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Az MVM megújult, 
de a szívünk továbbra 
is zöld-fehér :)
Hajrá, Fradi!

FÉRFI LABDARÚGÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG

Június 15., Puskás Aréna
Magyarország–Portugália
Június 19., Puskás Aréna

Magyarország–Franciaország
Június 23., München

Németország–Magyarország

FÉRFI VÍZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA - FINAL 8

Június 3–5., Belgrád
Június 3., Negyeddöntő

Ferencváros – CN Marseille
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3 www.fradi.hu! Június 26-án lesz 40 éves Gyepes Gábor labdarúgó,
aki 2000 és 2005 között 174 találkozón szerepelt a Fradiban
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# TARTALOM 

! A tévében is a Fradi volt a legnépszerűbb a 2020–21-es
futballidényben, a négy legnézettebb mérkőzést a Fradi játszotta
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Nagyon szép gesztust tett a Fradi a szurkolói felé. Az a 4149 

bérletes drukker, akik 2020 tavaszán nem kértek visszatérítést a 

zárt kapus meccsek miatt és az előző idényre megújították 

a bérletüket, most térítésmentesen megkapják az új idényjegyüket 

– automatikusan a saját helyükre. Elegáns. 

Méltó a Ferencvároshoz. Miként az is, hogy a klub elnöke évek 

óta írásban vagy telefonon személyesen köszönti a születésnapját 

ünneplő sportolóinkat. Ebbe a sorba illeszthető, hogy a Fradi 

őszintén gratulál a riválisok sikeréhez, továbbá kijelenti, hogy 

mindenkor sorfalat áll az aktuális bajnoknak.

Mert ha stílus van, minden van, többek közt érték és mérték is. 

A Ferencváros kezdeményezései általában figyelemre méltóak, 

egyben megteheti, hogy a stílussal hagyományt teremtsen, mivel 

a legnépszerűbb honi klubként nem kell senkihez sem igazodnia, 

senkihez sem szükséges mérnie magát. Sokadmagammal ezért 

sem szoktam másokkal foglalkozni a lelátón, csak és kizárólag 

a Fradival. Vallom ugyanis, a sas nem kapkod a legyek után. 

Az elmúlt napokban sok szurkolóval beszéltem, akik hozzám és 

családomhoz hasonlóan térítésmentesen kaptak bérletet 

a következő idényre, s mindenki egyöntetűen kijelentette: jó ehhez 

a klubhoz, ehhez a közösséghez tartozni. Jó bizony, mert 

a Fradinál komoly hagyomány, hogy figyelünk egymásra, ügyelünk 

a múltunkra, ezáltal van mihez igazodni. Magyarországon ezt 

a klubot szolgálni megtiszteltetés és felelősség. Ez ügyben 

visszamehetünk akár évtizedeket is, anno ugyanis hiába nyertek 

sorozatban bajnokságot a több – nem éppen hazafiasnak 

tekinthető – fronton futtatott csapatok, játékosaik zöme mégis 

nálunk akart játszani, mivel az Üllői úton a hangulat, az öltözői 

légkör, az érzelmek, a klubkultúra is eltért a proletár konzumtól.

Nagyon nehéz, embert próbáló időszakon vagyunk túl, kevés 

olyan család van idehaza, amelyikben ne történt volna dráma, 

sőt tragédia, sokukban a nyomorúság és a gyász idején is a 

Fradi tartotta a lelket. Mert mindenkinek fontos az identitás, a 

ragaszkodás, a közös öröm, a szeretet, hogy van hova tartozni. 

Ezért lényegesek a gesztusok is, amit például a klub tett a hűséges 

szurkolók felé.

Maradjon is így, igyekezzünk óvni a klub méltóságát, figyeljünk 

egymásra, tartsuk meg az egységet, legyen egészség – a többit 

apróban összedobjuk –, s minél előbb találkozzunk a lelátón. 

Mindahányan.
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GESZTUS, 
STÍLUS, 
FERENCVÁROS!
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LEVÉL #

! Az idényben a legtöbben az októberi Fradi–Újpest-derbit nézték 
a tévében, egészen pontosan 318 771-en
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NYÚJTÓN A LEGJOBBAK KÖZÖTT

A bázeli torna-Európa-bajnokságon először szurkolhattunk felnőtt 
világeseményen Balázs Krisztiánnak. Ifjúsági olimpiai bajnokunk az egyéni 
összetett selejtezőjében kisebb rontásokkal a 29. helyen végzett, visszalépés 
miatt mégis bejutott a döntőbe. Újoncunk nem vallott szégyent, legjobb 
magyarként a 20. lett.
Szépen szerepelt a szerenkénti selejtezőkben is, nyújtón az ötödik helyen 
jutott a fináléba. Ott a gyakorlata elején – noha korábban ötször is bemutatta 
éles helyzetben hibátlanul – rontott az újonnan beépített elemnél, leesett, s 
végül nyolcadik lett. Az eredményhirdetés után tornászunk el volt keseredve, 
hiszen az aranyérmet 14 ponttal nyerték, miközben ő az egyéni összetett 
döntő során 14.266 pontot kapott a gyakorlatára...
Az első érem megszerzése tehát nem sikerült a felnőttek között, 
de Kiki így is letette a névjegyét.

VERRASZTÓ-GÁLA HELSINKIBEN, 
MÉSZÁROS-SIKER GYŐRBEN

A Helsinkiben megrendezett nemzetközi úszóversenyen összesen 8 érmet 
szerzett az FTC két klasszisa, Verrasztó Evelyn és Verrasztó Dávid. Dávid 
200 méter pillangón, 400 és 200 méter vegyesen, valamint 800 gyorson 
diadalmaskodott, 200 háton ezüstérmet szerzett. Testvére, Evelyn a 100, 
200 és 400 méteres gyorsúszásban győzött, 50 méter gyorson pedig 
negyedik lett. Mészáros Dániel a győri regionális versenyen képviselte az 
FTC-t eredményesen. Legjobb eredményét 400 méter gyorson érte el, 
aranyérmes lett. 50 méter mellen a második, 50 pillangón pedig a negyedik 
helyen végzett.

ARANYAK ÉS 
EZÜSTÖK AZ 
AKROBATIKUS 
TORNÁSZOKTÓL

Több korosztályban 
is kiválóan 
szerepeltek az FTC 
akrobatikus tornászai 
a bajnokságon. 
Aranyérmes lett 
a Bölcskei Anna, 
Kiskartalyi Mila újonc 
párosunk, illetve 
az AGG 12–18-as 
korosztályban induló 
ferencvárosi Király 
Jázmin, aki a Balance 
TC versenyzőjével, 
Nyári Zsolttal vegyes 
párosban nyert 
aranyérmet. Emellett 
három ezüstérmet 
gyűjtött még a Barna 
Kata, Béke Zora, Uhlik 
Blanka újonc hármas, 
a Buzási Éva, Paunoch 
Gréta, Radvánszki 
Réka serdülő hármas, 
valamint a Mosonyi 
Dorka, Sándor Zita, 
Schneider Lara youth 
hármas is.

GYORS

Verrasztó Evelyn

# HÍREK 

6www.fradi.hu ! Az FTC nyolc úszója érdemelte ki a lehetőséget, 
hogy rajthoz álljon a glasgow-i úszó-Eb-n

FEKETE DORINA KIJUTOTT AZ EB-RE

Győrben rendezték a kajak-kenusok maratoni magyar bajnokságát, 
egyben Európa-bajnoki válogatóversenyét. Az FTC-Rekontir sportolói 
közül Fekete Dorina a K1 női felnőtt 26 kilométeres távján harmadik lett 
és kiharcolta az Eb-indulás jogát.
A táv első felében Dorina egy-két perces hátrányban követte az élen 
haladókat. Nyolc kilométerrel a vége előtt aztán két riválisa leszakadt a 
mezőnytől, Dorina pedig rátett még egy lapáttal, s az utolsó 5 kilométeren 
már a harmadik helyen haladt, s szorongatta az élen állókat. Őket végül már 
nem tudta befogni, Czéllai-Vörös Zsófia és Kiszli Vanda mögött a harmadik 
lett, viszont ő lett a mezőny legjobb U23-as korú tagja, így indulási jogot 
szerzett a korosztályos maratoni Európa-bajnokságra!

TAROLTAK A SPRINTEREK ÉS AZ UGRÓK

Több korosztályban indultak a 47. Paulínyi Jenő Emlékversenyen az FTC 
atlétái. A felnőttek között magyar bajnok sprintereink, Máté Tamás és Csóti 
Jusztina 100 méteren győzött, utóbbi 300 méteren ezüstérmet is szerzett. 
A férfiak 300 méteres versenyszámát Enyingi Patrik Simon nyerte. A nőknél 
100 gáton Gődény Pálma harmadikként zárt. Távolugrásban a junior férfiak 
között tarolt a Ferencváros: Smelka Dániel arany-, Papp Tamás ezüst-, Csóti 
Dániel pedig bronzérmet szerzett, míg a junior lányoknál Pakodi Csenge 
második helyezést ért el. Az ifjúságiak között is sok érmet nyertek a fradisták. 
A fiúknál Bánóczi Kristóf első lett hármasugrásban, Lawson Richárd Hanh 
pedig távolugrásban. Ezüstérmet nyert távolugrónk, Francisco-Lucas Laura, 
gerelyhajítónk, Herczeg György és hármasugrónk, Bazsó Levente. 
A serdülőknél Herczeg Attila súlylökésben zárt bronzérmesként.

UTÁNPÓTLÁS: 
BAJNOKI SIKEREK

Vácon rendezték meg 
az újonc és serdülő 
atlétikai bajnokság 
északkeleti területének 
1. fordulóját, amelyen az 
FTC 10 érmet szerzett. 
Az újoncoknál a fiúk 
egy-egy arany- és 
ezüstérmet nyertek a 
gerelyhajító Magyar 
Szabolcs és a távolugró 
Kontha Csanád 
révén. A serdülő 
korosztályban Herczeg 
Attila súlylökésben 
és gerelyhajításban 
egyaránt nyert, Kiss 
Mátyás ötösugrásban 
a második helyen 
végzett. A lányoknál 
a serdülő Francisco-
Lucas Laura első lett 
távol- és ötösugrásban, 
Kárpát Zsanna két 
(magasugrás és 
súlylökés), Mohácsi 
Blanka pedig egy 
bronzérmet (300 m gát) 
nyert. A kecskeméti 
váltófutó magyar 
bajnokságon a serdülő 
és junior korosztályban 
4x100 méteren a Mezei 
Norbert, Csóti Dániel, 
Solymosi Bálint, Papp 
Tamás összeállítású 
FTC ugyancsak 
bronzérmes lett.

GYORS

Fekete Dorina

7 www.fradi.hu! Fekete Dorina 2017-ben ifjúsági Európa-bajnoki címet, 
2018-ban pedig U23-as világbajnoki ezüstérmet szerzett
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FRADIZMUSRA 
HANGOLVA 
– ELINDULT 
A FRADI-PODCAST

ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

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

MUNKATÁRS: Ballai Attila, Boldizsár Márton, Borsodi Attila,  
Budai László, Czégány Pál, Diószeghy Betti, Hatos Szabolcs, 

Keresztes Péter, Kékesi Péter, Kis Ferenc, Kovács Bence,  
Lakat T. Károly, Molnár Péter, N. Pál József, Schleinig Ádám, 

Szántay Balázs 
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Tumbász Hédi,

 Németh Andrea, Orlóci Zsuzsanna, Molnár Ádám, Papp György 
(Fotósarok), Koczogh Anikó, Tobak Csaba, Vincze József 

(FTC Múzeum)

KIADÓ: Marquard Media Magyarország Kft., Graphisoft Park,  
1031 Bp., Ángel Sanz Briz út 13., 1300 Budapest, Pf. 278.  

Telefon: +36-20-666-7733. www.marquardmedia.hu  
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Óhidi Zsuzsanna zs.ohidi@marquardmedia.hu 

PÉNZÜGYI IGAZGATÓ: Fenyővári Szilvia sz.fenyovari@marquardmedia.hu  
OPERATÍV IGAZGATÓ: Pintér Klára k.pinter@marquardmedia.hu  

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

KERESKEDELMI IGAZGATÓ: Pastyik Renáta r.pastyik@marquardmedia.hu 

PROJEKTMENEDZSER: Kertesi Antal 
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely 

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

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

FELELŐS VEZETŐ: Peter Krummholz

TERJESZTÉS: 
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt. 

ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: Magyar Posta Zrt. 1089 Bp., Orczy tér 1. 
ELŐFIZETÉS: www.elofizetesem.hu/zoldesfeher, zoldesfeher@fradi.hu 

Tel.: +36-20-666-7733. Levélben: Zöld & Fehér-előfizetés,  
1300 Budapest, Pf. 278. Ügyfélszolgálat a kiadónál: 06-20-
666-7744, zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444, 

kiadoireklamacio@posta.hu

Kiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei, 
valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető 

a www.marquardmedia.hu weboldalon. 

A kiadó a MATESZ tagja! 

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

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

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

A MARQUARD GROUP EGYÉB TERMÉKEI: 
Magyarország: JOY, JOY-NAPOK, ÉVA, INSTYLE, RUNNER’S WORLD, 

SHOPAHOLIC, SHOPPIEGO, VEGYÉLHAZAIT 
Németország: GAMESWORLD, PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, 

BUFFED, AREAMOBILE, SFT, WIDESCREEN, PC GAMES MMORE, PLAY4, 
N-ZONE, GAMES AKTUELL, GAMEZONE, VIDEOGAMESZONE,  

MAKING GAMES, GERMAN DEVELOPER AWARD, LINUX-MAGAZIN, 
LINUX USER, RASPBERRY PI GEEK, LINUX COMMUNITY, 4PLAYERS, 

4NETPLAYERS, GOLEM  

Az itt írt e-mail cí mek re tör té nő e-mail kül dés sel az adat köz lő elfogadja a 
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hoz zá já rul ah hoz, hogy 

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

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

vis  sza von ha tó. 

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

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

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

www.fradi.hu

# FRADIMÉDIA

Mi is az a podcast, és milyen tartalomra kell 
számítani? 
Leginkább egy rádiós, beszélgetős műsorhoz lehet 
hasonlítani, amelyet bármikor meg, illetve vissza 
lehet hallgatni. Nem tervezzük, hogy bármit is 
itt jelentsünk be, azonban sűrűn előfordul, hogy 
– hivatalos oldalként – egy adott témáról a klub 
érdekében előzetesen nem beszélhetünk. Utólag 
viszont rengeteg olyan információt, érdekességet 
tudunk, amit más, külsős oldalak nem, mi pedig itt 
szeretnénk megosztani ezeket a kulisszatitkokat a 
szurkolóinkkal. 
Fontos, hogy a kellemetlen témákat sem kerüljük el. 
Az első adásunkban például állandó műsorvezetőnk, 
az FTC kommunikációs igazgatója, Volly György 
arról is beszélgetett Orosz Pál vezérigazgatóval és 
Hajnal Tamás sportmenedzserrel, az igen rosszul 
sikerült kisvárdai meccs után Sergei Rebrovnak 
mit kellett tennie, hogy felrázza a csapatot. 
Második adásunkból pedig kiderült, Tokmac Nguen 
gyengébb tavaszi formájában közrejátszhatott, 
hogy néhány hónapja konkrét ajánlatot kapott 
szélsőnk, és bár nem igazolt el, a gondolatai nem 
feltétlen csak a futball körül forogtak. 
Érdemes tehát podcast-adásainkat is hallgatni a 
jövőben, hiszen olyan kulisszatitkokat tudhatnak 
meg labdarúgócsapatunkról, amelyekhez más 
forrásból biztosan nem jutnak hozzá. 
Keresse tehát a Fradi-podcastot a YouTube-on 
és a Spotify-on!

Szurkolóink a YouTube-on és a Spotify-on is 
megtalálják a Fradi podcast-csatornáját, ahol 
folyamatosan kibeszéljük majd a legfontosabb és 
legaktuálisabb kérdéseket, és elsősorban itt avatjuk 
be drukkereinket az elmúlt időszak eseményeinek 
kulisszatitkaiba. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

! 300 ezer feletti nézettsége volt az októberi 
Fehérvár-FTC-focimeccsnek, 303 719 nézővel8



! A Ferencváros első hivatalos bajnoki gólját
Borbás Gáspár, az FTC 17 éves balszélsője szerezte

# BARÁTI KÖR
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      ISTEN ÁLDJA
A FERENCVÁROST!

BÁNKI JÓZSEF

Klasszikus, semmihez sem hasonlító címer öt zöld 
és négy fehér csíkkal, ami a kerületi identitásra 
utal, három E betű, ami az Erkölcs, Erő, Egyetértés 
rövidítése, s egy csodálatos klub, amelynek 
Ferencvárosi Torna Club a neve. Az ország és a 
térség legnépszerűbb egyesülete, az FTC május 3-án 
ünnepelte 122. születésnapját.

Története során a Fradi megszámolhatatlan világ- és 
Európa-bajnokkal, magyar bajnokkal gazdagodott. 
A labdarúgók immár 32-szeres, a jégkorongozók 
28-szoros, a férfi vízipólósok 23-szoros, a női 
kézilabdások 12-szeres, a férfi tekések 14-szeres, a 
nők pedig 21-szeres magyar bajnoknak vallhatják 
magukat. Egyéni sportágakban is többen szereztek 
nagy dicsőséget, az 1905-ben született, majd az 
Egyesült Államokban 1994-ben elhunyt légsúlyú 
ökölvívó, Kocsis Antal például a Ferencváros első 
olimpiai aranyérmese. A klub 25 olimpiai bajnokot 
adott a magyar sportnak.

No meg rengeteg élményt a szurkolóknak, akik az 
aranylabdás Albert Flóriántól kezdve a zseniális 
Varga Zoltánon át a modern kori sztárokig, Lipcsei 
Péterig vagy Gera Zoltánig sok klasszis alakításait 
elevenítik fel nagy örömmel.

Mindezt teszik a Ferencváros futball-, kézilabda-, 
vízilabda- és jégkorongmérkőzésein, s persze az 
FTC Baráti Körben, ahol a születésnaposokat mindig 
köszöntik, s nyilvántartják a kerek évfordulókat, 
figyelnek egymásra és a fiatalokra, hiszen ők 
jelentik a jövőt. Jelenleg 3500 fiatal sportol a 
Ferencvárosban, s amennyiben megépül a Fradi-
város, ez a szám akár ötezerre is ugorhat.

Nyüzsgő sportélet, sikerek tömkelege és összefogás 
jellemzi az FTC mindennapjait: a klub az elmúlt 
esztendő bánattal és nehézségekkel, olykor 
tragédiákkal terhelt időszakában menedéket jelentett 
sok ember számára. Nem véletlen, hogy május 3-án 
sokan felnéznek az égre, köszöntik imádott klubjukat, 
s köszönik, hogy ehhez a közösséghez tartoznak. Mi 
sem mondhatunk mást, mint amit a legendás Sárosi 
György Fradi-mezben játszott utolsó mérkőzésén 
mondott, vagy ahogyan a klub jelenlegi elnöke, 
Kubatov Gábor szokott elköszönni a hallgatóságtól: 
Isten áldja Önöket. Isten áldja a Ferencvárost!

Mindörökké!

harmadik éve 
a csúcson!

shop.fradi.hu
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FEDETT PÁLYÁS TRIATLON? 
LÉTEZIK!
Nem mindennapi versenyt nyert meg Lévay Petra. Rotterdamban 
rendezték meg a triatlonosok és paratriatlonosok Super League-
versenyének második állomását. A viadal érdekessége, hogy az 
indulóknak a 300 méteres úszást medencében, a 10 kilométer 
kerékpározást úgynevezett okos görgőn, míg a két kilométer futást 
futópadon kellett teljesíteni, miközben egy tableten avatárokkal 
szemléltették a verseny alakulását. A rangos meghívásos nemzetközi 
versenyen Petra az abszolút mezőnyben a hetedik lett, míg a nők 
között az első helyen végzett, ráadásul legnagyobb paralimpiai riválisát 
megelőzve nyert. A sorozat következő állomása Jokohamában már
a tokiói részvétel miatt is fontos. ” Irtózatosan izgalmas, már-már
vérre menő harc várható, hiszen velem együtt öt, hasonló tudással 
rendelkező lány van a mezőnyben. A kvalifikációs lista nyolcadik 
és kilencedik helyét céloztuk meg. Ezek a kijutó helyek. Egyelőre én 
állok ebből a legjobb pozícióban, ezért mindenki engem akar elkapni, 
mindenki rám vadászik” – mondta Lévay Petra.

Lévay Petra

# HÍREK 

12www.fradi.hu ! Az FTC-ben a triatlon- és a kajak-kenu szakosztályban, valamint 
tornászainknál foglalkoznak szabadidős sportolókkal is

SIKEREKKEL INDULT
A TRIATLONSZEZON

Balatonbogláron 
kezdődött meg a 
triatlonosok idei 
versenyszezonja. Az 
egyéni futamok során 
a férfiaknál két érmet 
nyertünk. Kukucska 
Benett az újonc 1-es 
korosztályban lett első, 
míg a felnőtt 1-esek 
között Berekméri 
Levente lett harmadik. 
A mixváltók során 
viszont négyszer is 
dobogóra állhattak a 
Ferencváros csapatai. 
Egy-egy ezüst született 
serdülőben (András 
Mira, Toma Tamás, 
Mándli Fanni, Benkő 
Ádám) és szeniorban 
(Garami Katalin, 
Kovács István, Pécsi 
Annamária, Jánosi 
Balázs), valamint egy-
egy bronzéremnek 
örülhettek a gyermek 
(Szombathelyi Szonja, 
Deli András, Balla 
Nóra, Vadász Erik) 
és felnőtt (Holánszky 
Laura, Tarnai László, 
Tomaschof Kata, 
Berekméri Levente) 
korosztályban is a 
fradisták. 
Velencén a rövidtávú 
triatlon versenysorozat 
első állomásán az 
FTC öt sportolója 
közül három szerzett 
érmet. Kovács-Garami 
Kata a nők 40–44-es 
korosztályában győzött, 
míg Mikonya Nándor
a 35–39-es, dr. Sipos 
Péter pedig az 55–59-
es korcsoportban 
szerzett bronzérmet.

! A dobó Európa-kupák történetében a 10. magyar aranyérmet szerezte, 
amelyek között ez az első diszkoszvetésben

Huszák János 2016-ban dobott 64,89 métert, ami 
egészen 2021 tavaszáig az egyéni legjobbja volt. A 
köztes években a sok sérülés miatt nem jutott 63 
méter fölé. Az ősszel Horvátországba költözött, ami 
után mintha kicserélték volna. A 65,38-as új egyéni 
csúcs mellett idén két nemzetközi versenyen is 
érmet szerzett, az olimpiai rangsorban kijutó helyen 
áll, centikre került a hivatalos kiküldetési szinttől, a 
66 métertől.

” Ideát ideálisak a körülmények a felkészüléshez, és 
ennek két tényezője van. Az első az edzőm, Varga 
Roland. Az édesapja, Sanyi bácsi kezei alatt értem 
el a korábbi csúcsomat. Rolandnak is elképesztő 
a szakértelme, jól ismerem, korábban együtt 
edzettünk, s már akkor sok segítséget kaptam tőle. 
A másik, hogy az FTC támogatásának, valamint 
a Magyar Atlétikai Szövetség Zsivótzky Gyula 
Programjának köszönhetően végre kizárólag 
a diszkoszvetésre koncentrálhatok – mondta a 
nehézatléta, aki nem akar számolgatni, célja csakis 
az olimpiai A szint. – Ha stabilan 64-65 métert 
dobok, úgy is kijuthatok Tokióba, de ha egy jó 
hangulatú versenyen kijön a lépés, benne van, 
hogy akár a 66 métert, a hivatalos szintet is meg 
tudom dobni.”
Az Európa-kupában ettől 65 centivel maradt el. 

”Nincs bennem hiányérzet, nagyon boldog vagyok, 
végre egy nagy versenyen tudtam 65 méter felett 
dobni. 2018-ból van már egy bronzom, de az arany 
mégiscsak szebben csillog.”
A tokiói hajsza még három nemzetközi versenyből 
és az országos bajnokságból áll.
S hogy az olimpián mi a célja? ” A gondolattól 
is libabőrös lettem. Ha ott leszek, akkor a 12-es 
döntő elérhető, de akár a legjobb 8 is. Az idei 
eredményeim alapján ez reális cél, s igazán boldog 
lennék, ha sikerülne.”

CENTIKRE
TOKIÓTÓL
Diszkoszvetőnk, Huszák János idén 
elképesztő formajavulást mutat.
65,38 méterrel új egyéni csúcsot dobott, 
majd Splitben, ahol hónapok óta készül, 
megnyerte a dobó Európa-kupát is. 
Látótávolságon belülre került
a 66 méteres olimpiai szint teljesítése.
SZÖVEG: KERESZTES PÉTER
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a 66 méteres olimpiai szint teljesítése.
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14www.fradi.hu ! A Groupama Arénánál járó szurkolókat májustól 
a Fradi első szelfipontja is várja már egy fotóra

Turai Zsuzsa

Tóth Konor Natán

Faddi Richárd és Faddi Csendes Dóra

Volecz ImrePolonkai Nikoletta

# 
enfradim

Vegyél részt 
te is  

a Zöld & Fehér 
magazin  

szerkesztésé-
ben, fotózz, 
és töltsd fel 

képeid  
Instagramra  
#enfradim  
jelöléssel!



16www.fradi.hu ! A Fradi Shop négy különböző ponton üzemelt, mielőtt 
mai helyére került és bővült egy új üzlettel a Népligetben

# PASSZ

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

AZ ÉN SZTORIM 
MAGA A FRADI

TAKÁCS 
ANDRÁS

Dejan Milovanovicshoz, egykori 
bajnok labdarúgónkhoz:  
Évtizedek óta dolgozik a Fradi utánpótlásában, 
így adódik a kérdés: mi lehet a fejlődés kulcsa, 
mi segítheti a fiatalokat az első csapat felé? 

Ezúttal Tobak Csaba, a Fradi Múzeum vezetője 
kérdezte Takács Andrást, az FTC Kereskedelmi 
Kft. ügyvezetőjét, emlékszik-e még arra, milyen 
viszonyok uralkodtak a klubban, amikor 
2009-ben megismerkedtek a legendás 
első emeleti irodában?

Persze, hogy emlékszem, az angol érában 
végre visszajutottunk az NB I-be, ám a klub 
sem tradícióját, sem nemzeti elkötelezettségét 
illetően nem abba az irányba tartott, amit 
szerettünk volna. Operatív szinten mégis 
remek közösséget alkottunk, én akkoriban 
a jegyértékesítést vezettem, s azóta is 
összetartunk.

S akkor, íme, a klubot hűséggel és odaadással 
szolgáló Takács András története:

 
– Az én sztorim maga a Ferencvárosi Torna 
Club. Amikor ezeket a gondolataimat 
rendezem, éppen 122. születésnapját ünnepli 
a klub, amely nekünk sokkal többet jelent egy 
egyesületnél. Egy véget nem érő történet, ami 
rengeteg személyes emlékből és élményből 
áll össze, ahogy sorjáznak az évek. Legyen 
bár szurkoló, sportoló, munkatárs vagy 
ellenfél, mindenkinek van valamilyen viszonya 
a Ferencvárossal, sőt megkockáztatom, nincs 
olyan család az országban, ahol ne ismernék 
a Fradit. Rengeteg érzelem, küldetéstudat, 
identitás, barátság, csalódás, magasság és 
mélység, történelmi jelentőségű esemény – 
ezek mind ott vannak a klub mindennapjaiban. 
Ezek összessége alkotja azt az erős és élő 
szövetet, amely életben tartja és viszi előre 
ezt a hatalmas klubot. Nekem az eddigi 122 
évből 12 megtisztelő év jutott, amit a klub 
munkatársaként élhettem meg. A focit tekintve 
az NB II-től a BL-csoportkörig, de a teljesség 
igénye nélkül említhetem a női kézilabdacsapat 
bajnoki címét vagy a vízilabdázók Bajnokok 
Ligája-diadalát. A lényeg, jó érzés fradistaként 
élni s dolgozni szeretett klubomért, ennél 
nagyobb sztorit nem is álmodhattam volna 
magamnak gyerekként…

Csatlakozzon Széll Tamáshoz 
a Lidl konyha ingyenes 

főzőiskolájában, tanuljon 
és fejlessze főzőtudását!

Receptek és technológiák Széll Tamástól 
a Lidl YouTube csatornáján és 

a lidl.hu/konyha/online-fozoiskola 
oldalon! Kövessen minket!

ONLINE 
FŐZŐISKOLA 
SZÉLL TAMÁSSAL

ONLINE 

A LIDL 
KONYHA
BEMUTATJA:



# CÍMLAPSZTORI

18www.fradi.hu ! Dibusz Dénes a Pécsi Tudományegyetemen közgazdászdiplomát 
szerzett marketing és kereskedelem szakon

ÖT FRADISTA
AZ EB-KERETBEN
Május elején az FTC öt labdarúgója kapott meghívást Marco Rossi szövetségi 
kapitánytól az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott bő keretébe. 
Játékosaink élni szeretnének az eséllyel és kivívnák a szűk kerettagságot is, hiszen 
mindannyian tudják: 2021 nyarán különleges élményben lesz részük azoknak, akik a 
telt házas Puskás Arénában képviselhetik Magyarországot a kontinenstornán.
SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

DIBUSZ
DÉNES

BOGDÁN
ÁDÁM

SIGÉR
DÁVID

BOTKA
ENDRE

LOVRENCSICS
GERGŐ

CÍMLAPSZTORI #

19 www.fradi.hu! A Fradival zsinórban három bajnoki címet szerzett 
Botka Endre gyerekként a Goldballban kezdett el focizni

A Ferencváros magyar kulcsjátékosai nem sokat 
pihenhettek a május 8-án, a Honvéd vendégeként 
lejátszott utolsó bajnoki mérkőzést követően, 
hiszen május 17-én, hétfőn már Telkiben, az 
Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott 
edzőtáborában volt jelenésük.
Dibusz Dénes, Botka Endre, Sigér Dávid és a Fraditól 
az idény végeztével távozó Lovrencsics Gergő 
stabil tagja a válogatottnak, az ő behívásuk nem 
meglepetés, a nemzeti csapatban legutóbb 2016-
ban pályára lépett Bogdán Ádám kerettagsága 
viszont azzal együtt is, hogy a kapuvédő a szezon 
hajrájában nagyszerűen pótolta a sérült Dibusz 
Dénest.

” Örömmel értesültem a hírről, hogy tagja vagyok 
a bő keretnek, büszkeséggel tölt el, hogy újra 
gondoltak rám a válogatottnál. Jó érzés, hogy a 
bajnokság hajrájában nyújtott teljesítményemmel 
sikerült meggyőznöm a szövetségi kapitányt. 
Egészen elképesztő lehetőség, hogy Budapesten 
játszhat Eb-meccseket a válogatott, ezért a 
felkészülés során igyekszem úgy teljesíteni, hogy 
én is átélhessem ezt az élményt” – mondta Bogdán, 
aki a szezon utolsó öt mérkőzésén védett. 
Európa-bajnoki tapasztalata a Fraditól a nyáron 
távozó Lovrencsics Gergőn kívül Dibusz Dénesnek 
van, kapusunk 2016-ban kerettagként ott volt 
Franciaországban. 

” Éppen az útlevelem megújítását intéztem, amikor 
kihirdették a bő keretet – kezdte Dibusz Dénes. – 
A célom az, hogy ismét ott legyek a szűkített listán, 
és adott esetben akár pályára is tudjak lépni. 
A részben hazai rendezés szinte soha vissza 
nem térő alkalmat kínál, hiszen ki tudja, mikor 
adatik meg újra olyan lehetőség a közeljövőben, 
hogy hazai mérkőzést játsszunk egy Európa-
bajnokságon. Szerencsére úgy néz ki, 
a körülmények lehetővé teszik, hogy szurkolók 
előtt játszhassunk. Szerintem ennek köszönhetően 
jobb hangulat lesz, mint a franciaországi Európa-
bajnokságon volt, hiszen most jóval több magyar 
szurkoló lehet a lelátón. Ez biztosan hatalmas 
pluszt fog adni a csapatnak.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT 
EB-MENETRENDJE

Június 15., Puskás Aréna: 
Magyarország–Portugália

Június 19., Puskás Aréna: 
Magyarország–Franciaország

Június 23., München: 
Németország–Magyarország

A Fradi-játékosoknak friss tapasztalatai vannak arról, 
milyen világsztárok ellen pályára lépni, hiszen 2020 
őszén a Bajnokok Ligája csoportkörében a Juventus 
és az FC Barcelona ellen is megtapasztalhatták ezt.
Mindez a Portugália, Franciaország és Németország 
elleni Eb-csoportmeccs előtt jó kiindulási alapot 
jelenthet.

” Öt évvel ezelőtt jó volt látni, hogy a drukkerek 
az utcán ünnepelték a válogatott sikereit, 
a legtöbb autóról nemzeti zászlók lógtak, az a 
miliő, ami akkor körülvette a csapatot, számomra 
is maradandó emlék – jelentette ki Botka Endre. – 
Az Európa-bajnokság előtt hasonló az érzésem, 
mint amikor a Fradival a BL-csoportkörben 
szerepelhettünk. Franciaország, Portugália és 
Németország – három nagyon erős ellenfelünk 
van, úgy vágunk neki a tornának, hogy nincs 
veszítenivalónk. Tudjuk, hogy mire vagyunk 
képesek, tisztában vagyunk a riválisok erősségeivel 
is, nem feltett kézzel fogunk kifutni a pályára. 
Bízom benne, hogy minél jobb eredményeket 
tudunk majd elérni.”
Sigér Dávid a Fradi és a nemzeti tizenegy tagjaként 
is játszott már a Puskás Arénában, a vírushelyzet 
miatt azonban nézők előtt még nem szerepelt a 
nemzeti stadionban. Az Európa-bajnokságon azt is 
átélheti, milyen a telt házas Aréna hangulata.

” Mindig nagy öröm a válogatotthoz tartozni, az 
Európa-bajnokság már csak azért is különleges, 
mert én is részese voltam az Eb-szereplés 
kiharcolásának. Amióta megépült az új Puskás 
Aréna, nagy álmom volt, hogy pályára léphessek 
ott, most pedig nagy várakozással tölt el, hogy 
ezt a stadiont megtölthetjük magyar emberekkel. 
Biztos vagyok benne, hogy az idei Eb óriási 
futballélmény lesz mind a szurkolóknak, mind 
nekünk, játékosoknak” – nyilatkozta a Ferencváros 
középpályása.

SZERINTEM JOBB 
HANGULAT LESZ, MINT 
A FRANCIAORSZÁGI 
EURÓPA-BAJNOKSÁGON 
VOLT, HISZEN MOST 
JÓVAL TÖBB MAGYAR 
SZURKOLÓ LEHET  
A LELÁTÓN. EZ BIZTOSAN 
HATALMAS PLUSZT 
FOG ADNI A CSAPATNAK
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20www.fradi.hu ! A Tempó Fradi szervezésében minden év februárjában
Tapolcán rendezik meg a Novák Dezső-emléktornát

A kezdetektől 2016-ig két Európa-bajnokságon négy mérkőzést vívott a magyar 
labdarúgó-válogatott – azért ilyen keveset, mert 1964-ben és 1972-ben is csak 
négyes döntőt, mai divatos szóhasználattal Final Fourt rendeztek –, és ezeken 
öt gólt szerzett. Ezek közül hármat a Ferencváros játékosai: kettőt Novák Dezső, 
egyet Kű Lajos. Az Eb-história egyik legemlékezetesebb találata, az 1972-
es részvételt eredményező, a belgrádi, magyar–román pótselejtező mindent 
eldöntő, második gólja pedig Szőke Istvánt dicséri. Ezért megtehetjük, hogy
Eb-múltidéző írásunkban csak a szépre emlékezünk. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

Az 1964-es, még Európai Nemzetek Kupája néven futó 
sorozat előcsatározásai során csapatunk időrendben 
Wales (3:1, 1:1), az NDK, azaz a Német Demokratikus 
Köztársaság (2:1, 3:3) és Franciaország (2:1, 3:1) kiverése 
árán jutott be a legjobb négy közé. Ez akkoriban 
teljességgel megfelelt a papírformának, a mi világszerte 
elismert játékosaink csupán egyetlen, hozzájuk 
mérhető nagysággal találkoztak e hat mérkőzés során: 
a világ első női űrhajósával, Valentyina Tyereskovával, 
aki a berlini kezdőrúgást végezte el.
Fiaink esélyesnek számítottak az elődöntőben is, 
dacára annak, hogy Madridban a házigazda spanyolok 
vártak rájuk. A hosszabbításban elszenvedett 2:1-
es vereség küldöttségünkben komoly indulatokat 
gerjesztett, jellemző, hogy a dánok elleni, barcelonai 
bronzmeccs előtt a Népsport tudósítója így 
fogalmazott: ”Valamelyest megnyugodtak a 
kedélyek. Baróti Lajos szövetségi kapitány közölte, 
hogy a magyar csapatban helyet kapnak a fiatalabb 
tartalék játékosok is.”
Így ölthette fel első ízben a nemzeti mezt a 
Ferencváros ifjú csillaga, Varga Zoltán, és így 
kerülhetett be a kezdő tizenegybe Novák Dezső is. 
Aki aztán eldöntötte a harmadik hely sorsát. Az 1:1-re 
végződött 90 percet követően a 107. percben Novák 
remek labdával ugratta ki Albertet, ő kapura fordult, 
de Larsen középhátvéd buktatta. A büntetőt Novák 
a kapu bal oldalába lőtte – minden elemében Fradi-
gól született. Három minutummal később Larsen a 
tizenhatos előtt kézzel ütötte el a labdát, az ezért 
megítélt szabadrúgást is Novák végezte el: a nyolctagú 
sorfal mellett nagy erővel a jobb sarokba vágta a 
labdát. A 3:1-es győzelem az Eb-bronz mellett Novák 
Dezsőnek társgólkirályi címet is hozott a spanyol 
Peredával és az újpesti Bene Ferenccel holtversenyben.

Sőt, a négyes torna álomcsapatának tagságát is, 
szintén Bene és Albert Flórián mellett. 
1972-ben már Európa-bajnokság néven jegyezték az 
eseményt, a részvételért a negyeddöntőben Románián 
kellett túlevickélni. Bár előzetesen senki nem ezt a 
kifejezést használta, hiszen a mi futballunk akkoriban 
messze a keleti szomszédé előtt állt, de a máig 
tapasztalható érzelmi többlet már akkor is erőn felüli 
teljesítményre sarkallta a románokat.
Amikor például a Népstadionban Branikovits 
László vezető gólját Satmareanu – mint pletykálták, 
eredeti nevén Szathmári – kiegyenlítette, örömében 
cigánykereket hányt. A budapesti 1:1 után a bukaresti 
2:2 (első találatunkat Szőke István jegyezte) nem 
ért továbbjutást, mert az idegenben lőtt gól még 
nem döntött, ezért három nappal később harmadik 
mérkőzés következett semleges helyszínen, 
Belgrádban.
Öt fradista – Páncsics, Juhász, Bálint, Szőke és Kű 
– mellett csupán Bene és Zámbó fért be a bajnoki 
címeket akkoriban halmozó Újpesti Dózsából. Páncsics 
Miklós a mezőny legjobbjaként állta útját a román 
rohamoknak, Kű Lajost pedig így méltatta a Képes 
Sport: ”megszelídítette a román játékosokat,
és – sajnos – egyikük-másikuk dühében csak
faragni tudta”. Ebben Deleanu járt az élen, akivel úgy 
összefejeltek, hogy a magyar játékos arcából dőlt a 
vér, a románt pedig hordágyon vitték le, és vissza sem 
térhetett. Négy foga tört ki, amire a korabeli székely 
humor megjegyezte: nem csoda, Kűbe harapott. Mi 
pedig majdnem citromba, mert a 87. percig 1:1-re állt a 
meccs, ám ekkor Páncsics felszabadítása után Juhász 
Péter passzát Kű átlépte, Bene Szőkéhez gurított, aki 14 
méterről élesen a jobb alsó sarokba lőtt. 

AMIKOR A ROMÁNOK 
KŰBE HARAPTAK

CÍMLAPSZTORI #

21 www.fradi.hu! A ”disszidens” Kű Lajos nevét Vitray Tamás egyszer sem 
ejtette ki a Bruges Liverpool elleni 1978-as BEK-döntőjében

PÁNCSICS 
FELSZABADÍTÁSA
UTÁN JUHÁSZ PÉTER 
PASSZÁT KŰ ÁTLÉPTE, 
BENE SZŐKÉHEZ 
GURÍTOTT,
AKI 14 MÉTERRŐL ÉLESEN 
A JOBB ALSÓ SAROKBA 
LŐTT. EZZEL A GÓLLAL 
VERTÜK 1972-BEN
A ROMÁNOKAT,
S JUTOTTUNK
KI AZ EB-RE

Magyarország ezzel kijutott a belgiumi négyes 
végjátékba. Amiben aztán nem sok örömünk telt, 
hiszen az elődöntőben a szovjetek 1:0-ra, a harmadik 
helyért a belgák 2:1-re verték együttesünket. Egyetlen 
gólunkat Kű Lajos szerezte tizenegyesből, így 
negyvennégy hosszú esztendőn át ő volt az utolsó 
magyar Eb-góllövő. Míg aztán 2016-ban, Bordeaux-
ban, az osztrákok ellen jött Szalai Ádám – de ez már 
egy másik történet.
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22www.fradi.hu ! Szőke Istvánt, az FTC legendás jobbszélsőjét a feledhetetlen 
nevelőedző, Agárdi Ferenc 12 évesen igazolta le

Lassan ötven év telik el a belgrádi meccs óta. 
Emlékszik még a románok ellen a 87. percben
lőtt góljára?
Ha akarnám, sem tudnám elfeledni, hiszen a haverok 
mindig az eszembe juttatják. S persze máig előttem 
van, ahogy a gól után sprintelek a pálya szélén álló 
legendás szpíker, Szepesi György felé, akinek csak 
ennyit kiabáltam oda: Gyuri bátyám, így kell ezt 
csinálni! Akkor kell gólt rúgni, amikor lassan vége 
a meccsnek, s az ellenfél már nem tud reagálni. A 
társak alig értek utol, olyan gyors talán soha nem 
voltam még, és persze boldog sem. Azért halkan 
megjegyzem, a selejtezőkben a franciák, a bolgárok 
és a norvégok ellen jutottunk tovább, s például 
Párizsban kettő-nullára nyerni akkor sem volt 
mindennapi eredmény. No meg azt se feledjük, nem 
többtucatnyi csapat jutott ki az Eb-re, hanem csak 
négy. Mi, továbbá a rendező belgák, a szovjetek 
és az NSZK. Többek között olyan válogatottak 
maradtak távol a négyes döntőtől, mint az olasz,
a francia, az angol, a spanyol.

ÍGY KELL
EZT
CSINÁLNI
Szőke István, a Ferencváros korábbi 
kiváló jobbszélsője kétszeres magyar 
bajnok, kétszeres honi kupagyőztes, 
az FTC örökös bajnoka, róla mégis  
sokaknak az a gól jut eszébe, amit 
1972-ben a románok elleni sorsdöntő 
belgrádi mérkőzésen rúgott. A 
legendás csatár máig rendszeresen 
futballozik vasárnaponként a 
Népligetben, magazinunknak pedig 
némi múltidézéssel a mostani Eb-ről
is beszélt. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

A mostani Eb-n miben reménykedik
az esélyesebb riválisok ellen?
Éppen az esélytelenségben. Nincs veszítenivalónk. 
Be kell látni, mind a három válogatott lényegesen 
erősebb, viszont ezeken a meccseken lehet 
tanulni, rutint szerezni. Ez egy igazi halálcsoport, a 
franciák, a németek és a portugálok is az európai 
élvonalat képviselik, kis szerencsével egy döntetlent 
elcsíphetünk, ami jó eredménynek számítana.
Korábban mennyi sanszot adott a válogatottnak a 
tornára való kijutásra?
Nagyon keveset, éppen ezért nagy szakmai 
bravúrnak tartom az Eb-szereplést. Marco Rossi 
remek edző, no meg akad néhány ügyes fiatal 
labdarúgónk, nekem nagyon tetszik Szoboszlai 
Dominik, Sallai Roland és a védő Szalai Attila 
játéka is, Willi Orbán pedig komoly stabilitást ad a 
védelemnek. Nagyon szurkolok a válogatottnak, 
mert ez hatalmas lehetőség a közösségnek és a 
futballistáknak is a kiugrásra.
Hol nézi majd a magyar csapat fellépéseit?
A tervek szerint a Balatonon a feleségemmel, 
Jutkával, békében, nyugalomban. 

Szőke István
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23 www.fradi.hu! Az immáron háromgyermekes családapa, Gera Zoltán 
a feleségét, Tímeát a Hit Gyülekezetében ismerte meg

Ha a gyerekeid feltennék a kérdést, 
mi a legszebb emléked a 2016-os Eb-ről, 
mit válaszolnál kapásból?
Elsősorban azt, hogy kint volt 
Franciaországban közel negyvenezer 
magyar szurkoló. Hatalmas élmény volt. 
A torna óta sok emberrel találkoztam, 
és tízből legalább nyolcan mindig a 
portugáloknak lőtt gólomat emlegetik – ez 
is mutatja, mit jelent a magyar embereknek 
a futball és a nemzeti csapat.
Az akkori eufóriához hasonlót vársz a 
budapesti fellépéseken is?
A vírus miatt egyelőre visszafogottabb 
a várakozás, ám ahogy közeledik a 
portugálok és a franciák elleni meccs 
időpontja, annál jobban erősödik majd 
a hangulat. Biztos vagyok abban, hogy 
a franciaországinál is nagyobb ováció, 
parádés atmoszféra fogadja majd a 
csapatot a Puskás Arénában. A játékosok 
érzik, hogy az egész ország mögöttük áll, 
és ez komoly erőt ad nekik az esélyesebb 
riválisok ellen.
Miben rejlik a mostani magyar csapat 
ereje?
Az egységben. Nagyon együtt van a 
csapat, és ez Marco Rossi és stábja 
nagy szakmai sikere. Egyénileg is 
remek játékosaink vannak, elég csak a 
kapusainkra, továbbá Willi Orbánra és több 
fiatal tehetségünkre gondolni.
A 2016-os és a mostani Eb-t összevetve 
elsősorban miben más Bernd Storck és 
Marco Rossi felfogása és munkája?
A kezdőcsapatot és a hadrendet Marco 
Rossi bátrabban váltogatta, s végül 
nagyon bevált a háromvédős felállás is. 
Előrébb kezdi meg a védekezést, a labda 
birtokában pedig nagy szabadságot ad 
a játékosoknak. Két elismert, jó edzőről 
beszélünk: ahogy az öt évvel ezelőttiben, 
úgy a mostani sikerekben is óriási 
szerepe van a szakmai és pedagógiai 
felkészültségnek.
Milyen eredménnyel lennél elégedett az 
Eb-n?
Nem eredményben gondolkodom, 
hiszen rosszul nem lehet kijönni ebből 
az Eb-ből. Nincs eredménykényszer a 
játékosokon, bizonyítási vágy annál inkább, 
felszabadultan futballozhatnak. Nagy 
ünnep lesz, telt házzal és boldog magyar 
drukkerekkel.

NINCS 
EREDMÉNY- 
KÉNYSZER
Gera Zoltán a 2016-os Eb egyik magyar hőse 
volt. A Fradival bajnoki címet és kupagyőzelmet 
is ünnepelt remek képességű játékos tíz évet 
futballozott Angliában, a válogatottban pedig 
97 meccset játszott, ebből négyet az öt évvel 
ezelőtti kontinenstornán. Ezt az élményt 
elevenítettük fel az immár az U21-es válogatott 
szövetségi kapitányaként dolgozó kiválósággal, 
s persze az idei reményekről is szót ejtettünk. 
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
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# ÖRÖKZÖLD

! Kubatov Gábort 2011. február 25-én
választották meg az FTC elnökének

Hamarosan megjelenik az FTC 
elnökének könyve, az Új korszak – Az 
első tíz év című kiadvány, amelyből 
az olvasó kulisszatitkokat tudhat 
meg Kubatov Gábor elnökségének 
eddigi 10 évéből. A kiadványban az 
eseményeket elbeszélő klubelnök 
mellett az adott történeteket 
jól ismerők, korábbi és jelenlegi 
labdarúgók, munkatársak gondolatai, 
visszaemlékezései is teret kaptak. 
Hogyan mentették meg és építették 
újjá a csőd szélén álló FTC-t Kubatov 
Gábor és kollégái? Milyen út vezetett 
oda, hogy mára a Ferencváros a 
régió egyik legerősebb klubja lett? 
Kiadványunkból sok más mellett 
ezekre a kérdésre is megkaphatjuk a 
választ!

Persze alakulhatott volna máshogy, 
de aki ezt a harcot megvívta, nem 
vágyna ma sem más küzdelemre. Mire 
a könyv végére érünk – mire Kubatov 
Gábor gondolatait megismerjük –, 
bizonyára azt is megértjük, miért volt 
pótolhatatlan ebben a csatában az 
FTC elnökének személye, aki kitartó, 
konok eltökéltséggel, tíz év alatt 
észrevétlenül megteremtett egy 
olyan filozófiát, amit a Ferencváros 
napjainkra úgy visel magán, 
ahogyan az Erkölcs-Erő-Egyetértés 
jelmondatát, vagy a zöld-fehér 
színeket.

Az a gondolatvilág, szellemiség, 
elkötelezettség, ami ebből a könyvből 
kirajzolódik, nemcsak a Ferencvárosé, 
hanem az egyetemes magyar sporté, 
egy olyan közegé, amely értő, gondos 
kezek között képes javulni, tanulni, 
fejlődni, és arra törekszik, hogy mindig 
csak adjon, és soha ne vegyen el 
semmit.

A kötet ára 4495 forint, már 
előrendelhető a shop.fradi.hu-n, 
amely igényelhető Kubatov Gábor 
aláírásával, de akár személyre szabott 
üzenettel is (maximális karakterszám: 
255). A Fradi Szurkolói Kártyával 
rendelkezőknek 5, bérleteseinknek 15 
százalék kedvezmény jár a vásárlás 
összegéből.

A könyvet megrendelheti házhoz 
szállítással (fizetési módok: 
bankkártya, utánvét), emellett 
átveheti személyesen is a Fradi 
Shopban. Fontos információ, hogy 
az előrendelés során kizárólag könyv 
tehető a virtuális vásárlói kosárba! A 
folyamat során tehát több könyvre, 
különböző igényekkel is leadható 
a rendelés. A könyv kiszállítása és 
személyes átvétele június hónap 
második felében várható.

ÚJ KORSZAK
- AZ ELSŐ
TÍZ ÉV
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! A klub elnöke gyermekként a Fradi serdülőben
futballozott, általában jobbhátvédként
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26www.fradi.hu ! Miha Blazic a 29. fordulóban 5. alkalommal került
a forduló legjobbjai közé az InStat adatai alapján

A csatársor nyeri a meccseket, a védelem 
pedig a bajnokságot – hangzik a jól ismert 
szólás, amit a labdarúgásban és az amerikai 
futballban is előszeretettel hangoztatnak. 
Az InStat sportteljesítmény-elemző cég 
tavaszi szezonra vonatkozó, átlagolt 
méréseit elemezve ez igaz lehet a 32. 
bajnoki címét megszerző Ferencvárosra és 
az NB I-re is.
A többek között a gólok, gólpasszok, 
szabálytalanságok, szerelések, kialakított 
helyzetek, passzpontosság és egyéb 
posztspecifikus adatok alapján kialakított 
ranglistán ugyanis két védekező 
középpályásunk, Ihor Haratin és Aissa 
Laidouni végzett az élen. 
Annyiban persze talán nem meglepő az 
eredmény, hogy a Sergei Rebrov-féle 
csapatnak sohasem az volt az erénye, 
hogy klasszis, egyéni villanásokat felmutató 
támadók vagy kiemelkedő képességeket 
felvonultató védők játszanak benne. Sokkal 
inkább az, hogy az együttes szervezett, 
egységes, mindenki tudja, mi a maga 
feladata, de azzal is pontosan tisztában 
van, mikor, melyik társának mi jár éppen 
a fejében, hol van a pozíciója a pályán, és 
abból milyen figurákat lehet megjátszani. 
Ha így nézzük, máris sokkal érthetőbb, 
hogy a játék intenzitását meghatározó, a 
védekezésből a támadásba való átmenetet 
irányító játékosok szerepeltek a legjobban. 
Őket rögtön az a futballista követi, aki 
különösen tavasszal egyénileg is ki tudott 
emelkedni a mieink közül. Myrto Uzuni 
még januárban szerzett góljaival nagyon 
elkapta a fonalat, rendre fontos, meccseket 
eldöntő találatokat jegyzett. De nemcsak 
ezzel, hanem fáradhatatlan, megalkuvást 
nem tűrő játékával is sok rajongót szerzett 
magának. Nem véletlen, hogy Hajnal 
Tamás sportmenedzser csak így szokott rá 
hivatkozni: a játékos, aki edzésen sem tud 
lassan közlekedni. 
Kevéssel maradt le a dobogóról az a Miha 
Blazic, akinek ha netán vannak is rosszabb 
mérkőzései, mégis abszolút a védelem 
vezérének tekinthető, valahogy mindig jól 
helyezkedik, sokszor kisegíti a társait, és a 
levegőben sem nagyon lehet megverni őt. 
Évek óta kirobbanthatatlan a kezdőnkből, 
nagy szerepe van abban, hogy ebben az 
idényben – a 12 csapatos bajnokságokat 
vizsgálva – rekordot döntve csupán 22 
gólt kapott együttesünk. Ráadásul mindig 
az elsők között van a legtöbb játékperc 
alapján is. 

ELSŐSORBAN
A VÉDELEM
ÉRDEME
A BAJNOKI
CÍM
Elsősorban védekező játékosaink 
emelkedtek ki az InStat számai alapján 
csapatunkból, már ami a tavaszi szezont 
illeti. A támadók közül csak Myrto Uzuni
és Olekszandr Zubkov tudott bekerülni a 
legjobb fradisták közé. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ
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27 www.fradi.hu! A derbit követően Boli, Zubkov és Sigér került be
InStat-indexük alapján a 30. forduló legjobb tizenegyébe

Szintén a megbízhatóság a legnagyobb 
erénye annak a Samy Mmaee-nak, aki a 
téli igazolások közül egyedüliként tudott a 
top 10-be kerülni a tavaszi szezon InStat-
listáján. A magabiztosságát számokkal 
is alá lehet támasztani, a passzainak 91 
százaléka ment jó helyre, aminél senki 
nem tudott jobb mutatót produkálni 
együttesünkből. Ugyanezt a százalékot 
érte el egyébként másik belső védőnk, 
Lasa Dvali, aki a 7. a rangsorban. 
Ebben a szezonban sokan többet vártak 
a hatodik helyen végző Olekszandr 
Zubkovtól. Néhány statisztikai mutató 
azért azt jelzi, hogy a tavasszal ő is 
kitett magáért. Neki lett például a teljes 
csapatból a legtöbb kulcspassza (22), és 
szintén a legjobbak között volt a helyzetek 
kialakításában (16), utóbbiban csak Myrto 
Uzuni (22) és Franck Boli (17) előzte meg. 
A top 10-be még két balhátvédünk, a 
szezon gólpasszlistáján is holtversenyben 
élen végző Eldar Civic és posztriválisa, 
a nyáron távozó Marcel Heister fért be. 
Valamint az a Sigér Dávid, akit szintén 
fáradhatatlan, csupa szív játéka
miatt szeretünk.

ALAKUL A KERET
A játékoskeret megváltozása már május 
első felében megkezdődött. Bejelentették, 
hogy Lovrencsics Gergő öt év után távozik 
a klubtól. A csupa szív játékos a 2016-
os Európa-bajnokság után lett az FTC 
labdarúgója, idővel csapatkapitánya, ahogy 
ő maga fogalmazott, mindig is kötődni fog 
a klubhoz. Távozik továbbá a szlovák Michal 
Škvarka, a horvát–német Marcel Heister, 
valamint a brazil Isael.

FELADATOK MÁR AZ EB ALATT
Napra pontosan még nem ismert a 
menetrend, de a Ferencváros akkor kezdi 
meg a felkészülést a 2021–22-es idényre, 
amikor elrajtol az Európa-bajnokság, 
tehát a június 14-ével kezdődő héten. A 
csapatnak három hete lesz arra, hogy 
formába lendüljön, hiszen július 6-7-én 
már a Bajnokok Ligája selejtezőjében, 
az első forduló első mérkőzésén kell 
helytállni. Dibusz Dénes tréfásan meg is 
jegyezte, jó lenne, ha ezen a meccsen nem 
szerepelhetne, mert ez azt jelentené, hogy a 
válogatott bejut az Eb-n az elődöntőbe.

MÁJUSI TOP 10
A Zöld & Fehér osztályzatai alapján
1.  Aissa Laidouni 7,00
2. Bogdán Ádám 6,66
3. Miha Blazic 6,50
4. Henry Wingo 6,50
5. Somália 6,25
6. Olekszandr Zubkov 6,00
7. Lasa Dvali 6,00
8. Myrto Uzuni 5,75
9. Botka Endre 5,75
10. Roko Baturina 5,66

(Azokat vettük számításba, akik a három májusi bajnokiból 

legalább kettő mérkőzésen játszottak, egyenlő pontszámnál 

pedig a több pályára lépés vagy több játékperc döntött.)

Tavaszi TOP 10 az InStat-adatok alapján
1. Ihor Haratin 288 pont
 Aissa Laidouni 288
3.  Myrto Uzuni 268
4. Miha Blazic 267
5. Samy Mmaee 264
6. Olekszandr Zubkov 261
7. Eldar Civic 260
    Lasa Dvali 260
9. Marcel Heister 259
10. Sigér Dávid 257



JÖTT,
LÁTOTT, 
GYŐZÖTT
A tavaly nyáron szerződtetett Aissa Laidouni megszerzése telitalálatnak bizonyult. 
A tunéziai válogatott középpályás bajnokcsapatunk egyik legértékesebb tagja: 
nemcsak szerintünk – ő lett május hónap, sőt a tavaszi szezon legjobbja –, hanem 
a labdarúgás elemzésében általánosan elfogadott úgynevezett InStat-pontszámok 
alapján is. Mi több: eszerint Laidouni – Haratinnal holtversenyben – a teljes NB I-es 
mezőny legjobbja volt a tavasszal. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

A TAVASZI INSTAT 
PONTÁTLAGA (288) 
MEGEGYEZIK AZ AC 
MILAN EGYÜTTESÉBEN 
FUTBALLOZÓ ANTE 
REBICÉVEL VAGY 
AZ OLASZ BAJNOK 
INTERNAZIONALÉT 
ERŐSÍTŐ ALEXIS 
SÁNCHEZÉVEL

# FUTBALL

28www.fradi.hu ! Ez az első idény labdarúgócsapatunk történelmében,
amikor három légiós is több mint 10 gólt szerzett

Aissa Laidouni jött, látott és győzött.
A pályán határozott és céltudatos, az 
öltözőben vagy éppen az interjúzónában 
viszont mindig vidám, csupa szív tunéziai 
válogatott középpályás a mögöttünk 
hagyott idényben 38 mérkőzésen 
három góllal, öt gólpasszal és rendre 
remek játékkal segítette a Fradit, azaz 
elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, 
hogy együttesünk 2020 őszén a Bajnokok 
Ligája főtábláján szerepelt, 2021 tavaszán 
pedig sorozatban harmadszor is bajnok 
lett. 

” Úgy érzem, hogy a Ferencvárosnál az 
eddigi legjobb idényemet teljesítettem, 
ráadásul életem első bajnoki címét 
ünnepelhettem, ami örök élmény. Nem 
felejtem el azt sem, hogy pályára 
léphettem a Bajnokok Ligájában is. 
Szerintem sokat fejlődtem Sergei 
Rebrov vezetőedző és a szakmai stáb 
segítségével. Büszke vagyok erre, az 
elmúlt egy évben jobb ember lettem a 
pályán és azon kívül is” – nyilatkozta 
lapunknak a tunéziai gyökerekkel 
rendelkező, ám Franciaországban 
nevelkedett, a Párizstól alig egyórányi 
autóútra található Montfermeil városában 
felcseperedett 24 éves futballista.
A román FC Voluntari együttesétől 
érkezett Aissa Laidouni körül felgyorsultak 
az események: az előzőleg jobbára 
alacsonyabb osztályú francia meccseken 
és román bajnokikon edződött játékos a 
Fradival a BL-selejtezők után öt alkalommal 
pályára lépett a csoportkörben is – sőt, 
a Dinamo Kijev elleni hazai döntetlen 
alkalmával az ő lövése után talált a 
kapuba Franck Boli –, jó teljesítményének 
köszönhetően pedig márciusban az Afrikai 
Nemzetek Kupájára készülő Tunézia 
válogatottjában is bemutatkozhatott. 
Több fontos mérkőzése is volt tehát 
már a Fradiban – de melyik volt a 
legemlékezetesebb?

” A Molde elleni budapesti visszavágó 
a BL selejtezőjének rájátszásában, 
amellyel kivívtuk a szereplést a Bajnokok 
Ligája csoportkörében. Hihetetlen este 
volt, nem felejtem el, ahogy a lefújás 
után ünnepeltünk a szurkolókkal. 
Nekem személy szerint az álmom vált 
valóra azzal, hogy bejutottunk a BL-be. 
Hasonlóan nagy dologként tekintek vissza 
a bajnoki cím megszerzésére is, ezek mind 
fantasztikus emlékek.”

Sergei Rebrov alapvezetően védekező 
középpályásként számított Aissa 
Laidounira, aki nemcsak a védekezésből, 
hanem a támadások szervezéséből is 
kivette a részét. Az idény végeztével 
egymástól függetlenül több sajtóorgánum 
is díjazta játékosunk egész éves 
produkcióját. A Zöld & Fehér magazinnál 
május és a tavasz legértékesebb Fradi-
futballistája, a hazai sportnapilapnál, 
a Nemzeti Sportnál az NB I legjobb 
mezőnyjátékosa, a Sporttudományok 
Nemzetközi Központjánál, azaz a CIES-
nél pedig a 2020/2021-es idény InStat-
átlagaiból készített elemzés szerint ő lett a 
szezon legjobbja az NB I-ben.

” Boldog és büszke vagyok, hogy az én 
teljesítményemet találták a legjobbnak. 
Ezért dolgozom mindennap, minden 
egyes edzésen, hogy a lehető legjobb 
produkciót tudjam nyújtani a pályán. 
Jólesik az elismerés, de a csapat sikere 
a legfontosabb. Szerencsére nem 
panaszkodhatunk, hiszen eredményes 
idényt zártunk” – mondta Laidouni, aki a 
bajnokságban a Zalaegerszeg, a Paks és a 
Puskás Akadémia ellen szerzett gólt.
A tavaszi InStat pontátlaga (288) pedig 
megegyezik az AC Milan együttesében 
futballozó Ante Rebicével vagy az olasz 
bajnok Internazionalét erősítő Alexis 
Sánchezével.

” Ez nagy dolog, büszke vagyok rá. 
Bízom benne, a jövőben egyszer 
nekem is megadatik, hogy hasonlóan 
nagy klubokban lépjek pályára, mint 
ők. A távlati céljaim között szerepel, 
hogy egyszer eljussak a legnagyobb 
bajnokságok valamelyikébe.”
Látva a fejlődési ütemet, ez akár meg is 
valósulhat. Addig is élvezzük ki, hogy ez 
a mindig vidám labdarúgó a Ferencváros 
mezében szerepel – ismerve őt, aligha éri 
be kevesebbel a jövőben, mint amit első 
ferencvárosi idényében elért.

FUTBALL #

29 www.fradi.hu! Uzuni 12, Tokmac 11, Boli 10, Isael 6, Zubkov 5, Baturina
és Haratin 4-4 góllal zárta az idei NB I-es bajnokságot
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30www.fradi.hu ! Tokmac mellett még Sigér Dávid kapott helyet
a 32. forduló legjobb 11-ében

NB I, 31. FORDULÓ:
FEHÉRVÁR–FTC 1-2 (0-1)
MOL Aréna Sóstó, zárt kapuk mögött

Fehérvár: Kovács D. – Bolla, Rus, Musliu, Stopira – 
Dárdai (Bamgboye, 57.), Nego, Rúben Pinto (Alef, 79.), 
Petrjak – Zivzivadze (Houri, 70.), Nikolics
FTC: Bogdán 7 – Botka 6, Mmaee 7, Dvali 7 – Wingo 
7, Somália 6, Laidouni 7 (Vécsei, 78., 7), Heister 6 – 
Zubkov 8 (Baturina, 70., 6), Isael 6 (Gera D., 70., 6), 
Mak 6 (Tokmac, 70., 7)
Gólszerzők: Nikolics (82.), illetve Zubkov (36., 54.)
Sárga lap: Bolla (42.), Rúben Pinto (45.), Stopira (76.), 
Rus (88.), illetve Heister (59.), Mak (66.), Gera D. (86.), 
Tokmac (93.)

NB I, 32. FORDULÓ:
FTC–MEZŐKÖVESD 2-1 (1-0)
Groupama Aréna, 3627 néző

FTC: Bogdán 7 – Lovrencsics 6 (Wingo, 73., 6), 
Blazic 7 (Dvali, 79., -), Mmaee 7, Civic 6 – Somália 6 
(Laidouni, a szünetben, 8), Sigér 6 – Isael 6 (Vécsei, 
73., 6), Tokmac 8, Zubkov 6 (Gera D., 30., 6) – Boli 6
Mezőkövesd: Szappanos – Farkas, Szeles, Katanec, 
Vajda – Besirovic, Karnyicki (Kavtaradze, 92.), Cseri
(Rui Pedro, 57.) – Nagy D. (Diallo, 92.), Vojtus
(Martic, a szünetben), Vutov (Chrien, a szünetben)
Gólszerzők: Tokmac (23., 89.), illetve Besirovic (64.)
Sárga lap: Lovrencsics (31.), illetve Karnyicki (32.), 
Vojtus (35.), Katanec (70.), Farkas (82.), Szappanos (4.), 
Martic (86.) 

NB I, 33. FORDULÓ:
HONVÉD–FTC 1-2 (1-0)
Hidegkuti Nándor Stadion, 1892 néző

Honvéd: Tujvel – Mezgrani, Klemenz, Bardea, Uzoma 
(Aliji, 73.) – Szendrei, Hidi (Zsótér, 73.), Gazdag, Nagy 
D. (Kesztyűs, 89.) – Eppel (Gale, 80.), Balogh
FTC: Bogdán 6 – Wingo 6, Botka 6 (Sigér, 77., 
6), Dvali 6, Civic 7 – Mmaee 7, Mak 6 (Isael, 66., 
7), Laidouni 7 – Baturina 6 (Boli, 66., 7), Vécsei 6 
(Haratin, 66., 6), Tokmac 7 (Gera D., 90., -)
Gólszerzők: Eppel (43.), illetve Isael (83.), Boli (86.)
Sárga lap: Uzoma (49.), Zsótér (76.), illetve Botka (30.), 
Civic (65.), Laidouni (77.), Isael (94.)

A FRADI SOHASEM ADHATJA ALÁBB

A huszonnégyszeres magyar válogatott, a 
Fradival négyszeres bajnok és négyszeres 

kupagyőztes Telek András a bajnoki hajráról is 
megosztotta az észrevételeit olvasóinkkal:

– A bajnokság vége nagyon sima lett, az 
utolsó meccseken nagyon magabiztosan, 
jó játékkal nyertünk, szemmel láthatóan a 

riválisok is hamar feladták, érezték, nagy a 
tudáskülönbség, kevés az esélyük ellenünk. 

Tény, a Fradi akár két klasszis kezdőcsapatot 
is ki tud állítani a honi bajnokságban, szerintem 

az utóbbi nyolc éve legerősebb kerete volt 
a mostani. Persze, remélem, legalább olyan 

jól sikerül az erősítés, mint tavaly, a keret 
frissítésére ugyanis szükség van. Már csak 

azért is, mert a Fradi sohasem adhatja alább, 
legalábbis én ugyanilyen vagy ehhez hasonló 
eredményben bízom, mint amit a mögöttünk 
hagyott idényben elért a csapat. Nem vitás, 

ennek a klubnak nem lehet más az identitása, 
mindig többre és feljebb kell jutnia. Ettől a 

legnépszerűbb egyesület idehaza
a Ferencváros!

FUTBALL #
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HONVÉD

Franck
BOLI

HONVÉD

ISAEL
da Silva Barbosa

MEZŐKÖVESD

TOKMAC
Nguen

MEZŐKÖVESD

TOKMAC
Nguen

FEHÉRVÁR

Olekszandr
ZUBKOV

FEHÉRVÁR

Olekszandr
ZUBKOV

FEHÉRVÁR

NIKOLICS
Nemanja

HONVÉD

EPPEL
Márton

MEZŐKÖVESD

Dino
BESIROVIC

! A második világháború óta eltelt időszakban az idei 
bajnokcsapatunknak volt a 3. legjobb gólkülönbsége
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32www.fradi.hu ! Bíró Blanka 16 védést mutatott be a Győr ellen,
ez 42,1%-os védési hatékonyság

A Zöld & Fehér júniusi számának nyomdába adásakor ugyan még nem jelenthetjük ki, 
hogy bajnok lett az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata, de hogy
a Győri Audi ETO 31-22-es legyőzésével óriási lépést tett az aranyérem felé, azt igen.
Az pedig megváltoztathatatlan tény, hogy 2021. május 5-én az Elek Gyula Arénában 
örökre emlékezetes, korszakos bravúr született. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

KINYÍLT AZ
ARANYKAPU

KÉZILABDA #

33 www.fradi.hu! Német válogatott jobbátlövőnk, Alicie Stolle 
június 17-én tölti be 25. életévét

NEM NAGYON AKAROM 
ELHINNI EZT AZ 
EREDMÉNYT, HOGY ILYEN IS 
LÉTEZIK... KÁPRÁZATOSAN 
KÜZDÖTTÜNK ÉS 
HARCOLTUNK, ÉS IDŐNKÉNT 
A SZERENCSE IS 
MELLETTÜNK ÁLLT

Válasza elsőre Elek Gábornak is alig akadt 
a látottakra, azt hajtogatta, nem ért a nőkhöz. 
Majd mindezt bővebben kifejtette, és abból kiderült, 
hogy mégis: ” Nem nagyon akarom elhinni ezt az 
eredményt, hogy ilyen is létezik... Káprázatosan 
küzdöttünk és harcoltunk, és időnként a szerencse is 
mellettünk állt. A múlt heti két bajnoki meccsünkön 
mi tapasztaltuk meg azt, amit most az ETO, hogy 
borzasztóan nehéz felpörögni, ha hosszú idő után 
játszol újra igazán éles meccset. Nem szeretnék 
beszélni a bajnoki címről, mert még nincs vége a 
bajnokságnak, de az esély a kezünkben van, és 
innentől ezt már nagyon nem szeretnénk elengedni.”
Érdeklődésemre ezt erősítette meg a tíz góljával a 
mezőny legeredményesebbje, Angela Malestein is: 

” Mindig bízom a csapatban, a szezon és a mostani 
mérkőzés előtt is így volt. Most végre nagyon 
jól játszottunk. Csak azt sajnálom, hogy a BL 
nyolcaddöntőjét elrontottuk, de a bajnokságban 
már nem szabad hibáznunk.” 
Ez a hátra lévő négy mérkőzés megnyerését 
jelentette. Ami lapzártánkig, a 42-19-es érdi  
győzelem után háromra olvadt: a debreceni és 
a székesfehérvári összecsapásra, majd zárásként, 
az Elek Gyula Arénában, az MTK elleni, hat esztendeje 
áhított bajnokavatásra.

A 2005-ben teljessé vált győri hatalomátvétel óta 
az ETO tizenhárom bajnoki címet nyert. E sorozatot 
csupán a Ferencváros tudta megszakítani, kétszer, 
2007-ben és 2015-ben, mindkétszer a végletekig 
kiélezett csatában. Ezért amikor tavaly augusztus 
28-án, a nyári felkészülés záró állomásaként a Fradi 
a népligeti tesztmérkőzésen 24-16-tal robogott át 
Amorimon, Kristiansenen és társain, általános volt 
a vélekedés: kicsúszott eredmény, éles helyzetben 
képtelenség nyolc góllal verni a Győrt.
A májusi, hazai rangadó előtt tudtuk, hogy elég 
lenne hét is, hiszen február 3-án, idegenben 33-
27-re maradt alul az FTC, így az egymás elleni 
eredményt plusz héttel kellett volna pozitívba 
fordítani. Lehetetlen küldetésnek tetszett, különösen 
a vállsérülést szenvedett irányító és csapatkapitány, 
Kovacsics Anikó nélkül. Annak dacára, hogy ama győri 
összecsapás 45. percében még az FTC vezetett, de 
a hajrá, nem először, az ötszörös BL-győztesé volt. 
Az is bizakodásra adott okot, hogy a járványhelyzet 
viszonylagos enyhülésével a nézők visszatérhettek a 
lelátóra, és bizony alig hittek a szemüknek. Ugyanis 
31-22-es diadal született!
17-11-es félidő után, megingás nélkül, Bíró Blanka 
párját ritkító és az ellenfél klasszisait elbizonytalanító 
bravúrsorozatával, parádés védekezéssel, Malestein, 
Bölk és Klujber feltartóztathatatlan rohamaival, 
Szucsánszki – ezúttal remélhetőleg szó szerint – 
aranyat érő, tapasztalat és tudás érlelte passzaival, 
góljaival. A túloldal sztárjai, Nze Minko, Oftedal, 
Edwige, Amorim vergődtek, lélegzetet sem kaptak 
meglepetésükben és a Fradi-védelem szorításában.
A vendégek előttem ülő – inkább álló, ugráló – elnöke, 
Bartha Csaba minden reakciójával elismerte, hogy 
a Ferencváros ezúttal egyértelműen és magasan az 
övéi fölé nőtt. Danyi Gábor vezetőedző is hasonló 
hangnemben nyilatkozott:

” Ilyen különbséggel is teljesen megérdemelten nyert 
a Ferencváros, amely abszolút fölénk kerekedett. 
Bíró Blanka teljesítménye alapvetően határozta meg 
az FTC játékát, és támadásban is nagyon okosan 
és türelmesen kézilabdázott az ellenfelünk. Nem 
nagyon volt ellenszerünk és válaszunk erre.”

MK-BRONZ
 

Danyi Gábor belebukott a népligeti vereségbe, 
két napra rá menesztették Győrből, így Ambros 

Martín nyár helyett már májusban átvette a 
stafétát. Néhány nap alatt feszesebbé is tette 
a védekezést, Oftedalék ennek köszönhették, 
hogy a Magyar Kupa veszprémi elődöntőjében 

29-25-tel vágtak vissza az ezúttal tompább 
Ferencvárosnak. Klujber Katrin mellett 

csak Kovács Anett emelkedett ki, két jó 
teljesítmény pedig kevés volt a bravúrhoz. 

Ám azt kijelenthetjük, hogy a Fradi elérte fő 
hazai riválisa szintjét, és ez a jövőre nézve 

mindenképpen biztató.
Az, hogy az MK harmadik helyéért a csapat 

28-21-re felülmúlta a Kisvárdát, igazából 
szóra sem érdemes, magától értetődő.
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! Schuch Timuzsin édesanyja mongol,
a keresztneve is mongol eredetű

Az idényben remeklő férfi kézilabdacsapatunk kerete együtt marad a nyáron, a házi 
gólkirály, Nagy Bence is szerződést hosszabbított, sőt Debreczeni Dávid személyében egy 
nagy visszatérővel is erősödünk. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

      VÁLOGATOTT
VISSZATÉRŐ
ÉS HOSSZABBÍTÓ

Rá alighanem a következő évadban is hasonló szerep 
vár, miután a csapatkapitány Schuch Timuzsin a 
visszavonulás mellett döntött. Rajta kívül csupán 
Schäffer Zsolt hagyja majd el a Népligetet, vagyis 
a csapat gerince együtt marad – ez pedig a záloga 
lehet annak, hogy a Fradi a következő évadban is 
meglepetést okozzon.

VISSZAVONUL SCHUCH TIMUZSIN

A 155-szörös válogatott kézilabdázó, Schuch 
Timuzsin 2018 májusában igazolt a Ferencvároshoz, 

ahol egyből megkapta a csapatkapitányi 
karszalagot. Jelentős érdemeket szerzett abban, 
hogy a csapat évről évre fejlődött, ám a 35 éves 

játékos szerződése lejártával távozik együttesünktől, 
s befejezi aktív, profi pályafutását.

” Jó volt itt játszani, nagyon jó közösség alakult 
ki a Ferencvárosnál. Kívánom a csapatnak, hogy 

a jövőben még nagyobb célokért küzdhessen” 
– mondta Schuch Timuzsin, aki a Veszprémmel 
hétszer nyerte meg a magyar bajnokságot és 
a Magyar Kupát, kétszer a SEHA-ligát, valamint 
kétszer lett ezüstérmes a Bajnokok Ligájában. 

Utóbbi sorozatban háromszor választották meg az 
adott kiírás legjobb védekezőjátékosának.

” A parádézó csapat meghatározó egyéniségét 
veszítette el Debreczeni Dávid személyében” – 
írtuk 2020 nyarán a Zöld & Fehér hasábjain. Szűk 
egy évvel később pedig már arról számolhatunk 
be, hogy a magyar válogatott keretébe is bekerült 
beálló a következő idényt ismét zöld-fehérben kezdi 
meg. Az egyéves tatabányai kitérő után visszatérő 
kézilabdázótól nem többet vár a szakvezetés, mint 
hogy a korábban betöltött szerepét hozza a jövőben is: 
vezér legyen a pályán és azon kívül egyaránt.

” Mondhatnám azt, hogy a tékozló fiú visszatér a 
Ferencvároshoz, de ez nem teljesen így van, mert DD
(Debreczeni Dávid beceneve – a szerk.) nem tékozolt 
el semmit a tehetségéből, hanem még tapasztaltabb, 
érettebb játékosként tér vissza a Ferencvároshoz – 
mondta az átigazolással kapcsolatban Király Sándor, 
a férfi kézilabda szakág vezetője. – Nagy Bence, 
Bujdosó Bendegúz és Kovacsics Péter mellett 
Debreczeni Dávid lesz a negyedik olyan játékosunk, 
aki véleményem szerint válogatott szintű kézilabdázó. 
Remélem, hogy teljesítményükkel a következő 
idényben megnehezítik Gulyás István szövetségi 
kapitány dolgát az Európa-bajnoki kerethirdetéskor.”
A sportvezető előrevetítette a következő jó 
hírt, miszerint a házi gólkirály, a válogatottban is 
számításba vett Nagy Bence is a Ferencvárost erősíti 
a következő két évben! Az átlövő a Népligetben 
töltött első évében tizennyolc bajnokin százegy gólt 
szerzett, az NB I góllövőlistáján a második helyen állt, 
mielőtt félbeszakadt volna az idény, a mostaniban 
pedig huszonkét tétmeccsen száztizenhatszor talált 
az ellenfelek kapujába, s a vonatkozó házi ranglista 
élén áll.

” Örülök, hogy újabb kulcsjátékosunkkal tudtunk 
szerződést hosszabbítani. Ez is mutatja, hogy 
milyen összetartó, kiváló sportemberek alkotják 
a Ferencváros csapatát, akik képesek egymásért 
meghalni a pályán – tette hozzá Király Sándor.
Ugyancsak két évvel meghosszabbította szerződését 
Jakub Mikita, aki az idény során a védelmünk oszlopává 
vált, és ha kellett, támadásban is hasznosan teljesített.

35 www.fradi.hu

KÉZILABDA #

! Nagy Bence szerepelt az idei világ- és
a tavalyi Európa-bajnokságon is a válogatottban



# VÍZILABDA

www.fradi.hu 36 ! Slobodan Nikic irányításával ezüstérmes lett a 2006-os
fiúcsapatunk az országos gyermekbajnokságban

Címvédőként,
nagy reményekkel
Az ob I elődöntőjében, az OSC elleni kiélezett párharcban az FTC-Telekom Waterpolo 
ugyan alulmaradt, de így is akad még feladat az idényre. A Fradi a 2018–2019-es 
kiírás győzteseként, tehát címvédőként – tavaly törölték a sorozatot a járvány miatt – 
készül a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjére. A kétszeres BL-győztes, világ- és Európa-
bajnok Vámos Márton szerint a belgrádi végjátékban éremesélyesként száll harcba
a Ferencváros. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

37 www.fradi.hu

VÍZILABDA #

! Négy Fradi-játékos, Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya, Illés Anna, Máté 
Zsuzsanna és Vályi Vanda került be a válogatott bő olimpiai keretébe

Az utóbbi években sikert sikerre halmozó FTC-
Telekom Waterpolo ebben az idényben már 
biztosan nem védi meg hazai bajnoki címét, miután 
az egyik fél hetedik pontjáig tartó, végletekig 
kiélezett elődöntős párharc végén alulmaradt 
az OSC-vel szemben. Kesergésre már csak a 
bronzmeccs, illetve a Bajnokok Ligája június eleji 
végjátékának közelsége miatt sem volt sok idő.

” A bronzcsatában is igyekeztünk megtalálni a 
motivációt. Nem becsültük le az ellenfelet, a BVSC 
elleni két meccset próbáltuk arra felhasználni, hogy 
a lehető legjobb formában utazhassunk a Bajnokok 
Ligája nyolcas döntőjére – kezdte az FTC klasszis 
átlövője, Vámos Márton. – Mindannyian szerettünk 
volna a bajnoki döntőben szerepelni. Ha nem is 
tudtuk könnyen feledni, feledtetni a csalódást, a 
klubidény hajrájában azért dolgoztunk, hogy a BL 
végjátékában a maximumot nyújtsuk, hogy szépen 
zárhassuk ezt a nehézségekkel tűzdelt idényt.”
A mindennapokat több mint egy éve meghatározó 
világjárvány az előző, törölt BL-idényen túl is 
éreztette hatásait, hiszen a Bajnokok Ligája 
2020/2021-es évadja is rendhagyóan alakult. 
Tizenhat helyett ezúttal csupán 12 csapat szerepelt 
a főtáblán, a küzdelmek szeptember helyett 
decemberben kezdődtek, a két csoportra bontott 
mezőny egyik fele Olaszországban, míg a másik 
Budapesten csatázott egymással. A csapatok 
nem utaztak egymáshoz vendégségbe, a buborék 
rendszerű tornákon pedig a külvilágtól elszigetelve 
éltek a résztvevők.
A mezőny egyetlen magyar csapatát, a címvédő 
Ferencvárost is felvonultató B-csoport mérkőzéseire 
a Duna Arénában került sor, a mieink pedig 
címvédőhöz méltóan szerepeltek. Pedig hátráltató 
tényező akadt bőven: januárban öt meghatározó 
játékosunk is pozitív koronavírustesztet produkált, 
így a szezon második felére tervezett felkészülés 
menetét is alapjaiban szabta át a pandémia. A 
nehézségek ellenére a Ferencváros tíz mérkőzéséből 
nyolcat megnyerve, 24 pontot gyűjtve a tabella 
élén zárt, így a Final 8 első mérkőzésén, a június 
3-án sorra kerülő negyeddöntőben a másik hatos 
negyedik helyezettjével, a CN Marseille együttesével 
játszhat az elődöntőért.

”Óriási fegyvertény, hogy sikerült megnyerni a 
csoportunkat – folytatta Vámos Márton. – A 
mögöttünk végző Barceloneta és a Brescia a világ 
topcsapatai közé tartozik, mi viszont kétszer is 
meg tudtuk verni a Barcelonetát, először ráadásul 
úgy, hogy olyan meghatározó játékosokra nem 
számíthattunk, mint Varga Dumi vagy Nicolas 
Constantin-Bicari. Nem szeretném lebecsülni a 
Marseille-t, de bízom abban, hogy az első belgrádi 
mérkőzésünkön ki fog jönni a különbség és meg 
tudjuk mutatni, mi vagyunk a jobb csapat.”

NAGYON SZERETEM 
A BL-VÉGJÁTÉK 
HANGULATÁT. EZÚTTAL 
TALÁN AZ IS A CSAPAT 
JAVÁRA VÁLIK, HOGY 
HOSSZÚ IDŐ UTÁN 
ÚJRA UTAZHATUNK, 
ERRE AZ IDÉNY 
KORÁBBI SZAKASZÁBAN 
NEM VOLT LEHETŐSÉGÜNK

A 28 éves Vámos Márton – aki hosszú kihagyást 
követően márciusban tért vissza – amondó, 
a nyolcas döntő mezőnyéből egyértelműen 
kiemelkedik a Pro Recco; az olasz csapat 
pontveszteség nélkül végzett az A-csoport 
élén. Vízilabdázónk szerint az olaszok mögött a 
korábbról már ismert Barceloneta és Brescia, illetve 
természetesen a Ferencváros lehet esélyes a végső 
sikerre.

”Ez persze csak papíron ilyen egyszerű, sok 
tényezőtől függ, hogy az adott napon kijön-e a 
tudáskülönbség a csapatok között. Jó példa erre 
a Pro Recco, amely minden évben toronymagasan 
csoportelső, 2015 óta mégsem tudta megnyerni a 
Bajnokok Ligáját. A papírforma nem elég, a meccs 
napján kell megmutatni, hogy ki a jobb! – mondta 
az esélyekkel kapcsolatban Vámos Márton. – 
Nagyon szeretem a BL-végjáték hangulatát. Ezúttal 
talán az is a csapat hasznára válik, hogy hosszú 
idő után újra utazhatunk, erre az idény korábbi 
szakaszában nem volt lehetőségünk. Összetartó 
erőként is hathat a társaságra, hogy végre 
kimozdulhatunk együtt. Most lesz igazán tétje a 
játéknak, én mindenesetre nagyon várom már, 
hogy újra bizonyíthassunk! Szerintem egyértelműen 
érmes reményekkel vágunk neki a BL nyolcas 
döntőjének!”
A Bajnokok Ligája nyolcas döntőjét – ahogy majd 
a következő két évben is – Belgrádban rendezik 
június 3–5. között, egy feltörekvő helyi klub, a Novi 
Beograd fedett uszodájában. Az FTC-Telekom 
Waterpolo a négy közé jutásért tehát a Marseille-
jel találkozik, továbbjutás esetén az elődöntőben a 
Brescia–Jug Dubrovnik párharc győztesével játszhat 
a döntőbe jutásért.



# FUTBALL  
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Az ifjú futballisták pacsival és hangos 
köszönéssel fogadtak, ami évek 
óta jellemzi a Fradinál uralkodó 
légkört. Mindez régen természetes 
volt, manapság azonban gyakran 
találkozunk olyan emberekkel, 
akik nem köszönnek egymásnak, 
a minimális illem- és magatartási 
szabályokat sem tartják be. A 
Ferencvárosnál ezzel nincs probléma, 
s nem is lehet, hiszen a gyerekek és 
az edzők a saját szemükkel láthatják, 
amint a klub elnöke körbejár a 
Ligetben és saját maga szedi össze az 
úton található szemetet, no meg előre 
köszön mindenkinek.
Ottjártunkkor Kalmár Bálint erőnléti 
tréner melegítette be a társaságot, 
Bozsik Bence kapusedző a 

”portásokkal” foglalkozott, amit 
tapssal köszöntek meg a gyerekek, 
ez egyértelműen a tisztelet jele a 
részükről. Feltűnő örömmel labdáztak 
a fiúk, a passzkoordinációt hét a négy, 
majd öt az öt elleni játék követte, 
s jó volt látni a szenvedélyt az ifjú 
tehetségek arcán. A lelátón eleinte 
a két utánpótlás-vezető, Palásthy 
Norbert és Szűcs Mihály figyelte a 
gyakorlást, s nemsokára megérkezett 
Kiss Baranyi Sándor is, nyilván ez is 
kellő motivációt jelentett a srácoknak.

Ahogy beszélgetünk, a játékot is 
figyeljük, márpedig az iramra nem 
lehet panasz, több látványos cselt és 
lövést mutatnak be a gyerekek. Az 
egyik akciónál éppenséggel Hunya 
Ákos teli rüszttel remek lövést ereszt 
meg a jobb felső sarok irányába, ám 
Gulyka Zsombor nagy bravúrral a 

”pipából” üti szögletre a labdát.
Ezenkívül is remek gólok, váratlan 
átadások jellemezték a kétkapus 
játékot, a gyerekek futballoztak 
volna még, észre sem vették, hogy 
elröppent másfél óra. Az edzők pedig 
zömében dicsérték a gyerekeket: 
olykor persze kritika is hallatszott, 
ám ezt a fejlődést segítő szándékkal 
tették a trénerek, nem véletlen, hogy 
a tisztelettudó taps a gyakorlás végén 
sem maradt el.
Ódor Zoltán, aki egyébként a Fradi 
öregfiúk csapatában is játszik, 
elmondta még, hogy május végén, 
a keretszűkítést követően alakul 
ki a végleges létszám, amely a 
következő szezonban már az U14-es 
bajnokságban indul, s nagy pályán 
szerepel már. A látottak alapján sok 
tehetségről hallunk a jövőben is ebből 
a korosztályból, s ami a legfontosabb, 
hogy továbbra is szeressék a futballt 
és a Ferencvárost! 

Az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődött U13-as csapatunk, amely hosszú 
ideje vezeti is a bajnoki tabellát, de ennél is fontosabb, hogy a korosztályban 
sok jó karakter található. Márpedig mindez még a tehetségnél is fontosabb. 
A Népligetben látogattuk meg Ódor Zoltán és Molnár Tamás együttesét. 
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

    PACSI, TAPS, 
KÖSZÖNÉS ÉS 
FUTBALL

! Ódor Zoltán széles skálán dolgozik a Fradi-sikerekért: 
a 65 éven felüli sétafocicsapatunknak is ő az egyik edzője

Nem véletlenül mondta Molnár Tamás 
pályaedző nekünk: 

” Kifejezetten jó mentalitású, 
összetartó közösség az U13, a 
kezdetekhez képest pedig sokat 
fejlődtek a gyerekek technikailag 
is. Fogékonyak az újra, mindig 
örömmel jönnek edzésre.”
Miközben hallgatom a trénert, 
Ódor Zoltán vezetőedző szól be 
a pályára: ”Bravó, Petya!” Petya a 
Dunakanyarból érkezett próbajátékra, 
megmozdulásai alapján akár helye is 
lehet a keretben. Ami Gólik Benjámin 
esetében nem is kérdéses, hiszen a 
csapat legeredményesebb csatára 
immár egy korosztállyal feljebb, az 
U14-ben ontja a gólokat.
Régi igazság, fontos az eredmény, de 
ennél is lényegesebb a képzés, hogy 
minél több tehetség labdabiztossá 
váljék, s ha a technikai tudás mellé 
sebesség is társul, az biztató lehet 
egy játékos jövőjét illetően.
Ez ügyben Ódor Zoltán kapásból ezt 
felelte: ” A képzés mindenekelőtt, 
mert ezzel segítjük legjobban a 
gyerekeket és a klubot is. Számomra 
ez azért is fontos, mert én itt 
nevelkedtem, s bizony megdobbant 
a szívem, amikor felkértek edzőnek, 
majd beléptem a Népligetbe, ahol 
többek közt Kaszás Pál, Szűcs Lajos 
vagy Rákosi Gyula volt az edzőm. 
Sokat tanultam tőlük, s remélem, 
én is tudok segíteni a gyerekeknek 
a fejlődésükben. Ügyes, egységes 
csapatunk van, jó velük dolgozni, 
öröm minden tréning ezzel a 
társasággal.”

FUTBALL #

www.fradi.hu39! A Fradi öregfiúk csapatának I. és II. osztályú sikereihez 
az idén összesen 10 góllal járult hozzá Ódor Zoltán

ITT NEVELKEDTEM, 
TÖBBEK KÖZT 
KASZÁS PÁL, 
SZŰCS LAJOS VAGY 
RÁKOSI GYULA 
VOLT AZ EDZŐM. 
SOKAT TANULTAM  
TŐLÜK, S REMÉ-
LEM, ÉN IS 
TUDOK SEGÍTENI 
A GYEREKEKNEK 
A FEJLŐDÉSÜKBEN
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40www.fradi.hu ! A második világháború vége óta az idei volt a legkevesebb
vereséggel (1) megszerzett bajnoki címe focistáinknak

KÚLSÁGOK NYARA
Nyáron mindent másképp látunk: a kellemes idő, a napsütés, a szabadtéri

programok sokat adnak a hangulatunkhoz. Divatozni is nagyobb kedvünk van,
és a lehetőségek is végtelenek. Egy-egy menő kiegészítővel bármilyen

egyszerűbb szettet feldobhatunk. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

Se nem rövid, se nem hosszú
– ez a fazon szinte mindenkinek jól áll. 

Vállald be a színét és tűnj ki a tömegből!

Ez a minta és színvilág
azonnal meghozza
kedvünket egy
medencés partihoz.

A 32. bajnoki címre készült,
antibakteriális műanyag fehér kulacs 
minden fradista szívet megdobogtat.

KARL LAGERFELD
BERMUDA

39 990 Ft

VAN GRAAF

LEVI’S ING

14 990 Ft

LEVI’S ÜZLET
ARÉNA PLAZA

FRADI BCS 32
KULACS

1990 Ft

SHOP.FRADI.HU
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41 www.fradi.hu! Labdarúgóink 32 bajnoki címe fele-fele arányban oszlik meg 
a második világháború előtti (és alatti), illetve utáni időkre

A férfias frissességet az
időtlen és kifinomult

illatokban keresd! 1998 óta 
imádjuk ezt

a Boss klasszikust.

A bebújós fazonok megosztóak, 
de aki már ráérzett a kényel-

mükre, valamint a praktikus és 
gyors ki-be bújásra, annak itt 

egy szupertrendi modell.

Ha már régóta szemezgetsz
a nyári kalapokkal, de eddig még
nem sikerült megtalálnod az igazit,
akkor ez a vidám, kockás mintás
jó választás lehet.

HUGO BOSS BOSS
BOTTLED UNITED

LIMITÁLT EDP 50 ML

27 990 Ft

LOVEBRANDS.HU

TOMS ESPADRILLES

24 990 Ft

ANSWEAR.HU

VANS KALAP

18 990 Ft

ANSWEAR.HU
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42www.fradi.hu ! Kétszer nyert bajnoki címet az FTC 100-nál is több rúgott góllal:
1948–49-ben 140-szer, 1931–32-ben 105-ször talált be a csapat

Pont annyi hely van a táská-
ban, hogy a telefon mellett 

még a bankkártyád és a vé-
dettségi igazolványod is elfér 

majd benne.

Ezzel a merész vonalú,
divatos dizájnnal sokat dobhatsz 

a stílusodon, ráadásul pont
annyira extra, ami sosem megy 

ki a divatból.

A magyar kiadású nyuszis
lapról sajnos le kellett
mondanunk, de a Tezenis
Playboy kollekciójáról
biztosan nem fogunk!

CALVIN KLEIN
UNIVERZÁLIS

OKOSTELEFON- 
VÁLLTÁSKA

18 990 Ft

VAN GRAAF

VOGUE 0VO5376S
NAPSZEMÜVEG

36 500 Ft

OPTIC WORLD

TEZENIS & PLAYBOY
EGYRÉSZES FÜRDŐRUHA 

8990 Ft

TEZENIS.COM

DIVAT #

43 www.fradi.hu! Az 1948–49-es bajnoki idényben Deák Ferenc 59, 
Kocsis Sándor 33, Czibor Zoltán 18, Budai László pedig 15 gólt lőtt

Most, hogy kart és vállat vil-
lantunk, a csuklónkra kerüljön 

valami csillogó!

Stílusos kamerával megérkezni 
egy baráti összejövetelre, majd 
mindenkit megajándékozni 
egy jól elkapott pillanatban lőtt 
fotóval? Elég menő dolog!

Nyári alapdarab, ami vékonyított karimá-
ja miatt pont annyira takarja a szemet és 
a homlokot, hogy az kényelmes legyen.

GUESS KARKÖTŐ

18 250 Ft

MODIVO.HU

POLAROID ORIGINALS 
ONESTEP 2VF 
INSTANT 
FÉNYKÉPEZŐGÉP

43 880 Ft

EMAG.HU

SZALMAKALAP

2995 Ft

C&A ÜZLETEK
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# PSZICHÉ  

! Június 30-án lesz 60 éves Józsa Miklós labdarúgókapus, aki 170 találkozón 
védett, egyszer pedig mezőnyjátékos volt a Fradiban

EGY MINDENKIÉRT 
VAGY MINDENKI 
EGYÉRT
Mindegy, hogy egy labda vagy egy ütő a főszereplő, pástnak, pályának, medencének 
vagy tataminak hívják a legnagyobb pillanatok színterét, a cél ugyanaz: győzni kell.
Abban azonban van különbség, hogy a legnagyobb csatákat egyedül vagy társakkal
az oldalán vívja meg az ember. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT

az FTC sportpszichiátere

A sport világa egy láthatatlan vonal mentén 
két nagy táborra osztható: vannak az egyéni 
sportágak, és mellettük azok, melyeket 
csapatban vívnak meg. És bár az igazán fontos 
tényezők tekintetében kevés különbség akad 
e két térfél között, a személyiség oldaláról 
közelítve bőven akad differencia. Ez a tényező 
pedig már a kezdeteknél nagyon sokat 
befolyásol – még ha nem is annyira nyilvánvaló, 
hogy ez áll a háttérben. ” A sportolni vágyó 
gyermekek alapvetően a csapatsportok felé 
orientálódnak. Ebben nincs is semmi meglepő, 
hiszen ezek azok a sportágak, melyekkel a 
leginkább találkoznak. Állandóan futball 
és kézilabda megy a tévében, a családban 
is mindenkinek megvan a kedvenc klubja, 
vízilabdában elképesztő eredményeink 
vannak nemzeti szinten, az amerikai 
kosárlabda sztárjaiért pedig nehéz nem 
rajongani” – vezeti fel a témát dr. Kárpáti 
Róbert, hozzátéve: az első választás után viszont 
komoly szelekció indul el. Vannak, akiknek 
döntése jónak bizonyul, mert passzol hozzájuk az 
adott csapatsport, megvan hozzá a szorgalmuk, 
és a közösségbe is be tudnak illeszkedni – ez 
a legtisztább eset. Ha azonban nem klappol 
minden, váltani kell: vagy közösséget, vagy 
sportágat. Utóbbiban benne van, hogy az 
egyénhez a közösségi lét nem illik, így érdemes 
megpróbálkozni egyéni sportokkal.

” Persze az is előfordulhat, hogy hiába 
magányos típus valaki, annyira extrém
ügyes és szorgalmas az adott 
csapatsportban, hogy a társai elkezdenek 
beállni mögé. Azaz nem neki kell 
beilleszkednie a közösségbe, hanem
a közösség épül fel köré.”

AZ EGYÉNI SPORTOLÓ 
INKÁBB BEFELÉ 
FIGYEL, MÍG A 
CSAPATSPORTBAN 
A MÁSIKRA VALÓ 
NYITOTTSÁG 
ELENGEDHETETLEN

HOL A FÓKUSZ?

Általában azonban a személyiség találja meg a 
számára ideális közeget. Az egyéni sportágak 
leginkább azokat vonzzák magukhoz, akik 
jellemzően befelé figyelnek, a külvilág történései 
kevésbé zavarják meg őket. Egy csapatban ezzel 
ellentétben épp az egyénen kívül van a hangsúly: 
kell, hogy a társak nyitottak legyenek egymásra. 

” Ezzel együtt az alkalmazkodóképesség,
a konfliktuskezelés képessége és a 
rugalmasság is nélkülözhetetlen, hiszen el 
kell tudni viselni a másik szokásait, rigolyáit, 
máskülönben a közeg kigörget magából” – 
emeli ki a közösségi lét neuralgikus pontjait a 
szakember. Ezekből a tulajdonságokból aztán a 
játékosok a pályán is profitálnak, hiszen bíznak 
egymásban, nem kérdőjelezik meg a másik 
jó szándékát. De nézzük a másik oldalt is: a 
magányos harcosok magukra vannak utalva. 
Ha hibáznak, csak magukban kereshetik annak 
okát. Ez azonban jót tesz a személyiségüknek is, 
hiszen az ilyen mértékű felelősség az önbizalmat 
és az életrevalóságot fejleszti leginkább. Ezek 
a személyiségjegyek pedig a pályán kívül is 
érvényre jutnak.

” Civilben is hamar kiderül valakiről, hogy
a sport melyik nagy halmazához tartozik. 
Ha valaki tartózkodóbb, óvatosabb, először 
felméri azt, akivel beszélget, hogy elhelyezze 
a maga rendszerében, akkor jó esélyekkel 
fogadhatunk arra, hogy egyéni sportoló. 
Ellenben ha kezdeményező, nyitott, közvetlen 
jellem, akkor vélhetően egy csapatöltözőbe 
tart éppen.” A sok különbözőség dacára 
azonban a szakember szerint a lényeg,
a sikerélmény nagyon is egyforma. Az egyéni 
sportoló sem egyedül ünnepli a győzelmet, 
hiszen ott áll mögötte a szakmai team, és ott
van neki a szurkolók támogatása is.

” Azaz a közösségben megélt öröm a sport 
minden szegletében garantált.”

45 www.fradi.hu
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! Dibusz Dénes 248 találkozóval már a harmadik a meccsszám alapján 
kapusaink sorában Géczi István (405) és Zsiborás Gábor (299) mögött



# FUTBALL  

www.fradi.hu 46 ! Az idézet a 2009. augusztus 1-jei FTC–ZTE NB I-es mérkőzésről 
származik, az a meccs jelentette az NB II-es pokoljárás végét

Ki itt belépsz, 
hagyj fel minden 
reménnyel
Megújult a 2014-ben átadott Groupama Aréna öltözőfolyosója. A díszlet és a fotók 
hatása nemcsak a mi játékosainknak, hanem az ellenfeleinknek is markáns, Dante 
után szabadon azt üzeni a vendégségbe ide érkezőknek: ki itt belépsz, hagyj fel 
minden reménnyel... SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

FUTBALL #

www.fradi.hu47

A játékoskijáróban a Groupama 
Aréna megnyitása óta látható és 
négy nyelven – magyarul, angolul, 
németül és spanyolul – olvasható 
a Fradi B-közép felirata, amelyet 
a másodosztályba történő 
igazságtalan kizárást követően 
fogalmaztak meg: 

”Megjártuk a poklot és el is 
hoztuk magunkkal.”
Az eddig is erőt sugárzó 
öltözőfolyosó az elmúlt 
hetekben megújult, így a klub 
legendás alakjai mellett immár a 
közelmúlt nagy sikereit és hőseit 
megörökítő képek is felkerültek 
a falakra. A díszlet rendkívül 
hatásos. Nemcsak a mieinknek, 
hanem az ellenfeleknek is. S 
ha már megjártuk a poklot, 
akkor a látványt nyugodtan 
jellemezhetjük Dante nem éppen 
könnyű írásának sokat emlegetett 
idézetével, a pokol feliratával: 

”Ki itt belépsz, hagyj fel minden 
reménnyel.” 
Igen, ez az általános vélekedés... 
A főszereplők, azaz az egykori 
és jelenlegi játékosok közül is 
megszólaltattunk néhányat, s 
szinte kivétel nélkül nagyon jó 
véleménnyel voltak az újításról.

MEGTISZTELTETÉS 
ÉS BÜSZKESÉG
A korábbi klasszis, U21-
es válogatottunk jelenlegi 
szövetségi kapitánya, Gera 
Zoltán is feltűnik éppenséggel 
a fotókon, amelyet röviden a 
következőképpen kommentált, 
továbbá érdeklődésünkre arra 
is válaszolt, külföldön látott e 
hasonló kezdeményezést:

”Megtiszteltetés és öröm, hogy 
én is ott lehetek a folyosón 
látható fotókon, hiszen ez azt 
jelenti, sikerült nyomot hagyni 
a Fradiban töltött évek során. 
Mindenképpen van hatása a 
falakon látható felvételeknek, 
ilyet egyébként korábbi angol 
klubjaimban, a Fulhamnél és 
a West Bromwich Albionnál 
is láttam, örülök, hogy a 
Ferencvárosnál is megvaló- 
sult mindez.”

! Gera Zoltán 293 mérkőzésen 72 gólt szerzett 
ferencvárosi pályafutása alatt

Három bajnoki címével, négy honi 
kupasikerével eleve alanyi jogon 
beírta magát a klub történetébe 
ifjabb Albert Flórián, akit gyakran 
mégis édesapjáról faggatnak. 
Ezúttal bizony így tettünk mi is, 
hiszen a legendák között a Császár 
is látható a stadion öltözőfolyosóján. 
A kis Flóri így jellemezte a látványt:

”Öröm és büszkeség, hogy apu is 
látható a felvételeken, a Fradinál 
mindig fontos volt a hagyomány 
ápolása. Jó látni a nagy öregeket is 
a falakon a modern stadionban.”

BOMBA JÓ, LENYŰGÖZŐ
Az Eb-re készülő Botka Endre 
valósággal lelkendezett a képek 
láttán:

”Bomba jó lett. Nagyszerűen 
sikerült a felújítás. Érzelmes, jó 
pillanatképekkel vannak tele a 
falak. Külföldön én még sehol nem 
láttam hasonlót. Szerintem kellő 
hatással lesz az ellenfelekre is 
a látvány.” 
Kapusunk, Dibusz Dénes is 
csatlakozott csapattársához, nála is 
egyértelműen pozitív a hatás:

”A megújított díszlet újabb lökést 
adhat a csapatnak. A meccsek 
előtti készülődésnél láthatjuk a 
közelmúlt sikereinek fotóit, újra 
átélhetjük a győzelmeket. Jó ötlet, 
hatékony megvalósítás, nekem 
nagyon tetszik.”
Válogatott középpályásunk, Sigér 
Dávid sem fukarkodott a dicsérettel: 

”Elképesztően látványosra 
sikeredett a felújítás. Amikor a 
Fradihoz igazoltam, már akkor 
lenyűgözött a stadion hangulata a 
falakon látható fotókkal, s ezt még 
fokozni lehetett. A képek pontosan 
visszaadják, milyen jelentős, nagy 
klub a Ferencváros, csodálatos 
szurkolótáborral. S persze azt is, 
hogy mi is korszakos csapattá, 
a klub történelmének részévé 
váltunk.”
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www.fradi.hu ! Botka Endrének nagyon tetszett, 
többször is végigsétált az új díszlet előtt48

TÖBBEZRES ADATBÁZISBÓL
A változás hátteréről, a 
kivitelezésről Igaz András, a 
stadiont üzemeltető Sportfive 
ügyvezető igazgatója beszélt 
magazinunknak:
– Az öltözőfolyosó újratapétázása 
egy éve fogalmazódott meg 
Kubatov Gábor elnök úr fejében. 
A cél az volt, hogy a korábbi 
képeket új élményekkel frissítsük, 
aminek az Európa-liga-szereplés 
és az újabb bajnoki cím remek 
apropót adott. Az előző fotók 
is örök emléket jelentenek, de 
a díszletet, akárcsak a stadion 
egyéb részeit, szükséges 
folyamatosan karbantartani. A 
járványhelyzet miatt el kellett 
halasztani a projektet, aztán 
az élet másként is közbeszólt: 
bejutottunk a Bajnokok Ligája 
csoportkörébe, s nem is lehetett 
kérdéses, hogy az ezt megörökítő 
képeknek is helyet kell szorítani. A 
FradiMédia munkatársai többezres 
adatbázisból válogatták ki a 
fotókat. Mi pedig megvalósítottuk 
a kigondolt tematikát. 
Természetesen a közelmúltról és 
a távolabbiról sem feledkeztünk 
meg, hiszen a Fradi legendás 
alakjai is láthatóak a falakon. Úgy 
gondolom, a Fradi-játékosok 
számára olyan inspiráló hangulat 
jött így létre, amely doppingolja 
őket a meccsek előtt vagy akár 
a félidőben is. Ugyanakkor úgy 
érzem, az ellenfél játékosai 
számára már a stadionba lépés 
pillanatában elég nyomasztó 
lesz látni, hogy a Ferencváros 
játékosai milyen szép sikereket 
értek el. Például, amiről más csak 
álmodhat, azt a Fradi elérte, 
Ronaldo és Messi ellen léphettek 
pályára nem is olyan rég. A 
játékosoktól és a stáb tagjaitól 
is csupa pozitív visszajelzést 
kaptunk, s gyakran észreveszem, 
hogy szívesen elidőznek egy-
egy fotó előtt. Számomra az új 
díszletnek tekintélyt parancsoló 
hatása van, s ami a legfontosabb, 
a Fradihoz méltó a külalak.

A munkálatokat egyébként 
tapasztalt külsős cég végezte, 
ők dolgoztak az Elek Gyula 
Aréna felújításán is, az meg 
szinte magától értetődő, hogy 
a munkatársak Fradi-szurkolók. 
Mindez a munkájukon és a 
végeredményen is meglátszott.

NEM LENNÉK ITT ELLENFÉL
A mindig frappáns Lipcsei Gábor 
masszőr így fogalmazta meg 
a képek hatását: ”Úgy vettem 
észre, ami persze nem véletlen, 
hogy az ellenfelek elsőként a 
mellékhelyiséget keresik fel a 
stadionban. Megértem őket, nem 
szívesen lennék ellenfél 
a Groupamában...”

A KÉPEK PONTOSAN 
VISSZAADJÁK, MILYEN 
JELENTŐS, NAGY KLUB 
A FERENCVÁROS, 
CSODÁLATOS 
SZURKOLÓTÁBORRAL. 
S PERSZE AZT IS, 
HOGY MI IS 
KORSZAKOS 
CSAPATTÁ, A KLUB 
TÖRTÉNELMÉNEK 
RÉSZÉVÉ VÁLTUNK

www.fradi.hu! Sigér Dávid az 50. bajnoki mérkőzését 
játszotta a zárófordulóban 49

FUTBALL #



A részletes játékszabályzat a

www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.

50www.fradi.hu ! A májusi számban megjelent kvíz helyes megfejtése: b, b, b. 
Nyerteseink: F. Etelka, T. Balázs, K. Dániel

# KVÍZ

1. A felsorolt legendás 
futballedzők közül ki 
vezette VVK-diadalra 
1965-ben a Fradit? 

Női kézilabdacsapatunk 
világbajnok játékosa, 
Angela Malestein
milyen nemzetiségű?

a: német

b: holland

c: luxemburgi

a: Dr. Lakat Károly  

b: Mészáros József

c: Csanádi Ferenc

A Fradi 2020–21-es 
keretéből, az alább 
felsorolt labdarúgók 
közül ki vett részt a 
2016-os franciaországi 
Eb-n is?

a: Botka Endre

b: Sigér Dávid

c: Lovrencsics Gergő

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

A megfejtéseket a fradikviz@fradi.hu
e-mail címre várjuk. 

Beküldési határidő: 2021. június 15.

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések mellett 

nevüket és telefonszámukat is tüntessék fel.

A helyes megfejtés beküldői között 

3 darab Bajnokcsapat 32 Fradi-sálat
sorsolunk ki.

A nyereményeket biztosítja:

Továbbra is örömmel 
és szeretettel invitáljuk 
önöket játékra, amelynek 
során havonta három 
kérdést teszünk fel, s 
aki mindháromra jól 
válaszolt, esélyes lesz 
a Ferencvárosi Torna 
Club által felajánlott 
ajándékokra. A klub 
címerével ellátott 
nyereményeket
a Fradi Shopban lehet 
majd átvenni. A lényeg 
persze, hogy a kvízjáték 
során újra megidézzük 
hagyományainkat, 
emlékezzünk nagyszerű 
sportolóinkra, szép 
sikereinkre, az agyunk 
pedig közben közösen 
a Fradi körül jár. Azaz 
játsszunk továbbra is 
együtt és örvendjünk 
közösen a csodának, amit 
úgy hívnak: Ferencvárosi 
Torna Club!

Jó szórakozást, kellemes 
időtöltést, hajrá, Fradi!

ELŐFIZETÉS / Z&F

ILYEN AJÁNLAT 
MELLETT

MÁS  LABDÁBA 
SEM RÚGHAT!

ZOLDESFEHER@FRADI.HU

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

06-20-666-7744

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

! Családja azért menekült Erdélyből Magyarországra, mert az édesapja 
nem akart a román hadseregben a magyarok ellen harcolni

Székely szülők gyermekeként és édesapjának köszönhetően fradistaként 
jött világra Nagy Feró, az idén Kossuth-díjjal kitüntetett énekes, színész, 
dalszövegíró, aki januárban ünnepelte 75. születésnapját. No meg mostanság  
a Fradi 32. bajnoki címét. A hagyomány folytatódik, a Beatrice frontemberének 
gyermekei ugyancsak rajonganak a Ferencvárosért. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

      NAGY FERÓ: 
BE VAGYOK OLTVA 
FRADIZMUSSAL!

A legemlékezetesebb Fradi-meccse 
is a Császárhoz kötődik?
Nagyon sok jó meccsét láttam Flórinak, 
ám a legemlékezetesebb mérkőzésem 
mégis az Anderlecht elleni, 1995. 
augusztusi, Üllői úti BL-selejtező-
visszavágó, amelyre Dalnoki Jenő vitt 
be Botond fiammal és Dörner Gyuri 
barátommal. A klubház teraszáról 
nézhettük, mekkora bravúrt visz 
véghez a Novák Dezső vezette csapat. 
Óriási szenzáció volt a Bajnokok 
Ligája csoportkörbe kerülni, akárcsak 
legutóbb a Rebrov-csapatnak is.
Mennyire elégedett a jelenlegi csapat 
játékával?
Nincs okom panaszra, megvan 
az újabb aranyérem, a magyar 
bajnokságot magasan uraljuk, immáron 
a nemzetközi szint a mérvadó, sok jó 
futballistánk van, közülük is Tokmac 
a legnagyobb penge.
Hogyan viselte a zárt kapus 
meccseket?
Nehezen, ez olyan, mint amikor az 
énekes tátog, azaz playbackről nyomja. 
Ahogy Döri, azaz a Kossuth-díjas 
színész, az Újszínház igazgatója, Dörner 
Gyuri mindig mondja, a Fradi-közönség 
egy gólt mindig befúj a hálóba. Még 
Óbudán, majd Kőbányán éltünk, akkor 
is jártunk a Fradi fellépéseire, most az 
a nagy vágyam, hogy a fiaimmal és az 
unokáimmal is megtehessem ezt. 
Be vagyok oltva fradizmussal is, 
a gyerekeken át pedig a klub szeretete 
örökkön örökké él minálunk.

ŐRBOTTYÁN, A KÖZÖS PONT 
FLÓRIVAL

Őrbottyán összekapcsolja Ferót a 
Császárral. Fiatal játékosként a későbbi 

aranylabdás klasszis onnan járt fel 
gyalog a fővárosba az edzésekre, 

utcát is neveztek el róla a Pest megyei 
kisvárosban, ahol most a zenész is él.

Emlékszik rá, mikor volt először Fradi-
meccsen?
Egészen pontosan nem, de arra igen, hogy 
a Kinizsi-korszakban vitt ki apám először a 
pályára, ő ugyanis hatalmas Fradi-drukker 
volt, tőle örököltem a klub szeretetét. 
Tőlem meg a két fiam. A kisebbik, Hunor 
Attila is szereti a zöld színt, ám különösen 
az idősebb, Botond lett őrült Ferencváros-
szurkoló. A világ végére is elkíséri a 
csapatot, járt például a bolgár–román 
határnál található, ”festői” Razgradban is, 
mivel a Ludogorec ellen szükségük volt 
a srácoknak a biztatásra.
A zenésztársadalomban mennyire 
téma a Fradi?
A Ricse-táborban is bőven akadtak 
zöld-fehér hívek, Deák Bill Gyula pedig 
köztudottan mindig Fradi-törölközővel lépett 
színpadra. Egyszer egy újságíró nem valami 
szépen beszélt a klubról, Bill ezért kapásból 
megfenyegette, hogy a mankójával kergeti 
hazáig a tiszteletlen embert.
Kinek a játékáért rajongott a csapatból?
Nálam mindig Flóri volt a király. Elegáns, 
zseniális csatár volt, hogy stílszerű legyek, 
muzsikált a lábán a labda. Nagyon örülök, 
hogy gyakran találkozhattam vele.
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FRADIZMUS #

! Állítása szerint focizhatott volna a Fradi ifiben, de a heti 5 edzést 
nem tudta összeegyeztetni a hölgy rajongókkal és a zenével

NAGYON SOK 
JÓ MECCSÉT LÁTTAM 

FLÓRINAK, ÁM 
A LEGEMLÉKEZETESEBB 
MÉRKŐZÉSEM MÉGIS AZ 

ANDERLECHT ELLENI, 
1995. AUGUSZTUSI, 

ÜLLŐI ÚTI 
BL-SELEJTEZŐ-

VISSZAVÁGÓ

A zenész idősebb fia, Botond és unokája, Patrik társaságában



# SPORT&EGÉSZSÉG 

54www.fradi.hu ! Június 6-án ünnepli 50. születésnapját Pinte Attila, aki 2000 és 2002 
között 72 mérkőzésen 12 gólt szerzett az FTC-ben

A FAL ADJA 
A MÁSIKAT
Egy térfélen az ellenféllel – a fallabda legegyedibb vonása ez. De míg ezt 
hamar meg lehet szokni, ahhoz már jóval nehezebb alkalmazkodni, hogy nem 
tudhatjuk, a következő pillanatban honnan érkezik a válasz. Bár épp ebben áll 
ennek a sportnak a szépsége... SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

SPORT&EGÉSZSÉG #

55 www.fradi.hu! Justin Haber labdarúgókapus, aki 2009 és 2011 között 33 
találkozón védett az FTC-ben, június 9-én tölti be 40. életévét

NINCS MEGÁLLÁS
A fallabda igazi rajongói rendre 
tapasztalják, hogy alig akad jobb 
kardióedzés ennél a mozgásformánál. 
Viszonyításképp: miközben egy átlagos 
testalkatú ember egy óra teniszezéssel 
körülbelül 500–600 kalóriát éget, 
a fallabda esetében ez az érték az 
1000 kalóriát is elérheti. A folyamatos 
futás és irányváltások, a kitörések, 
kitámasztások, ütések és a stabilan nagy 
tempó kombinációja jó hatással van a 
szívre, javítja a keringést, valamint a 
tüdőkapacitást, növeli az izomerőt és az 
izmok rugalmasságát, mindezt ráadásul 
folyamatos koncentrációs kényszer 
mellett. A rendszeres edzés hosszú távon 
serkentőleg hat a szervezet anyagcsere-
folyamataira, mely jobb közérzetet és 
gyorsabb regenerációs képességet 
eredményez. Néhány edzés elég ahhoz, 
hogy szemmel láthatóan izmosabbá és 
tónusosabbá váljanak a karok és a lábak.  
A squash emellett javítja a kéz-szem 
koordinációt, jó helyzetfelismerésre és 
gyors döntéshozatalra sarkall, aminek a 
hétköznapokban is hasznát vehetjük.

VIGYÁZAT, SÉRÜLÉSVESZÉLY!
Ahogy azonban a nagy intenzitás sok 
haszonnal kecsegtet, úgy komoly 
rizikót is hordoz magában – legalábbis, 
ha nem vagyunk elég körültekintők. 
A hirtelen irányváltások és a gyors 
helyzetváltoztatás meglehetősen igénybe 
veszik az ízületeket – a boka és a térd 
tájékán egyaránt. Így az edzés során 
könnyen szenvedhetünk el rándulást vagy 
húzódást, és ehhez még különösebb 
túlsúly sem kell. Ezért elengedhetetlen 
az alapos bemelegítés, mellyel 
átmozgathatjuk és megfelelő hőfokra 
hozhatjuk az addig merev végtagjainkat. 
Az általános iskolából jól ismert 
gimnasztikai gyakorlatok mellé iktassunk 
be egy-egy nyújtó mozdulatsort is, hogy 
ízületeink se sokként éljék meg az előttük 
álló 30–60 percet. Ha ezt nem spóroljuk 
meg, játék közben tényleg csak a labdára 
kell figyelnünk: olyannyira, hogy a végén 
csak azt vesszük majd észre, mennyire 
elfáradtunk – kellemesen. 

Ahogy egyre magasabb fokozatba 
kapcsoltak a hétköznapok s egyre 
kevesebb időnk maradt megdolgoztatni 
a testünket, úgy éledt fel az igény olyan 
megoldásokra, melyek tökéletesen 
kielégítik a mai társadalomban oly’ 
elfogadott ”gyorsan sokat” elvet. 
Márpedig a tenisz falak közé szorított, 
ezzel együtt pedig elképesztő tempóra 
képes válfaja éppen ilyen. Az akár 280 
km/h sebességgel faltól falig száguldani 
képes labda ugyanis rövid idő alatt 
nagyon komoly munkára készteti 
a testet és az elmét egyaránt.

NEM AZ URAK SPORTJA
A squash néven befutott fallabdázás a 
tenisszel nagyjából egyidős. Az elmúlt 
évszázadban hol nagyobb, hol kisebb 
népszerűségnek örvendett, azonban 
az iránta támasztott kereslet az utóbbi 
évtizedben magasan konzerválta 
magát. Ebben nagy szerepe van az 
infrastruktúra ugrásszerű fejlődésének. 
Míg korábban kevés, ezzel együtt borsos 
áron kínált terem állt rendelkezésre, 
mára a legtöbb edzőterem helyet adott 
házon belül a fallabdának. Ennek hála 
egyre többen próbálják ki a három fal 
közé szorított ütős mozgásformát – 
majd aztán maradnak is mellette. De jót 
tesz a squash renoméjának az a tény is, 
hogy nagyon univerzális: amellett, hogy 
minden korosztály számára ajánlott, 
a rendelkezésre álló szabadidőhöz 
hangolható az edzés intenzitása. Ezért 
is becézik sokszor menedzsersportnak, 
hiszen időszűkében relatíve rövid etapok 
alatt is karban tudjuk vele tartani a testet.  

AZ AKÁR 280 KM/H 
SEBESSÉGGEL 
FALTÓL FALIG 
SZÁGULDÓ LABDA 
RÖVID IDŐ ALATT 
NAGYON KOMOLY 
MUNKÁRA KÉSZTETI 
A TESTET ÉS AZ ELMÉT



ELKÉSZÍTÉS
A húsról lefejtjük a hártyákat 
és az inas részeket, 
megtörölgetjük, a mustár, 
a borókabogyó és a bors 
keverékével alaposan 
bedörzsöljük, bele is 
lapogatjuk a fűszereket. Kb. 
akkora tálba, amekkora a hús, 
beleöntjük az olajat, a combot 
körben belemártogatjuk. 
Lefedjük, és 3-4 napig 
hűtőben pácoljuk, naponta 
megfordítjuk.
A készítéskor a szalonnát 
vékony csíkokra vágjuk, 
a pácból kiemelt húst 
megtűzdeljük vele, és sózzuk. 
Serpenyőben, forró zsíron 
körben átpirítjuk, majd öblös, 
lefedhető sütőedénybe 
tesszük.
A serpenyőben, a 
visszamaradt zsiradékon 
a felszeletelt zöldségeket 
néhány percig pirítjuk, azután 1 
dl vízzel felöntjük. Az elősütött 
hús mellé szedjük, hozzáadjuk 
a babérlevelet, a kakukkfüvet, 
a fahéjat, a 2 dl bort, és 
170 fokra előmelegített, 
légkeveréses sütőben, lefedve 
kb. 2 órát sütjük, közben 
egyszer megfordítjuk.
Amikor megpuhult a hús, a 
zöldségek harmadával együtt 
a mártásból kiemeljük. A 
maradék szószt botmixerrel 
pürésítjük. A félretett 
zöldséget, a paradicsomot, a 
megmaradt bort, a citrushéjat 
hozzáadjuk; ha túl sűrű lenne, 
önthetünk még hozzá kevés 
vizet, illetve sóval, borssal 
ízesíthetjük. Visszatesszük 
a vaddisznócombot is az 
edénybe, és szabad tűz fölé 
téve rotyogtatjuk. Időnként 
a hús tetejét a szafttal 
meglocsoljuk, és addig 
hagyjuk, amíg a mártás jó sűrű 
nem lesz.

HOZZÁVALÓK 
(4–6 SZEMÉLYRE):
+  1,2 kg kicsontozott 

vaddisznócomb
+  2 csapott evőkanál mustár
+  1/2 teáskanál őrölt bors 
+  4-5 szem borókabogyó 

mozsárban megtörve
+  3 evőkanál olaj
+  10 dkg füstölt szalonna
+  2 evőkanál mangalicazsír
+  só
+  2-3 sárgarépa
+  1-2 fehérrépa
+  1 kisebb zeller
+  1-2 zöldpaprika
+  1 nagyobb vöröshagyma 
+  1 teáskanál morzsolt 

kakukkfű
+  2-3 babérlevél
+  1 fahéjrúd
+  2 + 1 dl malbec bor
+  1 evőkanál sűrített 

paradicsom
+  1 citrom vagy narancs 

reszelt héja

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 3,5 óra + a pácolás
NEHÉZSÉG: nehéz

EGYBEN SÜLT 
VADDISZNÓCOMB 
ZÖLDSÉGEKKEL

# RECEPT 

56www.fradi.hu ! Az idei NB I 3. legjobb egyéni teljesítménye az InStat
adatai alapján Tokmacé lett 407 ponttal (FTC–Paks 5-0)

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:  1,5 óra + hűtési idő
NEHÉZSÉG: könnyű

SZŐLŐS-VANÍLIÁS
POHÁRDESSZERT

HOZZÁVALÓK 
(4 SZEMÉLYRE):

A VANÍLIAKRÉMHEZ:
+ 15 dkg mascarpone 
+ 1 dl habtejszín
+ 1 teáskanál vaníliakivonat
+ 1 evőkanál porcukor
+  1 pici csipet só

A SZŐLŐS MOUSSE-HOZ:
+  20 dkg kékszőlő 

leszemezve
+ 75 ml víz
+  1 evőkanál frissen facsart 

citromlé
+ 6 dkg cukor
+ 3 zselatinlap
+ 1 dl habtejszín
+ 1 tojásfehérje

ELKÉSZÍTÉS
A mascarponét a cukorral, 
a sóval és a vaníliával gépi 
habverővel jól kikeverjük, 
hozzáadjuk a tejszínt, és 
további 1 perc alatt kilazítjuk 
vele a krémet. A poharakba 
osztjuk és hűtőbe tesszük.
A mousse-hoz a zselatint a 
csomagolásán lévő utasítás 
szerint beáztatjuk. A szőlőt 
a vízzel, a cukor felével és a 
citromlével addig rotyogtatjuk, 
amíg a szőlőszemek meg 
nem repedeznek (3-4 perc). 
Botmixerrel pürésítjük, 
majd szitán átpasszírozzuk. 
A kinyomkodott zselatint 
felolvasztjuk benne, és 
hűlni hagyjuk. Hűtőbe téve 
megvárjuk, amíg zselésedni 
kezd. A tejszínt magában, a 
tojásfehérjét pedig a maradék 
cukorral habbá verjük. Először 
a kemény tejszínhabot, utána 
a tojásfehérjét forgatjuk a 
zselésedni kezdő szőlőhöz. A 
poharakba osztjuk, és legalább 
2 órára hűtőbe tesszük.

RECEPT #

57 www.fradi.hu! Tokmacon kívül csak korábbi játékosunk, a paksi
Bognár István tudott 400 feletti InStat-indexet produkálni
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# FUTBALL

! NB I-es gólkirályunk, Vágó Fanny az idei bajnokságban
három mesterhármast is jegyzett

      IDÉN IS
DUPLÁZHAT
A NŐI FOCICSAPAT

Sorozatban hatodszor hódította el a Magyar Kupát 
a Ferencváros női labdarúgócsapata, miután a 
döntőben 5-1-re legyőzte az Astrát. A mérkőzés 
második percében Zlidnis öngóljával még az ellenfél 
szerzett vezetést, de aztán a zöld-fehér lányok az 
ellenfél kapujába is lőttek öt gólt, így a mérkőzés 
vége nagyon sima lett.
A döntő a bajnokságban is meglesz, s szokás szerint 
az MTK az ellenfelünk. Azzal a különbséggel, hogy 
ezúttal várhatóan az MTK nyeri az alapszakaszt, 
hiszen két fordulóval a szezon vége előtt – 
lapzártánkkor – a kék-fehérek négy ponttal vezettek 
előttünk.
– A magyar bajnoki rendszer jellege miatt a 
csapat és a stáb valamennyi tagja tudja, hogy az 
egész évben az utolsó meccsek, a bajnoki döntő 
összecsapásai a legfontosabbak. Mivel a végén 
dől el minden, a lejáró szerződésű játékosok is az 
utolsó két hétben tudják megmutatni, hogy milyen 
teljesítményre képesek – emelte ki Dörnyei Balázs 
vezetőedző.
Ha meglesz a bajnoki cím, akkor komoly 
szervezőmunka következik a Ferencváros női 
csapatánál, hogy akit szeretnének, meg tudják 
tartani, aki pedig eligazol, azt tudják pótolni. 
Érdeklődésből nincs hiány. Ugyanígy keresni fognak 
azok helyett is másik játékost, akik nem ütötték meg 
a mércét.
– A lényeg, hogy amire július első hetében 
elkezdünk újra dolgozni, addigra összeálljon a 
csapat – mutatott rá Dörnyei Balázs.
A vezetőedző a lehetséges BL-esélyekről csak 
annyit mondott, hogy változott a lebonyolítási 
rendszer – a legjobb 16-ig egyenes kieséses szakasz 
lesz –, és nem tudni, hogy ez kinek kedvez majd. Azt 
sem lehet tudni, hogy mivel női szinten elképesztő 
mértékben megnőtt a BL díjazása, mely klubok 
kezdenek komolyan befektetni a női labdarúgásba. 
A Fradi mindenesetre egyelőre tisztességgel 
felkészül a bajnoki döntőre, s ha megvan az 
aranyérem, akkor mindent megtesz a sikeres 
nemzetközi szereplésért is.

SZÖVEG: BORSODI ATTILA
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ZÖLD SZALON #

! Legutóbb 2003-ban tudtuk kiütéssel hazaküldeni a Győrt, 
akkor 44-31-es vereséggel távoztak a Népligetből

IDELENT ÉS ODAFENT
A majdnem fél évig zárt kapuk megnyitásával végre 
a ”kilencedik szektor” is újra benépesülhetett az Elek 
Gyula Arénában! Aki esetleg nem tudná, ez az a híres-
neves szeglete a csarnoknak, amelyben a szurkolók 
akkor kezdik skandálni, hogy ”kilenc, kilenc, kilenc”, 
amikor kézilabdázóink kilencgólos vezetést szereznek. 
Ők azok, akik nem tízet számolnak az ellenfélre, 
hiszen az olyan szokványos. No meg azok is ők, akik 
a mérkőzéseken transzparenssel tisztelegnek a tavaly 
elhunyt, egykori kiváló kapus, későbbi Fradi-vezető 
Hemela Zsolt, ”Zsoci” emléke előtt. Ez is mutatja, 
igazi szívemberek; a május 1-jei újranyitás és 
újjászületés után olyan kitörő örömmel 
üdvözölték egymást és a többi régi, 
kedves, ismerős arcot, mintha 
háború után találkozhattak volna a 

”szentélyben”.
Akárhogyan is készültek 
azonban rá, a Siófok elleni, 
első, nézők előtt rendezett 
meccsen nem számolhattak 
kilencig. A következő 
alkalom még kevésbé 
ígérte, hogy felharsanhat 
a hat hónapja nem hallott, 
nem skandált rigmus, 
ugyanis a Győr érkezett 
vendégségbe. Amelyet hét 
góllal kellett volna verni, hogy 
a februári, idegenbeli 27-33 
után az egymás elleni eredmény 
nekünk kedvezzen, és remélhetőleg 
eldöntse a bajnoki címet is. Ez persze 
inkább puszta matematikai kalkulációnak 
tűnt, mintsem valós esélynek. Aztán láss csodát: 
a 40. percben felcsendült a ”kilenc, kilenc, kilenc”! 
Az FTC ugyanis 22-13-ra húzott el a világ legjobb 
klubcsapataként számontartott vendég ellen, majd 31-
22-es, egészen valószínűtlen diadalt aratott.
A mérkőzésről és annak hőseiről természetesen 
olvashatnak a Zöld & Fehérben, a női kézilabdás 
rovatban, e helyütt ezért inkább azt emeljük ki, hogy 
a mögöttünk hagyott, lidérces hónapok után micsoda 
kegyben részesítette a Ferencváros híveit – és az őket 
eddig nélkülöző sportolóit – a sors.

A Győr feletti 31-22 korszakos csoda. A feledhetetlen élményt a csapat ráadásul megoszthatta a szurkolókkal.

2020. november 4-én, a Juventustól elszenvedett 
4-1-es futball BL-vereség után kissé kedélyvesztetten 
indultam haza a Puskás Arénából; ha akkor valaki azt 
mondja, örüljek ennek is, mert fél évet kell várnom arra, 
hogy legközelebb szurkolókkal benépesített lelátókat 
láthassak, valószínűleg hitetlenkedve legyintek. Pedig 
így történt. Azt gondoltuk, a mi életünkben ilyesmi 
be sem következhet; a világháborúk és -járványok 
kora lejárt. Hogy e nézetünket, elbizakodottságunkat 
alapjaiban rengette meg, borította fel a pandémia, 
az legalább akkora trauma volt, mint maga a 

koronavírus terjedése. Mégis átvészeltük 
valahogy, ezt is, azt is. És májusra 

újjászülettünk! Pályafutásom egyik 
legemlékezetesebb interjúja jutott 

eszembe, amelyben Rudas Feri 
bácsi arról mesélt nekem, amikor 

Budapest szovjet megszállása/
felszabadítása (mindenki 
válassza ki a szívének 
megfelelőbb verziót, itt 
nem célunk a történelmi 
igazságtétel) után az első 
útja az Üllői útra vezetett. 
Fogalma sem volt róla, ki, 
mi vár rá, de határtalan 

örömmel nyugtázta, hogy 
a pálya és a csapattársak 

is sértetlenül megúszták az 
ostromot.

Afelől ezúttal senkinek nem 
lehetett kétsége, hogy az Elek 

Gyula Aréna áll, de minden más csupa 
lélekemelő meglepetés volt. A Győr feletti 

31-22 pedig korszakos csoda. A feledhetetlen 
élményt a csapat ráadásul megoszthatta a 

szurkolókkal – ugyanezen a napon a női focisták 
megnyerték a Magyar Kupát, és a férfi labdarúgóknak 
is megadatott, hogy utolsó hazai mérkőzésükön 
együtt ünnepeljék a drukkerekkel a már korábban 
megszerzett bajnoki címet.

Több okból is hálásak lehetünk hát azoknak, akik éltetik 
és szeretik a Ferencvárost. 
Idelent és odafent.



60www.fradi.hu

# A HÓNAP FOTÓJA 

! Lovrencsics Gergő kétszer, Böde Dániel és Gyömbér Gábor 
1-1 alkalommal akasztott az Albert-szobor nyakába bajnoki sálat 61 www.fradi.hu

A HÓNAP FOTÓJA #

! A 2016-os bajnoki cím után Gyömbér Gábor még egy 
odatámasztott létrán mászott fel a sállal a Császárhoz



62www.fradi.hu ! Június 23-án ünnepli 30. születésnapját hokisunk, Somogyi Balázs,
aki 18 gólt és 15 gólpasszt jegyzett az idényben

# TECHNIKA

Legfrissebb összeállításunkat már a nyár jegyében készítettük el. Kiválogattuk ne-
ked a legstílusosabb és a legjobb dizájnnal megtervezett vízálló eszközöket. Hidd el, 

jól jönnek majd a parton! ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

VÍZTŐL EDZETTEK

STAND UP!
Deszkán állva evezni nemcsak remek testedzés,
de meditatív, stresszlevezető mozgásforma is.
A folyamatos egyensúlyozással a gerinc tartóizmait 
is mozgósítjuk. Ha kicsit elfáradtál, csak foglalj helyet 
a széles deszkán! Az új hobbi lehetőséget nyújt arra 
is, hogy jobban megismerjük kis hazánk vadregényes 
folyóit, holtágait és tavait.

TAHE OUTDOOR BEACH CROSS
STAND UP PADDLE DESZKA
259 990 FT

DECATHLON.HU

STÍLUS ÉS ÉLETMÓD
Az éves orvosi rutinvizsgálatokat ugyan nem helyettesíti, 

de például a vér oxigéntelítettségéről is tájékozódni 
tudunk. Új alvásalkalmazása segít elérni a pihenési 

céljainkat. A napi sporttevékenységünk figyelemmel 
kíséréséhez és annak pontos méréséhez szintén 

segítségünkre lesz az okosóra.

APPLE SERIES 6 OKOSÓRA
159 990 FT

APPLE.COM

63 www.fradi.hu! Hétszeres bajnok hokisunk, egyben utánpótlásedzőnk, 
Pindák László június 27-én ünnepli 50. születésnapját

TECHNIKA #

ZENE A FÜLEINKNEK
Amilyen kicsi, olyan meglepő hangzással bír ez a 
vízálló hangszóró. Extra erős és tartós karabinerklippel 
szerelték fel, így könnyen rögzíthető. A beépített 
zaj- és visszhangszűrő kristálytiszta hívásokat biztosít 
egy gombnyomással. Hogy ne legyen olyan könnyű a 
választás, kilenc szín közül csemegézhetsz.

JBL CLIP3 BLUETOOTH HANGSZÓRÓ
17 999 FT

EXTREMEAUDIO.HU

BIZTONSÁGBAN
A nyári csónaktúrák legfontosabb kelléke a minden 
fontos dolgot elnyelő, vízálló, strapabíró, kemény táska. 
Kényelmes fogása, vállpántos használata megkönnyíti a 
ki- és beszállást, ami a mozgó hajón nem elhanyagolható 
tulajdonság.

HELLY HANSEN
OCEAN DRY BAG L
16 990 FT

HELLYHANSEN.COM

ÁLLATI JÓ
Ezeket a vicces békalábakat, avagy uszonyokat 

strandoláshoz, melegtengeri búvárkodáshoz fejlesztették 
ki. Nagyobb felülete miatt javítani lehet vele a lábtempón, 

mivel segít megfelelően ellazítani a bokát, és könnyebb 
vele úszni.

CRESSI SUB RONDINELLA
BÚVÁRUSZONY

8300 FT

AQUANAUTA.HU



VAN TÜZED?
Jó kérdés, hogy melyik célközönséget szólítja meg az 
USB-töltős, teljesen szél- és vízálló öngyújtó. A jópofa 
és csendes kütyü biztosan ott lapul a pecások, vadászok 
zsebében is, de szinte bárkinél eljöhet a pillanat, amikor 
jó, ha kéznél van a 600 fokos lánggal égő gyújtó.

BASIC NATURE
ÖNGYÚJTÓ
11 590 FT

NOMADSPORT.EU

MEGFONTOLT LUXUS
A piros órák iránti rajongásunk nem új keletű dolog. Ez a 
sportos, szilikonszíjas modell 50 méterig vízálló, vagyis 
nyugodtan merülhetünk vele! Élénk színe miatt még a 
hajóról is látják majd, merre járunk a mélyben.

ARMANI EXCHANGE
ENZO – AX1837 KARÓRA
85 900 FT

ORA-WEBSHOP.HU

”PARTI” ARC
Ez a drón szó szerint egy teljesen új szintre emeli 
a felfedezés élményét, ugyanis amilyen jól repül, 

pont olyan jól úszik is.

SWELLPRO
SPLASHDRONE 3+ DRÓN

2195 €

SWELLPRO.COM

PARTI” ARC
Ez a drón szó szerint egy teljesen új szintre emeli 
a felfedezés élményét, ugyanis amilyen jól repül, 

pont olyan jól úszik is.

SWELLPRO
SPLASHDRONE 3+ DRÓN

2195 €

SWELLPRO.COM

64www.fradi.hu ! A 2020–21-es NB I-es szezon 33 fordulójából 9-szer lett ferencvárosi 
labdarúgó a forduló legjobbja, de mindenki csak egyszer

# TECHNIKA

A NAGY MÉLYSÉG
Van az a mélység, tudás és rutin, amikor már készen 
állunk a víz alatti képek megörökítésére. Megnövelt, 31 
méteres (IPX8) vízállóságával még a legelhivatottabb 
könnyűbúvárok is kattintgathatnak a vízálló tok felhelye-
zése nélkül.

PANASONIC LUMIX
DC-FT7EP-D VÍZÁLLÓ
DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP
123 290 FT

BESTMARKT.HU

JAMPISÁG
A 80-as évek Miami Vice szériája inspirálta 

napszemüvegfazonok a mai napig töretlenül hasítanak, 
mert a vagány, mégis komfortos eleganciával tervezett 
modellek minden szetthez jól passzolnak. Ha bevállalós 
vagy, akkor a póló, zakó, szövetnadrág kombót párszor 

azért beveted ezzel a napgéppel.

DOLCE & GABBANA
0DG6147_501_6E_030A

NAPSZEMÜVEG
64 000 FT

OPTIC WORLD

RELAX!
Akkor sem kell lemondanod a vízi világ csodáiról, ha ép-
pen nem vagy nagy úszó, ugyanis a búvármaszk beépí-

tett légzőcsöve lehetővé teszi a természetes légzést a víz 
alatt is. A 180 fokos látómezőnek köszönhetően tisztán 
látsz majd, ergonómiai részei pedig megakadályozzák 
kilégzéskor a bepárásodást. Ha egyszer kipróbáltad a 

snorkelinget, az arccal lefelé pihenés és az úszás is telje-
sen új élménnyé válnak.

DIVE PRO BELLA LÉGZŐCSÖVES BÚVÁRMASZK
9790 FT

SPORTISIMO.HU

65 www.fradi.hu! Tokmac, Frimpong, Mak, Heister, Isael, Dibusz, Zubkov, Boli és Haratin
volt idén a forduló legjobbja az InStat rendszerében

TECHNIKA #



66www.fradi.hu ! Labdarúgóink 1922-ben játszottak először olasz földön, akkor
a Spezia vendégeként 3-1-re győztek Nikolsburger I góljaival

# SZABADIDŐ

Ma már nem csupán egy lelkes úti beszámoló vehet rá minket, hogy utazzunk. Egy 
olvasmányélmény, egy különleges hang vagy a mozgókép csodájában megpillantott 
táj is rábírhat arra, hogy felkerekedjünk. Mindegy, hogy száz évvel korábbi vagy mai 
az élmény, a hangulat – beindíthat valamit, ami miatt oda akarunk jutni. Különböző 

úti célokhoz válogattunk inspirációt. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

ELREPÍT
A FANTÁZIA

OLASZORSZÁG 

Könyv: A 18. században Frankfurtból 
Itáliába utazni, ráadásul egyedül és nőként, 
életveszélyesnek számított. Mégsem tehet 
mást olasz kereskedő apja halála után a fiatal 
Luisa. Miközben helyét keresi a világban, 
észrevétlenül utazásra csábítja olvasóját. 
Helena Marten A citromkert című művében 
finoman rajzolja meg a tájat, a citromligetet,
a dallamos olasz nyelv pergését. S bár 
kétszáz évvel korábbi a miliő, nem csalódik 
senki, aki ezt szeretné tetten érni valamelyik 
olasz városkában.

Film: Olasz vízi város, abból is az egyik 
legszebb – ez A velencei kurtizán helyszíne. 
A cölöpökre épült, lagúnás, gondolás 
Velence egyszerre enged a szabadosságnak 
és a szigorú erkölcsöknek. Veronica és 
Marco szerelme csak úgy teljesedhet be, 
ha a lány kurtizán lesz, az érdekházasság 
ugyanis mindenekfelett áll. Olybá tűnik, hogy 
a város csak díszlet. Csakhogy egy idő után 
azért szeretnénk látni, hogy felidézhessük 
a régmúlt pillanatait, hogy a hídról lehajoló 
karcsú alakok újra éljenek – ha másképp 
nem, hát bennünk. 

Zene: Olaszországban Giorgia az önálló, 
tudatos, de érzelmes nő hangja. E Poi című 
számával vált ismertté, majd jött a Come 
Saprei – és a rádió kívánságműsorában 
csak őt kérték. Ha egy kicsit is 
elbizonytalanodnánk, hogy szükségünk 
van-e az utazásra, vagy hogy az úti célunk mi 
legyen, hallgassuk meg őt! A zene nyelvén 
mondja el, miért kell dél felé vennünk
az irányt. 

67 www.fradi.hu! Az 1912-es, első britanniai meccsén, Londonban 3-2-re nyert a Fradi
a Woking ellen Koródy Károly góljaival és egy öngóllal

SZABADIDŐ #

NAGY-BRITANNIA 

Könyv: A századfordulós London a helyszíne 
Priya Parmar Vanessa és Virginia című 
regényének. A Bloomsbury negyed akkoriban 
zöld és bohémnak számító környék volt, 
Virginia Woolf és Vanessa Bell, a híres 
testvérpár lakhelye. Kevés olyan város akad, 
ahol a történelem szépségét, filozófiáját, 
küzdelmeit az épületek, homlokzatok, parkok 
úgy őrizték volna meg, mint Londonban. 
Inkább az a furcsa, hogy modern ruhákban 
sétálunk és autóba ülünk ott, ahol annak 
idején csak konflis járt. Két kalapos hölgy – 
ma sem bizarr a látvány. Eredjünk utánuk! 

Film: Nagy-Britanniát az angol reggelinél, 
a bricsesznadrágnál és az örökös esőnél 
jobban jellemzi a szürkeállomány kattogása, 
hiszen ez a feltalálók, az újítók, a tudósok 
hazája. Morten Tyldum Kódjátszma című 
filmjében annak az Alan Turingnak állít 
emléket, aki a második világháborúban 
feltörte az Enigmát. Amikor épp nem az 
elmés szerkezeten töri a fejét, csipetnyit 
abból is meglátunk, milyen ez a világ: zöld
a fű, tiszták az utcák, távolságtartók a házak. 

Zene: Dobolni a ritmust, térden verni, lépni 
és topogni – ez a Bellowhead. Az angol 
népi zenekar több mint húsz hangszeren, 
többek közt angol dudán, oboán, trombitán, 
de még szenes vödrön is veri a tamtamot. 
Fergeteges zenével idézik fel az ország 
táncmulatságainak hangulatát. London Town, 
Roll Alabama, Broadside – csak néhány a 
slágereik közül. Ha hallgatni kezdjük őket, 
úgysem lehet abbahagyni. 



# SZABADIDŐ

68www.fradi.hu ! A Real Sociedad 6-1-es legyőzésével indította a Fradi az 1914-es évet, 
egyben ez volt az első spanyolországi fellépése

SPANYOLORSZÁG 

Könyv: Mire az ezeroldalas nagyregény végére 
érünk, menthetetlenül Spanyolhon rabjaivá 
válunk. Almudena Grandes Megdermedt szív 
című regénye nem a paellától igazi, hanem mert 
belülről és őszintén mesél a nemzeti identitásról, 
az emigránslétről, a 20. századi spanyol 
történelem bonyolultságáról. A táj mesés, a 
titkok sötétek, ha nem volnának történetek, azt 
hinnénk, a táj és a kultúra betemeti azt, amit 
a történelem kifeszített. S ha azt várjuk, ez a 
szenvedély földje, ebben sem fogunk csalódni. 

Film: A súlyok és a megpróbáltatások alól 
egészen másképp szabadul egy korunkbeli 
alkotás. Woody Allen Vicky Cristina Barcelonája 
Madrid ellenpólusa. Igazából itt is idegen a 
nézőpont, két amerikai turistalány szemével 
fedezhetjük fel a katalán várost. Elég néhány 
snitt a Güell parkból, s már tudjuk, hogy Gaudí 
szent helye ez, s nem lesz elég, hogy full 
HD-ben csodáljuk meg a színeket, formákat. 
Tapintani akarjuk! 

Zene: Juan Magán muzsikája pont az az 
életzene, amely elektronikusan próbálja 
meghekkelni az eredeti latin zenei világot. Ha 
valami frissre, szétszórtra vágyunk, ezt hallgatva 
hangolódjunk Spanyolország modernitására. 
Beülhetünk ugyan egy tradicionális estre, de 
azért a mai fiatalok már ezen nevelkednek. 
Hagyjuk, hogy a tengeri szél új fuvallatot 
hozzon, lássuk a modern, multikulti városok 
arcát is. 

SZABADIDŐ #
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! 1922 júliusában láthatta először svéd közönség az FTC-t, amikor 
a stockholmi válogatott ellen mérkőzött meg háromszor is

SVÉDORSZÁG 

Könyv: Ha borzongásra vágyunk, vegyünk 
kézbe egy svéd krimit, mondjuk Johan 
Theorin A falon túl című regényét. Anyja 
szülei Öland szigetén éltek, az író regényei 
itt játszódnak, különböző évszakokban. 
Imádja ezt a békés, festői szépségű szigetet, 
azt sem bánja, ha rendre gyilkosságok 
kapcsolódnak hozzá, mint ahogy ebben 
a művében is: egy hatéves kisfiú tűnik 
el nyomtalanul, s húsz év múlva egy 
csomagban megérkezik a fél pár szandálja. 
Ne higgyük azt, ha Svédország, akkor 
sötétség és hó lesz az állandóság része. Itt is 
van nyár, nem is akármilyen. 

Film: Gárdos Péter alkotása, a Hajnali láz 
is elárul ezt-azt a skandináv országról. 
A második világháború után több 
koncentrációs táborból ide hoznak gyógyulni 
túlélőket, így Gárdos Miklóst is. A súlyos 
tüdőbeteg fiatalember 117 ugyancsak 
túlélő magyar lánynak ír levelet: szerelmet, 
feleséget keres. Miközben leveleznek, 
az ország is szép lassan megjelenik, két 
nézőpontból, a kiválasztott lányéból 
és a fiúéból, s megismerjük a végtelen 
erdőrengetegeket, a fagyot, hideget, a tiszta 
levegőt, a tengerek és vizek páráját. 

Zene: Zenei motivációnkat az ország iránt
az Esbjorn Svensson Trio muzsikájával 
erősítsük. Semmi északi szélre vagy gyenge 
napfényre ne számítsunk. A lélekből áradó 
ritmus és dallam hatására a fjordok, öblök, 
hullámok erőteljesebben vonzanak majd.
Aki szereti a vonósok mély, öblös hangját, 
nem fog csalódni. 



# SZABADIDŐ
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! Első görögországi meccsén 4-2-re győzött a Fradi az Olimpiakosz 
ellen 1927-ben Kautzky 2, Kohut és Szedlacsik 1-1 góljával

GÖRÖGORSZÁG 

Könyv: Madeline Miller Akhilleusz dala 
című regénye a trójai háborúba vezeti el 
olvasóját. Egyvalami nem változott a mitikus 
események óta: aki belemerül a történetbe, 
vágyakozni fog a helyszín után, mint 
Odüsszeusz Ithaka után. Mert képtelenség, 
hogy ne vegyük szemügyre a tengert, 
ne keressünk ókori nyomokat, a görög 
félistenek, istenek nyomát szülőföldjükön. Az 
amerikai írónő modern, mégis időutazásra 
csábító sorai úgy elevenítik fel Parisz és 
Helené szerelmét, hogy azonnal csomagolni 
és utazni szeretnénk. 

Film: Akit kevésbé vonz a pátosz, nézze meg 
Donald Petrie művét, a Görögbe fogadva 
című vígjátékot: éppen azt a hangulatot 
ragadja meg, ami egy önmagánál többet adó 
nyaralás titka. Georgia, a görög származású 
amerikai idegenvezető szülőföldjére utazik. 
Legnagyobb bosszúságára azonban 
csoportjának tagjait nem nagyon érdekli a 
mediterrán ország történelme és gazdag 
kultúrája, leginkább a tengerparton süttetik 
a hasukat. Végül szép lassan ráveszi őt a 
közeg, hogy engedje el magát. Amint ez 
megtörténik, lesz szerelem, boldogság és 
nyaralás. A kultúráról, gasztronómiáról és 
természeti látnivalókról nem is beszélve. 

Zene: Mit töltsünk le a telefonunkra? Mondjuk 
Natasa Theodoridout. A görög énekesnő lírai 
dalai finomhangolások az azúrkék vízhez, a 
selymes homokhoz, a szikrázó napsütéshez. 
Hazájában olyan népszerű, hogy mindhárom 
lemeze platina lett, és úgy tartják számon, 
mint az első számú női énekesnőt. 

SZABADIDŐ #
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! 2020 októberében a dán Esbjerg otthonában, 8 játékosát nélkülözve
tudott nyerni női kézilabdacsapatunk a Bajnokok Ligájában

DÁNIA

Könyv: A maga nemében egzotikus ország. 
Túl hamar róják fel neki, hogy keveset süt 
a nap, sokszor ködös, esős, borús vagy 
egyszerűen csak sötét... Ha meg akarjuk 
találni különlegességét, üssük fel David 
Ebershoff könyvét, A dán lányt. Filmváltozata 
nemrég az Oscar-díj-átadón tűnt fel, a 
mellékszereplőnek járó aranyszobrocskát 
Alicia Vikander szorongathatta. Ha 
Koppenhágába mennénk, mindenképp 
olvassuk el az 1926-ban játszódó történetet. 

Film: Nehéz választani, hogy a groteszk 
humor vagy a kevésbé ismert történelem 
bontakozzon ki a dán tájban. Nikolaj 
Arcel filmje, az Egy veszedelmes viszony 
megtörtént eseményeken alapuló történet 
meséje. A 18. században az elmebeteg VII. 
Keresztély király egy német orvost fogad fel 
maga mellé, akibe felesége beleszeret. Hiába 
vezérli őket a jó szándék, a felvilágosodás 
eszméje, a mellőzött és elégedetlenkedő 
irigyek bosszúja utoléri őket. Ha azt hisszük, 
Dániában másképp végződhet egy ilyen 
intrika, mint máshol, akkor nézzük meg
a filmet, s közben csodáljuk a tájat... 

Zene: Elvarázsolódni mindenesetre 
Agnes Obel zenéjét ajánljuk. Tisztaságát, 
harmóniáját ez a kis ország boldogan mondja 
magáénak. A kislány orosz édesanyja vitte 
a zenét a házba, szívesen játszott Bartókot. 
Tőle tanult meg zongorázni és tőle hallott 
egy nagyon fontos gondolatot: ”Csak azt 
játsszam, ami tetszik, amit szeretek. Ha 
egy zene nem érint meg, engedjem el, nem 
mindenért kell rajongani, mindenki másért 
van oda...” 



# ÖRÖKZÖLD

72www.fradi.hu ! Kapus, sapkát hord és gólt szerzett 11-esből. Lehetne 
Szűcs Lajos is, de Gulyás Gézának ezek előbb voltak a jellemzői

Van az úgy néha, hogy valakinek három perc is elég, hogy beírja magát a magyar 
futballtörténelembe… Gulyás Géza (aki, ha élne, mostanában ünnepelné 90. 
születésnapját) azon kivételes, egykori Fradi-játékosok közé sorolandó, aki több 
emléket hagyott maga után villanásnyi idő alatt, mint néhányan, akik több száz 
meccset játszottak zöld-fehérben. SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

ÉS AZ AKKOR MÁR 
40. ÉLETÉVÉBEN JÁRÓ 
KAPUS OTTHAGYVA 
A LÁNGOT, REPÜLT RÉGI, 
HOZZÁ EGY IDŐBEN 
HŰTLEN SZERETŐJE, 
A FRADI KARJAIBA

Már az extremitás, hogy egyetlen Fradi-játékosként 
tagja volt az 1954-es világbajnokságon ezüstérmes 
magyar válogatott keretének – Grosics és Gellér 
mögött a harmadik kapus volt csupán, de már az óriási 
dolognak számított, hogy a köztudottan Fradi-gyűlölő 
szövetségi kapitány, Sebes Gusztáv az Üllői útról is 
magával vitt valakit a vb-re.
Védeni ugyan egy percet sem védett, mégis feltalálta 
magát, hiszen ő volt az Aranycsapat 12. tagjának, 
Szepesi Györgynek a segédje, a remek riporter őt 
futtatta közvetítés közben a hírekért, információkért az 
öltözőbe, a kispadokhoz vagy éppen a bírókhoz.
Géza bátyánk arról is híres, hogy a Fradi kapusai közül 
először ő védett bajnoki meccsen a Népstadionban, és 
abban is első volt, hogy a tűző nap ellen sildes sapkát 
(napellenzős fejvédőt) húzva védekezett, ami később 
szinte divat lett.
És ez még mind semmi ahhoz képest, hogy a Dózsától 
igazolt a Ferencvároshoz 1953-ban – ennek eddig 
csak az ellenkezőjét ismertük, amikor 1950-ben Henni 
Gézát zöld-fehérből lila-fehérbe öltöztette a hatalom 
–, pedig akkor már a megyeriek első számú kapusa 
volt, ám a Fradi hívásának nem tudott ellenállni. Ha 
már a megyeriek a Henni-ügyből következően úgyis 
tartoztak egy kapussal a zöld-fehéreknek… Nem került 
sokba, egy öltöny ruhát meg egy sportállást kapott 
az átigazolásért cserébe a Fraditól, reggel 7-kor 
mindennap a Vágóhídon kellett munkába állnia.
Ez sem előzmény nélküli, hiszen az FTC legendája, a 
mai napig a bajnoki gólcsúcsot tartó Deák ”Bamba” 
Ferenc szintén a Vágóhídon dolgozott aktív futballista 
korában, amikor már neves, befutott csatár volt. Innen 
származik az a szinte hihetetlen (de igaz) történet, 
hogy Bamba mindennap félliternyi marhavért hajtott le, 
mert szentül meg volt győződve, hogy ez adja neki azt 
a szinte emberfeletti erőt, amellyel rendelkezett.
De Gulyás Gézára visszatérve, öt éven át szinte 
kihagyhatatlan volt az első csapatból, 1958-ban 
aztán minden előzmény nélkül megköszönték addigi 
szereplését, és nem kötöttek vele újabb szerződést. 

Amikor az utolsó edzése után leadta szerelését a 
szertárban, álmában sem gondolta volna, hogy egyszer 
még visszatér a csapat öltözőjébe. Igaz, a két történés 
között 12 évnek kellett eltelnie, ami majdnem egy 
pályafutásnyi idő; azt a több mint egy évtizedet Gulyás 
remek környezetben, egy virtigli pesti kis csapatnál, a 
Láng Gépgyárnál töltötte.
A Rozsnyói úti sporttelep császára lett pillanatokon 
belül, hosszú éveken át őrizte a csapat kapuját, aztán 
amikor már ő is úgy gondolta, hogy itt az ideje a 
visszavonulásnak, edzőként pallérozta az angyalföldi 
gárda első csapatának tagjait. Ráadásként a Láng-pálya 
vendéglőjét is megkapta, így aztán több szál is kötötte 
a csapathoz.
És akkor megtörtént a csoda!
Az 1970-es esztendőt mutatta a naptár, amikor a 
Fradinál hirtelen kapusgondok támadtak. Az első 
csapatnál Géczi István tartalékját, Kerekes Gyulát 
behívták katonának. A legnevesebb, legdicsőségesebb 
magyar klub ott állt egyetlen kapussal a keretében. 
Valakinek a fejéből az az ötlet pattant ki, hogy hívják 
vissza Gulyás Gézát!
És az akkor már 40. életévében járó kapus otthagyva a 
Lángot, repült régi, hozzá egy időben hűtlen szeretője, 
a Fradi karjaiba… Elvállalta, hogy ősz fejjel mérkőzésről 
mérkőzésre üldögél a kispadon, és ha netán Géczi 
Pistával valami baj történne, beáll védeni.

A KLUBHŰSÉG 
CSODÁS TÖRTÉNETE

ÖRÖKZÖLD #

73 www.fradi.hu! 206 találkozóval a 9. legtöbb díjmérkőzést játszó 
kapus a Ferencváros ranglistáján

Az a bizonyos baj meg is történt. Géczi sérülése miatt 
1970. október 25-én, Kispesten így állt fel az FTC 
csapata: Gulyás – Bálint, Páncsics, Megyesi – Vépi, 
Havasi – Szőke, Branikovits, Albert, Rákosi, Mucha.
(Amikor Gulyás Géza 1958 júliusában, a Népstadionban 
a Vasas elleni 3:3 alkalmából utoljára állt a zöld-fehérek 
kapujában, így festett a csapat: Gulyás – Ombódi, 
Mátrai, Láng – Vilezsál, Dékány – Kertész, Orosz, 
Friedmanszky, Rákosi, Fenyvesi… A két névsorból 
kiderül: Gulyás mellett egyedül Rákosi Gyula volt pályán 
mindkét mérkőzésen…)
Hogy a Fradi azon a kispesti meccsen 1:1-re végzett, 
abban hatalmas szerepe volt a visszacsábított 

”öregfiúnak”. A mezőny legjobbja volt, Kocsis Lajos 
szabadrúgását a levegőben úszva, káprázatos 
vetődéssel ütötte ki a felső sarok elől, de hárított még 
vagy féltucatnyi, gólnak látszó fejest és lövést.
Társai a lefújás után egy emberként rohantak hozzá, 
ölelték, csókolták az ”öreget”, és a levegőbe emelve 
vitték az öltözőbe.
Ennél szebb búcsút elképzelni sem lehet. Ám Géza a 
kispesti meccs után visszaült a kispadra, mert a vezetők 
kérték, hogy a bajnokság végéig maradjon.
A bajnoki idény utolsó mérkőzésén jött a slusszpoén. 
A Népstadionban az FTC a Dunaújváros ellen zárta az 
bajnoki esztendőt. Unalmas, gyenge színvonalú meccs 
volt, a Fradi Rákosi góljával vezetett majdnem a teljes 
találkozón át, mígnem két perccel a befejezés előtt 
ismét eljött Gulyás Géza nagy pillanata.

A pályafutásától való dicső búcsú kedvéért Géczi 
helyett beküldte őt Csanádi Ferenc, a csapat akkori 
edzője. S amint elfoglalta helyét a kapuban, a másik 
kapu előtt Branikovits Lacit a földbe döngölték. 
Vitathatatlan 11-es!
Az FTC-ben a büntető megítélésének pillanatában 
az ország, ha nem Európa két legbiztosabb 11-es 
végrehajtója, Novák Dezső és Szőke István is a pályán 
volt, látszólag az volt csak a kérdés, melyikük áll a 
labda mögé.
De akkor már a lelátó közönsége kórusban kiáltotta: 

”Géza! Géza! Géza!” A játékosok is kapcsoltak, 
odafutottak Gulyáshoz, és szinte vitték magukkal a 
másik kapu felé, hogy végezze el ő a 11-est!
Géza nem tartozott az amúgy is 11-est rúgó kapusok 
közé, életének ez volt az első büntetője, amit bajnoki 
meccsen elvégzett.
Az élet ilyenkor azt a rossz tréfát szokta űzni, hogy a 
büntető kimarad, ekkor azonban a sors kegyes volt, és 
Gulyás erőteljes, pontos lövése bombaként vágódott 
a Dunaújváros hálójába, 2:0. A Népstadion legendás 
eredményjelző táblájára már íródtak is ki a gólszerző 
nevének betűi: GULYÁS…
Egy remek kapus, egy nagyszerű ember úgy lépett 
le a színről, hogy kapus létére rúgott góllal búcsúzott.
Ha másért nem, már ezért örökre beírta a nevét 
a Fradi történetébe.
Gulyás Géza rászolgál, hogy a futball óriásai között 
emlegessük!
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7. Ha egyetlen embert választhatnál, 
kivel találkoznál legszívesebben a 
nagyvilágból?
Hadd válasszak kettőt! Ronaldóval és 
az énekesnő Dua Lipával, akit élőben 
hallottam a Sziget Fesztiválon.
8. Kedvelt ételed, italod?
Madártej, gyümölcsleves, kóla, de 
csak módjával, ezért leginkább 
csapvizet iszom. 
9. Kedvenc könyved, filmed, 
színészed, színésznőd?
Kobe Bryant önéletrajzi könyve 
nagyon tetszett, filmben a Nagyfiúk, 
színészben Adam Sandler, 
színésznőben Jennifer Aniston, 
Jennifer Lawrence és Sofía Vergara 
a kedvencem.
10. Mi a hobbid, mivel töltöd 
leginkább a szabadidődet?
A számítógéppel sokat játszom, 
de csak mostanában, mert vettem 
magamnak egy komolyabb gépet.
11. Mit tekintesz a sportban 
és az életben a legfontosabb 
tulajdonságnak?
A szerénységet és a tiszteletet. Én 
is voltam korábban nagyképű, de 
akadtak körülöttem olyanok, akik 
jó irányba tereltek, s már pontosan 
tudom, mindig szerénynek és 
tisztelettudónak kell lenni, csak így 
maradhatunk két lábbal a földön. 
12. Kitől kaptad a legtöbb és legjobb 
tanácsot pályafutásod során?
A legtöbbet az edzőimtől, hiszen 
velük töltöm a legtöbb időt, s persze 
a családtagjaimtól is, végül azonban 
mindig én döntök. 
13. Legfőbb céljaid a sportban?
Ismét olimpiai bajnokok akarunk lenni 
az öcsémmel, s így felkerülhetnénk
a Fradi dicsőségfalára.
+1. Életmottód röviden?

”Nem tudjuk a tenger összes 
cseppjét összegyűjteni, de törekedni 
kell rá.”

1. A szüleitek eleve azt szerették 
volna, hogy korcsolyázzatok a 

testvéreddel, Liu Shaoanggal 
együtt?
Nem igazán, hiszen apu, aki 
festőművész és anyu, aki 
életművész, leginkább a 

vízilabda felé terelt volna 
minket. Mivel Kőbányán 
laktunk, a Fradiban 
kezdtünk el úszni is, ám 
nem szerettük a klóros 

vizet. 2005-ben aztán a 
Városligetben léptünk 
először jégre, s azzal 
eldőlt a sorsunk. 
2. Ezek szerint 

sorsszerű, hogy a 
testvéreddel együtt a 

Ferencvároshoz kerültél?
Mi is így érezzük, hiszen 

kamaszként előbb tudtam, mi az 
FTC, mint az olimpia.

3. Jelenleg kit tartasz a világon 
és Magyarországon a legjobb 
sportolónak?
Magunkat és Cristiano Ronaldót, 
aki elképesztő munkát végez a 
sikerekért. Mi is azt valljuk, az egy 
perc mögött, amit a pályán vagy a 
jégen töltesz, tíz év munka van.
4. Mennyiben változott meg 
az életetek a Ferencváros 
sportolójaként, hogy érzitek 
magatokat a klubban?
Az öcsémmel együtt nagyon 
szeretünk itt lenni, 2019 február 
óta, amikor a Fradiba igazoltunk, 
rengeteg szurkolóval találkoztunk 
– ha lehetséges, a Ferencvárosnál 
akarunk megöregedni.
5. Más szakosztályok meccseire vagy 
versenyeire is szoktatok járni?
Ha időnk engedi, mindenképpen, 
a futballcsapat meccsein mindig 
remekül érezzük magunkat, főként 
a derbiken, ahol eredeti ”ereszd el a 
hajam” hangulat uralkodik. Nagyon 
élvezzük.
6. Milyen autóval közlekedsz?
Cupra Formentorral.

! 2016-os, első világbajnoki címének megszerzésével 67 év után 
avatott ismét új világbajnokot a teljes magyar korcsolyasport
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1. A szüleitek eleve azt szerették 

volna, hogy korcsolyázzatok a volna, hogy korcsolyázzatok a 
testvéreddel, Liu Shaoanggal testvéreddel, Liu Shaoanggal 

együtt?együtt?
Nem igazán, hiszen apu, aki 
festőművész és anyu, aki 
életművész, leginkább a 

vízilabda felé terelt volna 
minket. Mivel Kőbányán 
laktunk, a Fradiban 
kezdtünk el úszni is, ám 
nem szerettük a klóros 

vizet. 2005-ben aztán a 
Városligetben léptünk 
először jégre, s azzal 
eldőlt a sorsunk. 
2. Ezek szerint 

sorsszerű, hogy a sorsszerű, hogy a 
testvéreddel együtt a testvéreddel együtt a 

Ferencvároshoz kerültél?
Mi is így érezzük, hiszen 

kamaszként előbb tudtam, mi az 
A totó hagyományait 

megidézve 13+1 
kérdést teszünk fel 
kedvenceinknek. 
Ezúttal olimpiai, 
világ- és Európa-

bajnok rövidpályás 
gyorskorcsolyázónkat, 

Liu Shaolin Sándort 
faggattuk.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
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