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26.

MEGÁLLÍTHATATLAN A
FERENCVÁROS

34.

JANUÁRI
ÚJJÁSZÜLETÉS
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Mindig is hitt
a sikerben!

X. ÉVFOLYAM
03. SZÁM
ÁRA: 395 Ft

MENETREND #

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

MENETREND 2021. MÁRCIUS
FÉRFI LABDARÚGÁS

NŐI KÉZILABDA

FÉRFI VÍZILABDA

NB I

NB I

OB I

Március 2.: FTC–DVTK

Március 3.: FTC–Mosonmagyaróvár

Március 10.: FTC–Miskolc

Március 7.: ZTE–FTC

Március 27.: FTC–Dunaújváros

Március 17.: DVSC–FTC

Március 14.: FTC–Paks

BAJNOKOK LIGÁJA

Március 27.: FTC–Szentes

NB III

Nyolcaddöntő

Március 31.: FTC–PVSK

Március 7.: FTC II–Majosi SE

Március 7.: Buducsnoszt–FTC

Március 14.: Monor–FTC II

Március 13.: FTC–Buducsnoszt

FÉRFI KÉZILABDA
NB I

Március 21.: FTC II–Dabas

JÉGKORONG

Március 17.: Szeged–FTC

ERSTE LIGA

Március 24.: Orosháza–FTC

NŐI LABDARÚGÁS

Rájátszás, még ismeretlen ellenféllel

Március 26.: FTC–Veszprém

NB I

és időpontban

Március 31.: Balatonfüred–FTC

Március 27.: Dunaújváros–FTC II

Március 13.: MTK–FTC
Március 20.: FTC–DVTK
Március 27.: FTC–KÉSZ FC

mvm.hu
!

Gera Zoltánt választották az évtized magyar labdarúgójának
az Nb1.hu Magyar Aranylabda szakírói szavazásán

3

www.fradi.hu

18

# TARTALOM

LEVÉL #

SOHA ROSSZABB
ÉVTIZEDET,
FERENCVÁROS!

2021.

MÁRCIUS

34

62

26

38
6 Fradi-hírek

18 A győzelem a Ferenc-

8 Kisfilm a Fradi hőséről,
Tóth Potya Istvánról

26 Megállíthatatlan a

10 Koszorúk a legendák
sírjain

A következő
ZÖLD & FEHÉR
magazin 2021.
március 26-án
jelenik meg!
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városé!
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72 Három dudaszó
Polgárdinál
74 13+1 kérdés
Nagy Bencéhez

46 Kamatozott a fegyelem

58 A lehetetlen élő
cáfolata

48 Szárnyakat adhatnak

59 Le a kalappal?

50 Fradi-kvíz

60 A hónap fotója

52 A Fradika Debrecenben
is mindenki kedvence volt

62 Modern bor-

igazán

története

56 Receptek

32 Szintet léptünk

36 Otthon nyugszik meg

16 Vágóné Solti Mária

66 Régi idők ipara

határokkal

44 Maratoni csata

34 Januári újjászületés

14 Én Fradim

40 Szeresd a hazait!

54 Szabadság

Ferencváros

Európában

12 Fradi-hírek

38 Erdélyi finálé

!

Tokmacot választották meg az NB I legjobbjának a Magyar
Aranylabda-szavazáson Dibusz Dénes és Sigér Dávid előtt

fogyasztás

!

Dibusz Dénes több mint 280 mérkőzésen lépett
pályára az FTC-ben, ezzel már 69. az örökranglistán

Miközben Sergei Rebrov vezetésével zsinórban a harmadik bajnoki
címünk felé hasítunk – futballban a Fradi 122 éves történetében
ez mindössze másodszor fordulna elő –, élénken emlékszem,
tíz évvel ezelőtt a szegénység és a klubszeretet tartott össze
bennünket, a Fradi ki nem látott a gondokból, a tartozásokból,
a talán mesterségesen lezüllesztett állapotokat pedig fokozta
a morális válság. Utóbbit a megélhetési fradisták lelketlen
feljelentései, műaggódásai, sündörgései és kivárásra játszó
alakoskodásai is híven tükrözték, s ekkor jelent meg a színen
Kubatov Gábor, akivel életemben először ott, a Gellért Szállóban
találkoztam személyesen. Hittel és reménnyel hallgattam őt, ám
ennél fontosabb, hogy a nagy öregek is hittek neki és támogatták
a későbbiekben.
A Fradi számára is történelmi helyszín volt 2011 februárjában a
Gellért Szálló, hiszen új idők kezdeteként tekinthetünk vissza a
későbbi elnök bemutatkozására. A sokat megélt legendáknak
lelkileg is sokat jelentett a jövőkép, hiszen nem sokkal azelőtt
proletár Caligulákkal, idegenszívű elöljárókkal találkozhattak a
klubházban, legalábbis amíg el nem falazták őket. A falak aztán
leomlottak – pontosabban az új vezetőség lebontotta azokat –, két
évvel később aztán a szívünk csücskének számító Üllői úti stadiont
is bontani kezdték, amitől sokunknak könnybe lábadt a szeme,
hiszen közel negyven évet töltöttünk a patinás aréna lelátóján,
vagy a pályán, a közmondás azonban ismét igaznak bizonyult:
minden vég egy új kezdete.
Ráadásul egy sikertörténet vette kezdetét, igaz, akadtak nehéz
időszakok – legyen elég csak a tetemes adósság kiegyenlítésére,
a szakmai és erkölcsi megújulásra, a szurkolók hároméves
távollétére gondolni. De megérte, mert a Ferencváros újra
régi fényében tündököl, a csapatsportágak mellett az egyéni
sportágak is sikert sikerre halmoznak. Virágzik a klub – és Kubatov
Gábor, aki dr. Springer Ferencet az elnökök elnökének nevezte,
immáron eredményességben rögtön utána következik. Ki gondolta
volna ezt tíz évvel ezelőtt?
Egyvalaki biztosan, s az nem más, mint Kubatov Gábor,
aki a mostani számunkba készült interjúban elmondta, hitt
ebben, különben el sem vállalta volna a küldetést megbízható
munkatársaival együtt. A jelenlegi elnök mély fradista, ez
számomra nem kétséges, mivel az elmúlt ötven év összes Fradielnökét személyesen ismertem, s bár a fényre és a sikerre néhány
sündörgő visszatért, a klub feltétlen szeretete lehet a garancia
arra, hogy a Fradi tovább emelkedjen.
Irigyből korábban akadt és most is van elég, ezt megszoktuk, ám
a kajánkodók arra ritkán gondolnak, noha a nemzetközi és a hazai
futballéletben is van rá példa bőven: a sikerhez nem elég a pénz,
ahhoz szív, szem, ész és rend is szükséges.
Soha rosszabb évtizedet, Ferencváros!
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# HÍREK

HÍREK #

SZEMESNEK
ÁLL A VILÁG

GYORS

A vívó Magyar Kupa 4. fordulója egyben felnőtt
válogatóverseny is volt. A férfiak egyéni versenyében
az idén is remek formában vívó Szemes Gergő
– az idény során immár második alkalommal –
aranyérmes lett, míg a Beke Vince, Horváth Soma,
Madura Máté, Tóth Zsombor összeállítású
FTC I a csapatversenyben bronzéremmel zárt.
A hölgyeknél egyéniben a negyedik helyen végző
Jeszenszky Szilvia lett a legjobb fradista, de
csapatban ott is újabb éremszerzésnek örülhettünk,
ugyanis a Fekete Hanga Barbara, Jeszenszky Szilvia,
Zsoldosi Emília, Zsoldosi Karolina összetételű
FTC I remek vívással bejutott a döntőbe,
ott azonban nagy csatában sajnos kikapott az
Újpesttől – némiképp keserűvé téve a szépen
csillogó ezüst látványát.
A tőrvívók kadet és junior Magyar Kupa 5.
fordulójának versenyén is születtek szép
eredmények, ahol junior korosztályban – szinte már
menetrendszerűen – a Fradi rendkívül tehetséges
versenyzője, a 2020-ban kadet Európa-bajnoki
címet szerző Szemes Gergő győzött, Horváth Soma
bronzérmes lett.

GALAMBOS ANTAL:
80!
Február hetedikén
kerek évfordulóhoz,
80. születésnapjához
érkezett Galambos
Antal, aki 1963 és 1965
között bajnoki címet,
ezüst- és bronzérmet
is szerzett a Ferencváros labdarúgójaként. A
Fradiban összesen 37
alkalommal (22 bajnokin, 10 nemzetközi és
5 hazai díjmérkőzésen)
lépett pályára, egy gólt
jegyzett. Az Oroszlányból igazolt fedezet
első tétmérkőzését
zöld-fehérben 1963
augusztusában a Vasas
elleni 2-2-es döntetlen
alkalmával játszotta,
míg az utolsót 1965
októberében a Csepel
elleni, 2-0-s győzelemmel zárult bajnokin,
amelyen a Ferencváros
csatársora így állt fel:
Szőke, Varga, Albert,
Galambos, Fenyvesi.
Az FTC egykori labdarúgója Pesterzsébeten éli nyugdíjas éveit
és figyelemmel kíséri
szeretett klubja eredményeit. Isten éltesse
sokáig Galambos Antalt!

www.fradi.hu

Szemes Gergő

GYŐZELMEK
A DUNÁNTÚLRÓL
Úszóink 16 versenyszámban összesen 11 első, 10
második és egy harmadik helyet szereztek a győri
GYÚSE Regionális Úszóverseny 1. fordulójában.
Verrasztó Dávid és Török Dominik Márk 200 méter
háton, mellen és pillangón, illetve 100 méter pillangón
és háton egyaránt az első két helyen végzett. Ezen
felül Dávid 200 méter gyorson, míg Márk 50 méter
pillangón és 400 méter gyorson diadalmaskodott.
Nagy Réka 200 pillangón és 400 gyorson állhatott
fel a dobogó második fokára. Verrasztó Evelyn
megnyerte a 200 és 400 méter gyorsot és a 100
méter pillangót, második lett 100 méter gyorson és
harmadik 50 méter pillangón.

Krueger John-Henry

KESERÉDES
EURÓPA-BAJNOKSÁG
A Gdanksban zajló rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n Liu Shaolin Sándor,
Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Varnyú Alex és Sziliczei-Német Rebeka
képviselte a Ferencvárost. Az első nap szinte tökéletesen sikerült, nagy
reményekkel várhattuk a folytatást, de hiába, csupán három A döntőben
szurkolhattunk a mieinknek, és csak egyszer ünnepelhettünk: 1000 méteren
Krueger John-Henry állhatott fel a dobogó második fokára – bravúros
teljesítménnyel. A 2018-as olimpiai ezüstérmes John-Henry az országváltás,
majd egy súlyos sérülés miatt az elmúlt években alig versenyzett, így
esetében az ezüstnek különösen nagy értéke van. Összetettben Krueger
John-Henry a 4., Liu Shaoang a 7., míg Liu Shaolin Sándor a 10. helyen zárt,
a nőknél pedig Sziliczei-Német Rebeka a 14. lett.
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Korcsolyázóink március 5–7. között a dordrechti
short track világbajnokságon állnak rajthoz ismét

Evelyn Székesfehérváron is indult a hagyományos
8.11 és 12+ úszóverseny első fordulójában, összesen
három számban, amelyekben remekül teljesített: 100
és 400 m gyorson, valamint 100 méter pillangón is
győzött. Fehérváron az FTC az utánpótlással együtt
5 aranyat, 3 ezüstöt és 6 bronzot, tehát összesen 14
érmet gyűjtött.

Verrasztó Evelyn

!

A fradi.hu-n már olvasható az úszószakosztály 1904 óta
íródó történelmét összegző írás a Fradi Múzeum jóvoltából
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# FRADIMÉDIA

KISFILM
A FRADI HŐSÉRŐL,
TÓTH POTYA ISTVÁNRÓL

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)

Már látható az FTC hőséről, a mártírhalált halt
Tóth Potya Istvánról készített FradiMédia-kisfilm.
Ezzel emlékezünk a 76 esztendeje elhunyt legendás
játékosra és edzőre. SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

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

2021. február 6-án volt 76 esztendeje, hogy mártírhalált
halt az FTC történetének emblematikus alakja, sőt a
klub történetének egyik hőse, Tóth Potya István. A
rendkívül erős testalkatáról is híres, leginkább becenevén,
Potyaként ismert egykori labdarúgó 394 alkalommal
szerepelt a Ferencváros mezében és 148-szor talált
az ellenfelek kapujába. Labdarúgóként kétszer nyert
magyar bajnokságot és kétszer Magyar Kupát. Edzőként
még sikeresebb volt, három NB I-es arannyal, három
kupagyőzelemmel és – első nemzetközi sikerként! – az
1928-as Közép-európai Kupa megnyerésével gazdagította
az FTC páratlan dicsőséglistáját. Az ő nevéhez fűződik a
professzionális szemlélet bevezetése az edzői munkába.

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

2020

EGY FRADISTA KÖNYVESPOLCÁRÓL SEM HIÁNYOZHAT!
A FRADI 1 ÉVE 140 OLDALBAN – KLUBÖSSZEFOGLALÓK A SZÉKHÁZBÓL,
BESZÁMOLÓK A SZAKOSZTÁLYOKRÓL!
DECEMBERTŐL KERESD A FRADI SHOPBAN,
A SHOP.FRADI.HU OLDALON ÉS A NAGYOBB KÖNYVÁRUHÁZAKBAN!

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: 06-20666-7744, zoldesfeher@fradi.hu, a postán: 06-80-444-444,
kiadoireklamacio@posta.hu

Tóth Potya István ugyanis az egyik első tréner volt, aki
játékosai munkájáról részletes feljegyzéseket készített,
nyári és téli edzésprogramokat dolgozott ki, több nyelven
beszélt, folyamatosan képezte magát. Edzésnaplói fenn is
maradtak, többek között a Fradi Múzeum munkájának is
köszönhető, hogy egy évvel ezelőtt, a Budapest Főváros
Levéltárának székházában bemutathatták a levéltár és
a Ferencvárosi Torna Club közös gondozásában készült
vadonatúj könyvet, a Tóth Potya István edzésnaplói
(1925–1930) című kiadványt.

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.

Tóth Potya István azonban nemcsak kiváló játékos és
edző, hanem fantasztikus ember is volt. A vészkorszakban
az ellenállás tagjaként üldözöttek sokaságát bújtatva több
száz zsidót mentett meg a haláltól, ő maga azonban nem
élte túl a világégést. A nemzetközi hírű sportszakembert
1944 végén elfogták, felelősségre vonták az üldözöttek
megmentése miatt és 1945 februárjában a nyilasok
kivégezték. Ezért halálának 76. évfordulóján neve felkerült
az embermentők márványtáblájára a Dohány utcai
zsinagóga Wallenberg Emlékparkjában.

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 címekre történő e-mail küldéssel az adatközlő elfogadja a
Marquard Média Adatkezelési Tájékoztatóját, és hozzájárul ahhoz, hogy
e-mail címe, illetve egyéb közölt adatai alapján a kiadó számára tájékoztatót
és reklámanyagokat küldjön, és az e-mail címet, valamint a közölt adatokat
marketingcélból a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. Az adatközlés önkéntes. Az adatközléshez adott hozzájárulás a kiadó címére írt levéllel bármikor
visszavonható.

A FradiMédia most kisfilmmel tiszteleg a legenda
emléke előtt. Az alkotásban megszólal Szegedi Péter
sporttörténész mellett Tóth Potya István unokája és
dédunokája, valamint a Potyának az embermentésben
segítő közeli barát és sorstárs, Kertész Géza dédunokája
is. Az ő segítségükkel mutatjuk be Tóth Potya életét,
amelyben természetesen a futball is főszerepet játszott.

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.

A kisfilm premiere a Fradi TV-ben volt látható, de a
FradiMédia YouTube-csatornáján bármikor visszanézhető.

www.fradi.hu

FTC ÉVKÖNYV

A kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.
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shop.fradi.hu
Tóth Potya Istvánnal nyerte a Ferencváros az utolsó amatőr (1925–26)
és az első profi (1926–27) magyar bajnoki címét is

KOSZORÚK
A LEGENDÁK SÍRJAIN

# BARÁTI KÖR

BÁNKI JÓZSEF

Felejthetetlen egyéniségekre,
hűséges labdarúgókra emlékezett
a klub és az FTC Baráti Kör
a közelmúltban, a 110 éve született
Lázár Gyula és a 15 éve elhunyt
Dalnoki Jenő sírjára került
koszorú a hideg téli napokon.
Lázár Gyula kora világklasszis
fedezete volt, aki játékával és
hűségével egyaránt kiérdemelte a
fradisták szeretetét, elismerését.
A pályán és azon kívül is bohém
futballista stílusáért rajongtak a
szurkolók, okos, képzett és remek
csapatember volt a Tanár úr, s
hiába hívták többször is más –
többek közt külföldi – klubok, ő
erre csak annyit mondott: nem
megyek sehova, mert nem tudnék
az Üllői úti pálya nélkül élni. Lázár
Gyula tagja volt az 1931–32-ben
100 százalékos bajnokságot nyert
együttesnek, valamint az 1938-ban
világbajnoki ezüstérmes magyar
válogatottnak. 1974 májusában
az Üllői úti stadion avatásán ő
végezte el a kezdőrúgást az
FTC–Vasas öregfiúk mérkőzésen,
1983 februárjában bekövetkezett
haláláig folyamatosan figyelemmel
kísérte a Fradi szereplését. A 110
éve született KK-győztes sírját az
FTC Tobak Csaba és Albert Flórián
részvételével, az Albert Alapítvány
közreműködésével koszorúzta meg.
Immáron tizenöt éve nincs köztünk
Dalnoki Jenő, az FTC első olimpiai
bajnok labdarúgója, aki játékosként
és edzőként is maradandót
alkotott a Ferencvárosnál. Hűsége,
klubszeretete példaként állítható
az utódok elé, s talán sorsszerű
az is, hogy még a halál is fradista
környezetben érte.

www.fradi.hu

Tizenöt éve ugyanis a
Sportkórházban hunyt el, ahol jó
barátai, dr. Juhász József és dr.
Gyarmathy Jenő, a Fradi legendás
orvosai szolgáltak évtizedekig.
Néhány játékosa, mint például
Szokolai László és e sorok írója is
ott köszönt el a legendás trénertől.
Néhány hete Orosz Pál, az FTC
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Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója
és Tobak Csaba, a Fradi Múzeum
vezetője a Rákospalotai temetőben
koszorúzta meg Dalnoki Jenő sírját,
akinek sikereit, történeteit máig
örömmel emlegetik a fradisták,
s akiről mindenki tudja, hogy a
hazájáért és a Ferencvárosért
mindenre képes volt.

!

Hetedik alkalommal nullázta le focicsapatunk minimum
háromgólos különbséggel hazai pályán az Újpestet

fradi shop

shop.fradi.hu

SIKEREKKEL TELI
ATLÉTIKAI
SZEZONRAJT

# HÍREK

GYORS

Atlétáink számára a hagyományoknak megfelelően a
nyílt fedett pályás Budapest bajnoksággal indult az év.
Magyar bajnok sprinterünk, Csóti Jusztina 60 méteren
beállította az egyéni csúcsát, csak a magyar klasszis
Kozák Luca előzte meg, mindössze két ezreddel. Jusztina
vasárnap 200 méteren már győzni tudott 24:54-es
egyéni legjobbjával. Remekeltek népes csapatunk
férfi tagjai is. Máté Tamás ezúttal 400 méteren nyert
47:78 másodperces egyéni csúccsal. Szintén első
lett hármasugrónk, Prekli Zoltán, míg középtávfutó
klasszisunk, Kazi Tamás második lett 800 méteren.

ELMENT A KORELNÖK
Újabb legendás
egyéniséggel lettünk
szegényebbek, február
10-én, életének
95. évében elhunyt
Pethő Zoltán, az FTC
Baráti Kör legidősebb
tagja, a Rudas-rend
korelnöke. Zoli bácsi
élete tízéves korától
összefonódott
a Ferencvárossal,
a több mint nyolc
évtizedes emlékeit
őrző házi múzeumának
anyagát évekkel ezelőtt
átadta a Tempó Fradi
Alapítványnak. A Baráti
Kör 1983-ban történt
felélesztésében döntő
szerepet játszott,
az elnökségnek
kezdetektől tagja volt,
emlékét, barátságát
örökké megőrizzük.

www.fradi.hu

HÍREK #

Csóti Jusztina

A következő versenyen, az AC Bonyhád téli felkészülési
versenysorozatának 1. fordulóján Pap Kristóf 7,89 méteres
ugrással megnyerte a távolugrást, míg Bánóczi Kristóf
szintén egyéni csúccsal, 7,05-tel második lett. Az MTK
második nyílt fedett pályás ugróversenyén T. Kovács
Adrienn a harmadik helyen zárt a női hármasugrók
mezőnyében. A fedett pályás, győri GYAC Kupán is
kiválóan szerepeltek sportolóink, Csóti Jusztina és Máté
Tamás is egyéni csúcsbeállítással nyert 60 méteren.
Hármasugrásban az első öt hely mindegyikét
fradista vitte el, Pap Kristóffal az élen.

Balázs Krisztián

ISMÉT BALÁZS KRISZTIÁNÉ
AZ ÉV FRADI-PILLANATA!

SZENIOR
VILÁGCSÚCS
KAZI TAMÁSTÓL!

Harmadszor hirdették meg a Fradi.hu-n Az év Fradi-pillanata szavazást,
amely során ismét 10+1 ferencvárosi sportsikerre szavazhattak
szurkolóink. A januári voksoláson rekordszámú, 2508 szavazat érkezett
be. Szoros versenyben, 758 vokssal – és csupán négy szavazat előnnyel –
a tornász Balázs Krisztián érdemelte ki a szurkolóktól az elismerést
a junior Európa-bajnokságon szerzett arany-, ezüst- és bronzérmével.
Ezzel tehetséges tornászunk a 2018-as szavazást követően másodszor
győzött. Akkor az ifjúsági olimpiáról hozott, szintén teljes érempalettáját
értékelték a fradisták.
Szeretném megköszönni az egész Fradi-családnak a hozzáállását,
”
a kitartását és a bizalmat! Azoknak pedig, akik rám szavaztak, külön
köszönet! Nagyon jó érzés, hogy a pályafutásom alatt már kétszer
elnyerhettem ezt a szurkolói szavazást. Hálás vagyok mindenkinek,
aki hozzájárult a sikeremhez. A munka tovább folytatódik, ez még
csak a kezdet” – reagált a győztes szavazásra Balázs Krisztián.
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Balázs Krisztián következő nagy nemzetközi megméretése
április végén lesz, a bázeli Eb-n – immár a felnőtt mezőnyben

Kiválóan szerepelt az FTC sportolója,
Kazi Tamás a MASZ nyílt fedett pályás
versenyén. Kazi 800 méteren 1:48:75ös idejével szenior világcsúcsot futott!
Sportolónk ezzel az idővel megerősítette
a fedett pályás Eb-részvételét is! Virovecz
István első lett távolugrásban, míg Répási
Petra új egyéni csúcsával második, míg
Edőcs Fanni szintén egyéni legjobbjával
harmadik helyen zárt 60 méter gáton.
Vasárnap Máté Tamás megnyerte a férfi
200 métert. Haufe Rajmund 60 méteren
szerzett aranyérmet, ugyanitt
Varga Dániel harmadik lett.

!

A márciusi horvát bajnokságban is lesz fradista: a Splitben készülő
Huszák János diszkoszvető adhat ízelítőt a magyar virtusból

Kazi Tamás
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# HÍREK

Szalai Gábor

Farkas-Deme Dávid

Ferike Garai

#
enfradim
Vegyél részt
te is
a Zöld & Fehér
magazin
szerkesztésében, fotózz,
és töltsd fel
képeid
Instagramra
#enfradim
jelöléssel!
FradiBorcsa

www.fradi.hu
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Viktória Bak

!

A Ferencváros és a Rapid Wien 49-szer mérkőzött meg
1899 óta íródó történelmük folyamán

# ÖRÖKZÖLD

BULI
A FRADIBAN
Ezúttal Bathó Márta, a Fradi női torna szakág legendás edzője kérdezte Vágóné Solti Máriát, az atlétikai
szakosztály ugyancsak évtizedek óta szolgáló vezetőjét: sportága melyik szakágát érzi leginkább sikeresnek az FTC-ben, és a következő olimpián szurkolhatunk-e fradista atlétának?

Az ugrók a legsikeresebbek, a Fradiból
hárman is pályáznak az olimpiai szereplésre,
a dobó Huszák Jani, a futó Kazi Tomi és
az ugró Szabó Laci, erősen bízom abban, hogy
Tokióban Fradi-atléta sikerének is örülhetünk.

S

akkor, íme, a fradisták körében csak Babi
néninek becézett Vágóné Solti Mária
története, amely még a régi Üllői úti stadionhoz
fűződik:
– A hajdani Üllői úti stadion első emeletén,
a lépcsővel szemben lévő teremben minden
pénteken zenés összejövetelt tartottak a klub
sportolóinak, amely nagy népszerűségnek
örvendett. A büfét Novák Dezső és felesége
üzemeltette, a diszkó mellett lehetett
biliárdozni, kártyázni, sakkozni, a lényeg,
hogy a fradisták együtt töltötték az idejüket,
táncoltak, beszélgettek, sztorizgattak és nem
kóboroltak szerte a városban. Klasszikus
fradista családi esemény volt ez, nagyon
szerették a sportolóink és a vezetőink is, hiszen
látták, tudták, jó helyen vannak a játékosaink,
versenyzőink. Arról nem is beszélve, hogy
életre szóló barátságok szövődtek ezeken az
estéken, jó néhányan itt találták meg életük
párját, mint például futballcsapatunk kiváló
balszélsője, Pogány Laci, aki egy fradista atlétát
vett feleségül, és immár több mint negyven
éves házasok. A Fradi-székházban rendezett
péntek esti zenés, táncos összejövetelek
hangulatát vissza sem lehet adni, aki ezeken
csak egyszer részt vett, máig nem feledi és
boldogan idézi fel az ott kötött barátságokat, a
vidám órákat, amivel ráadásul az összetartozás
érzése, a fradizmus is mindenkiben erősödött.
Gyakran gondolok arra, a járvány lecsengése
után milyen jó lenne manapság is ilyen zenés,
táncos este a sportolóinknak a Népligetben…

www.fradi.hu

VÁGÓNÉ
SOLTI MÁRIA

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
Pogány Lászlóhoz, az FTC korábbi kitűnő labdarúgójához: Elképzelhetőnek tartja-e, hogy a jövőben
ismét lesz hasonló kezdeményezés a Fradi népligeti
klubházában, s a sportolók közösen szórakoznak úgy,
ahogy anno ő is megismerte a feleségét?
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2007-től szolgálja a Fradit, de a 19 éves tanári pályája
előtt 3 évtizeden át volt sportolónk, illetve edzőnk

fradi shop
shop.fradi.hu

Az elmúlt ötven év összes FTC-elnökét személyesen ismertem, a klubházban általában napi vagy heti kapcsolatban voltam velük, közülük sokan
és sokat tettek a zöld-fehér színekért,
ám egyikükkel sem tudtam volna
hosszú órákat vagy napokat beszélni
a Fradiról. Kubatov Gáborral azonban
igen, hiszen ő centiméterre pontosan
ugyanolyan szívbéli fradista, mint bármelyikünk. Ebbe született bele, gyerekkora óta szenvedélyes szurkolója a
Ferencvárosnak – a lelátóról aztán tíz
évvel ezelőtt az elnöki székbe került,
ami nem csupán megtiszteltetést jelentett, hanem hatalmas felelősséggel
is járt, elvégre poraiból kellett feltámasztania a klubot. Tíz éve a Gellért
Szállóban, a bemutatkozásakor találkoztam vele először: azóta többször
személyesen is megtapasztaltam,
mennyire szívügye a klub, a rend, a
munkamorál és a Fradira oly jellemző
összefogás. Lapunk megjelenése napján lesz pontosan tíz éve, hogy megválasztották a Ferencváros elnökének
Kubatov Gábort, ennek apropóján beszélgettünk a klub történetének egyik
legsikeresebb évtizedéről.

# CÍMLAPSZTORI

CÍMLAPSZTORI #

A Gellértben az említett legendák közül hogyan
fogadta a bemutatkozását például Albert Flórián,
Rudas Ferenc vagy éppen Springer Miklós?
A Császár eleinte kételkedett, de az első perctől
kezdve rendszeresen kikértük a véleményét, akárcsak Rákosi Gyulának, Szűcs Lajosnak és a többi
egykori remek játékosunknak. Amikor pedig lebontottuk a székházban az angolok által épített falat,
Flóri bácsi is egyre többet mosolygott. Fájdalom,
abban az évben, október utolsó napján távozott
közülünk, húszezer ember gyászolta a stadionban.
Az elején még Rudas Feri bácsiban is voltak kétségek, mondta is nekem, amikor a főváros díszpolgárává avatták, hogy a Fradi korábban nem járt jól a
politikusokkal, amire én csak annyit feleltem, előbb
voltam fradista, mint politikus. Springer Miki bácsi
bízott bennem a legjobban, közvetlen, személyes
kapcsolatban voltunk, mindig édes fiamnak hívott,
és áradt belőle a Ferencváros iránti rajongás. Bennem is volt lendület és elhatározás, mindenképpen
meg akartam szüntetni például azt a hozzáállást,
megfogalmazást, ami így szólt, hogy: Az a baj…
Ugyanis azért ültünk ott, a romhalmaz tetején,
hogy megoldjuk a problémákat. Első dolgunk az
volt, hogy átvilágítottuk a klubot, amelyet az angol
Ernst and Young könyvvizsgáló cégre bíztunk.

RUDAS FERI BÁCSIBAN
IS VOLTAK KÉTSÉGEK,
MONDTA IS NEKEM,
AMIKOR A FŐVÁROS
DÍSZPOLGÁRÁVÁ
AVATTÁK, HOGY A FRADI
KORÁBBAN NEM JÁRT
JÓL A POLITIKUSOKKAL,
AMIRE ÉN CSAK ANNYIT
FELELTEM, ELŐBB
VOLTAM FRADISTA,
MINT POLITIKUS

Máig élénken él az emlékezetemben a bemutatkozása az elegáns és patinás Gellért Szállóban,
amely a Fradi szempontjából is történelmi helyszínnek tekinthető, hiszen onnan indult elnöki mis�sziója, a régi nagyokkal, az idősebb Fradi-sportolókkal ott találkozott először. Kereken tíz év után
milyen emlékek jutnak eszébe erről az eseményről?
A legjobb beszélgetés volt. Mintha csak ma lett
volna. Eljöttek a klub legendás sportolói, akiknek
elmondtam, a szándékom mögött nincs személyes
érdek vagy ambíció, kizárólag a Ferencváros iránti
szeretet miatt vállalom a jelölést. Csak úgy tudom
elképzelni a klub működését, ha az átlátható pénzügyileg, gazdaságilag. Ez természetesen azt is jelenti, hogy annyit költhetünk, amennyi pénzünk van. A
Fradi jelenlévő hajdani kiválóságainak hozzátettem,
ha csak egy ember van, aki nem támogat, inkább
nem vállalom. Jeleztem azt is, ha valakinek gondja
van az FTC-vel, ne vigye a nyilvánosság elé, hanem
családon belül oldjuk meg a problémákat. Azóta is
tartjuk a kapcsolatot a még élő nagy öregekkel.

A győzelem
a Ferencvárosé!
Tíz éve választották meg a Ferencváros elnökének Kubatov Gábort,
aki a kezdetektől hitt a küldetése sikerében. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF
www.fradi.hu

18

!

Dr. Springer Ferencet az elnökök elnökének nevezte,
s immáron ő a Fradi második legeredményesebb elnöke

!

Édesapja vitte ki először a Fradi-meccsekre, máig nagy hatással van rá,
ahogy a Népstadionban a szobrok közt melegítettek Alberték
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# CÍMLAPSZTORI

CÍMLAPSZTORI #

AZ UEFA KIEMELTEN
FIGYELT BENNÜNKET,
RENDET KELLETT
TARTANUNK A
STADIONBAN, KÜLÖNBEN
A NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG
SZÍVFÁJDALOM NÉLKÜL,
KŐKEMÉNYEN LESÖPÖRT
VOLNA BENNÜNKET
A PORONDRÓL

Ekkortájt már elsősorban külföldi szakvezetőben
gondolkodott?
Igen, ezért esett a választásunk Thomas Dollra, aki
az első pillanattól kezdve magabiztos, jó kedélyű
edzőnek tűnt, bajnokságot és kupákat nyertünk
vele, a nemzetközi sikerek viszont elmaradtak, ezért
öt év után váltottunk. Továbbra is külföldi szakemberben gondolkodtunk, az viszont nem volt mindegy, hogy milyen nemzetiségűben. Kicsit sarkítva
úgy fogalmaznék, az olaszok öt védővel állnak fel,
a spanyolok tízméteres passzokkal operálnak, a
németekben nincs második szándék, a brazilok a
struktúra helyett az egyéniséget részesítik előnyben. Megnéztük a világ edzőinek első kétszázas
rangsorát, amelyben Sergei Rebrov a tizennegyedik
helyen állt, fel sem merült bennünk, hogy el tudjuk hozni. Egy barátom azonban szólt, hogy nem
reménytelen a helyzet, menjünk ki Bécsbe, és üljünk
le vele beszélni. Arra gondoltam, egy órát rászánok
a találkozásra, aztán két és fél óra lett belőle, s gyakorlatilag meg is egyeztünk. A két bajnoki cím és a
Bajnokok Ligája csoportkörének elérése huszonöt
év után bizonyította, jól döntöttünk. Mi is és Sergei
is, akinek az alapfizetése kevesebb, mint Thomas
Dollé volt, viszont a BL-sikerrel Európában is versenyképes prémiumot kapott. Ezzel a szerződéssel
mi nem veszíthettünk, csak nyerhettünk.

A vizsgálat eredményeként érdekes adatok és
számok kerültek elő…
Abban bíztam, hogy az átvilágítás teljes anyagát
nyilvánosságra hozhatjuk. De nem lehetett, mert
az a Ferencvárosnak mérhetetlen károkat okozott
volna. Elsősorban nem azért, mert sokan és sokat
loptak, hanem mert hiába voltak egyesek jók az
eredeti hivatásukban, szakmájukban, ha nem értettek a pénzügyi-gazdasági működéshez és rossz
döntéseket hoztak, nos, őket nem akartuk lehetetlen helyzetbe hozni, az imázsukat lerombolni. Megtettünk mindent az egységért, s ha nem sikerült,
feljelentést tettünk.

Annak idején a kettes szektorból nézte a mérkőzéseket, ezért adja magát a kérdés: mennyire fájt a
szurkolókkal való hároméves vita, a távol maradásuk a stadionból?
A tízéves elnöki időszakom alatt ez fájt a legjobban.
Abban a három évben mindkét fél komoly sebeket
kapott, ma már azonban mindenki belátja, nem volt
más lehetőség. Az UEFA kiemelten figyelt bennünket, rendet kellett tartanunk a stadionban, különben
a nemzetközi szövetség szívfájdalom nélkül, kőkeményen lesöpört volna bennünket a porondról.

Kőkemény időszak volt, nagyon mélyről kellett
indulni, nem ingott meg egyszer sem?
Egy pillanatra sem, tökéletesen megbíztam és
hittem a kollégáimban, a sportolóinkban. Akkoriban
a női kézilabda tartotta bennünk a lelket, a hűséges
edzők és játékosok irányt mutattak. Prukner Lászlóval a kispadon végül futballban is harmadikok lettünk úgy, hogy előtte a játékosok hosszú hónapokig
nem kaptak fizetést. Ezt követően a sikertelen
széria miatt edzőt váltottunk, Détári Lajosra végül
két ok miatt esett a választásunk. Egyrészt lehetőséget adni egy fiatal trénernek, másrészt mentsünk
meg egy hajdani klasszist a magyar labdarúgásnak.
Dömét Ricardo Moniz követte a kispadon, aki változó hangulatú ember volt, hol fent, hol lent. Holland
edzőként a Fradihoz is közel álló, nagyon szimpatikus filozófiát, a totális futballt akarta megteremteni,
sajnos azonban a jó szándék ellenére az eredmények elmaradtak.

www.fradi.hu
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Kubatov Gábor február 17-én ünnepelte
55. születésnapját

!

Mindig nagy célokat tűz ki az előrelépéshez,
Európa 25 legjobb klubja közé szeretné vezetni a Fradit
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# CÍMLAPSZTORI

CÍMLAPSZTORI #

MEGNÉZTÜK A VILÁG
EDZŐINEK ELSŐ
KÉTSZÁZAS RANGSORÁT,
AMELYBEN SERGEI
REBROV A TIZENNEGYEDIK
HELYEN ÁLLT, FEL SEM
MERÜLT BENNÜNK, HOGY
EL TUDJUK HOZNI. EGY
BARÁTOM AZONBAN
SZÓLT, HOGY NEM
REMÉNYTELEN A HELYZET

www.fradi.hu

Tősgyökeres fradistaként milyen érzés megélni,
hogy a klub immár brand”, a szakosztályt,
”
helyesebben a zrt.-t vezérigazgató vezeti,
s vállalati struktúrában működik az egyesület?
Egyáltalán, van más út?

Hajnal Tamás szerepe megkerülhetetlen, hiszen az
első csapat mellett az utánpótlásban szereplő játékosok kiemeléséhez is remek szeme van. Kijelenthető, hogy maximálisan beváltotta a hozzá fűzött
reményeket.

Nincs, csak így lehetünk sikeresek. Minden pozícióba a legjobb embereket szerettem volna ültetni, és
engedem is őket dolgozni, megbízom bennük. Ez
elengedhetetlen a hatékony működéshez. Kevés
időm van, ezért kellenek hozzáértő, elkötelezett
kollégák a szakmai, a gazdasági, a jogi területen
egyaránt, hiszen a Fradit csak minőséggel szabad szolgálni. Nyíri Zoltán ügyvezető alelnökként
komoly fegyelmet követel a klubon belül, heti
rendszerességgel értekezleteket tart, így aztán
naprakész információi vannak az összes szakosztályt, valamint az egyesületet illetően. Gazdasági
vonalon Szalai Miklós gazdasági főigazgató hasonló
szigorúsággal dolgozik, míg Orosz Pál a labdarúgó
zrt. vezérigazgatójaként nemzetközi szinten is rengeteget tesz a Ferencvárosért, a megítélésünkért.
Tíz éve romeltakarítással kezdtünk, azóta sok sikert
megéltünk közösen, mostanság pedig egészen jól
mennek a dolgaink, de nincs megállás, menni kell
tovább, és ahogy eddig, ezután is össze kell zárnunk. Őrizni a tradíciónkat, megtartani a mélystruktúrákat, mint például az FTC Baráti Kör, a vasárnapi
népligeti foci, amelyet még a Császár indított el, a
szilveszteri koccintás és évértékelés, az öregfiúk
csapat országjárása, a régi sportolóink megbecsülése. Sajnos, az elmúlt években sokan távoztak a
nagy Fradi-családból, őket soha nem felejtjük el,
értük is küzdeni kell Fradi-mezben.

Olyannyira, hogy az egyik legjobb igazolásunknak
tartom, jól döntöttünk, amikor tovább foglalkoztattuk a klubnál. Nekünk is meg kell tanulnunk együtt
dolgozni, mint ahogy Hajnal Tomi is kezdi átvenni,
megérteni a mi munkastílusunkat. Úgy vélem, szép
jövő előtt áll sportvezetőként is.
Sokan kifogásolják, hogy mindig a futballról
beszélünk, s lám, zömében eddig mi is ezt tettük,
miközben a Fradi tele van szenzációs sportemberekkel, sikeres szakosztályokkal, s már az egyéni
szakágakban, az olimpiai számokban is előreléptünk, erősödtünk. Zavarja ez a kritika?
Nem, két okból sem. Egyrészt, mert a világon
mindenütt, így nálunk is a futball húzza magával és
határozza meg a klub megítélését, s ezt pontosan
tudják a többi szakosztály képviselői is. Másrészt
elismerünk, támogatunk mindenkit, aki a Ferencvárosban sportol és hozza az eredményeket. Nagyon
büszke vagyok minden diadalra, mert ezáltal lelkileg
is gyarapodik a klub. A vízilabdázók sikert sikerre
halmozva Európa legjobb csapatává váltak, kézilabdásaink és immár – ismét – jégkorongozóink is
elismerten képviselik a klubot. Az egyéni sportágakban, így atlétikában, tornában, vívásban, úszásban,
birkózásban, ökölvívásban is nagyszerűen szerepelnek sportolóink. A Fradinál mindenki fontos,
mindenkinek kötelessége figyelni a másikra és
segíteni, ha rászorul, ezt a címert csak méltósággal
lehet szolgálni.

Egyre több család, hölgy és gyermek jár a Groupama Arénába, s amióta visszatért a tábor, a
Fradi meccsein ismét remek a hangulat, szemben
az Európa legtöbb stadionjában tapasztalható
steril és kamaraszínházi atmoszférával. Az ellenfelek hogyan ítélik meg a Ferencváros elleni mec�csek hangulatát?

Tíz éve, a Gellért különtermében gondolta volna,
hogy ilyen eredményeket érnek el csapataink és
versenyzőink, s hogy szó szerint virágzik majd a
klub?
Nem csak gondoltam, reméltem, hittem is ebben,
különben el sem kezdtem volna a munkát a kollégáimmal, akik gyorsan megtanulták, rend a lelke
mindennek, hogy első a klub, csak utána jöhet minden más, például az egyén. Nagyon jó szolgálat volt
ez a tíz év, nemrég megszületett az első unokám,
akinek már kiváltottam a szurkolói kártyát, s ha
belegondolunk, mennyi embernek szereztünk örömet, akkor egyértelműen érdemes volt vállalni ezt
a küldetést. Persze ez nem az én sikerem, hanem a
közösség sikere, vagy ahogy a szurkolóink éneklik,
a győzelem a Ferencvárosé.

Elismerően beszélt mindenki szurkolóink szenvedélyességéről, egészen más ilyen légkörben futballozni, ráadásul egy minden igényt kielégítő, modern
stadionban. Ahogy az életben, úgy a futballban
is meg kell találni a helyes arányokat. A mi stadionunkban mindenki biztonságban van, eközben
a tábor vezetésével megmaradt a Fradira mindig
jellemző frenetikus hangulat is a meccseken. A
futball őshazájában, Angliában ez még nem sikerült,
legalábbis nem minden klubnál.
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Serdülőként futballozott is a Ferencvárosban,
első edzője a legendás Rózsa Lajos volt

!

Nagybátyja, Kubatov Márk évekig az utánpótlás intézőjeként
és a régi Üllői úti stadion hangosbemondójaként tevékenykedett

23

www.fradi.hu

# CÍMLAPSZTORI

CÍMLAPSZTORI #

KUBATOV GÁBOR
ELNÖKI
ÉVTIZEDÉNEK
SIKEREI

OLIMPIAI BAJNOKI CÍMEK – 1X

CSAPAT

Egyéni sportágak

Sztefan Mitrovics (vízilabdázó) 2016

Férfi labdarúgás

Női teke Európa Kupa-győzelem: 2011

VILÁGBAJNOKI CÍMEK – 6X

Bajnoki címek: 2016, 2019, 2020

Férfi curling bajnoki címek: 2017, 2020

Csongrádi Gyöngyi (tekéző) 2011

Magyar Kupa-győzelmek: 2015, 2016, 2017

Férfi curling kupagyőzelmek: 2014, 2015

Fegyveres Petra (tekéző) 2013

Ligakupa-győzelmek: 2013, 2015

Sáfrány Anita (tekéző) 2013

Szuperkupa-győzelmek: 2015, 2016

Csapatsportágak bajnoki helyezéseinek

Bácsi Péter (birkózó) 2014, 2018

Európa-liga-csoportkör: 2019

alakulása a 2010/11-es idénytől kezdve

Danick Snelder (kézilabdázó) 2019

Bajnokok Ligája-csoportkör: 2020

Férfi labdarúgás: 3., 11., 5., 3., 2., 1., 4., 2., 1., 1.

EURÓPA-BAJNOKI CÍMEK – 15X

Női labdarúgás

Női labdarúgás: 5., 6., NB II 1., 3., 1., 1., 2., 2., 1., -

Bácsi Péter (birkózó) 2014

Bajnoki címek: 2015, 2016, 2019

Férfi kézilabda: 3., 7., 5., NB I B 4., NB I B 3., NB I

Verrasztó Dávid (úszó) 2018

Magyar Kupa-győzelmek: 2015, 2016, 2017,

B 2., NB I B 1., 12., 7., -

Nikola Jaksics (vízilabdázó) 2018

2018, 2019

Női kézilabda: 3., 2., 2., 2., 1., 2., 2., 2., 2., -

Sztefan Mitrovics (vízilabdázó) 2018

Női kézilabda

Férfi jégkorong: 5., 4., 3., 3., 5., 6., 6., 5., 1., 1.

Liu Shaoang (rövidpályás gyorskorcsolyázó)

Bajnoki cím: 2015

Férfi vízilabda: 6., 7., 12., 9., 4., 4., 4., 1., 1., -

2020 – 2 arany

Magyar Kupa-győzelem: 2017

Liu Shaolin Sándor (rövidpályás gyorskorcsolyá-

KEK-győzelem: 2011, 2012

zó) 2020 – 2 arany

Férfi jégkorong

Jansik Szilárd (vízilabdázó) 2020

Magyar bajnoki címek: 2019, 2020

Mezei Tamás (vízilabdázó) 2020

Magyar Kupa-győzelem: 2020

Pohl Zoltán (vízilabdázó) 2020

Női jégkorong

Varga Dénes (vízilabdázó) 2020

DEBL-cím: 2019

Vámos Márton (vízilabdázó) 2020

Férfi vízilabda

Vogel Soma (vízilabdázó) 2020

Bajnoki címek: 2018, 2019

Zalánki Gergő (vízilabdázó) 2020

Magyar Kupa-győzelmek: 2018, 2019, 2020
Magyar Szuperkupa: 2018
Bajnokok Ligája-győzelem: 2019
Európa-kupa-győzelem: 2017, 2018
Európai Szuperkupa-győzelem: 2018, 2019

www.fradi.hu
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Apai ágon Bácskából származnak, néhány rokona
még manapság is az ősi földön, Bácsszentgyörgyön él

!

A 80-as években szurkolóként a barátaival a 2-es szektorból
buzdította a csapatot, később a sajtópáholyból nézte a meccseket
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# FUTBALL

FUTBALL #

Tisztelt Olvasók!

MEGÁLLÍTHATATLAN
A FERENCVÁROS

FIATALOK ÉS KARAKTERESEK

Az új évtől kezdve szerkesztőségünk
mérkőzésről mérkőzésre osztályozza
játékosaink teljesítményét. Tudjuk, hogy ez
vitára ingerelhet, ezért is tartjuk szükségesnek
és fontosnak előre rögzíteni a szempontjainkat.
Az osztályzatokkal természetesen semmiféle
hátsó szándékunk nincs, nem ekképpen
akarunk egy-egy labdarúgót az egekbe emelni,
illetve bírálatunk középpontjába állítani.
Ugyanakkor az adott mérkőzésen mutatott
teljesítményről karakteres véleményt kívánunk
mondani, nem esünk abba a szokásos hibába,
miszerint mindenki 5-ösre és 6-osra játszik a
10-es skálán.
Az osztályzatok a nemzetközi porond
megkövetelte produkciót veszik alapul, hiszen
a Fradi célja nem más, mint hogy ezen mérce
szerint legyen sikeres.
Az osztályzatok alapján minden hónapban
megválasztjuk a hónap játékosát.
A mérkőzésekről továbbra is olyan ütemben
számolunk be, ahogy azt a lapzártánk
megengedi, tehát a jegyzőkönyvekkel és az
osztályzatokkal meghaladjuk a havonkénti
zárást.
Pontosan tudjuk, hogy az osztályzás
szubjektív műfaj. Nem gondoljuk magunkat
tévedhetetlennek, éppen ezért egyrészt minden
hónapban kikérjük korábbi kiváló játékosunk,
Telek András szakvéleményét, másrészt a mi
eredményünket mindig összevetjük a futball
világában használatos InStat-pontszámítás
szerint kialakuló rangsorral.
S hogy jobban megragadjanak
emlékezetünkben a találatok, grafikán is
feltüntetjük, hová lőttük, illetve hová kaptuk a
gólokat.
Reméljük, újításainkkal még jobban meg tudunk
felelni az önök igényeinek.

Két saját nevelésű fiatal játékost ismerhettek
meg az elmúlt hetekben a Fradi-szurkolók,
Csontos Dominik és Damir Redzic idővel
alapembere lehet az FTC-nek.
A bosnyák édesapától és magyar édesanyától
származó, 17 éves Redzicet 14 évesen láttuk
először futballozni a Népligetben, amikor az
U15-ös csapat csatáraként egy bajnokin a
félpályánál körbenézett, nem látott társat maga
körül, majd gondolkodás nélkül nekiment az
ellenfél védelmének a labdával és túlerőben is
csak nehezen tudták leszerelni. Azóta kiemelten
figyeljük őt, de szerencsére nemcsak mi, hanem
Hajnal Tamásék is, így került egy, majd két
korosztállyal feljebb. Az ősszel már az NB III-ban
szerepelt, januárban aztán Rebrov magával
vitte őt a spanyolországi edzőtáborba, mi több,
17 évesen az élvonalban is bemutatkozhatott.
Előbb Felcsúton cserélték be, majd a Kisvárda
elleni hazai meccsen is lehetőséget kapott.
Vagány futballista, aki nem fél semmitől és
senkitől a pályán: ha helyén kezeli a kezdeti
sikereket, sokra viheti Fradi-mezben is.
Csontos Dominik szintén jó karakter, Sergei
Rebrov talán ezért hívta őt az első csapathoz
már tavaly, mielőtt novemberben betöltötte a
18. életévét. A vezetőedző gyakran megnézte
a fiatal játékost, hiszen elsősorban ballábas
védőt keresett. Ugyan tájékoztatták, hogy
Csonti” gyakran a korosztályos csapatában
”
sem kap lehetőséget kezdőként, Rebrov jelezte,
nem baj, neki akkor is ő kell. Csontos Dominik
a Budafok ellen – édesapja születésnapján!
– debütálhatott az NB I-ben, s mindjárt
gólt szerzett. Érett, magabiztos játéka is
mutatja, hogy a képességek mellett mennyire
fontos a karakter. Ráadásul Csonti” nem
”
fényűző környezetből érkezett, a mostanság
megszokott trenddel ellentétesen nem a
szülei menedzselik őt, inkább ő támogatja a
családját. Fejlődése érdekében, hogy minél
több meccset játszhasson, a tavasszal NB II-es
fiókcsapatunknál, a Soroksárban szerepel.
Ha ilyen marad és hasonló mentalitással
futballozik továbbra is, ő is nagyon szép karriert
futhat be – a Fradiban és a válogatottban is.

Nem illik elkiabálni a bajnoki címet, ám a 20. fordulóban a Fehérvár fölött aratott
magabiztos győzelem után mindenki úgy kalkulál az országban, hogy ismét,
zsinórban harmadszor, története során pedig harminckettedszer a Ferencváros
lesz a bajnok a labdarúgó NB I-ben. Tizenhat pontra hízott Sergei Rebrov csapatának
az előnye, ami valóban lényegében behozhatatlan. Ez az irigylésre méltó helyzet
még inkább lehetőséget kínál arra, hogy odafigyeljünk a részletekre.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF ÉS BUDAI LÁSZLÓ
www.fradi.hu
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340 ponttal Marcel Heister lett a 18. forduló
legjobb játékosa az InStat adatai alapján

!

Heister mellett Sigér Dávid kapott még helyet
a forduló csapatában a Kisvárda elleni mérkőzés után
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NB I, 18. FORDULÓ
FTC–Kisvárda 1-1 (0-1)
2021. január 30.
Budapest, Groupama Aréna

NB I, 2. FORDULÓ
(elhalasztott mérkőzés)
FTC–DVTK 0-1 (0-0)
2021. január 20.
Budapest, Groupama Aréna

FTC: Dibusz 6 – Lovrencsics 5 (Wingo, 62., 4),
Blazic 5, Botka 5, Heister 6 (Civic, 78., 5) – Sigér 5,
Haratin 4 (Somália, 78., 5) – Zubkov 4 (Isael, 62., 4),
Tokmac 4 (Redzic, 86., 5), Uzuni 6 – Boli 5
Kisvárda: Dombó – Camaj (Simovic, 61.), Melnyik,
Cirkovic, Leoni (Prenga, 54.) – Zlicic (Sassá, 61.),
Ötvös – Navratil (Kovácsréti, 81.), Karabelov, Bumba –
Jelena (Viana, 61.)
Gólszerzők: Uzuni (59.), illetve Jelena (40.)
Sárga lapok: Prenga (72.), Viana (93.)

FTC: Dibusz 5 – Botka 5 (Lovrencsics, 69., 5), Blazic
4, Dvali 4, Heister 5 – Somália 5 (Sigér, 78., 5),
Laidouni 5, Haratin 5 (Skvarka, 86., 5) – Uzuni 5,
Tokmac 3 (Gera, 78., 5), Zubkov 3 (Isael, 69., 4)
DVTK: Antal – Grgic, Milovic, Hegedűs, Soldo –
Zivulic, Max – Ivanovski (Suljic, 84., (Karan, 89.)),
Márkvárt, Grozav (Rui Pedro, 75.) – Drazic (Hasani,
83.)
Gólszerző: Suljic (84.)
Sárga lapok: Márkvárt (39.), Dvali (55.), Uzuni (94.),
Zivulic (95.)

NB I, 19. FORDULÓ
Újpest–FTC 0-4 (0-1)
2021. február 3.
Újpest, Szusza Ferenc Stadion

NB I, 17. FORDULÓ
Puskás Akadémia–FTC 1-1 (1-0)
2021. január 23.
Felcsút, Pancho Aréna

Újpest: Banai – Pauljevics (Kastrati, 71.), Kutrumpisz,
Baosics, Antonov (Katona, 89.) – Csongvai, Onovo
– Simon K. (Szakály P., 63.), Mitrovics (Beridze, 63.),
Stieber (Mucsányi, 63.) – Tallo
FTC: Dibusz 0 – Wingo 6 (Lovrencsics, 73., 6),
Blazic 6, Botka 6, Heister 6 (Civic, 81., 6) – Somália
6 (Vécsei, 81., 7), Haratin 6 – Isael 6 (Boli, 73., 6),
Tokmac 6, Uzuni 7 – Baturina 6 (Sigér, 64., 6)
Gólszerzők: Isael (25.), Tallo (47., öngól), Uzuni (77.),
Vécsei (90.)
Sárga lapok: Kutrumpisz (5.), Tallo (25.), Kastrati (80.)

Puskás Akadémia: Tóth – Szolnoki, Nunes, Spandler,
Nagy Zs. – Corbu (Plsek, 65.), Urblík – Slagveer,
Knezevic, Kiss T. – Mance
FTC: Dibusz 6 – Botka 4 (Gera, 70., 5), Blazic 5,
Dvali 3, Heister 4 – Somália 6 (Haratin, 48., 5),
Laidouni 5 (Vécsei, 80., 5) – Zubkov 3, Tokmac 4
(Redzic, 80., 5), Uzuni 6 – Isael 4 (Skvarka, 80., 5)
Gólszerzők: Slagveer (43.), ill. Uzuni (82.)
Sárga lapok: Kiss T. (21.), Heister (45+1.), Botka (59.),
Isael (72.), Nagy Zs. (73.), Urblík (73.)

NB I, 20. FORDULÓ
FTC–Fehérvár 2-0 (1-0)
Budapest, Groupama Aréna
2021. február 7.

NB I, 5. FORDULÓ
(elhalasztott mérkőzés)
Budafok–FTC 0-3 (0-1)
2021. január 27.
Budafok, Budafoki MTE Sporttelep

FTC: Dibusz 0 – Lovrencsics 6, Blazic 7, Botka 6,
Heister 7 (Civic, 86., 6) – Sigér 6 (Laidouni, 69., 6),
Haratin 6 (Vécsei, 86., 6), Somália 6 – Uzuni 7 (Isael,
80., 6), Boli 6, Tokmac 6 (Mak, 80., 6)
MOL Fehérvár FC: Rockov – Bolla (Nikolics, 60.), Rus,
Musliu, Fiola – Saldanha, Nego, Pinto – Petrjak, Houri
(Hangya, 73.), Bamgboye
Gólszerzők: Uzuni (11.), Tokmac (61.)
Sárga lapok: Fiola (3.), Rus (17., 69.), Uzuni (22.),
Haratin (64.)
Kiállítva: Rus (69.)

Budafok: Póser – Huszti, Oláh, Romic, Zeke – Filkor
(Ihrig-Farkas, 75.), Csonka – Skribek (Takács R., 64.),
Lőrinczy (Kulcsár K., 64.), Szabó M. (Micsinai, 75.) –
Zsóri (Kovács D., 82.)
FTC: Dibusz 6 – Lovrencsics 6, Blazic 6, Dvali 5
(Csontos, 37., 7), Heister 5 (Wingo, 82., 5) – Sigér 5
(Zubkov, 71., 5), Haratin 6 – Tokmac 5 (Vécsei, 82.,
5), Isael 5, Uzuni 7 (Skvarka, 71., 5) – Boli 5
Gólszerzők: Uzuni (25., 11-esből), Csontos (60.),
Haratin (67., 11-esből)
Sárga lapok: Haratin (32.), Sigér (37.), Filkor (38.),
Zeke (67.)
www.fradi.hu
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A 19. forduló legjobbjának Isael bizonyult
382-es InStat-indexszel

# FUTBALL

JANUÁRI TOP 10
A Zöld & Fehér osztályzatai alapján
1. Myrto Uzuni 6.00
2. Dibusz Dénes 5,75
3. Somália 5,33
4. Lovrencsics Gergő 5,33
5. Marcel Heister 5,00
5. Ihor Haratin 5,00
5. Miha Blazic 5,00
5. Sigér Dávid 5,00
5. Botka Endre 5,00
5. Franck Boli 5,00
(Azokat vettük számításba, akik a négy
bajnokiból legalább kettőn pályára léptek)
30 ÉVE VÁRTUNK AZ ÚJPEST ELLENI K.O.-RA

Az Instat-adatok alapján
1. Csontos Dominik 306
2. Ihor Haratin 295
3. Myrto Uzuni 282
4. Marcel Heister 280
5. Miha Blazic 276
6. Aissa Laidouni 271
7. Tokmac Nguen 269
8. Botka Endre 266
9. Isael 265
10. Lovrencsics Gergő 261

Nem mindennap térhetünk haza Újpestről úgy,
hogy egy négyest rúgtunk és egyet sem kaptunk.
A Rebrov-csapatnak köszönhetően most ez
is összejött. Ehhez hasonló, nagy különbségű
győzelmet legutóbb 1990 augusztusában arattunk
a Megyeri úton, amikor Szenes Sándor és Fonnyadt
Zsolt duplájával, valamint – ne legyünk álszerények
megemlíteni – Bánki József találatával győztünk
5-0-ra. Az a mérkőzés azért is örökre felejthetetlen
élmény, mert akkor debütált játékosként Lipcsei
Péter, edzőként pedig Nyilasi Tibor az NB I-ben.
Futballcsapatunk 1900 óta íródó történelmében
a mostani sikert beleszámítva mindössze ötször
ütöttük ki legalább ekkora gólaránnyal az Újpestet
hazai pályáján az NB I-ben.

Csontos Dominik csak egy mérkőzésen szerepelt.

KÉT ÚJ FIÚ
Szintén fontos történésként kellett feljegyeznünk
csapatunk életében, hogy két új labdarúgó is
csatlakozott a mieinkhez. Egyikük az a Henry Wingo,
aki már ismerősként érkezhetett Budapestre, hiszen
a Molde jobbhátvédjeként tavaly ősszel is járt a
magyar fővárosban, igaz, keserű szájízzel térhetett
haza, hiszen a norvég bajnokkal szemben a Fradi
jutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Reméljük,
a közeljövőben már szép emlékeket is gyűjt a
csodálatos Ferencvárosról.
Másik érkezőnk a marokkói válogatott Samy
Mmaee. A belga Sint-Truidentől igazolt belső védő
gyerekként biztosan nem csak az edzéseken rúgta a
bőrt, ugyanis három fiútestvére is futballista. Közülük
kettő már profi (Luxemburgban, valamint Cipruson
játszanak), a legifjabb öcs pedig a Standard Liégenél pallérozódik.
www.fradi.hu
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UZUNI JANUÁRBAN MINDENT VITT

30

!

Tokmac lett a 20. forduló legjobb játékosa
az InStat számai szerint 319 pontjával

Myrto Uzuni parádés formában kezdte az évet,
januárban ő lett magazinunknál a hónap játékosa.
Gratulálunk az egyéni címedhez. Mit jelent ez neked?
Nagyon örülök neki, ahogy annak is, hogy
visszataláltunk a helyes útra. Valóban nem úgy
kezdtük a 2021-es esztendőt, ahogyan a 2020-ast
befejeztük. A Diósgyőrtől elszenvedett vereség
után azonban nem estünk pánikba, Sergei Rebrov
vezetőedző is azt hangsúlyozta, hogy nincs semmi
gond, ha továbbra is keményen dolgozunk, újra
jönnek az eredmények. Ezért tartottuk magunkat
ahhoz, ami minket jellemez: megpróbáltunk minden
meccsen irányítani, dominálni, és így nyerni.
Van olyan mérkőzés, amelyet kiemelnél a többi
közül?
A Fehérvár elleni 2-0-s győzelem. Nagyon büszke
voltam a csapatra az összecsapást követően, hiszen
pontosan láttam, mindenki milyen keményen tette
a dolgát a pályán. Külön örültem, hogy a játékot
tekintve is sikerült újra megmutatnunk az igazi
arcunkat. A teljes NB I-es idényben ezt tartom a
legnehezebb találkozónknak.
Te pedig egészen fantasztikus formában játszol. Öt
és fél év után sikerült egy Fradi-játékosnak, hogy
zsinórban öt bajnokin is eredményes legyen.
Öt meccs, öt gól, tényleg jól hangzik, ez az
eredménye a folyamatos és koncentrált munkának.
Jelentős előnyünk van, az a célunk, hogy ezt
megtartsuk, így lehetünk bajnokok és juthatunk ismét
a Bajnokok Ligájába. A klubnak ez a legfőbb célja, én
már az ideigazolásomkor hittem
a Fradi projektjében. A klub
pedig bennem hitt,
ezt szeretném minden
mérkőzésen meghálálni
a jó játékommal és azzal,
hogy az utolsó percig
harcolok a csapatért.

!

Boli, Haratin, Lovrencsics, Botka és Dibusz is
bekerült a 20. forduló legjobb játékosai közé

FEL FOGUNK PÖRÖGNI
Saját nevelésű, a Fradival négyszeres bajnok és
négyszeres kupagyőztes, huszonnégyszeres
magyar válogatott labdarúgónk, Telek András
állandó rovattal jelentkezik a jövőben, amelyben
elmondja észrevételeit az adott naptári
hónapban a csapatról. A népszerű Manci a
januári mérkőzéseket így látta:
A klub történetében extra őszt produkált a
csapat, ami után a játékosok nem igazán
tudtak feltöltődni. Rövid volt a szabadság és
a felkészülés is, ezért a kezdeti fellépéseken
nem lehetett elvárni átlagon felüli teljesítményt,
amit nemcsak a Fradi meccsein, hanem a
többi bajnokin tapasztalt nívó is mutatott.
Mondhatnám, a formába hozásra elment
három-négy mérkőzés. Ezután viszont fel
kell pörögni! Nincs kétségem afelől, hogy
hamarosan az őszre emlékeztető teljesítményt
látunk a csapatunktól. Nagyon erős a keretünk,
ezért ki merem jelenteni, meglesz a bajnoki
címvédés.
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Letette a névjegyét nemzetközi szinten az FTC-Telekom Waterpolo női csapata, amely
csak kevéssel maradt le a negyeddöntőről a legrangosabb kupasorozatban, vagyis az
Euroligában. Az olaszországi selejtezőtornáról ugyan nem jutottunk tovább, de a mutatott játék miatt önbizalommal telve érkezett haza együttesünk.
A Ferencváros női vízilabda-csapata az előző szezonban mutatkozott
be a nemzetközi porondon, de a
2019/2020-as szezon Euroliga-szereplése csalódással ért véget, hiszen
négy sima vereséggel búcsúzott Béres Gergely együttese. Ehhez képest
idén megszerezte első pontjait az
Európa legjobb klubcsapatait felvonultató mezőnyben, és két győzelemmel,
valamint két vereséggel csoportja harmadik helyén végzett, ami az előzetes
erőviszonyokat és az ellenfelek nívóját
ismerve kimagasló eredmény.
Tóth-Csabai Dóráék minden meccsükön kihozták magukból a maximumot.
A spanyol bajnok Mataro elleni 13-9-es
vereséggel zárult nyitó mérkőzésen
még érezni lehetett egy kis megilletődöttséget a lányokon, utána
azonban belelendültek. A kétszeres
Euroliga-győztes orosz Kinef Kirishit
majdnem sikerült meglepni, hiszen
három negyeden keresztül vezetett az
FTC, de egy peches góllal elveszítette
a meccset a hajrában 15-14-re. Csapatunk a folytatásban egyre jobb játékot
mutatva remekelt és megszerezte
első győzelmeit a sorozatban.

SZINTET
LÉPTÜNK
EURÓPÁBAN
www.fradi.hu
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Női csapatunknál 9 fordulót követően Vályi Vanda
volt a leggólerősebb játékosunk 20 góllal

!

A házigazda Veronát 12-11-re, míg a
spanyol bajnokságban eddig még
veretlen CE Mediterranit 16-11-re
múlta felül. A Ferencváros a tavalyi
teljesítményhez mérten is egyértelműen szintet lépett, üde színfoltja volt
nemcsak csoportjának, de a teljes
mezőnynek is.

JÁTÉKOSSZEMMEL

EDZŐI SZEMMEL
A Kirishi elleni 15-14-es
”
vereség után két percen át
gratulált nekem az ellenfél vezetőedzője, majd
a szállodában, a másik
csoportban szereplő görög
Vouliagmeni edzője is
hangsúlyozta, mennyire jó
meccset játszottunk. Némi
csalódottság van bennem,
de összességében pozitív
hangulatban térhettünk
haza a tornáról, elégedettek lehetünk. Örömteli,
hogy az Olimpiai Kupán
mutatott játékunk a válogatottól érkező játékosokkal
kiegészülve még magasabb
szintre jutott. Fontos lesz
átmenteni ezt a jó formánkat a további küzdelmekre
és akkor a bajnokság során
is előrébb juthatunk”
– értékelt vezetőedzőnk,
Béres Gergely.

Férficsapatunk legeredményesebb játékosa az ob I 19. fordulóját
követően a fiatal Vígvári Vendel volt 48 góllal
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Nagyon örülök az utolsó
”
két mérkőzésen aratott
győzelmünknek. A Mataro
elleni vereséget nagyon
sajnáljuk, és igaz, hogy a
Kirishitől is kikaptunk, de
méltó módon helytálltunk.
Úgy érzem, hogy az első két
meccs után felszabadultabban játszottunk, az oroszok
elleni majdnem bravúrból
csak profitálni tudtunk.
Ezt igazolva a folytatásban
sokkal többet vállaltunk,
mindenki ráérzett a nemzetközi megmérettetés ízére.
Másrészt azt gondolom,
hogy amennyiben nem a
Mataro elleni találkozóval
kezdünk, akkor a csoport
további történéseinek ismeretében akár eljuthattunk
volna a legjobb nyolc közé.
Nagyon remélem, hogy
a veronai vállalkozókedv
kitart a bajnokságra is” –
mondta Vályi Vanda,
aki a tornán
az FTC legeredményesebb
játékosa volt a négy
meccsen szerzett
14 góljával.

www.fradi.hu
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Háfra Noémi és Schatzl Nadine tavaly októberben
bejelentett távozása és az ebből fakadt kisebb sokk
után azonnal megkezdődött az utódkeresés, és
mostanra várakozásokon felüli eredménnyel zárult.
Sőt, Háfra esetében elődkeresés” lett belőle, hiszen
”
balátlövő posztra Szöllősi-Zácsik Szandra érkezik.
Mondhatni, hazatér. Tizenhat évesen robbant be a
Fradiba, s bár két-két bajnoki cím és KEK-győzelem
szerepel a dicsőséglistáján, azért benne és bennünk
is lehet hiányérzet. Szani” is pontosan tudja, ez
”
az utolsó esélye, és erről tőle szokatlanul érzelmes
nyilatkozatban beszélt:
Meglepetésként ért a Fradi megkeresése, el se
”
tudom mondani, mit éreztem... Két célt tűztem ki
magam elé az elmúlt években: az egyik, amiről
többször is beszéltem nyilvánosan, hogy újra
válogatott legyek, a másik, hogy visszakerüljek a
Fradiba. Utóbbiról sosem nyilatkoztam, de titkon
bíztam benne. A második gyermekem születése óta
sok minden megváltozott bennem, lelkileg most
vagyok a legerősebb. Ez az utolsó lehetőségem, nem
vagyok már 22-23 éves. Megvannak az új céljaim,
szeretnék végre Final Fourban játszani, az esély
adva lesz, már csak meg kell tennünk érte mindent,
hogy megvalósuljon!”
Balszélre Hársfalvi Júlia érkezik Siófokról.

Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe – mint végül mindenki. Az európai szövetség, az EHF ugyanis azok után, hogy nem sikerült
az összes mérkőzést lejátszani, úgy döntött, senki sem esik ki. Ezért rangja és információértéke
inkább annak van, hogy a Ferencváros negyedikként egyébként is simán továbblépett volna,
és a nyolc közé kerülésért a montenegrói Buducsnoszttal csap össze. SZÖVEG: BALLAI ATTILA

Mint utóbb kiderült, a január 16.–február 13. közötti
erőltetett BL-menetnek nem volt különösebb tétje,
mert csoportonként az első kettő sem mentesült
a nyolcaddöntők alól, és az utolsó kettőnek sem
kellett búcsúznia. Más szempontból azonban
nagyon is fontos időszak volt ez: az őszi víruskínok
és a decemberi Európa-bajnokság után végre
összerázódott a Fradi! Az Esbjergtől elszenvedett
hazai – nézők híján Érdről visszaköltözhetett
otthonába, az Elek Gyula Arénába az együttes – 2824-es vereség ugyan még nem ezt mutatta, annál
inkább a 115 kiváló perc a Metz ellen.
A 32-30-as népligeti diadalt követően idegenben
is győzelemre álltak Kovacsicsék, ám a hajrát
elrontották, a franciák 30-29-re felülkerekedtek.
Így ért véget a január.
A február pedig a Győr elleni rangadóval kezdődött.
Mindkét együttes nélkülözte védelme egy alappillérét
– ott Eduarda Amorim, itt Bíró Blanka hiányzott –, és
sokáig úgy tűnt, ebből előnyt is lehet kovácsolni. A 43.
percben 23-21-re vezetett az FTC az addig teszetosza
házigazda ellen, ám egy 0-4-es, összességében
egy 4-12-es etap keserű, 27-33-as véget vetett a
mérkőzésnek. A sokadik, hasonló koreográfiájú meccs
volt ez a fő rivális ellen: a második félidő közepéig
a képesség és az esély mellett a hit és a tartás is
megvan, aztán jön a megingás, hogy Úristen, ha
nem vigyázunk, mindjárt megverjük az ötszörös BLcímvédőt!
Elek Gábor teljes joggal mondta:
Nem vagyok elégedett, az ETO kevesebbet
”
hibázott, ami különösen a kulcsmomentumokban
mutatkozott meg. Elsősorban a szélsőjátékban
múlt felül bennünket a hazai együttes, és a
hajrára védekezésben is felőrlődtünk. A mérkőzés
kétharmadában jól játszottunk, az utolsó tizenöt
perc azonban nem férhet bele az elképzeléseinkbe.”
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Innentől a bajnoki cím megnyeréséhez is merész
fantázia kell – ha csak az ETO nem hullajt el
a Népligeten kívül másutt is pontokat.
A hazájából a szigorú covidszabályozások miatt
száműzetett Vipers elleni, budapesti duplázás
azonban ismét kitágította képzeletünk határait.
A február 6–8. között, ötven órán belül elért 30-28
és 31-26 során ugyanis mintha újjászületett volna
a társaság. Ebben része lehetett egy rosszul sikerült
edzés utáni, öltözőbeli tisztázó beszélgetésnek is, és
ha így van, annak remélhetőleg hosszú távú hatása
lesz. A Rosztovban elszenvedett 26-24-es csoportzáró
vereség ezt a reményt erősítette, hiszen különféle
nyavalyák miatt öt kieső válogatottja, Bíró Blanka,
Schatzl Nadine, Háfra Noémi, Klujber Katrin és
Csiszár-Szekeres Klára nélkül is végig partiban
volt a csapat.
A tizennégy mérkőzés során felmutatott nyolc
győzelem és hat vereség a nyolcas csoport negyedik
helyére pozicionálta az FTC-t, így a nyolcaddöntőben
a másik ág ötödikje, a Buducsnoszt Podgorica vár
rá. Továbbjutás esetén, a Final Fourért pedig a Győri
ETO. Aggodalmaskodni még korai; egyelőre éppen
elég a montenegróiakra összpontosítani.

A VIPERS ELLEN ÖTVEN ÓRÁN
BELÜL ELÉRT 30-28 ÉS 31-26 SORÁN
MINTHA ÚJJÁSZÜLETETT VOLNA A
TÁRSASÁG. EBBEN RÉSZE LEHETETT
EGY ROSSZUL SIKERÜLT EDZÉS
UTÁNI, ÖLTÖZŐBELI TISZTÁZÓ
BESZÉLGETÉSNEK IS, ÉS HA ÍGY VAN,
ANNAK REMÉLHETŐLEG HOSSZÚ
TÁVÚ HATÁSA LESZ
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Felvidéki magyar családban született, férje,
Szöllősi Szabolcs válogatott kézilabdázó

!

Kislányuk, Hanna márciusban lesz hatéves, kisfiuk,
Borisz pedig áprilisban ünnepli második születésnapját
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OTTHON NYUGSZIK
MEG IGAZÁN
Pordán Bálint, férfi kézilabdacsapatunk beállója megtalálta a számításait
a Népligetben, álmai otthonát pedig a Kis-Duna partján. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

Nagyon jól érzem magam itt, örültem
”
a hosszabbítási lehetőségnek, hogy számítanak
még rám. Ígérhetem, megteszek mindent, ahogyan
eddig is, hogy a tudásom legjavát nyújtsam. Itt is
telepedtünk le a családommal – azt nem mondom,
hogy a szomszédban, de azért Pest megyében,
Szigetcsépen. Bejárós a buli, de kárpótol
a Kis-Duna melletti környezet. Álom nekem ez a hely,
ott nyugszom meg igazán, amikor hazaérek.”
Sportolónkat felesége és kétéves gyermeke várja
otthon, vagyis messze nem csak a passzív pihenésről
szól az otthonlét. Igaz, ő ezt nem is igényli.
Nem vagyok az a fajta, aki a tévé előtt tölti az idejét.
”
A fürdetés mindig az enyém, ez biztos program.
De egyébként is nagyon szeretek otthon tenni-venni.
Ha van valamilyen ház körüli munka, azt mindig
megoldom egyedül, és a gyerek miatt amúgy sem
lustálkodhatunk… Neki mindegy például, hogy
én csak délután edzem, hét óra körül mindig felkel,
olyan, mint egy kakas.”

Óriási fordítással zárta az őszt és hasonlóan nagy
mentéssel kezdte a tavaszt a Ferencváros férfi
kézilabdacsapata. Együttesünk a második fordulóból
elhalasztott meccsen, február 5-én lépett pályára
először az új évben, és az Eger vendégeként
hatalmasat kellett harcolnia. 23-19-nél négy gól is volt
már a hátránya, még négy és fél perccel a vége előtt
is a hazaiak álltak jobban (28-27), a végén azonban mi
örülhettünk (28-30).
Kemény volt, rezgett a léc… – ismerte el Pordán
”
Bálint, a Fradi egyik legrutinosabb játékosa. –
Soknak tűnt, amikor négy volt közte, de nem adtuk
fel, s egyszer csak minden összeállt, a védekezés,
a kapusteljesítmény, a támadás, Nagy Bence pedig
fantasztikusan játszott, tizenkét gólt lőtt. Ez is azt
mutatja, hogy helyén van a csapat mentális ereje.
Ha picit is gyengébb lenne a csapaton belüli egység,
akkor ezek a meccsek nem alakulhattak volna így.”
Abban kétségkívül a beállónak is jelentős szerepe van,
hogy működik a csapaton belüli kémia, hiszen a fiatalok
hallgatnak az idősebb, sokat látott kézilabdázókra, akik,
ha kell, akkor egyetlen mondattal képesek helyretenni
őket.
Sosem éreztem, hogy kötelező lenne példát
”
mutatni, és nem is szoktam megjátszani magam, de
bízom benne, megteszi példának, ahogyan élek és
sportolok. Észreveszem, ha valakinek néhány jó szóra
van szüksége, vagy szólok neki, ha valamit nem jól
csinál. Nem kell üvöltözve, veszekedve, sokszor elég
úgy, hogy ne is hallja más, és a fiatalok jól szoktak
reagálni.”
Pordán Bálint a negyedik évét tölti a Ferencvárosnál,
meghosszabbította a nyáron lejáró szerződését, s
ez nemcsak a vezetőség bizalmát mutatja, hanem
azt is, hogy a korábban a PLER-ben, Tatabányán és
Csurgón szerepelt játékos is megtalálta a számítását a
Népligetben.
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PORDÁN BÁLINT
A NEGYEDIK ÉVÉT TÖLTI
A FERENCVÁROSNÁL,
MEGHOSSZABBÍTOTTA
A NYÁRON LEJÁRÓ
SZERZŐDÉSÉT, S EZ
NEMCSAK A VEZETŐSÉG
BIZALMÁT MUTATJA,
HANEM AZT IS, HOGY
A KORÁBBAN A PLER-BEN,
TATABÁNYÁN ÉS CSURGÓN
SZEREPELT JÁTÉKOS IS
MEGTALÁLTA
A SZÁMÍTÁSÁT
A NÉPLIGETBEN

MESSZE MÉG A VÉGE
Férfi kézilabdacsapatunk hosszú ideje őrzi
az NB I tabelláján a harmadik helyét, de annyira
eltérő számú meccset játszottak a csapatok,
hogy nehéz ebből messzemenő következtetést
levonni. Azt azért kijelenthetjük, a bent maradás
nem lehet probléma, most már inkább az a kérdés,
hogy a Fradi nemzetközi kupaindulást érő
helyen zárja-e az idényt.
Pozitív, hogy elöl vagyunk, de én nagyon nem
”
szeretek hónapokkal előre tippelni vagy tervezni –
vélekedett Pordán Bálint. – Persze, kellenek
a célok, de mindig a közelebbi eseményeket
nézem, lépésről lépésre szeretek haladni.
Majd ha az utolsó fordulók előtt is a dobogón
állunk, akkor gondolkodhatunk azon,
hogy mit kell még tennünk a sikerhez.”
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Pordán Bálint a harmincharmadik
életévét tölti

!

Férfi kézilabdacsapatunk a Veszprémi KKFT ellen
hétgólos hátrányból állt fel és nyert
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# JÉGKORONG

JÉGKORONG #

Amikor útnak indult Erdélybe, az FTC már nem volt listavezető az Erste-ligában. Heteken át pontosan tudtuk,
hogy a Csíkszeredának és a Brassónak jobb a győzelem/vereség mutatója, mint a Fradié, csak éppen kevesebb mérkőzést játszott, amire persze van magyarázat,
az erdélyi kluboknak a román bajnokságban is helyt
kell állniuk. Február második hetében aztán pótolták
a mulasztást, a Csíkszereda és a Brassó néhány nap
leforgása alatt háromszor is megmérkőzött egymással.

SATOR BELEBUKOTT
Fodor Szabolcs is részese volt, még játékosként,
az egyik legérdekesebb csíkszeredai látogatásnak. 2009 márciusában az Alba Volán barátságos
mérkőzésre utazott a Székelyföldre, s váratlanul
kikapott. Az összecsapás után Ocskay Gábor
menesztette az együttes neves vezetőedzőjét,
az NHL-ben Stanley-kupa-döntőben szerepelt
Tad Satort, aki csak hüledezett, mondván,
nem érti, miként lett egy barátságos meccsből
az évszázad meccse…

Fodor Szabolcs együttese tehát azzal a céllal vágott
neki az útnak, hogy visszavegye az első helyet, ami a
rájátszásban szó szerint aranyat érhet. A mieink öt nap
alatt négy meccset játszottak: február 17-én és 18-án
Csíkszeredában, 20-án Gyergyószentmiklóson, végül
Brassóban zárták a túrát.

A Fradi decemberben és januárban zsinórban tíz
találkozót is megnyert, aztán váratlanul a MAC-tól és a
Debrecentől is kikapott négy góllal. Ezzel a lelki teherrel
készült a hajrára. De csak a laikus gondolkodik így.

Az eredményekről a lapzárta szorításában sajnos csak
a következő számunkban tudunk beszámolni, de az
utazás szokásos fáradalmairól, az ottani összecsapások
hangulatáról Fodor Szabolcs elárult kulisszatitkokat.

– A játékunkkal egyik meccsen sem volt gond, bőven
akadtak helyzeteink, csak éppen nem tudtuk értékesíteni őket. Ősszel már volt egy ilyen periódusunk, most
újra belecsúsztunk hasonlóba. Nem öröm, de nem is
tragédia. Ilyen hosszú idényben óhatatlanul vannak
hullámvölgyek, ezeken inkább az alapszakaszban jussunk túl, mint hogy majd a rájátszásban kelljen kínlódni
miattuk – beszélt a formaingadozásról Fodor Szabolcs.

– Régebben, amikor még játszottam, az volt a szokás,
hogy egyik nap utaztunk, a következőn pedig már
meccset vívtunk. Többnyire ólmos, fáradt lábakkal.
Éppen ezért most már több időt szánunk a regenerálódásra. Éjszaka utazunk, hajnalban érkezünk meg,
reggeli, pihenő, délután edzés és csak másnap következik a mérkőzés.

Az erdélyi csapatok szerinte a rendezett háttérnek és
a honosított légiósoknak köszönhetően – ez a hullám
Magyarországon már lecsillapodott, s most az erdélyi
hokin söpör végig – erősödtek meg.

Ladányi Balázs és Szélig Viktor mesélte anno, hogy
Franciaországban is éjszakánként buszoztak Brianconból indulva, olyan járgányon, amelynek a felszereltsége
a repülőgépek business class szolgáltatását idézte, az
üléseket ágyakká lehetett alakítani.

– A Ferencvárosnak mindig, mindenhol kötelező győzelemre játszania, mi ezen felül azzal a céllal kerekedtünk fel, hogy Erdélyben visszavegyük az első helyet
– szögezte le Fodor Szabolcs.

– Én is hallottam erről, de hasonló élményekben nekem
sohasem volt részem, biztonsági okokból talán ma
már nem is engedélyezik ezt az elrendezést. Annyi
könnyebbségünk azért van, hogy egy dupla ülésen
csak egy ember helyezkedik el – mondta erre vezetőedzőnk.

ERDÉLYI FINÁLÉ

Erdélyben zárta a magyar bázisú jégkorongbajnokság, az Erste-liga alapszakaszát az FTC.
S nem ám jutalomtúraként, szánkázással a havasokban, forralt boros, pálinkás estéken.
Hanem kőkemény igénybevétellel, öt nap alatt négy mérkőzéssel, s éles csatákkal az erre
az idényre felturbózott erdélyi csapatokkal. A Gyergyó, a Csíkszereda és a Brassó elleni
meccseken az alapszakasz első helye volt a tét. SZÖVEG: NOVÁK MIKLÓS
www.fradi.hu
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Az erdélyi túrát megelőző mérkőzéseken
Arany Gergely nem védhetett a csapatunkban

CSÍKI ELLENSZENV
A Ferencváros a határokon túl, a Kárpát-medencében minden magyar lakta településen roppant
népszerű. Csíkszereda az egyik kivétel, ahol rendre ellenséges hangulatban lép pályára a Fradi.
– Éveken át többnyire a szimpatikus vesztes
szerepét osztották a Fradira Csíkban, akkor kedvelték is a csapatot az ottaniak. Amióta kemény
ellenféllé váltunk, megfordult a helyzet. Ez így van
rendjén, valahol a tisztelet, az elismerés jele, ha
az ellenfél szurkolói kiemelt meccsnek tekintik a
Fradi elleni összecsapást – mondta erről Fodor
Szabolcs.

ILYEN HOSSZÚ IDÉNYBEN
ÓHATATLANUL VANNAK
HULLÁMVÖLGYEK,
EZEKEN INKÁBB AZ
ALAPSZAKASZBAN JUSSUNK
TÚL, MINT HOGY MAJD
A RÁJÁTSZÁSBAN KELLJEN
KÍNLÓDNI MIATTUK

!

Kóger Dániel első 10 meccsén 5 gólt és 7 asszisztot szerzett,
16,67%-os lövéshatékonysága pedig a legjobb a csapatunkban
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SZERESD A HAZAIT!

# DIVAT

Az elmúlt tíz évben óriási átalakuláson ment keresztül a divat- és szépségipar,
ezért egyre csodásabb hazai tervezésű és előállítású termékekkel találkozunk.
A csúcsminőség és a dizájn mellett pedig a jó érzés is a miénk, hogy import
márkák helyett hazai árut vásároltunk. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

DIVAT #

MARHA JÓ
Pankotai Csaba kiváló minőségű bőrből készült, egyedi és időtálló utazótáskája egy életen át hű társad lehet.
A strapabíró darab textilbélést és egy
darab belső zsebet kapott, hogy a
klasszikus stílus kedvelői se maradjanak nagyobb méretű táska nélkül.
PANKOTAI LEATHER UTAZÓTÁSKA
38 000 FT
PANKOTAILEATHER.HU

PÁRATLAN
PÁROS

FEHÉREN-FEKETÉN

A páros kollekció darabjai oversize
méretben készülnek mindennapi viseletre, hogy az egységet, az összetartozást ily módon is kifejezhessék azok,
akik nagyobb érzéseket és tetteket
szeretnének közösen megélni. Legyen
szó barátságról vagy szerelemről,
közösen minden szebb!

Polgár Diána divat- és textiltervező
lábbelijei a könnyed eleganciát és a
minimalista megjelenést biztosítják
viselőjüknek. A márka minden egyes
darabjára jellemző a szimmetria és
az aszimmetria, valamint az elegáns
vonalvezetés geometrikus formákkal
való kombinálása.

NUBU PAIR COLLECTION TIS PÓLÓ
15 900 FT

DYAN MILLY TORNACIPŐ
44 020 FT

NUBU.HU

www.fradi.hu

HOMEOFFASHION.SHOP

40

!

Sarcia Antonino hokisaink legaktívabb öklözője, az idei idényben
már három verekedésben volt része, pozitív mérleggel

!

20 forduló után Tokmac a 2. az NB I góllövői között
8 találattal, a 11 gólos Hahn János az első
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# DIVAT

DIVAT #

HÁTI SZÉPSÉG
Táskákból, ékszerből és cipőből soha
nem elég egy nőnek! Ha te is jobban
kedveled a szép, finom kiegészítőket,
mint a sportos darabokat, akkor erre
a marhabőrből készült hátizsákra nem
tudsz majd nemet mondani. Szerencsés Gabo rafinált szabású táskájától
nemcsak a harmincas nők csábulnak
el, de azok is, akik eddig egyáltalán
nem vágytak hasonló kistáskára.

FRADI-SZÍNEKBEN
Az örök klasszikus, az ing és farmer
kombó egész évben a ruhatárunk
alapját adja. Indítsd a tavaszt
a 24 éves múltú Saxoo London laza
zöld-fehér csíkos ingjével. A Fradi
és a Saxoo kollaborációjából született
gombos felső Erkölcs Erő Egyetértés
logóval van díszítve.

GABO SZERENCSES Y KIS HÁTIZSÁK
52 500 FT
LUCKYSHEPHARD.COM

FRADI BY SAXOO ING
14 990 FT
SHOP.FRADI.HU

ÜRESEN IS KELL!

PÁRATLAN PÁRLAT

A pénztárca sokat elárul tulajdonosáról. Kis túlzással, de szinte
mindegy, mi lapul a belsejében,
csak szeressük a kezünkben
forgatni az egész életünket rejtő
tárcákat.
Hodlik Anna egyedi tervezésű
és kivitelezésű marhabőr pénztárcája letisztult eleganciával és
egyedi logózott zsákkal várja,
hogy beleszeress!

Dámosy Bálint a WSET diploma megszerzése felé vezető úton ismerte fel,
hogy szenvedélye nem is a borokban,
hanem a párlatokban rejlik. 2018-ban
nyílt meg egy volt gyapotgyár helyén Magyarország első igazi mikro
ginlepárlója. A finom, hazai London
Dry típusú ginjük kukoricaszeszből,
természetes növényekkel és 11-féle
fűszerrel készül. Az alapvető ginfűszerek mellett a magas minőségű magyar
borókabogyó, a levendula és az eddig
gin ízesítésére nem használt mák adja
igazán hazai jellegét.

HA TÁRCA
25 000 FT
HODLIKANNA.HU

OPERA GIN BUDAPEST
DÍSZDOBOZBAN
14 800 FT
OPERAGIN.COM
www.fradi.hu
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Uzuni a góllövőlista 4. helyezettje
7 góljával

!

80 éve, 1941. március 1-jén született Felkai László
olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázónk
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# PSZICHÉ

A maratonfutás ma már szinte tömegsport.
Hiába tűnik első látásra félelmetesnek a
42,195 km, időről időre egyre több embert
csábít a startvonalhoz. Az ellentmondás csak
látszólagos, dr. Kárpáti Róbert sportpszichiáter
pedig segít is megérteni, miért.
Olyan korban élünk, amikor az emberek
”
úgy érzik, számos bizonyítanivalójuk van –
elsősorban önmaguknak, másodsorban
a környezetük felé. A sport erre alapvetően
is tökéletes eszköz, hiszen az abban elért
sikereket elismerés övezi. Míg azonban a
magasugrás vagy az úszás pályához és
felszereléshez kötött, a futáshoz csak egy
cipőre és a természetre van szükségünk.”
Márpedig a természet mindig nyitva áll
előttünk. Azaz csak rajtunk múlik, hogy
az aznapra kitűzött távot teljesítjük-e. Ahogy
az is csak rajtunk áll, hogy odafigyelünk-e az
életmódunkra, az étkezésünkre, a megfelelő
regenerációra azért, hogy a cél horizontra
kerüljön. Ha ezek adottak, a maratoni futás
”
jelentette teljesítmény meghozhatja a várt
visszaigazolást.”
ELSŐRE ÉLESBEN
A történelmi táv tehát nem csak profiként
győzhető le, a hobbi futók is sorra nekivágnak.
Ráadásul többnyire szervezett és tudatos
mentális tréning nélkül. Pedig ez a harc több
sajátossággal is bír. Ezek közül az egyik, hogy
az első maratonját mindenki úgy teljesíti,
hogy nem tudhatja, képes lesz-e egyáltalán
végigcsinálni. A felkészülés során ugyanis
mindenki csak kisebb távokat fut, senki nem
szerez tapasztalatot a valódi terhelésről.
Márpedig a maratonisták aranyszabálya: két
félmaraton nem egyenlő egy maratonnal.
Éppen ezért kell fejben nagyon koncentráltnak
és erősnek lenni, az első lépésektől az
utolsó méterekig. Kell például a mentális
”
erő rögtön a startnál, hogy a versenyző
képes legyen visszafogni magát. Ha valaki
nem az aranyéremért száll harcba, hanem
a táv teljesítésének élményéért, akkor
nem engedheti meg magának, hogy a rajt
eufóriája magával ragadja, mert akkor
idő előtt elkészülhet az erejével. Végig
észben kell tartania, hogy nem mással, csak
saját magával versenyez. Mert a maraton
elsősorban önmagunk legyőzéséről szól.”

MARATONI CSATA

Lelket próbáló monotonitás, ijesztő magány, beláthatatlan cél – a három leggyakoribb
tényező, mely egy kívülállónak először eszébe jut a maratoni távról. Belülről szemlélve
azonban egészen más arcát mutatja ez az embert próbáló harc. Olyat, amibe egyre
többen szeretnek bele. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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Labdarúgóink legnagyobb arányú győzelme 2017-ben született,
felkészülési meccsen verték 23-1-re a Tolna megyei Tevelt

A MARATONI
TÁV FÁJ, EZ
MEGKERÜLHETETLEN.
HA AZONBAN
GONDOLATAINK
POZITÍV ELŐJELET
KAPNAK, A
FÁJDALOMBÓL
NEM LESZ
AUTOMATIKUSAN
SZENVEDÉS

PSZICHÉ #

JÁTÉK A FÓKUSSZAL
Márpedig ehhez fejben legalább úgy fel kell
építenünk a távot, mint fizikálisan. Sokat segít
például, ha belátható etapokra osztjuk be azt,
és soha nem nézünk túlságosan előre. Ahogy
a fókuszt is kontrollálni kell. Nem szabad
arra figyelni, melyik testrészünk sajog épp a
legjobban, hiszen akkor csak még rosszabbnak
fogjuk megélni. A maratoni táv fáj, ez
megkerülhetetlen. Ha azonban a gondolataink
pozitív előjelet kapnak, a fájdalomból nem
lesz automatikusan szenvedés. És ez döntő
különbség. Futás közben meg kell tudni találni
azokat a dolgokat, melyek kirángatnak a
monotonitásból – legyen az a minket körülvevő
természet vagy egy szép emlék.
Ugyanígy a szükségszerű mélypontokon
”
is mentálisan tudunk túllendülni. Ha tudunk
változtatni a fókuszon, átküzdhetjük
magunkat rajta. A jó hír viszont, hogy ez
utóbbi már gyakorolható. Hiszen ilyen
nehéz szakaszok edzésen, egy kisebb távon
ugyanúgy előjönnek, mint élesben. Ha pedig
megismerjük ezeket, meg is lehet tanulni
megbirkózni velük.”

SZAKÉRTŐNK:

DR. KÁRPÁTI RÓBERT
az FTC sportpszichiátere

!

15-0 volt focistáink legnagyobb arányú NB I-es győzelme,
1906-ban született a Typographia ellen
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KAMATOZOTT
A FEGYELEM

# FUTBALL

FUTBALL #

Nagyot lépett előre U16-os labdarúgócsapatunk az előző években nyújtott
teljesítményéhez képest. Korolovszky Gábor vezetőedző szerint a mentalitás
lehet a kulcs ebben. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
A Fradi labdarúgó-utánpótláscsapatai közül a felnőtt NB III-ban
szereplő együttesünk mellett az
U16-osok teljesítettek a legjobban az
őszi szezonban – egészen pontosan
az élről várhatták a tavaszt. Pedig
aligha ettől a korosztálytól remélték
vezetőink a kiugró teljesítményt,
már ha abból indultak ki, hogy az
előző idény félbeszakadásakor a
tizenkettedik pozíciót foglalták el,
de 2019-ben is csupán hatodikként
zárták az U14-es kiírást. A nem túl
könnyűnek tartott társaságot 2020
elején Korolovszky Gáborra bízták, a
keménykezű edző pedig, úgy tűnik,
gatyába rázta a brigádot.
Nyár óta tudunk minőségileg
”
dolgozni, előtte zaklatott időszak
volt. Két-három hónapos közös
munka után jött a covidjárvány,
majd három hét edzést követően
máris a nyári szünet kezdődött –
magyarázta Korolovszky Gábor.
– Úgy vélem, az érkezésem előtt
peches szériája volt a csapatnak,
negatív spirálba került, egyik vereség
törvényszerűen hozta a másikat.
Nem volt szerencsés az sem, hogy
néhányan hirtelen megnőttek,
elveszítették a koordinációjukat,
mostanra viszont rendeződött a
helyzet, kiegyenlítődtek a fizikai
paraméterek, összeállt a mozgás,
fejlődött az izomzat. A célom az
volt, hogy amit tudok, azt átadjam,
emellett pedig a mentalitáson
javítsak. Sikerült a munkamorált
átültetnem a gyerekekbe, elég
keményen tartom őket, nagy a
szigor nálam, de én ilyen vagyok,
megkövetelem, hogy a rendszer
úgy menjen, ahogyan én szeretném
– ha jó, ha nem jó.”
www.fradi.hu

A csapat a győztes nyitány után
a második fordulóban kikapott az
Illés Akadémia vendégeként (2-1),
ezt követően azonban csaknem
három hónapon át veretlen maradt,
csak a szezonzárón, Debrecenben
szenvedett vereséget (3-2).
Összességében nyolc győzelemmel,
egy döntetlennel és két vereséggel
zárta az őszt, s az egy meccsel
kevesebbet játszó Vasassal
holtversenyben a tabella élén telelt.
Noha nem sok értékmérő meccsünk
”
volt az előző idény lezárása előtt,
így nem tudtam, pontosan mire
számíthatok. De nem lepett meg a
jó teljesítmény, mert azt éreztem,
hogy jó irányba indult el a csapat.
A bajnoki mérkőzés, persze, mindig
más, mint az edzés, de a második
fordulóban elszenvedett vereség
után jöttek a győzelmek sorban,
ettől pedig a srácok mentálisan
nagyon erősek lettek. Az őszi
teljesítménnyel kapcsolatban
számomra nem az első hely a fontos,
hanem például az, hogy otthon
nem vert meg minket senki, vagy
hogy többször is hátrányból álltunk
fel, és akár az utolsó percekben
egyenlítettünk vagy kiharcoltuk
a győzelmet. Az elsődleges
feladatunk, hogy tanítsunk, külön
szerencse, hogy ez most sikerrel is
párosult, de nem lesz mindig így.
Szeretnénk jól szerepelni tavasszal
is, a legfontosabb azonban, hogy
jövőre, az U17-ben még jobbak
legyenek a srácok.”
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Az őszi sikerek egyik
kulcsszereplője volt a házi – és
négyes holtversenyben a bajnoki
– góllövőlistát vezető Berényi Erik,
aki tízszer talált be az ellenfelek
kapujába. Érdekesség az erőszakos
és gyors csatárral kapcsolatban, hogy
csupán 2020-ban igazolt a Fradihoz
a SZAC-tól. Erik mellett Lisztes
Krisztián hétszer volt eredményes,
pedig ő mindössze öt bajnokin jutott
szóhoz, hiszen normál körülmények
között már az egy évvel idősebbek
között, az U17-ben edz és játszik.
Akkor tudott a saját korosztályánál is
besegíteni, amikor a tizenheteseknek
elmaradt a meccsük.
Mindketten fontos gólokat lőttek,
”
de több jó teljesítményt nyújtó
játékos is volt az ősszel, nem lenne
jogos bárkit is kiemelni. A gyerekek
kiadták magukból a maximumot,
a fejlődési ciklusa pedig mindenkinek más.”
A csapat a téli szünet után a
felkészülést január közepén kezdte,
február elején egy hetet Bükön töltött
edzőtáborban, majd a hónap végén
indult újra a bajnoki küzdelem. Az
őszhöz képest azonban változás,
hogy a tabella első nyolc helyezettje
alkotja már csak a kiemelt csoportot,
amelyhez így a Ferencváros is
tartozik.
Eljutottunk arra a szintre, hogy
”
a játékosok megértették, a
futballistáknak is olyan sokat kell
dolgozniuk, mint bárkinek a többi
sportágban. Ebben a korban a
munka a legfontosabb, ha az
megvan, akkor a futball majd jön
magától” – zárta gondolatait
a vezetőedző.

Az U16-os csapatunk ősszel átlagban
három gólt szerzett meccsenként
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ELJUTOTTUNK ARRA
A SZINTRE, HOGY
A JÁTÉKOSOK
MEGÉRTETTÉK,
A FUTBALLISTÁKNAK
IS OLYAN SOKAT KELL
DOLGOZNIUK, MINT
BÁRKINEK A TÖBBI
SPORTÁGBAN
!

A velünk holtversenyben éllovas
Vasast 3-0-ra vertük
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SZÁRNYAKAT
ADHATNAK

# UTÁNPÓTLÁS

UTÁNPÓTLÁS #

A serdülő korosztályba érve nincsenek már bérelt helyek, mindenkinek meg kell küzdenie a csapatba kerülésért, de a fejlődést is ez szolgálja. A Szarka Éva vezette csapatunk
a korosztályos bajnokságban százszázalékos volt az ősszel, és a felnőtt harmadosztályban is helytállt. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM
Ez már az akadémia, ahol az élsportra nevelünk.
Látok olyan gyerekeket, akik jól reagálnak erre,
akik úgy fejlődtek ezekben a hónapokban, hogy
alig hittem a szememnek, de van, aki küzd, nem
megy neki és másokban keresi a hibát.”
Összesen 29 serdülő korú játékosunk van, nyolcan az
ifivel edzenek már, de közülük néhányan a bajnokikra
visszajátszanak. A tervek szerint a szezon végén szűkítik a létszámot, hogy a meccseken mindenki kellő
időt tölthessen a pályán.
Vegyes az összkép bennem az ősszel kapcsolat”
ban. Sok mindent helyre kellett tenni, miközben a
járványhelyzet mentálisan megviseli a gyerekeket
és a szülőket, és egyébként maximalistaként sosem
vagyok elégedett. Az ősz legtöbbször arról szól,
hogy megismerjem a gyerekeket, ők pedig engem,
kiforrjon a viszony. A Ferencváros arculatának
megfelelő kézilabdát oktatunk minden korosztályban, vagyis az alapkövetelmények egyformák.”
A gyerekek a Fradinál ebben a korban próbálják ki
magukat először a felnőttek között, ezt a szintet
pedig kétségkívül szokniuk kell.
Az elején nagyon megmutatkozott, hogy hiányzik
”
a rutin, ami a felnőtteknek megvan. Sok meccsen
pariban voltunk, csak a végjátékot buktuk el, illetve
a játék sok elemében amúgy is kijöttek a hibák.
Sokszor azt gondolták a lányok, hogy védekezésben lehet pihenni, miközben a mai kézilabda
egészen mást követel. Dinamikus, gyors kézilabdát
tanítunk, de ebbe egyelőre sok hiba csúszik. Ami
önmagában nem baj, a hibákat is a helyükön kell
kezelni, mert azokból tanulunk. Az a nagy tudomány, ha a gyerekek maguktól ismerik fel, hogy mit
rontottak el, és maguktól, tudatosan változtatnak
rajta. Ebben segítünk nekik, közben pedig egyéniségeket keresünk és nevelünk – hiszem, hogy szárnyakat adhatunk a gyerekeknek.”

Remek félévet zárt a Ferencváros leány serdülő kézilabdacsapata: saját korosztályában százszázalékos
mérleggel és plusz kétszáztizenhármas (!) gólkülönbséggel hozta a tizenhárom bajnokit, a felnőtt
harmadosztályban pedig az ötödik helyről várhatta
a folytatást. Az együttest nyáron vette szárnyai alá
klubunk korábbi legendás kézilabdázója, Szarka
Éva, akinek újra meg kellett szoknia a kamaszokkal
való munkát, hiszen hosszú éveken át fiatalabbakkal
dolgozott.
Nehéz volt átállni… – vallotta be ezzel kapcso”
latban a vezetőedző. – Régen dolgoztam ebben
a korosztályban, a serdülő válogatott mellett is
ott voltam tíz évig, de a szülés után kisebbekhez
szerettem volna menni. Nagyon élveztem, hogy
akár négy-öt évig is végigkísérhettem egy-egy
csiszolatlan gyémánt fejlődését, mint például Tóth
Nikiét, sikerélmény, amikor valamelyikük odaér az
élvonalba. Persze, nem kellett nekem bemutatni a
kamaszokat, mivel két kamasz gyermekem van,
de más munkát igényelnek ezek a korosztályok. Itt
jobban kidomborodik a szakma, meg kell tanítani a kézilabda sava-borsát, a gyerekek fejére is
hatni kell. Meg a lelkekre… Ez az egyik legnehezebb
korszak, ilyenkor jön az iskolaváltás, az útkeresés,
a véleményformálás, a szocializálódás, a kapcsolatteremtés.”
A sport azonban a nehezebb napokban is kapaszkodót jelenthet a gyerekeknek. Minden hétköznap van
edzés, délelőttönként egyéni képzéseken vehetnek
részt a játékosok, a hétvégén pedig a két bajnokira
kell megfelelően elosztani a keretet. Ez utóbbi nem
mindig könnyű, hiszen sokan osztoznak a játékperceken, és nem mindenki lehet elégedett azzal, ami
neki jut.
A serdülőtől két korosztály van együtt, ezért érte”
lemszerűen többen is vannak, nagyobb a versenyhelyzet, mindenkinek harcolni kell a csapatba kerülésért. Abban hiszek, hogy jobb, ha már gyerekként
is így történik, mert minél előbb szokja meg valaki a
versenyhelyzetet, annál rugalmasabb lesz később.
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A csapat legeredményesebb játékosa,
Helm Boglárka 13 serdülő bajnokin 67 gólt lőtt

TÉTRE, HELYRE, BEFUTÓRA
Az talán elfogadott, hogy a legkisebb korosztályokban
a játék szeretete a legfontosabb, az elköteleződés
után azonban már lehetne az élsportra felkészíteni a
gyerekeket. Ehhez képest a kézilabda-bajnokságokban
U13-ig nem számolják a mérkőzések eredményét, sőt
a járványhelyzet okozta nehézségek miatt a mostani
idényben az U14-nél és az U15-nél sincsen eredmény.

A HIBÁKAT IS
A HELYÜKÖN KELL
KEZELNI, MERT
AZOKBÓL TANULUNK.
AZ A NAGY TUDOMÁNY,
HA A GYEREKEK
MAGUKTÓL
ISMERIK FEL, HOGY
MIT RONTOTTAK EL,
ÉS MAGUKTÓL,
TUDATOSAN
VÁLTOZTATNAK RAJTA

!

Szarka Éva bajnok és kupagyőztes volt a Ferencvárossal,
és 12-szer a nemzeti csapatban is szerepelt

Nagyon rossz döntésnek tartom, mert élsportolókat
”
szeretnénk nevelni, az élsportban pedig felnőtt szinten
az eredmény a lényeg – mondta Kökény Beatrix, az FTC
Kézilabda Akadémia vezetője, Európa-bajnok, olimpiai és
világbajnoki ezüstérmes korábbi kézilabdázó. –
A győztes mentalitást már gyerekkorban el kellene
sajátítani, és így, hogy nem számolják a meccsek
eredményét, ezt igen nehéz megvalósítani. Ahogy
mondani szokták, felnőtt szinten tétre, helyre,
befutóra megy a játék, nem ártana már
gyerekként megszokni ezt.”
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ELŐFIZETÉS / Z&F

# KVÍZ

FRADI-KVÍZ,
FRADI-AJÁNDÉKOK

ILYEN AJÁNLAT
MELLETT
MÁS LABDÁBA
SEM RÚGHAT!

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.

Az új esztendőben is
örömmel és szeretettel
invitáljuk Önöket játékra.
Havonta három kérdést
teszünk fel, s aki mindháromra jól válaszolt,
esélyes lesz a Ferencvárosi Torna Club által
felajánlott ajándék megnyerésére. A klub címeré-

1. Az alábbiak közül
a Fradiban ki volt az
olimpiai bajnok tornász,
Magyar Zoltán edzője?

A felsorolt klasszis
pólósok közül ki
nevelkedett gyerekként
a Ferencvárosban?

Jelenlegi futballcsapatunkban a
megnevezett trióból
ki szlovén származású?

a: Karácsony István

a: Kiss Gergely

a: Roko Baturina

b: Vígh László

b: Ambrus Tamás

b: Adnan Kovacevic

c: Bordán Dezső

c: Székely Bulcsú

c: Miha Blazic

vel ellátott nyereményeket a Fradi Shopban lehet
majd átvenni. A lényeg
persze, hogy a kvízjáték
során újra megidézzük
hagyományainkat, emlé-

A megfejtéseket a fradikviz@fradi.hu

kezünk nagyszerű sporto-

e-mail címre várjuk.

lóinkra, szép sikereinkre,

Beküldési határidő: 2021. március 15.

az agyunk pedig közben
közösen a Fradi körül jár.
Azaz játsszunk továbbra

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

is együtt és örvendjünk

A helyes megfejtés beküldői között

közösen a csodának, amit

három darab, a Bajnokok Ligája és

úgy hívnak: Ferencvárosi

a Fradi címerével ellátott BL Fradi Bluetooth

Torna Club!

Jó szórakozást, kellemes
időtöltést, hajrá, Fradi!

www.fradi.hu

ZOLDESFEHER@FRADI.HU
ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

hangszórót sorsolunk ki.

06-20-666-7744

A nyereményeket biztosítja:

A részletes játékszabályzat a

www.fradi.hu/szolgaltatasok/zold-es-feher-magazin
oldalon érhető el.
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A februári számban megjelent kvíz helyes megfejtése: a, b, c.
Nyerteseink: L. Sándor, V. Tamás, B. Kriszta

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

A FRADIKA
DEBRECENBEN IS
MINDENKI KEDVENCE VOLT

# ZÖLDÖVEZET

Művészetekre fogékony ember jó esélylyel választja kedvencnek a Fradit
a labdarúgásban – ezt az elfogult,
de talán nem alaptalan tételt
fogalmaztam meg magamban, amikor
Bokor Attilával, az egykori Color
zenekar oszlopos tagjával, ma filmrendezővel beszélgettem a Ferencváros
titkáról, a régi és újabb klasszisokról, valamint filmes terveiről. SZÖVEG: KIS FERENC

– A régi korszakos zsenik közül Varga Zoli állt a
legközelebb hozzám. Amikor már itthon edzősködött,
többször beszéltem vele, szerettem volna
dokumentumfilmet készíteni róla, helyre tettük volna
a sztereotípiákat és pletykákat, objektív, árnyalt képet
festve mutattuk volna be a karrierjét, de sajnos a tragikus
hirtelenséggel bekövetkezett halála meghiúsította a
tervet – árulta el Bokor Attila.
A 70-es évek második felének csapatából Nyilasi Tibor
volt a kedvence. – Élmény volt nézni a játékát, a cseleit,
ahogy pofozgatta a labdát, és amikor a védő közbelépett
volna, tolt egyet a labdán és szlalomozott tovább. Albert
Flórira emlékeztetett a mozgása, a technikája. Nyíl mellett
Ebedli Zoli, Szokolai Laci szintén klasszisok voltak, miattuk
is érdemes volt Fradi-meccsre járni – mondja ma is
lelkesen.
– A mai csapat is szerethető, sőt egyre erősebb, az őszi
BL-szereplés visszaadta a régi dicsőségünket, az európai
színtéren is újra jegyeznek minket. Az örömünket az sem
veheti el, hogy igazi nemzetközi gárda lett a Ferencváros,
mert tudjuk, hogy a mai futballban már mindenhol ez
van, légiósok alkotják a csapatok zömét. Nekem mégis
hiányoznak a saját nevelésű játékosok, de idővel majd
biztosan jönnek az új Nyilasik – jegyzi meg Bokor Attila,
aki manapság már a fiával jár Fradi-meccsekre.
Arra is kitért, hogy az utánpótlás-nevelésben a
professzionalitás mellett talán a futball szeretetét kellene
még jobban átadni a fiataloknak. Puskásék sikereinek
a titka az volt, hogy annak idején reggeltől sötétedésig
rúgták a bőrt, mert imádták a focit.

Nem meglepő, hogy debreceniként is Fradi-drukker
lettem, a fővárosi zöld-fehérek akkoriban is a
legnépszerűbbek voltak az egész országban. A testnevelő
tanárunk fanatikus fradista volt, az egymás közötti fociban
egy-egy Fradi-játékos nevét választottuk, de igazán
mindenki Albert vagy Varga Zoli szeretett volna lenni.
Akkoriban a Vasas, az Újpest és a Honvéd is ütőképes
csapat volt, de a Fradika az mindig Fradika. A mi csapatunk
mindig a játékos focit képviselte, benne volt a csibészség,
a trükk, a technika – mesélt gyerekkori futballélményeiről
Bokor Attila. A zenész, filmrendező Debrecenben a
testvéreivel 1975-ben alapította meg a Color zenekart, majd
a vasfüggöny mögül 1982-ben a tengerentúlra, a napfényes
Kaliforniába vándorolt, és Hollywoodban a legmagasabb
szinten sajátította el a filmezés fortélyait.
Első személyes meccsemléke egy kettős rangadó a
Népstadionban a Vasas ellen. A karéjban ült és óriási
élményként élte meg azt az estét. Amikor a klub
különlegességéről, a fradizmusról” kérdezem,
”
Bokor Attila érdekes megközelítéssel válaszol.
– Számomra mindig furcsa volt, hogy sok más klub
szurkolói csak a sikerek idején biztatják a csapatukat,
amikor rosszul megy a játék, rögtön szidják őket.
A Fradi-szív azt is jelenti, hogy bármikor, bármilyen
helyzetben fradista maradok, akkor is, ha az NB III-ban
játszanánk, bár ilyen biztosan nem lesz. De a kizárásunk
idején, az NB II-ben is szurkoltam a csapatnak. Talán éppen
ez, a többi klubnál nem tapasztalható erős kötődés, lojalitás
és a hatalmas szurkolótábor az oka annak, hogy volt idő,
amikor szét akarták verni a Ferencvárost, a nevünket
is megváltoztatták az 50-es években. De minden ilyen
üldöztetés, ellenszenv csak megerősíti a Fradi-családot,
ez az összetartás a sikereink titka – fejtette ki.
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Magyar Kupa-meccsen szintén 15-0 volt a legnagyobb arányú
FTC-győzelem, 1931-ből: a T betűs csatársor a PVSK-t keserítette el

ZÖLDÖVEZET #

SZERETTEM VOLNA
VARGA ZOLIRÓL DOKUMENTUMFILMET
KÉSZÍTENI, HELYRE
TETTÜK VOLNA
A SZTEREOTÍPIÁKAT ÉS
PLETYKÁKAT, OBJEKTÍV,
ÁRNYALT KÉPET FESTVE
MUTATTUK VOLNA
BE A KARRIERJÉT,
DE SAJNOS A TRAGIKUS
HIRTELENSÉGGEL
BEKÖVETKEZETT HALÁLA
MEGHIÚSÍTOTTA
A TERVET

!

1914-ben az Auguszta-serlegért játszottak az NB I helyett:
focistáink 11 meccsen hibátlanul, 63-1-es gólaránnyal nyertek

VÉGRE JÁTÉKFILM
Bokor Attila a zenében és a filmművészetben találta
meg a kihívást és a kiteljesedés lehetőségét.
Az Egyesült Államokban a legmagasabb színvonalon
tanulhatta meg a filmes szakmát, a University of California
at Los Angeles nevű egyetemen televíziós rendezői,
illetve produceri mesterdiplomát szerzett. – Közben végig
kellett néznem, hogy itthon, még a rendszerváltás után
is sokáig a haverok osztják egymásnak a szerepeket”,
”
a pénzt, a lehetőséget. A jobboldali nézeteim nem igazán
segítettek a hazai filmiparban érvényesülni
– emlékezett vissza némi keserűséggel.
Hazatérése után ugyan a Duna Televízió
programigazgatójaként, majd főszerkesztőjeként számos
dokumentum- és ismeretterjesztő filmet készített,
valamint rendezője az 56 csepp vér című musicalfilmnek,
de az igazán nagy dobás, a játékfilm nem adatott
meg neki a már említett körülmények miatt.
Egészen mostanáig. – Egy görögkatolikus püspök
meggyilkolásáról készítek filmet, és dolgozunk a volt
zenekaromról, a Colorról szóló dokumentumfilmen –
összegezte a jelen és a közeljövő feladatait.
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# GASZTRÓ

Ki a stoplist, ki az úszósapkát, ki pedig a bokszkesztyűt akasztja szögre profi karrierje végeztével
– a jelképes mozdulat, mely mögött az érzelmi
tartalom minden esetben más és más. Ami azonban utána következik, az nagyon is hasonló: egy
légüres tér várja a sportolót, egy egészen új élet,
új szabályokkal és új ritmussal, melyben könnyű
elveszni. Mi, sportszakemberek, nem győzzük
”
eleget hangsúlyozni, hogy a profi sportpályafutás utáni időszakra tudatosan készülni kell!
Testben és lélekben egyaránt. Hiszen mindaz,
ami addig a stabilitást jelentette a mindennapokban, megszűnik. Nincs többé kőbe vésett
napirend, sem tűpontosan összeállított étrend,
ahogy az edző és a szakmai stáb jelentette külső
kontroll is eltűnik. Ezekkel együtt pedig borul
a jól megszokott feszes bioritmus is” – érzékelteti
az átmenet súlyát dr. habil. Fritz Péter, állandó
szakértőnk. A visszavonulás teljes életmódváltást
jelent tehát, amelyet ideális esetben fokozatos, jól
megtervezett és felépített átmenet kísér.
A TEST GYORSAN REAGÁL
A szakember tapasztalatai szerint azonban az
ideális eset nagyon ritka. Sokkal jellemzőbb, hogy
a sportoló nem gondolkodik ennyire előre, a váltással járó változás pedig sokként éri – leginkább
a szervezetét. Míg ugyanis mentálisan leginkább
megkönnyebbülést érez, teste összezavarodik. A
mozgásmennyiség csökkenésével az összkalórialeadás jelentősen visszaesik, és ha az étkezését
nem igazítja ehhez, az hamar kedvezőtlen folyamatokat indukál. A testösszetétel elkezd átalakulni, az izomtömeg csökkenni, a zsírtömeg pedig
növekedni kezd. Ráadásul a súlygyarapodás
leginkább zsigeri zsírban jelentkezik, ami élettani
szempontból a legkárosabb, többek között a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát növeli.
És ami a legrosszabb mindebben, hogy sok idő
nem is kell ezen változások kialakulásához, hiszen
a szervezet nagyon gyorsan tanul. Például, amint
érzi, hogy az izmok nincsenek úgy munkára fogva,
mennyiségüket elkezdi csökkenteni, hiszen feleslegessé válik, egyszerűen fogalmazva, takarékos
üzemmódra kapcsol.
Csalóka lehet, hogy a mérleg az első időszak”
ban ebből nem árul el semmit, hiszen az izom
és a hozzá kötődő víz mennyisége csökken, ami
fajsúlyát tekintve nehezebb, mint a helyét átvevő
zsír. Így akár hónapokba is telhet, mire látható
jelei lesznek ennek a kedvezőtlen változásnak,
hiszen a mérleg által mutatott össztömeg ezen
belső változásokat nem követi.”

SZABADSÁG

HATÁROKKAL

Az élsport olyan, mint egy satu, állandó nyomás alatt tartja a versenyzőket.
Az életmódot is szigorúan regulázó szorítás azonban nem tart örökké,
a profi pályafutás végeztével egy csapásra megszűnik, olyan szabadságot
zúdítva a sportolóra, amelyet korábban hírből sem ismert. Ezzel a szabadsággal
azonban jól kell tudni bánni. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA
www.fradi.hu
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110 éve, 1911. március 2-án született Háda József labdarúgókapus,
aki 1930 és 1939 között 289 meccsen őrizte a Fradi hálóját

!

Március 2-án ünnepli 75. születésnapját a szintén kapus
Hajdú József, aki 171 meccsen védett az FTC-ben 1975 és 1985 között
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GASZTRÓ #
A PROFI SPORT
UTÁNI ÉLETRE
TUDATOSAN,
TÁPLÁLKOZÁSI
SZAKEMBER ÉS
SPORTPSZICHOLÓGUS
BEVONÁSÁVAL KELL
KÉSZÜLNI, HOGY AZ
ÉLETMÓDVÁLTÁS
TESTBEN
ÉS FEJBEN IS MINÉL
INKÁBB ZÖKKENŐMENTES LEHESSEN

A TUDATOSSÁG KIFIZETŐDIK
Nem érdemes azonban megvárni ezt. Sokkal okosabb már a váltás előtt felkeresni egy szakembert,
aki segít minél inkább zökkenőmentessé tenni az
átmenetet. Az ő hozzáértésével a megváltozott
mindennapokhoz lehet igazítani a kalóriabevitelt,
és fel lehet építeni egy napi rutint, amit az élsport
szoros ütemtervéhez szokott egyének többnyire
jól is fogadnak. Majd mindezek fényében lehet
kialakítani azt az étrendet, amely biztosítja a fokozatosságot a feszített terhelés és a normál szintű
aktivitás között. Ennek két legfontosabb jellem”
zője a megnövelt folyadékbevitel és a vegyes
rostfogyasztás. Előbbi a gyomor térfogatnövelésével járó teltségérzet miatt fontos, utóbbi pedig
a testsúly szabályozásában, az ásványi anyagok felszívódásában, a zsír lebontásában és
a bél mikrobáinak táplálásában játszik
alapvető szerepet.” Mindezek mellett pedig
elengedhetetlen, hogy a mozgás bizonyos szintig
a civil élet része maradjon. Ha ugyanis az egykori
sportoló az edzőterem közelében marad – akár
edzőként, akár sportvezetőként, akár csak rendszeres tréningek miatt –, a légkörrel járó elvek és a
jól ismert hangulat igazodási pontként szolgálnak
majd a hétköznapokban.

SZAKÉRTŐNK:
dr. habil.
FRITZ PÉTER
egészségtudományi
szakértő
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# RECEPT

RECEPT #

GRILLKOLBÁSZ
HOZZÁVALÓK
(4-5 SZEMÉLYRE):
ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 90 perc + pihentetés
NEHÉZSÉG: könnyű

+
+
+
+
+
+
+
+

1 kg sertésdagadó
2 gerezd fokhagyma
1 vöröshagyma
1 csipet cukor
só
kávéskanál őrölt szegfűbors
kávéskanál citromos bors
csapott kávéskanál
őrölt kömény
+ 1 kávéskanál morzsolt
kakukkfű
+ csapott kávéskanál morzsolt
csilipaprika
+ olaj

+	1 kisebb, mézédes
sárgadinnye, behűtve
+	12 szelet pármai sonka
+	extraszűz olívaolaj
+	frissen, durvára őrölt bors
+	friss rozmaring

TOVÁBBÁ:

ELKÉSZÍTÉS

+ vékonybél, alaposan
átmosva

ELKÉSZÍTÉS

 A megtisztított hagymákat
külön-külön felaprítjuk. Kevés
olajon üvegesre dinszteljük
a vöröshagymát, amikor
majdnem kész, hozzáadjuk a
fokhagymát, rövid ideig még
együtt pirítjuk, majd hűlni
hagyjuk.
 A húst egymás után kétszer
ledaráljuk, az ízesítőkkel
összedolgozzuk.
 Alaposan megtisztított,
beáztatott bélbe töltjük,
15–20 cm-enként duplán
megcsavarjuk, majd elvágjuk.
Kissé szikkadni hagyjuk.
 Faszenes grillen, többször
megforgatva készre sütjük.

HOZZÁVALÓK
(6 SZEMÉLYRE):

 A dinnyét kettévágjuk,
a magjait kikaparjuk, 12 cikkre
szeleteljük, a húsát éles késsel
kimetsszük a héjából.
 Tálra szedjük, majd mindet
hajszálvékony sonkával
beborítjuk.
 Enyhén borsozzuk,
megcsorgatjuk
kevés olívaolajjal, és
rozmaringlevelekkel
meghintjük.

SÁRGADINNYE

SONKÁVAL
ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 15 perc
NEHÉZSÉG: könnyű

www.fradi.hu
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Március 8-án lenne 85 éves Hunics József,
Európa-bajnok kenusunk

!

Március 14-én ünnepli 25. szülinapját saját nevelésű,
világklasszis vízilabdakapusunk, az ötösölő Vogel Soma
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A LEHETETLEN
ÉLŐ CÁFOLATA

# ÚSZÁS

Becsey János nyolcévesen, az 1976-os
montreali játékok hatására eldöntötte,
hogy olimpiai bajnok lesz. Ami önmagában
is ritka merész elhatározás, hát még úgy,
hogy János születésekor központi idegrendszeri sérülést szenvedett, súlyos
helyzeti hátránnyal, jobb oldali teljes
bénulással vágott neki az életnek.
Két paralimpiai bajnoki, négy paravilágbajnoki címe az ékes bizonyítéka annak,
hogy a lehetetlen valóban nem létezik.

ZÖLD SZALON #

A sportra általában is igaz, hogy hosszú távon nem
elsősorban a tehetség, hanem a karakter, a jellem
a meghatározó. Becsey János szerint a parasportolókra
ez fokozottan érvényes:
– Én nem voltam különösebben tehetséges, de nagyon
szerettem edzeni, óriási élményt jelentett szinte ájulásig
dolgozni. Elfoglaltságban szerencsére ma sincs hiány,
a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségének tagja,
a Paralimpiai Bajnokok Klubjának elnöke vagyok,
és január végén nagyon nagy büszkeségemre a Magyar
Olimpiai Akadémia Tanácsának tagjává választottak.

SZÖVEG: BALLAI ATTILA
A Ferencváros egyetlen paralimpiai érmes sportolója
nem vesztegette az idejét, tízévesen már az ép gyerekek
között vízilabdázott, majd gimnáziumi éveiben átváltott
az úszásra. A legjobbkor, hiszen 1988-ban, Szöulban vált
hagyománnyá, hogy a paralimpiát az olimpia helyszínein
rendezik meg, és ez új szférába emelte a játékokat.
Becsey János hatszor vett részt a paralimpián, amint
mondja, ez sajátos keretbe foglalta pályafutását:
– Ázsiában kezdtem, Szöulban, és ott is fejeztem be,
2008-ban, Pekingben. 1992-ben, Barcelonában még a
Halassy Olivér SE színeiben nyertem 50 és 100 gyorson,
de a fradista kötődésem már akkor, sőt azelőtt is
megvolt. Még csak a szurkolói szimpátia szintjén, bár ma
már az is érdekes, hogy korábban Nyíri Zoltánnal együtt
vízilabdáztam, Orosz Palival pedig évfolyamtársak voltunk
a Toldy Ferenc Gimnáziumban. 1999-ben igazolhattam a
Ferencvároshoz, és ennek nagyon sokat köszönhetek.
Például a 2000-es sydney-i ezüstöt is. Új utat
választottam ekkor, elindultam a 200 vegyes felé, és Sós
Csaba – mint az FTC akkori vezetőedzője – nagyon sokat
segített mindenben. Így én lettem a klub első és mostanáig
egyetlen paralimpiai érmese. A mai napig ajándéknak
tekintem, hogy a Ferencvároshoz tartozhattam. A múlt
idő nem is indokolt, a kötődés ma is él.
Az FTC-hez és Sós Csabához is:
– Pályafutásom befejezése után a paraválogatott
technikai vezetője lehettem, majd Sós Csaba odavett
maga mellé edzőnek, ma pedig a válogatottnál a férfi
szakág vezetőedzőjeként dolgozom. Orosz Andreának
(az FTC úszószakosztályának vezetője – a szerk.)
köszönhetően a mai napig megvan a Fradi-kártyám is,
le is járok úszni a Népligetbe, a Ferencváros
nagy családjának tagja vagyok.

www.fradi.hu
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Három sportolónk is esélyes paralimpiai kvótára: Lévay Petra
triatlonos, Ocelka Róbert kerékpáros és Sas Sándor erőemelő

LE A KALAPPAL?
BALLAI ATTILA

a Császárt figyelte rendszeresen, de Szepesihez
hasonlóan ő is a sírba vitte a titkát: máig nem tudni,
pontosan mit csinált, miért csinálta. Végül, lezárhatjuk
e rövid áttekintést Bauer Miklóssal, a hajdani B-közép
egyik vezéralakjával, a későbbi mézesmázos
Szia, Miki bácsival”, aki egészen addig kérkedett
”
rendszer- és tabudöntögető akcióival, amíg ki nem
derült, hogy mindez nem bátor fradista kiállás volt,
hanem éppen ellenkezőleg, provokáció, az állampárt
szolgálatában, Bakos Miklós fedőnév alatt.
Most pedig itt az újabb vétkes, egyben valamelyest
áldozat is. Kalapról nem sok mindent állíthatunk
biztosan, de azt igen, hogy vérbeli fradista volt.
Fia, ifjabb Zöllei János, az FTC egykori
jégkorongozója ezt éppen a Zöld &
Fehérben erősítette meg, e jellemző
életkép felidézésével: Amikor
”
katona voltam, és a Fradi nem
segített, gyenge pillanatomban
át akartam igazolni a
Dózsába. Amikor a fater ezt
meghallotta, lekevert egy
akkora sallert, hogy napokig
csengett a fülem, majd
jelezte, maximum a Dózsa
György útra mehetek, de
oda is csak vele.”
Mindezek fényében
még keservesebb olvasni
a sorokat, amelyeket a
fruttiárusok gyöngye a
hangadó, véleményformáló”
”
szurkolókról feljegyzett. Nem tudni,
ezzel kinek mekkora kárt okozott.
Gyanítható, a legnagyobbat saját
magának. Így aztán roppant könnyű lenne
statáriális ítéletet hirdetni, mondván,
le a Kalappal!”, de talán helyesebb úgy fogalmazni,
”
le azzal a korral, amely megnyomorította, jobb esetben
csak morálisan, de ellehetetlenítette az embereket.
Másrészt bevallom, viszolygok a kényszermegoldás”
”
kifejezéstől, mert hiszem, szinte mindig létezik egy
becsületesebb, ám kétségtelenül nehezebb opció.

Most már Kalapról, azaz Zöllei Jánosról is ismert,
hogy III/III-as ügynök volt, a szokásos klisével élve
a diktatúra kiszolgálója. Mint a nívós havi
futballmagazin, a FourFourTwo tényfeltáró írásában
olvasható, 1967 és 1972 között rendszeresen jelentett a
Ferencváros híveiről. Nem túlzás azt állítani,
a családjáról. Esetében ráadásul a szokásos menekülési
útvonal sem nyitható meg, mert azon kevesek közé
tartozik, akinek a levéltárban fennmaradt a 6-os
kartonja, a munkadossziéja és a saját kezűleg írt
valamennyi jelentése is. Hogy miért? Talán mert még
a rendszerváltás előtt, 1989-ben meghalt, így azt
követően nem volt már olyan személy és érdek,
aki és amely mindezt eltüntesse. Az ügy
így kimagyarázhatatlan.
Kalap évtizedeken át a stadionok
közismert és közkedvelt figurája,
cukorka- és szotyiárusa, a Fraditábor hangulatfelelőse volt. A
szocialista rendszer peremén
egyensúlyozó igazi pesti
vagány, akit nem tiltottak,
persze nem is támogattak,
leginkább tűrtek. Legalábbis
így tűnt. Óriási karimájú
szalmakalapjával, kosarával,
öblös hangjával, rigmusaival,
haverkodásaival, froclijaival
a magyar futballfolklór
egyik legélénkebb színének
számított. Mi, tizenéves srácok
már azt is a bennfentesség és
a fradizmus csalhatatlan jelének
tekintettük, ha valamelyikünk pár szót
válthatott vele.
Ha Kalap lenne az első, akiről napvilágot
lát az ügynökmúltja, levegőt sem kapnánk a
döbbenettől. Csakhogy ő a sokadik. A művészeket,
rockzenészeket, közéleti személyiségeket hagyjuk is, a
sport keretein belül maradva is szinte végeláthatatlan
a sor. Kezdhetjük Szepesi Györggyel, az intézménnyé
vált rádióriporterrel, az Aranycsapat tizenkettedik
játékosával, aki Galambos fedőnéven körmölt tizenegy
társáról”; Puskás és Galambos, szívfacsaró történet.
”
Folytathatjuk, immár a Ferencvárosra szűkítve a kört,
Novák Dezsővel, aki legjobb barátját, Albert Flóriánt,

!

A kommunisták FTC körüli megfigyeléseiről bővebben a besugnak.blog.hu-n
és az Egészpályás letámadás c. könyvben tájékozódhat

Ezért is olvasnék túláradó örömmel egy összeállítást
azokról, akiket nem sikerült beszervezni.
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A HÓNAP FOTÓJA #
Fotó: Molnár Ádám / Fotósarok

# A HÓNAP FOTÓJA

www.fradi.hu
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1986-ban az MNK-ban - Simon és Kvaszta
góljaival- ugyancsak 2-1-re nyertünk Dorogon

!

Grosics Gyula, az Aranycsapat kapusa, aki 2008-ban a Fradi igazolt
játékosa volt egy mérkőzés erejéig, Dorogon született

61

www.fradi.hu

# TECHNIKA

MODERN
BORFOGYASZTÁS

TECHNIKA #

Van az a helyzet, amikor mindennél jobban vágyunk egy hűvös
újvilági fehérborra, de csak szobahőmérsékletű palackot találunk
a polcon. A megoldás egyszerű: csatlakoztasd az üveg szájához
a szerkezetet és pillanatokon belül párás lesz a poharad oldala,
benne a hűvös borral.

A nap végén belekortyolni egy illatos fehérbe, játékos sillerbe, testes vörösbe…
ellazít és gasztronómiai élményt is jelent. Ezt is lehet stílusosan és modern
eszközök segítségével csinálni: napjaink legkorszerűbb eszközei a pincék mellett
a konyhákban is megjelennek. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

RAVI INSTANT WINE CHILLER
24,99 USD
ebay.com

Az aromák és az ízek teljes felszabadulásához a borokat megfelelő
hőmérsékletűre kell lehűteni. Elegáns stílusban, nemesacél ajtóval,
alsó és felső hűtőzónával, panorámaablakkal várja a luxus borhűtő
mind a 29 palack bort, ugyanis éppen ennyi fér el benne.

Az elektromos dugóhúzók jelenléte
manapság aligha okoz bárkinek
meglepetést. Ez a mutatós darab
egyetlen töltéssel könnyen eltávolít
akár 80 darab természetes vagy
szintetikus bordugót. A csomag
tartalmaz egy fóliavágót és vákuumzárót
is, hogy a kinyitott palack a legtovább
fogyasztható maradjon. Mindenre
gondoltak!

KLARSTEIN VINAMOUR 29D BORHŰTŐ
225 490 FT

CUISINART CW050E BORNYITÓ
25 044 FT

electronic-star.hu

pcland.hu

Amennyiben csak egy könnyen
használható, nagy teljesítményű,
ám prémiumkategóriás nyitót keresel,
a Peugeot ismét rendelkezésedre áll.
Minden palackhoz illeszkedik
és minden dugót könnyedén,
másodpercek alatt eltávolít.

A BOROK ÁLTALÁNOS
FOGYASZTÁSI HŐMÉRSÉKLETE:
Pezsgők: 4–8 oC
Fehér- és rozéborok: 10–12 oC
Aszúk, desszertborok: 10–14 oC
Fiatal, friss vörösborok: 12–16 oC
Testes, minőségi vörösborok: 16–20 oC

PEUGEOT ELIS
ELEKTROMOS DUGÓHÚZÓ
18 990 FT
szinfolt.hu

www.fradi.hu
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7 labdarúgónak van egynél magasabb gól/meccs mutatója
az FTC történelmében azok közül, akik legalább 10-szer játszottak

!

A Fradi leggólerősebb focistái: Takács II. József (1,45/meccs),
Deák Ferenc (1,4), Szigeti Ferenc (1,35), Schlosser Imre (1,28)
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# TECHNIKA

TECHNIKA #

Stílusos megjelenésed lesz, ha ebben
a zokniban fogadod a haverokat az esti,
közös koccintáskor. A bordugóra pedig
remélhetőleg csak ritkán lesz szükséged,
mert rendesen fogynak majd a borok.

Sokan az adalékanyagok rovására írják
a másnapi fejfájást, hiszen aki érzékeny
a kénre vagy más egyebekre, annál
könnyen előfordulhat a rosszullét. Ez az
aprócska találmány egy olyan borszűrő,
amely másnaposságmentes tivornyát
ígér, hiszen megszűri a szulfitokat.

MEDICINE AJÁNDÉKKÉSZLET
6010 FT
answear.hu

ÜLLO WINE PURIFIER + CARAFE
129,99 USD
ullowine.com

Ha sajt, akkor bor, ha bor, akkor
sajt. Nem csak a hűvös estéken
kerülnek elő a sajttálak és a
borok, mert ők ketten évszaktól
függetlenül randevúznak. Ezekre a
gyönyörű késekre pedig szükséged
lesz!

A borosüveget körülölelő karkötő
egyetlen információt oszt meg velünk,
ez pedig a bor, pontosabban a palack
hőmérséklete. A márka érdekessége,
hogy termékeit már 160 éve készíti
német precizitással, hitelességgel,
profizmussal. A rozsdamentes hőmérő
könnyen tisztítható és rendkívül tartós.

WMF NOUVA SAJTVÁGÓ KÉS
2 DB, 9989 FT

WMF CLEVER & MORE
BORHŐMÉRŐ
4999 FT

bonami.hu

kulina.hu

Nem véletlenül kapta Éva nevét
a széles szájjal rendelkező pohár. Növeli
a bor oxidációjának lehetőségét, míg a
ferde él lehetővé teszi a bor ízének és
illatának kiteljesedését.
Ezt a borospoharat kifinomultabb és
teltebb borokhoz fejlesztették,
amelyeknek hosszabb oxidációra van
szükségük a kibontakozáshoz.

Praktikus kiegészítő lehet az elektromos
bormérő baráti, családi összejövetelekre,
mikor nagy a sürgés-forgás. Segítségével
mindössze 90 másodperces
USB-s töltéssel dekantálható
egy üveg bor.

XIAOMI CIRCLEY JOY
ELEKTROMOS BORADAGOLÓ
11 950 FT

MAGNUM EVA SOLO
BOROSPOHÁR 12 390 FT

aqua.hu

www.fradi.hu
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A gólgyáros Takács II. József bátyja, Takács I. Géza
492 meccsen játszott a Fradiban, s egy gólt sem szerzett

!

A Fradi 1902. június 14-én, Besztercebányán a Budapesti TC ellen
(2-2) játszotta az első vidéki labdarúgó-mérkőzését
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# SZABADIDŐ

SZABADIDŐ #

RÉGI IDŐK IPARA

BŐRMÚZEUM, OFFENBACH
A világ egyik legnagyobb
bőrmúzeuma a Majna folyó mentén, a
németországi Offenbachban található,
Frankfurt mellett. A gyűjtemény több
mint harmincezer kiállítási tárgyon
keresztül mutatja be, hogy az ókortól
napjainkig mit jelentett a bőr mint
alapanyag az emberiség számára.
Megcsodálhatjuk a természeti
népek bőrből készült alkotásait, az
indiánbölcsőtől a kultikus tárgyakon át
a bőrvértekig, majd megnézhetjük az
európai bőrdíszművesipar remekeit,
a legkülönfélébb használati és
dísztárgyakat, nyergeket, táskákat,
bőröndöket, retikülöket, és ha még
mindig nem teltünk be a gyönyörű
bőrholmik látványával, jöhet a
gigantikus cipőkiállítás, amely a
lábbelik több ezer éves fejlődés
történetén vezet végig.

Múzeumba járni egyet jelent az utazással. Egy izgalmas kirándulás időben és térben,
melynek során vitrinek sokasága mesél, mesél és csak mesél nekünk. Bár sokunkban
élnek keserédes emlékként az osztálykirándulások kötelező tárlatlátogatásai, ezeket
ideje elengedni. A letűnt korok hangulatát megidéző gyűjtemények, valamint a
múltat a jelen technológiájával kézzelfoghatóvá varázsoló interaktív kiállítások
ugyanis kortól függetlenül megannyi izgalommal kecsegtetnek. Érdemes adnunk
nekik egy újabb esélyt! ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

ledermuseum.de

MALOMMÚZEUM, ORFŰ
Magyarországon egykor közel harmincezer
vízimalom működött az ország dimbesdombos vidékein, főleg a gyors folyású
patakok mentén. A második világháború
utáni kisajátítások azonban elindították
őket a pusztulás útján, és mára csak kettő–
négy százalékuk maradt meg, olyan pedig,
amelyik működik is, az egész országban
csupán egy-kettő akad. Ezek egyike az
Orfűi Malommúzeum fő látványossága,
egy pompásan felújított vízimalom, amely
a Vízfő-forrás patakjára települt. Érdemes
elzarándokolni hozzá, mert ez az ország
egyetlen működési engedéllyel rendelkező
patakmalma! A mesebeli környezetben fekvő
múzeum emellett más látnivalókat is kínál:
van itt lóhajtásos szárazmalom, őrléstörténeti
kiállítás, az egykori molnárház kézműves
foglalkozásoknak ad otthont, a malom
kertjében pedig jófajta cirfandlit és kapucinus
sört szolgálnak fel.
orfuimalmok.hu
www.fradi.hu
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1959-ben a Kickers Offenbachot az otthonában Mátrai
és Rákosi góljaival 3-2-re, Budapesten pedig 6-1-re verte a Fradi

!

Selmecbányáról gyakran írt Mikszáth Kálmán, akinek törzshelyén, az
István Főherceg Szállóban alakult FTC-kezdeményezésre az MLSZ
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SZLOVÁK BÁNYAMÚZEUM, SELMECBÁNYA

SÓMÚZEUM, PORTOROŽ

A Selmeci-hegységben fekvő Selmecbánya az
egykori Magyar Királyság egyik legjelentősebb
bányavárosa volt. A középkorban itt működtek az
ország legfontosabb ezüst- és
aranybányái, és a világon először itt alkalmaztak
puskaport a bányászatban. Maga
a város is gyönyörű – a történelmi belváros
az UNESCO-világörökség része –, de ha
már ott vagyunk, feltétlenül tekintsük meg
a bányamúzeumot, mely rendkívül gazdag
bányatechnikai, néprajzi, művészettörténeti és
archeológiai bemutatót tár elénk. Bányászsisakot
és védőruhát öltve mi magunk is alászállhatunk
a sötét, szűk járatokba: mellettünk rozsdás,
régi csillék, a falakon csákánynyomok, egy
falmélyedésben Szűz Mária szobra, aki a régi
bányászokra vigyázott. Felkavaró élmény vár ránk
odalent, amelyet aztán jóleső, kellemes sétával
öblíthetünk le a környező, buja erdőségben.

Piran és a vele szomszédos Portorož a mind
össze 45 kilométer hosszú szlovén
tengerpart két legfelkapottabb üdülőhelye. Ma
elsősorban a turizmusból élnek – Piran
híres óvárosáról, Portorož pedig elegáns
szállodáiról és nyüzsgő éjszakai életéről
–, korábban viszont a só jelentette a
legfontosabb bevételi forrást. A környéken
a bencés szerzetesek már a középkorban
sós vízzel és sós iszappal gyógyították a
különböző betegségeket, később, az osztrák
uralom alatt felvirágzott a sólepárlás és
a sókereskedelem. Egy helyi mondás szerint
Piran sóból született, úgyhogy aki a környéken
jár, ne hagyja ki a helyi sómúzeumot, amely
bemutatja az egykori sómunkások nehéz
életét, és azt a fáradságos eljárást, amellyel
a sós vízből kinyerték a megélhetésüket
biztosító fehér kristályokat.

banskastiavnica.travel/hu

www.portoroz.si/en/experience/sights-andattractions/museums-and-galleries

MAGYAR KERESKEDELMI
ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM, BUDAPEST
Ha szeretnénk egy kis időutazásra indulni a boldog
békeévekbe, irány az óbudai múzeum, amely
gazdagon berendezett enteriőrök segítségével
mutatja be, milyen volt az élet a 19. és 20. század
fordulóján: hogyan festett egy szálloda, egy
kávéház vagy egy polgári család otthona, hol
készültek hajdan a híres cukrászsütemények
és miként szervírozták őket a vendégeknek.
Bekukkanthatunk egy régi csokoládéboltba és egy
vaskereskedésbe, megnézhetjük, hogy alakultak
ki a vásárok, milyen áruházakban tolongtak
nagyanyáink, kapunk egy csokorra valót a régi
reklámtáblákból, és a békebeli vendéglátás
olyan, ma már egzotikusan ható eszközeivel
is megismerkedhetünk, mint a verkli vagy a
sörmelegítő.

PARADICSOMMÚZEUM, SZANTORINI
Santorini nevét leginkább onnan ismerhetjük, hogy sok történész szerint a görög sziget nagy részét elpusztító hatalmas
vulkanikus kitörés ihlette Atlantisz legendáját. Akár igaz a teória, akár nem, Szantorini csodaszép hely: a kráter mentén
a hegyoldalba kapaszkodó, hófehér házaival és a tenger azúrját idéző, kék templomkupoláival lélegzetelállító látványt
nyújt, nem véletlenül ostromolja évről évre a turisták hada. Azt azonban kevesen tudják közülük, hogy a szigeten
működik a világ egyetlen paradicsommúzeuma! A paradicsomot csak a 19. században honosították meg Szantorinin, de
a helyi klíma és a porhanyós, vulkanikus talaj annyira bejött a növénynek, hogy az apró szemű, mézédes paradicsom
mára Szantorini egyik leghíresebb terményévé vált. A múzeumot egy egykori paradicsompüré-gyártó manufaktúrából
alakították ki, a gépek a 19. század végéről származnak, és a kiállítás végigvezeti a látogatót a paradicsomtermesztés és
-feldolgozás minden lépésén, bepillantást nyújtva egy letűnt kor ipari kultúrájába.

mkvm.hu
www.fradi.hu
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A Fradi először 1908-ban csapott össze a Manchester Uniteddel.
A 7-0-s vereségért az 1965-ös VVK-ban vettünk elégtételt

santoriniartsfactory.gr/en/museum

!

Labdarúgócsapatunk 1930-ban játszott Plzenben,
a Viktoriát 7-0-ra győzték le Lázár Gyuláék
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TUDOMÁNYOS ÉS IPARI MÚZEUM, MANCHESTER
Minden, ami technika, megtalálható ebben a
fantasztikus múzeumban, amely a világ egyik
legkorszerűbb és legjobban felszerelt kiállítóhelye
a témában. Manchester az ipari forradalom egyik
bölcsője volt, ennek megfelelően nagyon erős a 19.
századi rész.
Az ipartörténeti kiállítás bemutatja, hogy működtek
a textilgyárak és a gőzgépek, miként fejlődött a
vasútközlekedés és a nagyvárosok elektromos
hálózata, majd végigvezet a repülés és az űrkutatás
történetén. A látnivalókkal egyenrangú szerepet
kapnak a múzeumban az interaktív tevékenységek,
melyek játékos módon tanítják a gyerekeket,
és közben arra is lehetőséget adnak, hogy jól
kitombolják magukat.
scienceandindustrymuseum.org.uk

OLVASS BE!

MÁRVÁNYMÚZEUM, CARRARA
Carrara Firenzétől mintegy száz kilométerre
fekszik, és az itt bányászott márványt
már a rómaiak is használták a Pantheon
építkezésénél, később ebből készült sok
reneszánsz remekmű, köztük a sienai
katedrális, és persze Michelangelo Dávidja.
Minden szobrász álma, hogy egyszer carrarai
márvánnyal dolgozzon, Magyarországon
Kallós Edének jutott osztályrészéül ez a
megtiszteltetés: ebből faragta ki a budapesti
Vörösmarty téren látható, hatalmas
Vörösmarty-szobrot. A carrarai múzeumban mi
is márványszakértővé képezhetjük magunkat:
részletesen nyomon követhetjük, hogyan
fejlődött a helyi márványbányászat a római
kortól napjainkig, hogy milyen eszközöket
használtak régen és ma, illetve a megmunkálás
során az értő kéz hogyan csalja elő
az anyagban rejlő szépséget. Az olasz várost
körülölelő hegyekben pedig még a külfejtést is
megnézhetjük.

FRADI MÚZEUM, BUDAPEST
2014. augusztus 7én nyitotta meg kapuit a Groupama
Aréna földszintjén található Fradi Múzeum, amely néhány
hónappal később elnyerte a hivatalos múzeumi státuszt
is. Története azonban jóval régebbre nyúlik vissza: a Fradi
legendás krónikása, Nagy Béla 1985. december 3án, a
labdarúgószakosztály megalakulásának 85. évfordulóján
nyitotta meg az első Fradi Múzeumot.
A Groupama Aréna átadásával új korszak köszöntött
be nemcsak az FTC, de a Fradi Múzeum életében is. Az
értéktárgyak méltó környezetbe kerültek, 2015ben pedig
hivatalos múzeumi státuszt kapott a Fradi Múzeum.
Az azóta eltelt években az intézmény számos
emlékezetes időszaki kiállításnak adott otthont.

A jelenlegi a klub első 50 évét mutatja be. Emellett egy
lenyűgöző állandó tárlattal vezeti végig a látogatót a
Ferencvárosi Torna Club dicső múltján és történetén.
Mostantól pedig virtuálisan is felfedezhető a Fradi
Múzeum! Egy különleges technológiának köszönhetően
virtuálisan sétát tehetünk a Fradi Múzeumban, ami a 3D
technológiának köszönhetően teljesen valósághű érzést
kölcsönöz a múzeum online felfedezéséhez. Mindössze
egy linket kell megnyitnunk, hogy saját otthonunkból is
bejárhassuk a teljes Fradi Múzeumot.
https://www.fradi.hu/szolgaltatasok/fradi-muzeum

giove.isti.cnr.it/museo2/home.en.php
www.fradi.hu
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Március 10-én tölti be 50. életévét Kulcsár Gyöngyi kézilabdázó,
aki 263 meccset játszott és 3-szoros bajnok a Fradival

!

Március 22-én ünnepli 60. életévét Murai Sándor labdarúgó,
aki 1979 és 1984 között 131 Fradi-meccset játszott
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HÁROM DUDASZÓ
POLGÁRDINÁL

# ÖRÖKZÖLD

Töredelmesen be kell vallanom: apám tehet mindenről… A történteket persze
egészen másként kell értelmezni, ha valaki az akkori Bp. Honvédnak szurkolt
és megint másként, ha a Ferencvárosért dobogott a szíve. A hetvenöt éve,
1946. március 1-jén született és drámaian fiatalon elhunyt, egykori kiváló
válogatott jobbszélsőnkre, Pusztai Lászlóra emlékezünk. SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY
megerősítése még akkor sem okozott neki különösebb
lelkiismeret-furdalást, ha adott pillanatban éppen a
saját csapatát hozta látszólag hátrányos helyzetbe a
játékoscserével.
De a kocka el volt vetve, apám és Pusztai a legnagyobb
békében, barátságban váltak el egymástól (mindketten
tudták, hogy a döntés a fejük felett történt…), a 7-es
számú mez mind Kispesten, mind az Üllői úton gazdát
cserélt, utóbbi helyen ezt az amúgy remek Kelemen
Guszti bánta, hiszen addig ő nyargalászott a zöld-fehérek jobb szárnyán.
Ma már tudjuk, a nagy visszhangot kiváltó játékoscsere
Pusztai Lacinak jött be jobban, hiszen amíg Páncsicsot
sérülések sora gátolta abban, hogy a Honvéd frontembere legyen, addig Pusztai rögvest helyet kapott
az FTC kezdőcsapatában, az első bajnokin aztán góllal
debütált a ferencvárosi közönség előtt, amely egyik
pillanatról a másikra a szívébe zárta. Hogyne zárta
volna, a Fradi-tábor mindig is imádta a Lacihoz hasonló,
a pályára a szívét-lelkét kitevő, harcos, lelkes, örökké
futó futballistákat.
Márpedig Pusztai pontosan ilyen volt. Ne tagadjuk, nem
volt egy labdaművész, de nem is azt kapta feladatul,
hogy virtuóz módjára kápráztassa el a közönséget. Voltak arra jó néhányan a csapatban, Pusztai Lacinak egy
dolga volt: arra figyelni, hogy Ebedli mit csinál… Ez így
elsőre furcsán hangzik, de akik akkor vele játszottak,
vagy látták azokat a mérkőzéseket, amelyeken szerepelt, igazolhatják: az akkori Fradi játéka nagyjából abból
állt, hogy a védők megszerezték a labdát, odaadták a
félpálya környékén kolbászoló Ebedlinek, aki a maga
zseniális módján, ha kellett, előbb néhány csellel tisztára
játszotta magát, ha nem, akkor minden flikk-flakk nélkül,
gyakorta ötvenméteres indítással dobta rohamra a jobb
szélen induló Pusztait. Laci egyike volt a magyar futball
leggyorsabb futballistáinak, soha senki nem futotta le
őt, így aztán Ebedli Zoli akár bőven a jobbszélső elé
is ívelhetett, biztos lehetett abban, hogy az utoléri a
labdát…

Hogy túl bonyolult a felvezetés? Lehet. Elmagyarázom.
1974 nyarán új edző került a kispesti csapat élére, dr.
Lakat Károly. Ugyanebben az időben Páncsics Miklósnak meg éppen a Fradiból lett elege, és bejelentette,
távozik az Üllői útról, ami bizonyos szempontból jól
hangzott, de nem volt teljesen igaz.
Az FTC legendájának léte (Dalnoki Jenő edzősége
alatt) lehetetlenné vált a Fradinál, és ennek a mindig
egyenes, hajlíthatatlan gerincű embernek nem volt más
választása, mint elbúcsúzni álmai színpadától.
A szentesi születésű, majd két éven át a Szegedben
remeklő Pusztai László úgy jön a képbe, hogy miközben Páncsics az FTC-től búcsúzkodott, neki már
régen örökbérlete volt a Bp. Honvéd kezdőcsapatának
jobb szélén, jöhetett oda akár új játékos, akár új edző,
Pusztairól a 7-es számú mezt (akkor még 1-től 11-ig
terjedő normális számozással futottak ki a játékosok a
pályára…) le nem vehette senki. Voltak persze riválisai,
említhetem közülük akár a nagyon tehetséges Morgós
Gabit, akár a Kispestre éppen akkor igazoló Bartos
Sándort, de attól, hogy kimaradjon a kezdőcsapatból,
egy percig sem kellett tartania.
Egészen addig, amíg a Páncsics-ügy” ki nem robbant,
”
és a Honvéd, valamint a Fradi vezetői le nem ültek a
tárgyalóasztalhoz egy bizonyos játékoscsere nyélbeütése végett. Apámat már kész tények elé állították a
végeredménnyel, csak rá kellett bólintania arra, hogy
a Fradi elengedi Páncsicsot, ha megkapja Pusztait
cserébe…
Ravasz ajánlat volt, hiszen az új kispesti tréner éppen
csak néhány napja működött új állomáshelyén, Pusztaival természetesen mint bombabiztos kezdőemberrel
számolt, ám amikor meghallotta, hogy egykori futballistája, akivel 1967 és 1969 között bizonyos szempontból történelmet írtak zöld-fehérben (két bajnoki cím,
olimpiai arany Mexikóban…), ismét az ő játékosa lenne,
persze hogy nem tudott nemet mondani.
A döntésében tagadhatatlanul benne volt az is,
hogy nem Újpestre, Zalaegerszegre vagy Békéscsabára küldte” Pusztait, hanem a Ferencvároshoz,
”
amely mindig is a szíve csücske volt, és amelynek
www.fradi.hu
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A Ferencváros színeiben 287 alkalommal
lépett pályára, 81 gólt szerzett
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Az Albert Alapítványnak köszönhetően emléktábla őrzi
majd nevét Újbudán, ahol haláláig lakott a családjával,
no meg az a rengeteg csodálatos meccs, amelyeknek
akár a Szegedben, akár a Honvédban, akár a Ferencvárosban, akár a válogatottban sokszor egyenesen
a főszereplője volt.
De most már elég a szóból, hiszen Ebedli Zoli
mintha indítani készülne…
Fuss, Laci, fuss…

De ezzel még nem volt vége a kottának, következett
előbb egy remek Pusztai-beadás, hogy aztán arra belül
érkezzen valaki, akinek a közönség kórusban rendre
csak azt kiabálta: Bólints, Tibi!”, Bólints, Tibi!”...
”
”
Tehát a recept: Ebedli indít, Pusztai elfut, bead, Nyilasi
érkezik, lő (vagy fejel), és máris vezet a Fradi! Pusztai Laci hat nagyszerű évet töltött el zöld-fehérben a
pályán. Eközben nyert a csapattal két bajnokságot, két
Magyar Kupát, szerepelt KEK-döntőben, beküzdötte
magát a válogatottba, kijutott az 1978-as világbajnokságra is.
Visszavonulása után is számítottak a munkájára,
nem is akármilyen szinten, hiszen pillanatokon belül
ő lett a szakosztályvezető, a Páncsics kontra Pusztai”
”
cseréket attól kezdve már neki kellett lebonyolítania.
Sokan már az akkori elnök, Hargitai Károly utódját
látták benne!
A halál akkor csapott le rá (és kis híján az egész
családjára), amikor talán a legfényesebben
ragyogott felette a nap. És egyáltalán nem azért,
mert éppen júliust mutatott a naptár.
1987. július 6-án borzalmas balesetről adtak hírt
a rádióadók. Polgárdi környékén, a Balatonról
Budapest felé tartó autójába a szó szoros értelmében
bombaként vágódott bele egy Pest felől érkező kocsi,
pedig a két sávot dús lombú sövény is elválasztotta
egymástól, azaz nem volt ember, aki számíthatott volna
borzalmas tettére.
Laci és a felesége belehalt a balesetbe. A hátul utazó
két gyerekük (a mára remek tanácsadóvá lett László és
az évek óta Kaliforniában élő Fruzsina), valamint unokatestvérük, Viktor Isten segedelmével túlélték
a borzalmas ütközést.
Idén nyáron lesz 34 éve ennek a borzalomnak, Pusztai
Laci csupán 41 éves volt akkor. A fradisták az M7-es
autópályán Polgárdinál azóta is hármat dudálnak Laci
és felesége emlékére.

A RECEPT EZ VOLT:
EBEDLI INDÍT,
PUSZTAI ELFUT,
BEAD, NYILASI ÉRKEZIK,
LŐ (VAGY FEJEL),
ÉS MÁRIS VEZET
A FRADI!
!

25 válogatott mérkőzésen
5 gólt rúgott
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# 13+1

A totó hagyományait
megidézve 13+1
kérdést teszünk
fel kedvenceinknek.
Ezúttal férfi
kézilabdacsapatunk
válogatott irányítóját,
átlövőjét, Nagy
Bencét faggattuk.
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

NAGY BENCE
Született:
Budapest, 1995. július 5.
Magasság, testsúly:
194 cm, 104 kg
Poszt:
irányító, átlövő
Klubjai:
Elektromos, PLER, Gyöngyös,
Budakalász, Tatabánya

www.fradi.hu

1. Hogyan, milyen hatásra lettél
kézilabdázó?
Eleinte fociztam, de nem jött be,
majd az olimpiai bajnok vízilabdázó,
Csapó Gábor nevével fémjelzett
Dudi-suliban a pólót és a
kézilabdát is kipróbáltam. Az ott
edzősködő Pribék Istvánnak is
köszönhetően aztán utóbbinál
maradtam.
2. Gyerekként kik voltak a
kedvenc sportolóid?
Főként kézilabdázók, így például a dán
Mikkel Hansen, a francia Nikola Karabatic,
a spanyol Raúl Entrerrios és Lékai Máté.
3. Jelenleg kit tartasz a világon
és Magyarországon a legjobb
kézilabdázónak?
A földkerekségen a dán világbajnok
Mikkel Hansent, idehaza pedig Lékai
Mátét és Bánhidi Bencét.
4. Mi a mostani Fradi legnagyobb erénye?
Az egység, a baráti légkör. Mi nem
kollégák, hanem szinte családtagok
vagyunk a csapatnál, márpedig ez
nem minden klubnál van így.
5. Más egyesületekhez képest mennyiben
más a Ferencváros szellemisége?
A közeg, a klasszikus Fradi-család nagy
erőt képvisel, ráadásul szinte az összes
szakosztály eredményes, persze a
futballsikerek meghatározó jelentőségűek
az egész klubra nézve.
6. Ha választhatnál, kivel találkoznál
legszívesebben a nagyvilágból?
Mike Tysonnal.
7. Kedvenc ételed, italod?
Baconös réteges csirke és zöld tea.
8. Milyen autóval közlekedsz?
A Fradi által biztosított Opel Astrával.
9. Kedvenc filmed, színészed,
színésznőd?
Filmben az Argo, a színészeknél Jason
Statham, a színésznőknél Angelina Jolie.
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10. Mivel töltöd legszívesebben
a szabadidődet?
Elsősorban sportolással: tenisz, foci
és squash a barátokkal és
a családtagokkal, s szeretek utazni.
Nagy élmény volt korábban egy
hajóút, egy karibi utazáson szívesen
részt vennék a szabadság alatt.
11. Mi a titka a vb-n remekül szereplő
válogatottnak?
Ugyanaz, mint a Fradinak,
az egység, az összetartás.
Sok társammal korábban együtt
játszottam Tatabányán, továbbá
az edzői stáb, valamint a játékosok
összhangja is sokat jelentett,
mindenki tudott küzdeni egymásért
és Magyarországért.
12. Mi a legnagyobb dicséret
és elismerés, amit kaptál a
pályafutásod során?
A nagy álmom, a címeres mez,
a válogatott szereplés eleve
elismerés. Egyszerűen azt
mondanám, hogy imádom
a kézilabdát és imádok nyerni.
13. Közeli és távoli céljaid?
A Fradival nemzetközi kupaindulást jelentő helyen végezni
a bajnokságban, stabilizálni a helyem
a válogatottban, távolabbra nézve
pedig komoly nemzetközi sikerek
a Ferencvárossal és a nemzeti
csapattal is.
+1. Életmottód röviden?
Dwayne Johnsonnal tudok
azonosulni: Ne kopogtass
”
a lehetőség ajtaján, csak rúgd
be simán, mosolyogj és
mutatkozz be!”
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31 tétmeccsen 181 gólt szerzett a Fradiban,
ami 5,84-es gólátlagot jelent

shop.fradi.hu

fradi shop

