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# TARTALOM 

! Nyolcvan éve, 1941. szeptember 15-én született a Császár,
azaz az aranylabdás Albert Flórián
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Sokan vagyunk, akik gyerekkorunk óta dúdoljuk a zseniális 
hangú énekesnő, Cserháti Zsuzsa Édes kisfiam című slágerét, 
amelynek egy része a fradisták által átköltve így szólt: 
”Mi akkor is győzünk, hogyha kikapunk”. A hetvenes évek 
óta használt szöveg kitűnően jelzi a közösségi önbizalmat, az 
identitástudatot és az összetartozás érzését, amely mindig is 
jellemezte a Ferencvárosért rajongók táborát. Így van ezzel 
a klub elnöke is, aki bevallottan utál veszíteni – persze képes 
elegánsan gratulálni is az ellenfélnek. Ugyanakkor az Új korszak 
című könyvében, amelyben első tíz elnöki évéről beszél, van 
egy kijelentése, ami engem bizony nagyon megfogott: nyerünk, 
vagy tanulunk. Nincs kudarcérzet, búslakodás, felelősségkeresés 
vagy hárítás, jóval inkább van megoldás, fejlődés és előretekintés.
A gondolat telitalálat. Miként az is, hogy nem felelőst, hanem 
mindig megoldást kell találni. Talán ezért sem rogytunk meg az öt-
hat évvel ezelőtti nemzetközi kupakudarcok után, sőt, bajnokságot 
és Magyar Kupát nyertünk zsinórban és visszatértünk az európai 
klubfutball elegáns közegébe. A cél, hogy maradjunk is ott. Mert 
az ősi mondás itt is érvényes: egy nőt nem megszerezni, hanem 
megtartani nehéz. Még mindig bizsergető érzés felidézni, hogy a 
tíz évvel ezelőtti áldatlan állapotokból hova jutott a klub. 
Éppenséggel olimpiai aranyig is, hogy ne csak a futballról, vagy 
a női kézilabdacsapat bravúros bajnoki címéről beszéljünk, 
hiszen csapatsportágakban mindenkor erősek voltunk. Tokióban 
ugyanis a kajakozó Kozák Danutának a négyesben aratott 
sikere révén 21 év után újra fradista olimpiai bajnoki címnek 
örülhettünk. Emlékszem, gyerekkoromban, az 1968-as mexikói 
olimpián a Fradiért rajongó édesapám és édesanyám amennyire 
keseregtek a futballzseni, Varga Zoli kint maradásán, annyira 
örültek az ugyancsak kajakozó Hesz Mihály olimpiai aranyának, 
akit sajnos később a hatalom közelében lebzselők elüldöztek 
Magyarországról. Ettől, persze, a mi szívünkben Misa mindig a 
klub történetének legendás alakja marad. Akárcsak Kozák Danuta, 
aki – reméljük – érzi azt a szeretetet, ami a fradisták felől felé 
árad. Mert azt kár lenne tagadnom, a reggeli ébredést követően 
Tokióban is elsőként mindig a fradisták szereplését néztem meg, 
igaz, ugyanúgy örültem minden éremnek, helyezésnek, amit más 
klubok játékosai, versenyzői értek el. Vállalom a rátartiságot, de az 
is rendesen megdobogtatta a szívemet, amikor a kardvívó Szilágyi 
Áron segítője, masszőre, barátja, Bodnár József, az FTC korábbi 
remek gyúrója Fradi-címeres maszkban üdvözölte az immáron 
háromszoros olimpiai bajnokot a páston. 
Mert, ugye, mi mindenhol ott vagyunk!
Aztán nyerünk, vagy tanulunk. De sosem búslakodunk, 
mert a klasszikus dalt is némileg átírva valljuk: magyarhoz 
és fradistához nem való a könny.
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LEVÉL #

! Szeptember 25-én lesz 30 éves az ausztrál Aaron Younger, korábbi 
BL- és Európai Szuperkupa-győztes, FTC aranydiplomás vízilabdásunk
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GOMBOS ALEX VILÁGBAJNOKI 
BRONZÉRMES
Budapesten, a jégkorongozóink jelenlegi otthonában, a Tüskecsarnokban 
rendezték a kadet birkózó-világbajnokságot, melyen a Ferencvárost 
Gombos Alex képviselte. A nemrég a korosztálya Európa-bajnokságán 
a negyeddöntőig jutó fiatal tehetségünk egy visszalépés miatt mérkőzés 
nélkül jutott be a negyeddöntőbe, ahol az üzbég Kamronbek Kadamov várt 
rá. Sajnos ellenfele jobban kezdett és bár 12-2-es hátránynál tusveszélyes 
helyzetet alakított ki a Fradi birkózója, az üzbég két válla nem ért a 
szőnyegre. Gombos Alex ugyan megindította a hajrát, de már csak szépíteni 
tudott és 12-7-re kikapott. Szerencséjére Kadamov bejutott a döntőbe, így az 
FTC versenyzője a vigaszágon folytathatta. Ott az első mérkőzésen 10-0-ra 
leiskolázta az emírségekbeli Abdulla Kajijanit. A bronzmérkőzésen a török 
Baris Unsal 3-1-re vezetett, de Gombos egy négypontos akcióval fordított, 
ebből pedig két vállra fektette riválisát, így megszerezte a magyarok első 
érmét a budapesti kadet birkózó-világbajnokságon, ahol még két további 
magyar bronz- és egy aranyérem született.

ÉRMEKKEL INDULT 
A STRANDBIRKÓZÓSZEZON
Szentes és Siófok adott otthont az egyre népszerűbb strandbirkózó ob 
első két állomásának. Szentesen három különböző korosztályban is sikerült 
érmet szerezniük a ferencvárosi fiataloknak. U15-ös korosztályban az 55 
kilogrammosok között Mizsei Bátor szerezte meg az aranyat, a döntőben 
klubtársát, az így ezüstérmes Scheuring Vilmost legyőzve. U18-ban a 60 
kilogrammosok között Mizsei Zoltán szerezte meg az aranyérmet, míg 
az ezúttal már a felnőttek mezőnyében versenyző Szabados Noémi női 
70 kilogrammban állhatott fel a dobogó legalsó fokára. Az FTC sportolói 
két arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel zárták a strandbirkózó ob-
sorozat első állomását. Siófokon, a felnőtt női mezőnyben, 65 kilogrammban 
Szabados Noémi újabb bronzérmet szerzett, míg a férfiak U18-as 
korosztályában a 60 kilós Mizsei Zoltán ismételten aranyat, a +80 kg-os 
László Koppány pedig ezüstérmet nyert. Az U15-ösöknél Mizsei Zoltán 
testvére, Mizsei Bátor 55 kilóban ugyancsak megnyerte a második viadalt is.

GYORS

Gombos Alex
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6www.fradi.hu ! Birkózásban igencsak emlékezetes a nyár, Szabados Noémi 
junior Eb-ezüstöt, Váncza István U23-as Eb-aranyat is nyert

FEKETE DORINA 
GYŐZELME ÚJPESTEN

Az Újpesti-öbölben 
rendezték meg a kajak-
kenusok Budapest-
bajnokságát, amelyen 
az FTC kajakosai népes 
csapattal indultak. A 
legjobb eredményt a 
nemrég Moszkvában, 
maratoni távon U23-as 
Európa-bajnoki címet 
szerző Fekete Dorina 
érte el, aki ugyanebben 
a korosztályban K-1 
1000 méteren győzött. 
Rajta kívül az U13-as 
Főlsz Eszter, valamint 
Macsek Lajos – a 
csapattárs Aszalós 
Soma előtt – 2000 
méteren két ezüstöt 
szerzett, ami mellé az 
U14-es Szabó Kristóf 
(K-1 2000 m), az U15-ös 
Fodor Ádám, Fodor 
Attila, Kun Zsombor, 
Makai Dominik négyes 
(K-4 1000 m) és az 
U16-os Orbán Gréta (K-1 
2000 m) által összesen 
négy bronzérem is 
került a ferencvárosi 
nyakakba.

KOROSZTÁLYOS BAJNOKI 
CÍMEK SZEGEDRŐL
A szegedi Maty-éren rendezték a kajak-kenusok serdülő, ifjúsági és U23-
as országos bajnokságát. A Ferencvárost 21 fős csapat képviselte, amely 
összesen tíz érmet szerzett. Aranyéremnek két számban örülhettünk, 
magyar bajnok lett a férfi U23-as négyes 1000 (Zöld Zoltán, Steinbach 
Ferenc, Tomori Gergely és a vasasos Kovács Gergő) és 500 méteren (Kiss 
Ádám, Keresztes Kristóf, Tomori Gergely és a vasasos Kovács Gergő) is. 
Ezüstérmet szerzett K1 női U23 5000 méteren a korosztályában nemrég 
maratoni Európa-bajnoki címet ünneplő Fekete Dorina, valamint szintén 
U23-ban a férfi K-2 200 méteres párosunk, és a férfi négyesek között az 
U23-as 200 és 1000 méteres, valamint az ifjúsági 500 méteres egység. 
Bronzérmet vihetett haza U23-as korosztályban 200 méter egyesben 
Kirkov Valentin, valamint az 500 méteres férfi páros és ugyanezen a távon 
a négyes is. Az FTC csapata összesen 2 arany-, 5 ezüst- és 3 bronzérmet 
szerzett, ezzel az éremtáblázat 20. helyén végzett összesen 51 induló 
egyesület közül. Ezenkívül is értünk el szép pontszerző helyeket, 4 
negyedik, 2 ötödik, 5 hatodik, 2 nyolcadik és 2 kilencedik helyet szerzett a 
ferencvárosi küldöttség a dobogós helyeken túl.

! Szabadidős, egyetemista és masters kajakosaink további 30 érmet 
szereztek a szolnoki masters ob-n, amivel az FTC negyedik lett

Keresztes Kristóf

GYÁSZOL A FRADI-CSALÁD: 
ELHUNYT ORDINA FERENC

Ordina Ferenc ezen a néven 
született 1936. június 10-én, 

ám a későbbi szabályok miatt 

”magyarosítania” kellett a nevét 
a bajnokságban, így szerepelt 

már nálunk is Ormaiként. 
A Kőbányai Drasche 

együttesében kezdte karrierjét, 
később a Debreceni Honvéd, 
majd a Budapest Spartacus 

futballistája lett. Itt figyelt fel rá 
Mészáros József, aki 1962-ben 
megszerezte őt az FTC-nek.

Az 1962/63-as szezonban hét 
bajnokin lépett pályára, az akkori 

együttes erejét jól mutatja, 
hogy olyan társai voltak, mint 
Mátrai Sándor, Novák Dezső, 

Dalnoki Jenő vagy a legendás, 
Orosz–Albert–Rákosi–Fenyvesi 

négyes. Nem is csoda, hogy ilyen 
klasszisokkal az idény végén 
bajnoki címet ünnepelhettek.

Ebben az idényben az 
együttessel nemzetközi 

szinten is sikeresek voltak, és 
egészen a Vásárvárosok Kupája 

elődöntőjéig meneteltek.

Ordina Ferenc életének 
86. évében hunyt el.

Emlékét örökké megőrizzük!
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HAJNALI MŰSZAK
ALAPÍTÓ: FERENCVÁROSI TORNA CLUB

FŐSZERKESZTŐ: Bánki József 
MŰVÉSZETI VEZETŐ: Fábián Gergely
OLVASÓSZERKESZTŐ: Dénes Tamás 

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, Szűcs Tamás 
FOTÓ: Békefi András, Micheller Szilvia, Tumbász Hédi,

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

(FTC Múzeum)

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

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

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

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

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

PROJEKTMENEDZSER: Kertesi Antal 
TERVEZŐSZERKESZTŐ: Fábián Gergely 

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

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

FELELŐS VEZETŐ: Vágó Attila

TERJESZTÉS: 
ÁRUSÍTÁSOS ÚTON TERJESZTI: Lapker Zrt. 

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

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

kiadoireklamacio@posta.hu

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

a www.marquardmedia.hu weboldalon. 

A kiadó a MATESZ tagja! 

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

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

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

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

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

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

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

4NETPLAYERS, GOLEM  

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

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

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

vis  sza von ha tó. 

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

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

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

www.fradi.hu
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Mindig ad egyfajta különleges érzést, ha egy nagy 
világversenyt az időeltolódás miatt magyar idő szerint 
szokatlan időben rendeznek meg. Emlékszem, a Dél-
Korea és Japán rendezte, 2002-es világbajnokság alatt 
általános iskolásként rendszeresen a testnevelés- és 
földrajzórák kárára ment, hogy délelőtt vb-mérkőzéseket 
játszottak. 
A mostani ötkarikás játékoknál is hasonló volt a helyzet, 
délelőtt és kora délután a fél szeme mindenkinek a 
televízión volt. Még azzal megspékelve, hogy elsősorban 
a vizes sportok képviselői – akik között szerencsére 
bőven akadtak fradisták is – magyar idő szerint a hajnali 
órákban ugrottak a medencébe vagy ültek be hajójukba. 
Az első nagy korán kelés Verrasztó Dávid döntője 
miatt volt, háromszoros Európa-bajnok úszónkért a 
szurkolóknak is megérte áldozatot hozni, hiszen végre 
átlépte ”olimpiai árnyékát”, hatalmasat küzdött, és 
bár sokan együtt csaptunk vele a célba az otthoni ágy 
melegéből, néhány centivel lemaradtunk az éremről. A 
negyedik hely persze így is óriási eredmény. Ha már az 
úszóknál tartunk, muszáj megemlítenünk a 17 évesen, 
élete első olimpiáján hatodik helyet szerző és óriási 
egyéni csúcsot úszó Mihályvári-Farkas Viktóriát is. 
Kellett a kitartás a Tokióba ötszörös olimpiai bajnokként 
elutazó Kozák Danuta versenyeihez is. A világot 
rendszeresen maga mögött hagyó klasszis párosban 
bronzérmes lett, majd egyesben egy negyedik helyet 
szerzett, de utolsó, a négyes tagjaként teljesített 
döntőjére minden dühét és erejét beleadva, Csipes 
Tamarával, Kárász Annával és Bodonyi Dórával 
együtt megszerezte a hőn áhított aranyérmet. Ami 
sportolónknak már a hatodik aranya volt, a Fradinak 
pedig 21 év után szerzett ezzel ötkarikás elsőséget. 
Bár női és férfi vízilabdában is nagy mélységeket kellett 

”megúsznunk”, végül itt is mosolygós tudósítások 
születtek kora reggel: a hölgyek és a férfiak is 
bronzérmesek lettek, ezzel sok-sok érmet szerezve 
a Ferencvárosnak. 
Az olimpiáról természetesen bőven lesz még szó 
magazinunkban, így nem is soroljuk itt fel az összes, 
remekül teljesítő fradistát. Inkább mindannyiuknak 
megköszönjük, hogy heteken át ilyen édessé tették 
nekünk a nehéz napkezdeteket is. 

A világ másik végén megrendezett 
olimpia egy szerkesztőség életét is alaposan 
felborítja, de a Fradi-sportolók rend- 
szeresen gondoskodtak róla, hogy ne 
kelljen álmossággal küszködni az éjszakai 
műszak alatt.

SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ

! Kozák Danuta pályafutása 6. ötkarikás elsőségét szerezte meg, 
ezzel minden idők legeredményesebb magyar női olimpikonja8



! Albert Flórián 1958–1975 között 540 díjmérkőzésen
340 gólt szerzett a Ferencvárosban

# BARÁTI KÖR

www.fradi.hu 10

KIÁLLÍTÁS
A CSÁSZÁR
80. SZÜLETÉS-
NAPJÁRA

SZÁNTAY BALÁZS

Albert Flórián, az egyetlen magyar aranylabdás 
labdarúgó idén szeptember 15-én ünnepelné 
80. születésnapját. Az Albert Flórián Labdarúgó 
Utánpótlás- és Sportalapítvány és a Ferencvárosi 
Torna Club egyaránt elsődleges feladatának tartja 
a Császár emlékének, szellemiségének ápolását. 
A 80. születésnap alkalmából, a Groupama 
Arénában rendezendő kiállításon széles körben 
megismerhetővé válik az aranylabdás klasszis 
csodálatos sportpályafutása, valamint az a hűség, 
amelyet élete során a sportpályán és azon túl is 
képviselt.

Az újszerű kiállítási élmény egyfelől a korszerű 
kiállítástechnikában, az interaktivitásban, másfelől 
Albert Flórián hangfelvételről hallható önéletrajzi 
beszámolójának közvetlen hangneméből fakad. 
Az őszinte szavak a látogatóban a személyes 
ismeret érzését keltik, a szurkoló szinte részesévé 
válik a Ferencváros legendás centere, Albert 
Flórián életének és sportpályafutásának. A 
kiállítás egyszerre kínál élményt a családosoknak, 
gyerekeknek, iskolás korúaknak és az idősebb 
generációnak. A sokat látott drukkerek számára a 
magyar labdarúgás egyik legszebb időszakának 
felelevenítésével újra átélhetővé válnak a korábbi 
sportsikerek, ezen belül is elsősorban Albert Flórián 
legemlékezetesebb pillanatai, góljai, eredményei. 
A fiatalok számára a korszerű kiállítási nyelv és az 
interaktív megoldások által jönnek közelebb a múlt 
eseményei.
A Groupama Arénában látható kiállításra a tervek 
szerint készül egy animációs film, továbbá néhány 
sporttörténeti ereklye és relikvia is 3D-fotózásban 
(stoplis cipő, Aranylabda, VVK-trófea), amelyek 
speciális technológiával, holografikus VR-
szemszögből tekinthetők majd meg.

kiállítás egyszerre kínál élményt a családosoknak, 

generációnak. A sokat látott drukkerek számára a 
magyar labdarúgás egyik legszebb időszakának 
felelevenítésével újra átélhetővé válnak a korábbi 
sportsikerek, ezen belül is elsősorban Albert Flórián 
legemlékezetesebb pillanatai, góljai, eredményei. 
A fiatalok számára a korszerű kiállítási nyelv és az 
interaktív megoldások által jönnek közelebb a múlt 

A Groupama Arénában látható kiállításra a tervek 
szerint készül egy animációs film, továbbá néhány 
sporttörténeti ereklye és relikvia is 3D-fotózásban 
(stoplis cipő, Aranylabda, VVK-trófea), amelyek 



A TIZENEGYEDIK
NYÁRI EURÓPA-BAJNOK
Júliusban igencsak kitettek magukért a fradista utánpótlás-sportolók, az 
augusztusi számban nem kevesebb, mint tíz korosztályos Európa-bajnokról 
számoltunk be kézilabdában, vízilabdában, kajakban és birkózásban. Sőt, a 
lapzártánk után, a hónap végére még feliratkozott a listára egy úszónk, Gálicz 
László is. A junior nyíltvízi úszók párizsi Európa-bajnokságán két fradista, 
Balogh Vivien és Gálicz László indult. Vivien a 10 kilométeres versenyen 
éppen lemaradt a dobogóról, miután a negyedik helyen végzett, Gálicz László 
a 7,5 kilométeres távon ötödik lett. A két kiváló egyéni eredmény után utóbbi 
bekerült az U19-es mix váltóba, amellyel öt kilométeren 57:03.63-as idővel 
Európa-bajnoki címet nyert! Laci ráadásul nem először úszott fel Európa 
csúcsára a magyar váltóval, ugyanis 2019-ben, szintén a juniorok között, 
Račicében is aranyérmes lett 5 km-en – akkor egyéniben, szintén 5 km-en, 
szerzett egy bronzérmet is.

GYORS

Gálicz László

# HÍREK 

12www.fradi.hu ! A római medencés úszó junior Eb-n Mészáros Dániel a
4x200 méteres gyorsváltó tagjaként a 6. helyen végzett

HAT FRADISTA
A JUNIOR VÍZILABDA 
VILÁGBAJNOKSÁGON

Az FTC adja a legtöbb 
játékost a junior 
világbajnokságra utazó 
magyar válogatottba!
Négyen, akik 
idén szerepeltek 
csapatunkban, 
(jobbról) Szabó Bence, 
Nyíri Balázs, Vigvári 
Vendel és Gyapjas 
Brendon, illetve két 
új igazolásunk, Gábor 
Lőrinc és Molnár Erik.
A prágai vb-t augusztus 
28. és szeptember 5. 
között rendezik. VERHETETLEN TRIATLONOS

Az FTC fiatal triatlonosai a pécsi Tüskésréti-tónál megrendezett utánpótlás és 
váltócsapat országos bajnokságon bizonyították, hogy a hosszú versenyszezon 
ellenére hatalmas küzdőszellem, kitartás és persze a nagy Fradi-szív jellemzi 
őket. Közülük is kiemelkedik a legfiatalabb korosztályból Kukucska Benett, aki 
ismételten győzött, így az évben az összes bajnoki címet elhódította! A gyermek 
és serdülő korosztályból pedig még további 3 bronzéremnek örülhettünk. A 
felnőtt váltóban a Berekméri Levente, Holba Dániel, Molnár Gergő trió az 
abszolút második helyet megszerezve az eddigi legjobb csapateredményt érte 
el. A női váltók küzdelmében a felnőttek (Csada Ágnes, Nagy Gabriella, Vadai 
Mónika) a dobogó legfelső, míg a szeniorok (Pálca Réka, Pécsi Annamária, Sőr 
Mariann) annak második fokára állhattak fel. Az újonc fiúk (Gyalog Ákos, Jantosik 
Barnabás, Martis Ádám) alig néhány másodperccel maradtak le a bajnoki címről, 
míg a serdülő fiúk (Benkő Ádám, Holba Zsombor, Toma Tamás) ugyancsak 
a dobogó második fokára állhattak fel. Az érmeket egy élménybeszámoló 
keretében a tokiói olimpián hetedikként, így pontszerzőként végző Bicsák Bence 
adta át.

! Letette a paralimpiai esküt a magyar csapattal a triatlonos 
Lévay Petra és az Ocelka Róbert, Nagy Gergely kerékpárduó

Kukucska Benett

HOLÁNSZKY LAURA 
HATODIK LETT 
AZ EURÓPA-KUPÁN

Tiszaújvárosban ren-
dezték a triatlon junior 
Európa-kupát, amelyen 
Holánszky Laura képvi-
selte az FTC-t. A közel 
80 fős mezőnyben 
Laura saját abszolútban 
az ötödik helyen kvalifi-
kálta magát a fináléba. 
Remekül indította a 
döntőt is, hiszen maga-
biztos, 10 másodperces 
előnnyel kezdhette 
meg a kerékpározást. 
A körforgalmakkal és 
kanyarokkal teli pályán 
óránkénti 36 kilométer 
feletti átlagsebességgel 
az első bollyal érkezett 
a depóba, így vágott 
neki a 3600 méteres 
futásnak. A futás alatt 
többször is változott a 
versenyzők sorrend-
je, Holánszky végül 
42:20.0-s idővel a hato-
dik helyen ért célba.

GYORS

13 www.fradi.hu
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14www.fradi.hu ! Szeptember 8-án ünnepli 25. születésnapját 
labdarúgócsapatunk védője, Samy Mmaee

Lukács Albert András

Jaksa Gábor és Jaksa-Tóth Fruzsina

Sinkovics IldikóKovácsné Vánkos Dominika

Farkas J. Ilona
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16www.fradi.hu ! Utánpótlás-világversenyeken 2 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzérmet 
gyűjtött, míg felnőtt Világkupáról ezüst- és bronzérme van

# PASSZ

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

      MEGISMERTE 
A KLASSZIKUS 
LINZERT

BALÁZS 
KRISZTIÁN

Márton Grétához, az FTC saját nevelésű, bajnoki 
címet nyert kézilabdázójához: Milyen érzés volt, 
hogy ilyen sok fradista szurkolt neki az olimpián?

Ezúttal Nyilas Elek, egykori bajnok labdarúgónk 
kérdezte Balázs Krisztiánt, junior Európa-bajnok 
tornászunkat, hogy a versenyek során mennyiben 
hatja át, mennyiben segíti, hogy a Fradit képviseli?

Csodálatos érzés a Fradiban tornászni, remek 
társak és edzők vesznek körül, igyekszem 
segíteni a gyerekeket, a fiatalokat, hiszen én is 
nagyon sok támogatást kaptam az idősebbektől. 
Büszke vagyok, hogy ehhez a klubhoz tartozom, 
ahol egykor Magyar Zoltán is olimpiai bajnok lett.

S akkor, íme, Balázs Kiki története, amely 
érdekes módon kétszeresen is Linz 

városával kapcsolódott össze:
Ha már a Fradi legendás tornászát, Magyar 
Zoltánt említettem, akkor be kell vallanom, 
a lólengés, amiben ő olimpiai bajnok lett, 
nekem nem igazán volt a kedvenc szerem 
és az erősségem sem. Ausztriában, Linzben 
történt meg az eset, hogy aztán végre jól sikerült 
egy gyakorlatom, amikor is a lóról leérkezve 
jó hangosan belekiabáltam az éterbe, hogy 
ez az! Mindez csak azért formabontó, mert 
tornaversenyeken nem szokás az ehhez hasonló 
hangos megnyilvánulás – persze, azért 
a legtöbben mosolyogva vették tudomásul 
a zajos örömömet. 
Egy másik emlékezetes eset is Linzhez fűződik. 
Nagy izgalommal és reményekkel készültünk 
Felső-Ausztria fővárosába, ahol komoly 
verseny várt ránk. Egész úton a gyakorlatokon, 
az elemeken járt az agyam, lélekben már a 
tornacsarnokban jártam, legszívesebben azonnal 
kezdtem is volna tornászni. Egyre izgatottabb 
lettem, de amikor megérkeztünk a csarnok elé, 
meglepődve tapasztaltuk, hogy senki sem várta 
a küldöttségünket, sőt, a portás még tőlünk 
kérdezte, hogy mit keresünk itt. Mint kiderült, 
túl lelkesek voltunk, mert később rendezték 
a versenyt, így aztán hazafelé ellazulva 
gondolhattam át újra az elemeket és 
a gyakorlatokat. Összességében azért Linz 
kedves városként él az emlékezetünkben, s 
legalább megismertük a klasszikus linzert is.

Az ideális vállalati 
fl otta kialakítása

A jelenleg elérhetô számtalan autótípus 
közül sokszor kihívást jelent kiválasztani 
a vállalkozás számára legmegfelelôbb 
jármûveket, pedig az egyéni igényekre 
szabott céges jármûpark sokkal több 
elônnyel jár, mint elsôre gondolnánk. 
A nyilvánvaló pozitívumok – mint 
a kényelmes munkavégzés vagy a rugal-
masság – mellett egy körültekintôen 
összeállított autópark csökkentheti 
az üzemanyag- és szervizköltségeket, 
a káresetek számát, emellett remek moti-
vációs eszköz a munkavállalók számára. 

Cégautó, mint munkaeszköz

Az optimális céges jármûparknak jó 
néhány feltételnek kell megfelelnie. 
A legfontosabb, hogy a munkavállalót 
valóban segítse a munkavégzésben. 
Ennek érdekében a fl ottaautók esetében 
elengedhetetlen a munkához szükséges 
futásteljesítmény pontos meghatározása. 
Problémát okozhatnak a „túlfutó” gép-
jármûvek, melyek növelhetik a szervizkölt-
ségeket és az üzemanyagfogyasztást is. 
Tapasztalataink szerint a költségoptima-
lizáló fl otta kialakítása során a teljesítmé-
nyigény meghatározása legalább olyan 
fontos szempont, mint az egyes jármûvek 
után fi zetendô bérleti díj. 
A vállalat tevékenységi köre nemcsak 
a kiválasztandó gépjármûvek futásteljesít-
ményét, hanem azok típusát, de gyakran 
az ajánlott modellek motortípusát is megha-
tározza. Futásteljesítmény az autók által éves 

bontásban megtett kilométerek számát 
jelenti. A fl ottakezelô elôzetes igényfelméré-
sekor meghatározott érték alapján a felek 
dönthetnek a rövidebb, városi utazásokhoz 
használt elektromos, hibrid vagy benzines 
modellek, illetve a hosszabb távokra ajánlott 
dízel típusok használatáról. 
Ebben a döntési fázisban a fl ottakezelô 
olyan speciális, tevékenységi körhöz 
kapcsolódó szempontokat is fi gyelembe 
vesz, mint a tervezett használati területen 
elérhetô – Európában egyre gyakoribb 
– kiwbocsátásmentes övezetek vagy
elektromos töltôállomások száma, illetve
a kiajánlott autók mérete. A Mercarius
tapasztalatai szerint egyre nagyobb
az igény a zöld fl otta kialakítására is, így
a tisztán elektromos és alternatív meghaj-
tású jármûvek évrôl-évre nagyobb teret
kapnak a fl ottakezelôk kínálatában.

Az egyik legvonzóbb béren kívüli juttatás

A cégautó – amellett, hogy munkaeszköz 
– egyre népszerûbb béren kívüli juttatás
is, hiszen a munkavállaló és a munkál-
tató számára kedvezô feltételeket kínál.
Elôbbi minimális ráfordítással korszerû és
gyakran státuszszimbólumnak tekinthetô
jármûvet használhat, míg a vállalatok
szempontjából azért elônyös, mert a dol-
gozók számára vonzó juttatásnak és sok
esetben megtartó erônek számít.

Nem meglepô az sem, hogy a fl ottake-
zelôk által kihelyezett jármûvek között is 

egyre nagyobb arányban szerepelnek 
szabadidôs célokat is kielégítô modellek. 
Ha a kiajánlott jármûvek a fent említett 
paraméternek is megfelelnek, többnyire 
már a dolgozói preferenciák döntik el 
az autó pontos típusát, meghatározott 
havi keretösszegig.
 A Mercarius dedikált kapcsolattartása 
révén, fi gyelembe vesz olyan egyedi szem-
pontokat az ajánlat készítése során, mint 
a használók lakhelye, szabadidôs tevékeny-
sége, családi állapota és akár a munkához 
nem kapcsolódó úticélok is.

A fl ottaszabályzat kötelezô elem

Az átlátható fl ottakezeléshez szükség 
van egy minden részletre kiterjedô 
fl ottaszabályzatra is. A jól átgondolt 
rendelkezések – a kiválasztásra vonat-
kozó korlátozások mellett - segíthetnek 
tisztázni az olyan kérdéseket, mint a nya-
ralás alatti jármûhasználat vagy a kár-
esetkor fi zetendô önrész munkáltató és 
munkavállaló közötti megoszlása. 
A Mercarius csapata mögött több 
évtizedes fl ottakezelôi tapasztalat és 
piacismeret áll, ami a szolgáltatásaink 
minôségének alappillérét nyújtja. Alap-
szolgáltatásunk keretén belül megvizs-
gáljuk és felmérjük a vállalat jelenlegi 
gépjármû használati szokásait és javasla-
tot teszünk a jövôbeni szabályzat kialakí-
tására vonatkozóan, ami mindhárom fél 
részére elônyös és hosszú távú elégedett 
együttmûködést eredményez.

Napjainkban a szabadidôs célokra is használható céges autó egyre 

népszerûbb béren kívüli juttatásnak számít. Azonban a fl ottakezelôk 

által nyújtott számos lehetôség közül nem mindig könnyû megtalálni 

azt a típust, ami egyaránt hatékony munkaeszköz és szabadidôs célra is 

alkalmas. Cikkünkben összefoglaltuk, mire érdemes odafi gyelni az ideális 

fl ottaösszetétel kialakításakor.
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18www.fradi.hu ! Kozák Danutának is szobrot állítanak az FTC-MVM 
Sportközpontban, az Olimpiai bajnokok sétányán

       TÖRTÉNELMI DIADAL 
ZÖLD-FEHÉRBEN
Papírforma-győzelem volt, mégis, sokkal inkább történelmi tett. Kozák Danuta 
pályafutása hatodik olimpiai aranyérmét szerezte a női kajak négyessel Tokióban, 
egyben az elsőt a Ferencváros sportolójaként. Keleti Ágnest, valamint Egerszegi 
Krisztinát megelőzve immár a kiváló kajakos minden idők legeredményesebb magyar 
női sportolója, az FTC pedig a 2000-es sydney-i olimpia után ünnepelhetett ismét 
bajnokot nyári játékon; huszonegy éve Kósz Zoltán és Székely Bulcsú győzött a 
vízilabdacsapattal az egyesületet képviselve.

CÍMLAPSZTORI #

19 www.fradi.hu! Csipes Tamarát is szoros szálak fűzik a Fradi-családhoz:
édesanyja, Orosz Andrea az úszószakosztály vezetője

A K-1, valamint a K-2 500 méteres döntő miatt féltettük 
a magyar négyest, hiszen egyesben Csipes Tamara 
ugyan második lett, Kozák Danuta viszont csupán 
negyedik, kettesben pedig a Kozák, Bodonyi Dóra duó 
bronzérmet szerzett, a Csipes, Medveczky Erika páros 
azonban leszorult a dobogóról. Ráadásul mindkét 
szám fináléját Új-Zéland nyerte, s a tokiói olimpia egyik 
kiemelkedő klasszisa, Lisa Carrington az új-zélandi 
kvartettben is benne ült. Szerencsére indokolatlan volt 
az izgalom, a magyar hajó nagy fölénnyel győzött.
Árulkodó volt a célba érkezés pillanata. Kozák Danuta 
arca inkább a megkönnyebbülésről árulkodott, a 
mindig derűs Csipes Tamaráé a felhőtlen boldogságról, 
Kárász Annáé és Bodonyi Dóráé pedig az első olimpiai 
aranyérem megszerzéséhez dukáló mámorról. Amikor 
a sajtótájékoztatón mint hatszoros olimpiai bajnokot 
felkonferálták, Kozák Danuta diszkréten biccentett. 
Aztán az érzéseiről faggatták. Mi mást mondhatott, 
mint hogy nagyon boldog. Aztán így folytatta:
– Hosszú évek kemény munkája kellett ehhez a hat
aranyéremhez. Szeretnék köszönetet mondani a
férjemnek, a családomnak, a csapattársaimnak, Csipes
Tamarának, Kárász Annának, Bodonyi Dórának és
persze a korábbiaknak, Szabó Gabriellának, Kovács
Katalinnak, Fazekas Krisztinának is.
Ugyanezzel a köszönetnyilvánítással kezdte, amikor
szűkebb körben nyilatkozott. Majd így folytatta: – Az
biztos, hogy ez életre szóló diadal. Sok szenvedés és
keserűség árán, de sikerült elérnem.
Megkérdeztem tőle, mi volt a különbség a mostani és
az előző kettő, a kettesben, majd egyesben teljesített
tokiói döntő között.
– Most már tudom, mi hiányzott korábban. Az a düh,
ami most megvolt. Az a bizonyítási vágy, hogy meg
kell csinálnom – mondta megindultan, majd a futamot
megelőző felkészülésről is árult el kulisszatitkokat.
– A lányok megöleltek, biztattak, láttam a tüzet a
szemükben. A keserűséget betettem, bezártam
egy dobozba, amit majd később talán kinyitok, de
most csak a négyesre fókuszáltam. Nemcsak hogy
négy különböző lelkiállapotban készültünk erre a
döntőre, hanem négy különböző történet a mienk,
mindegyik érdekes, de most ugyanaz volt a célja
mindannyiunknak.

Ennél finomabban nehéz is lenne megfogalmazni, 
hogyan válnak a riválisok, olykor ádáz ellenfelek 
varázsütésszerűen egymásért mindenre kész 
bajtársakká.
A hatszoros bajnoknő a felkészülés elsősorban lelki 
nehézségeiről és a terveiről is beszélt. – A felkészülés 
során a kislányom, Zora többször megkérdezte, mikor 
lesz már vége az olimpiának, hogy vele lehessek. 
Nehéz ilyen állapotban lemenni edzésre, kizárni minden 
egyebet, s csak a munkára összpontosítani. Különben 
is hajlamos vagyok arra, hogy elássam magam egy-egy 
rosszabb verseny után, s akkor is a hibát keressem, 
amikor szinte minden tökéletesen alakul. Ebből egy 
darabig most nem kérek, szeretnék feladatok, célok 
nélkül élni.
Érjük be egyelőre ennyivel, s ne forszírozzuk, hogy 
Kozák Danuta 34 évesen folytatja-e a pályafutását. 
A hatodik olimpiai aranyérmével immár minden idők 
legeredményesebb magyar női sportolója, a hazai 
örökrangsorban ugyanis megelőzte a két ötszörös 
győztest, Keleti Ágnest és Egerszegi Krisztinát.
Keleti Ágnes és Egerszegi Krisztina életrajzát persze 
fölösleges felmondani, minden sportrajongó kívülről 
fújja. Csak a legfontosabb adatokra szorítkozva: Keleti 
Ágnes 1952-ben és 1956-ban szerezte az aranyérmeit 
(egyet, illetve négyet), az ötből négyet egyéni 
számban. Egerszegi Krisztina 1988-ban egy, 1992-ben 
három, 1996-ban ismét egy aranyat nyert, mindegyiket 
egyéni számban.
Kozák Danuta 2012-ben, Londonban K-1 500-on és 
K-4 500-on győzött, 2016-ban triplázott, ötszázon 
mindhárom hajóegységben (egyes, kettes, négyes) 
első lett, s most Tokióban megszerezte a hatodik 
aranyérmét. 
A négyessel, tehát ugyanabban a számban – csakúgy, 
mint Egerszegi – zsinórban a harmadik olimpián 
is diadalmaskodott. Az egyéni aranyakat tekintve 
Egerszegi még előtte van. Kozák Danuta az urakat is 
tekintve felzárkózott a két vívólegenda, Kovács Pál 
és Kárpáti Rudolf mellé, a hétszeres olimpiai bajnok 
Gerevich Aladár azonban továbbra is előtte tornyosul.

AZ BIZTOS, HOGY 
EZ ÉLETRE SZÓLÓ 
DIADAL. SOK 
SZENVEDÉS ÉS 
KESERŰSÉG ÁRÁN, 
DE SIKERÜLT ELÉRNEM
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SZÖVEG: BALLAI ATTILA

A Ferencváros úszószakosztálya mindig is 
országosan elismert utánpótlásműhelynek 
számított, így elsősorban nem ama bizonyos 
jéghegy csúcsát magasította, inkább az alapzatot 
hizlalta, szélesítette. A klub története három 
olimpiai bajnok úszót tart számon, mindhármat 
1952-ből, Helsinkiből: a Novák testvérek, Éva és 
Ilona mellett Szőke Katalin is tagja volt a győztes 
gyorsváltónak, emellett Szőke ”Kató” – egyáltalán 
nem mellékesen a vízilabdaidol, Homonnai Márton 
leánya, 1988-ig a legfiatalabb magyar olimpiai 
aranyérmes – a klasszikus számban, 100 gyorson 
is diadalmaskodott.
Lassan hét évtized telt el azóta, és az FTC 
Tokióba is három úszót delegált – valamivel 
visszafogottabb reményekkel. A mostani 
résztvevők között is volt egy testvérpár, 
Verrasztó Dávid és Evelyn, és Evelyn ugyancsak 
a női gyorsváltóban szerepelt; igaz, a 4x200-
asban, annak is az előfutamában, ám a fináléban 
már Kapás Boglárka ugrott vízbe helyette, így 
közvetve lett részese a hetedik helynek.
Dávid ellenben pályafutása legjobb olimpiai 
eredményét produkálta, méghozzá harminckét 
évesen. 400 vegyesen három Eb-arannyal és 
két vb-ezüsttel büszkélkedhet, mind az öt sikerét 
huszonöt és harmincesztendős kora között aratta. 
Rá tehát abszolút igaz, hogy későn érő típus; úgy 
tűnik, a szárazföldön is. Az olimpiákon korábban 
csalódást okozott, leginkább önmagának, 
ezért is szánhatta el magát arra, hogy 2017-
ben a Fradiba szerződjön. A jelek szerint remek 
döntést hozott, amellyel minden érintett nyert. 
Dávid Tokióban éppenséggel egy negyedik 
helyet. Egyetlen versenyszámában sokáig 
harmadikként tempózott, végül a dobogóról két 
tizeddel lemaradva negyedikként csapott célba, 
holtversenyben a brit Max Litchfielddel.
Az ember egyrészt ritkán fanyalog, ha élete 
legjobb olimpiai eredményével rukkol ki, ráadásul 
jóval túl a harmincon, másrészt mégiscsak 
birizgálhatja a fantáziáját, hogy mindössze két 
tized választotta el az éremtől.

Verrasztó Dávid is e kettősség jegyében értékelt, 
mondandóját megfűszerezve a maga egyedi stílusával: 
– Jó úszás volt, egyszer a szerencse mellém állhatott 
volna. Azért boldog vagyok. Sokszor nem volt 
szerencsém, sokszor kellett felállnom a padlóról, és 
volt, amikor döntőbe sem sikerült bejutnom, de most 
nem lehetek csalódott. Ez az idő máskor érmet ért, 
de legalább nem a szégyengéppel megyek haza. 
Meglátjuk, hogyan tovább, de nyugodtan alszom a 
következő hetven évben.
Szégyenről természetesen szó sem lehet, sem 
a Verrasztó testvérek, sem a harmadik fradista, 
Mihályvári-Farkas Viktória esetében sem. Utóbbi a 
májusi, budapesti Eb-n robbant be a köztudatba a 
400 vegyesen Hosszú Katinka mögött megszerzett 
ezüstérmével. Azon kevesek közé tartozik, akik 
egyértelműen áldásként élték meg, hogy egy évvel 
elhalasztották az olimpiát. Nem túlzás, 2020-ban, 
még csak tizenhat esztendősen esélye sem lett volna 
kijutni Tokióba. 2021-ben bezzeg nemcsak ki-, hanem 
be is jutott, mármint a 400 vegyes döntőjébe. Úgy, 
hogy az előfutamban élete legjobbját repesztette, 
két századmásodperccel még a címvédőt, Katinkát is 
megelőzte. A fináléban aztán pozíciót cseréltek, de 
Hosszú az ötödik helyezését érthető csalódásként, 
míg Mihályvári-Farkas a hatodik helyét egyértelmű 
sikerként élte meg.
Ez sütött nyilatkozata, azaz inkább lelkendezése 
minden szavából: – Nagyon örülök, ha valaki ezt így 
elmondja nekem az olimpia előtt, azt mondom neki, 
hogy nem normális, mert lehetetlen. És mégsem! Már 
az olimpiai döntőbe jutással megvalósult az álmom, 
ráadásul egyéni csúccsal, és azt kell, hogy mondjam, 
hogy a fináléban is jól úsztam.
Ráadásul 1500 gyorson is elcsípett egy 12. helyezést 
Tokióban. Ha ehhez hozzávesszük, hogy tavaly ősszel 
a hosszútávú medencés országos bajnokságon 5 
kilométeren nem hivatalos magyar csúcsot (57:00.22) 
állított fel, univerzális úszó képe rajzolódik ki előttünk. 
A tizenhét éves sportoló 2018 óta tartozik az FTC 
kötelékébe, és a Verrasztó testvérekkel ellentétben 
még legalább két olimpiára készülhet. A 400 vegyesre 
és a hosszabb távokra testben és fejben is meg kell 
érni; ha a 2003-as születésű Mihályvári-Farkas Viktória 
már most Hosszú Katinka nyomdokain halad, az 2024-
re, Párizsra sokkal több, mint biztató.

     ”VEGYES” 
ÉRZELMEKKEL
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2018 óta a Ferencváros úszója
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! Bíró Blanka végigvédte a spanyolok és 
a svédek elleni megnyert mérkőzést is

EGÉSZ PÁLYÁS 
FELTÁMADÁS
A tokiói olimpián járt huszonkét ferencvárosi sportoló közül a legtöbb kézilabdázó 
volt, akiket Elek Gábor szövetségi kapitányi minőségében vezényelt – elképesztő 
fordulatok és megpróbáltatások árán, végül a hetedik helyig. Minden amellett szól 
tehát, hogy e témával bővebben foglalkozzunk. SZÖVEG: BALLAI ATTILA
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! Az olimpiai hetedik női kézilabda-válogatottban az FTC-Rail Cargo 
Hungaria tavaszi keretéből kilencen léptek pályára Tokióban

Mivel Fortuna minden idők legsűrűbb olimpiai 
csoportját 

”
állította össze”, még a negyeddöntőbe 

jutás sem lehetett kötelező elvárás. A józan ész 
mentén haladva úgy kalkulálhattunk, az oroszok 
és a franciák egyértelműen erősebbek, ezért csak 
rendkívüli esetben számíthatunk ellenük győzelemre, 
azaz a svéd, spanyol, brazil hármasból kell két riválist 
legyűrni a negyeddöntőhöz. Ehhez képest a mieink a 
nyitányon a franciáktól elszenvedett 29-30 után blokk 
alatt játszva 33-27-re simán kikaptak az előzetesen 
leggyengébbnek ítélt braziloktól, harmadjára pedig, 
ellenállást alig felmutató védekezéssel 38-31-re az 
oroszoktól is. További csapásként súlyos vállsérülést 
szenvedett, és a folytatásra kidőlt első két irányítónk, 
Kovacsics Anikó és Szucsánszki Zita is. 
Szövetségi kapitány világversenyen elvétve került 
ilyen kiszolgáltatott helyzetbe, mint Elek Gábor 
Tokióban. Itthon, néhányat aludva a történtekre 
kérdeztük immár az FTC mesterét: az olimpián éppen 
elég baja volt szövetségi kapitányként, vagy azért a 
Fradi bizonytalanná vált őszi szezonja is megfordult 
a fejében? 

” 
Nem csak megfordult, az éjszakáimat 

nagyjából ezzel a dilemmával töltöttem – vallotta 
be Gábor. – A napom természetesen a válogatotté 
volt, de a pihenőidőben a Fradival foglalkoztam. 
Ilyenkor megfelelő embert találni nem egyszerű 
vállalkozás, mert aki szabad, az nem véletlenül 
az. Ha egyelőre senkit sem sikerül, a jelenlegi keret 
átcsoportosításával kell megoldani a helyzetet, 
de az rendkívüli terhet rakna az átlövőkre. Bízom 
benne, hogy Zizi belátható időn belül visszatér, és 
részfeladatokra alkalmas lesz. De ezt az évet így 
kell kihúznunk, és amint lehet, ha előbb nem, akár 
jövő februárban, valakit igazolunk.”
Ez a jövő, de térjünk még vissza az olimpiához! 
Sőt, az azt megelőző időszakhoz, Kovacsics Anikó 
első sérüléséhez, amelyből éppen csak kilábalt 
az ötkarikás rajtra, de a százszázalékos állapotot 
nyilvánvalóan nem érhette el. Ezért is vetődött 
fel, vajon mekkora kockázatot rejt a bevetése 
– a válogatott és az FTC számára is –, amire 
Elek ugyancsak kettős, kapitányi és klubedzői 
minőségében is joggal felelte: 

” 
Nem tagadom, 

felmerült bennem is ez a kétség, de egy harmincéves 
játékostól nem lehet elvenni az élete álmát, ezzel 
hosszú távon nagyobb kárt okoztam volna. 
Ráadásul azt se felejtsük el, hogy hiányposztról 
beszélünk.”
E hiányt aztán messze a várakozásokon 
és a realitáson felül betöltötte Vámos Petra. 
A kilátástalannak tűnő helyzetben a csapat harci 
szelleme is visszatért, ez elsősorban a védekezés 
hatékonyságában nyilvánult meg. No, meg 
az eredményekben!

A spanyolok és a svédek legyőzése – 29-25, 26-
23 – révén a lányok kivívták a továbbjutást. Igaz, a 
negyedik helyen, így a másik ág első helyezettjét, 
Norvégiát kapták ellenfélül a negyeddöntőben. Ott 
is gyűrögették, gyűrögették a papírformát, de végül 
felborítani nem tudták: vagány kézilabdát bemutatva, 
az 50. percig többször vezetve, de legalább a 
döntetlen körüli állást tartva, 26-22-re maradtak alul.
Ez a tisztes búcsút jelentette. Az 5–8. helyért ugyanis 
nem folytatódott a játék, Magyarország a csoportban 
elért négy pontjának köszönhetően – az 

”
odaát” 3 

ponttal negyedik Dél-Koreát megelőzve – hetedikként 
zárt. Elek Gábor e tényt frappánsan így értékelte: 

” 
A brazilok elleni vereséget nehéz hova tenni, 

de egyébként az olimpia első három helyezettjétől 
kaptunk ki, a franciáktól, az oroszoktól és a 
norvégoktól, a negyedik svédeket pedig megvertük.”
E hetedik hely pozicionálásához nem árt némi 
történeti áttekintés. A női kézilabda 1976 óta 
szerepel az ötkarikás programban, az eddigi tizenkét 
olimpiából a magyar válogatott heten vett részt. 
Háromszor éremmel zárt – 2000-ben ezüsttel, 1976-
ban és 1996-ban bronzzal –, 1980-ban és 2008-ban 
a negyedik, 2004-ben az ötödik, 2021-ben, Tokióban 
pedig a hetedik helyen. Lényeges adalék, hogy az 
első két alkalommal mindössze hat, 1996-ban is még 
csak nyolc, 2000-ben és 2004-ben tíz, azóta pedig 
tizenkét együttes indulhatott. Ennél is többet mond, 
ha végigvesszük, mikor mely ellenfeleit győzte le 
nemzeti együttesünk. 1976: Japán, Kanada, Románia; 
1980: Kongói Népköztársaság; 1996: Kína, Egyesült 
Államok, Norvégia; 2000: Angola, Franciaország, 
Ausztria, Norvégia; 2004: Kína, Görögország, Brazília, 
Spanyolország; 2008: Svédország, Németország, 
Románia; 2021: Spanyolország, Svédország. 
Azaz 2000-ben és 2008-ban három, 2004-ben és 
2021-ben kettő, 1976-ban és 1996-ban egy érdemi 
győzelmet aratott, 1980-ban pedig egyet sem.
Korábban 1996-ban, Atlantában képviselte olimpián 
női nemzeti együttesünkben a legtöbb játékos az 
FTC-t, Farkas Andrea, Kántor Anikó, Kökény Beatrix, 
Pádár Ildikó és Tóth Beatrix révén öt. Tokió ehhez 
képest mennyiségi ugrás – ami a 2021–2022-es 
klubidényben remélhetőleg átcsap minőségbe is.

A KILÁTÁSTALANNAK 
TŰNŐ HELYZETBEN 
A CSAPAT HARCI 
SZELLEME IS 
VISSZATÉRT
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! Vályi Vanda a teljes mezőny legjobbjai között 
volt a ráúszások sikerességét tekintve

Történelmi bronzéremmel térhetett haza Tokióból a magyar női vízilabda-
válogatott, amely három elveszített bronzmérkőzést követően Japánban 
végre megszerezte a női póló első olimpiai érmét. Az együttesnek fontos tagja 
volt az FTC-Telekom Waterpolo két játékosa, Illés Anna és Vályi Vanda is. 
SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

Nem indult jól a női együttes tornája, hiszen 
a nyitányon – bár közelebb állt a győzelemhez, 
mint orosz ellenfele – be kellett érnie egy ponttal. 
A 10-10-es döntetlen után persze lehetett 
pozitívumokat is kiemelni, úgy, mint a gyorsaságot, 
a dinamikát és a lendületet, ám a 7-3-as vezetés után 
eltékozolt győzelem miatt lehetett némi hiányérzetük 
a szurkolóknak. A lányok annak ellenére sem voltak 
letörtek, hogy tudták: a második körben a címvédő, 
hosszú évek óta veretlen Egyesült Államok lesz 
az ellenfél.

” Vegyes érzésekkel gondolok vissza arra a 
mérkőzésre, amely ismét megmutatta: minden 
meccs 32 percig tart, sosem mondhatunk olyat, 
hogy már kézben van a győzelem. A félidő után az 
oroszok erőszakosabban jöttek vissza, mint mi, pedig 
készültünk erre. Az amerikaiak elleni párharc előtt 
tudtuk, hogy nehéz lesz, de azzal is tisztában voltunk, 
hogy Kína is szorosan tartotta őket” – nyilatkozta 
a nyitánnyal kapcsolatban az FTC-Telekom Európa-
bajnok vízilabdázója, a második olimpiáján szerepelt 
Illés Anna.
Ezt követően olyan dolog történt, amire pólós 
berkekben az egész világon felkapták a fejüket: 
Magyarország 10-9-re legyőzte az Egyesült Államok 
csapatát! Vályi Vanda két, Illés Anna pedig egy gólt 
dobott. A siker több szempontból is kiemelkedő: 
az Egyesült Államok 13 év után kapott ki ismét az 
olimpián, ráadásul ezzel a győzelemmel Bíró Attila 
csapata számára jó esély kínálkozott a csoport 
megnyerésére is.

” Azt éreztem, hogy mindenki minimum 135 százalékot 
beletett a védekezésbe” – emlékezett Vályi Vanda, aki 
egyúttal kiemelte a válogatott mentális erejét is.
Az Egyesült Államok legyőzése után Japán nem 
okozott gondot, 17-13-ra nyert Magyarország, 
s ezzel biztosította helyét a negyeddöntőben. 
A csoportkör végére egyetlen nyitott kérdés maradt: 
csoportelsőként jut-e tovább Bíró Attila szövetségi 
kapitány együttese? Az erről döntő mérkőzést 
váratlanul a kínaiak nyerték meg 11-9-re, így maradt 
a második hely, illetve a Hollandia elleni negyeddöntő.

Az egyenes kieséses szakaszt fantasztikus játékkal kezdték 
a mieink, Illés Anna három találatának is köszönhetően 
a magyarok 14-11-re verték meg a hollandokat. 

” Csapatként játszottunk, a szívünk vitt előre minket. 
Mindenki felszívta magát, és azért elég jól jöttek ki 
a lépések támadásban is” – foglalta össze a történteket 
Illés Anna.
Az elődöntőben, Spanyolország ellen történelmi lehetőség 
kapujában állt női válogatottunk, amely győzelem esetén 
először döntőzhetett volna olimpián. Sajnos azonban – 
főként a támadójáték hiányosságai miatt – 8-6-os vereség 
lett a vége, együttesünk bronzmeccsre ítéltetett.
A harmadik helyért az elnevezése alapján Orosz csapatként 
résztvevő orosz válogatott volt ismét az ellenfél, azaz 
az ellenük vívott két párharc keretbe foglalta csapatunk 
szereplését. A 11-9-re megnyert csata egyik legjobbja a 
háromszor eredményes Vályi Vanda volt, aki élete első 
olimpiáján a fontos gólok mellett megannyi megnyert 
ráúszással is hozzátette a magáét Magyarország sikeréhez.

” Extra motivációt jelentett a ráúszásoknál, hogy 
tudtam, azért is kerültem be a csapatba, mert az egyik 
leggyorsabb vagyok. Ezek után az volt a minimum, hogy 
a ráúszásoknál mindent megtettem, hogy elhozzam a 
labdát – nyilatkozta a Zöld & Fehérnek már a hazatérést 
követően az FTC-Telekom 22 éves játékosa. – Életem 
első olimpiája olyan volt, mint amilyennek elképzeltem. 
Erről mindannyian csak álmodozunk, óriási élmény volt, 
hogy ott lehettem. Hálás vagyok a csapattársaimnak, 
a stábnak és mindenkinek, akivel ezt az egészet 
megcsináltuk. Több csapatban játszottam pályafutásom 
során, ha a junior-válogatottakra, a Dunaújvárosra vagy 
az Egerre is visszagondolok. Mindig nagyon jó, egységes 
együttesekben játszhattam, de ki kell emelnem az ideit, 
mert ez nagyon extra volt.”
Komoly mélységeket és magasságokat járt meg Tokióban 
a nemzeti csapat, de hogy is tartja a mondás? Minden jó, 
ha jó a vége. Válogatottunk ötödik nekifutásra megszerezte 
a női szakág első érmét, ez pedig nagy lendületet adhat 
a következő olimpiai ciklusra.

     MINDEN JÓ, 
HA JÓ A VÉGE 
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OLIMPIA #

! Illés Anna hobbijaként azt emelte ki az olimpia hivatalos honlapja, 
hogy szurkol férfi labdarúgó-csapatunknak
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# OLIMPIA

! A spanyolok elleni bronzmérkőzés kilenc magyar góljának több mint 
felét ferencvárosiak lőtték (Vámos 2, Jansik 1, Varga 1, Zalánki 1)

A BRONZ, AMI AZ 
EB-ARANYNÁL IS 
SZEBBEN CSILLOG
Az FTC-Telekom Waterpolo 2020–2021-es keretéből hat játékos, Jansik Szilárd, 
Mezei Tamás, Varga Dénes, Vámos Márton, Vogel Soma és Zalánki Gergő volt 
tagja Märcz Tamás szövetségi kapitány csapatának Tokióban, ahol a magyar férfi 
vízilabda-válogatott tizenhárom esztendőt követően visszatért az olimpiai dobogóra. 
A bronzérem megszerzése még egy olyan klasszis pályájának is meghatározó 
állomása, mint a világ- és Európa-bajnok Vámos Márton. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
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OLIMPIA #

! Tíz olimpiai bajnok vízilabdázóval az FTC egyelőre a harmadik 
a hazai rangsorban az Újpest (13) és a Vasas után (14)

Vajon mi történt volna akkor, ha a tavalyról 
idénre halasztott tokiói olimpiát az eredeti 
időpontjában, 2020 nyarán rendezik meg? A kérdés 
megválaszolhatatlan, az viszont tény, hogy férfi 
vízilabda-válogatottunk friss Európa-bajnokként, 
ereje teljében érkezett volna Japánba, ahol ugyanúgy 
érmes reményekkel vetette volna bele magát a 
küzdelmekbe, mint 2021. július 23. és augusztus 8. 
között. Hiába: kilenc olimpiai aranyérem mégiscsak 
kötelez. 
A fokozott várakozások ellenére a legutóbb 2008-
ban, Pekingben (arany)érmes pólócsapat beragadt 
a rajtnál, hiába tűnt úgy ugyanis, hogy kézben tartja 
a görögök elleni meccset, végül 10-9-es vereséget 
szenvedett. 

” Értelemszerűen egy vereség nem ideális kezdés 
egy olimpián, ennek ellenére az első számú célunk 
még mindig változatlan: továbbjutni a csoportból. 
Én úgy élesítem magamat és a csapatot is, hogy 
a negyeddöntőben játsszunk a legjobban, és ez 
továbbjutást eredményezhet az elődöntőbe és 
a döntőbe is” – nyilatkozta a nyitányt követően 
a csapatkapitány, a pekingi elsőség idején is az 
együttest erősítő Varga Dénes.
Ezt követte a japánok és a dél-afrikaiak elleni 
gólzáporos siker (előbb 16-11-re, majd 23-1-re 
győztünk), amelynek köszönhetően a hátralévő 
két, az Egyesült Államok és Olaszország elleni 
találkozók eredményétől függetlenül eldőlt, 
hogy a legminimálisabb elvárás, a csoportból 
való továbbjutás teljesül. Az amerikaiakat végül 
magabiztos játékkal 11-8-ra verte meg a Märcz-
csapat, amely az olaszok ellen 5-5-re végzett, így a 
csoport harmadik helyezettjeként lépett tovább a 
negyeddöntőbe. Ott a horvátok várták.
Az egyenes kieséses szakaszra kétségtelenül 
Manhercz Krisztián formaidőzítése sikerült a 
legjobban, az FTC korábbi pólósa ugyanis nem 
kevesebb, mint hét (!) gólt szerezve vette ki 
a részét a 15-11-es diadalból. A négy között a 
korábbi csoportellenfél, Görögország elleni csata 
döntött arról, hogy melyik medálért játszhat majd 
Magyarország.
A görögök ellen sajnos gyengébb napot fogtunk ki, 
főként támadásban voltak hiányosságai a csapatnak, 
amely a csoportszakasz nyitánya után másodszor 
is kikapott riválisától (az elődöntőben 9-6-ra), 
így bronzmeccsre ítéltetett. Hogy a két párharc 
között mivel pörgette fel magát a keret, arról már 
a hazatérést követően a világ- és Európa-bajnok 
Vámos Márton mesélt a Zöld & Fehérnek.

” Igazából nagy dolgokat nem kellett mondani, 
mindenki megfogalmazta magában és meg is 
osztotta a csapattársakkal a motivációját. 

Az olimpiai bronzérem nagyon nagy motivációt 
jelentett, ennek a fényében és szellemében álltunk 
hozzá a bronzmeccshez.”
A valóban rendkívül elszántan pólózó társaság az 
5-5-re végződő első félidő után a második 
játékrészben gólt sem engedélyezett ellenfelének 
(illik kiemelni a fantasztikusan védő kapus, a 
visszavonulását a mérkőzést követően bejelentő 
Nagy Viktor teljesítményét), így végeredményben 
viszonylag simán, 9-5-re nyert, s bronzérmesként zárt. 
A magyar férfi vízilabda-válogatott tizenhárom évnyi 
szünetet követően tért vissza az olimpiai dobogóra.

” Az olimpia előtt azt nyilatkoztam, hogy ha a 
torna után lóg valami a nyakamban, akkor boldog 
leszek, ez így is van, teljesen elégedett vagyok a 
bronzéremmel. Nyilván az elveszített elődöntő fáj, 
de örülök, hogy bronzéremmel tudtuk feledtetni 
– mondta el a Magyar Olimpiai Csapat budapesti 
fogadása után nyilatkozó Vámos Márton, akitől azt 
is megkérdeztük, hogy hol helyezkedik el sikerekben 
gazdag pályafutásában élete első olimpiai érme. 

” Közel azonos helyen, talán egy picit előrébb 
is, mint a hazai Eb-győzelem, pedig az is óriási 
dolog volt. Egy olimpia mégis más, normál esetben 
csak négyévente rendezik meg és olyan embereket
is megmozgat, akik nem követik a sportot. 
Az olimpiának akkora hagyománya van, hogy 
ez a bronz nálam előrébb kívánkozik, mint 
az Európa-bajnoki cím.”

NIKOLA JAKSICS ÉS A SZERBEK ÖRÜLHETTEK

Noha Magyarország nem jutott be, a fináléban 
is volt fradista érdekeltség, ugyanis két olyan 

játékos is vízbe ugrott, akik a Ferencváros 
sportolójaként harcolták ki az ötkarikás játékokon 

való részvételt. A döntőt 13-10-re megnyerő 
szerbeknél ott volt Nikola Jaksics, a legyőzött 

görög együttesben pedig Jánisz Fundúlisz 
szerepelt. Jaksics három gólt szerzett, Fundúlisz 

pedig kétszer volt eredményes.

A dobogó minden fokára került fradista
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28www.fradi.hu ! Míg az elmúlt két évben 8-8 felkészülési meccsel készült csapatunk, 
az idén csak négyet játszott az idény kezdete előtt

EGY SIMA, 
EGY FORDÍTOTT
Amilyen nagy, olyan kellemetlen meglepetéssel kezdődött számunkra az 
NB I 2021–2022-es idénye, de a következő fordulóban már sikerült visszatérni 
a jól megszokott útra. Az már most látszik, hogy a kettős-hármas terhelés miatt 
nagyon jó érzékkel kell majd rotálnia Peter Stögernek. Illetve továbbra is 
mindenkit tűzben kell tartania. SZÖVEG:  HATOS SZABOLCS

Ha az edzőtáborban lejátszott felkészülési 
meccseket is beleszámítjuk, akkor hét 
győzelemmel indított Peter Stögerrel 
labdarúgócsapatunk. Ha csak a tétmeccseket 
figyeljük, akkor pedig négy – ráadásul négy 
meggyőző fölénnyel megnyert – találkozóval 
kezdett új vezetőedzőnk irányítása alatt. 
Már csak ezért is volt meglepő, hogy az első 
NB I-es találkozó nem úgy sikerült, ahogy 
terveztük. A Žalgiris otthonában 3-1-re nyerő 
együttesbe hat helyen nyúlt bele az osztrák 
szakember. Dibusz Dénes helyett Bogdán Ádám 
védett és bár a védelem megmaradt (Henry 
Wingo, Miha Blažič, Samy Mmaee, Csontos 
Dominik), a középpályás (Ihor Haratin, Somália, 
Kristoffer Zachariassen helyett Vécsei Bálint, 
Aïssa Laïdouni és Róbert Mak), valamint a 
támadósor (Myrto Uzuni és Ryan Mmaee helyett 
Olekszandr Zubkov és Franck Boli) alaposan 
átalakult.  Együttesünk pedig elég kiábrándító 
játékkal 2-1-re kikapott a Kisvárdától. 
Nem csoda, hogy a találkozót követő 
sajtótájékoztatón igen kritikus hangot ütött meg 
Peter Stöger. 
– A fociban benne van a vereség, viszont az 
a stílus, amit ma a pályán mutattunk, abszolút 
nem az a játék, amit látni szeretnék a csapattól. 
Az volt a legnagyobb probléma, ahogy az első 
perctől kezdve nekiálltunk a mérkőzésnek, nem 
játszottunk elég jól, elég komolyan, így nem 
lehet hozzáállni egy bajnokihoz. Sok hiba belefér 
egy meccsbe, viszont ezeket mindig meg kell 
próbálni kijavítani, ez ma nem történt meg. Talán 
mondhatom azt, hogy egy kicsit arrogánsan 
játszottunk – mondta el nyíltan vezetőedzőnk.
Szerencsére a stílus és a hozzáállás is változott 
a következő bajnokira. A nagy csapatátalakítás 
ugyanis itt is megtörtént, sőt, ezúttal nem hat, 
hanem hét helyen változott az együttes a prágai 
nagy BL-továbbjutás után.

És bár a Mezőkövesd elleni összecsapás is 
rosszul indult, hiszen a vendégek vezetést 
szereztek, a pályára lépők bizonyították, hogy 
rájuk is lehet számítani. Megfordították és 4-1-re 
megnyerték az összecsapást. Külön kiemelendő 
Franck Boli, aki két gólt is szerzett, második 
találatáért a 94. percben sprintelt akkorát, hogy 
a gólörömnél már görcsöt is kapott, pedig 
az elmúlt időszakban láthatóan ő viselte a 
legrosszabbul a mellőzést. Stöger pedig ennek 
kapcsán sem köntörfalazott, és az is figyelemre 
méltó, hogy mesterünk a csatárhoz ment oda 
először a lefújást követően. 
– Gratuláltam Francknek, mert remekül játszott, 
ő pedig megköszönte a lehetőséget. Az elmúlt 
hetek nem mindig alakultak a legjobban a 
számára, előfordult, hogy a hozzáállása sem 
volt tökéletes. De aztán nagyon keményen 
megdolgozott azért, hogy a kezdőbe kerüljön, 
ezért maximálisan megérdemelte a lehetőséget.
A következetesség, a nyílt kommunikáció és a 
játékosok kezelése a következő időszakban is 
kulcskérdés lesz, és úgy tűnik, Stögerrel 
ebben is egyre inkább előrelépünk. 

AZ VOLT A LEGNAGYOBB 
PROBLÉMA, AHOGY 
AZ ELSŐ PERCTŐL 
KEZDVE NEKIÁLLTUNK 
A MÉRKŐZÉSNEK, NEM 
JÁTSZOTTUNK ELÉG JÓL, 
ELÉG KOMOLYAN, ÍGY 
NEM LEHET HOZZÁÁLLNI 
EGY BAJNOKIHOZ

FUTBALL #
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A FRADI SOHASEM ADHATJA ALÁBB

A huszonnégyszeres magyar válogatott,
a Fradival négyszeres bajnok és négyszeres 

kupagyőztes saját nevelésű labdarúgónk, 
Telek András állandó rovattal jelentkezik 

magazinunkban, amelyben elmondja aktuális 
észrevételeit a csapatról. A népszerű Manci

a júliusi és augusztus eleji mérkőzéseket illetően 
ezeket a gondolatokat osztotta

meg szurkolóinkkal, olvasóinkkal:

– A szezon eleji gyengébb bajnoki teljesítmény 
nem mérvadó, hiszen a nemzetközi 

kupaszereplés mindennél fontosabb volt a 
csapat és a klub számára. Aztán szerencsére 

teljesült is a minimális cél, az Európa-
liga csoportkörébe jutás. A Mezőkövesd 
elleni bajnoki fellépésen aztán látszott a 

futballistákon is a felszabadultság, hátrányból 
is jó játékkal sikerült nyerni. Remélem, a 

sérülések elkerülik a csapatot, s mivel minden 
poszton két minőségi játékosunk van, idehaza 

csak az újabb bajnoki cím lehet a cél. Egységes 
a csapat, ez Prágában, a papíron jóval 

esélyesebb Slavia ellen is kiderült, a továbbjutás 
hatalmas bravúr volt. Nyilvánvaló lett az is, 
ha valaki nem teszi oda magát kellőképpen, 

Peter Stöger gondolkodás nélkül kiteszi 
a keretből is, lásd Boli esetét, aki aztán a 

Mezőkövesd ellen megrázta magát, felpörgött 
és remekelt. Lapzártakor csak reménykedünk 
a még nagyobb bravúrban, a Bajnokok Ligája 
csoportkörébe kerülésben, ám ettől függetlenül 

is sikeres szezont várok a csapattól, a 
szurkolókkal együtt.

! A szezon első hét tétmeccsét egyedül
Henry Wingo játszotta végig
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30www.fradi.hu ! A Slavia elleni hazai mérkőzés a harmadik legnagyobb nézőszámot hozta 
a fordulóban (17 127) a PSV (23 500) és a Crvena zvezda (24 433) meccse után

MICSODA 
MESTERHÁRMAS!
Már nemcsak a zsinórban háromszor megnyert NB I-es bajnoki címre lehetünk 
büszkék, hanem arra is, hogy sorozatban a harmadik alkalommal jutott be a 
Ferencváros az Európa-liga vagy a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Ez történelmi 
siker, ugyanis a Fradinak és más magyar egyesületnek sem sikerült korábban. 
SZÖVEG: HATOS SZABOLCS
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31 www.fradi.hu! A prágai meccsel bezárólag a mostani idényben 10 meccset 
játszottunk első osztályú ellenféllel, összesen 20 gólt szereztünk

MIT KERES A FRADI EGY KAZAH 
EDZŐ (RÉM)ÁLMÁBAN?
Legutóbbi számunkban ott fejeztük be, hogy 
a koszovói Pristinában triplázó Myrto Uzunit 
méltattuk, aki több mint 45 év után szerzett 
mesterhármast a Fradiban nemzetközi 
kupamérkőzésen. Ahogy a címből is látszik, 
legfrissebb magazinunkat pedig ismét a 
hármas szám bűvöletében írhatjuk. A nagyon 
barátságos, mosolygós emberek lakta litván 
fővárosban, Vilniusban ugyanis az is eldőlt, 
hogy a Žalgiris kiejtésével újra európai 
sorozat csoportkörében szerepelhetünk. Bár 
akkor még csak az újonnan indult Európa 
Konferencia Liga-szereplés volt fix, később 
már az is, hogy biztosan a ”nagyfiúk” 
között, azaz az Európa-ligában vagy a 
Bajnokok Ligájában játszhatunk. Tettük 
mindezt többek között annak a Vlagyimir 
Cseburinnak a kárára, akit két évvel ezelőtt 
a Sūduva vezetőedzőjeként keserítettünk az 
EL-csoportkörért vívott rájátszásban, most 
pedig a Žalgiris trénereként okoztunk neki 
csupa keserű pillanatot. Nemzetközi lett a 
foci: így kerül egy magyar csapat 
egy kazah edző (rém)álmába.

ÓDA A GÖRÖNGYHÖZ
Ha egy más korban élnénk, talán ódát is 
írnánk a Groupama Aréna göröngyéhez, 
amely éppen a legjobbkor segítette ki a 
mieinket. A Slavia Praha elleni párharc első 
mérkőzésén hiába voltunk óriási nyomás 
alatt, Kacsaraba és Kolář kapus közös 
öngólja rendkívül fontos előnyhöz juttatta 
együttesünket. Persze, kicsit elfogultan azt is 
mondhatjuk, hogy a földrengésszerű morajlást 
biztosító fradisták hangja söpörte be a labdát 
a kapuba. Rég nem tapasztalt hangulat volt 
ugyanis a cseh sztárcsapat elleni selejtezőn 
a Groupama Arénában. És hogy ez mennyire 
zavarólag tudott hatni a vendégekre, azt jól 
bizonyítja Jindřich Tripišovský Slavia-edző 
meccs utáni nyilatkozata.
– Ez az atmoszféra elképesztő volt. Soha 
sehol nem hallottam még ilyet egyetlen 
európai kupameccsen sem. Egyszerűen 
öt-hat méterről sem lehetett senkit sem 
hallani – hangzott a dicséret az ellenféltől, ami 
rendkívül ritka ezen a szinten.
Mindenesetre azért a göröngy is megkapja 
a maga jutalmát, a tervek szerint kiemelik 
a Groupama Aréna gyeptéglái közül, és az 
ijesztően trappoló stoplis cipők helyett a 
Fradi Múzeum egyik csinos, nyugodt vitrinje, 
valamint szurkolóink vigyázó szemei várnak 
majd rá. 

EKKORA SIKER 
A BL-PLAYOFFBA KERÜLÉS

Érdemes azt is megnézni, milyen 
csapatok estek ki a BL-selejtezők idei 

kiírásában, ezzel még komolyabb 
értékűvé válik a mieink nagy menetelése. 
A skót sztárcsapatok ebben a szezonban 
sem remekelnek: a tavaly csapatunk által 

búcsúztatott Celtic idén is a 2. körben 
búcsúzott, de nagy riválisa, az előző 
szezonban a bajnoki címet elhódító 
Rangers is csak egy fordulóval jutott 

tovább. Görögország sztárcsapata, az 
Olympiakosz Pireusz, a török óriás, a 
Galatasaray, a tavaly BL-csoportkörös 

Midtjylland vagy éppen Szerbia 
nagyágyúja, a Crvena zvezda sem jutott 

el még addig sem, hogy párharcot 
játszhasson a BL-főtábláért. 

PRÁGAI ”SÖRÖZÉSSEL” 
ÜNNEPELTÜNK
Utólag a prágai, idegenbeli mérkőzést a 
Celtic Parkban aratott tavalyi, felejthetetlen 
győzelmünkhöz lehet hasonlítani. Az 
ütközetnek akkor is az ellenfél volt 
az esélyese, a találkozón a csapatra 
nehezedő nyomás még a Barcelona vagy 
a Juventus elleni találkozókon sem volt 
akkora, mint egy éve Skóciában, most 
pedig Csehországban. És mindkét helyen 
igen rideg fogadtatásban részesítettek 
minket. A Celtic Parkban ez mindössze 
annyiból állt, hogy zártkapus mérkőzés 
révén a helyi biztonsági erők bonyolították 
meg a koronavírus-járvány miatt hozott 
szabályokkal egyébként is erőteljesen 
nehezített újságírói létet. Prágában 
már a híres cseh sörből is megkínáltak 
mindenkit a helyiek, legyen szó pályán 
lévő játékosról vagy interjúra készülő 
riporterről. Igaz, barátságos csaposok 
helyett dühödt, magukról megfeledkezett 
drukkerek locsoltak az óvatlan fradisták 
felé. Volt is okuk az ingerültségre a 
cseheknek: bár csapatuk nagy nyomást 
helyezett együttesünkre, játékosaink 
hősiesen védekezve egy gólt megtartottak 
előnyükből, így kiverték azt a Slaviát, 
amelyet 2021-ben eddig rajtunk kívül 
egyedül az Arsenal tudott legyőzni. 
Nem így képzeltük a sörözős ünneplést, 
de annyi baj legyen. 
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32www.fradi.hu ! Gavrics a 4,5 millió euróra becsült értékével 
az NB I legértékesebb futballistája

EGÉSZ SZERBIA 
MEGDÖBBENT 
A FRADI IGAZOLÁSÁN
Ritkán van akkora nemzetközi visszhangja egy magyar csapat igazolásának, mint 
amilyen a Fradiba szerződő Zseljko Gavrics esetében volt. Szerbiában egyenesen 
nekiestek a Crvena zvezdának, hogy miért kótyavetyélte el aprópénzért az ország 
legnagyobb tehetségét. Ami Szerbiában szomorúság, az persze nekünk, fradistáknak 
nagy dicsőség. SZÖVEG: HATOS SZABOLCS

FUTBALL #

33 www.fradi.hu! Gavrics kétszeres szerb válogatott, az előző idényben 27 meccsen 
játszott a szerb bajnokságban, 8 gólt rúgott és 3 gólpasszt osztott ki

ÓRIÁSI KÉPESSÉGEKKEL 
RENDELKEZŐ JÁTÉKOS, 
AKI NAGYON FIATAL, DE 
KEMÉNY ISKOLÁN MENT 
KERESZTÜL. A ZVEZDA 
ÖLTÖZŐJE, LÉGKÖRE NEM 
A LEGBARÁTSÁGOSABB, 
ÚGYHOGY SOK MINDENRE 
FELKÉSZÍTETTE ŐT. 
HATALMAS POTENCIÁL 
VAN BENNE

A Slavia Praha elleni továbbjutás után 
néhány nappal ismét a Fradiról szóltak 
a hírek, és talán az sem túlzás, hogy 
nemcsak a magyar, de a nemzetközi 
futball iránt érdeklődőket is megmozgatta 
mindez. Csapatunknak ugyanis sikerült 
megszereznie a tehetségekben igencsak 
bővelkedő Szerbia egyik, ha nem a 
legnagyobb ígéretét, a mindössze 20 
esztendős, de a mértékadó Transfermarkt 
oldalánál már most 4,5 millió euró 
értékűre becsült Zseljko Gavricsot. A 
Crvena zvezdában nevelkedő, és ott az 
előző szezont végig is játszó, elsősorban 
szélsőként bevethető labdarúgó ezzel 
rögtön az NB I legdrágább futballistájává 
vált, megelőzve a 3 millió eurós Myrto 
Uzunit. 
Gavricsot egy éve az akkor is Bajnokok 
Ligája-résztvevő Atalanta, valamint az AS 
Roma is csábította. Előbbi állítólag egy 
4 millió eurós ajánlatot is tett érte, de a 
szerbek akkor még nem akarták elengedni, 
abban bízva, hogy egy teljes, a Zvezdában 
töltött szezon után még drágábban 
értékesíthetik majd. A számításuk azonban 
nem jött be. Gavrics folyamatosan 
fejlődött, rúgott nyolc gólt a bajnokságban, 
bemutatkozott a szerb válogatottban, azaz 
még értékesebb lett, de a klub gazdasági 
nehézségei eközben súlyosbodtak, 
ráadásul kiesett a csapat a Bajnokok Ligája 
selejtezőjéből – így sürgősen pénzre volt 
szüksége. A kényszerhelyzetben a Fradi 
volt a leggyorsabb, valamint a mieink 
tudtak Gavricsnak is olyan jövőképet 
festeni, ami a legmeggyőzőbb volt, így 
jócskán áron alul szereztük meg a rendkívül 
tehetséges játékost. 
– Néhány hónapja nem is gondolhattunk 
arra, hogy Zseljko elérhető lehet a 
számunkra – vallotta be őszintén Hajnal 
Tamás, az FTC sportmenedzsere. – Az 
élet azonban úgy hozta, hogy mégis 
van realitás a szerződtetésére, ezt a 
lehetőséget pedig meg akartuk ragadni. 
Óriási képességekkel rendelkező játékos, 
aki nagyon fiatal, de kemény iskolán ment 
keresztül. A zvezda öltözője, légköre nem a 
legbarátságosabb, úgyhogy sok mindenre 
felkészítette őt. Hatalmas potenciál van 
benne. A Ferencvárossal elértünk egy 
olyan szintre, hogy egy ilyen kaliberű 
játékos számára is érdekesek vagyunk, ez 
az elmúlt évek elismerése. 

Olyan klub vagyunk, amely a fejlődése 
szempontjából megfelelő lépés, itt komoly 
célokért tud küzdeni. Jó hírünk van 
Európában abból a szempontból is, hogy 
miként bánunk a játékosokkal, milyen 
az infrastrukturális lehetőség a Fradiban 
vagy éppen a csapatszellem. Persze a 
mi szempontunkból az a fontos, hogy a 
személyes beszélgetés során érezzem, 
a kiszemelt futballista tényleg ide akar 
jönni, mert bármekkora tehetség is, csak 
akkor van értelme leigazolni, ha erről meg 
vagyunk győződve. 
Gavrics szavaiból pedig elég egyértelműen 
látszik, hogy pontosan tisztában van vele, 
milyen egyesülethez igazolt. 
– Szerencsére tudom, hogy milyen egy 
nagy és fontos klub játékosának lenni. A 
Crvena zvezda labdarúgójaként is hallottam 
már a Ferencvárosról és a fanatikus 
szurkolókról, úgyhogy szenvedéllyel fogok 
küzdeni a csapatért. Szeretem a gyors 
játékot, szeretek cselezni, gólpasszokat 
adni és gólokat szerezni – mutatta be 
magát röviden, de határozottan friss 
igazolásunk. 
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BOTKA ENDRE TOVÁBBRA IS A FRADIBAN
Nemcsak egy igazolás, hanem egy játékos 

megtartása, maradása is jelenthet óriási 
örömöt. Így lehettünk ezzel Botka Endre 

szerződéshosszabbításakor. Az Európa-bajnokságon 
is kulcsszerepet kapott védő 26 évesen a lehető 

legjobb futballistakorban van, stabil tagja a nemzeti 
együttesnek, játéka fáradhatatlan, és a védelem 
szinte bármely posztján bevethető. Óriási értéke 

tehát a Fradinak, és ez a jövőben is így lesz. 

FÉRFI LABDARÚGÁS, NB I, 1. FORDULÓ
FTC-Kisvárda 1-2 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna 
Játékvezető: Káprály Mihály
FTC: Bogdán 5 – Wingo 4, Blažič 5, S. Mmaee 5, 
Csontos 5 – Vécsei 4, Laïdouni 5 (Lončar, 62. – 0) – 
Mak 4 (Uzuni, 46. – 5), Tokmac 4 (Zachariassen, 46. 
– 4), Zubkov 4 (R. Mmaee, 73. – 6) – Boli 4.
Vezetőedző: Peter Stöger
Kisvárda: Dombó – Hei, Kravcsenko, Prenga 
(Csirkovics, 52.), Matheus Leoni – Melnyik, Szimovics 
– Mešanović (Nagy M., 81.), Ötvös (Camaj, 70.), 
Navrátil (Asani, 70.) – Bumba.
Vezetőedző: João Janeiro
Sárga lapok: Zubkov (20.), Bumba (32.), Mak (42.), 
Melnyik (90+3.)
Gólok: R. Mmaee (80. – 11-esből), ill. Leoni (46.), 
Navrátil (64.)

FÉRFI LABDARÚGÁS, NB I, 3. FORDULÓ
FTC-Mezőkövesd 4-1 (2-1)
Budapest, Groupama Aréna 
Játékvezető: Pintér Csaba
FTC: Dibusz 7 – Botka 6 (Wingo, 71. – 0), Blažič 6, 
Kovačević  6 (Haratin, 80. – 0), Csontos 6 – Somália 
6, Lončar 6 (Laïdouni, 62. – 6) – Zubkov 6 (Szánthó, 
62. – 6), Uzuni 7, Mak 6 (Tokmac, 71. – 0) – Boli 7.
Vezetőedző: Peter Stöger
Mezőkövesd: Antal – Farkas, Katanec, Pillár, Vági – 
Nagy D. (Vutov, 46.), Cseke (Chrien, 46.), Karnyicki 
(Madarász, 76.) – Cseri (Derekas, 81.), Jurina (Calcan, 
54.), Beširović. Vezetőedző: Pintér Attila
Gólok: Boli (45+2., 90+5.), Mak (45+4.), Uzuni (68. – 
11-esből), ill. Nagy D. (7.)
Sárga lapok: Cseri (16.), Uzuni (20.), Cseke (26.), 
Csontos (42.), Pillár (67.), Karnyicki (76.), Wingo 
(80.), Derekas (82.), Laïdouni (90+4.)

! A profi csapatok ellen szerzett 2021. nyári 20 gólunkból 
Uzuni szerezte a legtöbbet (6), őt Ryan Mmaee követi (4)

INSTAT TOP 10
A Zöld & Fehér osztályzatai alapján

1. Myrto Uzuni és Stjepan Lončar 6

2.  Franck Boli, Aïssa Laïdouni, Csontos Dominik 
és Miha Blažič 5,5

3.  Bogdán Ádám, Samy Mmaee, Róbert Mak, 
Olekszandr Zubkov 5

FUTBALL #
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MEZŐKÖVESD

NAGY
Dániel

MEZŐKÖVESD

Franck
BOLI

KISVÁRDA

Ryan MMAEE
(11-es)

MEZŐKÖVESD

Myrto UZUNI
(11-es)

MEZŐKÖVESD

Franck
BOLI

MEZŐKÖVESD

Róbert
MAK

KISVÁRDA

Matheus
LEONI

KISVÁRDA

Jaroslav
NAVRÁTIL

! Uzuni előtt legutóbb 1975-ben, a Zbrojovka Brno 7-1-es legyőzésekor 
Szabó és Nyilasi triplázott európai kupameccsen
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# KÉZILABDA

! Egy Szeged elleni meccsen debütált idén az NB I-ben 
Albert Flórián unokája, Szabados Márton 

Nemzetközi rutinnal és bronzéremmel tér vissza a Ferencvároshoz Debreczeni 
Dávid, aki bízik benne, hogy újra megkapja azt a szerepkört, amit a Népligetben 
eltöltött két korábbi év során betöltött. SZÖVEG: SCHLEINIG ÁDÁM

    ÚJRA KAPJA 
AZ ÍVET

NEM IS LEHET 
ELVÁRNI 
A CSAPATTÓL, 
HOGY A DOBOGÓÉRT 
HARCOLJON, 
DE AZ BIZTOS, 
HOGY MINDENT 
MEGTESZEK AZÉRT, 
HOGY JÓL 
SZEREPELJÜNK

száma csak egy mutató, nyerjen a csapat, nekem az 
a fontos. Izgatottan várom a következő idényt, és 
bevallom, kicsit éhes lettem a harmadik helyezéstől. 
Persze, elképesztő bravúr lenne, nem is lehet elvárni 
a csapattól, hogy a dobogóért harcoljon, de az 
biztos, hogy mindent megteszek azért, hogy jól 
szerepeljünk. Emlékszem, amikor kiderült, hogy 
eligazolok, a többiek heteken át szívták a véremet, és 
most is kapom már az ívet, hogy visszatérek. Minden 
rosszindulat nélkül, természetesen, és ez a csapat 
életében simán benne van, ha valaki ad, annak el kell 
viselnie azt is, ha kap…”
Márpedig DD, ahogyan a többiek szólítják, 
sosem marad adósa a csapattársaknak, az öltöző 
hangulatfelelőse, a csapat motorja, aki mindig kész egy 
kis tréfára. 
Az elmúlt szezont a hatodik helyen záró Ferencváros 
a nyári alapozás során négyszer lépett pályára: 
augusztus 6-án a Tatabánya, 13-án az Eger, 20-án a 
Csurgó, 27-én pedig a Balatonfüred volt az ellenfél – 
mindegyik mérkőzést az Elek Gyula Arénában rendezik.

Debreczeni Dávid férfi kézilabdacsapatunk egyik 
legjobbjaként, vezéregyéniségeként távozott a 
Ferencvárostól 2020 nyarán – és a remények szerint 
így is tér vissza egy évvel később. Sőt, a magyar 
válogatott bő keretében is számításba vett beálló 
a Tatabányán eltöltött idény során talán még jobb 
játékossá is vált, hiszen válogatottak sorát felvonultató, 
bronzérmes csapatnál fejlődhetett, ráadásul a 
nemzetközi porondon is megmutathatta magát.

” Talán nem is ment rosszul az Európa-ligában,
sikerült megállni a helyem – mondta utóbbival 
kapcsolatban Debreczeni Dávid, aki összesen 
tizenhárom gólt lőtt a nemzetközi kupasorozatban, 
ezek közül két meccsen hetet a Rhein-Neckar 
Löwennek. – Sok mindent tanultam Tatabányán az 
elmúlt egy évben, az edzőktől, a játékostársaktól, 
hálás vagyok mindezért, és örülök, hogy elértük 
a célt, harmadikként zártunk, megszereztük a 
bronzérmet. Azt sajnálom csak, hogy lassabban 
ment a beépítésem, mint terveztük, ebbe alaposan 
beleszólt a világjárvány is, de az idény utolsó 
fázisában egyre több játéklehetőséget kaptam.”
Dávid kifejtette, hogy a Ferencvárosban egészen 
más volt a szerepe, mint a klasszisoktól hemzsegő 
tatabányaiaknál (tegyük azért hozzá, hogy ezt a 
magyar szinten sztáralakulatot a Fradi oda-vissza 
legyőzte az elmúlt idényben!), de idővel talán ez is 
változhatott volna. 

”Tatabányán a csapaton belüli hierarchiában nem
ott helyezkedtem el, mint a Fradiban, igaz, ez később 
változhatott volna. Kisebb szerepet szántak nekem, 
mint a Fradinál, és nagyon remélem, hogy utóbbi 
szerepet a nyártól újra be tudom tölteni.”
Azt is reméli, hogy a visszatérés után hasonlóan 
megbecsült tagja lesz az együttesnek, mint az itt 
eltöltött korábbi éveiben volt. Amíg Tatabányán 
negyvenkilenc góllal zárt, addig zöld-fehérben 
hatvanegy, illetve hetvengólos idényei voltak.

”Más koncepcióban játszunk a Fradinál, de talán
jobban megtalálható voltam, jobban tudtam 
érvényesülni ebben a rendszerben. Persze, a gólok 
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! Az elmúlt NB I-es idényben 24 fős keretünknek fele volt 20 éven aluli, 
ebből 10 játékos lépett pályára, összesen 176 gólt szereztek

MÁS EZ A NYÁR

Debreczeni Dávid izgatottan 
várta a közös munka kezdetét, 

de közben a nyarat is kimondot-
tan élvezte – életében először 

apukaként. Március 23-án szüle-
tett meg a korábbi ferencvárosi 
kézilabdázóval, Klivinyi Kingával 
közös kislánya, Liliána, így pedig 
egészen másképp alakul a nyári 
szünet az eddigiekhez képest.

” Nagyon élvezem, pedig
körülményesebb, mint eddig – 

mesélte Dávid. – 
Kétszer voltunk a Balatonon, 

távolabbi túrákra egyelőre nem 
vállalkozunk. Nagyon jó baba, 
még néhány fiús hétvégére is 
van lehetőség, mert ilyenkor a 

feleségem nővére vagy az anyó-
som besegít. Van otthon kis 

medencénk, abban lubickolunk 
néha, a feleségem már elvitte 
babaúszásra is. Még minden 

nagyon izgalmas nekünk, csak 
nézzük, hogy átfordul, hogy 
már a jobb kezét is használ-
ja, nem csak a balt. Minden 

apróságra figyelünk, és nagyon 
élvezzük.”
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38www.fradi.hu ! A Ferencváros a bajnokságot és a Magyar Kupát 
is megnyerte az első profi idényben

Éppen kilencvenöt éve, 1926 augusztusában játszotta a Ferencváros története 
első profi mérkőzését. Új néven, hiszen a szabályok szerint minden, a profi ligába 
belépő futballcsapatnak újat kellett választani, a Ferencvárosi Torna Club (FTC) 
nevet az amatőrök vitték tovább. SZÖVEG: DÉNES TAMÁS

        MEGSZÜLETETT A PROFI 
FERENCVÁROS

1926 nyarának elejére szinte biztossá vált a magyar 
futballban az amatőrök és a profik szétválasztása. A 
közeli minta adott volt: 1924-ben Ausztriában, 1925 
januárjában pedig Csehszlovákiában vezették be a 
professzionalizmust. Nálunk még tartott az utolsó 
amatőridény, amikor az érdekeltek már lázasan 
tárgyaltak a jövőről. Június 15-én az I. osztályú 
kollégium kiküldöttei (mai fogalmak szerint a 
liga), valamint az MLSZ elnöksége egyeztetett az 
átalakulásról. Hét klub, az FTC, az MTK, az UTE, az 
NSC, a Vasasok, a ”33-asok” és a KAC vett részt a 
tanácskozáson, mindegyik a profivá válás mellett 
voksolt. Kisebb döccenőkkel bár, de haladt a 
szekér, július elsején újabb tanácskozást tartottak az 
érdekeltek, biztossá vált, hogy az őszi szezon az ”új 
rend” alapján indul.
Azonnal elkészült a felhívás: ”A Professzionista 
Magyar Labdarúgók Szövetsége megalakulását 
előkészítő bizottság a budapesti I. osztályú kollégium 
megbízásából felhívja mindazokat az egyesületeket, 
amelyek bármilyen formában a Professzionista 
Magyar Labdarúgók Szövetsége megalakulásában 
részt venni kívánnak, hogy ebbéli szándékukat 
a kiküldött előkészítő bizottságnak legkésőbb 
folyó hó 20-ig levélben, a Magyar Labdarúgók 
Szövetségéhez alanti bizottság címére bejelenteni 
szíveskedjenek.” Az előkészítő bizottság nevében 
aláírók között szerepelt a három legnagyobb 
klub futballvezére, dr. Fodor Henrik (MTK), 
Szigeti Imre (FTC) és Langfelder Ferenc (UTE), 
valamint negyedikként Reichard Ottó (Nemzeti 
SC). Meghatározták, ki, illetve milyen egyesület 
minősül professzionistának: ”Professzionista az a 
labdarúgással foglalkozó egyesület, amely akár 
csak egy játékosát is fizetésben, vagy bármely más 
ellenszolgáltatásban, akár közvetett, akár közvetlen 
úton részesíti.” Rögzítették, hogy a professzionista 
alakulatok a felvételüket megelőzően tőkeerejüket 
is igazolni tartoznak. Helyesnek vélték, hogy a profi 
egyesületek óvadékot tegyenek le. (Ezt a bajnoki 
rajtot megelőző napig ki kellett egészíteni a profi 
játékosok egyhavi fizetésének összegével.) 
Az FTC és az MTK azon mesterkedett, hogy minél 
alacsonyabb legyen a liga létszáma.

Okkal nem érti az utókor, miért akarták nyolcban 
maximálni a létszámot, ha több jelentkező is 
megfelelt a feltételeknek. A magyarázat nem túl 
bonyolult, s kiválóan jellemzi a viszonyokat: a két 
legnagyobb a korábbinál is több túrát szeretett volna 
lebonyolítani, mivel minden korábbinál nagyobb 
bevételre vágyott a nemzetközi mérkőzésekből. 
Emiatt úgy gondolta: pazarlás a meccsnapokat a 
hazai bajnokikra elfecsérelni. Dr. Fodor Henrik nem 
kertelt, világossá tette, hogy klubjának nagyobb 
bevételt hoz akár egy túramérkőzés, akár egy nívós 
ellenféllel szembeni hazai nemzetközi találkozó, mint 
– mondjuk – a Főv. TK-val vívott bajnoki. A maga 
szempontjából, miként a hasonlóan gondolkodó 
Szigeti Imrének az FTC szempontjából, feltétlenül 
igaza volt. Minden klub erősen remélte, hogy az 
állam csökkenti az adóterheket. A vigalmi adó 12,5 
százalékról 4,5 százalékra mérséklését sikerült 
például elérni. 
1926. július 27. mérföldkővé vált a hivatásos 
labdarúgás hazai történetében: aznapi közgyűlésén 
megalakult a Magyar Professzionista Labdarúgók 
Szövetsége. Szinte véglegessé vált a nevezők listája, 
a legtöbb csapat, ilyen módon is megfelelve annak 
a követelménynek, hogy vadonatúj klubról, s nem 
a régi átalakításáról van szó (noha dehogynem, 
ráadásul megmaradtak az anyaklubok is…), már új 
néven került a listára. A Ferencvárosban nagy vita 
előzte meg a névválasztást. Sokáig tartotta magát a 
Fradi TC változat – például azért, hogy megmaradjon 
az FTC rövidítés –, de aztán a döntéshozók azt nem 
találták az egyesület múltjához méltóan komolynak. 
Így maradt végül a kerület neve: Ferencváros FC.

A JÁTÉKOS KÖTELES 
MINDENT ELKÖVETNI, 
HOGY MAGÁT A LEGJOBB 
KONDÍCIÓBAN TARTSA 
ÉS A LEGHATÁSOSABB 
SZOLGÁLATOKAT 
NYÚJTHASSA KLUBJÁNAK

ZÖLDÖVEZET #

39 www.fradi.hu! Steczovits László rúgta a Fradi 
első ”profi” bajnoki gólját

Az MLSZ, illetve a profi alszövetség fontos 
szabályokkal igyekezett tiszta helyzetet 
teremteni. Tízpontos szabályzatában kimondta: 
1. A szétválasztáskor minden játékos amatőrnek 
tekintendő. 2. Minden játékos elszerződhet 
profinak, de profi játékos csak díj ellenében mehet 
át más egyesületbe. 3. Amatőr játékosnál egy év 
az átigazolási idő. 4. Külföldi játékosok bárhová 
igazolhatók, ha egy év óta Magyarországon 
tartózkodnak. 5. Egy év a büntetési idő, ha a játékos 
megegyezés nélkül cserél egyesületet. 6. A profi 
játékosok 5–60 pengő fizetést kaphatnak. 7. Profi 
csapatnak legalább 11 szerződtetett játékosának kell 
lennie. 8. A profi bajnokságban csak ”régi” egyesület 
játszhat. (Ez azt jelentette másképpen, hogy minden 
profi klubnak volt egy korábbi anyaegyesülete. Mint 
a Hungária esetében az MTK, vagy a Ferencváros 
esetében az FTC.)
Akkoriban a sajtó részéről szórványosan publikált 
kritika tárgyát képezte, hogy az új egyesületek 
(”a munkaadók”, a ”vállalatok”) nem foglalkoztak 
kellőképpen a játékosok (”munkavállalók”) 
érdekeivel. Ha szakszervezetet nem is hoztak létre a 
futballisták, szakszervezeti jellegű kezdeményezés 
született, s ez szinte minden faktorban hasonlított 
a manapság is létező Hivatásos Labdarúgók 
Szervezetéhez, a HLSZ-hez. Blum Zoltán, a 
Ferencváros tekintélyes, 38-szoros válogatott  
 
 

fedezete vezetésével 1926. július 31-én megalakult 
az érdekvédelem célját zászlajára tűző Játékos Unió. 
A Ferencvárosnak a labdarúgóival megkötött 
szerződéseiből három érdekes tételt érdemes 
idézni. A 3. pont szerint ”A játékos köteles mindent 
elkövetni, hogy magát a legjobb kondícióban 
tartsa és a leghatásosabb szolgálatokat nyújthassa 
klubjának. A klub illetékes szerveinek utasításait, 
vonatkozzanak azok a tréningre vagy az életmódra, 
köteles a legszigorúbban betartani.” Az 5. pont 
kimondta: ”A játékos nem vállalhat állást a klub 
beleegyezése nélkül, és nem lakhat olyan helyen, 
melyet a klub erre alkalmatlannak talál.” A 8. pont 
tartalmazta a javadalmazást, ez a Ferencvároshoz 
visszatérő Schlosser Imre, a legendás Slózi esetében 
hetenként hatvan pengőt jelentett a kontraktusa 
alapján ”fixen”, s járt neki 40 pengő a győztes, 
24 pedig a döntetlenre végződött mérkőzések 
prémiumaként. (Megfigyelhető: a szerződésekben 
már az új pénznemben, pengőben kötötték ki az 
összegeket. Egy pengő 12 500 koronának felelt 
meg.) A Ferencváros profi csapatában egyébként 
hárman is amatőrszerződéssel játszottak: Pataki 
Mihály, Héger Ferenc és dr. Müller Ferenc. 
1926. augusztus 29-én – az MTK–Hakoah nemzetközi 
mérkőzés felvezetéseként – a Ferencváros és a 
Budai 33 lejátszotta az első profi élvonalbeli bajnoki 
mérkőzést Magyarországon. Új korszak kezdődött.
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40www.fradi.hu ! Az első négy ötkarikás játékot követően minden nyári olimpián volt 
képviselete a Fradinak, ha részt vett a magyar csapat

TISZTÁN ŐSZ
A gardróbfrissítést általában az őszi és a tavaszi hónapokra időzítjük, a természet

a legszebb arcait mutatja, a réteges öltözködés pedig még több lehetőséget
ad a divatozásra. A következő szezon hangulata izgalmasabb trendeket sorakoztat 

fel, és szinte alig várjuk, hogy belevessük magunkat a hűvösebb délutánokba, a 
földszínekben gazdag hónapokba. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

FJÄLLRÄVEN
TREE-KÄNKEN

HÁTIZSÁK

49 990 Ft

MOUNTEX.HU
ZARA KABÁT
22 995 Ft

ZARA.COM

MVMT 40 SERIES
MT01-GML KARÓRA

42 900 Ft

ITSTIMESHOP.HU

TIGHA FRYCO ZSEBES 
NADRÁG

46 990 Ft

ABOUTYOU.HU

41 www.fradi.hu! 1912-ben, Stockholmban – az első olimpián, amelyen részt vettek fradisták – 
tizenhatan képviselték klubunkat, összesen 20 versenyszámban

NOKIA XR20
OKOSTELEFON

229 990 Ft

NOKIA.COM

BURBERRY HERO
EDT 50 ML
26 490 FT

MÜLLER PARFÜMÉRIÁK

G-STAR RAW
SAPKA
10 900 FT

G-STAR.COM

TIGER OF SWEDEN 
BŐRÖV
46 990 FT

ANSWEAR.HU

DIVAT #
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42www.fradi.hu ! A MOB – saját adatbankja szerint – 356 alkalommal adott le nevezést 
FTC-sportoló nevével az elmúlt 125 év 29 nyári olimpiai játékára

C&A KOCKÁS SZOKNYA
19 995 Ft

C&A

NARCISO RODRIGUEZ 
EAU NÉROLI AMBRÉE
EDT 30 ML
20 990 FT

DOUGLAS.HU

RESERVED KALAP
6595 FT

RESERVED.HU

THOMAS SABO 
EXCLUSIVE KARKÖTŐ
198 euró

THOMASSABO.HU

Amíg nyáron az egyszerűbb 
szabású, könnyű esésű, és minél 
lengébb anyagú darabokban 
érezzük jól magunkat, addig 
a hűvösebb hónapokban 
inkább a puha, kényelmes, 
természetes alapanyagú és olykor 
bonyolultabban, trükkösebben 
szabott ruhákra áhítozunk.
A hőmérséklet csökken, 
előkerülnek a dzsekik, a sálak,
a kalapok, és a virágos illatokat
is felváltják a melegebb aromák.

DIVAT #

43 www.fradi.hu! Az első fradista olimpiai érmet Badó Rajmund birkózó szerezte,
aki az 1924-es párizsi olimpián harmadik lett

F&F PÖTTYÖS KENDŐ

2490 Ft

TESCO.HU

JOULES ECO CONWAY 
BOTANICAL BEE 
OMBRE STRIPE
CONWAY SÁL
7500 Ft

MAYFAIRSELECTION.HU

MANGO
VOSGOS
KÉZITÁSKA
9995 Ft

ANSWEAR.HU

HÖGL IMPROVER CSIZMA
78 990 Ft

HÖGL-ÜZLETEK

MAXMARA ESŐKABÁT
390 090 FT

MAXMARA.COM
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# PSZICHÉ  

! Az idei hivatalosan a 32. nyári olimpia volt (valójában csak a 29.), ebből
27-szer indult magyar csapat, az FTC-t pedig 23-on képviselték sportolói

BAJNOKOK 
BAJNOKA
Míg az egyik milliméterekkel, a másik a mezőnyt oktatva, a harmadik a maga 
szerencséjével vagy épp vetélytársa pechjét kihasználva lett olimpiai bajnok. A nemrég 
zárult, sok tekintetben rendhagyó tokiói olimpián sokféle sikernek lehettünk szemtanúi. 
Mindegyik külön történet. Egy dolog azonban közös bennük: az olimpiai bajnok 
mentalitás. SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

SZAKÉRTŐNK:
DR. KÁRPÁTI RÓBERT

az FTC sportpszichiátere

Laikusként elképzelni is nehéz, mennyi, de 
mennyi lemondás, kompromisszum és áldozatos 
munka fekszik egy olimpiai aranyéremben. Ezek 
a leginkább szükséges feltételek – azonban 
messze nem elégségesek. Nem pusztán 
fizikálisan, mentálisan is késznek kell lenni 
ugyanis a győzelemre. ” Ez elsősorban azt 
jelenti, hogy a sportoló fejében kell, hogy legyen 
egy vízió arról, hogy olimpiai bajnok lesz. El kell 
tudnia képzelni azt, hogy megnyer egy olyan 
versenyt, amire mindenki készül, amire az egész 
világ figyel, és ami számára talán a legnagyobb 
esélyt jelenti arra, hogy beteljesítse élete 
munkáját” – bontja ki ezt nekünk részletesebben 
állandó szakértőnk, dr. Kárpáti Róbert, 
hozzátéve: sokan éppen ettől a képtől riadnak 
vissza, márpedig úgy nem érhetnek fel a csúcsra. 

” Ezenkívül annak, aki az ötkarikás dobogó 
tetejére vágyik, tudnia kell folyamatosan a 
komfortzónáján kívül dolgozni, és minden egyes 
edzésen kifacsarnia magát. Ez pedig nem csak 
fizikálisan, mentálisan is nagyon megterhelő.”
Ehhez jön még a monotonitástűrés: bármilyen 
kreatív is az edzői team, egy négyéves ciklusra 
vetítve az alapedzések, az ellenfelek és a 
versenyek is sorra ismétlődnek. Ezekben pedig 
újra és újra meg kell tudni újulni, máskülönben 
hamar belefásul valaki a mindennapokba.

” Ha azonban ezek adottak, az célra vezet. 
Márpedig a cél itt nagyon magasztos, és 
életpályákat tud meghatározni.”

SEMMIHEZ SEM FOGHATÓ

Erre viszont csak az olimpiai arany képes. 
Az ötkarikás játékok presztízse és az azokat 
övező felhajtás nem hasonlítható egyetlen 
kontinenstornához vagy világbajnoksághoz 
sem. Itt a kevésbé ismert sportágakat is 
hatalmas érdeklődés övezi, az olimpiaspecifikus 
versenyszámokat pedig – így például a vívást 
vagy a vízilabdameccseket – már-már őrület.

OLIMPIAI BAJNOK 
CSAK ABBÓL LEHET, 
AKI EL TUDJA ÉS EL 
IS MERI KÉPZELNI 
MAGÁT AZ ÖTKARIKÁS 
DOBOGÓ TETEJÉN 

Kegyetlen, de igaz: az olimpiai bajnokokra 
mindig emlékeznek majd, az ezüstérmesre 
viszont alig-alig. Az ezzel járó nyomást pedig 
tudni kell kezelni. ” A legnagyobb győzelemre 
kész sportoló tud ebben a felhajtásban 
lubickolni. Nem azt mondom, hogy nem 
érinti meg, de aztán megtalálja ebben azt, 
ami inkább segíti, mintsem visszahúzza” – 
teszi hozzá a szakember. Mindezek ellenére 
a sportpszichológia szempontjából nincs 
külön olimpiaspecifikus felkészülés: a verseny 
jellegétől függetlenül mindig ugyanúgy zajlik 
az ellenfélelemzés, és ugyanazok a mantrák 
működnek itt is, mint bármilyen hétköznapi 
versenyen. Ez sokkal inkább az egón múlik.

” Ennek az alapjait viszont egészen korán meg 
tudjuk erősíteni. Ha egy junior sportolóban 
megszületik az elhatározás, hogy az élsport 
mellett kötelezze el magát, és a tehetsége is 
megvan hozzá, onnantól komolyan kell venni őt. 
Mert minél tovább tud azonosulni valaki fejben 
is a sikerekkel, annál nagyobb esélye van arra, 
hogy felér arra a bizonyos csúcsra.”

OPTIMÁLIS ÁLLAPOT

Ehhez persze elengedhetetlen, hogy a megfelelő 
időben a megfelelő mentális állapotban legyen 
a sportoló. Ez jelenti egyszer az extrém 
koncentráltságot, másrészt pedig a képességet 
a külső körülmények teljes kizárására. Előbbi 
persze más egy olyan sportágban, melyben 
egy nap alatt dől el minden, és más azokban 
a versenyszámokban, ahol az olimpia elejétől 
annak végéig élesnek kell maradni. A maga 
nemében mindkettő nagyon nehéz, hiszen 
egy napig minden pillanatban extrém módon 
összpontosítani legalább olyan hősies 
teljesítmény, mint öt-hat alkalommal kellő szintre 
hoznia magát valakinek. ” Amiben azonban 
nincs különbség, az a motivációs szint. És itt 
nem számíthat, hogy az első, a második vagy 
a sokadik olimpiáján száll-e harcba valaki az 
aranyéremért.”

45 www.fradi.hu
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! Dr. Kárpáti Róbert is segítette Szilágyi Áron
olimpiai felkészülését a harmadik aranyéremre
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Folyamatosan és ígéretesen fejlődnek az U11-es csapat ifjú labdarúgói, akik 
nagy lelkesedéssel végzik az edzéseket. A labdakezelésen, a passzokon
látszik, hogy Firkala Viktor vezetőedző irányításával sokat foglalkoznak
ezekkel a gyerekekkel. Ottjártunkkor kifejezetten élvezetes és pörgős
tréninget láttunk. SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

    ”FIGYELJ
A RÉSZLETEKRE”

! A legtöbb NB I-es házi gólkirályi címet Albert Flórián 
jegyezte, aki 11-szer bizonyult a legeredményesebbnek

Öröm volt nézni, hogy végre alig 
pattant el a gyerekektől a labda, ami 
egyértelműen a képzés dicsérete.
No, meg az alaposságé. Firkala 
Viktor a passzkoordináció során 
éppenséggel igen lényeges elemre 
hívta fel a játékosok figyelmét:

” Figyelj a részletekre, mert az 
apróságokon múlhat egy-egy siker. 
Például nem mindegy, melyik lábra 
passzolsz, mindig a társ megfelelő 
lábára add a labdát.” Nagy igazság, 
amit egy klasszikus, Johan Cruyff már 
évtizedekkel ezelőtt papírra vetett,
s máig érvényesek a gondolatai.
A három a három elleni kiskapus 
játékban sem lankadt a gyerekek 
figyelme, óriási szenvedéllyel 
labdáztak. ” Remekül zárt a Norbi.”

” Nagyon jó, hogy beszélsz és 
irányítod a többieket, Barna.”
A látottak alapján jogosak voltak 
a dicséretek is, ugyanis a srácok 
mindent megtettek, amit az edző kért.

U11

Firkala Viktor erről ennyit mondott: 

” Már ebben a korban fontosnak 
tartjuk két-három játékos 
együttműködésének tökéletesítését. 
Mi több, már négy játékos 
összhangját és együttműködését
is gyakoroljuk majd a jövőben. 
Mindig nyomás alatt gyakorlunk, 
úgy kell jó döntést hozniuk a 
gyerekeknek a pályán.” 

Közben hatalmas gólörömre
leszünk figyelmesek, Krisztián 
boldogsága határtalan, megy
a pacsi a gólszerzővel, ám nincs 
sok idő az ünneplésre, máris jön az 
újabb akció. ” Csipogott az órám”
– jelezte gólbíróként Turóczi György 
pályaedző, amivel virtuálisan megadta 
a találatot, amely újabb ok lett a 
gólörömre. Az iramra továbbra sem 
lehetett panasz, minden labdáért 
nagy harc folyt a pályán, s amikor 
az egyik apró játékos erőszakosan 
visszaszerezte a labdát, jött is a 
dicséret: Szép volt, Szabi! NEM MINDEGY, 

MELYIK LÁBRA 
PASSZOLSZ,
MINDIG A TÁRS 
MEGFELELŐ
LÁBÁRA ADD
A LABDÁT U11

Firkala Viktor erről ennyit mondott: 

” Már ebben a korban fontosnak 
tartjuk két-három játékos tartjuk két-három játékos 
” 
tartjuk két-három játékos 
” 

együttműködésének tökéletesítését. együttműködésének tökéletesítését. 
Mi több, már négy játékos Mi több, már négy játékos 
összhangját és együttműködésétösszhangját és együttműködését
is gyakoroljuk majd a jövőben. is gyakoroljuk majd a jövőben. 
Mindig nyomás alatt gyakorlunk, Mindig nyomás alatt gyakorlunk, 
úgy kell jó döntést hozniuk a úgy kell jó döntést hozniuk a 
gyerekeknek a pályángyerekeknek a pályán

Közben hatalmas gólörömre
leszünk figyelmesek, Krisztián 
boldogsága határtalan, megy
a pacsi a gólszerzővel, ám nincs 
sok idő az ünneplésre, máris jön az 
újabb akció. ” Csipogott az órám”
– jelezte gólbíróként Turóczi György 

” 
– jelezte gólbíróként Turóczi György 

” 

pályaedző, amivel virtuálisan megadta 
a találatot, amely újabb ok lett a 
gólörömre. Az iramra továbbra sem 
lehetett panasz, minden labdáért 
nagy harc folyt a pályán, s amikor 
az egyik apró játékos erőszakosan 
visszaszerezte a labdát, jött is a 
dicséret: Szép volt, Szabi! 
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Az edzést taps és mosoly zárta, majd 
Firkala Viktor még ennyit mondott kis 
csapatáról: ” Jó képességű gyerekek 
alkotják a keretet, jó velük dolgozni. 
Értelmesek, gyorsan tanulnak. 
Igyekszünk kérdésekkel irányítani 
őket, ezzel is az önálló gondolkodás 
felé tereljük őket. Fontosnak tartjuk 
a nevelést is, persze, a csintalanság 
is belefér, hiszen a futballhoz 
mindenkor kell egy kis csibészség 
is. Mint ahogy kell az önbizalom, 
ezért ha megérdemlik, dicsérjük is 
a srácokat. Szerencsére sokat kell 
dicsérnünk őket.”

Jó érzéssel indultunk haza, színes, 
lendületes, értékes edzést láttunk, 
minőségi képzéssel, ami a magyar 
futball utánpótlásában talán a 
legnagyobb hiányosság. Éppen 
ezért volt üdítő látvány az U11-esek 
tréningje, reméljük, sokukból válik 
minőségi futballista…

FERENCVÁROSI TORNA CLUB 
U11

Ács-Da Silva Dániel, Bokros Benett, 
Botos Merse Krisztián, Deák Olivér, 
Dunca Krisztián, Dömény Norbert, 
Fábián Balázs Márk, Gombai Zsolt, 

Gyepes Andrej, Győrffy Benett, Keczéry 
László Mátyás, Nikodém Péter, 

Palásthy Patrik, Rózsa Barnabás, 
Szabó Barna, Szűcs Norbert Sándor, 
Valentino Ronaldo, Varga Zsombor. 

Vezetőedző: Firkala Viktor. 
Pályaedző: Turóczi György.

! A legkevesebb gólt jegyző házi gólkirályunk a négygólos 
Orosz Pál volt, az 1957-es, félidényes bajnokságban

IGYEKSZÜNK 
KÉRDÉSEKKEL 
IRÁNYÍTANI ŐKET, 
EZZEL IS AZ ÖNÁLLÓ 
GONDOLKODÁS 
FELÉ TERELJÜK ŐKET
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Egy augusztusi délelőttön látogattuk meg U15-ös csapatunkat, amely a tavalyi 
szezonban a második helyen végzett a bajnokságban. A következő szezon 
azonban Máté Roland vezetőedző szerint is nehezebb lesz, mindenesetre 
a csapat egysége és hozzáállása bizakodásra adhat okot. Amit a tréningen 
láttunk, az is biztató volt… SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

NEHÉZ ÉV ELŐTT

! U15-ös csapatunk az előző szezont a második helyen
zárta, öt ponttal lemaradva a DVSC mögött

Érkezésünkkor Tóth Péter erőnléti 
tréner vezetésével már javában 
dolgoztak a játékosok, az egykori 
kitűnő center, Horváth Péter pedig 
alig várta, hogy egyéni képzést 
tartson a srácoknak, Angyal Tamás 
kapusedző meg a ”portások” 
felkészítéséért felel a korosztálynál. 
Amíg két csoportban gyakoroltak 
az ifjú labdarúgók, a kispadon volt 
időnk Máté Rolanddal és segítőjével, 
Jovánczai Zoltánnal beszélgetni a 
csapatról. ” Másfél éve dolgozunk 
ezzel a korosztállyal, így kellően 
ismerjük is őket, jó mentalitású, 
pozitív gondolkodású srácok, akik 
tavaly hazai pályán veretlenek 
maradtak a bajnokságban – 
mondta Máté Roland. – Már az 
előző szezonban elég sok új 
játékos érkezett, ezért komoly 
versenyszellem alakult ki a 
csapatban, a huszonhárom fős 
keretben három kapus szerepel, 
s fontos, hogy minden posztra 
legalább két játékosunk van. 
Tudjuk jól, hogy nehezebb év elé 
nézünk, ám bízunk a csapatban.”
A támadókkal – teljesen érthetően – 
a hajdani gólerős csatár, Jovánczai 
Zoltán, míg a védőkkel Máté Roland 
foglalkozik.

U15

Augusztus közepén a szlovéniai 
Roglában ideális körülmények 
közt gyakorolhatott a csapat, 
igaz, a Népligetben sem lehet 
panasz a pályák minőségére. 
Látogatásunkkor az egyéni 
képzést követően kapura lövések, 
támadásbefejezések következtek, 
majd kétkapus játék zárta a kétórás 
tréninget, amelyet a pálya széléről 
Kiss Baranyi Sándor szakmai vezető 
is figyelemmel kísért. A szezon előtt 
azért nem ártott tisztába tenni az 
elvárásokat, ezért Máté Roland a 
szülői értekezleten a következőket 
mondta: ” Mindenki megkapja 
a lehetőséget a bizonyításra, 
garancia és bérelt helyek 
nincsenek, aki ezt nem vállalja, 
mehet.”
Mindenki maradt. 
Az első számú cél az U15-nél is 
a képzés, az egyéni fejlesztés, 
s csak utána jön az eredmény, 
igaz, egy Fradi-futballistának 
már serdülőben és ifiben is meg 
kell tanulnia, hogy mindenki őket 
akarja legyőzni. A Ferencváros 
játékosaként ezzel együtt kell élni. 
Egyébként a korosztályból jelenleg 
három labdarúgó lakik a népligeti 
kollégiumban, de szerencsére 
nemcsak rájuk, hanem a többiekre 
is jellemző, hogy a szabadidőben 
azonnal rohannak a pályára 
lábteniszezni, kapura lőni, ívelgetni, 
mintha ösztönből éreznék az ősi 
igazságot, hogy az emberiség 
öröme a labda.

KOMOLY 
VERSENYSZELLEM 
ALAKULT KI
A CSAPATBAN, 
MINDEN POSZTRA
KÉT JÁTÉKOSUNK 
VAN

FUTBALL #
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A klubhoz való kötődésről Máté 
Roland így fogalmazott:

” Nálunk még él a fradizmus 
a gyerekekben. Gyakran 
labdaszedők a Groupama 
Arénában, ettől függetlenül 
is sokan járnak közülük 
rendszeresen Fradi-meccsre, s 
vannak bérletesek is a csapatban. 
Igyekszünk erősíteni bennük a 
kötődést, elvégre a saját bőrükön 
tapasztalják, mekkora presztízse 
van a klubnak, mindenki bennünket 
akar legyőzni.”
Azt már mi tesszük hozzá, hogy ez 
egyben elismerés is, mint ahogy 
eleve az is, ha valaki felveheti a Fradi 
mezét. A látottak alapján az U15-ös 
játékosaink tisztában vannak azzal, 
hogy milyen klubban, milyen címer 
alatt játszanak, s talán egy életre 
szóló élmény számukra az is,
hogy fradistának lenni felelősség… 

FERENCVÁROSI TORNA CLUB
U15

Balogh Ákos, Kátai-Urbán Marcell, Sági 
Roland, Bolgár Botond, Czentnár Levente, 

Csimszi Zoltán, Erdélyi Bence, Fekete 
Dávid, Fekete Márk, Gólik Benjámin, 

Hajdú Bálint, Kern Ákos, Knáb Zsombor, 
Kovács Kristóf, Laczkó Bálint, Ledniczky 

Zalán Lajos, Losó Bálint, Madarász 
Ádám, Milovanovics Milos, Mudra Márk, 

Nyíri Ádám, Sulyok Gergely, Szokoli 
Szilárd Attila, Tóth Máté, Vámosi Tamás, 

Zsembery Áron.
Vezetőedző: Máté Roland.

Pályaedző: Jovánczai Zoltán.
Kapusedző: Angyal Tamás.
Erőnléti edző: Tóth Péter.
Videóelemző: Pálfi Zoltán.

! Az előző idény házi gólkirálya
Hajdu Bálint volt 23 góllal

EGY FRADISTÁNAK
MÁR SERDÜLŐBEN
ÉS IFIBEN IS
MEG KELL TANULNIA,
HOGY MINDENKI ŐKET
AKARJA LEGYŐZNI



A részletes játékszabályzat a

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

50www.fradi.hu ! Az augusztusi számunkban megjelent kvíz helyes megfejtése: b, a, b. 
Nyerteseink: S. Tamás, H. Sándor, Sz. Ferenc

# KVÍZ

1. A felsorolt korábbi 
klasszisok közül – két 
arany- és egy bronz-
éremmel – ki a magyar 
labdarúgás legered-
ményesebb olimpiai 
szereplője? 

2. Az alábbi Fradi-póló-
sok közül ki nyert olimpiai 
bajnoki címet 1976-ban, 
Montrealban?

a: Gerendás György

b: Kósz Zoltán

c: Székely Bulcsú
a: Novák Dezső

b: Varga Zoltán

c: Rákosi Gyula

3. A mostani tokiói 
olimpián hány
Fradi-sportoló
vett részt?

a: 22

b: 11

c: 8

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

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

Beküldési határidő: 2021. szeptember 15.

Kérjük, hogy az e-mailben a megfejtések mellett 

nevüket és telefonszámukat tüntessék fel.

A helyes megfejtést beküldők között 3 darab

nagy zöld Fradi-labdát sorsolunk ki.

A nyereményeket biztosítja:

Továbbra is örömmel 
és szeretettel invitáljuk 
Önöket játékra, amelynek 
során havonta három 
kérdést teszünk fel,
s aki mindháromra jól 
válaszol, esélyes lesz 
a Ferencvárosi Torna 
Club által felajánlott 
ajándékokra. A klub 
címerével ellátott 
nyereményeket a 

Fradi Shop-ban lehet 
majd átvenni. A lényeg 
persze, hogy a kvízjáték 
során újra megidézzük 
hagyományainkat, 
emlékezünk nagyszerű 
sportolóinkra, szép 
sikereinkre, az agyunk 
pedig közben közösen 
a Fradi körül jár. Azaz, 
játsszunk továbbra is 
együtt és örvendjünk 
közösen a csodának,
amit úgy hívnak: 
Ferencvárosi Torna Club!

Jó szórakozást, kellemes 
időtöltést, hajrá, Fradi!

ELŐFIZETÉS / Z&F
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ILYEN AJÁNLAT 
MELLETT
NEM LEHET
ELMENNI!

ZOLDESFEHER@FRADI.HU

ELOFIZETESEM.HU/ZOLDESFEHER

06-20-666-7744   

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

06-20-666-7744   



Négyen voltunk, meg néhány 
medencéző néző. Házigazdánk 
hatalmas fradista, két lábon járó 
zöld-fehér focitörténeti lexikon, ha-
tározott politikai szimpátiával, amely 
az enyémtől erősen eltér. Másik két 
játékostársunk MTK-rajongó volt, 
politikai nézeteik szintén nehezen 
összeegyeztethetők. Ebből a sok-
színűségből, amely korántsem felelt 
meg a manapság közkedvelt olcsó 
sztereotípiáknak, izgalmas labda- és 
traccsparti alakult ki, vitákkal és zri-
kákkal, emberségesen és örömmel.

Miért hozom szóba a politikát? 
Miért keverem bele e sportnap 
játékos szépségébe és izzásába? 
Hisz éppen az összefüggésekre 
utalok: miközben a sportimádat 
összeköt (meg szembe is helyez 
mint ellenfeleket), addig a politika 
manapság globális jelenségként 
egyre inkább elválaszt, szétválaszt, 

Vegyük előbb az élsportolót: 
számára gyakran rendkívül 
kockázatos a mindennapokban 
a politikai aktivitás, hiszen ezzel in-
dulatokat és ellenszenveket válthat 
ki rajongói körében. Ugyanakkor 
egy-egy híres sztár általa jónak 
gondolt ügyekben képes pozitív 
társadalmi visszhangot elérni, 
erre is vannak példák: elég csak 
az ifjú, mégis érett MU-kedvenc 
labdarúgó, Marcus Rashford 
vagyonokat adományozó, s a 
kormányzatra is hatást gyakorló 
jótékonysági akcióira utalni.

végletesen, pusztítóan. Nagyon 
fontos tehát, hogy a sportemberek 
hogyan viszonyulnak a politikához, 
miképpen nyilvánítanak véleményt 
közéleti kérdésekben, állnak-e 
meggyőződésből nyilvánosan 
valahova, avagy szeretnék titokban 
tartani szimpátiá ikat. 

Sportemberek és élsportolók: 
az előbbi jóval nagyobb halmaz, 
hiszen benne vannak az amatőrök, 
veteránok, mindenki, aki rendsze-
resen sportol. Aztán vannak azok a 
szurkolók, akik sosem sportolnak, 
ellenben rabjai a sportnak mint inak-
tív nézők: mit inaktívak, gyakran a 
sportolóknál is nagyobb hevülettel 
és fanatizmussal vetik bele magukat 
kedvenceik támogatásába – akár a 
végletekig elfogult szavazópolgá-
rok, hisz azok is vagyunk mindany-
nyian a közélet részeseiként, külön-
féle hitekkel és vérmérsékletekkel.

# VENDÉGTOLL 

52www.fradi.hu ! Öt vesztes párharc után először jutott tovább a Fradi 
az UEFA égisze alá tartozó kupasorozatban cseh ellenfél ellen

Kedves meghívást kaptam az érett augusztus 
egyik hétvégéjére: régi sportbarát invitált 
sukorói hegytetői házának pompás látképű 
kertjébe, egész napos lábteniszpartira. 
Gárdonyi lévén felpattantam a Vespámra a 
fülledten forró szombat délelőttön, s negyed 
óra alatt átgurultam a Velencei-tó túlpartjára. 
Vendéglátóm hatalmas kertjében a játék iránti 
szenvedély jegyében műfüves lábtengópályát 
épített. SZÖVEG: SZOMBATHY PÁL

A FRADI 
MINT BÉKE- 
TEREMTŐ

Mindez megmutatta, milyen erőt rejthet 
a sport- és klubszeretet, a játék imáda-
ta, olyan kereteket adva viselkedésnek, 
gondolkodásnak, kommunikációnak, 
amelyhez mindig lehet nyúlni, amelyre 
bármikor támaszkodhatunk ádáz és 
hisztérikus légkörben is. Nekünk ott a 
Fradi így lett béketeremtőnk, kedélyünk 
őrzője, vezérfonalunk. 

Nehezen lehetne mindezt találóbban 
megfogalmazni, mint tette egyik kedves 
íróm, gondolkodóm, a Nobel-díjas Albert 
Camus – aki egyébként futballkapus volt. 

Érteni vélem őt. 

Aztán ott van Gulácsi Péter szivár-
ványos kiállása, ami viszont itthon 
megosztó volt, ott van Petry Zsolt 
konzervatív német kritikája, amely 
miatt kint elveszítette állását, vagy 
ott van a labdarúgó-Eb-t kísérő 
LMBTQ- és BLM-konfliktus (térdelni 
vagy állni), amely viszont beárnyé-
kolta a futball ünnepét a politikai 
hisztéria export-importjával. A 
neves élsportoló helyzete nagyon 
bonyolult, ráadásul (saját) üzleti 
szempontokat is figyelembe kell 
vennie, amikor hallgat vagy meg-
szólal. Ezen a terepen szerintem 

nincsen követhető modell, magatar-
tás, annyira egyéniek a helyzetek a 
politikával történő találkozáskor. 

Nem így a nagyobb tábor, a ma-
gamfajta sportemberek esetében: 
sukorói lábtengós példám éppen 
arra akar rávilágítani, mennyire 
fontos lenne a mindennapokban 
a sport összekötő, a vitákat oldó, 
csillapító ereje. Amikor a politikai 
indulatokat feloldja a sportbarátság, 
a játék eleganciája, az ellenfél tiszte-
lete. Az ellenfélé, aki a következő 
negyedórában már a játszótársad 
lesz, korábbi partnered pedig a 
rivális a háló túloldalán, a másik 
térfélen.

Vendéglátónk kezdetben félt 
beengedni a politikai vitákat a 
kertbe. Érkezéskor kért mindenkit, 
csak focizzunk, ne politizáljunk, ám 
szerencsére utóbbit sem tudtuk 
megállni. És a közéleti disputa is 
pozitív élménnyé vált, hiába estek 
az álláspontok nagy távolságra 
egymástól, mert a sportból (nem 
a vérre menő, mégis fair verseny-
sportból, hanem a baráti játékból) 
fakadó derű, könnyedség, méltá-
nyosság segített a szópárbajok 
korrekt, nem sértő, nem egymást 
negligáló megvívásában.  

És ott voltunk együtt szurkolói 
mivoltunkban is, megtárgyalva a 
Stöger-féle új Fradit, az igazolá-
sokat, az MTK útját, a két klubban 
egyaránt megfordult játékoso-
kat. A fradizmus így vált csillapító 
tényezővé minden más témában 
is, hiszen összekötött vagy éppen 
a rivális tiszteletére ösztönzött, a 
hagyományok ismerete toleránssá 
tett ezen a napszítta szombaton, 
megakadályozta a politikából  
oly ismerős ádáz civakodást:  
megértést hozott a hegytetőn  
káprázó kertbe. 

VENDÉGTOLL #

53 www.fradi.hu! 1902-ben a Slavia Praha ellen játszotta (1:4) története 20. találkozóját 
az FTC, ez volt a második idegenbeli nemzetközi meccse

” AZT A KEVESET, 
AMIT ERKÖLCSRŐL 

TUDOK, A FUT-
BALLPÁLYÁKON 

TANULTAM. 
AZ VOLT AZ ÉN 
EGYETEMEM.” 
 - ALBERT CAMUS



# SPORT&EGÉSZSÉG 

54www.fradi.hu ! A szauna elmaradhatatlan eleme 
az FTC-MVM Sportközpont uszodájának is 

IZZASZTÓ 
GYÓGYULÁS
A sport megannyi verejtékes pillanatot tartogat, és a győzelem sem az igazi, 
ha nem kell érte megküzdeni. A megemelkedett pulzus és a gyöngyöző 
izzadságcseppek azonban nem csak a pályán, néha azon kívül is hasznos 
társnak bizonyulnak – még ha különösebben nem is kell megdolgozni értük. 
SZÖVEG: NAGY-SZITA MÓNIKA

SPORT&EGÉSZSÉG #

55 www.fradi.hu! Az 1995-ös BL-csapattag Babatunde Fatusit a gyúró, Bodnár József
úgy jellemezte, hogy ”annyira fázós, hogy még a szaunában is fázik”

CSUPA HASZON

A sport szempontjából továbbá 
az sem mellékes, hogy a hőségkúra 
nyomán felgyorsult keringés a 
verejtékmirigyeket arra ösztönzi, 
hogy felszabadítsák a szervezetben 
felhalmozódott salakanyagokat, beindítva 
ezzel a méregtelenítést, ami szintén 
pozitívan hat a teljesítményre.
A szaunázás emellett érdemben javítja 
a tüdőkapacitást, ami különösen a nagy 
állóképességet igénylő sportágakban 
– például az úszásban vagy a futásban 
– jelenthet lépéselőnyt. Mindezek 
mellett a magasabb fokozatba kapcsolt 
anyagcserével megszüntethető fáradtság, 
az immunrendszer erősítése, a stressz 
oldása vagy a bőr megújulásának 
támogatása már-már mellékes,
de a legkevésbé sem elhanyagolható 
tételek, melyek azonban az (él)sporttól 
függetlenül rendszeres, de az
ajánlásokat szigorúan betartó 
szaunázásra biztatnak mindenkit.

A SZAUNÁZÁS
LEGFONTOSABB SZABÁLYAI

 Szaunázás előtt nem szabad túl sokat 
inni, utána viszont célszerű minél többet 

– hiszen a fokozott izzadással a szervezet 
sok vizet veszít. 

 Sportolni csak szaunázás előtt szabad, 
közvetlenül utána nem.

 Nem szabad rögtön az edzés után
beülni egy túlfűtött kabinba, meg kell 
várni, míg a pulzus visszaáll a normális 

szintre.

A kabinból kilépve célszerű egy hideg 
zuhanyt venni, hiszen a hőmérséklet ilyen 
intenzív váltakozásával maximalizálhatjuk 

a szaunaeffektust.

 A szaunában töltött idő után érdemes 
egy kis időt nyugalomban tölteni,

hogy a szervezetnek legyen
ideje regenerálódni.

Egy fárasztó edzés után általában semmi 
másra nem vágyik az ember, mint egy kiadós
pihenésre. Egy sportoló számára azonban a 
kikapcsolódás időnként ugyanolyan izzasztó, 
mint amilyen a tréning volt, feltéve, hogy első 
útja a szaunába vezet. Egy állandó terhelés 
alatt álló versenyzőnek szokatlan állapot, 
amikor izmai úgy edződnek, hogy ő maga 
közben nem tesz egyebet, csak lazít. Márpedig 
egy felhevített kabinban éppen ez történik 
vele. Az extrémnek számító 80–90 Celsius-
fokos hőségben eltöltött percek üdítően 
hatnak egy maximumra járatott izomzatra – 
még ha közben nem is feltétlenül így érzi
az ember.

VISSZA A NORMÁLISHOZ

A forró levegő alapvetően növeli a szer-
vezet ellenálló képességét, csökkenti
a kimerültségérzetet és javítja az 
állóképességet. Egy sportoló számára 
azonban nem ezek a legerősebb érvek egy 
ilyen ”hőfürdő” mellett, sokkal inkább annak 
regenerációs képességet javító ereje. Minden 
egyes edzés egy igazi sokk a test egészének, 
álljon mögötte akárhány év kiképzés is.
A fokozott fizikai aktivitás során nem 
ritka, hogy az izomrostokban szakadások 
keletkeznek, emellett a megemelkedett 
vérnyomás a vért – a belső szervektől 
elvonva – a munkában lévő izomcsoportok 
felé összpontosítja. Erről a szintről kell 
minél rövidebb időn belül ismét nyugalmi 
állapotba hozni a szervezetet – márpedig 
az idő a sportolónak aranyat ér. A forró 
levegő gyógyító ereje éppen ezért tökéletes 
választás az edzés utáni levezetéshez: ellazítja, 
egyszersmind rugalmasabbá teszi az izmokat, 
miközben vérellátást serkentő hatásával az 
izomlázat kiváltó mikroszkopikus sérülésekre 
is gyors megoldást jelent. De nem csak a fájó, 
hanem a meghúzódott testtájak is jól járnak
az izzasztókabin rendszeres használatával. 



HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
+  1 nagyobb vöröshagyma
+  4 gerezd fokhagyma
+  2 póréhagyma világos része
+  1 dl száraz fehérbor
+  2-3 evőkanál paradicsompüré
+  2 babérlevél
+  1/2 teáskanál sáfrányszál
+  tengeri só
+  frissen őrölt tarka bors
+  kevés reszelt citromhéj
+  kb. 50 dkg burgonya
+  1 édesköménygumó
+  2 kg hal és tenger gyümölcsei 

(kagyló, rák, tintahal, tőkehal)
+  halalaplé

TOVÁBBÁ:
+ fokhagymás pirítós

ELKÉSZÍTÉS:
Nagy lábasban kevés olívaolajat 
hevítünk. A megpucolt és apróra 
vágott vörös-, fok- és póréhagymát pár 
percig pároljuk rajta, majd felöntjük a 
borral. Hozzáadjuk a paradicsompürét, 
a babérlevelet, a sáfrányt, ízesítjük 
sóval, borssal, citromhéjjal. A 
burgonyát megtisztítjuk, kockákra 
vágjuk, váltott vízben többször 
átmossuk, majd a lábasba dobjuk a 
felszeletelt édesköménnyel együtt. 
Lefedve, kis lángon kb. 10 percig 
főzzük. Beletesszük az előkészített 
halat és tenger gyümölcseit, a 
kagyló és a garnélarák kivételével. 
Halalaplevet öntünk rá, felforraljuk, és 
kis lángon újabb 10 percig főzzük, majd 
a kagyló és a garnéla hozzáadásával 
pár perc alatt készre pároljuk. Ha 
szükséges, utánaízesítjük.
A tányérba fokhagymás pirítóst 
teszünk, erre tálaljuk a levest.

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ: 1 óra
NEHÉZSÉG: könnyű

BOUILLA-
BAISSE

# RECEPT 

56www.fradi.hu ! Augusztus 29-én már tizedik alkalommal kerül sor
a Fradi Családi Napra az Albert alapítvány rendezésében

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:  érlelés, előkészítés 
+ 1 óra

NEHÉZSÉG: közepesen nehéz

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
+  1 kg marhahús 

(4x25 dkg-os darab)
+  1 lime leve
+  1 kávéskanál szárított, aprított csili 

(elhagyható)
+  1 kávéskanál granulált fokhagyma 
+  olaj
+  só
+  őrölt bors

A KÖRETHEZ:
+ 1/2 kg fehér spárga
+ 1/2 kg zöld spárga
+ 1/2 kg apró szemű krumpli
+ 4 szelet bacon 

A TÁLALÁSHOZ:
+ aprított petrezselyemzöld
+ friss oregánó

ELKÉSZÍTÉS:
A marhahúst a lime levével, a csilivel, 
a fokhagymával bedörzsöljük, enyhén 
beolajozzuk, és hűtőben 4-5 napig 
érleljük.
Főzés előtt 2 órával kivesszük a 
hűtőből, és szoba-hőmérsékletűre 
melegítjük. A spárgát alaposan 
megmossuk, leöblítjük. A két végüknél 
fogva meghajlítjuk, és ahol eltörnek, a 
tetejük fogyasztható. A zöld spárgák 
ezzel fogyasztásra készek, a fehérek 
szárát még hámozóval megtisztítjuk. A 
2 színű zöldséget külön-külön szorosra 
kötözzük, és enyhén sós, forró vízbe 
állítva, magas falú edényben, kb. 
15–20 perc alatt roppanósra főzzük. 
A krumplit meghámozzuk, és egyben, 
sós vízben megfőzzük. A szalonnát 
pirosra sütjük, a zsírjában átforgatjuk a 
zöldségeket.
A húsról a nedvességet lecsöpögtetjük, 
sózzuk, borsozzuk, majd nagyon 
forróra melegített vasserpenyőben 
mindkét oldalán, 4-5 perc alatt 
átpirítjuk. Fóliával letakarva 10 percig 
pihentetjük, majd a zöldségekkel, a 
szalonnával körítve, petrezselyemmel 
megszórva, oregánóággal díszítve 
tálaljuk.

MARHASTEAK 
ZÖLDSÉGKÖRETTEL

RECEPT #

57 www.fradi.hu! A Kubatov Gábor első elnöki évtizedét bemutató 
könyv már elektronikus formában is elérhető
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# BIRKÓZÁS

! A szakosztályban dolgozó edzők összesen 11 olimpiai, 
világbajnoki és Európa-bajnoki érmet szereztek versenyzőként

      ÉL ÉS VIRUL 
A BIRKÓZÁS A FRADIBAN

Elismert és közkedvelt egyénisége a Ferencvárosnak 
Széles József mesteredző, aki imádja a klubját, 
a versenyzőit és persze az összes gyermeket 
az utánpótlásból. Legutóbbi találkozásunkkor is 
sugárzott az arca az örömtől és szinte ömlött belőle 
a szó: ” Kadetban a legutóbbi világbajnokságon 
Gombos Alex – akinek édesapja, Gombos Gábor 
is tanítványom volt, jelenleg Gyálon edzi a 
tehetségeinket – a hatvankilósok között harmadik 
lett, a magyar csapatból egyedül ő szerzett érmet. 
Egy másodpercen múlt, hogy megverje a későbbi 
győztes üzbéget, ám így is nagy sikert ért el.”

A Ferencváros történelmében a birkózók mindig jelentős szerepet játszottak. 
Szerencsére manapság is legendás sportemberek, mint például az olimpiai bajnok 
Sike András vagy a hűséges mesteredző, Széles József irányítják a szakosztályt és 
az utánpótlást. S mint az alábbiakból kiderül, a Fradiban van jövője a birkózásnak. 
SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

Gyálon, kihelyezett szakosztályunkban az olimpiát is 
megjárt hajdani birkózónk, Kiss Sándor is hasonlóan 
fontos és remek munkát végez edzőként, sőt, már 
csatlakozott a szakmai stábhoz a Fradi világ- és 
Európa-bajnok birkózója, Bácsi Péter is. Az ottani 
hangulatról a mester, Széles József ezt mondta: 

” Bácsi Peti két rosszcsont gyermeke, továbbá a 
pekingi olimpián ezüstérmet szerzett Fodor Zoli 
testvérének fia is már Gyálon ismerkedik a sportág 
alapjaival, nagy öröm számunkra ez a családias 
légkör, a fradista összetartás. S éppen ez lehet 
garancia egy jó közösség kialakulására is.”
Ugyanakkor nemcsak Gyálon, hanem Kakucson is 
van kihelyezett szakosztálya birkózóinknak, ahol 
szintén egy régi fradista, Kocsis Gábor vezeti a 
csapatot edzőként. Legendás mesteredzőnk,  
Széles József itt is jó hírekről számolt be: 

” Kocsis Gabi húsz versenyzővel komoly kis 
csapatot hozott össze Kakucson, ahol idősebb 
Mizsei Zoltán egy pékségből alakított ki nagyszerű 
birkózócsarnokot, amit Sike Bandival korábban 
megnéztünk és nagyon örültünk, hogy jó 
körülmények között készülhetnek a tehetségeink. 
Fokozza örömünket, hogy eredmények is 
bizonyítják a minőségi munkát, a tizenkét éves 
Czeglédi Emese kétszer is diákolimpiát nyert, 
korosztályos válogatott és magyar bajnok, 
Helyes Erik ugyancsak kétszeres diákolimpiai 
győztes, Zavaczky Zalán pedig többször állt 
dobogón országos versenyeken. Egyik legnagyobb 
tehetségünk és reménységünk, a tizenhat esztendős 
Mizsei Zoltán nagy karriert futhat be, ha így 
folytatja, akárcsak két évvel fiatalabb öccse, 
Bátor, aki szintén a mi versenyzőnk, azaz bátran 
mondhatom, a birkózás él és virul a Fradiban.”
S amíg olyan hűséges és felkészült fradistákkal 
azonosítják a szakosztályt, mint Sike András, Széles 
József, Bácsi Péter, Fodor Zoltán, Farkas Gábor 
és a többiek, addig nem kell féltenünk a jövőt 
birkózásban, amely a Fradi történelmének fontos 
része…

Bácsi Péter a tokiói olimpián
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ZÖLD SZALON #

! Ezt megelőzően 2008-ban tudott érmet szerezni FTC-sportoló 
a birkózó Fodor Zoltán személyében, aki ezüstérmes lett

ARANY IGAZSÁG
Az FTC olimpiai bajnokainak sétányán 2000-ben 
megállt az idő. Sydney két ferencvárosi hősének, 
a vízilabdázó Kósz Zoltánnak és Székely Bulcsúnak ott 
áll ”ércnél maradóbb műve”, mellszobra a Népligetben, 
de Athén, Peking, London és Rio de Janeiro nem 
gyarapította a dicsőséglistát. 
Tokió viszont, huszonegy esztendő elteltével, igen! 
A női kajak négyes vezérevezőse, Kozák Danuta lett 
a Fradi legújabb ötkarikás aranyérmese. Egyszersmind 
hat első, valamint egy-egy második és harmadik 
helyezésével immár Magyarország legeredményesebb 
női olimpikonja, és a férfiak közül is csupán Gerevich 
Aladár előzi meg. Persze fel sem vetődhet, 
hogy ”Dana” minden trófeáját az 
FTC-nek vindikáljuk, hiszen idén 
igazolt a Fradiba. Az viszont 
nyilvánvaló elismerés, hogy a 
legsikeresebb aktív magyar 
sportoló szerint pályafutása 
folytatásához a Ferencváros 
a legméltóbb és 
legmegfelelőbb helyszín. 
Az az egyesület, amely 
a hazai klubok közül 
messze a legtöbb, 
huszonkét versenyzőt 
delegálta tokiói 
küldöttségünkbe. A Fradit 
mindig is a csapatsportok 
fellegváraként tartottuk 
számon, ennek ékes 
bizonyítéka az FTC korábbi 
huszonöt olimpiai bajnokának 
névsora. Hét labdarúgó és 
kereken tíz vízilabdázó jelenti 
ugyanis a derékhadat, három úszó, két 
birkózó, valamint egy-egy ökölvívó, tornász 
és kajakos teszi teljessé a listát. Azaz most már 
két kajakos, Hesz Mihály után Kozák Danuta. Aki 
hatodik diadalát ugyancsak csapatban aratta, a négyes 
frontembereként. 
A ferencvárosi sportolók nyolc bronzérmet is hoztak 
haza Tokióból, ami azonban hivatalosan természetesen 
kettő: a férfi vízilabdázók harmadik helyében hat, 
a nőkében két fradista vállalt jelentős szerepet. 
A női kézilabdások medál nélkül maradtak, de olyan 
mélységből kapaszkodtak vissza, hogy az a 

Fradi-szív nélkül nem ment volna. Elek Gábor 
szövetségi kapitány és kilenc játékos Fradi-szíve három 
vereség és két kezdő irányítónk, Kovacsics Anikó 
és Szucsánszki Zita súlyos sérülése, kidőlése után 
a vb-ezüstérmes spanyolok és a svédek feletti 
bravúrral kilátástalannak tűnő helyzetből harcolta ki 
a negyeddöntőbe jutást, ott pedig a hajráig tartotta 
a lépést a száguldozó norvégokkal. 
Úszóink is kalaplengetést érdemelnek. Mihályvári-
Farkas Viktória azért, mert ilyen fiatalon, tizenhét 
évesen végzett hatodikként 400 vegyesen, ebben 
az embert próbáló, komoly tapasztalatot igénylő 

számban; Verrasztó Dávid éppen ellenkezőleg, 
azért, mert ugyanebben a műfajban 

harminckét esztendősen produkálta 
legjobb olimpiai szereplését, a 

negyedik helyet. Letisztult, 
beérett versenyző és karakter 

lett, talán nem függetlenül 
attól, hogy Rio csalódása 
után ő is a Fradi-családba 
igazolt. 
A Ferencváros nem a 
magányos farkasok 
és harcosok klubja, és 
ez nemcsak Budapest 
kilencedik kerületében 
közismert, hanem 
országszerte. Így gondolják 

ezt a klasszis sportolók 
is. A Dunaújváros 1999-

ben BL-győztes kézilabdás 
lányaitól hallottam, hogy sikereik 

csúcsán is mennyire irigykedtek 
a fradistákra, amiért úgy tudnak 

küzdeni egymásért és a zöld-fehér 
színekért. Bájos és megindító momentuma 

volt az olimpiának, amint a várva várt érmet 
ünneplő vízilabdás lányok félig önkívületi állapotban 

belekezdtek a régi Fradi-nótába, és a ”Győzni is csak 
mi tudunk, mert miénk itt az ész” sort szemrebbenés 
nélkül így folytatták: ”és a szívünk zöld-fehér.” Illés 
Anna és Vályi Vanda mellett a Dunaújváros, az UVSE 
és a BVSC pólósai is.
Tokióban sokadszor mutatkozott meg, micsoda 
kiváltság a Ferencvároshoz tartozni. 
E felismerés pedig ugyancsak aranyat ér.
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# A HÓNAP FOTÓJA 

! 22 magyar mellett 3 külföldi sportoló jutott ki az olimpiára 
a Fradiból: Funtulisz, Jaksics és Malestein 61 www.fradi.hu

A HÓNAP FOTÓJA #

! Összesen 38 tokiói olimpikon sportoló, köztük 7 külföldi 
fordult meg pályafutása alatt a Ferencvárosban
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# TECHNIKA

A legtöbben különös vonzalmat érzünk a természetes vagy akár természetes
hatású anyagok iránt. A fa jellegű használati tárgyak melegséget, eleganciát,

erőt és dinamizmust sugároznak, így ha igazi klasszikusokkal szeretnéd
körbevenni magad, válassz ezekből a hangulatos kiegészítőkből.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KENESEI ANIKÓ

TÖMÖR GYÖNYÖR

BASSZUSBAN ERŐS
A tajvani csúcstechnológiás szórakoztatóelektronikai márka díjnyertes 
BE-718 készülékét 2007 óta az egyik legjobb ár-érték arányban 
megvehető hangfalként tartják számon. Az új Mini-X szintén rászolgált 
sikerére: megtartva a korábbi készülékek esztétikus, ívelt kiadását, 
továbbra is finom vonalaival, élhetőbb méretével elegáns kiegészítője 
lehet egy kisebb vagy akár nagyobb szobának is.

USHER AUDIO DANCER
MINI-X DIAMOND HIGH-END
POLCSUGÁRZÓ
1 299 990 FT

HOMEMOVIE.HU

FORMÁS DARAB
A finom vonalú kütyütartót úgy tervezték, hogy minden iPhone 

és iPad könnyen ráilleszkedjen. A minimál stílus évek óta az egyik 
legnépszerűbb lakberendezési trend, így ezzel a darabbal nem foghatsz 

mellé.

SAMDI ÁLLVÁNY
7690 FT

APPLEKING.HU

! Hatvanöt éve, 1956. szeptember 1-jén született Kelemen Gusztáv labdarúgó,
aki 1973 és 1978 között 141 mérkőzésen 26 gólt szerzett a Fradiban www.fradi.hu63

TECHNIKA #

ODA-VISSZA
Tegye fel a kezét az, aki nem szeret pingpongozni! Általában még azok 
is szívesen ütőt ragadnak, akik hosszú évtizedek óta nem játszottak, 
vagy egyáltalán nem próbálták ezt a népszerű játékot. A profibbak 
már saját ütővel érkeznek a pingpongpartira, melyen az ütőborítás 
vastagsága, a markolat formája és az irányíthatóság mértéke is 
játékstílusukkal egyezik. A Stiga ötcsillagos ütőjét azok figyelmébe 
ajánljuk, akik gyorsabb eszközt szeretnének.

STIGA FACER
PINGPONGÜTŐ
36 490 FT

ALZA.HU

A MODERN ÉS A 
HAGYOMÁNYOS 
KÉZMŰVESSÉG 
ÖTVÖZÉSE
Sem az óragyűjtők, sem a különleges darabok kedvelőinek 
a ruhatárából nem hiányozhat ez az ébenfa és rózsafa 
felhasználásával készült, stílusos ketyegő. A kínai brand 
alapgondolata az volt, hogy hozzájáruljanak
a környezetvédelemhez és csökkentsék a fém
és a gumi használatát. Sikerült!

BOBO BIRD – COMMANDER
KOLLEKCIÓ BB-9692 KARÓRA
34 990 FT

BLACKWOLF.HU

SZEMÉLYRE SZABVA
Akár saját grafikádat is a telefonod hátlapján tudhatod, ha 
a budapesti céggel felveszed a kapcsolatot. Az egzotikus 

fából készült tokot lézerrel vágják, majd azt követően kézzel 
folytatódik a munka, hogy simára csiszolják a fát a kellemes 

tapintás érdekében. A végeredmény egy gyönyörűen kidolgozott 
és felületkezelt hátlap, amihez 100 nap pénzvisszafizetési és 

cseregarancia is adott.

CREATIWOOD IPHONE TELEFONTOK
7999 FT

CREATIWOOD.HU

! Szeptember 15-én ünnepli 75. születésnapját Kásás Zoltán, világ-
és Európa-bajnok pólósunk, aki 1958 és 1977 között erősítette a Fradit
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# TECHNIKA

! Szeptember 27-én tölti be 35. életévét Priskin Tamás, aki 2017
és 2020 között két bajnoki címet nyert a Ferencvárossal

# TECHNIKA

RÖPPÁLYÁN
Az íjászkodás szép és különleges sport, és ha 

kitartóan szemezgetünk ezzel a hobbival, akkor 
bizony ilyen szép markolatú, klasszikus, hosszú 

Longbow-val válhatunk profivá.

LONGBOW BLACK HAWK
RH 68” ÍJ
52 081 FT

IJASZBARAT.HU

ÖRÖKZÖLD 
DALLAMOK
Tudtad, hogy a bambusz akár napi 30 centimétert is képes 
nőni és valójában a fűfélék családjába tartozik, mégis 
olyan erős, akár egy fa? Ebből a klasszikus faanyagból 
készül ez a mutatós hangfal, puha öko-szövet bevonattal 
kombinálva. Minden modellbe két hangszóró került, összesen 
35 W teljesítménnyel, 2600 mAh kapacitású újratölthető 
akkumulátorral, a 6 óra folyamatos lejátszás érdekében.

PLATINET PMG095
BAMBOO HANGFAL
26 340 FT

FOCUSCAMERA.HU

GYÖNYÖRŰ
Csakúgy, mint az ujjlenyomatunk, minden fa erezete is egyedi. 
A füleshez felhasznált diófa megmunkálása, vagyis a csiszolás, 
lakkozás és a simítás 45 napig tart, és csak az alaposan átvizsgált, 
hibátlan darabok hagyhatják el a gyárat. Teljesítményét tekintve, 
ha csak a hangzását és az árat nézzük, szerethető és korrekt darab.

MEZE 99 CLASSIC FEJHALLGATÓ
109 900 FT

AUDIOCENTRUM.HU

www.fradi.hu65

TECHNIKA #

! Hatvanötödik születésnapját ünnepli szeptember 30-án Strausz László, 
aki 136 meccsen 16 gólt szerzett labdarúgócsapatunkban

EGYEDI SZÉRIA
Az egyik legjobb dolog az őszben, hogy még nem kell végleg 

elbúcsúznunk a melegtől, mert a nappalok továbbra is simogatóan 
kényeztetik testünket és lelkünket. Ez a fakeretes szemüveg egy 
pihepuha pulcsival és egy laza szövetkabáttal remek felvezetője 

ennek a változatos évszaknak. A könnyű keretbe japán gyártmányú 
HOYA polarizált lencsék kerültek, melyek a legmagasabb 

minőségben segítik és védik a látásunkat.

WOODY NAPSZEMÜVEG
59 000 FT

WOODY-SUNGLASSES.HU

MADE IN GERMANY
A fából készült Magnat Prime Classictól kellemes és dinamikus sztereó 
hangzást várjunk. A sztereó hangszóró rendszer mögött erős, integrált 
mélynyomót találunk. Az alacsony basszustámogatású mélynyomó 
hosszú hatótávolsággal rendelkezik. Az eredmény a tökéletes 
sztereó hang alacsony, de erőteljes basszusreprodukcióval. Kompakt 
méretének és gyönyörű színkombinációjának köszönhetően szinte 
bárhol, bármilyen helyiségben jól mutat.

MAGNAT PRIME CLASSIC
BLUETOOTH HANGFAL
59 990 FT

HOMEMOVIE.HU

A FÉNY ŐRZŐJE
Általában szeretjük az egyszerű asztali lámpákat, de egy különleges és 

formabontó darab akár több generációt is boldoggá tehet a fényével 
és a formájával. A fekete fémkarikákba foglalt rusztikus akácfadarabok 

teszik igazán egyedülállóvá ezt a csodálatos lámpát. Modern és 
klasszikus otthonoknak egyaránt gyönyörű éke lehet. Minden lámpa 

kézzel készített, teljesen egyedi darab.

ELEMENTS EXKLUZÍV FALÁMPA
78 025 FT

DESIGNCONCEPT.HU



66www.fradi.hu ! Aki hazai meccsnapon szeretne termálvízben frissülni,
a IX. kerületi Dandár fürdőben teheti ezt meg

# UTAZÁS

Gyógyvíz, termálvíz, keserűvíz, 
ásványvíz – Magyarországról jól tudjuk,
hogy vizes nagyhatalom, ám az talán 
keveseknek világos, melyik folyékony 
kincsünk mire való.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NAGY-SZITA MÓNIKA

SZÉPÍT ÉS
GYÓGYÍT

Nem minden termálvíz gyógyvíz és ugyanez fordítva 
is igaz. A gyógyvíz tulajdonképpen jogi fogalom: 
olyan, ásványi anyagokban gazdag vizet nevezhetünk 
gyógyvíznek, amely fizikai tulajdonságai vagy kémiai 
összetétele miatt gyógyhatással rendelkezik, s ez a 
hatás különböző szakértői vizsgálatokkal igazolt. Mire 
a gyógyvizek a föld alól a felszínre törnek, rengeteg 
kőzetből szívják magukba az ásványi anyagokat, 
oldott gázokat. Minden gyógyvíz ásványvíz is egyben, 
bár ásványianyag-koncentrációjuk akár a tízszerese is 
lehet az ásványvizekének, ezért is kötik korlátozások 
a gyógyvizek fogyasztását, és ezért nem ajánlott túl 
hosszasan lubickolni bennük. Ásványvíznek azt a 
vizet hívhatjuk, amelyben az oldott ásványi anyagok 
koncentrációja eléri az 500 mg/liter értéket. Csak 
az érdekesség kedvéért: a vezetékes víz – attól 
függően, hogy az országnak éppen melyik területén 
nyitjuk meg a csapot – ennek a felét vagy harmadát 
tartalmazza. 

Magyarországon a 30 foknál melegebb vizet 
hívhatjuk hivatalosan termálvíznek – azonban 
a szabály országonként változik. Hazánkban nem 
mindegyik termálvíz kapta még meg a gyógyvíz 
minősítést, ám a legtöbb termálfürdő igyekszik ezt a 
hiányosságot pótolni, elvégre nagy eséllyel mindegyik 
termálvizünkről kimutatható a gyógyhatás, csupán 
meg kell keresni. Magyarországon jelenleg kétszáznál 
is több minősített gyógyvíz létezik. Több gyógyvizes 
helyünkön pedig található olyan forrás, amelynek a 
vize ivókúra formájában is hasznosítható. 

67 www.fradi.hu! Gyula focimeccsünknek még egyszer sem, ellenben
Fradi Suli Programnak kétszer is adott már otthont

UTAZÁS #

A TERMÁLVÍZ 
GYULLADÁS CSÖKKENTŐ, 
BŐRNYUGTATÓ, ERŐSÍTI 
GYULLADÁS CSÖKKENTŐ, 
BŐRNYUGTATÓ, ERŐSÍTI 
GYULLADÁS CSÖKKENTŐ, 

A BŐR VÉDEKEZŐ-
BŐRNYUGTATÓ, ERŐSÍTI 
A BŐR VÉDEKEZŐ-
BŐRNYUGTATÓ, ERŐSÍTI 

KÉPESSÉGÉT, 
TÁMOGATJA A BŐR 
KÉPESSÉGÉT, 
TÁMOGATJA A BŐR 
KÉPESSÉGÉT, 

BARRIERFUNKCIÓJÁT

GYÓGYVIZEK A SZÉPSÉGÁPOLÁSBAN

A termálvizek vizsgálata mindmáig főként 
a gyógyhatásukra irányul, a szépségipar később és 
lassabban fedezte fel a bennük rejlő lehetőségeket. 
A franciák elöl jártak ezen a területen, minden olyan 
kutatás, amely a termálvizek bőrünkre, szépségünkre 
gyakorolt pozitív hatásait igazolta, a nagy francia 
gyógyfürdők nevét viselő termálvizes márkáknak – 
mint a Vichy, a La Roche-Posay, az Uriage és az Avène 
 – köszönhető. Azt viszont kevesen tudják, hogy a fenti 
márkák készítményeiben – a termálvizes spray-ket 
kivéve – a gyógyvíz csak nagyon kis mennyiségben 
jelenik meg aktív hatóanyagként. Ennek oka nem a cégek 
zsugoriságában keresendő, ennél jóval egyszerűbb: 
a magas ásványianyag-tartalmú vizeket rendkívül 
nehéz stabilan tartani krémekben, szérumokban vagy 
bármilyen szépségápolási formulában. És ugyanezzel 
a problémával szembesülünk mi, földi halandók is, ha 
műanyag palackban próbáljuk hazavinni például a hévízi 
gyógyvizet, hogy később felhasználjuk arcmosáshoz: 
az értékes összetevők 24 óra alatt – bizonyos ásványi 
anyagok még gyorsabban – teljesen kicsapódnak a 
vízből.

De mire is jó igazából a termálvíz? A francia kutatások 
egyértelműen kimutattak több fontos jótékony 
hatást is: gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató, erősíti 
a bőr védekezőképességét, támogatja a bőr 
barrierfunkcióját, sőt, még az UV-védelemből is ki 
tudja venni a részét. Persze ez a vizek ásványianyag- 
és nyomelem-összetételének és -koncentrációjának 
függvényében változik.

Sokoldalas könyvet megtöltene, ha sorra vennénk a 
hazánkban található gyógyvizeket, és megkísérelnénk 
részletes jellemzést adni róluk. Jobb megoldást nem 
lelvén, szigorúan szubjektív választási szempontok 
alapján szűkítettük le a listát: az általunk ismert és 
szeretett helyeket vesszük sorra, de mivel nagy 
fürdőrajongók vagyunk, az ország szinte mindegyik 
szegletéből bemutatunk egy-egy nagy kedvencet, 
ahová szépülni és gyógyulni járhatunk.



68www.fradi.hu ! Labdarúgóink egyszer játszottak Hajdúszoboszlón, az 1966-os Magyar 
Népköztársasági Kupában 9:0-ra verték a Hajdúszoboszlói MEDOSZ-t

# UTAZÁS

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Ezen a településen – ki gondolta volna? – öt minősített 
gyógykút is található. Ezek egyike köré épült fel a 
gigantikus méretű Hungarospa fürdőkomplexum. Az 
itteni termálvíz 75 fokosan tör fel a föld mélyéből, 
és a jódos, brómos, konyhasós vizek közé tartozik. 
A jód a bőrön keresztül is képes felszívódni, így a 
szoboszlói fürdőkúra segíthet a pajzsmirigy jódhiányos 
állapotaiban, de klimax vagy egyéb menstruációs 
zavarok esetén is megtapasztalhatjuk a víz jótékony 
hatását. Ugyanúgy idült izom- és idegfájdalmak panaszai 
is csökkenthetők. Az itteni gyógyvíz üledékéből és a 
különböző fúrások hordalékából a hajdúszoboszlói 
gyógyfürdőben  saját iszapot sikerült kinyerni: az 
itteni iszap kezelések kifejezetten eredményesnek 
bizonyultak nőgyógyászati gyulladások és meddőség 
kezelésében. Bőrünk gyulladásaira is kiváló, 
szabályozza a faggyú termelődést, így pattanásos 
hátra például pompás megoldás lehet. 

69 www.fradi.hu! Hévízen is egyszer játszott tétmeccset focicsapatunk, három nappal
a 2015-ös stadionavatónk után 8-0-s győzelem született kupamérkőzésen

UTAZÁS #HÉVÍZ

Igazi sellőnek érezhetjük magunkat a hévízi tóban, 
tavirózsák között lubickolva, és ezt az élményt még a 
vízből időnként arcunkba törő kénes gázok sem tudják 
elrontani. A világ legerősebb gyógyhatású, fürdésre 
is alkalmas termáltavában kora tavasszal vagy késő 
ősszel ideális megmártózni, amikor a Balaton még és 
már túl hideg a fürdéshez. A tóból kicsapódó gázok-
gőzök – amellett, hogy még inkább ráerősítenek a 
fákkal körülölelt tó misztikus hangulatára – belélegezve 
is áldásosak. A kénes, rádiumos víz számtalan jótékony 
hatással rendelkezik: segíti a sejtek regenerálódását, 
bizonyos belső elválasztású mirigyek működését, 
erősíti az immunrendszert, gyógyítja a mozgásszervi 
panaszokat, javítja a vérkeringést, hogy csak néhányat 
említsünk. A legtöbben mégis főleg azért szeretik, mert 
látványosan megszépít – akár az örök ifjúság forrása. 
Belemászunk sápadtan, fáradt, dehidratált bőrrel, és 
20 perc után kiemelkedünk kisimultan, pirospozsgásan, 
ragyogóan egészséges bőrszínnel. A gyors javulás a víz 
vérkeringésre gyakorolt pozitív hatásának köszönhető. 
Hosszabb távon is élvezhetjük a kiemelkedő anti-
aging eredményt, ha kipróbáljuk a tó saját iszapjával 
történő pakolásokat, szépségkezeléseket. Az iszap 
megszünteti a bőr apró gyulladásait, fokozza a 
sejtek anyagcseréjét, serkenti a kollagéntermelődést
– érdemes haza is vinni belőle egy jó nagy adaggal. 



70www.fradi.hu ! Gera Zoltán 1996-ban, a harmadosztályú Harkány SE-ben
kezdte meg felnőtt labdarúgó-pályafutását

# UTAZÁS

HARKÁNY

Rendkívüli hatását karbonil-szulfid-tartalmának 
köszönheti, amely a mélyben levő vízben gáz alakban 
oldott állapotban van, kifolyáskor azonban, amikor 
a víz kikerül a nyomás alól, kénes gáz formájában 
felszabadul. Ez adja a víz jellegzetes záptojás szagát, 
ami nem túl kellemes, de annál egészségesebb, 
így meg lehet szokni. A bőrön át és belélegezve is 
beszívódik a szervezetbe. A kén az ízületi porcok 
felépítésében részt vevő szerves molekulák fontos 
alkotóeleme, az itteni gyógyvíz kémiai gyógyító 
hatása pont abban rejlik, hogy ez a kén bizonyítottan 
képes beépülni a porcokba. A harkányi víz ivókúrára is 
alkalmas: javítja az emésztést (fokozza a savtermelést) 
és az anyagcserét, megelőzheti az érelmeszesedést. A 
kéntartalmú vizek kiválóak olyan gyakori bőrbántalmak 
ellen, mint például a hajas fejbőr korpásodása vagy 
a bőrgomba, de herpes simplex felületi kezelésére is 
alkalmas. Ezekre a problémákra kifejlesztett, harkányi 
gyógyvizet tartalmazó gyógykozmetikumok is 
megvásárolhatók helyben.

Fotó: orszagalbum.hu
Gyógyfürdők 2. -HARKÁNY - ISTVÁN 1949

71 www.fradi.hu! Sárváron 2019-ben járt tétmeccsen a Fradi, labdarúgóink Böde egy
és Finbogasson három góljával 4-0-ra győztek a Magyar Kupában

SÁRVÁR

Ez az alkáli-hidrogénkarbonátos víz kiváló a krónikus 
légzőszervi betegségekre, az asztmára, de a meddőség 
egyes formáit és a változókori tüneteket is enyhítheti. 
Persze a mozgásszervi panaszok enyhítése itt is fő 
fókusz, remekül kioldja például az izomgörcsöket, a 
merev vállat, hátat, derekat. És rendkívül jó hatással 
van az idegrendszerre is, főként ha a fürdő szeparált 
gyógyfürdő részlegébe váltottunk belépőt.

Fotó: orszagalbum.hu
Sárvári termálfürdő - TAA103



# ÖRÖKZÖLD

72www.fradi.hu ! 1996-ban posztumusz avatták 
Jászárokszállás díszpolgárává

SZÖVEG: LAKAT T. KÁROLY

Volt egy mondása, amely aztán évtizedről évtizedre, 
gyúróról gyúróra szállt, előbb az Üllői úti pálya vagy 
éppen a Népstadion, később a népligeti Fradi-centrum 
környékén.

” A vándorcirkusz újra útnak indul!” – mondta 
azokban a pillanatokban, amikor a Fradi első csapata 
vagy nekivágott a következő, idegenben lejátszandó 
mérkőzésére vezető útnak, vagy amikor otthon, az 
öltözőben és az öltöző előtti folyosón akkora volt a 
tömeg, olyan pezsgő volt az élet, mint egy törökországi 
bazárban.
Alacsony termetű emberke volt, soha nem értettem, 
hogy azt az őrületes fizikai munkát, amellyel a teljes 
keretet végiggyúrta, hogyan lehet igazán hatékonyan 
elvégezni, de ha nem lehetett volna, akkor Dóka György 
soha nem válik az FTC talán leghíresebb, legnagyobb 
tiszteletnek örvendő, legtekintélyesebb gyúrójává.
A gyúrói mesterség (amelynek alapjait még 
1942-ben, a dr. Benczúr Gyula által szervezett 
tanfolyamon tette le, majd útja a Gellért fürdőn, a 
SZAC és a Vasas Izzó csapatán át vezetett az Üllői 
útra) egyike a legnehezebb, legfáradságosabb és 
egyben legbizalmibb állásoknak a futballcsapatok 
öltözőjében. Amikor 1955 végén az akkor éppen 
piros-fehér színbe kényszerített zöld-fehérekhez 
került, még elképzelhetetlen volt a mai állapot, 
miszerint csak gyúróból minimum három foglalkozik 
az első csapat játékosaival és akkor még nem 
ejtettem szót a gyógytornászokról, a rehabilitációért 
felelős szakemberekről, a különböző szakterületekre 
specializálódott ”aranykezűekről”, akik mind-mind a 
zöld-fehér futballisták tökéletes lelki és fizikai állapotáért 
felelnek.
Lehet, hogy a mai, az enyémnél sokkal fiatalabb 
generáció számára szinte hihetetlen, de ellenőrizhető: 
Dóka Györgynek ferencvárosi regnálásának idején 
soha, egyetlen segédje sem volt, a 18-as keretet a már 
említett mérkőzésekre, de a napi edzésekre is egyedül 
neki kellett kifogástalan állapotba hoznia.
Nagyon jó időben érkezett a klubhoz, hiszen az 1956-os 
forradalom után egy kicsit enyhült az FTC-re nehezedő 
politikai nyomás, ekkor kapta vissza a csapat a nevét és 
játszhatott újra zöld-fehérben, sőt, a játékosállomány 
is egyre erősödött. Így aztán a gyúró olyan sikerekből 
vállalhatott részt és állhatott a csapatképeken 
(hagyományosan az álló sor jobb vagy bal szélén), 
mint 1962–1963-ban, 1964-ben, 1967-ben, 1968-ban a 
bajnokság megnyerése, amelyek után neki is a csapat 

bajnoki tablóján volt garantált helye, de belegyúrt a 
fiúkba 1965-ben egy VVK-győzelmet a Juventus ellen 
Torinóban és 1968-ban egy Leeds United elleni VVK-
döntőt is.
Fentebb szóltam arról, hogy a gyúrói munka abszolút 
bizalmi állás, és ezt most nyomatékosítanám, hiszen 
a játékosok pillanatnyi lelki, fizikai, mentális állapotáról 
soha, senki, egyetlen edző sem tudhat többet, mint 
amennyit tud az együttes masszőrje. Az ő kezét nem 
lehet becsapni, az izmok árulkodnak, egy átmulatott 
éjszakáról éppen úgy, mintha valakinek még nem 
tökéletes a lába, de miután mindenáron játszani akar, 
ezt az edző elől gondosan eltitkolja. Ilyenkor a gyúró 
kerül két tűz közé, hiszen neki a trénerrel ugyanolyan 
bensőséges viszonyt kell ápolnia, mint a játékosokkal, 
arról nem beszélve, hogy ha ügyes-bajos, jobbára 
magánéleti gondjaival valamelyik futballista megnyílik 
előtte és azt a titkot egy gyúró csak egyetlenegyszer 
továbbadja, kifecsegi vagy éppen jelenti, mondjuk 
éppen az edzőnek (utóbbi amúgy, ha jól belegondolunk, 
kötelessége lenne, de ezen lépjünk át nagyvonalúan…), 
akkor annak nemhogy az adott klub öltözőjében nincs 
tovább helye, de megnézheti, hogy mikor szerez 
magának állást bármelyik másik csapatnál. A gyúró egy 
kicsit olyan, mint a pap, akihez gyónni jár az ember és 
ebből a tekintetből Dóka György akár a püspöki címet is 
megkaphatta volna. 
Jelentős részét tették ki pályafutásának az olimpiák, 
hiszen 1964-ben Tokióban, majd 1968-ban Mexikóban 
is aranyérmes (no, jó, nem a szó konkrét értelmében) 
tagja volt az ötkarikás játékokon részt vevő és nyerni 
tudó futballválogatottnak. Az 1964-es tokiói játékokhoz 
fűződik a futballban töltött esztendeinek a legszebb 
emléke (legalábbis ő ezt nyilatkozta egy portrécikkben 
a Népsportnak), amikor az aranyérmes csapat edzője 
az egykori Fradi-játékos, Lakat Károly, orvosa 
az FTC-ben is regnáló dr. Juhász József, gyúrója pedig 
a szintén a Fradi alkalmazásában álló Dóka György volt.
De ez még mind semmi, hiszen a magyar futballisták 
nyakába a Fradi hajdani középfedezete, dr. Csanádi 
Árpád akasztotta az aranyérmet, a döntőn pedig 
(a sérült Palotai Károlyt pótlandó) Novák Dezső töltötte 
be a csapatkapitányi posztot, aki nemcsak főszerepet 
játszott a finálét eldöntő és egyben aranyat jelentő 
gólban (Bene Ferit indította egy remek labdával), 
hanem az 1962-es kezdetektől fogva (miként Dóka 
is…) kihagyhatatlan tagja volt a Japánba készülő 
együttesnek.

      A VÁNDORCIRKUSZ 
ÚJRA ÚTNAK INDUL!

ÖRÖKZÖLD #

73 www.fradi.hu! Halálának 20. évfordulóján szülővárosában, Jászárokszálláson 
emlékmeccsen lépett pályára a Fradi, 17-0-ra legyőzve a helyieket

Mexikó is örök emlék maradt a számára, különösen 
arra volt büszke, hogy a döntőt a káprázatos Azték 
Stadionban játszották, ahová, mint mondta, 

” nem mindennap kerül el hivatalos okból egy 
magamfajta jászárokszállási parasztgyerek…”
Amikor Dóka Gyuri bácsira gondolok (és ez, miután 
ő életem legszebb futballélményeinek egyik aktív 
résztvevője, felettébb gyakori), mindig egy öltözői 
pad, jelesül a gyúrópad előtt látom, ahogy éppen 
gyömöszöl egy kényes-fényes futballistát, és 
az apró kezeivel mintha a lábába gyúrná a gólokat 
vagy a szereléseket.
Sokat mesélhetnék arról, hogy voltaképpen mi is 
a gyúrás igazi lényege a labdarúgásban (bármilyen 
furcsa, de azokban az időkben nem mindenki vette 
igénybe ezt a szolgáltatást, pedig a sérülések  
elkerülése érdekében szinte nélkülözhetetlen), de a 
szikár technokrácia helyett inkább azt a szellemiséget 
próbálom meg az alakján keresztül visszaadni, ami 
szinte valamennyi, előtte és utána a csapatnál dolgozó 
gyúrót jellemezte.
Kicsi volt, de kőkemény, apró, de kikezdhetetlen, ő volt 
az a típus, akivel bármelyik fradista gondolkozás nélkül 
indult volna el egy háborúba.
Szerencsére ő már nem a harctérre, hanem csak 
a pályákra küldte ki Orosz Páltól Albert Flóriánon 
keresztül Nyilasi Tiborig a játékosokat, akik a 
gyúrópadról leszállva mindig hallhatták: 

” Szakadj meg kilencven percen át, mert ha nem, 
velem gyűlik meg a bajod…”

Egy nagy sztorijára emlékszem még, egészen fiatal 
korához kötődik, egy olyan korhoz, amikor ilyesmit 
minden különösebb baj nélkül meg lehetett csinálni.

” Volt egy lovam, nagyon szerettem – mesélte. – 
Az egyik nap, gondoltam, felhívom rá egy kicsit a 
figyelmet, és az egyik budapesti kávéház hatalmas 
nagy ablakán egyszerűen beléptettem vele. Óriási 
pánik, hatalmas felfordulás támadt, mindenki engem 
akart megverni, de aztán a főnök azt mondta, adjak 
200 pengőt és az ügy el van intézve. Jól kerestem 
akkoriban, nem jelentett gondot a pénz, belenyúltam 
a zsebembe és a kávéházi pultra helyeztem 
nem kétszáz, hanem négyszáz pengőt. Aztán 
megfordultam a lóval, és ahogy jöttem, kiléptettem 
vele az utcára a még ép másik nagyablakon 
keresztül…”
Aki ismerte Dóka Györgyöt, az FTC legendás gyúróját, 
az pontosan tudja, hogy ez nem egy légből kapott 
történet. Ez a kis ember az élet bizonyos pillanataiban 
óriássá tudott emelkedni. Hol a pálya szélén a sérült 
játékost gerozánozva, hol a kávéházi ablakokon 
be-, majd kilovagolva.

Egyik percről a másikra ragadta el a halál, mindössze 
54 évesen. 1976-ban búcsúztunk el tőle, de emléke 
mind a mai napig ott lebeg az FTC mindenkori kispadja 
körül.

És ugye, hogy is szól a mondás: soha nem hal meg az, 
aki az emlékeinkben él…



BOGDÁN ÁDÁM
Született:

Budapest, 1987. szeptember 27.
Magasság, testsúly:

195 cm, 91 kg
Posztja:
kapus

Korábbi klubjai:
II. Kerületi UFC, Vasas, Vecsés, 
Bolton Wanderers, Liverpool, 

Wigan Athletic (mindhárom angol), 
Hibernian (skót)
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6. Ha választhatnál, kivel találkoznál 
legszívesebben a nagyvilágból?
– Peter Schmeichellel és Axl Rose-zal, 
hiszen rajongok az élő zenéért,
a koncertekért, nagy kedvencem
a Guns N’ Roses.
7. Milyen autóval közlekedsz?
– Volkswagen Golffal.
8. Kedvelt ételed, italod?
– Szusi, italban sör vagy bor, például 
egy viceházmester, persze mértékkel. 
9. Kedvenc könyved, filmed, 
színészed, színésznőd?
– Könyvben Bulgakovtól A Mester 
és Margarita, szeretem a történelmi 
regényeket, filmben a Kelly hősei és 
az Üvegtigris, színészben Bradley 
Cooper, színésznőben Emma Stone
és Marion Cotillard a kedvencem.
10. Kitől kaptad pályafutásod során a 
legjobb tanácsokat?
– Még Boltonban a finn válogatott 
Jussi Jääskeläinentől. Mindig olyan 
akartam lenni, mint ő, szűkszavú,
de a futballról mindig nagyon érdekes 
és jó dolgokat mondott.  
11. Legjobb csapattársak és ellenfelek 
karrieredben?
– Liverpoolban élmény volt együtt 
készülni olyan klasszisokkal, mint 
Coutinho és Firmino, vagy a Boltonban 
Anelkával, az ellenfelek közül Scholes, 
Van Persie és Bale tett rám mély 
benyomást a játékával és
a magatartásával is.  
12. Mit tekintesz az életben és a 
sportban a legfontosabb emberi 
tulajdonságnak?
– Segítőkészség, maximumra 
törekvés, jó szándék.
13. Közeli és távoli céljaid a Fradival?
– A bajnoki címet meg kell szereznünk, 
továbbá jó lenne minimum stabil 
Európa-ligás csapattá válnunk.  
+1. Életmottód, röviden?
Légy kitartó, lépj át a nehézségeken!

1. Hogyan lettél futballista és miként 
kerültél a kapuba?
– Óbudán nevelkedtem, az általános 
iskolában kézilabdáztam, amit máig 
imádok, majd az öcsém egy kis 
klubban, a II. kerületben focizott, ahol 
szükség volt egy kapusra, beálltam, 
megtetszett és ott ragadtam.
2. Gyerekként kik voltak a kedvenc 

sportolóid?
– Mindenekelőtt a dán 
kapuslegenda, Peter Schmeichel, 
miatta és az 1999-es BL-
döntő okán csapatként pedig 
a Manchester United, első 
futballélményem azonban az 

1995-ös Fradi–Ajax BL-meccs az 
Üllői úton, ami nagyon megragadott.

3. Jelenleg kit tartasz a világon és 
Magyarországon a legjobb kapusnak?
– Elsőként Courtois nevét említeném, 
továbbá Oblak, Donnarumma, Ter 
Stegen is klasszis kapusok, idehaza 
Dibusz Dénes és a fiatal Tóth Balázs a 
legjobb.
4. Mi a jelenlegi Fradi legnagyobb 
erénye?
– Pontosan tudjuk, mit akarunk 
játszani, egyénileg kiváló játékosaink 
vannak, az egységünket, a 
csapatszellemet kell óvnunk, mert 
csak összetartó csapatként lehetünk 
sikeresek.
5. Korábbi klubjaidhoz képest 
milyennek ítéled a Fradinál a 
körülményeket és a hangulatot?
– A Népligetben gyönyörű 
környezetben egy helyen készülhet 
sok szakosztály, virágzik és 
egyszerűen unikális a klubélet. 
Egymást húzza mindenki, irigylésre 
méltó, hogy milyen összezáró 
közösséget alkotnak a fradisták, s 
hogy szerte az országban mennyien 
imádják a klubot. Jóllehet több klubnál 
megfordultam, nagy élmény ide 
mindennap belépni.

! Ugyan az NB I-ben a Fradiban mutatkozott be, a Vecsés játékosaként 
2007-ben már védett az Üllői úton bajnoki meccsen
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– Elsőként Courtois nevét említeném, A totó hagyományait 

megidézve 13+1 
kérdést teszünk fel 
kedvenceinknek. 

Ezúttal bajnoki címvédő 
labdarúgócsapatunk 
válogatott kapusát, 

Bogdán Ádámot 
faggattuk.

SZÖVEG: BÁNKI JÓZSEF

fogyassza felelősséggel!

jeles alkalmakra
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