DUPLA HASZON
A személyre szabott szükségletek felett azonban vannak általános gyakorlatok. 
Az egyik ilyen, hogy az aminosav- és szénhidrátkészleteket 60 percet meghaladó 
terhelés esetén az izommegtartás érdekében feltétlenül újra kell tölteni. Az edzés 
közben gyorsan és könnyen elfogyasztható izotóniás italok a folyadékpótlásra és 
a tréning közbeni regenerációra egyaránt megoldást jelentenek. Ehhez jönnek a 
speciális helyzetek: a sérülések megelőzését vagy a rehabilitációs időszak lerövidí-
tését egyaránt lehet támogatni célzott elemekkel. Kollagént például sok sportoló 
szed preventív jelleggel, mert erősíti az ízületeket és inakat, ahogy az antioxidán-
sok is alapvetőnek számítanak az általános egészség megőrzése céljából. 

”
A táp-

lálékkiegészítők nemcsak szükségesek, de praktikusak és hasznosak is a profik 
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a táplálékkiegészítő. Akkor annak is örültek a játékosok

VÁLTOZATOSSÁG, 
MÉRTÉKLETESSÉG, BIZTONSÁG 
– A TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐT 
ALKALMAZÓK HÁROM 
PARANCSOLATA
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1. Milyen indíttatásból lettél fut-
ballista, s gyerekként kik voltak 
a kedvenceid? Kaphattam bár-
milyen ajándékot, nekem a labda 
volt a mindenem, így egyenes út 
vezetett a Loki utánpótlásához. 
Gyerekként Böőr Zoli és az ak-
koriban a Manchester Unitedben 
futballozó Wayne Rooney volt a 
kedvencem. 

2. Szülővárosodban, Debrecen-
ben a kilencvenes évek végén és 
az ezredfordulón miként véle-
kedtek a Fradiról? Az év mecs-
cse és kiemelkedő esemény volt 
mindig a zöldek elleni fellépés. 
Ezt most már pontosan értem, 
hiszen a Ferencváros nemcsak 
egy klub, hanem egy márka. Ami 
itt történik, az országos ügy.

3. Manapság kit tartasz a világon 
és Magyarországon a legjobb 
futballistának? A földkereksé-
gen Lionel Messit és Cristiano 
Ronaldót, két stílus, két karakter, 
mégsem tudok és nem is akarok 
választani közülük, itthon nálam 
még mindig Dzsudzsák Balázs a 
legjobb.

SIGÉR DÁVID
A totó hagyományait 
megidézve 13+1 
kérdést teszünk fel 
kedvenceinknek. Ezúttal 
labdarúgó csapatunk 
középpályását, Sigér Dávidot 
faggattuk. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

4. Hogyan fogadtak, s szerinted 
mi a Fradi fő vonzereje? Szere-
tettel és barátságosan fogadtak. 
A Fradi fő vonzereje a tradíciója, 
az infrastruktúrája és a hatalmas 
szurkolótábora. 

5. Mit tekintesz a csapat legna-
gyobb erényének? A keret kitű-
nő, akárcsak a munka, s ennek a 
pályán ki kell jönnie. A szakmai 
és az orvosi stáb, a rehabilitációs 
szakemberek, az étkezés mind 
abszolút profi, nekünk csak a fut-
ballra kell koncentrálnunk, minden 
adott a jó szerepléshez.

6. Miként élted meg az edzővál-
tást? Sok időm nem volt gondol-
kodni. Köszönet a kiváló rehabi-
litációs szakembereinknek azért, 
hogy hét hét után egészségesen 
térhettem vissza. Mire ez megtör-
tént, már Sergei Rebrov vezette 
az edzéseket. Az ukrán mester 
precíz, szigorú és következetes, 
határozott elképzelése van, kéz-
ben tartja az irányítást.

7. Mivel töltöd leggyakrabban 
a szabadidődet? A párommal, 

aki szintén debreceni, felfedezzük 
Budapestet. Örömömre sok hajdúsági 
barátom is felköltözött a fővárosba, 
egyiküknél gyakran összejövünk sütö-
getésre. Természetesen, amikor tehet-
jük, hazautazunk a családhoz is.

8. Milyen autóval közlekedsz?
Opel Corsával, de a tervek szerint 
hamarosan egy Volkswagen Passattal 

”bővül a család”.

9. Kedvenc ételed, italod? Rizs- és 
tésztaételek minden mennyiségben, 
no meg anyu és nagyi paprikás csirké-
je, italban kizárólag víz.

10. Hol nyaralnál legszívesebben?
Egy egzotikus szigeten, az érintetlen 
természet magával ragad.

11. Kedvenc könyved, filmed, szí-
nészed? Könyvben a Kiemelkedően 
sikeres fiatalok 7 szokása, filmben a 
Viharsziget, az Eredet, a Csontdarálók 
és a 300, míg színésznőben Jennifer 
Aniston, színészben Leonardo DiCaprio.

12. Néhány hónap után hogyan éled 
meg a hétköznapokat a Ferencváros 
játékosaként? Állandó reflektorfény-
ben élünk, mindennap szembesülök 
azzal, milyen kiváltság itt játszani. Az 
utcán gyakran felismernek, olykor 
meg is szólítanak, biztatnak, a gyere-
kek szintén nagyon boldogok, amikor 
pacsizunk velük vagy visszaintegetünk 
nekik. A Fradi tényleg olyan, mint egy 
nagy család.

13. Közeli és távolabbi céljaid?
Mindenekelőtt szeretnék alap- és hú-
zóemberré válni a Fradiban, megnyer-
ni a bajnokságot és a kupát. Hosszabb 
távon legalább száz bajnokit játszani 
a klubban és felkerülni a BL-főtáblára. 
A továbbiakat majd megbeszéljük egy 
következő interjúban..., oké?

+1 Életmottód?

”Forró szív, hideg fej.”

74www.fradi.hu ! Bár debreceni nevelés, a Loki első csapatában 
bajnoki meccsen egyszer sem lépett pályára

# 13+1 KÉRDÉS 

Született: Debrecen, 1990. november 30. 
Magasság, testsúly: 175 cm, 70 kg 
Poszt: középpályás Korábbi klubjai: Téglás, 
DVSC, Létavértes, Mezőkövesd, Balmazújváros
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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




